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כמו החוברת שקדמה לה  ,גם הורתה של חוברת זו  ,הפותחת את שנת הופעתו השביעית של הרבעון
' קתדרה ' ,

חלה בעת מלחמת ' שלום הגליל ' והגיוסים שבאו בעקבותיה  .לפיכך נעדרים מן החוברת הפעם

שניים ממדוריה הקבועים

:

מדור ה ' תעודה ' ומדור ה ' דיון '  .אך המאמרים האחרים מציגים בפנינו מיגוון

עשיר של דיונים ועניינים מתחום מחקר הארץ ותולדותיה .
רוב המאמרים מוקדשים לתולדות הארץ במחצית הראשונה של המאה העשרים  .שלושה מביניהם
מוקדשים לנושאים מתחום תולדות הכלכלה

נחום גרוס משלים את דיונו הכולל ורחב ההיקף על

:

המדיניות הכלכלית של ממשלת המנדט  ,שחלקו הראשון התפרסם ב ' קתדרה '  . 24יגאל דרורי עומד על
ראשיתם של ארגוני ה ' יוזמה

הפרטית ' :

ארגון בעלי התעשייה וארגון הסוחרים  .הוא מראה כיצד התאגדות

לצורך עסקי שיקפה גם עמדה אידיאולוגית ולבטים בשילוב תועלת הפרט וצורכי המשק הציבורי  .בנייתו

של נמל תל  -אביב עוררה בשעתו גאווה ותקוות לזינוק תעשייתי ומסחרי של תל  -אביב  .את התכניות לבניין
נמל  ,את שלבי הקמתו ואת אי  -הצלחתו שהפכה אותו ל ' אפיזודה בתולדות

עניינים אחרים

היישוב ' סוקר שמעון

שטרן .

מתחום הדיפלומאטיה  ,ההתיישבות והתרבות של ראשית המאה העשרים עולים
.

בשלושה מאמרים אחרים  .על נסיונותיה של איטליה לקנות לה בעלות בהר  -ציון בירושלים כותב י צ ח ק

מינרבי  .מאמרו השייך לתחום ההיסטוריה הדיפלומאטית מבוסס על שפע מסמכים ותעודות  ,בעיקר
מארכיון משרד  -החוץ האיטלקי  .ניסיון יוצא  -דופן בתקופת העלייה השנייה היה נסיונה של קבוצת ' האכר
הצעיר מארצות  -הברית  .קבוצה זו לא התבססה על עלייה ספונטאנית של חלוצים נלהבים יחידים  ,אלא
ביקשה להכין מראש את עליית חבריה ויישובם במסגרת של מושבה למופת  .על הרעיון וקשיי הגשמתו ועל

מחוללו  ,אליעזר יפה  ,כותבת מ רגל י ת ש יל ה .

שבע השנים שקדמו לפתיחת האוניברסיטה העברית היו

שנות לבטים וחיפושי דרך  :כיצד להקים את המוסד ולהבטיח מראשיתו רמה מקצועית גבוהה של מחקר
והוראה  .בצלאל ברשאי סוקר חבלי הקמה אלה .
המאמרים האחרים בחוברת מוקדשים לתקופות קדומות יותר בתולדות הארץ  .הזעזוע שגרמה נפילת
מעוזי הצלבנים במזרח בסוף המאה הי " ג עורר גל של תכניות לכיבוש מחדש של ארץ הקודש  .אלא
שמאחורי סיסמת גאולה המקומות הקדושים הסתתרו גם רעיונות מדיניים של השתלטות על אגן הים -

התיכון בכלל  .על שילוב זה בין להט דתי ושיקולים קרים של מסחר וכלכלה מרחיבה סילביה שיין

במאמרה על ארץ  -ישראל במדיניות הים  -תיכונית של מעצמות אירופה בימי  -הביניים .
לבעיה סבוכה בתולדות ירושלים מקדיש ה ל ל גבע את מאמרו על מחנה הלגיון בירושלים  .הדיון אינו
נסוב על פרט סתמי  ,אפילו הוא רב  -חשיבות ; זהו עניין מרכזי בתפיסת ארגונה העירוני של איליה קפיטולינה

 -עיר שרחובות ירושלים העתיקה כיום עוקבים עדיין אחרי תכניתה ובניינה .

במדור ' הארות והערות ' מעלה עודד עיר  -שי
הנזכרת בפרשת המשואות לבבל ,

של מאיר בן  -דב שפורסמה
( ' קתדרה '

) 18

על  -פי המקורות

,

התלמודיים  ,את דעתו שסרטבא ,

היא אכן אלכסנדריון שבבקעת  -הירדן  .בכך הוא יוצא נגד הצעה חרשנית

ב ' קתדרה '

 . 23ח יי ם ק רני מעלה

השגות מסוימות על הצעה שהציע יעקב ניר

בדבר הרס אמת  -המים ההוררוסית בקיסריה  .על השגות אלו מגיב י ע ק ב נ י ר בדברי תשובה .

בהמשך למאמר של יזהר הירשפלד על הבית הכפרי המסורתי בהר  -חברון ( ' קתדרה '

) 24
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האם היה קיים ' מחנה  -לגיון ' רומי בירושלים -
ביקורת ארכיאולוגית
הלל גבע

חורבן ירושלים בשנת

לספירה כידי הרומאים סיים תקופה ארוכה בהתפתחותה העירונית של

70

עיר  -דוד  ,התפשטה

העיר  .מעיר קטנה  ,שנוסדה בתקופת הברונזה על שלוחת

ירושלים עד שהיתה

עיר רתכת  -ממדים בסוף תקופת בית  -שני  .בזמן זה נכללו בתחומה המבוצר כל שטח העיר העתיקה

הנוכחית וכן גם הר  -ציון מדרום לה ושטחים נרחבים מצפון .
מקובל על רכים כי ביסוד הקולוניה איליה קפיטולינה  ,שאותה ייסד הדריאנוס כשנת

לספירה על חורבותיה של ירושלים ההורדוסית

,ן

132

עמדו שיקולים תיכנוניים  -אורבאניים שונים

כתכלית מאלו שקבעו את תחום העיר בתקופות הקודמות  .בעוד שקודם היה גידול העיר

' אורגאני '

או ' ספונטאני '  ,הוקמה איליה קפיטולינה בתכנית הרומית  -המסורתית  ,הדומה לזו של מחנה הצבא

המרובע כעל הרחובות המצטלבים  .בבניית העיר על  -פי התכנית הקבועה מראש קיימת התייחסות
לטופוגראפיה ולשרידי ביצוריה ומבניה של העיר הקודמת רק במידת ההכרח  .סימוכין לדעה כי
איליה קפיטולינה הוקמה על  -פי עקרונות אלה מוצאים החוקרים בתכנית העיר העתיקה בימינו ,
שתוואי חומותיה וחלק מרחובותיה משקף עדיין  ,לדעתם  ,את תכניתה המקורית של איליה
קפיטולינה הרומית  .על רקע דעה מוסכמת זו שוחזרה העיר הרומית כעיר שצורתה קרובה

לריבוע ,

מוקפת חומה וכה רשת רחובות צולבים  ,שהחשובים שבהם הינם שני רחובות ה ' קארדך '  -הם
רחוכות האורך  -ורחוב הרוחב  ,ה ' דקומנוס ' .

2

הקארדו הראשי

) ( Cardo maximus

הרחוב המודגש במיוחד במפת מידבא המתארת את ירושלים בתקופה הביזאנטית .

הוא אף

3

על קיום מחנה של הלגיון העשירי הרומי בירושלים מעיד תיאורו של יוסף בן מתתיהו  ,שבו הוא

1

קשה

לקבוע האם איליה קפיטולינה נוסדה קודם למלחמת בר  -כוכבא או שהיא תוצאתו הישירה  .עדויות שונות

נותנות תוקף לסברה כי בשנת
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בית שני  ,תל אביב
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)  111 . Vincent 8ר ' בהט  ,ירושלים

מ ' אבי  -יונה  ,אטלס כרסא לתקופת בית שני  ,המשנה והתלמוד  ,ירושלים

, 1974

מפה

י ' צפריר  ' ,ציון  -הגבעה הדרום מערכית ומקומה כהתפתחות העיר ירושלים בתקופה הביזנטית '  ,חיבור

לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה  ,ירושלים תשל " ה  ,ציור
ע 1 .ק Holy Sepulchre, London 1974 ,
3

 :י ' משורר  ,מטבעות היהודים בימי

of
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Ch . Codasnon ,
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מ ' אבי  -יונה  ' ,מפת מידבא  ,תרגום ופרוש '  ,ארץ  -ישראל  ,מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה [ להלן
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. 156 - 129

ע2

..
י.

ן

,

א

.

1

ן

.,

%
ן

.
.

,

וב

י

ן

ן ל

ך

ציור : 1
הלגיון העשירי על  -פי וילסון

מפת איליה קפיטולינה ומחנה

יע

4

./

מספר כי שלושת המגדלים  -פצאל  ,היפיקוס ומרים  -וקטע החומה הסוגר את העיר ממערב לא

נהרסו בפקודת טיטוס  ,כדי שישמשו מגן לחיל  -המצב הרומי בירושלים  4 .על  -פי עדות זו  ,יש למקם
את המחנה כחלקה הדרומי של העיר הרומית  ,כשטח הגבעה הדרום  -מערנית  ,שעליה שכן בתקופת

בית  -שני רובע העיר העליונה .

5

למרבה הצער  ,רק מעט שרידים נתגלו מתקופת ישיבתו של הלגיון בירושלים  ,ועל כן אי  -אפשר
ו

להגיע להסכמה ביחס לתחומו של המחנה ותכניתו  .עדותו של יוסף בן מתתיהו והטופוגראפיה של

הגבעה הדרום  -מערבית מלמדים  ,לדעת החוקרים  ,כי המחנה  ,היה גודלו אשר היה  ,כלל בתחומו את
אזור מצודת ' מגדל

דוד '

ו ' הגן הארמני ' שבפינה הדרומית  -מערבית בעיר העתיקה  .בהתחבטם

בשאלת תכניתו של מחנה הצבא הרומי בירושלים  ,חיפשו החוקרים מקבילות בערי המזרח לתופעת
התיישבותו וארגונו של מחנה  -צבאי רומי בתחום עירוני  -אזרחי  6 .בהעדר ממצא ארכיאולוגי ברור
4

5

6

מלחמת
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ראה לעיל  ,הערה

ראה  :ש '

א ,א.

.2

ייכין  ,מלחמת כר כוכבא  ,ירושלים תשי " ב  ,עמ '
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_ פי נינסע

ךאבל

בירושלים  ,לא נותר לחוקרים אלא לנסות ולשחזר את המחנה על  -פי התכנית הסכמאטית של מחנות
הצבא הרומיים הידועים מן המקורות ומרחבי האימפריה  .לכן שיחזרו בירושלים חוקרים שונים
מחנה צבא בעל תכנית

רגולארית  ,כשהוא מוקף חומה

וחצוי על  -ידי שני רחובות ראשיים

צולבים .

7

התכניות המשוחזרות הרבות של איליה קפיטולינה ומחנה הלגיון שבה מייצגים את מיגוון הדעות
הרווחות במחקר ביחס לגודלו  ,תכניתו ושלבי התפתחותו השונים של המחנה .

כבר בראשית המאה שיחזר וילסון את מחנה הלגיון על  -פני כל שטח העיר העליונה של ירושלים
מסוף תקופת בית  -שני  ' .לדעתו של וילסון  ,עם יסוד הקולוניה איליה קפיטולינה אורגן מחדש בסיס

הלגיון העשירי בעיר  .במסגרת זו צומצם שטחו לחציה הדרומי של העיר ( בתחום הרבעים היהודי
7
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ורעיון שומחנו נבנה בשני שלבים זנח וילסון מאוחר

"

Golgorha and ,rhe

יותר  ,ולדעתו  ,גם

איליה קפיטולינה היה הגבול הדרומי של המחנה בקו החומה הדרומית
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שיפחס . :

מפת איליה קפיטולינה ומחנה הלגיון

,

העשירי על  -פי צפריר

200

"

והארמני של זמננו  ,להוציא את הר  -ציון  ,שהושאר מחוץ לתחום

המחנה ) .

לפי

- - = ,4

%0

נ --

0

~ _- -

דעתו  ,התבססה הגנת

המחנה בצפון ובמערב על קו החומה הראשונה מתקופת בית  -שני ( בצפון  -מדרום לקו רחוב דוד

ורחוב השלשלת  :במערב  -בקו חומת העיר

העתיקה ) .

במזרח שימשה להגנת המחנה חומת העיר

העליונה  ,שאת קיומה הוא שיער בקו המתלול המזרחי של הגבעה הדרום  -מערבית ( כיום המתלול
ברובע היהודי  ,הצופה מול הר  -הבית  -ז בציור

)4

ואילו בדרום נבנה קו הגנה חדש  ,שמהלכו

הכללי כמהלך החומה הדרומית של העיר העתיקה היום  .וינסאן ואבל תמכו בתיאוריית שני השלבים
של וילסון ( ציור

)1

9.

אבי  -יונה וכן צפריר ( ציור

)3

צימצמו את שטח המחנה אף יותר וקבעו

את תחומו לחלקה הדרומי  -מערבי של איליה קפיטולינה בלבד  ,בבוטח הרובע הארמני דהיום  .גבולו
המזרחי של המחנה נקבע בשיחזורים אלה בסמוך ובמקביל לתוואי רחוב היהודים ורחוב חב " ד ( ח
9

וינסאן ואבל ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 21 - 19

מחנה לגיון רומי בירושליט

?

בציור 0 . ) 4י השוואת הדעות של החוקרים מראה שקיימת הסכמה כללית כי במערב ובצפון נתבססה
הגנת המחנה על חומה שנתקיימה בתוואי החומה הראשונה  ,שמימי הבית  ,ובדרום  -על ביצור
שנבנה בתוואי שהיום עוברת בו החומה הדרומית של העיר העתיקה  .ואילו לגבי תחום המחנה

במזרח  ,אין הסכמה בין החוקרים  -יש המרחיבים ויש המצמצמים .
חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשטח המשוער של מחנה הלגיון ולאורך תוואי חומותיו לא
העלו עד היום  ,כאמור  ,עדות שיש בה כדי לספק הוכחה משכנעת לשיחזור מקובל זה  .בכל קטעי
הביצור שנחשפו לאורך מהלכה הצפוני והמערבי של החומה הראשונה לא נתגלה כל קטע שאפשר
להגדירו באופן נחרץ כביצור מהתקופה הרומית המאוחרת ( המונח ' תקופה רומית מאוחרת ' משמש
במאמר זה להגדרת התקופה שבין שנת

70

ועד ראשית התקופה

הביזאנטית ,

במאה הרביעית

או חומה קדומה  ,שהשתמשו בה שימוש מאוחר כביצור של המחנה  .קטע  -קיר עם

לספירה ) ,

מגדלים ( א בציור

, )4

של זמננו  ,ברחוב סט .

שנחשף לפני שנים רבות בקו החומה הצפונית ( מתחת לאכסניה הלותראנית

מארק )  .זוהה על  -ידי המילטון וצפריר כחלק מן הביצור של המחנה  .יי

אך טיב

הממצא אינו ברור דיו  ,וספק רב אם לפנינו שריד מקטעי החומה הראשונה  ,שריד מחומת המחנה

הרומי  ,או חומת  -מגן בכלל .
( ב בציור

, )4

]2

הקשת הידועה ברחוב חב " ד  ,הקרויה בפי חוקרים אחדים ' שער גינת '

שווינסאן שיחזר אותה כשער בקטע הצפוני של חומת המחנה ,

3ן

כבר הוכח שאיננה

שייכת לתקופתנו  .אולי היה זה שער  -כניסה למבנה ציבורי  ,שאיננו קודם לתקופה הביזאנטית וכפי
הנראה הוא אפילו מאוחר לתקופה זו .

4ן

מזרחה מכאן  ,בשטח הרובע היהודי  ,נחשפו על  -ידי אביגד

שני קטעי  -ביצור מרשימים של החומה הראשונה ( ג בציור

, )4

אבל בשטח זה אין כל עדות על

שימוש חוזר בחומה זו בתקופה הרומית המאוחרת 5 .י
הראשונה ,

הקטע המערבי בתוואי החומה

מ ' מגדל דוד ' ודרומה עד לפינה הדרום  -מערבית

בחומת העיר העתיקה  ,נחשף ונלמד למלוא אורכו מן הצד החיצוני ובחלקים גם מצידו הפנימי ( ד

בציור  . ) 4המסקנה העולה מהעדות הארכיאולוגית הינה כי קו חומה זה היה בשימוש רצוף עד סוף

.

תקופת בית  -שני  .אין עדויות המראות על שימוש בחומה זו במהלך התקופה הרומית המאוחרת אך

10

ראה לעיל  ,הערה . 2

11

צפריר  ,ציון  ,עמ '
86

12

, 60 - 56

ושם ביבליוגראפיה .

.

 .ק PEQ 84 ) 1952 ( ,

ראה פירוט נוסף וביכליוגרא פיה

- 255 :

"

1 the Fourth Century 14 . ] ( .פ ' Jerusalem

Hamilton ,

R. W .

 . 254ק ק  the Old Testament, Leiden 1952 .אן , , Jerusalemi

~ .3

;

פ ' יעקובי  ' ,שריר של החומה הראשווה שבאכמניה הלוטרנית '  ,בית מקרא  ,נו

(תשל " ך)

.

צמ '  - 3ר  .קיימת רצה

שהמחזיקים העיקריים בה הם המילטון וצפריר  ,כי מניתוח עדותו של הנוסע מבורדו  ,ניתן להסיק על קיום חומה
בגבולו הצפוני של מחנה הלגיון בראשית המאה הרביעית לספירה  .המילטון ,
, 34 - 32

. 94 - 91

.

. Paris

13

 . 54 - 56קק 1954 - 1956

14

ראה  . 274 - 286 :קק London 1871 ,

,

לעיל  ,הערה  11ו

A . M . Steve , Jerusa/em de L 'Ancient Testament, 1

.

Jeruyalem

0

Ch . Warren Reco

!ש

!ש

Wilson

צפריר  ,ציון  ,עמ '

11 . Vincent

 .יל

מאחר את השער והמבנים שאליהם הוא הוביל עד אחרי התקופה הביואנטית  .ראה  :צפריר  ,ציון  ,עמ '

 . Ch .צפריר
, 65 - 60

ושם

ביבליוגראפיה  .לאור תוצאות חפירותיו של אביגד בקטע הצפוני של מסלול הקארדו  ,שחשף ברובע היהודי  ,יש
להניח שקשת זו הינה שער  -כניסה לקארדו ושהיא חלק מבניה מאוחרת שהחליפה את טור העמודים המערבי
בקארדו מהתקופה הביזאנטית  .ראה

:

נ ' אביגד  ,העיר העליונה של ירושלים  ,ירושלים

אביגד  ,העיר העליונה ] .
15

אביגד  ,העיר העליונה  ,עמ ' 207 - 205 , 72 - 64

 , 1980עמ ' 229

( להלן

:

ק 4

ין

1

/

ן  -עין

,.

ן

ל

ן

הינע
דיהוי

,

ח

ן

הרוגע
דאותני

.
"י"
ע
ד

1

יין
עיד
הי  -צית

ט

ציור

:4

ירושלים

העתיקה ,

מפת האחרים

הנזכרים במאמר

"-

בקטעים אחדים נתגלה שבתקופה הביזאנטית נבנתה על  -גבי השרידים של חומה זו חומה חרשה .
כדרום  ,כקו המשוער של החומה ( קו החומה התורכית של ימינו ) לא נחשפו  ,לפי שעה  ,כל

6ן

שרידים ,

לא של מחנה הלגיון  ,ולא של חומת איליה קפיטולינה  .החפירות השונות שנערכו לעומק רב משני
צידי החומה התורכית העלו כי חומה זו  ,מן המאה השש  -עשרה  ,הושתתה ועקבה במהלכה על  -גבי
שרידי ביצורים  ,שזמנם מאות שנים לאחר התקופה הרומית  .מדרום להר  -הבית הונח יסוד החומה
התורכית

16

ישירות על  -גבי שרידי הקיר החיצוני של ארמון מפואר מהתקופה האומאית ( ה בציור " , ) 4

לאורך קטע זה נערכו מספר רב של חפירות  .בחצר מצודת ' מגדל דוד '  -~ he Citadel , :ך '
!

,,

uarler/y of the Deparrmenr of

.

 . 121 - 190קק ( 14 ) 1950

 [ ,להלן

ואיתן ,

' החפירות

.

'/) summary of Work since 1934

[  [ Pa/esrineלהלן  :ג ' ונס  ' ,מגדל דוד ' ]  :ר ' עמירן וא ' איתן  ' ,החפירות
~

;

כמצודה בירושלים בשנים  , 1969 - ] 968סקירה
במצודה ' ] :

The

.

.

) . Johnsו ) [ .
Jerusal ~ m

מוקדמת '  .ארץ  -ישראל  ,יא

( תשל " ג )  ,עמ ' 218 - 213

ה ' גבע  ' ,החפירות כמצודת ירושלים בשנית

. ' 1980 - 1979

[ להלן  :עמירן

יפורסם כעתיד הקרוב

ב ' קדמוניות '  ,סו ( תשמ " ב ) [ להלן  :גבע  ' ,מצודת ירושלים ' ]  .בדרום הגן הארמני נערכו חפירות על  -ידי משלחת
קניון  ,שתוצאותיהן פורסמו על  -ידי

.

טשינגאהם  .לדעתו  ,חומת מחנה הלגיון נבנתה מערבה לקו החומה הראשונה .

דעה זו הוכחה כבלתי  -אפשרית בחפירות שערך ברושי במקום .
] ] ]  . 110 -קק PEQ , ] 00 ) 1968 ( ,
 . 39 - 55קק 95 ) ] 9791 ,

[ להלן

 ' .ח" ט "
]

. )3

' -The Armenian

.

A . D . -Tushingham

תיאור נוסף וחתכים פורסמו על  -ידי טשינגהאם במאמר נפרד

esrina

ש,.

'

"

"

the Monarchy ' . 2 1

der

 ; 11א

' Th ~ Western

צידה החיצוני של החומה הקדומה נחשף על  -ידי מ ' ברושי  ' ,חפירות חדשות לאורך חומות

. [ ZDPV :

ירושלים '  ,קדמוניות  ,ט ( תשל " ו )  ,עמ '

 . 77 - 75אף בדרום הר  -ציון חשפו בליס ודיקי שרידי  -חומות קדומות .

מסתבר כי ראשית החומה בתקופה החשמונאית  ,ומעליה נבנתה חומה חדשה בתקופה הביזאנטית 1 .נ Bliss

].3.

אצל צפריר .

ציון ,

1898

London

.

/ 894 - / 89 /

.

1 Jerusalemם  A . C . Dickie , Excavarionsראו דיון מפורט

עמ ' . 232 - 205
17

מ'

בן  -דוב  ' ,המבנים מתקופת בית אומייה ליד הר

הבית ' ,

ארץ ישראל  .י

( תשל " א )  ,עמ ' . 40 - 35

מחנה לגיון רומי בירושלים

ובהמשכה מערבה  -משער האשפות ועד הפינה הדרום  -מערבית ( ו בציור

התורכית על  -גבי חומת העיר מסוף התקופה המוסלמית ומימי  -הביניים .

8ן

- )4

?

נבנתה החומה

שרידים של חומה מזרחית

כלשהי של מחנה הלגיון הרומי  ,בתוואי מן התוואים שהוצעו על  -ידי החוקרים  ,לא נחשפו עד עתה
באופן המאפשר לתמוך ולו גם באחת מהדעות שהועלו במחקר  .בקו המתלול שהציע

המזרחי של העיר העליונה לא נמצא

בגבולה

( ז בציור

9 .ן

)4

ביצור  ,וכנראה

וילסון ,

שלא היה קיים אפילו בתקופת בית  -שני

גם מערבה יותר  ,בשטח הרובע היהודי  ,לא נתגלה באף אחד מאתרי החפירות השונים

קו  -ביצור כלשהו שהיה עשוי להלום את הצעת המצמצמים  ,הסבורים שגבול המחנה עבר במקום
כלשהו בין הרובע היהודי לרובע הארמני .

20

מתחת לרחוב חב " ד נתגלה קיר מאסיבי הבנוי על  -גבי

מצוק  -סלע חצוב שנחשף בגבולו המערבי של הקארדו ( ח בציור

של מחנה הצבא  ,אך קיר זה
הביזאנטית ,

נבנה  ,לדעת

, )4

שכביכול הלם את קיר המזרח

אביגד  ,יחד עם בניית המשכו לדרום של הקארדו בתקופה

ועל  -פי דעתו  ,אין כל אפשרות להקדים את זמנו עד התקופה הרומית ולזהותו עם

החומה המזרחית של המחנה  .י2
החפירות שנערכו בתוך תחומו המשוער של המחנה העלו אך ממצאים דלים מזמן שהותו של
הלגיון

במקום  .ממזרח לקטע החומה הראשונה שנחשף במרכז חצר המצודה נתגלתה

על  -ידי

ג ' והנס

פינת  -מבנה שתוארך לתקופה הרומית  .בצמוד לו נחשף קטע צינור  -מים מורכב מחוליות  -חרס
הטבועות בחותם הלגיון העשירי Fretensis = ( LXF ,

קירות

ותעלות  -מים  ,בתוספת

) ( ) ] 0510

22 .

שרידי  -מבנה המורכב ממספר

קיר  -עיבוי פנימי לחומת העיר  ,נחשפו באותו שטח על  -ידי עמירן

ואיתן  .הם שייכו את המבנה לשכבה  , 111שתאריכה נקבע לתקופה שבין חורבן בית  -שני וייסוד
איליה

קפיטולינה ' .

2

בחפירות חדשות שערכתי בדרום חצר המצודה נחשפו מספר יסודות של קירות

מחוץ לחומת העיר

העתיקה  .ראה

:

מ ' בן  -דוב  ' ,אתר שער האשפות  -מגדל הגפרית '  ,דפים למורי דרך  ,ינואר

 , 1976עמ '  environs ( Chronique Archaelogique ) ' , RB , 78 : 20 - 18א Kabrit

.

 . 597 - 598קק ( ן ; ) 197מ '

ראה

:

כרושי

( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

. ~ Bordj

 . 78 - 77על החפירות לאורך צידה הפנימי של החומה

אביגד  ,העיר העליונה  ,עמ '  Zion Gate ' , I~ rael ; 255 - 251א . Tsafrir , ' Excavations

 . 28 - 37קק  [ Exploration Journal , 27 ) 1977 ( ,להלן :

 . Margovskyץ

,י

~

ש

54 . Broshi

נון ]  .מאמר המסכם נושא זה ודן כשינוי תוואי החומה

.

הדרומית של ירושלים במשך תקופות אלו ראה  :י ' צפריר ' שערי ירושלים כתיאור מוקדסי  -הצעת זיהוי חדשה
על פי מקורות ביזאנטיל '  ,קתדרה  ( 8 ,תמוז
חומה

תשל " ח ) .

עמ ' 147

. 155 -

זו לא מוזכרת בכתביו של יוסף בן מתתיהו  .היא שוחזרה בתוואי זה על  -סמך הידיעה שהעיר העליונה

.

החזיקה מעמד כנגד הרומים עוד כחודש ימים לאחר כיבוש הר  -הכית  .ראה  ,למשל  :וילסון ב  -להלנך ( לעיל הערה
 , ) 8עמ '  : 139 - 138מ ' אבי  -יונה  ' ,הארכאולוגיה

ירושלים  .ירושלים

תשט " ז  ,עמ '

והטופוגרפיה של ירושלים בימי בית שני ' הנ " ל

( עורך ) ,

ספר

 . 310שרידיה של חומה זו לא נתגלו עד היום  .כנראה לא היתה קיימת חומה על -

גבי מצוק הסלע שמול פני הכותל המערבי  .מצוק הסלע והבניה הצפופה הם ששימשו כהגנת העיר בצד זה  .ראה
מ'

בן  -דוב  ' ,הצעות

לעידכונים בדגם ירושלים שבמלון

הולילנד '  ,קרדום 17 - 16 ,

( תמוז

:

תשמ " א )  ,עמ ' . 67

הכוונה למקם חומה זו ממערב וכצמוד לקארדו הרומי המשוחזר במקופ ( בימינו בקו רחובות היהודים וחב " ד
שבקצה המערכי של הרובע היהודי )  .על נסיון איתורו של קו  -ביצור זה ראה
אביגד  ,העיר העליונה  ,עמ '

ג ' ונס  ' ,מגדל

שחשף

ג ' ונס

דוד ' ,

עמ '

צפריר  ,ציון  ,עמ '

. 67 - 65

. 229 - 213

, 153 - 152

כשייך לשכבות

איורים

, 17

 . 23בחפירות שערכו עמירן ואיתן במקום מוגדר שריד המכנה הרומי

 11 - 1שמתקופת איליה קפיטולינה ואחריה  ,ומכל מקום מאוחר לשכבה הרומית

הקדומה ( שכבה  . ) 111ראה עמירן ואיתן  ' ,החפירות במצודה '  ,עמ ' . 217 - 216
ראה  :עמירן ואיתן  ' ,החפירות כמצודה '  ,עמ '  . 218 - 216קשה להבין את מציאותה של שכבת  -יישוב כה אינטנסיבית
מהתקופה הרומית המאוחרת

כמקום  ,לעומת חוסר כמעט

במקום  .על  -לן ייתכן לאחר את מבנה שכבה

מוחלט של ממצאים מראשית תקופת ישיבתו של הלגיון

 111למאה השנייה וכעיקר למאה השלישית לספירה  ( .ראה להלן ,

הערה . ) 25

ע

הלל גבע

דלים  ,שזמנם נקבע לסוף התקופה הרומית המאוחרת  -ראשית התקופה הביזאנטית  .שריד מעניין
מתקופה זו הינו קטע צינור  -חרס שחוליותיו טבועות בחותם הלגיון העשירי

( ] )( ] )

24 .

בנוסף

לשרידי  -מבנים אלה נמצאו בחצר המצודה אך מספר זעום של מטבעות ושברי כלי  -חרס מהתקופה

הרומית המאוחרת  .לעומת זה בולטת הכמות הרבה  -יחסית של שברי  -רעפים  ,הנושאים את חותם

הלגיון העשירי  ,בצירופים שונים של ראשי התיבות של שמו ותוארו  .רעפים אלה נתגלו עם מספר
שברי כלי  -חרס מסוף התקופה הרומית  ,הפזורים בעיקר בהצטברות שפכי העפר שנערמו מחוץ

( ממערב ) לקו החומה הראשונה .

בחפירות שערכו ברושי ובהט בגן הארמני  ,המצוי בפינה הדרום -

25

מערבית של העיר העתיקה  ,נמצאו מתקופה זו אך ורק שברי  -רעפים ממין זה .
קתלין קניון בשטח

],

בדרום הגן

הארמני  ,נתגלו

בחפירות שערכה

26

שרידים ארכיטקטוניים מקוטעים מן התקופה

המתאימה  ,אך לדעת קניון ' אין בהם כדי להצביע על תכנית צבאית

כלשהי '

27 .

טשינגהם  ,שפירסם

את ממצאי החפירות בשטח זה  ,אף נוטה לחשוב שהאזור היה זנוח עד המאה החמישית
למרות העובדה שהוא עצמו מעיד על מציאות כמות רבה של רעפים טבועים

במקום " .

2

לספירה ,

ממצא זהה

נתגלה אף בשפכי העפר שחפר ברושי ממערב  ,כלומר מחוץ  ,לקו החומה הראשונה שמדרום
למצודה .

בכל שטחי החפירות הרכים שחפר אביגד ברחבי הרובע היהודי בולטת בהעדרה שכבת -

29

יישוב מוגדרת מהתקופה הרומית המאוחרת  ,ואף מטבעות ושברי כלי  -חרס כמעט ואינם כנמצא  .אף

כאן בולטת הכמות הרבה  -יחסית של שברי  -רעפים  ,שחלקם נושאים טביעות  -חותם עם סמל הלגיון .

בכמה מאתרי החפירות במקום הם מופיעים ברובד  -עפר המונח ישירות על  -גבי חורבות המבנים
מתקופת בית  -שני .

30

בהר  -ציון ומורדותיו  -האזור שהוצא מתחום איליה קפיטולינה בשיחזורים

השונים  -אנו עדים לממצא זהה באופיו לזה שנתגלה בתוך תחומי העיר  .רעפים חתומים נתגלו

בחפירות שערך ברושי במרום הר  -ציון ובמורדו  ,שממזרח לשער  -ציון  .י 3במורד הדרומי של הר -
ציון נאספו שברי  -רעפים חתומים על  -ידי בליס ודיקי בחפירותיהם במקום ( כ בציור

32 . ) 4

בתחתית

מורדו המזרחי של הר  -ציון קניון איננה מציינת את מציאותם של שרידים מהתקופה הרומית
המאוחרת ( ט ציור

)4

33 ,

והמצב דומה בשטח חפירות של ' משלחת עיר דוד '  ,בקצה המדרון הדרום -

מזרחי של הגבעה ( ל בציור

)4

34 .

סיכום הממצא הארכיאולוגי שהתגלה בחפירות השונות שנערכו בתחום הגבעה הדרום  -מערבית

24

גבע  ' ,מצודת ירושלים ' .

25

ראה  ,למשל  :ג ' ונס  ' ,מגדל דוד '  ,עמ ' 156

;

גבע  ' ,מצודת ירושלים '  .יחד עם שברי הרעפים החתומים מצוי מספר

רב יותר של שברים חסרי  -טביעה  .היחס ביניהם הוא כ  . 20 - 15 : 1 -כמו  -כן מצויים במספר קטן שברי לבני  -חרס
הנושאים את טביעת הלגיון .
26

ד ' בהט ומ ' כרושי  ' ,החפירות בגן הארמני '  ,קדמוניות  ,ה

( תשל " ג ) ,

עמ ' . 103 - 102

.

27

 . 20ק  , PEQ 97 ) 1965 ( ,י Jerusalem 1964חן K . M . Kenyon , ' Excavations

28

מאמרו ב  ( PEQ -לעיל  ,הערה . ) 16

29

נמסר לי בעל  -פה על  -ידי החופר מגן ברושי  ,ותודתי נתונה לו על כך .

30

אביגד  ,העיר העליונה  ,עמ '  . 207 - 205תודתי נתונה לפרופ ' אביגד על מידע נוסף זה שהעמיד

31

תודתי נתונה לחופר האתר על הפרטים שמסר

32

בליס ודיקי ( לעיל  ,הערה

33

שטחים

מספר

(  , 8 . ]( 2ם ) ] , ] ,

 . 85 - 86קק PEQ 94 ) 1962 ( ,
34

שטח

א

 . 246 ,ק ( 29 ) 1979

לי .

עמ '  , 265איור . 38 - 36 , XXVII

, ) 16

.

",

נחפרו על  -ידי קניון במורד המזרחי של הר  -ציון

ן ציור

;

Kenyon ,

K.M.

 Jerusalem 1961מן ' Excavations

.

ן. Shiloh , ' Jerusalem The city of David , 1979 , notes and news ' , /

10
: 5

לרשותי .

טביעות הלגיון העשירי על  -גבי רעפים

,י

ציור

: 6

עמוד עם כתובת של קציני הלגיון

העשירי פרטנסיס שנמצא בירושלים סמוך
לשער יפו

של ירושלים מורה אפוא רק על קיום שכבת  -יישוב דלה מהתקופה הרומית המאוחרת  ,השרידים
העיקריים שנתגלו  ,והניתנים לתיארוך סביר  ,מצויים בפינה הצפון  -מערבית של הגבעה  .שכבה זו
קשה ביותר להגדרה סטראטיגראפית  .חסרה עדות על שימוש חוזר בחומה הראשונה לשם ביצור
מחנה הלגיון  ,ולא נחשף כל שריד  -חומה מהתקופה הרומית המאוחרת לאורך גבולותיו המשוערים

של מחנה הלגיון  .הממצא הבולט מהתקופה הרומית הוא שכרי  -רעפים הטבועים בחותם הלגיון
העשירי במספר ניכר של צירופי ראשי התיבות של שמו .

35

דומה כי רובם מרוכו במרום הגבעה

ומספרם במורדותיה המזרחיים מועט  -יחסית .

נראה לנו כי מסקנות אלו המתבססות על אופי הממצא הארכיאולוגי בגבעה הדרום  -מערבית
מתקופת ישיבת הלגיון העשירי במחנהו מחייב העמדת הנושא לדיון מחודש  .יש בממצא הנדון
משום עדות מסייעת להנחה שאכן הלגיון העשירי ישב במקום  .אבל עולה ממנה
35

בבירור  ,לדעתי ,

דיון כולל על טביעות הלגיון העשירי ראה  :ד ' כר " ג  ' ,טביעות חותם הלגיון העשירי פרטנזיס על גבי לבנים '  ,ארץ -

ישראל  ,ח

( תשכ " ז ) ,

עמ '

182 - 168

[ להלן

:

בר " ג  ' ,הלגיון העשירי ' ] .

ך ך

הלל גבע
שהנסיונות להתחקות אחר

אופיו ותכניתו של מחנה הצבא הרומי בעיר  ,על  -פי הדגמים המסורתיים

של מחנות  -צבא  ,לא הוכתרו בהצלחה  .כנר נשלב זה נקדים ונאמר שמסקנת הדיון שלפנינו היא

שאכן היתה קיימת נוכחות צבאית של הלגיון העשירי בירושלים בתקופה הנדונה  ,אך יחידותיו לא
ישבו במחנה צבאי תיקני  ,ושיחזוריהם של החוקרים השונים את מחנה הצבא  ,כחלק מוגדר של

איליה קפיטולינה  ,אין להם לפי שעה על מה
לכאורה

לומר שהממצא

יכול אדם

שיסמכו .

הארכיאולוגי שנחשף

בתחומו המשוער של המחנה

כשלעצמו אין בו משום הוכחה מכרעת לזיהוי אתר ישיבת הלגיון בגבעה הדרום  -מערנית  .הרעפים

הטבועים בחותם הלגיון אינם ראיה חותכת  ,כי הרי נתגלו רעפים אף בחלקיה האחרים של
שלבטח היו מחוץ לתחום מושב הלגיון  :מצפון

לחומת הר  -הבית

37 ,

בטירופויאון  ,לאורך הכותל המערבי ומדרום

36 ,

בעיר דוד 38ואף במרחק  -מה מהעיר .

כתובת של קצין מן הלגיון

39

שנחשפה בסמיכות לאתרו המשוער של המחנה  ,מצפון ( סמוך למלון

בחזקת עדות מסייעת משנית

ברחבי העיר .

העיר ,

' אימפריאל ' ) ,

העשירי ,

אינה אלא

שהרי מספר כתובות נוספות מתקופה זו נתגלו במקומות אחרים

40 ,

ן4

למרות קשיים אלה יש לדעתי לקבל את הדעה שהלגיון ישב באזור זה בירושלים  .מיקום

מושבו ,

בגבעה הדרומית  -מערבית מסתמך על מסכת רחבה של עדויות  ,שהממצא הארכיאולוגי הוא בבחינת
36

.

שברי רעפים חתומים נתגלו  ,למשל  ,על  -ידי PEQ 96
 ,יWall of Jerusalem , 1937 - 8

.

site du Temple de Jerusalem

""

"

 Jerusalem 1963חן K . M . Kenyon , ' Excavation

חטא  . 17 ; R . W . Hamilton , ' Excavations against theק ) 1964 ( ,

,

6 : 2 , 23 : 1 1 - 13 ; 1 . Bagatti , Recherches sur 1

r' g .

QDAP, ( ) ) 1944 ( ,

Jerusalem 1979 , fig . 25 : 2 - 3
37

שרידי  -מבנים  ,שברי כלי  -חרס רומיים ומטבעוה וכן רעפים חתומים נתגלו על  -ידי מזר בשטח חפירותיו  ,לאורך
הכותל המערבי והדרומי של הר  -הבית  ,ובעיקר בסמוך לפינתו הדרום  -מערבית  .ב ' מזר  ' ,החפירות הארכאולוגיות

בירושלים העתיקה  ,סקירה ראשונה על חפירות

תשכ " ח '  ,ארץ  -ישראל  ,ט ( תשכ " ט ) ,

ארכאולוגיות ליד הר הבית  ,סקירה שניה עונות תשכ " ט  -תש " ל '  ,ארץ  -ישראל  ,י
38

"

.

 the 11 ] 1 ] Of Ophel , Jerusalem , 1923 - 1925תDuncan , ' Excavations 0

,

.

.

( ) 111 , 13

39

].ק

76 - 77 ,

"

( תשל " א )  ,עמ '

.8.נ ש
)

! . 34 -

R . A . S . Macalister

.
 [ nnua [ fthe Pa/esrine' Explarationלהלן  . Crow[oot 1 ; [APEF :יל  .נ

 . 167 - 168קק  ) 1926 ( ,ן1

 .קק (  ) 1929ע APEF

עמ '

; ! 74 - 161

הנ " ל  ' ,חפירות

 Valley , Jerusalem 1927ת0טסקסץצ ] '  theתן ' Excavations

שכרי  -רעפים חתומים נמצאו אף באל  -עזריה  .ראה

:

Fitzgerald ,

G .M.

1 Bethany ) 1949 - 1953 ( ,ם 5 . 3 . Saller , Excavations

1 . 1308ק  . 324 ,ק  . Jerusalem 1957 ,וכן בקברים בסביבות ירושלים

auf

.

.

. Schick , ~ Katakomben
)11ל

 9 . 199 ; idem , ' The Mount of Olives ' ., PEF Quarterly Starment 21ן) 1 % 19

.

[)

.

Olberf . ZDPV

 . 263 - 265קק 3 , XITI ) 1904 ( ,ע 8 . 1 ; 1 . Savignac ,ת  . 183 ,ק  . ) 1957 ( ,על הממצא בגבעת  -רם ורמת  -רחל ראה
להלן  ,הערה . 47
40

שתי כתובות שלא כאתרן נתגלו סמוך לאזור המשוער של מחנה הלגיון  .אחת נחשפה בזמן בניית מלון
' אימפריאל ' מצפון למצודת ' מגדל דוד  .זוהי כתובת  -הקדשה למרקוס יוניוס
העשירי  ,וזמנה ככל הנראה ראשית המאה השלישית לספירה  .ראה
 . 72 - 73קק uarterly Srarmenr , 18 ) 1886 ( ,

~

 . 25ק 27 ) 1895 ( ,

Statment ,

Merill , Palestine Exploration Fund :

כתרבת שנייד משכלבת בשימוש משני במבנה

מזכירה את הלגיון השלישי קירנאיקה  ,וזמנה קרוב לוודאי כשנים
'

מקסימום ,

לגאטוס של הלגיון

1 ! 7- ! !6

לספירה  .ראה

 the Excavations 8 ) Jerusalem '' ,ת0

שער  -ציון  .היא

Bliss , ' Third

:

5.

.נ.

]

 . Reportייתכן שיחידה

מלגיון זה הוצבה בירושלים עם גבור המתיחות בארץ בראשית המאה השנייה לספירה .
41

Sarfatti , ' ,1

)3 . 8 .

 the Turkish Wall ofJerusalemחן -. Fragmentary Roman Inscription

ובקיר

כתובות נוספות המזכירות את הלגיון העשירי נתגלו בחלקה הצפוני של העיר
151

.ק

/2 ]7, 25 ) 1975 ( ,

הדרומי של הר  -הבית

:

',

Jerusalem ,

.

Western Falestine

,

0

:

Ch . Warren 4 ) C . R . Conder , The Survey

 . 427ק  . London 1884 ,כתובת המזכירה את הלגיון האחד  -עשר נתגלתה בצפון העיר
 . 54 - 57קק QDAF , 8 ) 1939 ( ,

.

' Latin Inscriptions from Jerusalem and Beisan

:

"

 ,ופחסני 4 . Avi -א
חב ' Greek

מחנה לגיון רומי בירושלים ?

תוספת חשובה להן  .לגבעה זו יש ללא ספק יתרונות טופוגראפיים ניכרים ; היא שולטת בגובהה על
מרבית חלקיה האחרים של העיר הקדומה ומוקפת סביב בגיאיות עמוקים

פסגתה שטוחה ונוחה

;

להתיישבות  .העדות הנזכרת של יוסף בן מתתיהו היא החשובה מבין העדויות המורות על מיקום

מושב הלגיון בגבעה זו  .ייתכן שגם הידיעה המאוחרת בדבר הצבתו  ,בימי הדריאנוס  ,של פסל חזיר -
בר בשערה המערבי של איליה קפיטולינה מעידה על מציאותו של הלגיון בקירבת מקום  .חזיר  -הבר
היה  ,כידוע  ,אחד מסמליו המובהקים של הלגיון הרומי העשירי  ,והצבתו בשער המערבי ( סמוך
לשער  -יפו היום ) עומדת בזיקה הדוקה למקום חניית הלגיון  ,שנמצא מדרום לכאן .

42

עדות מסייעת

יש גם במציאותו של בית  -קברות בעל אופי צבאי מהתקופה הרומית המאוחרת שחשף ברקאי

כמדרון הגבעה שמדרום  -מערב לגבעה זו  ,מעברו המערבי של גיא  -ב - 7הינום .

43

מאורעות מלחמת החורבן וההרס המכוון בידי טיטוס הותירו את רובע העיר העליונה חרב
עד

כולו ,

כי ספק אם לאחר המלחמה ניכר כי כאן ניצבו בעבר מבניה המפוארים ביותר של ירושלים  .על

הלגיון העשירי  ,שנטל חלק פעיל בכיבוש

ירושלים  ,הוטלו

ללא ספק משימות נוספות  .בירושלים

נותרו יחידות חיל  -מצב של הלגיון העשירי  ,שאין לנו ידיעות מפורשות על גודלן  .חלק זה של
הלגיון השתכן כעיר הרוסה שנתרוקנה מאוכלוסייתה היהודית .

44

תפקידו העיקרי של חיל המצב

בעיר היה פיקוח על תחומה וסביבתה הקרובה של העיר ועל כניסת יהודים לירושלים .

45

יחידות

אחרות של הלגיון העשירי  ,שהיה עיקר הכוח הצבאי הרומי בארץ בתקופה שלאחר דיכוי המרד
הוצבו במרכזים עירוניים נוספים ובאתרים אסטראטגיים במבואות ירושלים .
42

ראה

:

 . Helm ) , gcs 47 , 201ק Chronicon (ed .

,

47

46 ,

מפקד הלגיון

 Eusebius -Hieronmusעל השער המערבי לעיר  ,שבו הוצב

פסל החזיר  ,ראה צפריר  ,ציון  ,עמ '  . 32 - 31החזיר אף מופיע בטביעות  -חותם של הלגיון העשירי שנתגלו
בירושלים  .ראה  :אביגד  ,העיר העליונה  ,איור
ג ' רמה דיראן ( לעיל  ,הערה

, )2

; 1 : 255

בליס ודיקי ( לעיל  ,הערה

,) ]6

איור לאחר עמ '

 264מס ' ; 36

עמ ' . 384

43

נמסר לי בעל  -פה על  -ידי החופר גבי ברקאי  .תודתי נתונה לו על כך .

44

האיסור על ישיבת יהודים כירושלים ידוע לנו ממקורות אחרים  .אין להטיל ספק בקיומו של איסור זה בתוקף צו
מלכותי לפחות מזמן מרד בר  -כוכבא  ,אם כי ייתכן שהתקיימה יפינה מוגבלת של יהודים בירושלים לאחר חורבן
בית  -שני  .ראה

45

:

ש ' ספראי  ' ,קהלא קדישא

דבירושלם '  ,ציון ,

כב

( תשי " ז ) ,

לרגל לירושלים לאחר הורכן כיח שני '  ,א ' אופנהיימר  ,א ' רפופורט ומ ' שטרן
בימי הבית השני ( ספר זיכרון לאברהם
46

עמ '

] 93 - 183

.

ייתכן שבתקופה שלאחר החורכן המשיכה עלייה  -לרגל לירושלים כקנה  -מידה מצומצם  .ראה  :ש ' ספראי  ' ,העליה
שליט ) ,

( עורכים ) ,

פרקים בתולדות ירושלים

ירושלים תשמ " א  ,עמ ' . 393 - 376

לאור הידוע  ,בשנים הראשונות שלאחר חורבן בית שני חנה ביהודה הלגיון העשירי כלבד  ,בתוספת יחידות  -עזר

מלגיונות אחרים  .ראה  :ב ' ליפשיץ  ' ,ליגיונות רומיים בארץ ישראל '  ,ידיעות  ,כג

( תשי " ט ) ,

עמ '  . 68 - 53עדות על

חניית יחידה מהלגיון השלישי בירושלים בראשית המאה השנייה לספירה  ,ראה לעיל  ,הערה  . 40כראשית המאה
השנייה הובא הלגיון השישי לארץ  .ראה
47

:

מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזנטיון  ,ירושלים

רמז לחניית הצבא הרומי במקומות שונים כארץ ניתן ללמוד מעדותו של יוסף בן מתתיהו

חניית הצבא הרומי בקירבת ירושלים  ,ראה

בגבעת  -רם

( שיח ' באדר ) נחשף

העשירי  .ראה

:

:

יוסף בן מתתיהו  ,חיי

יוסף ,

מאתר זה ניתן למצוא אצל בר " ג  ' ,הלגיון העשירי '  ,עמ ' . 172 - 170

על הממצא ברמת  -רחל ראה
' הלגיון העשירי '  ,עמ ' , 170

לחם

:

פרק שבעים ושישה .

בית  -יוצר רומי ובו נתגלה מספר רב של לבנים ורעפים הטבועים בחותם הלגיון

מ ' אבי  -יונה  ' ,החפירות בשיח ' באדר ( תש " ט ) '  ,ידיעות  ,סו

:

 , 1962עמ '

. 45

( מלחמות  ,ז  ,ח  ,א ) .

על

 . 4 - 26קק Roma 1962 ,

( ,ק

"

1959- 19

,

( תש " י ) ,

עמ '  . 24 - 19סיכום הממצא

 . Aharoni , Ramat Rahelץ  .וכן בר " ג ,

 . 182 - 180ממצא המזכיר את הלגיון העשירי נמצא אף במנזר

Cremisan ' , La Terra Santa ) 1976 ( ,

8

' כרמיזן ' שממערב לבית -

' Una vexilatio della Legione () Fretense

Provera ,

4 .ן

 . 363 - 370קק  .טביעות  -משנה של הלגיון העשירי הנושאות את האותיות  , XF , LXFמופיעות על  -גבי מטבעות
שומרון מתקופת דומיטיאנוס  .ראה

4 ! the .British :

Greek coins ofPalestine

111 : 8ע  ] .ק  . XL . 78 nos . 1 - 4 .קק London 1914 ,

.

~שא) 010101

.

1111י

G.F.

Museum
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ציור  : 7תחום חניית הלגיון העשירי בירושלים בתקופה שבין חורבן בית  -שני
(  70לספירה ) ועד ייסוד איליה קפיטולינה (  132לספירה )

ציור

: 8

איליה קפיטולינה ותחום חניית הלגיון העשירי בעיר

העשירי  ,ששימש בתקופה דו גם בתפקיד הנציב הרומי בארץ  ,חור לימים והתבסס בקיסריה  -בירת
הפרובינקיה  -עם חלק מהצבא .

48

48

ניתן להניח כי מכלול התפקידים שהוטלו על הצבא הרומי בארץ

מלחמות ז  ,י  ,א  .תוארו של הנציב הרומי כארץ בתקופה הראשונה שלאחר חורבן בית  -שני היה
 Praetoreמזע  .ראה  :ש ' ייבין  ,המשטר הרומאי בארץ ישראל  ,ירושלים תרצ " ו  ,עמ '

Legatus

. 100 - 99

הנציב העליון ישב

בקיסריה אף לפני מלחמת החורכן  ,זאת בגלל אופיה הנוכרי ונמלה המצוין  .ראה  :יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות  ,יח ,
ג ,א

;

כ  ,ה ,ד

;

מלחמות ב  ,ט  ,ב

;

ייבין  ,מלחמת בר  -כוכבא  ,עמ '  . 31על פעילות של יחידות הלגיון העשירי

בקיסריה מעידות כמה כתובות המשולבות בשריד אמת  -המים שמצפון לעיר  .ראה למשל

:

י ' עולמי וי ' רינגל ,

' שתי כתובות חדשות של הלגיון העשירי באמת המים של ק  :סריה '  ,קדמוניות  ,ן ( תשל " ד )  ,עמ '

ביבליוגראפיה נוספת .

14

, 46 - 44

ושם

מחנה לגיון רומי בירושלים

?

ומשימתו המוגבלת בירושלים החרבה הביאו לכך שרק יחידה צבאית מצומצמת בגודלה  ,בפיקוד
קצין גבוה  ,התמקמה בעיר .

49

הממצא הארכיאולוגי מחזק מסקנה זו  .ההרס והחורבן ברחבי העיר העליונה היה כה

יסודי  ,עד

כי

לא סביר שנתאפשר ליחידת הלגיון שהתמקמה במקום לשפץ את המבנים החרבים ולייעדם למגורי -
חיילים  .על  -גבי חורבות המבנים מתקופת בית  -שני אנו עדים לכל היותר להימצאות של שכבת -
יישוב דלה  ,לרוב קשה להגדרה מבחינה ארכיאולוגית  ,מהתקופה הרומית המאוחרת  .עדות
ארכיאולוגית השייכת בבירור לשלב הראשון של ההתיישבות במקום  ,כלומר בין שתי המרידות  ,עוד
לפני בניית איליה קפיטולינה  ,הינה קלושה עוד יותר

; 50

איננו יכולים להצביע על שריד

כלשהו ,

פרט אולי לממצא מהחפירות שערכו עמירן ואיתן בפינה הצפון  -מערבית של הגבעה הדרומית -
מערבית  .במצודה נחשף מבנה שניתן  ,לדעת החוקרים אלה  ,לקשור לשלב קדום של התיישבות
הצבא הרומי במקום .

ן

'

אפשר להניח כי בשלב ראשוני זה התרכזה ההתיישבות סמוך לשלושת

המגדלים האיתנים  ,שהבטיחו הגנה לחיילי הלגיון ושימשו כמחסה בשעת סכנה  .יש גם ממצאים
ספורים נוספים המצויים בחלקיה האחרים של העיר שאפשר לתארכם לשלב זה  .ייתכן שבחלקם היו
אלה שרידי מכנים של תושבים שנספחו אל המחנה בתוקף עיסוקם .

52

אנו מניחים כי יחידות קטנות

של הלגיון התפרסו והתבססו בנקודות אסטראטגיות  ,במטרה לעבות ולייעל את מערך הפיקוח על

העיר  ,שסביר להניח כי מפקדת חיל המצב התמקמה בעיר העליונה  ,בקירבת שלושת המגדלים .
השאלה העיקרית היא  ,האם אפשר לשחזר קיומו של מחנה  -צבא תיקני ומסודר

התשובה היא שלילית

;

?

לשאלה זו

אין כל עדות להקמת מחנה  -צבא מאורגן ומבוצר מעין זה  .ההיפך הוא

הנכון ; מן החפירות שנערכו בדרום חצר המצודה הוכח כי מגדל בקו החומה הראשונה  ,אשר נהרס
במהלך מלחמת החורבן בשנת

70

לספירה  ,נותר בחורבותיו ולא שוקם עוד  .על שרידיו ההרוסים

נבנו בסוף התקופה הרומית מבנים שאין אנו יכולים לעמוד על טיבם  ,שכן רק יסודותיהם נתגלו .

53

דומה כי התיישבות הצבא כאן היתה בשטח פרוז ובמבנים ארעיים  ,אשר מהם כמעט שלא נותר
שריד  .הגנת תחום החנייה של חיל המצב הרומי בירושלים לא התבססה על מחנה מוקף חומה

בראשית התקופה  ,בימי

טיטוס  ,ידוע על טרנטיוס רופוס שאותו הפקיד הקיסר על הצבא שהושאר בירושלים .

ראה  :יוסף בן מתתיהו  ,מלחמות  ,ז  ,נ  ,נ .

את טביעות  -חותם הלגיון העשירי שבהן מופיע סמל החזיר בתוך מסגרת עגולה מתארך בר " ג ( ' הלגיון
עמ ' ) 180 , 174 - 173

העשירי ' ,

לתקופה שלפני בניית איליה קפיטולינה  .מספר הטביעות מסוג זה קטן מאוד ביחס לטביעות

הלגיון האחרות המתוארכות למאות השנייה  -שלישית לספירה  .כמה טביעות עם סמל החזיר נתגלו בגבעה הדרום -
מערבית ( ראה לעיל  ,הערו . ) 42
ראה לעיל  ,הערה  . 23צפריר בוחן שוב את תאריכו של קיר העיבוי הפנימי לחומה  ,ולדעתו ייתכן לאחר את זמן
כנייחו  .ראה צפריר  ,ציון  ,עמ ' . 54 - 52
תופעה זו ידועה ברחבי האימפריה הרומית ויש לה דוגמאות רבות  .לא פעם הפכו המחנות לגרעין של עיר עתידה .
רבעים חדשים אלה שנספחו אל מחנות הצבא נודעו בשם  viciאו  . canabaeעל אחת הדוגמאות הבולטות  ,העיר
למבסיס שבנומידיה ( אלג ' יר

בימינו )

ראה

 Legion 717, Augusti de :ק !

 . Lambese , 1958סיכום קצר בנושא זה ראה אצל צפריר ,

ציון  ,עמ '

Cagnat , Le Deux Camps de

%.

 . 297 - 295לדעת ייבין ייתכן שאף יהודים חזרו

והתיישבו בירושלים בגלל אומנותם  ,וכן הוא מעלה את האפשרות שעיקר ההתיישבות האזרחית התרכזה בעיר
התחתונה ומצפון לגבעה הדרום  -מערבית  .ראה

:

ייבין  ,מלחמת בר  -כוכבא  ,עמ '

. 29

גבע  ' ,מצודת ירושלים ' .

15

הלל גבע

ומגדלים  ,כמקובל  ,אלא על עצם תכונותיו של השטח שנבחר  ,שהיה מוגבה מעל העיר וקרוב
לשלושת המגדלים ולקטע  -חומה שאותם הותיר טיטוס בלתי  -הרוסים  .שלומו הובטח בכך שלא
היתה כל נוכחות של אוכלוסיה יהודית מקומית עוינת בעיר החרבה וכסביבתה הקרובה  .לפי

דעתנו ,

מחנה  -קבע מאורגן לא הוקם כלל בירושלים  .היה זה פועל יוצא מתפיסה צבאית כוללת  ,אשר ראתה
את ישיבת יחידת הלגיון בעיר כזמנית בלבד  .על כן ישב חיל המצב הרומי בעיר במחנה ארעי והיה
מוכן לתזתה מיידית למשימות ברחבי הפרובינקיה ובגבול האימפריה  .דומה כי נוכחות קלושה זו

היתה הסיבה לכך שהעיר נכבשה על  -ידי המורדים היהודים והוחזקה בידיהם במשך תקופה קצרה
במהלך מרד בר  -כוכבא  .אלא שחסרון הביצור והזמן המועט שלא הספיק כדי לקומם את חומות
העיר מהריסותיהן גרמו לכך שגם המורדים לא יכלו להחזיק בה לאורך זמן .

54

פרק חדש בהתפתחותה העירונית של ירושלים בתקופה הרומית החל עם בניית הקולוניה איליה

קפיטולינה על  -ידי הדריאנוס על חורבותיה של ירושלים שמימי הבית .

55

היתה זו תקופת בניה

מואצת ורחבת  -היקף  ,אשר טבעה את רישומה העמוק בתכנית העיר לעתיד לבוא  .מרכזה העירוני

של העיר נבנה מצפון למחנה הלגיון  .בנייתו אופיינה בתכנון קפדני  -גיאומטרי של רשת

הרחובות ,

שלצידם הוקמו מבניה הציבוריים של העיר  .רחובה הראשי  ,הקארדו  ,שלאורכו הוצבו שני טורי -

עמודים  ,חצה את חלקה האחד של העיר משער  -שכם כצפון ועד תחום מחנה הלגיון בדרום ( בקו
רחוב בית  -הכד של היום ושלושת השווקים
לעיר ,

שמדרומו ) .

בקצהו הצפוני הוקם שער  -כניסה מפואר

וברחבה שלידו הוצב עמוד  .שרידי שער זה מצויים מתחת למיפלס שער  -שכם הנוכחי

שבחומת העיר הצפונית .

56

רחוב אורך ( קארדו ) משני  ,זהה לראשון במרכיבי בנייתו  ,נבנה לאורך

נחל הטירופויארן ( קו רחוב הגיאן ראשיתו אף היא ברחבת העמוד בצפון  ,ושרידיו נחשפו במקום
ואף מחוץ לחומת העיר העתיקה  ,בקירבת שער  -האשפות  .י 5שני רחובות אלו ורחבת העמוד שבצפון
הם מן המרכיבים הבולטים ביותר המופיעים בתבנית ירושלים הביזאנטית במפת מידכא  .רחוב נוסף
הוקם בתוואי שכיום עובר בו רחוב

הנוצרים  ,העובר

מצפון לדרום במקביל וממערב לקארדו

הראשי  .שרידי שיפוצו המאוחר של רחוב זה נתגלו כחפירות במקום .

54

58

רחוב אחר ניבנה ככל הנראה

בדעה זו  ,שירושלים נכבשה בידי בר  -כוכבא והוחזקה כידי המורדים לתקופה קצרה במהלך המרד  ,מחזיקים
חוקרים לא מעטים  :אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

, ) 46

עמ ' 13

;

ייבין  ,מלחמת בר  -כוכבא  ,עמ '

 ; 76 - 75ג ' אלון  ,תולדות 1

היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '  ; 32 - 31שירר ( לעיל  ,הערה
 . 443 - 444קע ews under Roman Role, Leiden , 1976 ,

המורדים ראה

:

ofBar Kocba ' ,

the War

 . 54 . Smallwood , Theן . 1על כיבוש

 , ) 1עמ ' ; 545

ירושלים מידי

ת ] Meysham , ~ The Legion which Reconquered~ Jerusalem

 . 19 - 26קק  . pEQ , 90 ) 1958 ( ,הממצא הארכיאולוגי בירושלים  ,כגון מטבעות מפרק  -זמן זה  ,הינו מועט
55

ראה  :ב '

.נ

ביותר .

איזק  ' ,מושבות רומיות ביהודה  -יסודה של אליה קפיטולינה '  ,פרקים כתולדות ירושלים בימי הבית

השני ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '  . 360 - 340מאמר זה עוסק כשאלה מדוע ייסד הדרייאנוס כירושלים מושבה רומית
ולא פולים יוונית  ,כדרכם של הרומאים בפרובינקיות המזרחיות .
56

ראה

המילטון  ,לעיל  ,הערה

22 - 27
57

 .קק .

 Excavation atחס Hennesy , ' Preliminary Report

Damascus ; 36

.8.נ

( Gate , Jerusalem ' , Levant , 11 ) 1970

שרידי  -ריצוף הרחוב נתגלו מחוץ לשער  -האשפות  the .ח1

 . 14 . Johns , 'Jerusalem , Ancient Street -~ Leם

 . 105 - 110 ; R . W . Hamilton , ' Streetקק  Valley within the Walls ' , QDAP, 1 ) 1932 ( ,תסטסקסז
 the Tyropoeon Valley ' , QDAחן Levels
 theתו  . 105 - 1 10 : Idem , Street Levelsקק ( 1 ) 1932

.

 . 34 - 40קק eDAP~ 2 ) 1933 ( ,
58

ראה

7, :

"

Valley 11

(]'

,

; כן  -דוב

( לעיל  ,הערה , ) ] 8

עמ ' . 17

Chen , 5 . Margalit 12 )3 . Solar , 'Jerusalem , Christian Quarter 1977 , notes and news ' , 1

"

 . 243 - 144קק 29 ) 1979 ( ,

]1 .

מחנה לגיון רומי בירושלים ?

לאורך חומתו הצפונית של הר  -הבית  ,שחומותיו בלטו עדיין לגובה ניכר  .הממצא הארכיאולוגי
מלמד כי מצפון למחנה  ,לאורך הקארדו הראשי  ,אף הוקם המרכז העירוני הראשי  ,שכלל פורום

רחב  -מידות  ,בסיליקה  ,מקדש ומבנים נוספים  .שרידיהם נכללים היום בתחום כנסיית הקבר ושטח
59

מצפון לחומת הר  -הבית הוקם מרכז עירוני משני  .מבניו העיקריים היו

פורום  ,מקדש ושער  -ניצחון .

ייתכן ששער  -כניסה מפואר נוסף הוקם בכניסה המערבית לעיר  .י6

המוריסטן שברובע הנוצרי .

60

הארגון של רשת הרחובות של איליה קפיטולינה  ,פרי התכנון המוקדם  ,משתקף היטב מבעד לסבך
הרחובות שבחצייה הצפוני של העיר העתיקה בימינו .
עם ייסוד איליה קפיטולינה ובניית מבניה הציבוריים בצפון עדיין ישב הלגיון בתחומו

הקודם ,

שעתה הוכלל בחלקה הדרומי של העיר  .אין כל ידיעות על שינוי ארגוני או בניה מתוכננת במקום
ועל היחס בין חלק זה לחלקה הצפוני החדש של העיר  .גם אין עדות ארכיאולוגית לקיום שרידי
מבנים מונומנטאליים במקום בתקופת איליה קפיטולינה  ,וזאת בניגוד בולט לחלקה הצפוני של

העיר  .מן החפירות הסתבר כי אף הקארדו הראשי  ,שנבנה בצפון העיר  ,הסתיים בדרום  ,כקו ששימש
כגבול הצפוני של הגבעה המערכית  .בניגוד לשיחזורים השונים של העיר הרומית שציינו

למעלה ,

נראה כי הרחוב לא נמשך מכאן ודרומה בתקופה זו  62 .תכנית חלקה הדרומי של העיר העתיקה בימינו
אכן רומזת כי חלק זה של העיר לא נבנה בתכנון הרומי האופייני לחלקה הצפוני והמצטיין בחלוקה

גיאומטרית של השטח  .בתוואי הרחובות בדרום ( בתחום הרובע היהודי והארמני של ימינו ) אין
ניכרים סימני ארגון ושולט בו חוסר  -סדר האופייני לעיר מזרחית  ,שהתפתחותה ' אורגאנית ' יותר
מאשר מתוכננת מלכתחילה .

63

בניגוד למצופה  ,אף בשלב זה הממצא הארכיאולוגי בתחום שבו אנו

משחזרים את אזור חניית הלגיון מאכזב בכמותו ואיכותו  .שרידי המבנים מתקופת איליה קפיטולינה
הם  ,כאמור  ,מעטים ביותר
בחותם הלגיון העשירי

;

:

מספר יסודות של מבנים וצינורות  -חרס אחדים שחוליותיהם טבועות

כמות הקרמיקה והמטבעות מתקופה זו שנתגלו בתחום הגבעה הדרום -

מערבית מועטה מאוד ביחס לכמות הממצא מתקופת בית  -שני שלפניה והתקופה הביזאנטית

59

תיאור מפורט של השרידים הרומיים כירושלים  ,הן על  -פי הממצא  ,הן על  -פי תיאור העיר ב ' כרוניקון פסחאלה '

ראה בעיקר  :וינסאן ואבל ( לעיל  ,הערה
 902וכן קואנו ( לעיל  ,הערה
60

ראה  . :ץ ; 1955

.

 , ) 2עמ '  . 875 - : 217 - 1עק Nouvel/e 11 , Paris 1926 ,

Idem ,

. )2

.

ם ! /ש

uestion du Pretoire Jerusalem

Forum Oriental d' Aelia Capitolina ' , Harvard

~

"

erusalem
ן 1

"

~S . M . Aline , LaForteresseAntonia

 Grandטd' Herode 1

B1
enoit , ~ L antonla

.

Theological Review

'  , Piscine Bethesdaירושלים לדורותיה  ,הכינוס הארצי הכיה לידיעת הארץ  ,ירושלים

תשכ " ט  ,עמ ' ; 57 - 48

 . 135 - 167 ; idem , ' Decouvertes Archeologiques Autour de 18קק 64 ) 1971 ( ,

וינסאן ואבל ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '  . 742 - 669לדעת מזר  ,גם מדרום להר  -הבית היו קיימים מבני  -ציבור בתקופת

איליה קפיטולינה  .ראה מאמרו כארץ  -ישראל  ,י ( לעיל  ,הערה
לעיל  ,הערה

61

ראה

62

הדעה ,

) 37

עמ '

]1

.

. 42

כאילו אפשר ללמוד ממפת מידכא שהקארדו הרומי המשיך עד חומתה הדרומית של העיר ( בקו החומה

הדרומית של העיר העתיקה

בימינו ) ,

אינה מתקבלת על הדעת  .בחפירותיו של אביגד ברובע היהודי הוכח שחלקו

הדרומי של הקארדו נבנה כתקופה הביזאנטית  .ראה אביגד  ,העיר העליונה  ,עמ '  . 219 - 213כן מסתבר כי כסמוך
לתוואי החומה הדרומית הנוכחית משתפלים פני הסלע בתלילות לדרום  -מזרח  ,כלפי עמק הטירופויאון  .כך לא
היתה אפשרות להמשיך את הקו הישר של הקארדו דרומה  ,מעבר לנקודה זו  ,והוכרחו לסיימו כאן  .כפי שהדבר

מוצג במפת מידבא  ,ייתכן שכקצהו הדרומי של הקארדו היה קיר ופו פתח שאיפשר מעבר אל אזור הר  -ציון .
63

ראה

 :י ' מינצקר  ' ,הערות לתוכנית אליה קפיטולינה '  ,בין חרמון לסיני  ,יד לאמנון  ,קובץ מאמרים בידיעת הארץ ,

ירושלים  , 1977עמ '

. 135 - ] 25

הלל גבע

שאחריה .

64

בשלב זה של התקופה הרומית בולטת הכמות הניכרת של שברי  -רעפים הטבועים בחותם

הלגיון העשירי  ,אבל כמות ניכרת זו  ,שנחשפה עד עתה  ,אף היא לא היה בה די אלא לקירוי מספר
מבנים בלבד .

שרידי המבנים עצמם נעלמו ככל הנראה ברבות

65

השנים  ,עובדה הנותנת

מקום

להשערה כי אף בתקופה זו שכן עיקר הצבא במבנים ארעיים ( אולי צריפי  -עץ שתיקרתם היתה

מרעפים )  .עד עתה לא נתגלה כל ביצור מתקופת איליה קפיטולינה בגבולותיו המשוערים של
המחנה  ,כפי שהם שוחזרו על  -ידי החוקרים השונים ; לאור הידוע  ,כל העיר היתה פרוזה בתקופה זו .

הממצא הארכיאולוגי מוכיח כי בתקופת איליה קפיטולינה היתה הגבעה הדרום  -מערבית בכלל
מיושבת בדלילות רבה  .סביר להניח כי מפקדת חיל המצב בעיר המשיכה לשכון סמוך לשלושת

המגדלים במבני  -אבן שהוקמו לצורך זה  ,והשרידים המקוטעים שנתגלו בחפירות אולי שייכים
למבני  -פיקוד אלה .

שטח העיר איליה קפיטולינה נחלק לתחום עירוני  -אזרחי בצפון ולאזור צבאי בדרום  .לא ידוע
על הזיקה ההדדית וחלוקת הסמכויות המנהלתית בין שני חלקי העיר  .ללא ספק היתה תלות הדוקה
הכרחית של התחום האזרחי  -בשלבי התבססותו הראשוניים  -בתחום הצבאי שבדרום העיר .
תלות זו נקבעה בגלל מוצאם של מרבית התושבים החדשים בעיר  .אלו היו כנראה חיילים
משוחררים מהלגיונות הרומיים שנטלו חלק בדיכוי מרד בר  -כוכבא ושקיבלו זכות להתיישב

בקולוניה החדשה עם ייסודה  .אליהם הצטרפו מתיישבים חדשים  ,כסוחרים  ,בעלי  -מלאכה

שקיבלו היתר להתגורר בעיר .

66

ואחרים ,

תלות זו אף נתחזקה מאחר שהקולוניה היתה פרוזה במשך כל

התקופה הרומית והגנת התחום האזרחי היתה מבוססת בעיקרה על מציאות חיל  -מצב רומי במקום .

סביר להניח כי המערך הצבאי של חיל המצב הרומי באזור תוגבר  ,כלקח ממלחמת

בר  -כוכבא ,

ובהתייחס למשימות הנוספות שהוטלו עליו עם ייסוד איליה קפיטולינה  .משימות אלו כללו  ,בנוסף

להגנת המתיישבים והבטחת קיום היישוב בשלבי התבססותו הראשונים  ,אף בניה ופיקוח על אמת -
64

כניגוד לירושלים  ,נתגלו במחנות  -צבא רומיים שנחפרו במקומות אחרים ממצאים רבים ומגוונים  .ראה
הערות

, 71

 . 72ממצאים ממחנות  -צכא רומיים באירופה ראה  ,למשל  ,באנגליה

Cardiff 1972

ראה ,
65

.

למשל  ,על

ממצא הנרות מאתר זה

:

:

G . C.

ממצאים רבים נתגלו כווינדוניסה שבמרכז  -אירופה .

 .מLegionary Fortress ar Caerleon , 410

Zdrich 1919

The

Boon , Isca ,

להלן ,

.

5 . Loeschake , Lampen au~ Vindonissa

מספר מועט ביותר של רעפי  -לגיון שלמים נתגלה בחפירות עד היום  .מידותיהם הממוצעות הינן  :אררך -

ס " מ  ,רוחב בקצה אחד -

47

ס " מ ובקצה השני -

44

54

ס " מ  .ראה  ,למשל  ,סביניאק לעיל  ,הערה  . 39על  -סמך

גודל זה הרי לכל מטר  -מרובע של גג נזקקו לחמישה  -שישה רעפים ( זאת בהתחשב בחפיפה ההכרחית כין

הרעפים )  .כך  ,לקירוי גג משופע של מבנה ששטחו
כמספר הזה

100

מ " ר נדרשו כחישוב זהיר

כ 700 -

רעפים

שטוחים  ,ולעוד

רעפי  -רכב קמורים ששימשו לכיסוי סדקי האורך שבין הרעפים .

יחס השכרים הטבועים בחותם הלגיון העשירי ( על  -גבי רעפים שטוחים וקמורים ) לשברים ללא טביעה הינו כערך
. 20 - 15 : 1

כל רעף נשכר בערך

ל8 , 5 -

שכרים  ,ומכאן מסתבר שבערך כל רעף שני  -שלישי היה חתום ( בקטע צינור -

חרס רומי שנחשף על  -ידי המחבר בדרום חצר המצודה שני  -שלישים מהחוליות היו חתומים )  .בכל שטחי
החפירות הרביפ שברובע היהודי נאספו עד סוף
הנ " ל יש להוסיף עליהם עוד

כ 1 , 500 - 1 , 000 -

1981

קרוב

ל 500 -

שכרי  -רעפים נושאי טביעה  .לאור החישוב

רעפים בלתי  -חתומים  .על

כ 2 , 000 -

רעפים אלו יש להוסיף עוד כמות

סכירה של שכרי  -רעפים שנעלמו נמשך השנים  .כך מסתכר שמדובר ככמות רעפים שהספיקה לקירוי מספר לא
רב של מכנים שעמדו בשטח הרובע היהודי בימינו וזאת לאורך תקופה של מאתיים שנה  .בחפירות הנערכות כיום

במצודה ובמקומות אחרים נאספים שכרי  -רעפים נוספים  ,אלא שאין בהם כדי לשנות את המסקנה האמורה .
66

ראה

לעיל  ,הערה  . 52בנושא זהותם של תושבי הקולוניה איליה קפיטולינה ראה כ ' איזק ( לעיל  ,הערה

 , ) 55עמ '

 . 50קולוניות רומיות נוסדו בארץ  -ישראל אף לפני  -כן  .במוצא ( הקרויה בפי יוסף בן מתתיהו

אמאוס ) ,

 356והערה

על  -יד ירושלים  ,נוסדה קולוניה לשמונה מאות משוחררי  -צבא על  -ידי אספסיאנוס  ,ושמה נשתמר עד היום בשם
הכפר הערבי ,

קולוניה  .ראה :

יוסף בן מתתיהו  ,מלחמות ז  ,ו  ,ו .

מחנה לגיון רומי בירושלים

המים העליונה שסיפקה את צורכי העיר .

67

?

יחידות ההנדסה של הלגיון סייעו  -ללא ספק בבניית מבניה

הציבוריים של העיר ובהספקת חומרי  -בניה  .כך ניתן אולי להסביר את מציאותם של שברי  -רעפים
טבועים בחותם הלגיון בכל רחבי תחום איליה קפיטולינה  .הנסיכות שהשתררו בארץ לאחר מרד בר -
כוכבא ייתכן שהביאו את מפקדת הלגיון העשירי מקיסריה לירושלים  .כך היה יכול מפקד הלגיון
לעמוד מקרוב על צורכי הקולוניה ולדאוג לביסוסה והגנתה .

68

חניית הלגיון בארץ  -ישראל שלא על קו  -גבול האימפריה ממש נבעה מן הרצון לפקח על תושבי
המקום שכבר מרדו פעמיים בעבר הלא  -רחוק  .ידוע כי בלניו שליד מגידו חנה בתקופה זו הלגיון

השישי ( ' הברזל '  ( Ferrata -שהובא לארץ בראשית המאה השנייה לספירה  .גם כאן לא נחשפו
עד היום כל ממצאים ממשיים של מחנה הצבא הרומי .

69

בבצרה שבעבר  -הירדן  ,בירת הפרובינקיה

ערביה  ,חנה הלגיון השלישי ' הקירינאי ' ( או לפחות מפקדתו וחלק מיחידותיו )  .בדומה לירושלים
וללניו  ,אף כאן לא נתגלו כל שרידים ברורים מתקופת חנייתו של הצבא הרומי בעיר  ,ואף מקומו
המדויק של המחנה לא אותר .

אולי גם במקומות אלו מדובר במחנות ארעיים שהוקמו כדי לענות

70

על בעיה מקומית וזמנית  .הצבא שחנה בהם אמור היה לעבור למוקדי  -סכנה  ,ועל כן לא נבנו בהם
מבני  -קבע ולא ביצורים מרשימים  .בטחון היחידות הסתמך בעיקרו על כוחן העצמי לפעול ביעילות

ולדכא פעילות עוינת  .יש לזכור כי האוכלוסיה המקומית בארץ  -ישראל בתקופה זו לא היוותה כל
סכנה ממשית לשלטון הזר  .האוכלוסיה היהודית במיוחד היתה מוכה ומדולדלת לאחר שתי מרידות
שנכשלו  .מכורח המציאות חנה הצבא כמקומות אלו זמן רב יותר מאשר התכוונו מלכתחילה  .אופי
המחנות לא שונה כי התנאים שחייבו את הקמתם לא השתנו באופן ניכר .
מחנות ארעיים אלו שונים באופיים ממחנות הקבע התיקניים המבוצרים  .דוגמה למחנות
שהוקמו בתוך ערים כבושות סמוך לגבולות המזרחיים של האימפריה אנו מוצאים בדורא -

אירופוס י 7ובפלמירה ( תדמור ) .

אך גם כאן מראה תכנית המחנות  ,אף  -על  -פי שהיו מבוצרים

72

 ,על

התאמתן לנתונים המקומיים של העיר .

67

ראה  :מ '

הקר  ' ,הספקת המים בימי קדם '  ,מ ' אבי  -יונה

עמירן  ' ,הספקת המים לירושלים '  .קדמוניות  ,א
לעיל  ,הערות
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 . 295 - 294ברור עם זאת כי יחידות הלגיון המשיכו לחנות בבסיסיהן שמסביב לעיר  .ראה

. 47

שרידי המחנה זוהו על  -ידי שומכר
כמו  -כן ראה

( תשכ " ח ) ,

:

168

 .ק , ) 1936 ( .
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 .קק .

.

 . 188 - 190קק 81 Mutesellim 1 , Leipzig 1908

' Map of Roman Palestine ' , QDAP,

הלגיון השישי על  -גבי לבנים נמצאו בכמה אתרים  .ראה
] 62 - 169

.

עמ '  . 18 - 13על פעילות הלגיון במקומות אחרים ראה

. 48

ראה צפריר  ,ציון  ,עמ '
לעיל  ,הערה
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4 .ן טביעות  -חותם של

RoofTile ofthe Legio 1 1 Ferrate :
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.

Bahat ,
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.

(  and Pottery Vessels from Horvat Hazon ' , /1 ]7 24 ) 1974ושם ביבליוגראפיה .

ראה בפירוט  :א ' סגל  ' ,תכנונן של הען ' ים לאורך ויה טריינה נובה בתקופה הרומית '  ,חיבור לשם קבלת התואר

דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '
71

.

ספר ירושלים ירושלים תשט " ז עמ '

; 2 ! 8 -2 ] 3

ר'

 , 103 - 69ושם

ביבליוגראפיה .

המחנה נוסד כראשית המאה השלישית לספירה  .גם כאן אין כל עדות שתחומו היה מופרד כחומה מאזור המגורים
של תושבי העיר  .במקום ישבו יחידות מכמה לגיונות  .בחפירות נחשף בעיקר מבנה הפרטוריום ובו נתגלו כתובות
וממצאים רבים אחרים  .ראה

.

 . 201 - 234קק 1934
2ך

המחנה נכנה

:

.

 81 . Theא 4 . Rostovseffן H . T . Rowell , 'The pretorium ' ,

. Yale University

ע
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Hopkins
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 ! Dura-Europosם Excavatjns

כימי ריוקליטיינוס  ,כסוף המאה השלישית לספירה  .הוא נבנה בצידה המערבי של העיר  ,בתוך אזור

מא וכלס  .שטח ה מח גה הוקף בחום ה  .בח פירות בם קום נתגלו מ מצ א ים רבים  .ראה
 , Warszawa 1960 - 1966ע1 - 1

.

:
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]1 .

Fouilles Pollonaisas

15

הלל גבע

בתחומה האזרחי של איליה קפיטולינה אנו עדים להתפתחות אורבאנית איטית במהלך המאות

השנייה  -שלישית לספירה  .תחום המגורים התפרס במשך השנים אל עבר מורד הטירופויאון  .חלקה
הצפוני של עיר דוד שימש בראשיתו כמחצבה  ,שאבניה שימשו להקמת בנייני העיר הרומית  ,והוא

אוכלס רק בתהליך העיור המזורז שאיפיין את סוף המאה השלישית  -ראשית המאה הרביעית
לספירה  ,ובעיקר בתקופה הביזאנטית .
( ששם ישבו יחידות

הצבא )

את העדרה של התפתחות מקבילה בגבעה הדרום  -מערבית

73

בתקופה הרומית המאוחרת  -יש לקשור ללא ספק לפיקוח הצבאי

שמנע בניה אזרחית במקום  .עם התבססות הקולוניה  ,ובעיקר עם הידרדרות המצב הבטחוני בגבולה
הרומית ,

הדרומי של האימפריה

הוחלט בסוף המאה השלישית לספירה ( ככל הנראה בימי

דיוקלטיינוס ) לפנות את הלגיון העשירי מאיליה קפיטולינה ולהעבירו לאזור אילת .

74

תחום הגבעה

הדרום  -מערבית שנתפנה עתה אוכלס במהירות ונבנה ללא כל פיקוח ותכנון מרכזי  .לשיחזור

ההתפתחות העירונית על  -גבי הגבעה הדרום  -מערבית קיימת עדות ברורה בממצא הארכיאולוגי .

כמות הממצא ככל מקום שנחפר מהתקופה הביזאנטית היא רבה יותר  ,ללא כל יחס לתקופה
הקודמת  ,ומכאן נראה שההתיישבות העיקרית חלה כאן בתקופה הביזאנטית  .עם עליית חשיבותה
של ירושלים כמרכז דתי ראשון במעלה באימפריה הביזאנטית והתפתחות היישוב בה לעיר מרובת -
אוכלוסין  ,הוחלט כנראה

בימי קונסטנטינוס  ,בראשית המאה הרביעית לספירה  ,להקיף את העיר

בביצור  ,כפיצוי על הוצאת הלגיון העשירי ממנה .

תוואי חומת העיר נקבע לאור שטח התפרסות

75

תחומה העירוני ותוך התייחסות לטופוגראפיה  .בצפון נבנתה החומה משער הכניסה הרומי לעיר
( כיום שער  -שכם ) ועד למיפגשה  ,הן למערב והן למזרח  ,עם תוואי החומה השלישית מסוף תקופת

בית  -שני .

76

מנקודות  -פגישה אלו נמשכו חומות דרומה  ,אף הן על תוואי החומה השלישית  ,במזרח

 -עד להר  -הבית  ,ובמערב  -עד ל ' מגדל דוד '  .דרומה מ ' מגדל דוד ' תוך הקפת הר  -ציון נבנתה

החומה החדשה על  -גבי יסודות החומה הראשונה  .על  -פי דעה זו  ,יש לשלול את הגירסה הטוענת כי
חומת העיר העתיקה התורכית נבנתה בתוואי ביצורי איליה קפיטולינה  .החומה התורכית נבנתה
בצפון על  -גבי קו הביצור של העיר מהתקופה הכיזאנטית  ,ואילו בדרום היא נבנתה בתוואי שנקבע
לראשונה בתקופות שלאחר  -מכן .

73

ראה  :מקאליסטר ודנקן
( לעיל  ,הערה

ד263 : ) 3

( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ ' ; 133 - 105

 .ק 1974 ,

.

Jerusa/em London

.

קראופוט ופיצג ' רלד

( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' : 55 - 27

4 . Kenyon ,ן  .א .

מזר

על עיבוי אוכלוסיית העיר

מעידים אף הקברים הרבים מתקופה זו  .ראה  ,למשל  :ל " י רחמני  ' ,קברים רומים ברחוב שמואל הנביא בירושלים '
ארץ
74

ישראל  ,ו ( תשכ " א )  ,עמ ' . 72 - 68

אוסביוס מתאר ב ' אונומסטיקון ' את אילת בזמנו ומספר שחונה בה הלגיון הרומי העשירי  .ראה
האונומסטיקון לאוסביוס ( תרגם ע " צ

מלמד ) ,

ירושלים תש " י ,

עמ '  : 3 - 2מ '

גיחון  ' ,הלימם הארצישראלי בתקופת

דיוקלטיינוס '  ,אילת  ,הכינוס הארצי השמונה עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים
צפריר ,

ציון  ,עמ ' 294

וכן הנ " ל בתוך

. 370 - 364

כך אולי עולה אף מעדותו של פטרוס האיכרי ( ראשית המאה החמישית

משהחלה להיבנות שוב על  -ידי קונסטנטינוס המלך
( תרגם י ' צפריר )  . 44 - 45 .קק Leipzig 1895 ,
76

:20

תשכ " ג  ,עמ '

 . 99 - 86כמו  -כן ראה

ז ' ברם  ,ש ' מפראי  ,י ' צפריר וי ' שטרן ( עורכים )  ,ארץ ישראל מחורבן בית שני

ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
75

:

ספר

.

לספירה ) :

' והעיר הקדושה

ירושלים ,

הנוצרי  ,היתה דלה באנשים ומן ההתחלה עדיין ללא חומה '

 . ( , Peler der Ibererמט )  . Rabbeק

ראה המילטון  ,לעיל  ,הערה  ; 36הנסי  ,לעיל  ,הערה  ; 56חדשות ארכאולוגיות  ,סט  -עא ( תמוז

תשל " ט ) ,

עמ ' . 57 - 56

ארץ  -ישראל במדיניות הים  -תיכונית של מעצמות
4 - 1291ו13

אירופה ,

.

סילביה שיין

נפילת עכו וסתימת הגולל על מעוזי הצלבנים האחרונים בארץ  -ישראל במהלך קיץ

1291

עוררו

באירופה תגובות שונות  ,ובראש וראשונה פעילות קדחתנית שיעדה וסיסמתה היו ' כיבוש מחדש של

 ,ארץ הקודש ' .

1

אין ספק ששאיפתם זו של האירופאים  ,ובכללם האפיפיורות  -עמוד התווך

המסורתי של תנועת מסעי הצלב  -והשליטים החילוניים של אירופה  ,להחזיר את ארץ  -הקודש
בכלל ואת ירושלים בפרט אל תחת כנפי

הנצרות  ,כנה

היתה  .אולם בחינה מדוקדקת של מדיניותן

הצלבנית של מעצמות אירופה בעשרים השנים הראשונות שלאחר נפילת ' ממלכת עכו ' מורה
בבירור כי מאחורי הציווי הדתי של כיבוש מחדש של ארץ הקודש

) (Recuperatio Terrae Sanctae

עמדה תכנית פוליטית מעשית רחבת  -ממדים  ,והיא כיבוש האגן המזרחי של הים  -התיכון  ,שכאילו
נתכוונה להחזיר אגן זה כולו למצב שבו היה נתון לפני הכיבוש המוסלמי במאה השביעית  .החזון

שעמד לנגד עיניהם של אחדים משליטי אירופה ויועציהם היה זה של ה  ( mare nostrum -.הים
שלנו ) הרומי  ,שאינו אלא אגם פנימי במרחבי העולם הנוצרי  .מימושו של חזון זה תורגם להשגת
יעדים מיידיים ומצומצמים יותר

:

כיבוש התחנות העיקריות של המסחר הבינלאומי הגדול בין

המערב לבין המזרח  -נמלי ביזאנטיון היוונית  -אורתודוכסית ונמלי מצרים הממלוכית  ,וכמו  -כן

כיבוש צפון  -אפריקה  .אי  -שם כין אלה לאלה נמצאו שטחי ממלכת הצלבנים לשעבר .
תכנית רבתי זו נעטפה באצטלה המצטנעת של מסע  -צלב שיעדו כיבוש מחדש של ארץ הקודש .
הצהרת יעד זה העניקה לגיטימאציה לכיבוש שטחים שמחוץ לארץ  -ישראל  ,אם בדרך אליה ואם
בסביבתה ,

שלגביהם

נטען כי כיבושם חיוני להשתלטות על ארץ  -הקודש .

ואמנם

נמצאו

' אסטראטגים ' שהטיפו לכיבוש כל האגן המזרחי של הים  -התיכון  ,מביזאנטיון במזרח ועד צפון -
אפריקה במערב  ,כחיוני להשבת ירושלים לחיק הנצרות  .כמו  -כן נטען כי שטחים אלה כולם היו עד
למאה השביעןת אבר מגופה של הקיסרות הרומית הנוצרית

( המזרחית ) ,

ומכיוון שכך הרי מדובר

על  -פי הרצאה שהושמעה בכנס חוקרים על ' חקר ארץ  -ישראל מתקופת המשנה והתלמוד ועד הכיבוש העות ' מאני

( קשרי

כלכלה  ,תנועת

צבי  ,ירושלים ] 4 - ] 3 ,

אוכלוסיה  ,עליה

לרגל ) ' ,

שנערך מטעם המכון לחקר ארץ  -ישראל ויישובה  ,יד יצחק בן -

באפריל  . ] 981המחקר מבוסס בחלקו על עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה 5 .

7297 - 7372 , Cambridge University

.

Schein , The West and ~ he Crusade. Attitudes and Atlempls

 [ 1980להלן . ] 5 . Schein , The West and The Crusade :
]

באשר לתגובת אירופה לאבדן ארץ הקודש ראה
Untersuchungen zum Abklingen des

5.

:

Middle Ages,

the Later

. Der Fall von Akkon.

;  . 89 - 252קק Bern - Frankfurt 1975 ,

 . 28 - 113קק . rhe West and rhe Crusade.

Stickel

des 73 . Ja rhunderts,

Schein

"

A . S . Atiya , The Crusade 1

 . 29 ff . 2 .קק London 1938 ,

," Ende

ם Kreuzzugsgedankens

~
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ב ' כיבוש מחדש ' של טריטוריות שהיו שייכות ממילא לנצרות  ,בחינת החזרת עטרה ליושנה .
הפראנציסקאני
( ב 1291 - 1290 -

קתרגו ותוניס

פיונציו מוידואה
בקירוב )

) ( Fidenzio de Padua

כתב בחיבורו ' ספר כיבוש

כי הכיבוש צריך לכלול את שטחי

ארץ  -הקודש ' ,

ביזאנטיון  ,ארמניה  ,דמשק  ,מצרים ,

! 2

להכרזה על ארץ  -ישראל כעל יעד מסעות הכיבוש היו יתרונות נוספים  .למן מסע הצלב הראשון
( ) 1099 - 1096

הפך מסע הצלב לסיסמת הגיוס הכללית והמסורתית של אירופה  .הכרזה על מבצע

צבאי כעל ' מסע  -צלב ' שימשה אמצעי לגיוס לא רק של המשאבים

האנושיים ,

אלא אף של

המשאבים הפינאנסיים של העולם הנוצרי המערבי  .שעה שמסע מסוים זכה מטעם האפיפיורות

למעמד של ' מסע  -צלב '  ,קיבלו מפקדיו כספים שנאספו על  -ידי הכנסיה ברחבי אירופה לשם
ולעתים הם אף הוסמכו להטיל על נתיניהם מסים מיוחדים למימון המסע .

מימונו ,

כך  ,למשל  ,בשנת 274

]

דרש והתיר האפיפיור גרגוריוס העשירי לכל שליטי אירופה להטיל מם של מטבע  -כסף אחד על כל
נתין מנתיניהם לשם מימון מסע הצלב שתוכנן לשנת

. 1276

יתר על

כן  ,עובדת

היותו של מבצע צבאי

' מסע  -צלב ' זיכתה את משתתפיו כולם ב ' זכויות צלבניות ' מיוחדות  ,במישור רוחני וחומרי כאחד .
החשובה ביותר מבין הזכויות הרוחניות היתה ה ' אינדולגנציה '  ,כלומר

כפרת  -חטאים  ,ובתחום

החומרי  -חסות מיוחדת של ' הכס הקדוש ' שניתנה למשך זמן המסע לא רק לצלבן עצמו  ,אלא אף
לבני  -משפחתו  ,לרכושו ולעתים  ,אם המדובר בשליט  ,אף לנתיניו  .בין הפריבילגיות מסוג זה נכללו
גם הקפאת פרעון חובות הצלבנים וביטול תשלום הריבית על חובותיהם ליהודים  ,ואף פטור
מהמיסוי של השלטונות

החילוניים ' .

אחת התוצאות הפחות  -צפויות של הפעילות הקדחתנית של האפיפיורות ושליטי אירופה למען

כיבוש ארץ  -ישראל והשטחים נדרך אליה וכסביכתה היתה הנצחתן של התכניות כחיבורים מיוחדים
שבהם הן תוארו בפירוט רב  .סוג ספרותי חדש זה  ,הידוע בשם De Recuperatio Terrae Sanctae
( ' על כיבוש מחדש

של ארץ הקודש ' ) החל להתפתח סביב שנת  . 1291בחיבורים אלה מוצג מסע

הצלב כמבצע צבאי לכל דבר  ,מסע שיש לתכננו תכנון מדוקדק ביותר  .זה כלל  ,בין השאר  ,שורה

שלמה של תנאים מוקדמים ולעתים בלתי  -צפויים ביותר  ,ויעדי  -ביניים  ,שיש להשיגם לפני כיבוש
ארץ  -ישראל עצמה  .העיקריים מבין יעדי  -ביניים אלה היו  ,כאמור  ,כיבוש ביזאנטיון  ,מצרים וצפון -
אפריקה .

2

4

Golubovich ) , Biblioteca

.

 . 50ק Quarracchi 1906

)3 .

. 1.

(ed .

Terrae sanctae

recuperationis

Sancra edell' Orienre Francescano

0י ,

Fidenzio de Padua , Liber

שז della

 bio-bibliogra~caלגבי

אופני הצדקת הכיבושים ראה גם  . 18 ff . :קק What Were the Crusades?, London 1977 ,

[ להלן
3

ראה

:

:

The Crusades

,

Riley -Smith

376 - 364

[ להלן

:

פראוור ,

ממלכת הצלבנים ]

 . 52 - 181קק Leiden 1975 ,
Policf
4

;

 ; 255 - 251שם ,

,

.

 . 45 - 50 , 55 - 62 ; 44 .קק The Crusades

 [ Purcell , Papal Crusading Policy 7244- 129 / ,להלן

:

ב,

עמ '

Riley-Smith

.נ

Purcell , Papal

. Crusading

אורות חיבורים אלו ומאפייניהם ראה  . 50 - 77 , 195 - 218 , 250 - :קק 3 . Schein , The West and the Crusade,
Ch . Samaran , ' Projets
 . 257וכן ראה  Bel 8 Philippe de Valois ' , :טde croisades de Philippe 1

 . 33 - 74קק XLI ) 1981 ( ,

22

.נ].

י ' פראווד  ,תולדות ממלכת הצלבנים

כארץ  -ישראל  ,א  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

,

Riley-Smith

.נ

" France,

Histoire litteraire de /

פיליפ הרביעי

' היפה ' ,

מלך

צרפת  ,ואדוארד הראשון ,

מלך אנגליה  -שניים מעמודי התווך של תנועת

מסעי הצלב לאחר נפילת עכו (  . ) 1291רישום פני שני המלכים נתגלה בשוליו של העתק הסכם בין השניים .
כתב  -יד אנגלי משנת 1298

התכנית לכיבוש מצרים ומתנגדיה
כיבוש מצרים כתנאי קודם לכיבושה של ארץ  -ישראל מופיע כמעט ללא יוצא מהכלל בכל התכניות
למסע הצלב  .הרעיון שמצרים הינה המפתח לארץ  -ישראל לא היה חדש מעיקרו  .הוא הועלה
לראשונה עוד ערב כיבושה של ירושלים בידי גייסות מסע הצלב הראשון
הי " ב ערכו מלכי ירושלים מסעות אחדים לכיבוש שכנתם  -יריבתם

( . ) 1099

במהלך המאה

הדרומית  ,ואלה הוכתרו

אף

בהצלחות זמניות  ,דהיינו שליטה צלבנית בקאהיר  .במהלך המאה הי" ג ערכו גייסות אירופה נסיונות
נוספים לכבוש את ארץ היאור ושלושתם נכשלו ( מסע הצלב ' החמישי ' ,
לואי התשיעי ,

; 1250 - 1248

: 1221 - 1218

מסע הצלב של

מסע הצלב של לואי התשיעי לתוניס בשנת  5 . ) 1270לאחר שמסע הצלב

שערך מלך צרפת  ,לואי התשיעי  ,מסע שתכניתו היתה כיבוש מצרים דרך תוניס  ,הסתיים במות

המלך וכשלון המסע  ,נגנזה התכנית של כיבוש ארץ  -ישראל דרך מצרים ולא הועלתה שוב אלא
כעבור כעשרים
5

ראה

שנים ,

סמוך לנפילת ' ממלכת עכו '  ,על  -ידי מסדר ההוספיטאלרים ( בין השנים

 :י ' פראוור  ,ממלכת

הצלבנים  ,א  ,עמ '

: 345 - 328 , 132 - 130

שם  ,ב  ,עמ '

. 484 - 482 , 321 - 304 , 160 - 119

ו

)

2נ

סילביה שיין

בקירוב )  6 .בד בבד הועלתה התכנית גם על  -ידי פידנציו מפדואה  ,מי ששהה שנים רבות

1291 - 1289

בממלכה הצלבנית כראש הפרובינציה הפראנציסקאנית של ארץ הקודש ושימש כיועץ האפיפיורים
לענייני המזרח הלאטיני למן ועידת ליון

( פחסו ] )

השנייה ( . ) 1274

לאחר נפילת המעוזים הצלבניים

האחרונים בארץ  -ישראל הועלתה תכנית כיבוש מצרים אף על  -ידי הוגה הדעות והמסיונר

ומון לול

( 11ט ]

ובין השנים

, ( Ramon

1294 - 1292

על  -ידי שרל השני

מאנז ' ו ,

הנודע ,

מלך נאפולי .

האסטראטגיה המוצעת  ,שהפכה לפופולארית ביותר מבין התכניות שהוצעו בשלושים השנים

שלאחר נפילת עכו הצלבנית  ,היתה דו של הטלת הסגר ימי על מצרים  .שרל השני

מאנז ' ו  ,למשל ,

היה סבור כי מסע  -צלב קונבנציונאלי  ,דוגמת מסעי הצלב הגדולים ששוגרו למזרח במאתיים השנים

הקודמות  ' ,אינו אלא

שגעון ' '

הדרך היחידה להרוס את מצרים האדירה ולהביסה הינה באמצעות

הרס כלכלתה  .לשם כך יש להחריב את נמליה ולמנוע ממצרים  ,על  -ידי ניתוק הקשרים ממנה

ואליה ,

אספקה וסחורות מאירופה  ,מכיזאנטיון ומהמזרח  -הרחוק  .מטרה זו ניתן להשיג בקלות  ,לדברי שרל
מאנז ' ו  ,הודות לעליונותה של אירופה בתחום השיט הימי והודות לעובדה כי לממלוכים אין כמעט
צי  .רק לאחר שמצרים תיחלש כתוצאה מן ההסגר הימי  ,תונחת עליה המכה המוחצת במתכונת של

מסע  -צלב קונבנציונאלי .

7

האסטראטגיה שהוצגה כאן פותחה במהלך השנים הבאות על  -ידי תיאורטיקאנים רבים של מסע
הצלב  ,וביניהם הוונציאני מארינו סנורו

קלמנט

החמישי ,

) Sanudo

0חה48י)  .הוא הציע בשנת

בחיבור שהיה במשך הזמן לחלק הראשון של ספרו

 ' ( Secretorum Fidelium Crucisספר הסודות של נאמני

הצלכ ' ) ,

1309

לאפיפיור

המונומנטאלי Liber ,

תכנית תלת  -שלבית לכיבוש ארץ

הקודש  .לפי תכנית זו  ,בשלב הראשון יש לשגר למזרח צי של כעשר גליאות שיטילו הסגר על נמלי
מצרים  .בדרך זו תימנע ממצרים אספקת סחורות מאירופה ומביזאנטיון  ,סחורות שאותן סיפקו לה
ברציפות סוחרי ערי הנמל האיטלקיות  ,גנואה וונציה  .המדובר באספקת
עצי  -בניה ( כולל עצים לבניין

אוניות ) ,

עבדים  ,חומרי  -מלחמה ,

ומוצרי  -מזון שאותם ייבאה מצרים מהעולם הנוצרי  .הסגר זה

יביא בעקבותיו אף הרס וחורבן על מסחרה ותעשייתה של מצרים  ,ששווקיה בחוץ  -לארץ ייסגרו

עתה בפניה  .חיסול סחרה של מצרים  ,ובעיקר מסחר התבלינים רחב ההיקף  ,יגרום גם להתרוששותו
של אוצר המדינה

הממלוכית ,

שחלק הארי מהכנסותיו בא מסוחרי איטליה והמכסים השונים

שהוטלו עליהם ועל מרכולתם  .רק כאשר שלב זה של התכנית יוכתר בהצלחה ( כשנתיים  -שלוש
מתחילתו ) ,

ממשיך מארינו סנודו וטוען  ,ניתן יהיה לבצע את השלב השני  ,ולשגר למזרח צי ונציאני

לשם כיבוש מצרים והארצות הסוחרות עמה  ,כגון תוניס וביזאנטיון  .עם השלמת ביצוע שלב זה ניתן

יהיה להכריז באירופה על מסע  -צלב כללי שינחת בחופי סוריה הצפונית  ,רצוי בטוךטו ! ה

"

 Jerusalemם )3 . Raynaud ) , Itineraires

)

ש

La devise des chemins de Babiloine (ed . 11 . Michelant

ם ' Etude sur 1י . 239 - 252 ; Ch . Schefer ,קק Paris 1882 ( repr . 1966 ( ,

 . 89 - 101קק 11 ) 1884 ( ,
7

".

"

ם/

ראה  :פידנציו מפדואה ( לעיל  ,הערה ) 2

 [ ff.להלן

Lull , Tractatus :

האפיפיור ניקולאוס הרביעי ,

עמ ' canvertenti ; 60 - 57

.ת

atiMa

,

"!040

Ramon Lull , Tractatus de

B
) - uhot

 . [ Ramonחיבור וו וכתב בחירשיט וראשיבימ של שות

באפריל שנה זו .

(ed .

' Charles

.

4 . 3' .ט ) infideles
1292

ולפני מותו של

Charles 11 d ' Anjou , ' Le Conseil du 1) 01

 . 353 - 361קע Bratianu ) , Revue de sud- est Europeen, XIX ) 1942 ( ,

24

" Terre Sainte,

descriptiones de 1

' [ Devise des chemins de Babiloine ', Archives de lלהלן [ AOL :

 . 96קק Lulli Opera Latina , 111 , Palma 1954 ,

כ 4-

( ערטוס ) ,

. 1.

[)

מדיניות ים תיכונית של מעצמות אירופה

משם יתקדם

1314 - 1291

לעבר ארץ  -ישראל  ,ויתאחד עם הכוחות הנוצריים שיימצאו כבר באותו הזמן כמצרים ' .

למרות שמארינו סנורו היה ונציאני  ,תכניתו למסע הצלב  ,שלה הטיף ללא הרף במשך דור שלם ,

היתה מנוגדת למדיניותה המזרח  -תיכונית של ארץ מולדתו  .אילו היתה תכניתו יוצאת אל הפועל ,
היה הדבר מביא להרס מוחלט של כלכלת ונציה  .זו ויריבתה  ,גנואה  ,התנגדו לכל תכנית ומעשה של

התערבות מזוינת כמזרח  -התיכון  ,ובפרט במצרים  ,מחשש להתערערות מעמדן ואבדן הפריבילגיות

המסחריות שלהן ברחבי האימפריה הממלוכית  .רק כאשר התערער מעמדן במצרים  ,היו מוכנות
המעצמות הימיות של איטליה להשתתף בנסיונות

כיבושה  .בשנת  , 1291כאשר נפילת עכו הביאה

להפסקה בקשרי הסחר שלהן עם מצרים  ,נענתה גנואה להפצרותיו של האפיפיור ניקולאוס הרביעי

לשגר צי של עשרים גליאות למזרח  .הצי  ,שמומן על  -ידי האפיפיורות  ,יצא למזרח בשנת
ובראשו עמדו האדמיראלים טריסיו רור  :ה

) ( Tedisio Doria

ומנואל צכריה

1292

) ~ (Manuel Zaccaria

כוח זה התקיף את נמל סקנדלורה ( אליה ) שבמצרים  ,אולם משנכשל נסיונו לכבוש נמל זה  ,זנחו
מפקדיו את תכניתם המקורית להתקיף את אלכסנדריה וחזרו לקפריסין  .כעבור כשמונה שנים
( , ) 1300

משהגיעו לעירם הידיעות על כיבוש ארץ  -ישראל בידי המונגולים  ,נתקפו שוב הגנואזים

בלהט צלבני וביקשו לארגן מעין מסע  -צלב גנואזי לארץ  -ישראל  .באמצעות המסע  ,שאותו צריך
היה להנהיג האדמיראל הנודע בנדטו 1שך  :ה

) , ( Benedetto Zaccaria

ביקשו כנראה הגנואזים לנצל

את הכיבוש המונגולי ולהשתלט על חלק מרצועת החוף הארץ  -ישראלית  -סורית  ,ובעיקר על
( הלבלוס ) .

טריפולי

אולם

כאשר למדו הגנואזים על איסור שהטילה ועידת ליץ

השנייה

( ) 1274

על

הקמת ביצורים לטובת ערי  -מדינה כארץ  -ישראל וסוריה  ,נגנזה התכנית  .שנים מועטות לאחר  -מכן

חידשה גנואה  ,כמו גם ערי  -נמל אחרות של דרום  -אירופה  ,את קשריה עם סולטאני מצרים  .ונציה
חידשה את יחסיה עם שליטי מצרים בשנת
1304

, 1302

גנואה  -בשנת

, 1304

ופיזה  -ב  . 1305 -בשנת

ונציה חידשה את שיגור נציגיה לארץ  -ישראל והקימה קונסולאט בצפת  ,מרכז הממשל

הממלוכי בארץ  .מדיניות בעלות העמדה בנמלי מצרים היתה מכוונת אפוא  ,כמו לפני שנת

, 1291

להבטחת יחסים דיפלומאטיים תקינים עם השליטים הממלוכים לקיום סחר סדיר במצרים  .לאחר

חידוש יחסיהם הדיפלומאטיים עם מצרים נמנעו ערי איטליה  ,כולל גנואה  ,מנסיונות כיבוש שטחים
של האימפריה הממלוכית .

8

Gesta Dei per

9

Bongars ) ,

.נ

(ed .

.

Marino Sanudo Torsello , Liber Secretorum fidelium Crucis

 . 22 - 23קק  Francos, 11 , Hannau 1611 ( repr . Jerusalem 1973 ( ,כמו  -כן ראה
 . 118 - 125קק  de Chypre, 11 , Paris 1852 ,ש1/

,

ש . L . de Mas Latrie) , Histoire

. [ Henry 11 Lusignan , Consilium
9

ראה Raynaud ) , 1 , :

.ו

Rerum Italicarum

 ) (1,ג

"

 suoiשע ש Caffaro

Langlois) , Paris

:

.

.

)3 . Raynaud ) Les Gestes des Chiprois

ראה

:

de

י

M . L.

.

 .טס )  Tyrש

Le Templier

 . 261 - 272 ; Bartholomew de Neocastro , Historia siculaקק Geneve 1887 ,

.

,ש

Angelo ) , Annali Genovesi

 .טט ) י

?  Nicholasש

"

181שי ! ט

- 144 ; Les Regi~ tres

0 . 6432 , 6778 , 6854 - 6856ת  [ 1886 - 1893 ,להלן :

סילביה

"

) . Heyd , Histoire

485 - : [ Heyd , Histoireן
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 Commerce du Levant au Moyen Age (translated byא

 . 1 - 23 , 73 ff.קק  . 365 ff. ; 11 ,קק  [ Leipzig 1936 ,להלן  Commerce :א
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מדיניות ים תיכונית של מעצמות אירופה

91ג1314 - 1

קשרי הסחר של ערי הנמל האירופיות עם המוסלמים עוררו כבר במאה הי " ב התנגדות רבה
באירופה  ,והאפיפיורים ניסו  ,למן ועידת לאטיךאן השלישית
ברזל  ,ועצי  -בניה ) ,

לסחר בחומרי  -מלחמה ( עבדים ,

( , ) 1179

לשים קץ לסחר זה  ,ובעיקר

באמצעות איום בחרם  .ועידות הכנסיה אף

הטילו איסור על הנוצרים לשרת את המוסלמים כבוני  -אוניות וחובלים  .למעשה כל הכרזה
אפיפיורית על מסע  -צלב היתה מלווה  ,משנת

ואילך  ,בהכרזת אמברגו מוחלט על המסחר עם

1179

המוסלמים בכלל ועל מצרים בפרט  .ואולם למרות הצווים והאיסורים האפיפיוריים נמשכו קשרי
המסחר  .ערב מסע הצלב ה ' חמישי '

( , ) 1221 - 1218

כ 3 , 000 -

למשל  ,נמצאו באלכסנדריה

סוחרים

מערביים  .לאחר נפילת עכו הוחמרו האיסורים האפיפיוריים ; זאת הן כתוצאה מהתעמולה שניהלו
התיאורטיקאנים של מסע הצלב בזכות הסגר ימי על מצרים והן בשל דעת הקהל האירופית שהציגה
את המנהלים קשרי  -סחר עם המוסלמים כ ' נוצרים בוגדים '

לאבדן ארץ הקודש  .באוגוסט
( - ) 1274

1291

שמעשיהם גרמו

) , (ma [l christiani

חידש האפיפיור ניקולאוס הרביעי את תקנות ועידת ליון השנייה

איסור מכירת נשק  ,סוסים  ,עצי  -בניה ומזון למוסלמים  .בנוסף לכך הוטל איסור מוחלט

על שיגור כלי  -שיט לארצות האסלאם ונקבע כי רכושם של העוברים על האיסור

יוחרם  ,הם עצמם

יימכרו לעבדים ויוטל עליהם חרם  .האפיפיור חידש גם את פקודת קודמיו  ,שלפיה יש להכריז על
האיסורים הללו בכל ערי הנמל של אירופה בימי ראשון ובחגי הכנסיה  .ואולם למרות
שהאפיפיורים  ,יורשיו של ניקולאוס הרביעי  ,חזרו וחידשו באופן סדיר את האיסורים  ,הסוחרים
העדיפו להסתכן בעונשים מטעם הכנסיה ואף לשלם קנסות  ,מאשר להפסיק את קשרי הסחר
הרווחיים שלהם עם העולם המוסלמי 0 .י

קיום קשרים דיפלומאטיים  -מסחריים עם מצרים  ,אך יחד עם זאת נסיונות לכיבוש
איפיינו את מדיניותה של מעצמה ימית אחרת של אירופה  ,אראגון  ,תחת מלכה חזימא

השני
על

( . ) 1327 - 1291

קאטאלוניה )

תחילת יחסיהם הדיפלומאטיים של שליטי אראגון ( אשר משנת

1137

שטחיה ,
) (Jaime

שלטו אף

עם מצרים הממלוכית היתה בשנת  . 1262בשנות השישים נוסד באלכסנדריה

קונסולאט של ברצלונה  ,ובןברס  ,השליט הממלוכי  ,אף העניק לעיר זו את הזכות למנות קונסולים

במצרים ובסוריה  .משנת 266נ ואילך התערערו היחסים בין שתי המדינות  ,אולם הם שבו והתהדקו
בתחילת שנות התשעים  ,ובשנת

, 1290

כלומר ערב נפילת המעוזים הצלבניים האחרונים בארץ -

ישראל  ,נחתם הסכם בין אלפונסו  ,מלך אראגון  ,וחיימא  ,שהיה אז מלך סיציליה  ,לבין הסולטאן

תשל " ט ) ,
818
]0

.ק .

עמ ' 51

] ;

.

English

( XCIV ) 1979

"

על האיסוריפ האפיפיוריים ראה

,

1חטעם  -תסח

8

,

0

The genesis

,

) Idem , ' Gesta Dei per Mongolos 730

Fiistorical

LEY :

 . 193 , 194 , 198 :קק 4 ,

Appendix

;

,
,

purcell ,

חודש האיסור על

 . 6784 - 6789סח  . Registres de Nicholas ? 1בתקופת כוניפציוס השמיני ( ) ] 303 - ] 295

קשרים עם שטחי הסולטאן בכל חצי  -שנה  .ראה

%א  . %צי ך% . %%ןי%- .%ר  . 4ן-ר .%
-%

)

בנדיקט האחד  -עשר

"

" "

( ) 1304 - 1303

8] . ( , :

וט

I ( ed . ); . Digard

2339 , 3109 , 3111 , 335

חידש

ב 18 -

בנובמבר

] 654 ,

 1303את

de

(

0 . 778 , 848 , 1591 ,ת . Paris 1884 - 1939 ,

תקנות ועידת ליון השנייה ואת תקנותיו של

ניקולאוס הרביעי וכמו  -כן הוסיף לרשימת מצרכי המזון שייצואם אסור גם יין ושמן  .ראה

:

0 . 1101 , 1315ת  ( ed . Ch . Grandjean ) , Paris 1905 ,ו [ Benoit %להלן %? :

לדעת הקהל האירופית ראה ,

~ . xxiv
1079

)

1759 - 1798 ,

למשל ,

Les

Le Registre

 . LeRבאשר
~ de Benoit

החלטות ועידת הכנסיה של מילאנו ( נובמבר

) 1291

Sacrorum

'Conciliorum ,nova )1

collectio (ed . G . D . Mansi ) , Florence -Venice

amplissima

00 ] .

ר2

סילביה שיין

2לאי ' 7ובי מלכי אראגון וסיציליה הבטיחו חגיגית להילחם נגד כל מסע  -צלב שיעלה על מצרים -
אם על  -ידי ביזאנטיון או על  -ידי אירופה הנוצרית  ,וכמו  -כן נגד התקפת המונגולים מפרס  .כן
הבטיחו לספק לבעלי  -בריתם חומרי  -מלחמה  .הסכם זה חודש בשנת

נפילת עכו הצלבנית  .באותה שנה ( נובמבר

) 1293

, 1293

כלומר שנתיים לאחר

כתב חיימא השני לחאן המונגולי של פרס ולמלכי

קפריסין ו ' ארמניה הקטנה ' ( קיליקיה ) על כוונתו לצאת למסע למען כיבושה מחדש של ארץ הקודש .
הוא שיגר למזרח משלחת שתישא ותיתן עם המונגולים ומלכי ' ארמניה הקטנה ' וקפריסין על ברית
צבאית  .בשנת

הבטיח חיימא  ,שביקש אותה העת להשתחרר מהחרם שהטיל עליו

1295

ב 1291 -

האפיפיור ניקולאוס הרביעי  ,ליטול את הצלב ולצאת בראש מסע לארץ הקודש  .הבטחתו זו אמנם
הביאה להתפייסות בינו ובין

הכנסיה  ,וב 1296 -

הוא אף זכה למעמד של ' אדמיראל ורב  -חובל של

הכנסיה '  ,כלומר מפקד הצי האפיפיורי  ,שאותו ציווה האפיפיור בוניפציוס השמיני לבנות באראגון
למען ' סיוע לארץ הקודש ונגד אויבי הכנסיה '  .אין ספק שרעיון מסע הצלב אמנם קסם לחיימא
השני  .כך  ,למשל  ,בשנת

1296

הוא ניסה לייסד בארץ  -ישראל כעין פרוטקטו? אט על הנוצרים

המזרחיים והמקומות הקדושים  .בשנת

1300

הוא התאמץ להשיג למען אראגון חלק מהארץ

באמצעות ברית עם המונגולים  .הוא אף השתעשע ( יחד עם אחיו  ,פרידריך השלישי  ,שליט

סיציליה )

ברעיון של כיבוש ארץ  -ישראל דרך קונסטנטינופול  .אולם  ,בדומה לערי  -המדינה האיטלקיות  ,נזהר

חיימא השני מלהתחייב בהשתתפות בתכניות אפיפיוריות למסע  -צלב נגד הממלוכים והיה אף מוכן

בשעת הצורך לחבור עם שליטי מצרים נגד תכנית מעין זו ( כפי שאמנם עשה בשנים . ) 1293 - 1290
ככלל אפשר לומר שחיימא השני הגביל את פעילותו הצלבנית להסכמה תיאורטית לתכניות
האפיפיוריות נגד מצרים  .למעשה היתה מדיניותו מבוססת על קיום קשרים דיפלומאטיים  -מסחריים
עם מצרים ונסיונות להפניית התכניות הצלבניות האפיפיוריות משטתי הממלוכים לאזורים אחרים
גרנדה  ,צפון  -אפריקה וביזאנטיון  .משנת

1305

הוא עמד על הצורך לערוך מסע  -צלב נגד

מוסלמי גרנדה  ,לפני שיגור מסע  -צלב למזרח  .אם כי התכנית שאותה הציג בפני

הקוריה

האפיפיורית כרכה את מסע הצלב לגרנדה עם תכנית אפיפיורית למען כיבושה של ארץ  -ישראל  ,הרי
בין השנים

1309 - 1308

עשה חיימא השני מאמצים רבים כדי להכשיל את מסע הצלב האפיפיורי -

הוספיטאלרי נגד הממלוכים  .ין
אחד המאפיינים המובהקים ביותר של יחסיו הדיפלומאטיים של חיימא השני עם מצרים היה
שיגור משלחות באותם פרקי  -זמן עצמם שבהם היה לכאורה מעוניין במסע  -צלב  .כך  ,למשל  ,שוגרה
משלחתו הראשונה למצרים בשנת

, 1300

כלומר בעת שניהל משא  -ומתן עם החאן המונגולי של

פרס לשם קבלת חלק מארץ הקודש  ,אשר לפי הידיעות שהגיעו אליו ממזרח  ,נכבשה על  -ידי
המונגולים  .וכך  ,חודש לאחר שיצאה למצרים משלחתו השלישית  ,הבטיח חיימא לאפיפיור

בוועידת מונפלייה את עצמו  ,אדמותיו ואוצר ממלכתו למען מסע  -צלב ( אוקטובר  . ) 1305הבטחה זו
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ראה גם להלן  ,הערות
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Cerdenay
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Mediterranean Empire : 1229 - 1327

' ; [ Hillgarth , kThe Problem

 . 101 - 201קק 2- 1 21 Harvard 1972 ,ש72
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; [Acta: .

English Historical Review, Supplement

and the Latins

11 . Finke) , Berlin -Leipzig

6 .ט)! 5' Aragonensial

)

ג

8

Problem of

A . E . Laiou , Constantinople and the Latins.
 [ The Foreign Policy ofלהלן  , :טסה ]
, 20

. 21

אביר טמפלרי  ,ציור  -קיר מהמאה הית בכנסיית קך9ק

) ( Cressac

שבצרפת

הרשימה עמוקות הן את האפיפיור והן את ומון לול  ,אשר מיהר להגיש למלך אראגון את אחת

מתכניותיו למסע  -צלב

(

",
41

de

Liber

~

בתנאי ההסכם שעליו ביקש חיימא לחתום עם מצרים

נכללו  ,בין השאר  ,שביתת  -נשק בין שתי המדינות  ,התחייבותו של מלך אראגון לצאת נגד כל מסע -
צלב שיצא מהמערב נגד מצרים  ,ואף התחייבות להתנגד לו עם צי של מאה גליאות  .כמו  -כן התחייב
המלך בהענקת רשות לנתיניו לייצא למצרים עצי  -בניה וברזל  .כמה מסעיפי ההסכם הביאו לו
ולאוצר ממלכתו ממון רב  .הוא גבה הטלים על התרים שניתנו לאוניות ממלכתו להפליג
לאלכסנדריה  ,ובאותה עת עצמה ( בזכות הענקה אפיפיורית ) הכנסה מקנפות על סוחרים שנתפסו

כסחר הכלתי  -הוקי עם

,

המוסלמים ( )

כשנת

1302

היוו הקנסות הללו כמעט מחצית הכנסות הכתר

מקאטאלוניה  .עם זאת יש להזכיר כי חיימא השני ניצל לעתים את קשריו ההדוקים עם שליטי
מצרים לטובת הנצרות המערבית

כולה  ,והתערבותו

שבויים נוצרים ואף לפתיחת כנסיות במצרים .

אצל הסולטאנים הביאה לא אחת לשחרור

2ן

מסע הצלב האמיפיורי  -הוספיטאלרי לכיבוש מצרים
לעומת המעצמות הימיות של אירופה שהתנגדו למעשה לתכנית כיבוש ארץ  -ישראל דרך

מצרים ,

הרי האפיפיורות אימצה תכנית זו  ,אשר נתמכה כאמור על  -ידי מרבית התיאורטיקאנים של מסע
הצלב  ,למן שנת  . 1291התכנית נתמכה גם על  -ידי המסדרים הצבאיים וכן על  -ידי שליטי נאפולי
12
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Leipzig
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( and

A . S . Atiya , Egypt and

 Ramonנלהלן

Hillgarth , :

Idem

ע2

סילביה שיין

וקפריסין  .ואמנם כאשר החליט האפיפיור קלמנט החמישי  ,כשנת

, 1308

על שיגור מסע  -צלב  ,הוא

אימץ תכנית אסטראטגית שהציג בפניו ראש המסדר ההוספיטאלרי  ,פולק מוילאךה

) Foulques de

 . Villaretהאסטראטגיה שהוצעה בתכנית זו היתה שוב הסגר ימי על מצרים  .בהתאם לתכנית
ההוספיטאלרית  ,החליט האפיפיור לשגר למזרח צי לתקופה של חמש שנים לשם קיום ההסגר ,
כשלב ראשון ומקדים למסע  -צלב רבתי שיונחת על מצרים  .יעדי ההסגר הוגדרו כהרס כלכלתה של

מצרים על  -ידי מניעת יבוא וייצוא
ישתלטו על

ממנה ,

ומתכנני המבצע היו משוכנעים כי תוך חמש שנים

ירושלים  ' .י

הכוח המתכונן  ,כוח עצום  -ארבעים
להפליג למזרח ביוני

. 1309

גליאות 1 , 000 ,

אבירים

ו 4 , 000 -

רגלים  -אמור היה

ואולם בדרכו נערמו קשיים בלתי  -צפויים  ,ובעיקר מצדם של שניים
' היפה ' ,

מבין מלכי אירופה  ,פיליפ הרביעי

מלך צרפת  ,וחיימא השני מאראגון  .הראשון סירב

להעביר לידי הקוריה האפיפיורית את הכספים שאותם הבטיח למימון המבצע ואף ניסה למנוע
מההוספיטאלרים שבממלכת צרפת לצאת את הממלכה ולהצטרף למסע  .אם פיליפ  ,השליט החשוב

.

ביותר באירופה  ,ניסה בדרך זו להשתלט על המבצע האפיפיורי  -הוספיטאלרי הרי חיימא השני ניסה
להכשילו כליל ולהפנות את הכוח הצבאי שהתארגן לעבר ביזאנטיון או לאלצו להשתתף בהתקפה
שאותה תכנן הוא עצמו נגד גרנדה  .בשל הקשיים נידחה המסע וכאשר יצא לבסוף לדרך  ,בשנת
, 1310

פנה הכוח שמנה

גליאות ,

26

ההוספיטאלרים עסוקים משנת

1306

כ 300 -

אבירים

וכ 3 , 000 -

רגלים

בלבד  ,לרודוס ,

שם היו

בכיבוש האי  .משהסתיים באותה השנה כיבושה של רודוס ,

החל הצי בנסיונות להטיל הסגר על מצרים  .ואולם תוצאות מאמציו  ,שהביאו לקרע *בין המסדר
ההוספיטאלרי לבין גנואה וונציה היו זעומות ביותר  .למעשה ההוספיטאלרים לא הצליחו לקיים את
ההסגר  ,ותוצאות מסע הצלב הסתכמו בכיבוש רודוס  ,שהפכה בשנת
ומעלה ( עד

) 1523

לבסיס הפעילות ההוספיטאלרית נגד

ולמשך מאתיים שנים

1310

הממלוכים .

4ן

השאלה הנשאלת לנוכח האסטראטגיה של מסע הצלב האפיפיורי  -הוספיטאלרי היא מדוע בעצם
לא ניסה הצי שעמד לרשותם של ' אבירי יוחנן הקדוש '  ,לאחר כיבוש רודוס

( , ) 1310

לכבוש ישירות

את חופי הארץ  ,אלא העדיף לנסות ולממש יעד זה בדרך העקיפה של הסגר ימי  ,שדרשה מן המסדר
ומן האפיפיורות השקעה ניכרת של משאבים אנושיים וכספיים ואף סיכנה אותם בסכסוך קשה עם
המעצמות הימיות האיטלקיות

?

ייתכן שהדבר

נבע  ,אם

כי התאורטיקאנים של מסע הצלב לא

מציינים זאת במפורש  ,מהקושי של נחיתה ישירה בחופה של הארץ והחזקה בו  .זאת לנובח העובדה
שהממלוכים  ,שנמנעו

מלהקים לעצמם צי ראוי לשמו שיוכל להגן על

חופיהם  ,הרסו

בשיטתיות את

הביצורים של נמלי סוריה וארץ  -ישראל  ,כדי למנוע מל האירופים את האפשרות להתבסס לאורך

רצועת החוף  .גורם מרתיע אחר היה ללא ספק כשלונם של מסעי הצלב ששוגרו במהלך המאה הי " ג

נגד מצרים וכמו  -כן הלקחים של מסע שנת  . 1300בשנה זו יצא מקפריסין כוח מאוחד של המסדרים

13

ראה

:

l ' Ordre de

propose par

" passage particulier

de

projet

"

ט ' Schein ,

! 5 .נ

B . Z. Kedar

.

 . 211 - 226קק  , Bibliotheque de l'Ecole des Chartes CXXXVII ) 1979 ( ,י l ' Hdpital 1306 - 1307באשר
לעמדת שליטי קפריסין ראה
14

:

 . 118 - 125קק Henry 11 Lusignan , Consilium ,

ראה לעיל  ,הערה  13וכן 4 . ( , 4 :ס ) K . M . Setton
,
:ט ; 3 . Delaville 1ך . 285 - 28קק Crusades 111 , Wisconsin 1975 ,
(

"

,.

.

/

.

"

1 . Luttrell , 'The Hospitallers 81 Rhodes , 1306 - 1421

.

.

 . 36ק  . 10 - 11 ; Heyd Histoire du Commerce 11 ,קק  Paris ] 913 ,ס2310- 242ן Rhodes
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'Nistory

באיים ,

ההוספיטאלרים והטמפלרים  ,ושל מלך קפריסין  ,הנרי השני מליזיניאן  ,להתקפה על

החוף הסורי  .הכוח הפליג לאי רואד  ,מול

לסגת לרואד ושם התבצר  .בתחילת שנת

טורטוזה  ,כבש

את נמלה  ,אולם כעבור ימים ספורים נאלץ

1301

עזבו כוחות מלך קפריסין וההוספיטאלרים את האי

בהותירם במקום חיל  -מצב של הטמפלרים -

ו  400 -אנשי  -שירותים ,

כ  120 -אבירים 500 ,

קשתים

גברים ונשים  .הטמפלרים ביקשו ללא ספק להחזיק באי כבסיס להתקפות עתידות נגד
ואולם הם לא הצליחו להחזיק מעמד זמן רב  ,ובאוקטובר

רואד הטמפלרית בפני צי ממלוכי .
15

, 1302

הממלוכים ,

לאחר מצור של שנה לערך  ,נפלה

5ן

ראה לעיל  ,הערה . 9

31,
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UT

סילביה

T

התכנית לכיבוש ביזאנטיון
תנאי אחר לכיבושה של ארץ הקודש שהעמידו התיאורטיקאנים של מסע הצלב היה ,

כאמור ,

כיבושה של הקיסרות הביזאנטית 6 .י גם רעיון זה לא היה חדש  .חידושה של ' הקיסרות הלאטינית '
עלה על הפרק מיד עם נפילתה של קיסרות זו בשנת

לכיבושה מחדש שליביזאנטיון ( הנוצרית

חוסם את הדרך

לירושלים .

1261

לידי הביזאנטים  .ככר אז הוכרז על מסע

כמסע  -צלב  ,וזאת בטענה שכיבושה על  -ידי היוונים

!)

התכנית נגנזה בתקופת האפיפיור גרגוריוס העשירי ( ) 1276 - 1271

ויורשיו לטובת ברית עם ביזאנטיון  ,ולא הועלתה שוב אלא בזמנו של בונישציוס השמיני  ,שהפך את
ביזאנטיון לכלי  -משחק במלחמה שניהל עם אויביו על השלטון בנחלת האפיפיורות  ,בסיציליה .
בשנת

1295

ניסה בוניפציום השמיני למסור את הקיסרות הביזאנטית יהד עם מי שתבעה לעצמה את

כתר הקיסרות  ,קאתרינה מקוךטיני

) , ( Catherine de Courtenay

לפרידריך  ,שליט סיציליה  ,שאותו

רצה להרחיק מנחלתו  .כאשר סירב פרידריך לוותר על סיציליה למען קיסרות שאותה היה עליו
לכבוש  ,שידך האפיפיור את שניהם  -את היורשת ואת תביעתה לכתר הקיסרות הביזאנטית -

לשרל מוולרא )  ~ Charles de Valoisאחיו של פיליפ ' היפה '  ,מי שכילה את חייו בחיפושים אחר
ממלכה לעצמו  .בהסכם שנערך בשנת  1301כין האפיפיור לבין שרל מוולוא נקבע כי שרל יילחם
למען האפיפיור בסיציליה ואחר  -כך  ,לכשזו תיכבש מידי פרידריך  ,יצא שרל לכיבוש הקיסרות
הכיזאנטית 7 .י
בתקופת יורשו של בוניפציוס  ,כנדיקט האחד  -עשר

( , ) 1304 - 1303

חוברה התכנית לכיבוש

ביזאנטיון לזו של כיבוש ארץ  -ישראל ; יתר על כן  ,היא הפכה לתכנית אפיפיורית  -צרפתית

משותפת ,

שהכתירה את הברית המחודשת בין האפיפיורות לבין מלכי צרפת לאחר המריבות הסוערות של
שנות כהונתו של בוניפציוס השמיני .

8ן

באותה העת עצמה גיבש פיליפ הרביעי ' היפה ' תכנית למסע -
מסע  -צלב  ,נוסח

פיליפ

' היפה '  ,כלל

צלב  ,שלא היתה אלא ניסיון להשליט הגמוניה צרפתית במזרח .
את כיבוש ביזאנטיון על  -ידי אחיו  ,שרל מוולוא  .כפי שהוצג על  -ידי שורה של תועמלני מסע  -צלב
פרו  -צרפתיים  ,ובעיקר פייר דיכוא

) ( Pierre Dubois

ורמזן לול  ,כיבוש ביזאנטיון לא רק שעשוי

להקל על כיבוש ארץ הקודש  ,אלא הוא אף הכרחי למימושו  .האפיפיור קלמנט החמישי
( , ) 1314 - 1305

16

ראה ,

כדי לרצות את מלך צרפת  ,נתן את ברכתו למבצע כיבוש הקיסרות הביזאנטית  ,ואולם

למשל

( ) 1309

.

Gottron ) .Ramon :

4.

!

'Ramon Lull , Tractatus, 1 ( 1 ( . 98 , 100 - 102 ; Idem, Liber

(ed .
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,

ideen
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.ע
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 . 9 ! ; Laiou , Constantinople and the Latinsק

,

Le' Registre de .Benoit %

מדיניות ים תיכונית של מעצמות אירופה

1314 - 1291

סירב להפכו לתנאי הכרחי ומוקדם לכיבוש ארץ הקודש  .כמו קודמיו  ,העדיף אף קלמנט את תכנית

כיבוש ארץ  -ישראל דרך מצרים על זו דרך כיזאנטיון  .מדיניותו באה לידי ביטוי גם כמוג

יועציו ,

וביניהם מארינו וינודו  ,האטום )  , Haytomהסניור של גוריגוס ב ' ארמניה הקטנה ' ומי ששימש

כיועצו של קלמנט החמישי ) ואף ראשי המסדרים הצבאיים  -פולק מווילארה וז ' אק ממגליי

5סט9 . )78 ) 4י

) de Molay

בשנת

1306

הוכרז המסע נגד ביזאנטיון כמסע  -צלב

;

משתתפיו זכו בזכויות צלבניות מלאות

ומפקדו  -שרל מוולוא  -במענק כספי עצום  ,הכנסות ממעשרות שייאספו במשך שנתיים

בממלכת צרפת ובמשך שלוש שנים בסיציליה  .הרפובליקות הימיות  ,ונציה וגנואה  ,נקראו לסייע

לשרל מוולוא בטענה כי ' כיבוש הקיסרות יקל על זה של ארץ הקודש '  .גנואה  ,בעלת  -בריתה

המסורתית של ביזאנטיון  ,סירבה ואילו ונציה  ,מתחרתה  ,כרתה בדרך הטבע ברית עם שרל  ,ברית
אשר בשינויים קלים אישררה את זו שנחתמה ביולי

1281

בין שרל הראשון מאנז ' ו לבין הרפובליקה .

בהסכם עם שרל מוולוא התחייבה ונציה לספק לו אוניות ואף לבנות אוניות חדשות  ,לפי דרישתו .
המסע תוכנן להפליג מברינדיזי בין מארס

1307

למארס

. 1308

עד תחילת שנת

1308

הצטרפו לליגה

האנטי  -ביזאנטית גם גורמים נוספים  ,והיא כללה את האפיפיור  ,פיליפ הרביעי מלך

צרפת  ,ונציה ,

אראגון  ,סיציליה  ,נאפולי  ,החברה הקאטאלאנית ( כלומר אירגון של שכירי  -חרב

קאטאלאנים ) ,

נסיכים אחדים מיוון ( כולל הדוכס הלאטיני של

אתונה ) ,

וכמו  -כן מלכי ' ארמניה הקטנה ' וסרביה .

המסע לכיבוש ביזאנטיון נתמך אפוא עתה על  -ידי המעצמות הים  -תיכוניות העיקריות  ,פרט לגנואה .
ואולם גם תכנית זו לכיבוש הקיסרות הביזאנטית  ,אשר להלכה לפחות זכתה לתמיכה גדולה הרבה

יותר מאשר התכנית לכיבוש מצרים  ,לא יצאה מעולם לפועל  .בשל המלחמה בין צרפת

לפלאנדריה ,

לא יכלו אבירי צרפת להצטרף  ,כמובטח  ,למסעו של שרל מוולוא  .בנוסף לכך סירב המלך להעביר
לידי אחיו את כספי המעשרות מממלכתו  .כאשר לא עמד שרל בהתחייבויותיו הכספיות כלפי

ונציה ,

הפירה זו את בריתה עמו וכרתה ברית עם קיסר ביזאנטיון (  . ) 1310למרות הכישלון  ,היתה התכנית

לכיבוש ביזאנטיון מושכת מדי מכדי לזנחה ; הן פיליפ ' היפה ' והן אחיו לא ויתרו על הרעיון של
סיפוח הקיסרות לממלכת צרפת  ,והתכנית הועלתה שוב בוועידת קין
( ) 1312 - 1310

ואף אחריה  .לפי תכניתו של פיליפ ' היפה '  ,שנטל חגיגית את הצלב בשנת

הצלב הכללי  ,שעליו הכריז האפיפיור בוועידת ויין

19

ראה לעיל  ,הערות
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' ' Aus den Tagen der Zusammenkunft Papst Klemens
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~i?irchengeschichte

Foulques de Villaret , Hec est in/ormatio (ed .

 . 602 - 610 ; Haytom , Flos historiarumקק , 1 % ) 1899 ( ,
 .קק 11 , Paris 1869 ,

.

 . Wenckא

K~ nig Philipps des Sch ~ nen zu Lyon , November 1305 bis Januar

' Memoire de Foulques de Villaret sur

.

, 1313

מסע

ואשר אמור היה לצאת למזרח

;  . 203ק  . 189 - 203 ; Laiou , Constantinople and the Latinstקק XXVI ) 1906 ( ,
]8

,

( סמתס 1ו )

שבצרפת

Croisade ' ,, .

Terre Orientis, Recueil
~ de
desl'Ecole
Historiens
des Chartes
des Croisades, Documents armeniens

Baluze

.א

Terre Sancte (ed .

 . 145 - 149קק 111 , Paris 1927 ,

.

'255 - 365 ; Jacques de Molay , Concilium super
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סילביה שיין

באביב  1319בהנהגתו  ,עתיד היה לפנות ראשית בל נגד ביזאנטיון  ,ולאחר ביבושה להתקדם דרך

אסיה הקטנה ליארמניה הקטנה ' ומשם  -לארץ הקודש .

20

התכנית לכיבוש צפון  -אפריקה
תכנית מסע  -צלב נוספת היתה זו של כיבוש ספרד וצפון  -אפריקה המוסלמיות  ,כתנאי קודם
לכיבושה מחדש של ארץ הקודש  .תכנית זו  ,שהחזירה את הגלגל אחורנית  ,למסע הצלב האומלל
לתוניס של לואי התשיעי
של סיציליה ( עד

, ) 1281

( ) 1270

ולמדיניותו הים  -תיכונית של אחיו  ,שרל הראשון מאנז ' ו  ,שליטה

מצאה לה לאחר שנת

1291

תומך נלהב בדמותו של הוגה הדעות ומי

שנחשב לאחד מגדולי המסיונרים הנוצרים בימי  -הביניים  -רמון לול  ,שנולד באי מיורקה ונמנה
עם מקורביהם של שליטי אראגון וסיציליה  .רמון לול  ,שערך מספר מסעות הטפה

בצפון  -אפריקה ,

ראה בכיבוש אזור זה לא רק קרש  -קפיצה לארץ  -ישראל  ,אלא אף סלילת דרך לפעולת המסיון

הנוצרי בקרב מוסלמים  .משום כך  ,בתקופה שבה תמך ברעיון מסע  -צלב כחיוני לניצור המוסלמים
( , ) 1311 - 1291

כמעט כל חנניות מסע הצלב הרבות שחיבר כללו המלצות לכיבושה של צפון -

אפריקה  .בתכניתו הצלבנית הראשונה

( ) 1292

המליץ כי גייסות מסע הצלב יתקיפו את צפון  -אפריקה

לאחר כיבוש ירושלים  .ואילו בתכניות שחיבר בשנים

1309 - 1305

ראה בספרד את הכסיס המתאים

ביותר למסע הצלב  .גייסותיו שייתאספו בספרד הנוצרית יכבשו את גרנדה  ,משם יעברו לצפון -

אפריקה ומשם  -למצרים וארץ  -ישראל  .משנת

1309

הציג רמון לול את השלמת כיבושה של

ספרד המוסלמית וצפון  -אפריקה לצד כיבושה של הקיסרות הביזאנטית כשני תנאים חיוניים

לכיבושה של ארץ  -ישראל  .תכנית וו הוא אף הגיש לראשי הכנסיה בוועידת לין

( . ) 1311

ן2

תכניתו זו של לול נתמכה  ,כאמור  ,על  -ידי חיימא השני  ,מלך אראגון  .באשר לצפון  -אפריקה  ,הרי
שלאחר כיבוש האיים הבאלאריים

( ) 1245

הצליחו הקאטאלנים להקים לעצמם קונסולאטים בערים

היום ) ,

ובשנת

למשל  ,דרש חיימא הראשון מן האפיפיור במפורש

תוניס ובוגדה ( באלג ' יר של

, 1246

למנוע שיגור מסע  -צלב נגר תוניס  .היחסים נין אראגון וקאטאלוניה לבין שליטי תוניס התהדקו ,
כאופן פאראדוקסאלי  ,לאחר מסע הצלב של לואי התשיעי

( , ) 1270

ובשנה שלאחריה

( ) 1271

חתמו

שליטי אראגון ותוניס על החוזה הרשמי הראשון ביניהם  .במהלך המאה הלכו והתרחבו ממדי הסחר
בין אראגון ותוניס וכן גם ההכנסות של האוצר המלכותי ממנו  .בהדרגה התפשטו יחסי הסחר האלה

גם לחלקים אחרים של צפון  -אפריקה  ,ובכלל זה לאזורי אלג ' יריה ומארוקו  .מדיניותם זו של שליטי
אראגון השתנתה בתקופתו של המלך פרו

לכיבושה של סיציליה
20

ראה

Idem , :

( . ) 1281

ביוני

1282

) ( Pero

השני  ,ששקל אפשרות לכיבוש תוניס כבסיס

התקיף הצי של פרו את מה שנקרא היום חופי אלג ' יריה

;  . 7 - 42קק  . 200 - 242 ; Hillgarth , 'The Problem ' ,קק

.

Laiou , Constantinople andtheLatins

 7 ; 1) . 1 . Burns , 'The Catalan Company and the European Powers , 1305ך  . 76 -קק Ramon Lull1 ,ט 8ט !  Philippeסט Petit , ' 170 capitaine du regne

.

 . 224 - 239קק Moyen Age 2 ) 1891 ( ,
21

ראה

:

. Liber de

Idem

.

"

.נ

;  . 751 ff.קק  Speculum , % % 1 % ) 1954 ( ,י ' 1311

צסקטאכז Thibaut de

.

.

;  . 81ק  . 96 - 101 ; Idem Liber de ineקק  ( Ramon Lull Tractatus,לעיל הערה

) 16

 ( acguisitioneלעיל ,הערה  ! concilio ; ) 16ל Idem, Petitio Raymundi
 . 770- 773קן ~ Terrae Sanctae,
 l 'idie deוט  . Wieruszowski) , ' Ramon Lullא  .ם ) ( radguirendam Terram Sanctam ) 1311אם generali

"

 . 105ק citei de Dieu ' , Estudis Franciscans, 47 ) 1935 ( ,

34

]8

רמון לול מציג את תכניותיו למסע  -הצלב

בפני מלכי צרפת  ,אראגון ונאפולי ( מימין
ובפני האפיפיור והקארדינאלים
כתב  -יד מהמאה הי " ד

המזרחית  ,אולם לאחר מסע של שוד וביזה נסוג  .בניו של פרו  ,אלפונסו השני וחיימא השני  ,חזרו
למדיניותו של קיום יחסים דיפלומאטיים עם תוניס  .חיימא השני אמנם תמך בתכנית לכיבוש צפון -

אפריקה כולה  ,אולם כמו במקרה של מצרים  ,מדיניותו התמקדה הלכה למעשה בשמירה על קשרים
תקינים עם הגורמים שעמם ניהלו סוחרי אראגון וקאטאלוניה קשרי  -מסחר הדוקים  ,שמהם גרף
אוצר ממלכתו הון עתק .

22

התבניות לכיבוש ארץ  -ישראל בוועידת ו ין
~
באירופה נגד המדיניות הצלבנית של האפיפיור מזה
עם זאת  ,בשל התעמולה שניהל חיימא השני
ושל מלך צרפת מזה  ,הרי בדיוני ועידת ויין היתה תכנית כיבוש ארץ  -ישראל דרך גרנדה וצפון -
22

ראה

:

 . 1 - 54קק Hillgarth , ' The Problem ' ,

שען

)

( משמאל )

סילביה שיין

אפריקה לתכנית ה ' לאומית ' של אראגון  ,שהוצגה כאלטרנטיבית לזו של פיליפ הרביעי מצרפת -

כיבוש ארץ  -ישראל דרך ביזאנטיון  .אמנם נמצאו לה לתכנית זו אף תומכים בקרב קרדינאלים

.

מצרפת  ,ואולם בכללה נחשבה התמיכה בה בחינת תמיכה במדיניותו של חיימא השני מלך אראגון .
בדיון בשאלת האסטראטגיה של מסע  -צלב היו בין הבישופים הספרדים והצרפתים גם יחד שטענו
כי נוכחותם של המוסלמים בספרד הינה מכשול למסע  -צלב כללי  ,היות שנוכחות זו מונעת אפשרות

של שיגור כוחות צבאיים נוצריים מחצי  -האי האיברי למזרח  .לכן  ,טענו  ,יש לכבוש ראשית כל את
גרנדה ומארנקו ומשם להתקדם בדרך הים ( דרך מיורקה  ,סרדיניה וסיציליה

כבסיסים )

לארץ -

ישראל  .היו גם שטענו בזכות שיגור שני מסעות  -צלב בעת ובעונה אחת  -אחד לגרנדה והשני
לארץ הקודש  .אך משנקראו משתתפי הוועידה להציג את המלצותיהם לפי ' אומות '

היחידים שטענו בזכות המסע לגרנדה היו הספרדים  .כל שאר

נציגי שךל

) ( Arles

( צשא0

,

)

""

),

ה ' אומות '  -הגרמנים  ,האנגלים ,

ופרובאנס  ,וכמו  -כן האיטלקים והצרפתים  -תמכו בתכניתו של פיליפ ' היפה ' ,

דהיינו מסע  -צלב דרך ביזאנטיון .

23

ההחלטות שהתקבלו בוועידת ויין באשר למסע  -צלב נגנזו עם מותם של פיליפ ' היפה ' וקלמנט

החמישי (  . ) 1314ואולם השאלה התיאורטית שמתבקשת לסיכום נושא זה הינה  ,האם מסע  -צלב  ,כפי

שתכננו אותו ראשי הכנסיה כוועידת ויין  ,היה מצליח להשיג את יעדו  ,אילו היה יוצא לפועל

?

אין ספק שהאסטראטגיה המוצעת היתה מבוססת על הערכה נבונה ונכונה של יחסי הכוחות בין
המערב הנוצרי למזרח המוסלמי  ,שבמסגרתם נהנתה אירופה מעליונות בתחום הלוחמה הימית .
ואולם אירופה נהנתה מעליונות בתחום זה עוד במאה הי " ג  ,וכבר אז יצאה נפסדת ממאבקה נגד

כוחות האסלאם  .בנוסף לכך תכנית מסע הצלב  ,כפי שגובשה בוועידת ויין  ,לא יכלה לצאת לפועל
בלי שיתוף  -פעולה של המעצמות הימיות בעלות הציים  .אלה  ,כאמור  ,בחלקן אמנם היו מוכנות
להפנות את צייהן נגד הקיסרות הביזאנטית  ,אולם הסתייגו מפורשות מכל פעולה שתסכן את מעמדן

במצרים  .זאת ועוד  ,הצלחת המסע  ,ובעיקר שלבו האחרון  ,היתה מותנית בשיתוף  -פעולה כלל -

אירופי  .במאה הי " ד היתה אירופה מפולגת מדי מכדי לרתום במאוחד את משאביה האנושיים
והכלכליים למפעל  ,שתחילתו סגירת הים  -התיכון בפני האסלאם וסופו החזרת הים  -התיכון למצב

של ה . mare nostrum -.
שאלה תיאורטית אחרת
הרס מצרים

הינה  ,האם אמנם היתה האסטראטגיה של הסגר ימי מצליחה ביעדה -

?

נראה שהסגר כזה  ,אם אכן היו האירופים מצליחים לקיימו במשך מספר שנים ברציפות  ,אמנם
היה בחינת מכה מוחצת לכלכלתה ועוצמתה הצבאית של האימפריה הממלוכית חסרת  -הצי  ,שהיתה
תלויה בסוחרי המערב הנוצרי הן בהכנסותיה והן באספקה סדירה של חומרי  -מלחמה ואף מצרכי -

עם זאת ספק אם אמנם היה ההסגר משיג את יעדו העיקרי  -כיבוש מצרים .

מזון .

24

23

ראה  cta :ג

.

;  . 230 - 306קק : und Untergang des Templerordens 11 , , Munster 1907 ,

.

11 . Finke , .

 . 219ק 0 . 100 ,מ Aragonensia 111 ,
24

לעניין זה ראה  :ד ' איילון  ' ,הממלוכים והעוצמה הימית  -פרשה כמאבק בין האיסלאם ובין אירופה הנוצרית ' ,
דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  ,א
 . 945 - 949קק 1 , Leiden 1969 ,
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.

Islam

( תשכ " ד ) ,

עמ '

Idem, ' Bahriyya' , Encyclopaedia of ; 10 - 1

פעילות ממשלת איטליה להשגת הבעלות על

' חדר הסעודה האחרונה ' בהר  -ציון

( 8ס9ו 923 -ו ) *

יצחק מינרבי

האינטרסים האיטלקיים בארץ  -ישראל
בתחילת המאה העשרים היתה התעניינותה של איטליה בארץ  -ישראל מצומצמת עדיין ורוב מטרות
ההתפשטות שלה במזרח הים  -התיכון התרכזו סביב אנטוליה שבתורכיה  .ערב מלחמת  -העולם
הראשונה קיוותה ממשלת איטליה להשיג לעצמה אזור  -השפעה כלכלי כאסיה הקטנה  .בכוונתה היה

לפתח שם מסילות  -ברזל  ,מכרות  -פחם  ,כרום ומנגן  ,לצד פעולות כלכליות נוספות  ,כעיקר באזור
אידנה .
הגישה השלטת בממשלה האיטלקית דאז כלפי ארץ  -ישראל היתה כי המסיונר הקאתולי הינו
התועמלן הטוב ביותר למדיניות האיטלקית  .איטליה היתה מוכנה לנצל עד תום את הגורם

הדתי ,

על  -מנת לחזק את נוכחותה בארץ  -ישראל ולהבטיח את מעמדה בה  .המחסום העיקרי בדרכה היתה

צרפת  ,אשר החל מהמאה הי " ח פרסה את חסותה על כל הקאתולים שבקיסרות העות ' מאנית  ,ובכך

השיגה יתרונות מדיניים ניכרים  .הכס הקדוש הכיר באופן רשמי בחסות הצרפתית  ,ורק בשנת

1905

השיגה איטליה הסכם עם צרפת  ,שלפיו מוסדות קאתוליים  -איטלקיים מובהקים יוכלו לקבל חסות
איטלקית במקום החסות הצרפתית .
במשך מלחמת  -העולם הראשונה ומיד לאחריה  ,במהלך השיחות על הסכמי השלום  ,עשתה

איטליה כמיטב יכולתה להביא לביטול החסות הצרפתית  ,איטליה תמכה  ,במימון חשאי  ,במסיונרים

האיטלקים הקאתולים בארץ  -ישראל ; היא הצליחה לשכנע את הכס הקדוש למנות שני איטלקים
למשרות רמות  -האחד כשומר

) ( custos

ואף ניצלה את ביקורו של החשמן ג ' וסטיני

הארץ הקדושה והשני כפטריארך לאטיני של ירושלים ,
) ( Giustini

בארץ  -ישראל בשנת

1919

להפגנת נוכחותה

במקום .

במסגרת פעילות זו ניסתה ממשלת איטליה להחזיר לרשותה את הצ ' נאקולו שבהר  -ציון
בירושלים  .לפי המסורת  ,זהו החדר בו נערכה הסעודה האחרונה  ,ובו ירדה רוח הקודש בחג
מחקר זה התאפשר תודות לסיוע המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית  ,ושל ' המועצה הלאומית למחקרים '

()] אם

)

המקומות

ברומא  ,כמסגרך תכנית  -מחקר שנוהלה על  -ידי פרופ ' קארלו גיזלכרטי על

' המעמד המשפטי של

הקדושים '  .מאמר זה הוא חלק ממחקרי הרחב יותר על הוואטיקן וארץ הקודש (  . ) 1925 - 1904על

הקשרים בין איטליה וארץ  -ישראל בזמן מלחמת  -העולם הראשונה ולאחריה ראה ספרי א 5 . Minerbi , L 'Italie

 .ייז

תי4ין  ' .חרר תטעורה
 [ 10 Paleytine / 974 - 792 Paris 1970להלן  10 Palesrine :וש L 'Italie
הידוע בלאטינית כ ~ , Coenaculum -ייקרא להלן בצורתו האיטלקית של השם  -צ ' נאקולו  .מהדורה אנגלית של

"

.

מאמר זה התפרסמה בבריסל  .ראה

:

"

האחרונה ' ,

.

 Activity 10 recover the " Cenacolo " , ' Risorgimento 1 ,ת' The 118118

 . 181 - 205קק 2 ) 1980 ( ,
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יצחק מינרבי
השבועות

הנוצרי ( פנטקוסט )  .מאחר שהיתה זו הכנסיה הראשונה של תלמידי

ישו  ,היא נחשבה כבר

מתקופה קדומה כ ' אם כל הכנסיות '  .נסיונה של ממשלת איטליה להשיג את הבעלות על

הצ ' נאקולו

היה אפוא חלק מנסיונה העקר לחזק את מעמדה בארץ  -ישראל בשלהי התקופה התורכית

ואחריה ,

ולקחת חלק בהסדרים שנקבעו בעניין המקומות הקדושים .
במאמר זה תידון הפעילות הדיפלומאטית האיטלקית למן תחילת השלטון הבריטי
בשנת , 1917

בירושלים ,

אך יש לזכור כי התביעה האיטלקית לצ ' נאקולו הושמעה כבר כמה שנים קודם  -לכן .

' האיטלקים ' והצ ' נאקולו למן המאה הארבע  -עשרה
למעשה קשרי

ה ' איטלקים ' עם הצ ' נאקולו החלו בשנת  , 1333כאשר המלך רוברט מנאפולי ורעייתו

סנצ ' ה קנו את המקום ומסרו אותו לפראנציסקאנים  ,אשר הרחיבו את המנזר שבמקום  .י במאה הט " ו
התחזקה המסורת שלפיה נמצא במקום קבר  -דוד  .הקאתולים התייחסו למסורת זו כאילו היתה

מחוסרת כל יסוד וטענו שהיא הומצאה והופצה על  -ידי היהודים  ,כדי לקחת את המקום מהנוצרים .
האפיפיור מרטין החמישי אף הטיל מסים ככדים על היהודים כמדינת הכנסיה  ,על  -מנת לאסוף
כספים ולרכוש מחדש את המקום הקדוש שאבד לנוצרים לאחר שהמוסלמים  ,שגם להם דוד הוא

דמות קדושה  ,הפכוהו למסגד .

הפניות החוזרות ונישנות של הצרפתים  ,כנותני החסות לקאתולים ברחבי הקיסרות

אשר נעשו במאה הט " ז  ,לא נשאו פרי  .במאה הי " ט  ,בשנת

, 1831

העות ' מאנית ,

השיגו הפראנציסקאנים אישור

להתפלל בצ ' נאקולו פעמיים בשנה ותו לא  .גם הפניות של קיסר אוסטריה לסולטאן בשנת

לרגל כיקורו של וילהלם השני כארץ  -ישראל
בשנת

1908

ניסה המרקיז אימפריאלי

ב , 1898 -

) , ( Imperiali

, 1881

לא השיגו דבר .
השגריר האיטלקי בקושטא  ,להשיג את

הצ ' נאקולו מידי הסולטאן התורכי  ,אך ללא כל הצלתה  2 .נסיונו זה נקטע בשל הידיעות שהגיעו
1

ראה

:

della guestione

 ] , L ' ultimafaseת ] מח)3 ] 8

) .ע

;  . 161ק Paris 1948 ,

 . 324ק  ( , Roma 1933 ,ך [ Orientale ) 7973- / 93להלן

:

L ' ultima /ase

.

8 . Collin , Les Lieux-Saints

1 ,מ1חתב] ) 31

' הפראנציסקאנים בעלי ה " קוסטודיה " ויהודי ירושלים בשלהי ימי
 ; 54 - 47א ' כהן  " ' ,לא ירשת ולא גירשת "  -יהודי ירושלים וגיררנו הפראנציסקאנים מהר

כן ראה  :סילביה שיין ,

הביניים '  ,קתדרה  ( 19 ,ניסן תשמ " א )  ,עמ '

תשמ " כ )  ,עמ '
2

. 71 - 61

ראה מברק של אימפריאלי ממארס

, 1908

ארכיון משרד  -החוץ האיטלקי [ להלן  . 498 / ] 25 , [ ASME :אימפריאלי

) ( Imperiali 1 ( ] Francavilla Marchese Guglielmo

נוצרים חוגגים את חג
השבועות הנוצרי

( פנטקוסט ) על הר  -ציון ,

 . 189מכיוון

שנמנעה מהם

הגישה לצ ' נאקולו  ,נאלצו
להקים אוהל בסמוך

ציון '  ,קתדרה  ( 22 ,טבת

היה אחר  -כך ( בשנים

) 1920 - 1910

שגריר בלונדון .

משרד הדואר האיטלקי בעיר העתיקה
סוף המאה הי " ט

מהקונסול האיטלקי בירושלים  ,שלפיהן ניסתה הממשלה הגרמנית לקנות את

הצ ' נאקולו  ,לאחר

שבנתה כבר את כנסיית ' התרדמה ' )  Dormitioדורמיציון ) כסמיכות מקום  ,בהר  -ציון  .השאלה
נדונה שוב בשנת

1912

במהלף שיחות השלום  ,בעקבות הכיבוש האיטלקי בלוב  ,אך מלחמת  -העולם

הראשונה שמה קץ לכל המגעים בין איטליה לבין השלטונות התורכיים .
הסולטאן טען כי הצ ' נאקולו שייך לנכסי ה ' וואקף '  ,כלומר לנכסים הדתיים המוסלמיים שאינם
ניתנים למכירה ונמצאים בניהולו של הסולטאן בתוקף מעמדו כח ' ליף  .אך ממשלת איטליה היתה
מודעת לעובדה כי נכסי ' ואקף ' כבר הוחזרו לנוצרים בעבר  ,כגון כנסיית סנט אנה שניתנה לצרפת
והמגרש לכנסיית הדורמיציון שנמכר לווילהלם השני .
כיבושה של ירושלים בידי הבריטים איפשר לאיטלקים לחדש את התביעות הישנות  .המניע

המפורש לפעילות זו  ,לפי דין  -וחשבון פנימי שנכתב על  -ידי מאנצוני
לעניינים פוליטיים במשרד  -החוץ האיטלקי  ,אל שר החוץ סונינו

( 1ת20ת48א ) ,

( 0ת1תת, ) 50

המנהל הכללי

היה יצירת נקודת -

אחיזה איטלקית בארץ  -ישראל וביסוס נוכחותה בה  ,שכן החזקת הצ ' נאקולו ' יכולה להעלות את

קרנה  ,יוקרתה וסמכותה של איטליה בעולם הקאתולי בלבאנט וכן יכולה לעורר הד חיובי בקרב
הנצרות כולה ' .

3

בסיום מלחמת  -העולם הראשונה ראתה איטליה שעת  -כושר כדי לדרוש לעצמה את הבעלות על
הצ ' נאקולו  ,על  -סמך העובדה שהמלך האיטלקי היה היורש של מלכי נאפולי  ,אשר רכשו בזמנו את

המקום  .משרד  -החוץ האיטלקי קיווה  ,כאמור  ,למצוא בדרך זו עילה לחדירה איטלקית לארץ -
ישראל  ,ופתח בפעילות דיפלומאטית ענפה על  -מנת להשיג את

הצ ' נאקולו .

אך בעוד שביתר

המקומות הקדושים לנוצרים פרצו הסכסוכים בדרך  -כלל כין הקאתולים  ,שנתמכו על  -ידי

צרפת ,

לבין היוונים  -אורתודוכסים  ,שנתמכו על  -ידי רוסיה  -בעניין הצ ' נאקולו התפתח דין  -ודברים חריף
בין איטליה לאנגליה  .לאנגליה לא היה כל עניין ישיר

בצ ' נאקולו או בכל מקום קדוש אחר  ,אך

ממשלת המנדט דאגה בראש וראשונה לשלום  -בית בארץ  -ישראל ולא רצתה להוסיף גורמי  -תסיסה
חדשים .
3

דין  -וחשבון מאנצוני אל סוסינו מיום

30

כמאי

, 1918

שם  . 185 ,הכארון מונינו היה שר החוץ כשנים

, 1919 - 1914

ובניגוד למה שמקובל לחשוב לא היה יהודי  ,אך נולד לאב יהודי ולאס פרוטסטאנטית מסקוטלנד  .הרוזן מאנצוני
( 1ח20ת48ן )

היה המנהל הכללי לעניינים מדיניים של משרד  -החמן משנת

 1913ועד

נובמבר . 1920

קו

"

)

נזירים פראנציסקאנים
בירושלים 1905 ,

ראשית המעולה הדימלומאטית האיטלקית
ביוני

1918

ביקש סגן  -שר החוץ האיטלקי  ,בורסארלי

) , ( Borsarelli

מהאגודה האיטלקית למען

המסיונרים לאסוף את כל החומר התיעודי על המקום  4 .התעודות אמורות היו להוכיח שהמסורת על

קיום קבר  -דוד במקום כלל לא היתה מבוססת מבחינה היסטורית  .על  -ידי כך קיוו האיטלקים לשכנע
את הסולטאן לוותר על המסגד  * .משרד  -החוץ האיטלקי פעל בעניין זה בשיתוף  -פעולה מלא עם
נציגי ' משמר ארץ הקודש '

) - ( Custodia Terrae Sanctae

הפראנציסקאנים הממונים על שמירת

המקומות הקדושים הקאתוליים בארץ  -ישראל .

כאשר הושלם המחקר  ,הבריק סונינו  ,שר החוץ האיטלקי  ,לספורצה )  , Sforzaשהיה נציב  -עליון
איטלקי

בקושטא ,

וביקשו לפנות לסולטאן על  -מנת לבקש ממנו את הבעלות על הצ ' נאקולו .

המשא  -ומתן היה אמור להיות סודי  ,וסונינו אף הסכים שייראה כאילו כפו אותו על הסולטאן .

4

מכתב של כורסארלי לאגודה מיום

18

ביוני

, 1918

שם  . 185 ,בורסארלי די ריפרדו

)  Rifredoן( Borsarelli ] 1

היה

סגן  -שר החוץ בין השנים . 1919 - 1914
*

הערת המערכת  :בשלב זה של האירועים (  ) ] 920 - 1918הסולטאן עדיין שמר  ,מבחינת המשפט הבינלאומי  ,על
תפקידו ותוארו בקושטא  .למרות כיבוש הארץ על  -ידי הבריטים  ,היה עדיין הסולטאן ריבון על ארץ  -ישראל  ,מפני

שעובדת הכיבוש הבריטי טרם קיבלה הכרה בינלאומית  .אחריותה של בריטניה על ארץ  -ישראל קיבלה  ,כידוע ,

הכרה בינלאומית נמספר שלבים  ,שנים אחדות מאוחר יותר .
ל) 14

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

בתמורה הביעה איטליה את נכונותה להתחשב באינטרסים התורכיים  ,כאשר ידונו בבעיות אחרות

במסגרת המשא  -ומתן לשלום .
עוד כפברואר

1919

5

ניסה ספורצה להשיג משלטונות תורכיה את הצ ' נאקולו בטענה שהבעיה לא

היתה קשורה כלל וכלל עם בעיית החסות הדתית ברחבי הקיסרות העות ' מאנית  .אך במארס התחלפו

הווזיר הגדול ושר  -החוץ התורכי  ,וספורצה נאלץ להתחיל מחדש את מגעיו עם השלטונות  6 .אך

למעשה  ,היה זה כבר מאוחר מדי  ,שהרי שלטונה של תורכיה בארץ  -ישראל חוסל ובירושלים היה
ממשל צבאי בריטי  .אך האיטלקים עדיין המשיכו להשלות את עצמם שיצליחו להשיג דבר  -מה
באמצעות התורכים  .ב  7 -באפריל הבריק ספורצה  ,שהסולטאן נתן את הסכמתו והכין צו ( ' אירדה ' ) ,

שלפיו יוענק הצ ' נאקולו למלך איטליה  .הווזיר הגדול ניקש כמובן את חוות  -דעתם של האנגלים ,

ולכן הציע ספורצה לפנות לממשלת בריטניה  7 .אחרי חודשים רבים של מאמצים ללא ליאות אצל
בקושטא ,

השער העליון

היפנו התורכים את הפונים לאלה ששלטו למעשה בירושלים  ,דהיינו

לאנגלים  .מאנצוני העביר את המברק של ספורצה לשר החוץ סונינו  ,ששהה בוועידת

השלום ,

והוסיף שאין סיבה שהאנגלים יתנגדו  ,מאחר שגם במצרים רכוש ה ' וואקף ' היה עדיין תחת שליטת
הסולטאן .

אולם צרפת הציגה מכשול בדרכם של האיטלקים  .עניין הצ ' גאקולו היה כלול בתזביר שהוגש

לוועידת השלום כפארים על  -ידי ה ' קוסטודיה ' של ארץ הקודש  ,שהיתה בחסות צרפתית  .מאנצוני
ציין כי יש לשגר הוראות ל ' קוסטוס '  ,על  -מנת להבטיח שפעולת ה ' קוסטודיה ' לא תפריע לתכניות
האיטלקיות .

8

דומה שסונינו היה משוכנע שיהיה קל לשכנע את הבריטים  ,מאחר שהבריק שעל

.

ספורצה להשיג מיד מהסולטאן את פרסום הצו לפני שהאינטרסים המנוגדים ימנעו את פרסומו .
סונינו שלח גם הוראות לנציג האיטלקי כירושלים  ,סוראניה
הצו יקבל לידיו את הצ ' נאקולו  9 .אבל  ,כפי שספורצה כבר

כדי שמיד לאחר פרסום

) , ( Soragna

הסביר  ,פרסום

הצו היה מותנה בהסכמת

האנגלים  ,והשגריר האיטלקי בלונדון  ,אימפריאלי  ,הגיש עוד קודם  -לכן תזכיר לשר החוץ
בלפור .

הבריטי ,

לן

מעניין לציין כי מאנצוני לא היה מרוצה כלל מההוראות שהגיעו מסונינו  ,והוא כתב על המברק
שנתקבל מפריס

:

' כל זה יכול היה להיות נכון  ,לולא לקחנו בחשבון את עמדתו הנוקשה של ה " שער

ה " וואקף "  .אני אנסה

העליון " לקבל את הסכמתה של אנגליה לרכוש

טוב . . .

:

אם ספורצה יצליח  ,מה

.ח

בהעדר תשובה מצד הממשלה הבריטית  ,המשיכו האיטלקים לנסות ולהשיג את מבוקשם דרך
בדצמבר

5

מברק סודי של סונינו לספורצה מיום

6

ראה מכתב של ספורצה למשרד  -החוץ מיום

17

19

 , 1918מספר 19859

במארס

, 1919

שם ,

( כנראה בכתב  -ידו של

. 1457

מאנצוני ) ,

המברק הועבר ביום

29

שם . 184 ,

במארס

1919

למשלחת האיטלקית לוועידת השלום בפארים .
7

מברקו של ספורצה  ,מספר

8

מברקו של מאנצוני לסונינו מיום  9באפריל

, 8911 / 373

שם  ,שם .
, 1919

מספר  , 7960שם  ,שם .

כ 12 -

באפריל

1919

שלח מאנצוני

למשלחת האיטלקית תזכיר ובו הדגיש שהזכויות האיטלקיות לצ ' נאקולו נשענות על הנקודות הבאות  :א  .בעלותם
של מלכי נאפולי  :ב  .הבעלות של הפראנציסקאנים  :ג  .עובדת היותו מקום קדוש לקאתולים

הבלחי  -חוקית של המוסלמים

;

;

ד  .השתלטותם

ה  .העדר בסיס היסטורי לאגדה על קבר  -דוד .

סונינו מפארים למשרד  -החוץ מיום

באפריל

מספר

שם  ,שם .

9

מברקו של

10

שם  ,שם  .התזכיר צוטט במברקו של סונינו מיום

11

לעיל  ,הערה  . 9זוהי אחת מהדוגמאות הנדירות של הבדלי  -השקפות בין סוגינו למאנצוני .

14

17

, 1919

באפריל

, 1919

, 415

מספר . 1803

41

סידני סונינו

קרלו ספורצה ,

קושטא ואף חשבו להקציב  50 , 000פרנקים  -זהב כדי להעניקם  ,במסגרת פעולת  -שכנוע  ,למנהיגים
המוסלמים כירושלים  .מאנצוני כתב כעניין זה

:

' צריך למנוע בכל מהיר  ,דווקא ברגע הרגיש

הנוכחי  ,כשגם בארץ  -ישראל מתעוררת מתיחות פאן  -איסלמית  ,עימותים עם הערבים  ,שללא ספק

ינוצלו על  -ידי המתנגדים לנו ' .

2ן

ספורצה הגיב על ההוראות שהגיעו מסונינו  ,בדרך שניתן היה לשער  ,בטענו שדרושה הסכמה
בריטית לעניין  ,שכן ' השער העליון ' לא יעז להתעלם מאפשרות של התנגדות בריטית .

!3

האיטלקים

פנו שוב לממשלת בריטניה  ,גם בלונדון וגם באמצעות השגרירות הבריטית ברומא  ,אך ללא
הועיל .

4ן

קרזון

( ת120ט, ) ) 2

באיגרת

מה 5 -

במאי למיופה  -הכוח פרציוזי

) , ( Preziosi

הודיע שר החוץ הבריטי

החדש ,

שממשלתו מגנה כל משא  -ומתן עם תורכיה כתקופת שביתת הנשק 5 .י היתה זו

תגובתה של אנגליה למאמצים הממושכים שנעשו על  -ידי האיטלקים לקבל מהסולטאן את

הצו ,

שלפיו מעניקה הממשלה התורכית את הצ ' נאקולו למלך איטליה  .בניגוד לתזכיר הפראנציסקאני
לוועידת השלום
מברק

16 ,

הצו לא פורסם בשנת

של מאנצוני לפונינו מיום

,

18

ראה מברק מפונינו למשרד  -דחו

מברק מבורסארלי

( רומא )

אימפריאלי מיום  1במאי

, 1918

באפריל

מיום

22

מאחר שבאפריל

, ! 919

מספר

באפריל

, 1919

לאימפריאלי ( פארים ) מיום
, 1919

מספר

, 113 / 10024

30

שם ,

, 8658

שם ,

, 1919

כאמור  ,ספורצה עדיין ניסה

שם  ,שם .

שם .

כאפריל

, 1919

מס '

, 9469

שם  ,שם

;

תשובתו של

שם .

כל התעודות מן הארכיון הבריטי המובאות כאן נבדקו בגנזך המדינה בירושלים ותודתי נתונה למנהל הגנזך על

עזרתו הרבה  .מכתבו של קרזון לפרציוזי 371 / 6389 , 111552 / 598 / 88 ,ל) ע
ראה

:

. Jerusalem 1922

"

 . 176 - 177קק 114 Paris 1956 ,ל juridigue de Lieux- 5
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0 Palestineן  Les aeux saints deהתוייר מובא גם אצל  . Collin , Le ,problekneנו

פרנצ ' סקו סאבריו ניטי ,
ראש ממשלת איטליה בשנים

1920 - 1919

להשיג אותו מהשלטונות התורכיים 7 .י במשך חודשים אחדים  ,ניסו האיטלקים לשווא לשכנע את

ממשלת בריטניה בטענם שלבעיה אין אופי פוליטי כלל  ,ועל  -כן לא יכלה כשום אופן להזיק

לאינטרסים הבריטיים בארץ  -ישראל  ,אלא להיפך  ,להיטיב להם .
למעשה ניסו האיטלקים לחזק את תדמיתם כמעצמה קאתולית גדולה .
שנערכה בלונדון בפברואר

1920

8ן

בוועידת בנות  -הכרית

נדונה בעיית המקומות הקדושים במסגרת בעיות אחרות שנגעו

להסכם השלום עם תורכיה  .הוצע אז  ,ומאוחר יותר הוחלט בוועידת סן  -רמו באפריל

, 1920

כי ועדה

מיוחדת תעסוק במקומות הקדושים  .לכן מפתיע במקצת שראש הממשלה האיטלקי  ,ניטי ( א11א ) ,
אשר שהה בלונדון לרגל השתתפותו באותה הוועידה  ,כתב איגרת אל הממשלה הבריטית בנושא
הצ ' נאקולו  .באיגרת זו חזרו וביקשו האיטלקים שממשלת אנגליה תודיע לסולטאן שאין לה כל
התנגדות להחזרת הצ ' נאקולו למלך איטליה  ,בהיותו היורש החוקי של זכויות מלכי נאפולי  ,אשר
היו בעלי המקום מלכתחילה  .השגריר האיטלקי אף הדגיש את העניין האישי של מלך איטליה
בצ ' נאקולו .

הפניה האיטלקית נתקלה בסירובם של אנשי משרד  -החוץ הבריטי  ,אשר סברו שבבעיית

המקומות הקדושים יש להמתין עד לחתימת הסכם השלום עם תורכיה  ,שיסדיר את עתידה של ארץ -

ישראל .

ב 17 -

במארס

1920

ענה שר החוץ הבריטי  ,כי בעיית עתידם של המקומות הקדושים בארץ -

ישראל צריכה להמתין עד לחתימת החוזה עם תורכיה  .לכן אי  -אפשר לתת תשובה סופית  ,אך
יתחשבו במשאלתו של מלך איטליה בבוא הזמן .
17

ה ' אירדה ' עצמו לא הגיע לידינו  .גם ג ' אניני וגס די ג ' ורה כתבו שהסולטאן התכוון להעניק את ה ' אירדה ' באפריל
, 1919

ואילו אמברוזיני חושב

שה ' אירדה ' פורסם באותו חודש ,

0 diח1101 ] 0

 cultura,ש

 . 221ק Foligno 1927 ,
18

.

כפי שהיה כנראה  .ראה

' La Questione del Cenacolo ' , Rassegna

Mediterraneo

!ש

"

Ambrosini , L 'Italia

)3 .

 ] 0 ] , L ' ultima :תח ] 8ל )

Giura ,

1ם  . 326 ; ) 3 .ק fase,

; ( ( aprile 1955

מברק ממפורצה ( רומא ) לשגריר בלונדון מיום  11בפברואר  . 1457 , ASME , 1920מפורצה היה אז סגן  -שר החוץ
והתמנה אחר  -כך לשר החוץ  ,תפקיד בו כיהן בשנים

19

19

מכתבו של ניטי למשרד  -החוץ
, 1920

שם  ,שם

;

. 1921 - 1919

האנגלי  ) ( 371 / 5203 , ] 1132 / 44 ,ק ; PRO ,

מכתב משרד החוץ הבריטי לשגריר איטליה בלונדון מיום

הערות של אדם מיום

 17במארס  , 1920שם ,

ך

במארס

שם  .ניטי היה

שר האוצר בשנים  - 1912ד 191וראש הממשלה בשנים . 1920 - 1919

421

(

יצחק מינרבי

יומיים
הארדינג

לאחר  -מכן העלה שוב השגריר האיטלקי  ,אימפריאלי  ,את הנושא אצל סגן  -שר החוץ ,
) , Harding

מאחר שרצה לברר את עניין השמועות על הסכם אנגלי  -יווני  .הארדינג

הכחיש שמועות אלו וטען שקיימים קשיים דתיים מצד המוסלמים  ,מאחר שהמקום הפך למסגד

ברומא הגיבו בטענה כי ההסתייגויות הדתיות  -מוסלמיות שהושמעו על  -ידי הארדינג אינן

20 .

תופסות ,

מאחר שהסולטאן כבר הסכים להכיר בהעדר בסיס לאגדת קבר  -דוד  ,אך היתנה את הסכמתו הסופית
באישור ממשלת בריטניה  ,שכן היה זה רכוש ה ' וואקף ' .

]2

התערבות הוואטיקן
נסוף מארס

1920

התערב בעניין גם הוואטיקן כדי להבטיח לכנסייה הקאתולית רכוש חשוב

בירושלים  .הוואטיקן פעל כנראה מתוך מניעים

עצמאיים ,

ואולי גם בעקבות פניית ממשלת

איטליה  ,למרות שבאותה תקופה לא היו קיימים יחסים דיפלומאטיים בין הוואטיקן לבין איטליה .
מזכיר המדינה  ,החשמן גאספארי

ליד הכס

הקדוש  ,ובה

) , ( Gasparri

שיגר איגרת לדה סאליס

) (De Salis

t

הנציג הבריטי

ציין שהסולטאן היה מוכן להחזיר את הצ ' נאקולו  ,ולכן לא מובנים הקשיים

שהועלו על  -ידי ממשלת בריטניה  .הוואטיקן לא היה יכול להישאר אדיש לנוכח הקשיים שבהם
נתקלת החזרת מקום המיועד לפולחן קאתולי  .יתר  -על  -כן  ,גאספארי ציין את השמועות שהגיעו
לאזניו  ,שלפיהן הממשלה הבריטית מתכוונת למסור את הצ ' נאקולו לנציגי דת אחרת  .אין ספק
שהקאתולים בכל

העולם  ,ובפרט

אלה

האנגלים  ,כתב

גאספארי  ,יראו מעשה שיוציא מידם את

המקום הקדוש הראשון במעלה של הנצרות והיקר ביותר לעולם הקאתולי  ,כעלבון לרגשותיהם

הדתיים  .על  -פי הוראות האפיפיור  ,ביקש גאספארי להעיר את תשומת  -לבה של ממשלת בריטניה
 , .יפה וחמורה זו 22 .
לבל -

 -ידי גורם

נילי  . .ן לציין  ,שגאספארי מצא לנכון להתייחס ברצינות לשמועות  ,שהופצו כנראה על
צרפתי  ,על רצונה של ממשלת בריטניה לרכוש את הצ ' נאקולו על  -מנת להעבירו לדת אחרת  .אולי
יש להבין את הרצינות בה התייחס הוואטיקן לשמועות אלו  ,למרות שהוא מכנה אותן בלתי -

מבוססות  ,על רקע דאגתו באותם הימים לנעשה בארץ  -ישראל .
על  -סמך הדיווחים שהגיעו מבארלאסינה

) Barlassina

Gaudenzio

 , Luigiהפטריארך

הלאטיני בירושלים  ,היה הוואטיקן משוכנע שאנגליה  ,כמעצמה פרוטסטאנטית  ,עלולה לעשות יד

אחת עם היוונים  -אורתודוכסים כדי לנשל את הקאתולים מרכושם  .כתגובה ניסה הוואטיקן פעמים

אחדות לאיים בהתערבות אצל הקאתולים האנגלים ( כוונתו היתה בראש וראשונה

לאירים ) ,

כי ידע

שזו נקודה רגישה עבור הבריטים  .דה סאליס שלח את האיגרת של גאספארי למשרד  -החוץ בלונדון
והוסיף שגאספארי הראה לו  ,באורח פרטי  ,מכתב מאת בארלאסינה בנוגע לצ ' נאקולו  ,אשר כפי
הנראה גרם לצעדו של גאספארי .

20

מברק משר החיץ שיאלויה

23

( לונדון )

משרד  -החוץ הבריטי העביר לדה סאליס את העתק התזכיר של
לראש הממשלה ניטי

21

מברק מספורצה ( רומא ) לשיאלויה ( לונדון ) מיום

22

איגרת ( בצרפתית ) של גאספארי אל דה  -סאליס

( רומא )

 23במארס  , ] 920שם  ,שם .
( וואטיקן )

מיום

53203 / 1 132
23

*4 * 4

מכתבו של דה  -סאליס לקרזון מיום

4

באפריל

מיום

 19במארס , ASME , 1920

. 1457

, 1920

שם  ,שם .

31

במארס

371 / 5203 , , 1920ל) PRO , 17

לואיג ' י

בארלאסינה  ,הפאטריארך הלאטיני בירושלים

ניטי ואת התשובה הבריטית הביקורתית אליו  ,וביקש ממנו לענות לגאספארי באותה הרוח  ,ויחד עם

זאת להוסיף הכחשה מוחלטת של השמועות ביחס לכוונותיה של ממשלת בריטניה .
ממש באותם ימים  ,באפריל

, 1920

14

התקיימה בסן  -רמו הוועידה  ,שבה החליטו בנות  -הברית לתת

לבריטניה את המנדט על ארץ  -ישראל  ,לבטל את החסות הדתית הצרפתית ולייסד ועדה מיוחדת

למקומות הקדושים  .משרד  -החוץ האיטלקי התקשר באורח בלתי  -רשמי עם הנציג הבריטי ליד
הוואטיקן והגיש לו תזכיר בעניין הצ ' נאקולו  ,ובו סיפור תולדות המקום והטענות האיטלקיות
לבעלות

עליו ' .

2

דה סאליס פנה לחשמן גאספארי בסוף יוני

1920

ושאלו מה עמדת הוואטיקן ביחס לתביעה

האיטלקית  ,שלפיה מלך איטליה הוא היורש של מלכי נאפולי  .החשמן ענה שהוואטיקן מאוד
מעוניין שהמקום הקדוש יוחזר לנצרות בין באמצעות ממשלת איטליה בין באמצעות כל ממשלה
אחרת .

26

מכאן עולה שהוואטיקן לא רצה לנקוט במפורש עמדה חד  -משמעית לטובת התביעות

האיטלקיות  ,וזאת ( כפי שנראה להלן ) משום שהיו קיימות גם תביעות ספרדיות לגבי

הצ ' נאקולו ,

והוואטיקן לא רצה לשפוט בין שתי מדינות קאתוליות .
משרד  -החוץ הבריטי ביקש את חוות  -דעתו של הכומר הקאתולי האב וואג ' ט

) , ( Waggett

קצין

מודיעין בימי המלחמה שסופח למפקדה הבריטית בירושלים לאחר שביתת הנשק ונחשב למומחה
בנושא הנדון  .סקוס  ,ממשרד  -החוץ בלונדון  ,התרשם לחיוב מהפיתרון שהוצע על  -ידי

שלפיו לא ישתייך

וואג ' ט ,

יהיה פתוח לכל הנוצרים  .יחד עם

הצ ' נאקולו לאף אחת מהכתות  ,אלא

זאת ,

הוסיף סקוט  ,כמצב הקיים היה עדיף לעמוד על ההחלטה הקודמת ולדחות את הפרשה עד שיתברר
מעמדו של הממשל הבריטי בארץ  -ישראל  .יאנג
24

מכתב משרד  -החוץ האנגלי אל דה סאליס מיום

( פמט0צ ) ,

19

ע.

באפריל

אף הוא מהפקידים הבכירים של משרד -

, 1920

מספר  , 82שם  ,שם .

25

התזכיר מיוני

26

ראה מכתב של דה סאליס לקרזון מיום  28כיוני  , 1920מספר  , 81שם  ,שם .

) ( 371 / 5203 , 27909 / 1132 , 1920

PRO

42
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הקרדינאל גאספארי  ,מזכיר המדינה של הוואטיקן

החוץ בלונדון  ,הוסיף שנוסח המנדט על ארץ  -ישראל יגדיר ביתר דיוק את הסמכויות של הוועדה
למקומות הקדושים  ,שעל הקמתה הוחלט במסגרת הסכם השלום עם תורכיה  ' .קביעת גורלו הסופי

של הצ ' נאקולו  ,תהיה כנראה בסמכות ועדה זו ' .

27

וכך משרד  -החוץ הבריטי מצא אפוא תירוץ נוסף לסרב לבקשה האיטלקית  .תחילה באה
ההתכחשות ל ' אירדה '  ,משום שפורסם לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק עם תורכיה  .לאחר  -מכן
הועלתה הטענה כי הפסיקה כעניין זה תיעשה לפי שיפוטה של הוועדה למקומות הקדושים שנכללה
בחוזה סוור  ,אך מעולם לא הוקמה .
השגריר האיטלקי בלונדון  ,אימפריאלי  ,העלה שוב את העניין ביולי

טילי )  . (Tilleyהשגריר טען שזהו עניין די

1920

בשיחתו עם סיר ג ' ון

קטן  ,והיענות מצידם של הבריטים תביא לתוצאות

חיוביות בהרבה ביחסים בין שתי המדינות  .הוא הסביר כי מלך

איטליה  ,באופן אישי  ,מאוד מעוניין

בצ ' נאקולו  ,ומאחר שהמנדט על ארץ  -ישראל כבד נמסד לבריטים  ,אין כל סיבה לדחות עוד את
קבלת התביעה האיטלקית  .בו במקום נאמר לאימפריאלי שהעניין יהיה בסמכותה של הוועדה
למקומות הקדושים אשר תקום במסגרת הסכם השלום עם תורכיה .

28

באותה רוח כתבו  ,ימים אחדים

לאחר  -מכן  ,לדה סאליס  ,על  -מנת שזה ימסור את התשובה לחשמן גאספארי .

29

עוד לפני שהגיעה התשובה הבריטית לוואטיקן  ,פנה שוב החשמן גאספארי לדה סאליס ומסר לו
מכתב אישי המיועד לבלפור בעניין הצ ' נאקולו  ,בעיה ' בה מעוניין האב הקדוש באופן אישי ' .
גאספארי הזכיר את השיחה עם בלפור ברומא וחזר על תולדות הצ ' נאקולו בצורה דומה לתזכיר
27

הערות של סקוס מיום  9כיולי
לאחר  -מכן  ,ב 10 -

28

29

*41
~

באוגוסט

1920

, 1920

ושל יאנג מאותו יום  ,שם  ,שם  .חוזה השלום עם תורכיה עמד להחתם כחודש

בסוור

תזכיר על השיחה עם אימפריאלי  ,מיום
מכתב לדה סאליס מיום

24

ביולי

) ( Sevres

16

ביולי

שליד פארים  ,ונכלל בו סעיף

95

על המקומות

371 / 5203 , ] 8339 / 1132 / 44 , 1920נ ) ] PRO ,

371 / 5203 , ] 7909 / 1132 / 44 , 1920ל) PRO , 17

הקדושים .

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

האיטלקי  ,כולל הטענה שהיהודים הצליחו להוציא את הפראנציסקאנים מהמקום  .הוא ציין
שהקאתולים בעולם כולו  ,ובפרט באנגליה  ,יראו כעלבון את המעשה שיוציא מידם את

הצ ' נאקולו ,

בגלל רצונה של ממשלה נוצרית דווקא  ,בעוד שהסולטאן עצמו היה מוכן להחזירו להם  .ערב

חתימת ההסכם עם תורכיה ביקש החשמן להסב את תשומת  -ליבו של בלפור ולבקשו לתרום את
חלקו להכרה בזכויות הקאתולים בעניין זה .

30

בלפור  ,אשר כבר לא כיהן כשר החוץ  ,לא ידע בדיוק

אם עליו לענות לפניה ומשרד  -החוץ הבריטי העביר לו את נוסח התשובות שניתנו לפניות הקודמות
באותו עניין .

ן3

הלחץ על הנציב העליון
הפניות האיטלקיות חזרו בתדירות גבוהה

למדי  ,ובאוגוסט  1920העלה אימפריאלי שוב את הנושא

אצל הארדינג  .הוא קיבל עצה אישית לשגר את הקונסול האיטלקי כירושלים אל הנציב
הרברט סמואל  ,כי בלונדון ללא ספק יעריכו מאוד את חוות  -דעתו של סמואל .

העליון ,

32

נראה שמשרד  -החוץ הבריטי ביקש גם במישרין את חוות  -דעתו של סמואל  ,והודעה בעניין זה

הגיעה לדה סאליס  .במשרד  -החוץ האיטלקי טענו  ,שהחוגים הקאתוליים חששו שסמואל עלול

להיות מושפע מהיוונים  -אורתודוכסים  ,אשר בארץ  -ישראל וברחבי הקיסרות העות ' מאנית נשענו

על אנגליה ועל הפרוטסטאנטים  ,ולמסור חוות  -דעת שלילית  .באותם הימים הפעיל משרד  -החוץ
ברומא את קשריו  ,ובכמה עיתונים באיטליה הופיעו מאמרים בעניין הצ ' נאקולו  .עובדה זו היתה
אמורה לסתור את הטיעון הבריטי כאילו דעת הקהל באיטליה לא התעניינה יתר על המידה בבעיה
זו .

33

בהתאם להוראות שקיבל  ,פנה הקונסול האיטלקי בירושלים  ,טואוצי

)  uozziלסמואל  ,אך

הנציב העליון השיב שטרם למד את הנושא ושהוועדה למקומות הקדושים תוכל  ,בבוא העת  ,לפתור
גם בעיה זו  .טואוצי ענה שאין צורך להביא את הבעיה בפני הוועדה  ,מכיוון שאין ויכוח לגבי וכויות
מלך איטליה  :מה גם שהח ' ליף המוסלמי שהיה בעל המקום  ,העניק את הזכויות למלך איטליה .

ברומא הפעיל משרד  -החוץ גם את הוואטיקן  ,שהבטיח לפנות אף הוא לסמואל .

34

שר החוץ ספורצה

הודיע לטואוצי שהוואטיקן פנה לבארלאסינה  ,הפטריארך הלאטיני בירושלים  ,כדי שישתדל אצל
סמואל  ,וביקש מהקונסול האיטלקי לפ נות שוב לנציב העליון  ,לא תר התייעצות עם בא רלא ס ינה .

30

מכתב של גאספארי לבלפור ( כצרפתית ) מיום

20

כיולי

, 1920

מצורף למכתבו של דה מאליס מיום

27

ביולי

35

, 1920

שם 9330 / 1132 /44 ,ת
31

מכתב של קוסטנס בליס

) , ( Bliss

מזכירתו של בלפור  ,למשרד  -החוץ ( לונדון ) מיום

טיוטה של מכתב בחתימתו של סקוס לבלים  ,מיום  1באוגוסט
32
33

ראה מברק מאימפריאלי ( לונדון ) לשר  -החתן האיטלקי מיום
ראה :

34

ראה מברק של טואוצי למשרד  -החוץ מיום

של די

ג ' ורה ) : ) ] ( ] Giura

בספטמבר
35

1

שם  ,שם .

 18באוגוסט  , 1920מספר , ASME , 4869

ביולטין מחלקת העיתונות של משרד  -החתן האיטלקי מיום

כמו  apolo Romanoו ~ Epoca -פרסמו מאמרים על

, 1920

13

באוגוסט

, 1920

שם  ,שם .

26

באוגוסט

, 1920

. 1457

שם  ,שם  .עיתונים קאתוליים

הצ ' נאקולו .

בספטמבר

, 1920

' דיברתי עם מונסיניור צ ' רטי

מספר

, 248 / 5298

) ; ( Cerretti

שם  ,שם  .על  -גבי המברק הערה

הכס הקדוש יבריק בעניין זה לסמואל

; 7

. ' 1920

מברק של ספורצה לטואוצי מיום

 18בספטמבר , 1920

מספר

, 12288

שם ,

שם .
47

יצחק מינרבי
הוואטיקן לא פסק מלנסות כל דרך אפשרית להשפיע על הבריטים  ,ואחד ממזכירי האפיפיור ,

מונסיניור פוצ ' י )  ~ (Pucciפנה גם לבונאר לאו

) (BollaI Law

t

חבר הפרלמנט הבריטי  .משרד  -החוץ

הבריטי הבהיר שוב שהבעיה מאוד מורכבת  ,מאחר שהמקום היה בידיים מוסלמיות  ,והנוצרים מכל

הכתות  ,היהודים והמוסלמים גם יחד מגלים בו עניין רב  .הוועדה המיוחדת למקומות הקדושים
תוכל לטפל כראוי בבעיה מסוג זה  ,אך ועדה זו לא תוכל להתחיל לפעול עד שייכנס לתוקפו הסכם

השלום עם תורכיה ויאושר נוסח המנדט על ארץ  -ישראל על  -ידי חבר הלאומים .
בונאר לאו לפוצ ' י .

משרד  -החוץ .

37

36

ברוח זו ענה

תשובה דומה נתן גם בלפור לגאספארי באותם הימים  ,לאחר התייעצות עם

38

כפי שניתן היה לצפות  ,הפעיל הוואטיקן גם את הכנסיה הקאתולית באנגליה  ,וגאספארי פנה
בעניין הצ ' נאקולו לחשמן בורן

בארץ  -ישראל בשנת

1919

"

( 0 ] 0ט, ) 8

הארכיהגמון של ווסטמינסטר ( החשמן בורן ביקר

והשפיע כנראה לא במעט על האפיפיור בנדיקטוס הט " ו בליבוי היצרים

האנטי  -ציונים )  .בורן כתב ללויד ג ' ורג '  ,ראש  -ממשלת בריטניה  ,אך התייחס בעיקר לשמועה כאילו
עמדה ממשלת בריטניה להעביר את הצ ' נאקולו ליוונים  -אורתודוכסים .
הממשלה להכחיש בתוקף את השמועות כבלתי  -מבוססות לחלוטין .

בספטמבר

1920

39

משרד  -החוץ יעץ לראש

40

פנה שר החוץ האיטלקי גם לנציג הבריטי ברומא  ,קנרד

לפנייתו של השגריר האיטלקי בלונדון .

ן4

(

"

] 8תת0א ) ,

במקביל

בטיוטת התשובה שהוכנה בלונדון  ,צוטטה גם דעתו של

האב ואג ' ט  ,שהוזכר קודם  -לכן  .לדעתו  ,יש להביא בחשבון גם את רגשות המוסלמים

והיהודים ,

בגלל המסורת של קבר  -דוד  .הוא ציין גם שכשנה לפני  -כן הבנדיקטינים הבלגים ( אף הם

קאתולים )

הגישו אף הם תביעה על הצ ' נאקולו ; אם כי  ,לדעתו  ,תביעת הפראנציסקאנים של הקוסטודיה היתה
החזקה ביותר מנין כל הגופים הנוצרים .

42

אין בידינו מסמכים על דרישה בלגית לצ ' נאקולו  .כפי הנראה הוטעה האב
שהבנדיקטינים הבלגים ממרדסו

) ( Maredsous

החליפו בשנת

ואג ' ט  ,משום

את הבנדיקטינים הגרמנים

1919

שגורשו על  -ידי הבריטים מכנסיית הדורמיציון בהר  -ציון  ,שבסמוך לה נמצא הצ ' נאקולו  .אמנם

הבנדיקטינים הבלגים וממשלת בלגיה ניסו להישאר בדורמיציון  ,אך לאחר שנתיים השיג הכס

מכתב של משרד  -החוץ הבריטי אל גב ' ווטסון ( מ8150יי
920נ ,

32 / 44ננ 371 / 5203 , 1511789 /

( ) 17

),

מזכירתו של כונאר לאו

( לונדון ) ,

מיום

 27בספטמבר

PRO ,

מכתב של בונאר לאו מיום  27בספטמבר  , 1920שם  ,שם .

מכתבו של בלפור לגאספארי מיום  23בספטמבר  , 1920שם  ,שם  .בלפור קיבל את חוות  -דעתו החיובית של
הארדינג לפני שיגור המכתב  .ראה מכתבו של ניקולסון אל גב ' בליס מיום

מכתב של בורן ללויד ג ' ורג ' ( לונדון ) מיום

 26בספטמכר , 1920

1

באוקטובר

 , 1920שם ,

שם .

שם  . 811995 / 1 132 / 44 ,על פעולתו של החשמן

.

בורן נגד הציונות ראה  ] 8 Palestina :ט  . 187 ; 5 . Minerbi , ' 1 ] Vaticanoק 0 Palestineן זש Minerbi , L 'Italie

 . 424 - 444קק 111 , 3 ) 1967 ( ,

מכתב של קמפכל

.

Prima Guerra Mondiale' , clio

) ( Campbell

לאוונס

) ( Evans

durante ] 8

ממשרד  -ראש הממשלה מיום

1

נאוקטוכר

PRO , , 1920

 )( 371 / 5203 , 1111995 / 1132 /44ע
מברק של קנרד אל משרד  -החוץ האנגלי מיום  25בספטמבר  , 1920מספר  , 433שם  811863 / 1 132 / 44 ,קנרד
)  ( Sir H . W. Kennardהיה יועץ השגרירות הבריטית כרומא וסגן  -מיופה הכוח שם  ,ראה 8 , :תיתמ48ן A . F .
 . 33 - 45קק 1 ) 1980 ( ,

.

 Rome ' , Risorgimentoמן ' Reports of the British Embassy

טיוטה מכתב לקנרד מיום  27בספטמבר  , 1920החלק האחרון נשלח כמברק לרומא ( מספר  ) 453בו ביום והעתק
נשלח לירושלים  ) 1371 / 5205 , 811863 / 1132 /44 ,ע PRO ,

48

בניין קבר  -דוד והצ ' נאקולו על

הקדוש את הסכמת השלטונות הבריטיים לחזרת הבעלים

הגרמנים .

המקוריים ,

הר  -ציון 1900 ,

כלומר הבנדיקטינים

43

פקידי משרד  -החוץ הבריטי הופתעו לקרוא בעיתון ' מורנינג פוסט ' מיום

20

בספטמבר

1920

שהסולטאן התורכי העניק את הצ ' נאקולו כמתנה אישית למלך איטליה  .פורבס אדם  ,שטיפל
בנושא  ,הטיל ספק אם אמנם הסולטאן הוציא את הצו  .הוא הניח שהאיטלקים הצליחו להשיג את
הצו עוד בשנת
נ4

, 1919

אם כי לא ידע את התאריך המדויק שלו  .על  -כל  -פנים תשובת הבריטים לפניות

ראה Ch . Terlinden , ' La veirit (i sur l ' echec belge 4 Jerusalem . Histoire des negotiations relatives :

,

Dormition ' , R
(  des Faits ) 2 . 12 . 1921ש . evue Catholigue des Ide'es

משרד  -החוץ הבלגי  ,ההתכתבות כנושא זה בתיק

בארץ  -ישראל .

. 10806

18

Monast (ire de

au

ראה גם בארכיון

לא היה זה הניסיון הבלגי היחידי להשיג נקודת  -אחיזה

על כך ראה  vue de l ' octroi 4 18 :חס  . Aubert , ' Les d (imarches du Cardinal Mercierן

א  , des Sciences Moralesש " Cla~se des lettres
 . 166 - 228קק Politigues . LXV ) 1979 ( ,

Belgique d ' un mandat sur 18 Palestine ' , Bullerin de /

ע4

יצחק מינרבי

האיטלקים  ,עוד בטרם פרסום הידיעה הנ " ל בעיתונות  ,היתה שהם אינם יכולים להכיר בהעברת
הנכס  ,שכן העניין היה כסמכותה של הוועדה למקומות הקדושים .
ממשלת

בריטניה ,

וב 14 -

באוקטובר

44

עתה הוחלט להבהיר את עמדת

הופיעה בעיתון ' טיימס ' ידיעה קצרה  ,ובה נאמר

1920

שהממשלה הבריטית לא הכירה בתוקף ה ' אירדה ' של הסולטאן ושכל הבעיה תועבר לוועדה

המיוחדת לבעיות דתיות בארץ  -ישראל  ,שתקום

במסגרת הסכם השלום עם תורכיה ' .

4

הנציג הבריטי

.

ברומא  ,קנרד בהתאם להוראות שקיבל  ,הודיע לשר החוץ האיטלקי  ,ספורצה  ,על עמדה זו של
ממשלת בריטניה .

46

עוד לפני  -כן קיבל משרד  -החוץ האיטלקי את המברק של אימפריאלי  ,שמסר אף

הוא את דעתה של ממשלת בריטניה  .משרד  -החוץ האיטלקי ענה לו שלדחיות ולטענות החדשות של
בריטניה תהיה ללא ספק השפעה שלילית על העיתונות האיטלקית .

47

מירושלים הודיע הקונסול הכללי האיטלקי  ,טואוצי  ,שלא הגיעו לאוזניו שמועות כלשהן על

שאיפות היוונים  -אורתודוכסים לגבי הצ ' נאקולו  .הרברט סמואל ציפה לפרטים נוספים

מלונדון ,

ונראה היה שממשלת המנדט אוהדת את התביעה האיטלקית הפטריארך הלאטיני של ירושלים
,

והקוסטוס של ארץ הקודש אף הם תמכו בתביעה .

48

סאלוצו טען שוב כי המסורת של קבר  -דוד בהר  -ציון משוללת כל בסיס  ,ולכן מוסלמים ויהודים
אינם יכולים לתבוע זכויות על המקום  .הוא ביקש לחדש את הלחצים על סמואל .

הפעילות האיטלקית בירושלים ובלונדון ,

49

1921 - 1920

מאמצי משרד  -החוץ האיטלקי השתקפו בעיתונות האיטלקית  ,ובסקירת העיתונות שהשגרירות

הבריטית ברומא העבירה למשרד  -החוץ הבריטי נכלל גם פרק על הצ ' נאקולו  .בתחילת ספטמבר
1920

הופיע מאמר מפורט בעתון ' טריבונה ' שסתר את מסורת קבר  -דוד והתקיף את ממשלת

בריטניה אשר מנעה את ההחזרה רק כדי להוכיח  ,אפילו בעניינים פעוטי  -ערך  ,שליטה בריטית

תקיפה מופרזת  .כמה ימים לאחר  -מכן הופיעה
דומה

בלוויית

אורתודוכסים .

השמועה ,

ב ' מסג ' רו ' ) (Messaggero

הבריטית

שהממשלה

ובעיתונים אחרים כתבה

התכוונה להעביר את הצ ' נאקולו ליוונים -

50

כזכור  ,טואוצי הזים כבר קודם  -לכן שמועות בקשר לכוונתה של אנגליה לתת את הצ ' נאקולו
ליוונים  -אורתודוכסים  ,אך משרד  -החוץ האיטלקי הסתייע בשמועות אלו  ,כנראה  ,על  -מנת לקומם
את דעת הקהל הקאתולית נגד הממשלה הבריטית  .באותו זמן הופצו גם שמועות רכות בקרב חוגים
44

איגרת של שגרירות בריטניה ברומא מיום
היה עובד משרד  -החוץ הבריטי מאז

28

; 1913

בספטמבר

1457 , ASME , 1920

ידידו של חיים ווייצמן

ן

 .אדם ) ( Adam , sir Eric Forbes

חבר המשלחת הבריטית לוועידת השלום

( . ) 1919
45

הערותיו של פורבס אדם מיום
נעשה בהשראת

האיטלקים  .טיוטת ההודעה עבור

46

מכתב

47

מברק של סאלוצו

48

מברק

8

באוקטובר

( בצרפתית )

של קנרד אל ספורצה מיום
) ( Saluzzo

באוקטוכר

. 1920

ה ' טיימס ' נכתבה

על  -ידי פורכס אדם

כ 11 -

 28בספטמבר . 1457 , ASME , 1920

( רומא ) לאימפריאלי ( לונדון ) מיום

של טואוצי אל משרד  -החוץ מיום  29בספטמבר 1920

, ) 12415

,

 28בספטמבר 1920י מספר  , 1 146שם  ,שם .

מספר  , 287בתשובה למברק של סאלוצו ( מספר

שם  .שם .

49

מברק של סאלוצו אל טואוצי מיום

50

סקירת העיתונות של סקוס מיום

50

371 / 5203 , 2910ל) ק

 . PRO ,יאנג חשב שהפרסום ב ' מורנינג

פוסט '

1

 30כספטמבר  , 1920מספר  , 1155שם ,

באוקטובר

, 1920

 ] 1186 / 17 / 122ו

.

שם .

PVll 1: ) ( 395 / 339 / 5071

הפעילות האיטלקית להחזרת

איטלקיים וכן

בוואטיקן ,

הצ ' נאקולו

שלפיהן אנגליה הפרוטסטאנטית עומדת להעביר את ארץ  -ישראל

ליהודים וליוונים  -אורתודוכסים .
שר החוץ

האיטלקי  ,ספורצה ,

ניסה באותו זמן לסתור את הטענה הבריטית שלפיה צו הסולטאן

הינו נטול  -ערך  ,כיוון שניתן אחרי שכיתת הנשק  .לדעתו הטיעון חסר  -תוקף מכיוון שהתביעה
האיטלקית נגעה לזכויות הפרטיות של מלך איטליה ולא היוותה כלל בעיה פוליטית  .מאחר שהיה
מדובר על רכוש ' ואקף ' היה הכרח לפנות

לסולטאן ,

וכך עשו  .אין זה סביר לערב את בעיית

הצ ' נאקולו עם התביעות הקאתוליות על המקומות הקדושים  ,כי הוועדה תדון

ואילו ביחס לצ ' נאקולו לא היה כל ויכוח  ,מאחר שהח ' ליף ( תוארו הדתי של

בנכס  ,העבירו למלך איטליה .

ן5

בזכויות  -בעלות ,

הסולטאן ) ,

שהחזיק

מפתיע ששר החוץ האיטלקי העלה על דעתו שהמנהיגים הבריטים

יאמינו כי לתביעות איטליה על הצ ' נאקולו לא היו צדדים פוליטיים  .בעיית הצ ' נאקולו היתה כה
סבוכה ופתרונה כה

רחוק ,

שכל דיפלומאט איטלקי ניסה להעבירה למגרשו של רעהו ולייעץ

שמישהו יטפל בה  .ראינו כבר את ה ' משחק ' בין השגריר בלונדון לבין הנציב העליון האיטלקי
בקושטא ,

עתה היו ה ' שחקנים ' הקונסול הכללי בירושלים ואותו השגריר בלונדון .

באוקטובר

1920

טען טואוצי  ,הקונסול האיטלקי בירושלים  ,שההחלטה היתה צריכה להתקבל

בלונדון והיה זה גם מעניינה של איטליה שהיא תתקבל שם  .על ממשלת בריטניה יכול אולי להשפיע
מסע העיתונות האיטלקית  ,אשר עלול אף להזיק ליחסים בין איטליה ואנגליה  ,ואילו בירושלים
נתקלת

התביעה

האיטלקית

בקשיים

מקומיים .

התנגדו

לה

בבירור

המוסלמים

והיוונים -

אורתודוכסים ואף הקאתולים עצמם לא היו מאוחדים  .לדעתו של טואוצי  ,הצרפתים היו מעדיפים
שהצ ' נאקולו ישאר בידי המוסלמים מאשר יוחזר לכנסיה הקאתולית באמצעות איטליה .
טואוצי מסר באותה הזדמנות תמונה מעניינת על הנפשות הפועלות בזירה המדינית בירושלים .
סר הרברט סמואל אוהד את איטליה  ,מדינה אשר תמכה בפומבי בתכנית שהוא מבצע בחוכמה
בארץ  -ישראל  .אך סמואל  ,לדעת טואוצי  ,אוהד פחות את הכנסיה הקאתולית  .הוא אינו נותן אמון

בקאתולים  ,שעדיין מעניקים לצרפתים את הכיבודים הליטורגיים ומנהלים בארץ  -ישראל מדיניות
של תככים קטנוניים נגד הבריטים  .את רוגזו גם עורר החשד כי עמדת הקאתולים היא ביטוי

להתנגדות אישית לו  ,בגלל המוצא  ,הדת והרגשות היהודיים שלו  .המצב אף חמור יותר  ,מפני שנציג
הוואטיקן בארץ  -ישראל הוא בארלאסינה  .במיוחד אחרי ביטול החסות הדתית הצרפתית לקאתולים ,
נאלצים לפנות לפטריארך הלאטיני כרשות מוסמכת בלעדית לטיפול אצל השלטונות הבריטיים .

בארלאסינה הינו איש בעל  -יוזמה  ,אך מייחס לעצמו חשיבות רבה  .הוא מבין את תפקידו  -הגנת

הנוצרים ומאבק נגד הציונים  ' -תפקיד שאיש אינו יכול למתוח ביקורת עליו '  ,אך זאת יש לעשות
בטאקט רב  ,תכונה שהוא חסר לחלוטין  .יחסיו עם סמואל מתוחים למדי  ,ותוך זמן קצר עלולה
הכנסיה הקאתולית למצוא עצמה במלחמה גלויה נגד ממשלת המנדט  .בסוף מכתבו דיווח טואוצי
על שמועה  ,שלפיה קיימת תביעה ספרדית על הצ ' נאקולו  ,המתחרה בתביעה האיטלקית  .אמנם

שמועה בלבד  ,אך כנראה מבוססת .
טואוצי הציע אפוא לפעול

?

'

בלונדון ,

ואילו השגריר האיטלקי שם  -אימפריאלי  -הסביר

51

מברק של ספורצה אל אימפריאלי מיום  3כאוקטובר

52

מכתב סודי ביותר של טואיצי אל מפורצה מיים

4

 , 1920מספר 1457 , ASME , 1176

באוקטובר

.

 , 1920מספר  , 1103 / 176שם ,

שם .

מבנה ' קבר דוד ' אשר בקומתו השניה הצ ' נאקולו  -לפי תרשים של האב ונמאן

בהרחבה שמנהג הממשלה הבריטית הוא לפעול תמיד בהתאם לחוות  -דעתו של האיש במקום  ,ולכן

יש לשכנע את הרברט סמואל  ,הנציב העליון  .השגריר גם פירט את כל פעולותיו שלו להזמת הטענה
כאילו עמדת ממשלת בריטניה נבעה מחוסר מידע מספיק .

53

הרברט סמואל קבע שבעיית הצ ' נאקולו היתה היחידה שהערימה קשיים על יחסי איטליה

ואנגליה בענייני ארץ  -ישראל  ,אך הוא לא היה יכול לקחת על עצמו את האחריות לפתרון הבעיה  ,כי
הדבר היה עלול לעורר מחאות מצד דתות אחרות או מדינות אחרות  ,והיה עדיף לטפל בה בלונדון .

הקונסול האיטלקי החדש  ,די וילארה

) 1 Villareyם ) ,

ניסה

לטעון  ,בהתאם

להוראות שקיבל  ,כי יש

להפריד את בעיית הצ ' נאקולו מבעיית יתר המקומות הקדושים  ,אך לשווא .
53

מכתנ של אימפריאלי לספורצה מיום

13

באוקטובר

, 1920

54

שם  ,שם  .אימפריאלי הזכיר שבמארס  1920שוחחו

ניטי ושאלויה  ,ראש הממשלה ושר החוץ האיטלקיים  ,עם לויד ג ' ורג '  ,ראש ממשלת בריטניה  ,על עניין
הצ ' נאקולו  .נמסרו אז גם לראש הממשלה וגם לשר החוץ הבריטי תזכירים ונערכו ומפגשים רבים באותו העניין .
54

512

מכתב של די וילארה אל מפורצה מיום  25כאוקטובר  , 1920מספר 186

, 1163 /

שם  ,שם .

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

ימים אחדים לאחר  -מכן פנה שוב השגריר אימפריאלי אל ראש  -ממשלת בריטניה  ,אך לויד ג ' ורג '
אמר שלא ניתן לכפות פיתרון מלונדון השונה מזה של סמואל  .לויד ג ' ורג ' הוסיף שהוא שוחח זמן
קצר לפני  -כן עם מונסיניור פוצ ' י ועם החשמן גאסקט

) ( Gasquet

והעלה את עניין האינטרסים

הדתיים האיטלקיים בארץ  -ישראל  ,כדי לדעת מה חושב הוואטיקן בעניין הצ ' נאקולו  .פוצ ' י ענה לו
שבוואטיקן היו מרוצים
באינטרסים הדתיים

בהחלט מהצורה שבה טיפלו השלטונות הבריטיים בארץ  -ישראל

האיטלקיים " .

עברו כמה חודשים ובמארס

עומדת להיפתר בקרוב

,

1921

הוגשה שאילתה בפרלמנט האיטלקי  ,האם בעיית הצ ' נאקולו

בתשובה חזר שר החוץ על תולדות המקום ועל הטיעונים האיטלקיים

הידועים  ,שלפיהם העניין איננו בסמכותה של הוועדה למקומות הקדושים  ,כי לא היו תביעות
נגדיות של דתות אחרות  .שר החוץ סיים בתקווה שממשלת בריטניה תשנה את דעתה .

6

'

שאילתה נוספת שהוגשה בסנאט העלתה את אפשרות העברת עניין הצ ' נאקולו לבית  -הדין
הבינלאומי  .כמו  -כן ביקש השואל לדעת מי יהיו חברי הוועדה למקומות הקדושים ומה תהינה
סמכויותיה  .פיזור הפרלמנט גרם לדחיה במתן התשובה .

57

תביעות ספרד
באותה התקופה התחלף השגריר האיטלקי בלונדון

;

במקום אימפריאלי הגיע ללונדון ג ' קומו דה

מרטינו  ,שהיה קודם  -לכן המזכיר הכללי של משרד  -החוץ האיטלקי  ,והוא פנה

ב 11 -

באפריל

1921

לסר ויליאם טיירל והעלה בפניו שוב את עניין הצ ' נאקולו  .התשובה הבריטית לא השתנתה  :שוב

היפנו את האיטלקים לאותה הוועדה למקומות הקדושים שאמורה היתה לקום על  -פי סעיף

של

14

הצעת המנדט וקבעו שגורל הצ ' נאקולו לא יחרץ עד שאותה ועדה תבדוק את התביעות של כל
הצדדים הנוגעים

כדבר " .

למחרת שלח משרד  -החוץ בלונדון העתקים מהאיגרת לדה מרטינו ולדה סאליס  ,הנציג הבריטי
ליד הוואטיקן  .בראשית מאי הבהיר דה סאליס לחשמן גאספארי את עמדת ממשלת
בהתאם

בריטניה ,

להוראות שקיבל  ,וייתכן שהופתע כאשר שמע ממזכיר המדינה שהוואטיקן אינו תומך

בתביעה האיטלקית דווקא  .גאספארי אמר לדה סאליס באורח סודי שממשלת ספרד טוענת שהיא
היורשת החוקית של מלכי נאפולי ( שכן אשתו של רוברט ד ' אנז ' ו  ,מלך נאפולי  ,שאליו התייחסו

מלכי איטליה לביסוס זכויות הירושה שלהם  ,היתה סנצ ' ה דה  -מיורקה  ,ומלכי ספרד היו יורשיה ) .

מברק סודי ביותר של אימפרשלי למפורצה מיום
' 6 . 11 . 20

-

דיברתי עפ מונסיניור צ ' רטי  -די ג ' ורה '  .מונסיניור

שאילתה של טוביני

טמפ '

3

בנובמבר

 , 1920מספר , 973

) ( Tovini

מיום

10

במארס

, 1921

שם  ,שם  .על טופס המברק רשום

צ ' רטי היה איש מזכירות מדינת

:

הוואטיקן .

שם  .לגבי התשובה ראה גם הידיעה בעיתון הצרפתי ' לה

 (Le Tempsמיום  29במארס . 1921

.

שאילתה של פיאניג ' אני )  ( Pianigianiמיום  2כאפריל  , 1921שם  .רשומה הערה 8 4 . 21 ' :

לתיק כמוסכם עם ויולה

משום שפוזר הפרלמנט  -די ג ' ורה ' .
מכתב של לנסלוט אוליפנט

) ( Oliphant

אל דה מרטינו מיום

27

באפריל

371 / 6394 , , 1921ל) PRO , 1:

4839 / 4355 / 88ש  .ימים אחדים לפני  -כן שלח צ ' רצ ' יל  ,שהיה אז שר  -המושבות  ,את חוות  -דעתו הדומה למשרד -

החוץ  .ראה מכתבו של שאקבורו

באפריל

1921

) , ( Shuckburgh

העוזר לסגן  -שר המושבות  ,אל משרד  -החוץ האנגלי מיום

23

.

53

יצחק מינרבי

לפי דעת הכס הקדוש  ,לאף אחד משני הצדדים לא היתה חזקה על המקום  .האתר נלקח במירמה
מהפראנציסקאנים  ,אחרי שהיו בעליו זמן רב  ,וצודק יהיה להחזירו להם  .מצב החסות איננו נחוץ
עוד  ,שכן אחרי כיבוש ארץ  -ישראל בידי הבריטים  ,שולטת באזור ממשלה נאורה המכירה בזכויות

שעל  -פי דין .

59

יוזכר כאן  ,שכבר כמה חודשים לפני  -כן  ,בנובמבר  , 1920רמז הוואטיקן באמצעות מונסניור

פוצ ' י שאין לו טענות לגבי כיבוד האינטרסים הדתיים האיטלקיים בארץ  -ישראל  .הפעם הרחיק
גאספארי לכת  ,וזאת כנראה משום שבסוף

1920

החלה גם ספרד להתעניין בבעיית הצ ' נאקולו  .לפי

הדיפלומאט הספרדי מריאנו דה מדרדו  ,היתה זו אנגליה שפנתה לממשלת ספרד  ,מתוך הנחה
שספרד תגיש אף היא את תביעתה לצ ' נאקולו  .מדרדו כותב שממשלת ספרד התעניינה לדעת  ,מה
היתה האמת בשמועות כאילו ממשלת אנגליה סירבה להחזיר לכמרים האיטלקיים את הצ ' נאקולו .
בסוף אפריל כתב פטרנו

63

 , Paternoהקונסול האיטלקי בדמשק  ,שפגש את הקוטוס של ארץ
(
)

הקודש  ,האב דיוטאלוי )  , ( Diotalleviובעקבות השיחה הציע לפצות את המוסלמים בירושלים על -

ידי העברת המשפחות שהתגוררו בצ ' נאקולו לבניין

אחר  ,שהקוסטודיה

ועל  -ידי מענק ' בקשיש ' משמעותי  .הרעיון לא היה חדש

;

היתה מוכנה להעניק

להם ,

חודשים אחדים קודם  -לכן הוא הועלה

כבר על  -ידי הקונסול בירושלים  ,טואוצי  ,אך רעיון זה לא היה בר  -ביצוע במציאות החדשה של
השלטון הבריטי  .פטרנו הוסיף גם הערות מעליבות כלפי סמואל

שרצה ,

לפי דעתו  ,להישאר

נייטראלי ולעשות צעד ידידותי כלפי המוסלמים  ,רק כדי להוכיח שממשלת המנדט נתנה חסותה
ליהודים ,

להיפגע .

אך בו בזמן היתה מוכנה להגן על האינטרסים המוסלמיים כל פעם שהם עלולים

ן6

לקראת ניקורו של שר החוץ האיטלקי בלונדון הכין משרד  -המושבות הבריטי תזכיר על
הצ ' נאקולו  ,ובו נאמר שזו הכנסיה העתיקה והחשובה ביותר לנוצרים  ,ומאחר שהמקום הפך במאה
השש  -עשרה לרכוש ה ' וואקף '  ,הוא חשוב אף למוסלמים  .התזכיר חזר על העמדה הידועה  ,שלפיה
יש להעביר את התביעה לוועדה למקומות הקדושים  .מינוי הוועדה יתרוקן מתוכן  ,אם אחת הבעיות
הקשות ביותר שהיא אמורה לפתור תמצא את פתרונה מחוץ לכתליה  .באשר לתביעה האיטלקית
המבוססת על הצו של הסולטאן  ,טענו הבריטים שלא יכלו להכיר בשום מסמך של העברת רכוש

שנכתב על  -ידי

ריבון  -אויב  ,הנוגע

לשטח שכבר נכבש על  -ידי כוחות

הברית  .לגבי הטענה האיטלקית

השנייה  ,שלפיה מלך איטליה הינו היורש הטבעי של מלך נאפולי  ,סברו המומחים הבריטיים  ,שאם
צריך היה לקבל תביעה היסטורית כלשהי  ,אזי היה צריך להחזיר את הרכוש לפראנציסקאנים  ,משום

שהם היו הבעלים החוקיים לפני שהמקום נלקח בידי הסולטאן

התורכי  .התזכיר מציין שהאיטלקים

פתחו במסע נרחב בעיתונות וייחסו חשיבות לצ ' נאקולו כעניין של יוקרה במאבקם נגד צרפת על
תפקיד

המעצמה

המוסלמיים

הקאתולית

המקומיים ,

העיקרית

האיטלקים

במזרח  -התיכון .

מוכנים

לשלם

לבעלים

ופעולתם זו עלולה להתפרש בצורה לא נכונה בארץ  -ישראל  .משרד -

המושבות התנגד בתוקף לכל הצעה שתשתק את פעולתה של הוועדה למקומות הקדושים  ,ואפילו

59

60
61

2114

מכתב של דה סאליס אל קרזון מיום

11

במאי

, 1921

.

 . 120ק  Medio siglo ~ Madrid 1964מן Palesrina

מכתב של פטרנו לשר החוץ מיום

30

באפריל

1921

מספר 52

,

PRO , 1: ) 1371 / 6394 , ] 5690 / 4355 / 88

de Madrado

4 .י

( דיוטאלוי נסע בחודש אפריל

לרומא ) . 1457 , ASME ,

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

אם ממשלת איטליה תתנה בכך את הסכמתה להסדר כללי עם בריטניה  ,התשובה צריכה להיות
שלילית .

62

ברומא ענה שר החוץ האיטלקי לשאילתה שהוגשה לו בסנאט חודשים אחדים לפני  -כן  ,והסביר
את העמדה הבריטית שאותה הוא דחה מאחר שלא היה כל סכסוך בין דתות שונות לגבי הצ ' נאקולו .
בעקבות רצונו של הח ' ליף גם אין ספק לגבי זכות הבעלות  .עוד טרם נקבע כיצד ירכיבו את הוועדה
למקומות הקדושים ומה יהיו סמכויותיה  ,וזאת משום שחוזה סקור טרם אושר והיה עדיין נתון
לשינויים  .השר רצה להאמין שאותם המסדרים הדתיים המורכבים בעיקר מאיטלקים יוכלו
להשמיע את קולם בוועדה ולקבוע את זכויותיהם  .לדעת ממשלת איטליה על הוועדה להיות בעלת

סמכויות  -החלטה  ,והנחה דו תקבל משנה תוקף  ,אם יושב  -הראש שלה יתמנה על  -ידי חבר הלאומים
 הארגון החייב לפקח על פעולת המעצמה המנדטורית  .הוועדה לא תוכל אפוא להיות בעלתתפקיד מייעץ בלכד .

השגריר האיטלקי בלונדון  ,דה מרטינו  ,העביר את השאילתה והתשובה למשרד  -החוץ

הבריטי ,

אשר בפעם הראשונה אחרי ויכוח שנמשך למעלה משנתיים ביקש מנציגו בקושטא לבדוק אם אכן

הח ' ליף הביע את רצונו להעביר את הצ ' נאקולו למלך איטליה  ,ואם כן  -באיזו צורה נעשה
הדכר .

63

הנסיונות לשכנע את המוסלמים
דורמר

) , Dormer

מיופה הכוח הבריטי ליד

הוואטיקן  ,שוחח עם

דיוטאלוי  ,הקוסטוס של ארץ

הקודש  ,בעניין הצ ' נאקולו  ,ודיוטאלוי העלה שוב את הרעיון שלו  ,ש 5 /יי

א  -ן הישי

להגיע להסדר

עם המוסלמים במקום  .לפי דבריו  ,גם איטליה וגם ספרד יסכימו לפיתרון שישאיר את הבעלות בידי
הפראנציסקאנים  ,כי שתי המדינות היו מיוצגות בקוסטודיה  .הנציג הבריטי השיב לו שהצעתו איננה
נראית בת  -כיצוע  ,אך הציע לו להמשיך את הבירור עם ממשלת המנדט בירושלים  .במשרד  -החוץ

הבריטי העיר סקוס שהפיתרון המוצע הינו ' בעל אופי מזרחי טיפוסי '  ,ואילו פורכס אדם העיר שגם
הבנדיקטינים הגישו תביעות  ,וכן יש אינטרס יהודי הנוגע לקבר  -דוד .

64

במכתב פרטי לפורבס אדם

העיר דורמר  ,שגם העיתונות האיטלקית הליבראלית התחילה להתקיף את הציונות ולתמוך בחששות

ביוני

62

התזכיר של משרד  -המושבות מיום

63

נוסח השאילתה והתשובה נמסר על  -ידי דה מרטינו

מכתב של

19

] 6200 / 226 / 65 , 1921
ב4 -

ביולי

 )( 733 / 30 ,ב .
)

PRO

7791 /4355 / 88 1921ש 371 / 6394 ,ל) 1:

. PRO ,

ד " ג ' אוסברון )  ( Osborneלרטיגן )  , ( Rattiganנציב עליון בפועל בקושטא  ,מיום  20ביולי , 1921

מספר  , 758שם  ,שם  .משרד  -החוץ העביר את התשובה האיטלקית גם לידיעת משרד  -המושבות  ,לקבלת חוות -
דעתו ביחס לשאלה כיצד ראו המוסלמים  ,הנוצרים והיהודים בארץ  -ישראל את העכרת
אוסכרון לתת  -שר המושכות מיום

הערותיו מיום  13ביולי

שפ  ,שם  .הפעולה נעשתה על  -פי עצתו של פורכס אדם

24

ביוני

1921

 .ראה מברק ( בדואר ) של סאלוצו  ,מספר

מברק ביקשו גם לדעת אילו צעדים נעשו אחרי הפייה
64

תזכיר של דורמר מיום  7כיולי

;

ראה

שם  ,שם  .השגריר האיטלקי פעל על  -פי הוראות משרד  -החוץ ברומא  ,שהעביר לו

, 1921

את התשובה לשאילתה כיום

21

כיולי

, 1921

הצ ' נאקולו  .ראה מכתב

של

 1921שהועבר

 , 1921מספר 1% 8236 / 4335 / 88 , 69

לסיר טיירל מיום

11

, ASME , 39246

כאפריל

1921

 . 1457כאותו

.

על  -ידי דה מאליס ( וואטיקן ) לקרזון ( לונדון ) במכתבו מיום

 )( 371 / 6394 ,י1

14

ביולי

 . PRO ,ההערות הן מיום  21ביולי  . 1921התזכיר הועבר גם

לסמואל  ,וצ ' רצ ' יל ביקש את חוות  -דעתו על בעיית הצ ' נאקולו במכתבו מיום  28כיולי  , 1921שם  )( 371 / 6394 ,ק
] 8815 / 4355 / 88

55

יצחק מינרבי

הכנסיה  .עניין הצ ' נאקולו אף הוא היה מעורב בצורה זו או אחרת עם הציונות .

65

דורמר לא ציין כיצד

אירע הדבר  ,אך כנראה בחוגי הוואטיקן ובאיטליה חשבו שהקשיים שהבריטים הערימו בדרכם נבעו

לא במעט מהשפעת הציונים עליהם  .השקפה זו הועלתה שוב חודשים אחדים לאחר  -מכן באוזני
וייצמן  ,בעת

ביקורו בוואטיקן .

על ההתעניינות הספרדית בצ ' נאקולו נודע לנו לראשונה  ,כאמור  ,מדבריו של גאספארי לנציג
הבריטי ליד הוואטיקן  .בספטמבר

פנה מיופה הכוח הספרדי בלונדון  ,כארצאנאלאנה ,

1921

למשרד  -החוץ שם  ,וביקש לדעת האם נכון הדבר שממשלת בריטניה סירבה להעביר לממשלת
איטליה או לכמרים איטלקיים את הצ ' נאקולו  .מיופה הכוח הוסיף שלממשלתו אין עניין ישיר
בנושא  ,אך היא רוצה לקבל מידע .

66

פורכס אדם  ,במשרד  -החוץ

בלונדון  ,חשב

שהבריטים יוכלו

אולי להפיק תועלת מתמיכת ממשלת ספרד כאשר יתעורר הוויכוח עם ממשלת איטליה בנוגע
לצ ' נאקולו  .הידיעה הועברה גם למשרד  -המושבות  ,וצ ' רצ ' יל נתבקש לחוות את דעתו על השאלה ,

האם רצוי להודיע בחשאיות לממשלת ספרד על התשובה שניתנה כבר קודם  -לכן לממשלת
איטליה .

67

מחדש את

ימים אחדים לאחר  -מכן הסכים צ ' רצ ' יל למסור את המידע לציר הספרדי  ,אם הוא יעורר

העניין " .

6

מדרזו  ,כאמור  ,כתב שממשלת בריטניה היא שפנתה ראשונה לממשלת ספרד בנוגע לצ ' נאקולו .

נראה כי ההיפך הוא הנכון  ,למרות שהבריטים ' קפצו ' מיד על ההזדמנות  .האיטלקים המשיכו
בפעילותם הדיפלומאטית  ,והשגריר בלונדון  ,דה מרטינו  ,אף הגיש ללויד ג ' ורג ' תזכיר שנכתב בידי
כומר קאתולי  .אחרי סקירה היסטורית כתב בעל התזכיר שהבעיה הינה מדינית ושאנגליה תתנגד
לדעתה של איטליה משום שהעדיפה לתמוך ביהודים וביוונים  -אורתודוכסים .

69

כך חזרה הטענה

הידועה והחשש מפני הסכנה הכפולה של היהודים והיוונים  -אורתודוכסים  ,שהיתה מקובלת אז
בחוגי הוואטיקן וממשלת איטליה גם יחד  .שר החוץ קרזון הגיב בחריפות

;

טען ,

ראשית  ,כך

כשהביא השגריר את העניין בפני ראש הממשלה  ,לא הזכיר כלל שהנושא כבר נדון בינו ובין שר

החוץ הבריטי  .יתר על כן  ,בשנים הקודמות כבר הודיעו הבריטים שגורל הצ ' נאקולו חייב להיחרץ

על  -ידי הוועדה למקומות הקדושים שתקום בארץ  -ישראל  .נוסף לטיעונים הידועים העלו הבריטים

לראשונה קושי נוסף  -הצ ' נאקולו היה מוקף על  -ידי רכוש
דג ' אני  ,שעלולים היו להתנגד להוצאתם .
מכתב של דורמר

( וואטיקן )

' ואקף ' שבו התגוררו אנשי משפחת

70

לפורנס אדם

( לונדון )

מיום

7

בספטמבר

, 1921

1 : )( 371 / 6394 ,

PRO ,

10315 / 35 / 88ץ
ראה

תזכיר של אוליפנט ( לונדון ) מיום

 )( 371 / 6394 , ] 10743 / 4355 / 88ק

23

כספטמבר

, 1921

על  -פי שיחתו של בארצאנאלאנה

) , ( Barzanallana

 . PRO ,על הטיוטה של המכתב לצ ' רצ ' יל מובאת הערתו של פורכס

מכתב של אוליפנט לשר המושכות מיום

27

בספטמבר

, 1921

שם  ,שם .

אדם .

.

ראה מכתב של שאקבורו ( משרד  -המושבות ) למשרד  -החוץ  ,מיום  6באוקטובר  ) ( 371 / 6394 , , 1921ק PRO
] 11101 / 4355 / 88

תזכיר של האב פאולו ג ' נרוזו )  ( Generosoמיום  13בספטמבר 733 / 1 1 , ] 1 1552 / 598 / 88 , 1921נ ) [ ) PRO ,

מכתב של קרזון מיום  27כאוקטובר  , 1921שם  .בסייפא של מכתב זה מעיר קרזון שהדרך הרגילה לצעדים

דיפלומאטיים אצל ממשלת כריטגיה עוברת דרך משרד  -החוץ  ,וסטיה מנוהל זה עלולה לגרום לאי  -נעימויות
חמורות  .סגנון חריף זה מבטא כנראה רוגז רב מצד קרזול לנוכח הפעילות האיטלקית הרב  -גווניה והנלתי  -שגרתית

ככל מישורי הממשל הבריטי  .על משפחת אל דג ' אני אל דאודי ראה להלן  ,הערה  . 93המכתב שמור גם
ב  . 1 : )( 371 / 6389 -מתברר  ,שעיקר המכתב מבוסס על הערותיו של פורבס אדם מיום  21באוקטובר 1921
הפיסקה האחרונה  ,על הדרך הנאותה של הצעדים הדיפלומאטיים  ,הינה כנראה תוספת של קרזון עצמו .

אך

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

טענתו של קרזון היתה מבוססת על דין  -וחשבון של הנציב העליון מיום  7בספטמבר

, 1921

ובו

צויין שהמוסלמים מתנגדים לכל פעולה העשויה להפריע או לצמצם את בעלותם על נכלי
ה ' וואקף '

;

לעומת זאת הנוצרים הלאטינים ( חלק מהקאתולים ) מצדדים בדרישות איטליה  ,ואילו

האורתודוכסים מעדיפים את המצב הקיים  .באשר ליהודים  ,אף הם מעדיפים את המצב הקיים על -
פני העברת הנכס לנוצרים  ,ואם העניין יובא בפני הוועדה למקומות הקדושים  ,יציעו היהודים
שהצ ' נאקולו יהפך ' לרכוש ואקף משותף לשלוש הדתות ' .

ן7

פורכס אדם העיר שהדין  -וחשבון הוכיח

שהיה זה למעשה בלתי  -אפשרי לקבל את הדרישה האיטלקית  ,ושעניין הצ ' נאקולו חייב להגיע
לוועדה למקומות הקדושים  .ניתן היה לשער שהדרישה האיטלקית תידחה אף בוועדה .

72

הטיעון הבריטי החדש גרם לכך שבמשרד  -החוץ האיטלקי תעלה מחדש האפשרות לפצות בכסף
את המשפחות המוסלמיות שהתגוררו בקירבת הצ ' נאקולו  .בספטמבר

1921

נרשמה שיחה עם

הקולונל סטורם  ,מושל ירושלים שביקר באותם ימים ברומא ובוואטיקן  ,שבה הוא אמר באורח סודי

ביותר  ,שהוא מכיר אדם המסוגל לשכנע בבוא העת את משפחת דאודי  ,שבידיה נמצא

הצ ' נאקולו ,

להרפות מהמקום  .המשרד הציע לענות לסטורם שישמחו מאוד לנצל אפשרות זו  ,אך היא תהיה
בעלת ערך  ,רק במידה שממשלת בריטניה תקבל את הטיעון האיטלקי .

73

לדברי האיטלקים גילה

סטורס התעניינות בבעיות הצ ' נאקולו והבטיח להשפיע אישית  ,כדי להגיע לפיתרון הבעיה  .משרד -
החוץ הודיע על כך לקונסול הכללי בירושלים והוסיף שאחד ממרכיבי ההחלטה יהיה גובה התשלום
שיידרש .

74

מעניין לציין שכדין  -וחשבון שמסר סטורס על שיחותיו ברומא הוא הזכיר אמנם את שיחתו על

הצ ' נאקולו עם שר החוץ  ,המרקיז דלה טורטה

) , ( Della Torretta

אך נמנע במפורש מלהזכיר  ,ולו

במרומז  ,את הפיתרון המוצע של מתן פיצוי כספי לדיירים  .נאמר שם רק שהסביר שהוא נמצא
ברומא בחופשה  ,אך הבטיח לדווח על השיחה לנציב העליון  .משיחתו עם האב רובינסון הסיק

סטורס שבעיית הצ ' נאקולו לא עניינה כלל את הוואטיקן  ,והיא הועלתה על  -ידי נציגי הוואטיקן רק
משום שהיה דה רצונה של ממשלת איטליה .

75

בינתיים נתקבלה בלונדון תשובה על השאלה  ,שהוצגה חודשים רבים לפני  -כן לנציגות הבריטית

בקושטא בנוגע לטענת האיטלקים כי הצ ' נאקולו ניתן על  -ידי הסולטאן בהיותו ח ' ליף במתנה למלך
איטליה בשנת  . 1919הנציב העליון

בקושטא  ,הוראס רומבולד )  , ( Rumboldשוחח על כך עם דמד

פריר פשה  ,שהיה בשנת  1919הווזיר הגדול ושר החוץ  .הווזיר אישר שכתב באותה התקופה
לספורצה ( שהיה אז נציב עליון בקושטא ) והודיע לו שהסולטאן אמנם נתן במתנה את ה ' וואקף ' של

] 7

ראה מכתב של הידס

( ירושלים )

לצ ' רצ ' יל מיום ד בספטמבר

, 1921

מספר , 313

] ) 3371 / 6394 ,

.

PRO

 . ] 10889 / 4335 / 88לפי מיטב ידיעתנו  ,זו הפעם הראשונה שהיהודים או נציגי כל דת אחרת מעלים הצעה
שמקום קדוש כלשהו יימצא כבעלות משותפת של שלוש הדתות .
72

הערות של פורבס אדם מיום  3כאוקטובר

המושבות ביום
73

ראה

 30בספטמבר

, 1921

שם  ,שם  .המכתב של דירס הועבר למשרד  -החוץ ממשרד -

. 1921

תזכיר פנימי סודי ביותר ללא חתימה  ,על ניר של משרד  -החוץ האיטלקי  ,הנהלת העניינים המדיניים  ,מיום

בספטמבר 1921

, ASME ,

15

. 1457

74

מברק של משרד  -החוץ האיטלקי לקונסול הכללי בירושלים סיום

75

תזכיר של סטורס על ביקורו ברומא מיום  23בספטמבר

1

כאוקטובר

, 1921

מספר  , 59988שם  ,שם .

371 / 6397 , ] 11714 / 9382 / 88 , 1921כ ) ץ

. PRO ,

התזכיר היעבר למשרד  -המושכות וממנו לקרזון .

57

יצחק מינרבי

נבי דאוד ( הצ ' נאקולו) למלך איטליה  .למרות זאת נראה שהצו

למתנה  ,לא הוצא מעולם .

76

( פירמן ) ,

שהיה דרוש כדי לתת תוקף

פורבס אדם העיר שאמנם נראה שהצד הפורמאלי של ההעכרה לא

הושלם  ,אך לא רצוי לבסס על עובדה זו את הפניות לממשלת איטליה  ,משום שאת הזיכיון של
חברת הנפט התורכית בעיראק ראתה הממשלה הבריטית כבעל תוקף חוקי  ,למרות שהוא מבוסס על

מכתב הווזיר הגדול ולא על פירמן  .על דעתו של פורכס אדם  ,כתב אוליפנט למשרד  -המושבות שלא
רצוי לטעון כלפי ממשלת איטליה כי בעניין הצ ' נאקולו לא הושלם הצד הפורמאלי של ההעברה .

77

הבטחותיו של סטורס
בירושלים המשיך סטורס במגעיו עם האיטלקים והודיע לקונסול הכללי  ,טריטוני  ,שממשלת
המנדט החליטה להעביר את עניין הצ ' נאקולו לוועדה למקומות הקדושים וביקשה מממשלת

בריטניה שהוועדה תתכנס מיד  ,מבלי להמתין לאישור חוזה סוור  .סטורס אף העיר את תשומת  -לבו
של טריטוני לכך שהוועדה איננה מוסמכת לדון בעניין הצ ' נאקולו  ,משום שזו בעיה בין ממשלות
ולא בין דתות

שונות  ,ועל

כן יש צורך לפתור אותה על  -ידי הסכם בין שתי הממשלות  .כמו  -כן ,

הוסיף סטורס  ,אי  -אפשר לדרוש ממלך איטליה שיהיה כפוף לוועדה .

78

סטורס  ,ששבועות אחדים

לפני  -כן ברומא טען כאילו הוא יוכל להסדיר את העניין לטובת האיטלקים  ,פעל למעשה בניגוד
למדיניות ממשלתו .

מעניין לציין  ,שטריטוני עצמו הגיע למסקנה דומה כבר באותם הימים  .במכתבו ללאגו

 ( Lagoהוא

מציין כי לדעתו  ,סטורס ' מכר עשן ' בעת ביקורו ברומא  ,בטענו שאפשר לפצות את המוסלמים
בכסף  .וכך כתב טריטרני על סטורס

:

משרד  -החוץ האיטלקי ייחס לו לסטורם חשיבות שאין לו למעשה

;

חלקלק ,

הוא איש

מופיע כבעל רצון לעזור  ,מציג את עצמו כידיד של הכול  .אך מאחר ולעתים קרובות הוא

מתגלה כאדם לא  -כן  ,איש אינו סומך עליו עוד בירושלים  .זהו הרושם הכללי ועל כן
חושבני שדעתו איננה נחשבת כשווה דבר  -מה  ,אף לא בקרב מקורביו .

79

לדעתו של טריטוני  ,הממשלה הבריטית לא רצתה להחליט בנידון  ,כיוון שחששה מהתנגדות יתר

הדתות  ,ובמיוחד מתגובת האורתודוכסים

;

או אולי רצתה לשמור לעצמה את עניין הצ ' נאקולו

כקלף  -מיקוח  ,כאשר תזדקק להסכמת איטליה על בעיות הקשורות במנדט  .בתנאים כאלו  ,כתב
טריטוני  ,דעתו של פקיד זוטר לא יכולה להשפיע על רצונם של הממונים עליו  .הוא דיווח שבאותם
הימים ביקר בירןשלים סינסיניור ביאזוטי

( א) 818501

ממזכירות המדינה בוואטיקן  ,אשר הציע לא

לעורר את בעיית הצ ' נאקולו בצורה רעשנית  ,כדי לא לגרום להתנגדותן של יתר הדתות  .יחד עם

של רומבולד לקרזול מיום

כאוקטובר

שם 11684 /4355 / 88 ,א

76

מכתב

77

מכתב של אוליפנט למשרד  -המושבות מיום  1בנובמבר

78

ראה מברק של טריטוני למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

79

מכתב סודי של טריטוני ללאגו

18

) ( Lago

מיום

26

, 1921

, 1921

28

בנובמבר

שם  ,שם  .המכתב שמור גם ב -

כאוקטובר

, 1921

, 1921

מספר

, 6540

733 / 11נ ) [ )

,

. 1457

שם  .טריטוני חשש מהצנזורה ושלח את מכתבו

בידי שליח ליפו  ,כדי למסרו שם בידי קברניט של אוניה איטלקית  .לאגו היה אחר  -כך מושל האי רודוס ויזם הקמת
סמינר לרבנים באי

ץ52

זה .

הפעילות האיטלקית להחזרת

הפטריארך הלאטיני  ,בארלאסינה  ,סבר ביאזוטי כי כדאי להתחיל במשא  -ומתן שקט עם
על  -מנת למנוע הסתייגויות מצידם במקרה ויוחזר הצ ' נאקולו לאיטלקים .

כפי שאנו

רואים  ,חזרה

0

הצ ' נאקולו

המוסלמים ,

'

מדי פעם האשליה שמשא  -ומתן עם המוסלמים  ,דיירי הבתים שסביב

הצ ' נאקולו  ,יוכל לסייע לפתרון הבעיה  .בניגוד מוחלט להתרשמותו של סטורם בביקורו

בוואטיקן ,

הודיע ביאזוטי לקונסול האיטלקי בירושלים שהוואטיקן רואה בסיפוק את פעולתה של איטליה
להחזרת

הצ ' נאקולו ,

והאפיפיור אף ביקש מהפטריארך הלאטיני לשתף פעולה עפ השלטונות

האיטלקיים להשגת מטרתם .

ן8

אמנם ייתכן שאנשי הוואטיקן אמרו לכל צד את שרצה

לשמוע  ,על -

כל  -פנים לממשלת איטליה לא נותר אלא לחזור ולטעון בפני הממשלה הבריטית שעניין הצ ' נאקולו
חורג מסמכויות הוועדה למקומות הקדושים  ,משום שלא מדובר בסכסוך בין דתות שונות  ,אלא על
מצב שהח ' ליף הכיר בזכויות הירושה של מלך איטליה  .שר החוץ האיטלקי הורה לשגריר בלונדון
להבהיר לבריטניה שהממשלה האיטלקית לא תקבל את החלטותיה של הוועדה בעניין

בהתאם להוראות שקיבל  ,שלח השגריר האיטלקי בלונדון  ,דה מרטינו  ,איגרת לשר החוץ

?s

קרזון ,

ובה טען שהוועדה למקומות הקדושים לא יכלה לפעול מבחינה משפטית  ,כיוון שסמכויותיה נבעו
מחוזה השלום עם תורכיה  ,אשר טרם אושר  :ובכל מקרה  ,בעיית הצ ' נאקולו לא תוכל למצוא את
הוועדה ,

פתרונה באותה

כיוון שלא מדובר בסכסוך בין קהילות דתיות  .לכן לא יכלה ממשלת

איטליה להסכים להחלטה בעניין הצ ' נאקולו  ,שאותה עלולה לקבל הוועדה .

3

'

בטיוטת איגרת התשובה שהכין משרד  -החוץ הבריטי נדחתה הטענה ביחס לזכות להקים את

הוועדה למקומות הקדושים  ,משום שזכות זו נבעה גם מסעיף
ישראל  ,ולא רק מסעיף

95

14

של טיוטת המנדט על ארץ -

של חוזה סיור  .אמנם המנדט עצמו טרם אושר על  -ידי מועצת חבר

הלאומים  ,אך יושב  -ראש המועצה הביע את תקוותו שבריטניה תמשיך לנהל את ארץ  -ישראל ברוח
טיוטת המנדט  .הממשלה הבריטית דחתה לבסוף את הטיעון האיטלקי  ,משום שלדעתה לא יכלה

להכיר בהעברה שנעשתה כביכול על  -ידי הסולטאן  ,כיוון שנגעה לשטח שנכבש בידי כוחות הברית .
יתר על כן  ,ממשלת בריטניה איננה יודעת דבר על תוקף של צעדים פורמאליים כלשהם להעברת
נכס ה ' וואקף ' .

4

'

טיוטת איגרת התשובה הועברה לשר המושבות  ,כדי שיחווה את דעתו  ,וצורף אליה מכתב  -לוואי
של אוליפנט  .במכתב זה הביע אוליפנט את החשש שאיטליה תמשיך בהתנגדותה לאישור המנדט
במועצת חבר הלאומים ולכינונה של הוועדה לפני אישור המנדט  ,כל עוד לא יגיעו להסדר בנוגע

לאזורי ההשפעה באנטוליה  ,בהתאם להסכם התלת  -צדדי שנחתם

ב 10 -

באוגוסט  . 1920רק כך תוכל

איטליה לקבל פיצוי כנגד המנדטים לצרפת ולבריטניה  .באשר לטיעון העיקרי של האיטלקים  ,היה
אפשר להעלות סידרה של טיעונים נגדיים  ,אלא שקרזון העדיף שלא להיכנס לוויכוח מפורט עם

ממשלת איטליה  ,ולהסתפק בהכרה של הסולטאן משנת . 1919
80

81

ראה מכתב של טריטוני למשרד  -החוץ האיטלקי מיום
מכתב

של טריטוני אל משרד  -החוץ האיטלקי מיום

מברק של דה לטורטה

( רומא )

ן1

5

בנובמבר

בנובמבר

לשגריר בלונדון מיום

85

, 1921

שם ,

 , 1921שם ,

כנובמבר

, 1567

סוריה . 1921

. 1457
מספר

שם .

82

ראה

83

איגרת מדה מרטינו אל קרזון מיום  24בנובמבר  , 1921מספר 733 / 1 1 , ] 12981 / 4355 / 88 , , 2877ל) PRO 17
060718

,

20

, 1921

, 1932

.

]

84

טיוטה של איגרת  -תשובה לדה מרטינו מדצמבר  , 1921שם  ,שם .

85

מכתב אוליפנט למשרד  -המושבות מיום

 7בדצמבר , 1921

שם  ,שם .

59

יצחק מינרבי

צ ' רצ ' יל ביקש לשנות את סעיף

4

באיגרת התשובה והציע נוסח מפורט יותר  .לפי נוסח

האחראים המוסלמים של הצ ' נאקולו הודיעו לנציב העליון

הסולטאן  ,היתה חסרת  -תוקף  .יתר על כן  ,הוסיף
העות ' מאני ( במאה

הט " ז ) ,

שההעברה ,

צ ' רצ ' יל  ,כאשר

זה ,

אשר נעשתה על  -ידי

הצ ' נאקולו נלקח על  -ידי הסולטאן

הוא היה כבר כידי הפראנציסקאנים  ,שהם גוף בינלאומי ולא רק איטלקי .

משום כך היה זה סכסוך שנגע לקהילות דתיות  ,ומן הראוי היה לטפל בו במסגרת הוועדה המוצעת
למקומות הקדושים  .לבסוף הביע צ ' רצ ' יל את רצונה של ממשלת בריטניה להגיע להסדר אשר יספק
הן את האחראים המוסלמים והן את הנוצרים כעולם כולו .

86

במשרד  -החוץ קיבלו ברצון את

התיקונים של משרד  -המושבות  ,כיוון שאלה העמידו את בעיית הצ ' נאקולו במסגרת המתאימה ,
דהיינו אחת הבעיות השנויות במחלוקת בקשר למקומות הקדושים  .פורכס אדם העיר שרצוי לענות
לאיטלקים לפני מושב חבר הלאומים

ב 10 -

בינואר

, 1922

שבו עמדו לדון במנדט על

ארץ  -ישראל ,

ואוליפנט הסכים איתו  .התיקונים שהוצעו על  -ידי משרד  -המושבות הנוגעים לאחראים המוסלמים
של הצ ' נאקולו הוצאו ברגע האחרון מהאיגרת שנשלחה לשגריר האיטלקי .

87

באותם הימים התפרסמה באחד העיתונים ידיעה הטוענת כי לאחר משא  -ומתן מייגע בין משרדי -
החוץ האיטלקי והבריטי קיבלה ממשלת איטליה את השקפתה של ממשלת בריטניה  ,שלפיה כל
הבעיה תידון בוועדה למקומות הקדושים .

88

אין להבין על  -סמך מה פורסמה ידיעה זו  ,וייתכן

שהיתה זו הדלפה מכוונת מצד הבריטים  ,כדי לרפות את ידי האיטלקים .

איטליה והמאבק על אישור המנדט
בוועידת סן  -רמו באפריל

1920

החליטו בנות  -הברית להעניק את המנדט על ארץ  -ישראל לאנגליה .

הממשל האזרחי בראשותו של סר הרברט סמואל נכנס לתפקידו בארץ  -ישראל ביולי  . 1920לא ניתן
היה להכריז על מנדט

מיד  ,בגלל העיכוב שחל בהסכם השלום עם תורכיה  ,והדבר יצר מצב בלתי -

מוגדר מבחינה משפטית  .הציונים חששו כי העיכוב באישור המנדט על  -ידי המעצמות ינוצל להרעת
התנאים שניתנו להם בטיוטת המנדט  .לכן היה זה חשוב להם ביותר לזרז את הסכמת חבר הלאומים .
מסיבה זו ביקר נשיא ההסתדרות הציונית  ,חיים וייצמן  ,ברומא באפריל  1922והתקבל על  -ידי מלך
איטליה  ,החשמן גאספארי ( בוואטיקן ) ומדינאים אחרים .

89

וייצמן מצא כי אנשי משרד  -החוץ האיטלקי היו ' ידידותיים אך מסוייגים ' .

0

'

לגביהם הציונות לא

היתה אלא כיסוי לאימפריאליזם בריטי במזרח  -התיכון  ,והשפעתו השלילית של הוואטיקן על

איטליה היתה חזקה ביותר  .באותה תקופה שלח החשמן גאספארי תזכיר לחבר הלאומים  ,שבו כתב

כי הכס הקדוש לא יכול להסכים ' לכך שליהודים תינתן עמדת  -על מועדפת על  -פני אומות ודתות

86

ראה מכתב

של שאקבורו אל קרזון מיום

29

בדצמבר

, 1921

שם  ,שם  .מכתב זה מצוי גם ב  ) 1371 / 6395 , -ע

] 14287 / 4355 / 88
87

הערות של פורכס אדם מיום  23בדצמבר  1921ושל אוליפנט מיום  1כינואר  , 1922שם  ,שם .

88
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ב ' ראסרשטיין

( עורך ) ,

מכתבי חיים וייצמן  ,א  ,ירושלים

89

ראה

90

מכתב מחיים וייצמן אל הוועד הפועל הציוני מיום

ל) ()

:

10

באפריל

 , 1979עמ '
, 1922

.4

שם  ,שם .

PRO ,

הפעילות האיטלקית להחזרת הצ ' נאקולו

אחרות '  .י 9וייצמן שמע בפעם הראשונה מפיו של שר החוץ האיטלקי  ,שאנצר  ,על הצ ' נאקולו ועל
ההתעניינות האיטלקית בו  .הוא לא היה יכול להבין מדוע שאנצר  ,נציג של ' ענין חילוני טהור  ,הוא
לוחם נלהב כזה לענין שלפי עומד הדעת היה נוגע קודם כל לואטיקן ' .

92

אם היה אינטרס יהודי

בנוגע לצ ' נאקולו  ,וייצמן עצמו בוודאי לא היה מודע לו .
בירושלים המשיך הקונסול האיטלקי  ,טריטוני  ,לטפל בבעיה ונפגש באפריל

1922

עם הנציב

העליון  .טריטוני הגיש תזכיר ובו תימצת הן את תולדות הצ ' נאקולו והן את הנימוקים הקאתוליים

המפריכים את אגדת הימצאותו של קבר  -דוד מתחת לאולם הצ ' נאקולו  .המסגד המוסלמי במקום
נבנה על יסוד אגדה זו  ,והאיטלקים היו משוכנעים שאם יפריכו אותה  ,יתבטל ממילא רצון
המוסלמים והיהודים להחזיק במקום  .כך פעלו בשנת

, 1919

כאשר קיבלו את הסכמת הסולטאן

להעברת הנכס  .הנציב העליון השמיע את הטיעונים הידועים על אי  -הכרה במתנת הסולטאן והזכיר

שאף שמע על דאגתו של ערף דג ' אני פשה דאודי  ,ראש המשפחה בעלת זכות השמירה על
הצ ' נאקולו  ,אשר ביקש הגנה מפני כל שינוי בבעלות על הצ ' נאקולו  .כמובן שטריטוני ענה
שהאיטלקים מוכנים לפצות את משפחת דאודי על כל אובדן כספי שעלול להיגרם לה  .לבסוף דיווח

טריטוני למשרד  -החוץ ברומא על הקשר שלו עם הפטריארך

הלאטיני  ,כארלאסינה  ,שהוא

הטוב של המופתי הגדול  ,ולכן הינו האיש המוסמך ביותר להשפיע על המוסלמים .

ידידו

93

ערב הדיון במועצת חבר הלאומים בג ' נבה על אישור המנדט בארץ  -ישראל ניסה כנראה וייצמן
להפיס את דעתם של האיטלקים ולהבטיח את תמיכתם באישור המנדט  .הוא נפגש בפארים עם אנשי
השגרירות האיטלקית שם ומסר שדיבר על בעיית הצ ' נאקולו גם עם נציג משרד  -המושבות ועם

הרברט סמואל  ,שביקר באותם הימים בלונדון  .וייצמן אמר לשניהם שהיה רואה בעין יפה  ,אילו
מילאו אחר בקשותיהם של האיטלקים  .איש  -שיחו במשרד  -המושכות ענה לו שאינו רואה סיבה

להתנגד לכך  ,ואילו סמואל ענה שדאגתו היא להתנגדות המוסלמית  ,ואילו נמצאה הדרך להתגבר
עליה  ,לא היה מתנגד לדרישות האיטלקיות  .בסיום ביקש

וייצמן  ,שעמד לנסוע לג ' נבה  ,לעמוד

בקשר עם אימפריאלי  ,השגריר האיטלקי שעבר מלונדון לחבר הלאומים ~ .

ימים אחדים לאחר  -מכן הודיעה השגרירות האיטלקית בלונדון שבירור מדוקדק שלה העלה
שנציג משרד המושבות וסמואל לא אמרו לווייצמן את הדברים שהוא ייחס להם בשיחתו בפאריס .

95

הכחשת דברי וייצמן שבאה מלונדון העמידה את המנהיג הציוני בעיני האיטלקים באור תמוה  .יש
להניח שהוא פעל מתוך רצון להוכיח שהציונים אינם מתנגדים כלל למסירת הצ ' נאקולו לאיטליה ,
91

תזכיר של גאספארי למשרד  -החוץ הבריטי מיום  6כאפריל

Osservatore Romano

30 ,

ייני

, 1922

שנשלח במאי

 . 1922על עמדת הוואטיקן כלפי הציונות ראה

1922

למועצת חבר הלאומים ,

) ; . Hirschler , :

"

ש

5 . Minerbi

' Vatican relations with Zionism and Israel ' , Encyclopedia fZionism and' Israel
.
New York 1971 ,

 . 1178 - 1184קק
92

ח ' וייצמן  ,מסה ומעש  ,ירושלים תש " ט  ,עמ ' . 281

93

מכתב שמור מאת טריטוני ( ירושלים ) אל שר  -החוץ האיטלקי מיום

בכתב  -יד על המכתב

:

18

באפריל

, ASME , 1922

. 1457

הערה

' הועבר העתק להוד מלכותו המלך  . ' 16 . 5 . 22 -הערה זו יכולה להצביע על החשיבות

שמלך איטליה בעצמו ייחס לבעיה זו  .ערף פשה אל דג ' אני אל דאוד הגיע למשרת מושל מחוז ( מוצרף ) בממשל
האוטוזומי  .בינואר

] 919

הופיע כנשיא האגודה המוסלמית  -נוצרית בירושלים  .ראה

הלאומית הערכית  -הפלסטינאית ,

, ] 929 - 1918

ירושלים

במאי

94

מברק של ספורצה למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

95

מברק של קורה ( לונדון ) למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

9

תשל " א  ,עמ ' , 25

23

. 67

, ASME , 1922

במאי

, 1922

:

י ' פורת  ,צמיחת התנועה

. 1457

שם  ,שם .

מעש

יצחק מינרבי

בניגוד לחששותיה של ממשלת איטליה  .ייתכן כי ההכחשה הבריטית באה על  -מנת למנוע התקרבות

בין האיטלקים והציונים  .מפארים הגיע שוב דיווח על שיחה של וייצמן  ,שלפיה חשב שבעיית
הצ ' נאקולו תוכל להיפתר בקלות וקיווה לראות בקרוב את סטורם  ,על  -מנת לברר עמו את הפרטים .
סטורס כבר הודיע לו שיהיה מוכן לתווך בעניין זה .

96

מאחר שסטורם רמז גם לאיטלקים שיהיה

מוכן לתווך בעניין הצ ' נאקולו  ,ייתכן שווייצמן הוטעה אף הוא על  -ידי סטורס .
ההודעות של וייצמן הועברו גם לידיעתו של הקונסול האיטלקי בירושלים  ,אשר מיד הזהיר
ש ' אם נרצה לקלקל את העניין כך שלא יהיה אפשר לפותרו  ,הדרך הטובה ביותר היא לערב את
הציונים או את ד " ר וייצמן '  .טריטוני הזכיר שסמואל הצביע על דאגת משפחת דאודי  ,ושראש

המשפחה  ,ערף דג ' אני פשה  ,היה גם יושב  -ראש הוועדה המוסלמית  -נוצרית שנוסדה כדי להילחם
בציונות  .אם יוודע לערף דג ' אני פשה שווייצמן התערב כדי להוציא את הצ ' נאקולו מידי משפחת
דאודי  ,הוא יחשוד שקיים קשר נגדו ויסית את המוסלמים נגד איטליה ונגד העברת הצ ' נאקולו  .לכן
דרש טריטוני לפעול בזהירות ובסבלנות וביקש לדעת אם ממשלת איטליה מוכנה לשלם את הפיצוי
הכספי למשפחת דאודי  .כמו  -כן הזכיר טריטוני שהן היוונים  -אורתודוכסים והן מלך ספרד תבעו את
הצ ' נאקולו לעצמם .

97

בעצם מאבק האיתנים של איטליה נגד בריטניה בעניין הצ ' נאקולו הרגישו האיטלקים שנשמטת
תמיכת הוואטיקן מתחת לתביעתם  .הרושם היה כי ייתכן שהוואטיקן מעולם לא היה נלהב מדי

לעניין זה  ,וכך התרשמו גם הבריטים  .בארלאסינה הבטיח את מלוא תמיכתו לטריטוני  ,אבל דיווח
לוואטיקן שלעת  -עתה מוטב להקפיא את הטיפול בעניין  ,כדי שאיטליה לא תקומם נגדה את
המוסלמים

בארץ  -ישראל ' .

9

במשרד  -החוץ האיטלקי הופתעו מחוות  -דעתו של בארלאסינה והדגישו

שמלך איטליה היה משוכנע שהוא משרת את הנצרות בארץ  -ישראל  ,ושעל  -כן הכס הקדוש מסכים
לפעולה האיטלקית  .ההיסוסים של הוואטיקן הפתיעו את האיטלקים שניסו לברר אם הם אינם

נובעים מסיבות אחרות מאלו שצוינו  .מונסי נתבקש להעלות את העניין אצל מזכיר המדינה  ,כדי
לברר את סיבות ההיסוסים של הכס

הקדוש ,

שכן ממשלת איטליה רצתה לפעול בתיאום עם

הוואטיקן בעניין הצ ' נאקולו  ' .יהיה זה מאוד מכאיב ולא ישאר ללא הד בדעת הקהל  ,אם יוודע הדבר
כי הקשיים לפתרון הבעיה באים דווקא מהוואטיקן ' .

99

באותם הימים הבהיר גאספארי לנציג הבלגי

ליד הכס הקדוש שאיטליה גילתה להיטות דתית  ,על  -מנת שיתנוסס הדגל האיטלקי מעל אחד
המקומות הקדושים החשובים בירושלים  ,יותר מאשר בגלל עניין כן בדת

הקאתולית 90 .י

בינתיים יצא שר  -החוץ האיטלקי ללונדון לנהל שם משא  -ומתן עם הבריטים על מכלול הבעיות

96

מברק של ספורצה למשרד  -החוץ האיטלקי מיום

יהודי איטלקי בעל השפעה  ,שהתגורר
97
98

99

מכתב של מונסי לשר  -החוץ האיטלקי מיום

16

20

ביוני

ביוני
, 1922

, 1922

שם  ,שם .

שם  ,שם  .מונטי היה המקשר בין ממשלת איטליה לבין

בהעדר יחסים דיפלומאטיים תקינים ביניהן .

מברק של טוסטי אל מונטי מיום  29ביוני  , 1922שם  .למחרת מונטי הבטיח להעלות את העניין בפני מזכיר המדינה
בשיחה קרובה  .ראה מכתבו מיום

100

בפארים .

מכתב של טריטוני לשר  -החוץ האיטלקי מיום
הוואטיקן ,

22

במאי

 , 1922שם ,

שם  .וייצמן שוחח בעניין זה עם דונאטי ,

מכתכ של ביינם

) ( Beyens

30

ביוני

, 1922

לשר  -החוץ ג ' אספאר

שם  ,שם .

( זנק85נ ) ,

מיום

5

ביולי

, 1922

מספר

, 296 / 125

ארכיון משרד -

החוץ הבלגי  . 10766 ,יומיים אחר  -כך אמר גאספארי לביינס שצריך היה להחזיר את הצ ' נאקולו לפראנציסקאנים
ולא לאיטלקים

1 ( :2

.

הרברט סמואל עם ראשי הכנסיות והמינהל הבריטי בירושלים ,

1922

שעמדו על הפרק  .סוכנות הידיעות האיטלקית  ' ,סטפני '  ,הודיעה מלונדון שהאיטלקים הסכימו
להעביר את בעיית הצ ' נאקולו לוועדה למקומות הקדושים  .הידיעה גרמה להתרגשות

במיוחד בחוגים הקאתוליים ובעיתונות המקומית  .יסי

ברומא ,

העיתונות האיטלקית יצאה בהתקפה חזיתית

בטענה כי החופש של תושבי ארץ  -ישראל הומר בהבטחות שניתנו בזמן המלחמה על  -ידי הממשלה
הבריטית לבעלי  -הון יהודים  .כאותו הקשר הזכירה העיתונות הבריטית את עמדתה של איטליה

בקשר לצ ' נאקולו  ,ובכך רמזה שהתנגדותה של איטליה למנדט נבעה מאי  -מציאת פיתרון לבעיית

הצ ' נאקולו .

07ן

מלונדון השיב שר החוץ האיטלקי  ,שאנצר  ,שהוא נאבק כדי לספק את דעת הקהל האיטלקית

ושעניין הצ ' נאקולו טרם סוכם  .כמו  -כן היה הכרחי שלא להעניק לבעיה חשיבות מוגזמת  ,לעומת
הבעיות החמורות והחיוניות שעמדו על הפרק .

103

אולם דומה כי שר החוץ האיטלקי היה יכול

להאשים בראש וראשונה את עצמו בניפוחה של בעיית הצ ' נאקולו  .בהתאם להוראות השר  ,ניסה
טוסטי להשפיע על העיתונות האיטלקית שתפסיק את ההתקפות בעניין

הצ ' נאקולו " .
4

נראה

שהתגובות השליליות והדאגה שלטו בעיקר בקרב ' המפלגה העממית ' ( מפלגה קאתולית ) והעיתונות
הקאתולית .

05ן

כך נוצר מצב מוזר למדי

;

הוואטיקן עצמו העדיף שהתביעות בעניין הצ ' נאקולו

יוקפאו  ,כדי לא להרגיז את הבריטים ולא להסתכסך עם המוסלמים

בארץ  -ישראל  ,בעוד שהוא

רושם אצל האיטלקים שהוא תומך בתביעתם  .למרות העצות של משרד  -החוץ

יצר

האיטלקי  ,המשיכו

העיתונים בהתקפותיהם  ' .הטריבונה ' היה סבור שאנגליה לא רצתה לאכזב את הציונים על  -ידי
ביוני

101

מברק של טוסטי אל שאנצר מיום

102

ראה

ביוני . 1922

103

מכתב של שאנצר לטוסטי מיום

104

מברק של טוסטי אל שאנצר מיום

105

ראה מברק של טוסטי אל שאנצר מיום  2ביולי

:

29 tThe Times

29

ביוני

30
1

, ASME , 1922

, ASME , 1922

כיולי

, 1922

. 1457

. 1457

שם  ,שם .

 , 1922מספר  , 2333שם ,

שם .

וסע

)

יצחק מינרבי

 -החזרת רכושם הלגיטימי של הקאתולים  .עיתון

אחר  ' ,מונדו '  ,כתב שהעמדה

הבריטית הוכיחה עד

כמה התנועות הלא  -נוצריות השפיעו על מדיניותה של ממשלת בריטניה  .לדעת העיתון  ,האינטרסים
של הקיסרות הבריטית שונים מאלו של הקאתולים .
לחזור

ה ' ג ' ורנאלה ד ' איטליה ' הציע לשר החוץ שאנצר

הביתה  ,כי לא השיג דבר בעניין חומרי הגלם ושינוי הגבולות בלוב .

06ן

ימים אחדים לאחר  -מכן נאלצו האיטלקים להסכים לאישור המנדט על ארץ  -ישראל במועצת
חבר הלאומים מבלי שהשיגו דבר בעניין הצ ' נאקולו  .חודשים אחדים אחר  -כך הוכנסו לצ ' נאקולו
שטיחים  ,כנהוג במסגדים  .שוב התעוררה בעיית

הבעלות  ,ובהעדר

פיתרון לבעיה זו לא יכלו

האיטלקים למנוע הסדרים חדשים במקום  ,שנועדו לצמצם את חופש התנועה של הנוצרים .

07ן

במשך חודשים המשיכו האיטלקים בנסיונותיהם לשנות את פני הדברים  .הקונסול האיטלקי
בירושלים  ,ספראנצה  ,שוחח עם המופתי של ירושלים  ,אמין ביי חוסייני  ,אשר הבדיל בין המסגד
לבין קבר  -דוד שמתחתיו  .בעקבות השיחה עם המופתי הציע הקונסול לנהל תעמולה בקרב

המוסלמים  ,כדי לשכנעם שלקיומו של קבר  -דוד במקום אין כל אחיזה במציאות  .לאחר  -מכן יהיה
קל יותר להגדיר את הצ ' נאקולו כ ' מסגד שנעזב '  .הקונסול גם הציע לרכוש את השטח שמסביב
לצ ' נאקולו  ,שעליו ניבנו בתים של מוסלמים שלא יהיה להם ערך רב ~ .

ן

סיכום
האיטלקים מצאו עצמם בסופו של דבר במקום שממנו התחילו את דרכם  :כדי להתגבר על
ההתנגדות המוסלמית  ,היו זקוקים לצו של הח ' ליף  ,אלא שהח ' ליף כבר לא היה קיים .

הבריטים ,

היפנו אותם מצידם אל הוועדה למקומות הקדושים  ,אשר לא הוקמה מעולם  .הניסיון האיטלקי

לנצל תביעה דתית גרידא  ,כדי לקדם את ענייניהם המדיניים בארץ  -ישראל  ,נדון אפוא לכישלון .

בשנים שלאחר  -מכן ניסתה איטליה דרכים אחרות כדי להפגין נוכחותה בארץ  -ישראל .
לסיכום ניתן

לנמר ,

כי המדיניות האיטלקית ניסתה להבטיח נוכחות איטלקית בארץ  -ישראל

בדרכים ובאמצעים דיפלומאטיים שכבר היו מיושנים  ,דהיינו השגת יעדים מדיניים באמצעים
דתיים  .המאבק נגד החסות הדתית

הצרפתית  ,הפעולה

הדיפלומאטית בעניין הצ ' נאקולו ופעולות

רבות אחרות מסוג זה מאפיינות מאבקי  -כוח המתנהלים לפי השיטות המיושנות והמסוכנות שנותרו
מהמלחמה הקודמת  .הדרך של חדירה דתית היתה שריד מתקופת הקיסרות העות ' מאנית  ,שבה
ממשל מרכזי חלש הותיר בירושלים חלל מדיני ריק שאותו היה אפשר למלא בטענות דתיות  .אך
המצב השתנה מן הקצה לקצה מרגע שהמנהל הבריטי החדש החל לתפקד  .סביר מאוד להניח אם כן

כי האיטלקים לא היו משיגים רווח מדיני ממשי  ,גם אילו היה עולה כידם לקבל לידיהם את
הצ ' נאקולו  .מאמץ דיפלומאטי אדיר זה היה אפוא עקר מתחילתו .

ביולי

106

ראה

107

ראה מכתב של ספראנצה

108

מכתב של ספראנצה לשר  -החוץ האיטלקי מיום  20ביולי

14ע)

6 tThe Times :

1922

.

) ( Speranza

לשר  -החוץ האיטלקי מיום
, 1923

24

בינואר

שם  ,שם .

24

בינואר
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ההכנות לפתיחת האוניברסיטה בירושלים
ושנותיה הראשונות

בצלאל ברשאי

הרקע לחידוש היוזמה להקמת אוניברסיטה בירושלים
אחת המשימות של ועד הצירים  ,שיצא לארץ  -ישראל במארס

1918

בעקבות הצהרת בלפור

ובהסכמת הממשלה האנגלית ואישורה  ,היתה ' לברר אפשרות ההגשמה של התכנית לייסודה של
אוניברסיטה יהודית ' .

ן

פעילות לשם ייסוד אוניברסיטה בארץ  -ישראל  ,שכללה הכנת תכנית מפורטת  ,רכישת אישים
דגולים ובעלי  -שם למען הרעיון  ,הסברה ותעמולה לשם גיוס כספים  -התנהלה

ובתוכן

רוסיה  ,בעקבות

בארצות  -אירופה ,

החלטה שהתקבלה בקונגרס הציוני הי " א שהתכנס בשנת  . 1913הפעולה

נפסקה כאשר פרצה מלחמת  -העולם הראשונה  ,ביולי

. 1914

אפשר היה אפוא לצפות כי מטפחי

רעיון האוניברסיטה יבקשו להמשיך בפעילותם לאחר כיבוש חלקים

מארץ  -ישראל ,

ובתוכם

ירושלים  ,מידי התורכים  .אלא שבכך אין די כדי להסביר את הצורך הדחוף שהורגש אז בהגשמת
התכנית ואת מאמציו העקשניים של חיים וייצמן להניח את אבן  -הפינה לאוניברסיטה העתידה בעוד
המלחמה נמשכת .

2

את הסיבה לכך יש לבקש במצב המביך  ,הקשה והעדין  ,שאליו נקלעה התנועה הציונית במוצאי
המלחמה  ,לאחר ההשג המדיני הגדול שהשיגה אז  .ואכן וייצמן  ,יושב  -ראש ועד הצירים ושלפני

פררץ המלחמה עמד במרכז הפעולה למען הקמת האוניברסיטה  ,ייחס למצב הזה חשיבות

מרובה ,

וטען כי יש לנקוט ללא דיחוי צעדים לייסוד האוניברסיטה בירושלים  3 .הוא העריך שתחלופנה עוד
כמה שנים  ,גם לאחר סיום המלחמה  ,עד שהסדר בעולם יחזור על כנו וניתן יהיה לפעול באופן
מאורגן תוך ניצול מירב המשאבים האנושיים והחומריים של התנועה הציונית והעם היהודי  .הוא

חשש כי מצב זה יגרה את מתנגדי הציונות לפגוע בה ולהכריעה  .לכן הוא חיפש דרך  -פעולה שתענה

על התנאים הבאים  :שתהיה קשורה לארץ  -ישראל ; שתאפשר שיתוף של יהודי הגולה בה  ,גם אלה

הלא  -ציונים

;

שמתנגדי הציונות לא יוכלו לטעון נגדה

ב ' מפעל האוניברסיטה ' ראה

1

;

והעיקר  ,שניתן יהיה להתחיל בה מיד .

וייצמן פעולה העונה על תנאים אלה .

4

נכתב  -הסמכות של ממשלת אנגליה לגבי ועד הצירים )  ( Zionist Commissionנאמר  ,כי הוא נועד ' לפעול כגוף
' מייעץ לשלטונות הבריטיים בארץ  -ישראל בכל העניינים הנוגעים ליהודים או שעשויים להשפיע על הקמת הבית

הלאומי בשביל העם היהודי  ,בהתאם להכרזת ממשלת הוד מלכרתו '  .והדברים לגבי האוניברסיטה כלולים בסעיף
השביעי והאחרון בו  . 214 .ק 1 ( March 1918 ( ,

ביולי . 1918

2

אבן  -הפינה לאוניברסיטה הונחה

3

' בתקופה הנוכחית ביחוד מקבל הערך הפוליטי של האוניברסיטה חשיבות יתרה  ,אנחנו עומדים ברגע קשה עד
מאדן '  .ח ' וייצמן ' על האוניברסיטה העברית '  ,על הסף  ,תרע " ח  ,עמ ' . 17

4

ב 24 -

.

The zioniYt Review

שם  ,שם .

רעש

בצלאל ברשאי

מלבד הטעם ' הפוליטי ' היו נימוקים אחרים בזכות ייסודה של האוניברסיטה באותו זמן .

ראשית ,

היא עשויה להיות לתועלת ליישוב הארץ במובן הממשי ביותר  .כשם שהגימנסיה ביפו משכה חוג
מסוים של עולים ונתגלתה כגורם ליישוב הארץ  ,בוודאי שכך יהיה הדבר לגבי האוניברסיטה  ,כאשר
התנאים הפוליטיים והכלכליים בעולם ייוצבו במידה מספקת  .האוניברסיטה תתרום רבות לקביעת
צביון תרבותי לארץ  ,דבר שיקל על עולים בעלי השכלה ואקדמאים להתיישב בה וימשוך צעירים
רבים לעלות ארצה  .שנית  ,חוגים ביהדות שמתייחסים לציונות באדישות או אף באיבה נמשכים
אחרי רעיון הקמת האוניברסיטה העברית  .הניסיון הראה כי חוגים בעלי השפעה בתוך היהדות הגיעו
אל הציונות הודות לרעיון זה .
התכנית לייסד לאלתר אוניברסיטה עברית בירושלים עוררה חששות  ,בייחוד בקרב ציבור

הפועלים בארץ  5 .היה צורך לבטל את החשש כאילו יש כאן ניסיון לצמצם את המפעל הציוני
לתחומי התרבות  ,לאמור  ,להגשים בארץ  -ישראל ציונות רוחנית בלבד  .דבר זה הניע את וייצמן
להגדיר את ה ' אני מאמין ' הציוני שלו  ,לקבוע את מקומה של האוניברסיטה במסגרת המפעל הציוני
ולהדגיש את צורך השעה שבייסודה

:

' אני וחברי הקרובים לי הננו עומדים על בסיס הציונות

המקיפה  ,המאחדת ומתווכת כין התפקידים היסודיים  :הפוליטי  ,הישובי והתרבותי '  6 .לפיכך אין
לראות במפעל האוניברסיטה את ' הכול ' או אפילו את ' העיקר '  ,אולם בתנאים הקיימים צריכה
האוניברסיטה לתפוס מקום חשוב בתכנית הפעולה הציונית .

ההכנות

לייסוד האוניברסיטה

ההכנות שקדמו לפתיחתה הרשמית של האוניברסיטה ב -

1

באפריל

, 1925

ובכללן הנחת היסודות

לכמה מכונים  ,התנהלו מטעם ההסתדרות הציונית  ,ובראשיתן עסקה בהן לשכת החינוך והתרבות
של ההנהלה הציונית בלונדון .

7

ההכנות היו בשלושה תחומים

:

א)

עיבוד תכנית לראשית פעולתה של האוניברסיטה .

ב)

משיכת אנשי  -מדע יהודים ואישים בעלי  -שם מעולם הרוח והמעשה להתעניינות בהקמתה
של האוניברסיטה .

גיוס אמצעים כספיים .

ג)

שתי הפעולות הראשונות שנעשו במסגרת ההכנות היו הזמנתם של פרופ ' פטריק גדם  ,ביולוג
וסוציולוג שעסק בתכנון שכונות וערים מתוך מגמה סוציאלית מובהקת  ,ופרנק מורס  ,ארכיטקט

נודע מאדינבורג  ,לבוא לארץ  -ישראל  ,ובסתיו

5

לקראת הדיונים על האוניברסיטה בקונגרס הציוני

1919

( ) 1913

עסקו השניים בהכנת תכניות לבניין

הובעה התנגדות לייסודה על  -ידי אנשי העבודה בארץ .

בראש המתנגדים עמדו י ' אהרונוב " ן  ,י " ח ברנר  " ,וילקנסקי וי ' רדלר  -פלדמן  .הטענה האחת היתה  ,שיש כאן

ניסיון ליצור מרכז רוחני בארץ  -ישראל ; והאחרת  -שיש בכך סטיה מן הצרכים

ההיוניים  ,שהם קרקע ועבודה .

דבריו של וייצמן כוונו נגד הטענה הראשונה  ,ויש משמעות לפרסומם ב ' על הסף '  ,כלי  -ביטוי של ' פועלי
6

7

כשעש

ציון '

בארץ  -ישראל .
שם  ,שם .
ראה דין  -וחשבון על הכנות לאוניברסיטה כירושלים  ,שהוגש על  -ידי לשכת החינוך והתרבות של ההסתדרות
הציונית לוועידה השנתית של ההסתדרות הציונית שנערכה בלונדון  ,ביולי  , 1920בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי .

שטיח שהוגש ללורד בלפור בטקס פתיתתהאוניברסיטה  .במרכזו  -הבניין המרכזי של

האוניברסיטה  ,על -

פי תכניתו של פטריק גדם

האוניברסיטה על הר  -הצופים .

8

פעולה שנייה היתה הסכם שנעשה עם לשכת ירושלים של ' בני
כ  40 , 000 -כרכים ,

ברית '  ,שלפיו תעבור הספריה ' בית נאמן ' מיסודו של ד " ר יוסף חזנוביץ  ,שהכילה

לרשות ועד הצירים  ,כגרעין לספריה אוניברסיטאית ולאומית .

בלונדון הוקמה ועדה מייעצת של מלומדים יהודים

10 ,

9

וועדה שנייה הוקמה בברלין על  -ידי

ורבורג  .הכוונה היתה להסתייע בחברי ועדות אלה כמומחים בענייני אוניברסיטה ובמקצועות

אוטו

המדע

השונים  ,שקשורים במיוחד לתכנית

האוניברסיטה  .ח

בעזרת הוועדה המייעצת ובעצה אחת עם

מלומדים יהודים בארצות אחרות הוכנה התכנית לראשית פעולתה של האוניברסיטה .
8

פרופ '

חלקת  -אדמה על הר  -הצופים בשביל האוניברסיטה נרכשה על  -ידי ארתור רופין

ב 1913 -

2ן

בכסף שנדב יצחק לייט

גולדברג  ,ציוני רוסי  .בית ' גריי היל ' ושטח שמסביב לו נרכש על  -ידי ההסתדרות הציונית ב  . 1916 -הקניה הושלמה

רשמית אחרי המלחמה  .ראה דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה
9

דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה

, )7

, )7

עמ '

.4

תוספת א '  .ד " ר הוגו ברגמן  ,שעבד מספרן בספריה של

האוניברסיטה בפראג  ,הוזמן לשמש כמנהל הספריה  ,ויצא לירושלים בראשית שנת . 1920
10

חכרי הוועדה המייעצת בלונדון היו לורד רוטשילד

המדרש לרבנים

בלונדון ) ,

ד " ר ז ' ברודצקי ( מהאוניברסיטה

פרופ ' סר ישראל גולנץ ( מהאוניברסיטה
( המזכיר האקדמי של האוניברסיטה
הספר לכלכלה

בלונדון ) ,

בלונדון ) ,

כלונדון ) ,

בלידס ) ,

מר ב ' בינם  ,מר א ' גינצברג ( אחד

ד " ר ש ' דייכם ( מבית  -המדרש לרבנים

ד " ר א ' וואלף ( מהאוניברסיטה

פרופ ' י ' כהן ( מהאוניברסיטה

ר ' סלאמאן  ,מר פ ' ספייארס ( המכון לפיסיקה ,
בוויילס ) ,

( יושב  -ראש ) ,

ד " ר מ ' אפשטיין  ,פרופ '

בלידס ) ,

אנגליה ) ,

ד " ר ו ' רוזנהיים ( המעבדה הלאומית לפיסיקה ,

א ' ביכלר ( מבית -

בלונדון ) ,

בלונדון ) ,

העם ) ,

מר פ ' הרטוג

פרופ ' זליגמן ( מבית -

ד " ר ה ' מאירם  ,ד " ר א ' זונה  ,מר אריה סימון  ,ד " ר

מר מ ' סימרן  ,פרופ ' א " ע צימרן ( מהאוניברסיטה

אנגליה ) .

נעשו גם צעדים להשיג את השתתפותם של

מלומדים יהודים מצרפת  .פרופ ' ל ' ארנשטיין מאוניברסיטת אוטרכט בהולנד היה לעזר רב  .מלומדים מפורסמים
הביעו את התעניינותם ואהדתם  ,ביניתם פרופ ' א ' איינשטיין  ,א ' וסרמן וז ' פרויד  .ראה דין  -וחשבון לשכת החינוך

והתרבות ( לעיל  ,הערה
11

, )7

עמ ' . 3

מתוך ניסוח זה וכפי שמתברר ממהלך הדברים  ,היה תפקידן של הוועדות מוגבל  ,שכן התכנית ככללה ויסודותיה
לא נדונו על  -ידן  .הייעוץ שנתנו היה לגבי פרטי התכנית בלבד .

12

דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

.3

67

בצלאל ברשאי

התכנית לראשית פעולתה של האוניברסיטה
בהתאם לתכנית שעובדה  ,תוכננה הקמת שלושה מכוני  -מחקר בתחום מדעי  -הטבע  -מכון
לפיסיקה  ,מכון לכימיה ומכון למיקרוביולוגיה  -מתוך הנחה שמכוני  -מחקר אלה יהיו גרעין
לפקולטה להוראה במדעי  -הטבע וגם ( יחד עם בתי  -החולים הקיימים בארץ ) לפקולטה לרפואה 3 .י

מכונים אלה יהפכו להיות  ,כשהדבר יהיה אפשרי וראוי ( יש להניח תוך שנים

מעטות ) ,

לפקולטות

להוראה שלמות 4 .י

בכל אחד מן המכונים במדעי  -הטבע יהיו שישה מורים קבועים ( שני פרופסורים  ,שני מרצים
ושני

עוזרים ) .

מלכד העבודה המדעית העיונית יעסקו בהם בחקר בעיות מקומיות  ,שיש להן קשר עם

מדעים אלה  .המכונים לפיסיקה ולכימיה  ,ועוד יותר מהם המכון למיקרוביולוגיה  ,יסייעו בדרך זו
לפתרון בעיות מעשיות רבות  .כך לא יהיה צורך לנסוע לאירופה או לאמריקה כדי לערוך מחקרים

מדעי " .

מדעיים או כדי לבקש יעוץ
השתלמות ) graduate
ובשלוחותיה

Post

) departments

מספר משתלמים יקבל את הכשרתו במכונים בשלב של

והם ישמשו בגמר הכשרתם בתפקידים התחלתיים באוניברסיטה

t

 ~ (Extellslonכמו  -כן תינתן אפשרות למספר מוגבל של

מורים ,

טכנאים ורופאים  ,להשתלם או לעדכן את ידיעותיהם 6 .י רא שי המכונים שיתמ נו לתפקידיהם ייטלו
חלק פעיל בהקמתם  .אחרי שיתמנו מנהלי המכונים של מדעי  -הטבע  ,ותינתן להם האפשרות ללמוד
את התנאים במקום  ,אפשר יהיה בעזרתם לקבוע סופית את תכנית העבודה לפרטיה  ,לרכוש את
הציוד הדרוש ולבחור את סגל עובדי המכון .

לן

בתחום מדעי  -הרוח תוכננה הקמת מחלקה למדעי  -היהדות  ,ובמסגרתה יינתן גם ' קורס כללי '

לפילוסופיה  .אפשרות הבחירה היא בין תכנית צנועה  -יחסית  ,שתצטמצם אך למקצועות
ולפיה יידרשו למחלקה זו
מקצועות  -לימודים ,

12

או

14

יהודיים ,

מורים  ,לבין פקולטה ללימודי היהדות והמזרח  ,שיהיו בה

ויידרש לכך סגל של

26

21

מלומדים  .הבחירה בין שתי האפשרויות תלויה

באמצעים הכספיים ובאפשרויות הכניה .
במחלקה למדעי  -היהדות יתנהלו מחקר והוראה  .ההוראה תהיה למוסמכים
ולמשתלמים

) ( Post graduates

ותהיה

סמכות להעניק תארים " .

) (graduates

ההנחה היתה כי אפשר יהיה לגייס

ללא דיחוי סגל  -הוראה מתאים בשביל המחלקה למדעי  -היהדות וכן בשביל בית  -ספר למשפטים

וכלכלה  .גם מספר צעירים  ,בוגרי בתי  -ספר תיכוניים בארץ  ,יוכלו להמשיך בלימודיהם במחלקות

ליהדות ולמקצועות מזרחניים או בבית  -הספר למשפטים וכלכלה ולא יצטרכו לצאת את הארץ לשם
לימודים .

9ן

' הקורס הכללי ' לפילוסופיה  ,שיינתן במכון למדעי  -היהדות  ,ישמש מעין ' מבוא ' לבעיות

שם  ,עמ '

.2

 . 5ק Jerusalem 1921 ,

,

Keren Ha-Yesod

שם  ,עמ ' . 8
שם  ,עמ ' , 5

.

erusalem

.8

דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה
ראה

:

The Hebrew University

, )7

האוניברסיטה העברית בירושלים ( לעיל  ,הערה

המוסדות הציוניים החליטו אחרי  -כן ,

ב , 1921 -

עמ '
, ) 14

.5
עמ ' . 5

שיש לכלול בתכנית האוניברסיטה גם בית  -ספר למשפטים

וכלכלה  .הדבר נעשה מתוך הכרה כצרכים הקיימים בארץ  -ישראל שמחייבים זאת  .המטרה היתה בעיקרה מעשית

 הכשרת פקידים ואנשי  -עסקים  ,והכוונה היתה להקנות להם במסגרת הכשרה זו ידע מיוחד על התנאיםהמשפטיים והכלכליים המקומיים ועל החיים החברתיים והכלכליים של העם היהודי  .ראה שם  ,עמ '

;8

.5

מסתבר ,

(

ההכנות לפתיחת האוניברסיטה בירושלים

הנדונות בתולדות המחשבה האנושית  ,כפי שהן משתקפות בפילוסופיה  ,בספרות ובהיסטוריה של

העם היהודי  .הכוונה היתה שקורס זה  ,בצורה מורחבת  ,ישמש במשך הזמן בסיס להקניית תרבות
כללית לתלמידי כל הפקולטות  .מצד שני  ,עשוי קורס זה לשמש התחלה ל ' שלוחה האוניברסיטאית '
 , Universityכמקובל באנגליה  ,לשם הפצת דעת בין שדרות העם  ,בהתאם למסורת

) extension

היהודית של החשבת הערך שבקניית דעת  .פעולה זו תהיה בעתיד
האוניברסיטה .

20

חלק חשוב מעבודת

ליד המחלקה למדעי  -היהדות יוקם מכון  -מחקר ללשון העברית  ,במטרה להתוות

את הדרך להתפתחותה בהווה ובעתיד  .התפתחות זו תסתייע ותונחה על  -ידי חקר אוצרות הספרות
העשירים שבלשון העברית  .חקר עברה של השפה יהיה בו כדי לשמור על רוחה ועצמיותה במהלך
התפתחותה  .י 2כמה מאנשי המכון יורו במחלקה ללימודי היהדות  ,ומספר המורים בשני המוסדות

יגיע לעשרים .
בחירת המכון למדעי  -היהדות להירת הבסיס לפקולטה למדעי  -הרוח נעשתה מכמה טעמים  .טעם

אחד היה חשיבותו לתחייתו הלאומית של העם היהודי בארץ  -ישראל  ,שכן יתנהל בו מחקר מדעי
יסודי של יצירותיו ופעולותיו של עם ישראל  .טיפוח מחקר מדעי רציני במכון לחקר הלשון העברית

 ויותר מזה במחלקות ליהדות ולמדעי  -המזרח  -בדרכי התפתחות היצירה היהודית בעבר  ,יהיהבו כדי לעורר ולעודד תחיה יהודית בארץ  -ישראל .

22

טעם אחר היה היחסים שיתקיימו בין המכון ובין היהדות בגולה  .המכון לחקר הלשון העברית

והמחלקות למדעי  -היהדות ולבלשנות שמית שיפעלו בארץ  -ישראל יוכלו להגיע לרמה גבוהה
ויחידה במינה  ,לעומת מחלקות למדעים אלה באוניברסיטאות העולם  .הודות לכך יימשכו אליהם
תלמידים מכל תפוצות הגולה וכן מלומדים מקיבוצים יהודיים שונים  ,לרבות אלה שבמערב -
אירופה ואמריקה  .אחרי סיום לימודיהם יוכלו הללו לשמש כמורים בבתי  -ספר עבריים ובבתי -

מדרש למורים בקיבוצים יהודיים גדולים הזקוקים להם ביותר  .ואכן זו היתה אחת הציפיות של

היהודים בגולה מן האוניברסיטה העברית  .נציגי היהדות בארצות שונות  ,וביניהם נציגי קיבוצים
יהודיים גדולים  ,נתנו ביטוי לצורך זה  ,ומוסד כעל השפעה כיהדות אנגליה
( Memorial Board

דן כבר על פרסי  -לימודים

) ( Scholarships

) The Jewish War

במכון למדעי  -היהדות בירושלים

לסטודנטים יהודים מאנגליה  ,שאמורים להיות המורים והרבנים לעתיד של קהילתם .

23

בדרך זו

תתחיל האוניברסיטה למלא את תפקידה הגדול והחשוב ביותר  -חיזוק הקשרים בין ארץ  -ישראל
והעולם היהודי וקביעתה של ארץ  -ישראל כמרכז רוחני אמיתי ליהדות העולם .

24

בהתאם לתכנית זו לראשיתה של האוניברסיטה  ,יתקבצו בארץ כארבעים מלומדים  .אמנם

תהיינה בה מחלקות ספורות בלבד  ,אבל רמתן תהיה גבוהה  ,ותוצאות המחקר שיתנהל בה תהיינה

שהיתה

זו הצעתו של ז ' ז ' בוטינסקי  ,והכוונה היתה לבית  -ספר לאדמיניסטראציה ציבורית  .התכנית לא יצאה

לפועל  .ראה

ירושלים

:

ש ' גינוסר

תש " י  ,עמ '

( גינצברג ) ,

' זכרונות מהימים הראשונים '  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,כ " ה

. 29

דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה

20

ראה :

21

שם  ,עמ ' . 3

22

שם  ,עמ '

שנה ,

 , ) 7עמ '

.3

.4

23

ראה

:

האוניברסיטה העברית בירושלים ( לעיל  ,הערה

24

ראה

:

דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה

, ) 14

עמ ' . 9

, )7

עמ ' . 3

.

11 9

טקס הנחת אבן  -היסוד של האוניברסיטה

ב 1918 -

כעלות ערך רב ותחרוגנה בחשיבותן אל מעבר לתחומי ארץ  -ישראל .

25

זאת ועוד  ,מספר כזה של

מלומדים שיבואו לארץ  -ישראל  ,יהיה בו כדי להעלות את רמת התרבות הכללית בארץ  .טיפוח
ספריה לאומית ואוניברסיטאית עשירה תתרום אף היא תרומה חשובה בכיוון זה

26 ,

המתכננים קבעו כי בעת ובעונה אחת עם ביצועה של תכנית זו  ,ואולי עוד לפני כן  ,יש לגשת
לעיבוד תכניות להתפתחותה של האוניברסיטה מהתחלותיה הראשונות  .יש להגדיל את שטח הקרקע
העומד לרשות האוניברסיטה  ,כדי שאפשר יהיה להקים עליו בניין גדול שיוכל להכיל את כל
הפקולטות שתוקמנה  .בניית בניין זה דורשת תכנון מוקדם וקפדני שיכלול את כל האביזרים
הדרושים והקמתו תעשה בהדרגהי ולהערכת המתכננים  ,תארך זמן רב  .עם ההתקדמות בבניה אפשר
יהיה לשכן בו מחלקות חדשות שתוקמנה .
אשר להתפתחות האקדמית  ,קל יהיה להפוך את מוסדות האוניברסיטה הראשונים לפקולטות .

על  -ידי תוספת של חמישה או שישה מרצים תהיה פקולטה שלמה למדעי  -הרוח ובה מחלקה עברית -
מזרחנית בעלת רמה גבוהה  .הוא הדין לגבי המכונים לפיסיקה ולכימיה  ,שאפשר יהיה להפוך אותם
לפקולטות מצוינות למדעים אלה  .קשה יותר יהיה הדבר בנוגע לפקולטה לרפואה  ,אבל גם לגביה

יהיה המכון למ קרוביולוגיה לתועלת רבה .
~
להקמתם של מכוני המחקר וניהולם בהתאם לתכנית זו יידרש סכום של כ  100 , 000 -ליש " ט

כהוצאה חד  -פעמית  .ההוצאות העיקריות במסגרת זו הן  :ציוד המעבדות  ,רכישת הבניין ושיקומו
ורכישת ספריות שימושיות  .התקציב השנתי לשלושה מכוני המחקר  ,המחלקה ללימודי  -היהדות
והמכון לחקר השפה העברית נאמד

ב 50 , 000 -

עבודה וכ  20 , 000 -ליש " ט להוצאות

שוטפות .

25

ליש " ט  ,מזה

30 , 000

ליש " ט למשכורות ולשכר -

27

שם  ,עמ '  . 4מחברי התכנית מכירים בעובדה  ,שחסרה בה מחלקה למשפטים וכלכלה  ,ואולם כמה קתדראות  ,כגון
למשפט יהודי שבמכון למדעי  -היהדות  ,יש להן קשר למחלקה החסרה  .ראה שם  ,עמ ' . 7 - 6

האוניברסיטה העברית בירושלים ( לעיל  ,הערה

26

ראה :

27

שם  ,עמ '

לקן

. 11

, ) 14

עמ '

.9

ההכנות לפתיחת האוניברסיטה בירושלים

התכנית הובאה לפני הוועידה הציונית השנתית שהתכנסה בלונדון ביולי

, 1920

ואושרה על  -ידה .

לגבי המחלקה למדעי  -היהדות נתפס המרוכה  ,כלומר שכתחום מדעי  -הרוח יש להקים מחלקה ( או

פקולטה ) ללימודי היהדות והמזרח

( פילולוגיה ,

ספרות  ,היסטוריה  ,משפטים  ,ארכיאולוגיה  ,דת

ופילוסופיה בעיקר יהודיים  ,לרבות ערבית ובלשנות

שמית )

28 .

עיקרי  -יסוד של התכנית
שלושה עיקרים עומדים ביסודה של התכנית

:

א ) הקמת האוניברסיטה תיעשה באופן הדרגתי .

תקויים בה רמה גבוהה של לימודים ומחקר  .ג ) התחלת ההוראה לסטודנטים

ב)

) (undergraduates

תעשה בשלב מאוחר יותר .

ההנחה הראשונה היתה משולשת  .אין לפתוח בבת  -אחת אוניברסיטה שלמה מטעמים מעשיים ,

אבל בדיעבד יהיה זה לטובת התפתחותה של האוניברסיטה ; יש לבנות את האוניברסיטה בדרך של
הקמת מכונים
א)

;

באשר לפתיחתה  ,אין להמתין עד להשלמת כל ההכנות .

29

הטעמים לכך היו

:

האוכלוסיה היהודית כארץ  -ישראל איננה יכולה להעמיד מספר מספיק של מועמדים
ללימודים  ,שיצריך הקמתה של אוניברסיטה שלמה .

ב)

יוקר המחלה בארץ  -ישראל ושער החליפין הנמוך של המטבע בארצות שיש בהן אוכלוסיה
יהודית גדולה  ,ושבה מורגש ביותר הצורך כאוניברסיטה עברית  ,ימנעו בעד זרם גדול של

סטודנטים יהודים מחוץ  -לארץ לבוא ללימודים בשנים הקרובות ביותר .
ג)

אין למצוא בירושלים בניין שיוכל להכיל אוניברסיטה שלמה  .הקמת בניין כזה תימשך כשבע
שנים  ,וגיוס הכסף הדרוש עשוי להאריך עוד יותר את הקמתו  ,וגם לאחזקתו יידרש תקציב
שנתי גדול .

ד)

חוסר  -אפשרות להשיג סגל של מורים מובחר הדובר עברית .

עד כאן הטעמים מדוע אין לפתוח בבת  -אחת אוניברסיטה שלמה

;

אולם יש כמה טעמים בזכות

בנייתה בדרך של הקמת מכונים  .ראשית  ,הצורך ליצור מינוח עברי  ,בייחוד במדעי  -הטבע  ,שהיא

שפת ההוראה באוניברסיטה  .הואיל ולא תתנהל הוראה במדעי  -הטבע אלא למשתלמים

) Post

 , graduatesשהרי בשלב ראשון מוקמים מכונים ולא פקולטות להוראה  ,אין הצורך במינוח עברי
שלם דוחק

;

ובינתיים  ,תוך שיתוף עם המכון ללשון העברית  ,יעבדו את המינוח העברי לתחום זה .

שנית  ,חסרים עדיין בארץ  -ישראל כל אותם התנאים ( כגון  ,ספריות  ,חוגי מלומדים ועוד ) המסייעים
ליצירת ' אטמוספירה

מדעית ' הדרושה לשגשוגה

של אוניברסיטה  .זו הולכת ונוצרת בהדרגה על  -ידי

עבודת אנשי המדע שתיעשה כמכונים במשך הזמן .
ההנחה השנייה היתה שיש לדאוג לרמה גבוהה של האוניברסיטה למן התחלת פעילותה .

אוניברסיטאות בארצות בלתי  -מפותחות  ,בייחוד בארצות המזרח  ,צפויות בדרך  -כלל לסכנה במה
שנוגע לרמתן  .הערובה לקיום רמה גבוהה היא במחקר שיתנהל באוניברסיטה מראשיתה  .דבר זה

החלטות הוועידה הציונית השנתית  ,אצ " מ  ,החלטות הקונגרסים .

28

ראה

29

המתכננים ראו באביב או סתיו

:

( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

.6

1922

את מועד פתיחתה של האוניברסיטה  .דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות

המבוא אל המכון הביוכימי והמיקרוביולוגי

יושג על  -ידי הקמת מכוני  -מחקר במדעי  -הטבע  ,כהתחלה  ,ולא בהקמת פקולטות להוראה  .גם

במדעי  -הרוח  ,לפי שעה  -מדעי  -היהדות והמזרח  ,יודגש תחום המחקר  .יתרונם הגדול של מכונים
למחקר הוא בכך שהם יכולים להשיג רמה גבוהה  ,גם אם הם קטנים ולרשותם עומדים אמצעים

מוגבלים  .כמו  -כן אפשר למצוא עבורם בניינים מתאימים בירושלים  ,בלי שיהיה צורך להקים
בניינים

חדשים  .המכונים עשויים לסייע הרבה בפיתרון שאלות מדעיות  ,שתתעוררנה מתוך צורכי

הארץ ובקשר עם התפתחות ההתיישבות העברית  .וטעם חשוב נוסף הוא שאפשר לשנותם בנקל
ולפתח אותם במהירות
ההנחה

השלישית

לפקולטות להוראה ברפואה ובמדעי  -הטבע .
היתה

שההוראה

לסטודנטים

תתחיל

אחרי שיונח יסוד מדעי איתן

לאוניברסיטה  .הואיל ואין צורך דוחק ליצור אפשרות  -לימודים לסטודנטים יהודים

מהארץ  ,ובואם

של סטודנטים יהודים מחוץ  -לארץ איננו אקטואלי בשלב הנדון  -נותר זמן להתרכז בביסוסה של
האוניברסיטה מבחינה מדעית .

גיוס אמצעים  ,פעילים ותומכים
רכישת אישים בעלי  -שם ומעמד לרעיון האוניברסיטה וגיוס אמצעים לשם הקמתה היו פעולות
שלובות זו בזו במהלך ההכנות לייסודה  .הצעדים הראשונים היו לגייס אנשים בעלי

שיעור  -קומה ,

ובייחוד אנשי  -מדע ומלומדים יהודים בארצות שונות  ,למען הרעיון  .צוין כבר לעיל שעיבוד התכנית

ההכנות לפתיחת האוניברסיטה בירה לים
~

לראשית פעולתה של האוניברסיטה נעשה בעצה אחת עם ועדה מייעצת בלונדון  ,שרוב חבריה היו

אנשי  -מדע ומלומדים יהודים  .רכישת אהדתם של מלומדים יהודים אמורה היתה להקנות לרעיון

האוניברסיטה יוקרה ולהגדיל את ערכו בעיני העולם היהודי והלא  -יהודי .

30

כמו  -כן היה צורך לעניין

יהודים בעלי  -הון ברעיון האוניברסיטה ולהשפיע עליהם שינדבו כספים למענה  ,והכוונה היתה
להסתייע לשם כך באנשי  -מדע  .את הכספים הדרושים לייסוד האוניברסיטה ולקיומה אמרו לגייס
באמצעות קרן היסוד  ,שנוסדה אז  ,והוחלט להקים במסגרתה את קרן האוניברסיטה .

ן3

לקרן זו

צריכות היו להיכנס כל התרומות לאוניברסיטה או אפילו לסעיף מיוחד של הוצאות האוניברסיטה
( כגון ציוד  -מעבדה  ,הקמת בניינים  ,רכישת ספריה למחלקה או למקצוע מיוחד  ,תרומה למשרת -

פרופסור או למשרת  -מרצה  -לתמיד או לתקופה ארוכה או קצרה  -אפילו לרכישת מכשור

מיוחד או ספר בעל  -ערך )  .כל כספי קרן האוניברסיטה נועדו להיות קודש אך ורק לאוניברסיטה ולא
לשום מטרה אחרת  .הקרן נוסדה תוך הדגשת האופי המיוחד של מפעל האוניברסיטה  .היה יסוד
לקוות שהאוניברסיטה  ,כמוסד לא  -פוליטי ובעל  -ערך תרבותי  ,תמצא לה תומכים בקרב היהודים

הלא  -ציוניים העשירים  ,שיימנעו אולי מלתרום לקרנות הציונות ממש  .זאת ועוד  ,לקרן היסוד היו
תפקידים רבים אחרים  ,והמנהיגים הציוניים היססו לכלול מפעל יקר כאוניברסיטה בתקציבה
הכללי .

'

2

באפריל

, 1921

כשמשלחת בראשותו של וייצמן יצאה לארצות  -הברית כדי לייסד שם את קרן

היסוד  ,הצטרף אליה פרופ ' אלברט איינשטיין  ,כדי לפעול למען האוניברסיטה  ,ונלווה אליו שלמה
גינצברג ,

ששימש אז מזכיר ועדת האוניברסיטה .

ראשי הפעילים למען האוניברסיטה קיוו

33

שאיינשטיין  ,שהיה כבר אז מדען מפורסם בעולם ( עמד לקבל אח פרס נובל תוך כמה

חודשים ) ,

ימשוך את כל חלקי היהדות בארצות  -הברית לתמוך באוניברסיטה  .אולם התקוות לא התגשמו .
ההסתדרות הציונית באמריקה היתה אז מפולגת לשתי קבוצות  .הקבוצה האחת  ,כראשותו של
השופט ברנדייס  ,והקבוצה השנייה בהנהגתם של לואי ליפסקי ואברהם גולדברג  ,שתמכה במדיניות
של ד " ר וייצמן  .הראשונה התנגדה לכמה מן העקרונות שנקבעו כבסיס לקרן היסוד וסירבה לשתף

פעולה עם המגבית למען האוניברסיטה  ,בגלל הקשר שלה עם קרן היסוד  .וכאשר הגיעו להסכם על
שיתוף  -פעולה של קבוצת ברנדייס עם מגבית האוניברסיטה  ,נתבטל ההסכם ברגע האחרון בגלל

שמה הרשמי של הקרן ( ' של קרן היסוד ' ) .

34

הלא  -ציונים באמריקה אכזבו אף הם  .למרות הערצתם

לאיינשטיין  ,לא נענו לתביעותיו לתרום למען האוניברסיטה  .כשבילם היה זה חלום ציוני לא  -נחוץ
30

ראה

מכתב ש ' גינצברג לפרופ ' גולדציהר מיום  18בנובמבר

, 1920

וכן מכתבו של פרופ ' איינשטיין מאותו

יום ,

בתחילת דין  -וחשבון לשכת החינוך והתרבות ( לעיל  ,הערה . ) 7
31

32

ההחלטה נתקבלה על  -ידי מועצת מנהלי קרן היסוד
ש'

גינוסר

( גינצברג ) ,

ב 11 -

בנובמבר

1920

' זכרונות מהימים הראשונים ' ( לעיל  ,הערה

, ) 19

האוניברסיטה ניתן ללמוד מדבריו של ש ' גינוסר

:

ואושרה על  -ידי ההנהלה הציונית .
עמ '

. 29

על התקוות שתלו בקרן

' אפשר ואפשר להשיג את הכסף הדרוש  ,ורובו  -אפילו

מהיהודים הכלתי ציוניים ; ולא רק שלא תסבול קרן היסוד על ידי כך אלא להיפך  -כמה יהודים עשירים אפשר

לקרב אל הציונות דרך האוניברסיטה  .יתחילו להתעניין בארץ ישראל שלא לשמה  -וסופמ לעבוד כעדה
לשמה '  ,מכתב לד " ר כ ' מוסינזון מיום ו ' בטבת תרפ " א (  , ) 17 . 12 . 1920אצ " מ  / ,י24 / 2971
33

אלברט איינשטיין נעשה פעיל למען האוניברסיטה תודות לד " ר קורט בלומנפלד  ,נציג ההסתדרות הציונית
בגרמניה .

34

ש ' גינוסר ( גינצברג )  ' ,זכרונות מהימים הראשונים ' ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '  . 29המחלוקת כהסתדרות הציונית
באמריקה היתה בעלת אופי רחב יותר והיחס לקרן היסוד היה אך מוקד אחד שלה .

חיים וייצמן ואלברט
איינשטיין בארצות  -הברית
1921

נוסף שאף לא ניתן להגשימו .

35

התוצאה החשובה  ,שהושגה בעקבות נסיעתו של איינשטיין

לארצות  -הברית בענייני האוניברסיטה  ,היתה התארגנות ועד של רופאים יהודים באמריקה  ,שלא
נמנו עם העשירים שביהודי אמריקה  ,למען הקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית  .השג

זה ,

למרות היותו קטן יחסית לציפיות שתלו באיינשטיין  ,הכריע במידה רבה את הכף באותו זמן בכל מה
שנוגע להגשמת התכנית לייסודה של האוניברסיטה העברית .
35

ראה

:

XXXII ,

,

Controversy ' , J
'. ewish Social

36

-Einstein

1 . Parren , 'The Magnes-Weizmannי

 . 192עק 3 ( July 1970 ( ,
36

74

ראה מכתבו של ש ' גינצברג לה ' ברגמן מיום  17ביוני  , 1921אחרי שוכו מארצות  -הברית  ,אצ " מ 24/ 429711 ,

ההכנות לפתיחת האוניברסיטה בירהטלים

שינויי

המגמה

המגמה שבאה לידי ביטוי בתכנית לבניין האוניברסיטה  -דהיינו ההקדמות ממכוני  -מחקר
לפקולטות להוראה תוך שנים מספר  ,שנשענה על המקווה לגידולו של היישוב היהודי בארץ
כתוצאה מעליית המוני יהודים ובתוכם סטודנטים  -נתחלפה בשנות העשרים הראשונות בתפיסה

שבמרכזה הועמד המחקר המדעי כתפקיד העיקרי של האוניברסיטה  ,זאת במקביל לתמורה שחלה

בתנועה הציונית בעקבות ההתפכחות מן התקוות הגדולות  ,ובכללן אלה הנוגעות לגיוס אמצעים
כספיים למפעל הציוני בכלל ולזה האוניברסיטאי בפרט  .לחצם של סטודנטים מחוץ  -לארץ בכיוון

של פיתוח ההוראה במקצועות השונים לא הורגש  .שערי היציאה מרוסיה  ,שהיה בה פוטנציאל גדול
של סטודנטים ללימודים באוניברסיטה  ,ננעלו  .השיקול כי האוניברסיטה בירושלים תיעשה בקרוב

למקום  -לימודים לסטודנטים יהודים מהגולה  ,כמעט וחדל להיות גורם המשפיע על התכניות
לבניינה ולפיתוחה .
במקום זה הובלטה חשיבות המחקר המדעי והמשמעות האוניברסאלית הנודעת לו  ,והוטעם כי
קידום הדעת ומחקר מדעי בכלל הם תפקיד נכבד ביותר של אוניברסיטה  ' ,לפחות שווה  -ערך
להוראה ' .

37

הדעה היתה שהוראה באוניברסיטה תונהג כשהתנאים בארץ  -ישראל והמצב הכללי

יאפשרו את הדבר  .אז יוחל בהכשרתם של

והרוחנית שתהא שופעת מארץ  -ישראל ' .

אלה ,

' שיטלו חלק בהתחדשות האינטלקטואלית

38

התפתחותה של האוניברסיטה בעתיד הקרוב נחזתה באותו זמן לפי הקווים הבאים

:

המכון

למדעי  -היהדות יגדל על  -ידי ייסוד מחלקות חדשות  .יתוספו ענפים אחרים במדעי  -הרוח או יוקמו

לשם כך מכונים נפרדים  ,הכול לפי האפשרויות  .במדעי  -הטבע יהיה הצעד הבא הקמת מכוני  -מחקר

בפיסיולוגיה  ,פיסיקה ומתמטיקה  .קו  -מחשבה זה בנוגע לדרך התפתחותה של האוניברסיטה הנחה

את אלה שעסקו בבניינה בשנים  . 1925 - 1923לקראת פתיחת האוניברסיטה נאמר

:

' ע " פ התכנית

הנוכחית תהיה האוניברסיטה העברית בתחילה מכונים מכונים לחקירה מדעית '  .ואשר לדרכה

בעתיד  ' -אל נא נוציא ממוסדנו מספר רב של מוסמכים  ,אבל ניצרה מקור אשר יבעו ממנו מים

חיים של תרבות רוחנית נעלה ' .

39

ראשיתה של האוניברסיטה
הגשמת תכנית האוניברסיטה החלה בצעדים שננקטו לשם ייסוד מכון לכימיה  .רוב הכספים למטרה

וו נתרמו על  -ידי הבארון אדמונד

רוטשילד  ,פליכס ורבורג וההסתדרות הציונית  .פרופ ' א ' פודור מן

הארניברסיטה של האלה ( גרמניה ) נתמנה ב 1923 -

37

כאחראי למכון .

 . 6ק The University Committee , Jerusalem 1924 ,

.

em

[

40

המכון לכימיה היה אמור לכלול

 The Heberw University ofכדוגמה

לאוניברסיטה המתמסרת כולה למחקר הובאה אוניברסיטת ג ' ון הופקינס שבבולטימור .
38
39
40

שם  ,עמ '

.9

האוניברסיטה העברית בירושלים  ,חגיגת הפתיחה  ,ז ' בניסן תרפ " ה  ,עמ ' ו .
פרופ ' פודור היה ככן ארבעים בבואו לארץ  .בשנים
כמרצה משנת  1919וכפרופסור

מ . 1922 -

1923 - 1911

נמנה עם סגל אוניברסיטת

"

אלה כעוזר מדעי ,

מחקריו היו בתחומי הביוכימיה  ,כימיה קולואידית ובעיות המתסיס .

75

המעבדה במכון לביוכימיה

שתי מחלקות  -מחלקה לכימיה כללית  ,סינתטית ואנאליטית  ,ומחלקה לביוכימיה  ,כולל כימיה
ביוקולואידית וכימיה ביופיסיקאלית  .עבודת המחקר בכימיה כללית ובביוכימיה היתה צריכה

להתרכז במיוחד בשאלות כלכליות ומדעיות הנוגעות לארץ  -ישראל  .נקבע כי במחלקה לכימיה
כללית תינתן אפשרות לעבודה למשתלמים מוסמכים שבכוונתם להתמסר לעבודת  -מחקר  ,ובמידת
היכולת יאורגנו למענם קורסים להשתלמות  .הוא הדין במחלקה לביוכימיה  ,שבה תינתן אפשרות
של עבודה מדעית עצמית למוסמכים בכימיה  ,רפואה או ביולוגיה .
בקשר למכון לכימיה ומדעי  -הטבע האחרים ודרך בניינה והתפתחותה של האוניברסיטה לפי

צורכי הארץ  ,מן הראוי להתעכב על מאמר פרי  -עטו של פרופ ' א ' פודור  ,שפרסם בראשית פעולתו
באוניברסיטה  ,ובו נתן ביטוי להשקפתו בעניינים אלה  ,שבכללותה עולה בקנה אחד עם גישתם של
מקימי האוניברסיטה באותו זמן .

ן4

הדרגתי  ,כלומר יש להקים מ ' פעם
41

ישקע

א ' פודור  ' ,למה לנו אוניברסיטה

?' ,

לדעתו  ,בארץ ' מחוסרת תרבות ' יש לבנות אוניברסיטה באופן
לפעם '

מוסדות המותאמים לתנאים הכלכליים והתרבותיים

הפועל הצעיר  ,יז ,

14 ( 11 - 9

בדצמבר . ) 1923

הבניין הראשון של המכון
למדעי היהדות ,

ולהרחיב לפי הצורך את המוסדות הקיימים  .זוהי פעולה שתארך שנים רבות ושחייבת להיעשות תוך

הפקת לקחים מן הניסיון שהצטבר  .המדעים שיש להם ' ערך אקטואלי ' עבור היישוב בארץ הם
כימיה  ,מיקרוביולוגיה וחקלאות  .מדעי טבע נסיוניים אלה יכולים לשמש בסיס לפיתוח ענפי המשק
של

הארץ ,

שהם החקלאות והתעשיה  .כמו  -כן נודע למיקרוביולוגיה ערך רב להעלאת הרמה

ההיגיינית של הארץ  .פודור טען כי לפי שעה אין להנהיג הוראה לסטודנטים  ,אבל יש להתחיל מיד

במתן השתלמות  .ב ' השתלמות ' הכוונה לאפשר לאלה שהשלימו את חוק  -לימודיהם באוניברסיטה
אחרת ' המשך ההתפתחות המדעית '  ,או כיצוע עבודה מדעית בפיקוחם והדרכתם של מומחי המכון .

בארץ  -ישראל אפשר להגיע על נקלה לעודף של ' פרודוקציה אקדמית '  .אם היתה קמה עתה  ,לפני
שהמצב הכלכלי והיסוד החקלאי ביישוב התבססו כראוי  ,אוניברסיטה על כל מחלקותיה  ,המכשירה
אנשי  -מדע מקצועיים ומעניקה תעודות  -הסמכה  -היתה בכך פגיעה בכלכלה ובחקלאות של
הארץ .

42

ל ' אוניברסיטה ' ייחשב רק סכום אותם המוסדות שייבנו ויוקמו בהתאם לצרכים במשך

הזמן  .וכתנאים של הארץ תימשך הקמתה של אוניברסיטה שלמה לכל הפחות חצי יוכל שנים .

43

צעד שני להגשמת תכנית האוניברסיטה היה הקמת מכון למחקר מיקרוביולוגי  ,שבתחילה
צריכים היו לעסוק בו בעיקר בבקטריולוגיה  ,סרולוגיה ותורת החיסון  ,וכן בענפים אחרים של

הרפואה הנסיונית הנוגעים לשאלות הבריאות בארץ  -ישראל .

ד " ר ש ' אדלר מאוניברסיטת לידס ,

42

כעניין זה היה פודור קרוב להשקפתם של הפועלים בארץ .

43

בעניין מועד השלמתו של תהליך הקמת האוניברסיטה וכן בנוגע להדגשה היתירה על הערך האקטואלי של
המכונים  ,נלי לדבר על מחקר בסיסי  ,יש משום ניסוח קיצוני של הדברים  .אין להניח שמקימי האוניברסיטה
באותו זמן סברו כך .

,,
ע

ל

1924

בצלאל ברשאי

שעבד

במוסד על שם סר א ' ג ' ונס בסיירה  -ליאונה שבאפריקה  ,וזכה להערכה על מחקריו בבעיות

של רפואה טרופית ובפאראדיטולוגיה של האדם ובעלי  -חיים  ,נתמנה

ב 1924 -

כעוזר ראשי במכון .

44

הקמת המכון היתה צריכה להיות שלב בדרך לייסוד בית  -ספר לרפואה רגיל  ,שיתפתח בהדרגה
וייפתח במועד מתאים  .אגודת הרופאים היהודים באמריקה  ,בראשותו של ד " ר נתן רטנוף  ,שהיו לה
חברים רבים ברחבי ארצות  -הברית  ,אספה סכומי  -כסף ניכרים למען הקמתו של בית  -ספר לרפואה

באוניברסיטה בירושלים  .האגודה גם רכשה למטרה זו שטח  -אדמה של כשלושים דונאם על הר -

הצופים .

45

הצעד השלישי היה פתיחת המכון למדעי  -היהדות כחנוכה

תרפ " ה  ,שנועד

האחרות  ,הספרות  ,ההיסטוריה ,

היהדות  -הדת היהודית  ,הלשון העברית והלשונות השמיות

המשפט  ,הפילוסופיה וכל ענפי החיים של העם היהודי בכלל ,

להיות

' מרכז לחקירת

וחקירת ארץ  -ישראל בפרט ' .

הלימודים הראשונה במכון הרצו בו שלושה מרצים  -אורחים .

47

46

בעונת

בקשות להרשמה הגישו כמאה

שבעים וחמישה איש  ,ומספר תלמידים נתקבל לסמינריון למחקר .
לשלושת המכונים האלה יש להוסיף את הספריה שליד האוניברסיטה  .מאז שההסתדרות הציונית
נטלה על עצמה את ניהולה ,

ב , 1920 -

ועד לפתיחת האוניברסיטה

ב , 1925 -

הושגה התקדמות רבה

כדרך ליצירת ספריה אוניברסיטאית  -כללית ראויה לשמה  .כשמונים וחמישה אלף ספרים היו

בספריה עם פתיחת האוניברסיטה  .הוכן קטלוג  ,לפי שמות מחברים ולפי מקצועות  ,כהתאם
לעקרונות החדשים של הספרנות  .הואיל ונתקבלו ספרים רבים בתורת מתנות מכל חלקי העולם  ,רק

קטלוג מקצועי ומסודר איפשר שימוש מלא באוצרות הספריה  .כמו  -כן הוכן קטלוג מיוחד לספרים
עבריים .

ב 1924 -

הוחל בהקמת בניין לספריה  .הבניין נבנה בכספי עזבונות של נשיאה השני של

ההסתדרות הציונית  ,דוד וולפסון  .בעת פתיחת האוניברסיטה היו משימותיה הקרובות של הספריה

העברת הספרים שנאספו בארצות השונות לארץ  -ישראל ופיתוח שיטתי של כמה מענפיה .
זו היתה ראשיתה של האוניברסיטה  .מהתחלות צנועות אלה החלה דרך התפתחותה ,
כשנות העשור הראשון לקיומה  ,היתה צריכה להתמודד עם בעיות

מאוניברסיטה של מחקר לאוניברסיטה הממזגת מחקר והוראה

;

ונושאים ,

שכמהלכה ,

כגון מעכר

מיעוט האפשרויות להניע אנשי -

מדע יהודים מחוץ  -לארץ להצטרף לאוניברסיטה בשנותיה הראשונות ; הצהרך לקלוט אנשי  -מדע
מחוץ  -לארץ  ,שהתעורר בשל נסיבות פוליטיות בשנות השלושים ושחייב היערכות לשם כך מבלי

שהדבר יפגע בדרך התפתחותה ; הלחץ הגובר של מועמדים ללימודים מחוץ  -לארץ ; תביעות היישוב

העברי בארץ  ,שגדל במספרו  ,בכל הנוגע לחינוך גבוה ; גיוס הכספים הדרושים לבניינה ולפיתוחה .
ולא מנינו אלא כמה מן הבעיות והנושאים העיקריים  ,זאת מבלי להיכנס לסבך העניינים שהיה קשור
בארגונה ובדרכי ניהולה של האוניברסיטה בשנות העשור הראשון שלאחר פתיחתה .

 .קק , 111 ( April 1925 ( ,י -

44

ראה

45

האוניברסיטה

46

על הגדרת תפקיד המכון הוחלט בוועידת האוניברסיטה שנתכנסה בלונדון

137 :

11ע 'The University 10 Day ' , The zion st Review ,

~
לעיל  ,הערה
העברית בירושלים  ,חגיגת הפתיחה (

 , ) 39עמ '

Eder ,

ו.

ב 16 -

כאוגוסט

1924

בנשיאותו של ד " ר

י ' הרץ  ,הרב הכולל כאנגליה  .מצוטטת בנאומי הקנצלר של האוניברסיטה העברית  ,תרצ " ו  ,עמ '
47

. 3 -2

פרופ ' מ " ל מרגליות מדרופסי קולג ' שבפילדלפיה  -בלשנות  :פרופ ' מ ' נוטמן  ,מבית  -המדרש לרבנים כברסלאו

 -תלמוד

ץ71

M. D .

;

פרופ ' י " ש קליין  -חקירת ארץ  -ישראל .

ניצני רעיון המושב  ' -האכר הצעיר '  ,הקבוצה האמריקנית
בעלייה השנייה
מרגלית שילה

גל ההגירה בעשור שלפני מלחמת  -העולם הראשונה  ,שהעתיק כמה אלפי יהודים ממזרח  -אירופה
לחופי

יפו  ,פנה

במלוא עוצמתו לעבר חופי ארצות  -הברית  .בין מאות אלפים שהגיעו לעבר פסל

החרות היו גם כאלה שכמיהתם לציון לא חדלה גם מעבר לאוקיינוס .
קבוצה קטנה  ,פחות משלושים נפש  ,תכננה בארצות  -הכרית את עלייתה לארץ  -ישראל  ,כאופן
רציני ביותר  ,וכמניין אנשים אמנם הגשים חזון זה ועלה ארצה  .קבוצה זו  ,שפעלה בין השנים
, 1913 - 1908

כינתה עצמה בשם העברי ' האכר הצעיר '  ,והוותה חלוץ שהלך לפני מחנה הסתדרות

' החלוץ ' .
פרשת ' האכר הצעיר ' הינה ייחודית  ,ואינה באה לספר אלא על עצמה בלבד  .בסיפור יוצא  -דופן

זה בתולדות העלייה השנייה  :תקופה המצטיינת בריבוי אישים יוצאי  -דופן  ,מסתתר היבט היסטורי
בעל חשיבות לתולדות הישוב

:

צמיחת רעיון המושב בקרב קבוצה זו ודחיית מימושו על  -ידי

המוסדות הציוניים .
הרוח החיה בארגון זה היה אליעזר

יפה  ,שנודע

לימים כאבי תנועת המושבים  .קבוצה זו היתה

פרי רוחו  ,וללא השראתו האישית ודאי לא היתה מתארגנת ועולה  .תיאור קבוצת ' האכר הצעיר '
מעלה היבט חשוב בדרך התפתחותו של

מנהיג ,

שכן אליעזר יפה העדיף את דרך ההגשמה

המתאימה למעטים כלכד  ,על  -פני דרכים אצרות שהיו מובילות אותו להיות מנהיגו של ציבור רחב .

' ד; רנחיד; ' ו  ' -החלוץ '
אליעזר יפה  ,בן למשפחת רבנים  ,שנולד בבסרביה בשנת  1882ניסה לארגן במולדתו קבוצת חלוצים

בשם ' דורשי ציון ' שתעלה לארץ  -ישראל  .ן ואולם ' הוועד האודסאי ' דחה את כקשת ההכרים לעלות ,

ויעץ להם לא לדחוק את הקץ  .יפה החליט כי דרכו לארץ  -ישראל תהיה דרך ארצות  -הברית  ,שם
ישתלם בחקלאות ואף יוכל לצבור ממון  ,על  -מנת שלא יזדקק לעזרת המוסדות המיישבים .
בסוף שנת

1

1904

הגיע יפה לארצות  -הברית  ,והיה לאחד מפעילי תנועת ' התחיה '  ,שנוסדה בניו -

קול  -קורא של אליעזר יפה להתארגן ולעלות פורסם ב ' המליץ '  ,תר " כ  ,גליון 76נ  .לתולדות חייו של א ' יפה  ,ראה

ביבא -

הקדמת י ' שפירא לכתבים  ,תל אביב תש " ז  ,עמ ' כב  -לו [ להלן  :כתבי אליעזר יפה ]  .על כתביו ראה

 :י ' בורטניקר ,

כיכליוגרפיה של מאמרי אליעזר יפה  ,נהלל חש " ו .
-

/9

מרגלית שילה

יורק בשנה זו על  -ידי יוצאי רוסיה  ,והיתה חלק מן הפדראציה הציונית נאמריקה  1 .אחד ממאפייני

התנועה הציונית בארצות  -הברית היה ריבוי החטיבות בה  ,שהתארגנו כדרך  -כלל בהתאם לארצות
המוצא של חבריהן .
בקיץ

1905

ייסדו כמה מחברי ' התחיה ' וכראשם יפה את הסתדרות ' החלוץ '  3 .ארגון זה ראה את
הציוני  ,שמטרתו

עצמו כאוואנגארד של המחנה

היתה עלייה לשם עבודה חקלאית בארץ  .כמאמרו

' דרך העם לארצו ' כתב יפה כי ההתיישבות כארץ  -ישראל תהיה שיתופית  ,וכי על ארגון
להתאחד עם ' חלוצי פועלי

ציון ' .

4

' החלוץ '

ואמנם אף ' פועלי ציון ' כארצות  -הברית ניסו לגבש תכניות

מעשיות לעלייה  ,אותן העלו מעל דפי עיתונם  ' ,דער אידישע קעמפפער '  .למעשה  ,הציעו תכנית

כמעט מקבילה לתכניתו של יפה  -קבוצה של עשרה חלוצים תתאגד  ,תאסוף יחד אלף דולר

ותעלה לארץ  -ישראל במרוכז .

5

למרות התכנית היומרנית של

רופפים ביותר  .בינואר

1906

' החלוץ ' ,

פעילותו היתה דלה והקשרים עם ארץ  -ישראל היו

החלו להוציא עיתון ציוני אידישאי מטעמם  ' -די אידישע

בעיתון זה נדונו אפשרויות שונות של עלייה  ,אך הן לא גררו אחריהן מעשים  .מארגן

פאהן ' .

' החלוץ ' ,

אליעזר יפה  ,הרבה להתריע על חוסר הפעילות הציונית  ,וכך  ,למשל  ,הוא קורא לציוני אמריקה

' במה הצטיינו במשך עשר שנות קיום הסתדרותנו

?

:

חפשו בנרות  -אם תמצאו במה להשקיט את

מוסר חרטתכם !  . . .אוי לו לעם שאנו הננו העובדים לתחיתו

!'6

שיעור קומתו ומידת מעורבותו הרבה של יפה בתנועה הציונית בארצות  -הברית עולה בבירור
מחוברת שפורסמה על  -ידי ' התחיה '  ,ובה נאומו של יפה בוועידה הציונית העשירית של ציוני
אמריקה שנערכה כקיץ  7 . 1907מתוך ראיה עמוקה סקר יפה את מהלך התנועה

בארצות  -הברית ,

ועמד בצער על חוסר פועלה  .יפה נימק את שיתוק התנועה בהתנגשות הקיימת בין חבריה
המבוססים ,

' האמריקאיים '  ,לבין המהגרים שדה מקרוב באו  .שוני המנטאליות שביניהם מביא

וכך מספר ב ' כצנלסון על יפה במאמרו ' כחבלי אדם '  ,תלמים  ,רנא ( טבת  -שבט תשכ " ח )  ,עמ '

2

: 12 - 5

' מייד לעלייתו

ספר לי כי כבר נכנס ל " הפועל הצעיר " ומיד הסביר את נימוקו  :מיום שעמדתי על דעתי הייהי ציוני

מאורגן ,

באמריקה הייתי חבר בהסתדרות הציונית הכללית  ,כאן בארץ אין הסתדרות ציונית מחוץ ל " הפועל הצעיר "  ,לפיכך
נכנסתי לתוכו ' .
על התנועה הציונית בארצות  -הכרית בשנים אלה  ,ראה  :א '

פריזל  ,התנועה

הציונית בארה " ב  ,תל  -אכיכ תש " ל ; ב '

צוקערמאן  ,געשיכטע פון דער ציוניסטישער ארכעטער באוועגונג אין צפון אמעריקע [ תולדות תנועת העבודה

הציונית בצפון  -אמריקה  .להלן

:

ב'

צוקערמאן .

געשיכטע] ,

Palestine 190 - 1934 Efforts 1 Achievements

,

'

ניו יארק

Sandler , The Jews of ; 1955

and the Resetrlement 0

erica

,

8 . 1.

עבירה לשם קבלת

אילן  ,רמת  -גן . 1978
התואר דוקטור  ,אוניברסיטת כר ~ -

"

3

מיכאלי  ' ,ראשיתה של הסתדרות " החלוץ " באמריקה '  ,אסופות (  , ) 1959עמ '  : 110 - 107י ' אורי  ' ,אליעזר יפה ' ,

דבר  6 ,בספטמבר

. 1945

א ' יפה  ' ,דרך העם לארצו '  ,תלמים  ,קמג  -קמד ( אדר ב ' -ניסן תשי " א )  ,עמ '  - 6ד  .המעבר תרגם את מאמרו מיידיש .

4

שאותו פרסם בשנת תרס " ו בארצות  -הברית

,

ראה  :י ' טאבאטשניק  ' ,צו דער פיאנירען פראגע ' [ לשאלת החלוץ ]  ,רער אי4ישער קעמפפער  31 ( 9 , 11 ,כמאי

5

) 1907

. 92

6

כתבי אליעזר יפה  ,ב  ,עמ '

7

צו אונזער צעהנטע קאנווענשאן [ לקראת ועידתנו

העשירית )  ,פארטראג

פון א ' יפה  ,התחיה  ,ציוניסטישע

ארגאניזאציאן  ,ניו  -יורק [  , ] 1907החוברת מצויה בחדר אליעזר בנהלל  .תודתי נתונה לי ' בורטניקר שהפנה אותי

למקור זה  .על מקומו החשוב של יפה ב ' התחיה '  ,ראה  :ש " פ
כג  ,חוברת ב  -ג

ל)ע
~

( תש " ג ) ,

עמ ' ן. 3

שברץ  ' - ,זכרונות על אליעזר

ליפא יפה

ז " ל '  ,השדה ,

אליעזר ליפא יפה

לנסיגה במעשים  .יפה קיטרג על הטקסיות המרובה שמלווה את כל מעשיה של התנועה  ,אשר נוהגת

לחגוג למכביר  ,אך ממעטת לפעול  .עם זאת חייב יפה את ההשתתפות בוועידה וראה בכך מעשה
חשוב  .הוא הציע ריאורגניזאציה בתנועה והתווה את הדרך לכך  :ארגון חדש ויעיל  ,הוצאה לאור של

עיתון תנועתי ומתן עדיפות לחינוך הנוער  8 .מעניין לציין שבנאום ארוך ופרוגראמטי זה לא הזכיר
יפה כלל את עבודת האדמה כעיקר חשוב ביישוב הארץ  .עבודתו הציונית בארצות  -הברית מלמדת כי

באותה תקופה התלבט בין העדפת הפעולה הציונית בקרב המונים  ,לבין פעולה בקרב המעטים
המחייכים הגשמה .
בדיבורים בלבד לא היה ליפה
בעבודה שיטתית בארץ  ,קבע

8

סגי  .ייתכן שעל רקע החלטת הקונגרס הציוני השמיני להתחיל

יפה שעליו להכין את עלייתו

שלו  ,ובשנת  1908החל שלב חדש כחייו .

על הבנתו המרוכה בחינוך ועל חשיבתו רחבת האופקים מלמדים מאמרים שפרסם בהמשכים בעיתונות בארצות -
הברית עוד לפני ייסוד ' האכר הצעיר '  ' ,אונזערע קינדער ' [ ילדינו ]  ,דער אידישער אדוואקאט [ הפרקליט היהודי ] ,
11 ( 31

בנומכר ן. ) 190

81

מרגלית שילה

' האכר

הצעיר '

על נסיבות הקמתו של ארגון ' האכר הצעיר ' כתב אליעזר יפה

:

במשך שנת תרס " ז נחלשה בהרבה פעולת ' החלוץ ' ואז שב חלק מן החברים להוכיח כי
החולשה באה מתוך התרחבות יתירה ודרשו לחדול מספק פרוגרמות רחבות בשביל כל עם

ישראל  ,אלא להגשים למעשה בגוף את הציונות על ידי השתלמות בחקלאות ולעבור
לארץ ישראל .
ב6-

באוקטובר

ארגונם ,

1908

9

התכנסו שנים  -עשר ציונים צעירים יוצאי מזרח  -אירופה והכריזו על ייסוד

' האכר הצעיר ' 0 .י שתיים היו מטרותיו המוצהרות של הארגון  ,שראה עצמו חלק

מהפדראציה הציונית באמריקה  :א  .הכשרה מעשית לעולים המתכוננים לעבוד את האדמה בארץ

;

ב  .הפצת מטרותיו ברבים ורכישת חברים נוספים .
תכנית ' האכר הצעיר ' היתה ללא אח ורע בתקופה זו  .שנים  -עשר צעירים החליטו על עלייתם

ארצה לא מתוך יאוש  ,אלא מתוך הכנה קפדנית שכללה כמה עקרונות חשובים ביותר  .חבריה ילמדו
את עבודת האדמה באופן שיטתי

;

הם לא יסתפקו בכך  ,ויעבדו תקופת מה גם כפועלים שכירים

בחוות מבוססות ; תוך כדי עבודתם יצברו מלבד ניסיון גם הון התחלתי  ,שיאפשר להם לבוא ארצה
ולהתחיל בעבודה באופן עצמאי ; החברים לא יבואו כבודדים  ,אלא כקבוצה מגובשת בעלת גוון
אחד  ,ובבואם לארץ ייסדו מושכה למופת .

-

תכנית זו ענתה באופן מבטיח על כל בעיותיו של העולה החדש  -הפועל המנסה להיאחז

בארץ  -ישראל  .קבוצת ' האכר הצעיר ' במיטבה כנראה מעולם לא מנתה יותר מחברים ספורים

;

המספר הגבוה ביותר שנזכר היה עשרים ושישה חברים 1 .י כל חבריה היו ילידי מזרח  -אירופה
שהגיעו לאמריקה  ,ואף אחד מביניהם לא היה יליד ארצות  -הברית .

2ן

הבנתם של חברי הקבוצה את הצורך להיות מוכנים כיאות לעלייה היתה חידוש  ,שהתפתח רק
בתקופה מאוחרת יותר  ,עם בואם של אנשי העלייה השלישית  .ההכנה לעלייה של אנשי ' האכר
הצעיר ' התבטאה  ,כאמור  ,בשני תחומים

:

הכשרה חקלאית וצבירת ממון שיאפשר התבססות

ראשונית בארץ  .נראה שהמציאות האמריקאית איפשרה מילוי דרישות אלה בקלות יחסית  .האדמה
לא בערה תחת רגלי העולים  .בתי  -הספר החקלאיים היו פתוחים לכל דורש  ,ובחוות הגדולות ניתן

היה למצוא עבודה חקלאית  ,להשתלם ולהרוויח  .המוטו של החברים היה  ' :ארץ ישראל אינה בורחת

מאיתנו  ,אך אנו נברח ממנה אם נבוא בלתי מוכנים ' .

3ן

בעיתון ' האכר הצעיר ' מובא מכתבו של חלוץ

מארצות  -הברית המקונן על קשייו בארץ  .ב ' קליי  ,איש ' האכר הצעיר ' בארצות  -הברית הגיב על

9

10

כתבי אליעזר
ראה

יפה  ,ב  ,עמ '

. 126

 :שם  ,עמ '  ; 128 - 122י ' פארבשטיין  ' ,וואס דארף אונזער יוגענד וויסען ? ' [ מה על הנוער שלנו לדעת ]  ,האכר

הצעיר  ( 6 ,תשרי תר " ע )  ,עמ ' ; 19 - 18

ב ' ראבקין  ' ,די אויפגאבען פון " האכר הצעיר " ' [ תפקידי האכר

עמ '  ; 2 - 1ב ' צוקערמאן  ,געשיכטע  ,עמ '
11

ב ' ראבקין  ' ,צווישען די פעראיינין '

הצעיר ]  ,שם ,

. 217 - 214

[ בארגונים ] ,

דאס אידישע

פאלק 28 ( 13 , 1 ,

במאי

; ) 1909

הפועל

הצעיר ,

תרע " א  ,גליון . 8
12

על  -פי ראיון שערכתי

13

דער אידישער קעמפפער 111 ,

82

ב  5 -באוקטובר  1981עם שמואל
(7

באוקטובר . ) 1910

( ליבין ) יבין  ,איש כפר  -יחזקאל  ,שהיה חבר ' האכר הצעיר ' .

ניצני רעיון המושב -

' האכר

הצעיר '

המכתב בציינו כי מכתבים מעין אלה אינם מהווים הפתעה  ,אלא צריכים לשמש אזהרה  :על החברים
להתכונן לעלייתם .

14

בניגוד לרוב הפועלים מבני העלייה השנייה שבאו לארץ מלאי תהיות ומחפשי דרך  ,מאופיינת
קבוצה זו ברצון עז לבוא לארץ על  -מנת למצוא בה בסיס של קבע  ,שיאפשר הקמת משק חקלאי
ומשפחה  .מטרתם לא היתה לעלות לארץ ולעבוד בה כפועלים  ,אלא לעלות לארץ על  -מנת להתבסס

ולהתאכר  ' .התאכרות ' היתה שם  -גנאי בקרב צעירי העלייה השנייה יוצאי מזרח  -אירופה  ' ,איכר ' היה
שם נרדף לאדון המנצל עבודתם של אחרים .

אנשי ' האכר הצעיר ' היתה ההתאכרות

ואולם  ,עבור

אידיאל  .כבר בארצות  -הברית החל יפה להגות בטיפוס חדש של יישוב
יוכלו הוא וחבריו להגשים את משא  -נפשם .

ארץ  -ישראלי  ,שבאמצעותו

5ן

נראה שבתחילה ניסה יפה להפיץ את רעיונותיו ברבים  ,ואולם דרכו חייבה שהות הרחק
מהמרכזים היהודיים העירוניים .

6ן

אמנם חברי ' האכר הצעיר ' ניסו להשפיע מרוחם על הפדראציה

הציונית באמריקה  .כך  ,באספה שנערכה במחצית שנת

1909

הציעו החברים להרבות באינפורמאציה

על ארץ  -ישראל  ,לייסד בארץ מושבה אמריקאית ובנק אגרארי  ,ובעיקר להשפיע על צעירים אחרים
כי ילכו

בעקבותיהם " .

ואולם  ,למעשה הם פעלו ללא קשר עם הממסד הציוני  ,ובכך דמו ליתר

פועלי העלייה השנייה  ,אשר עלו לארץ ביוזמתם ועל אחריותם בלבד .
חברי ' האכר הצעיר ' למדו חקלאות בשני בתי  -ספר חקלאיים יהודיים  .מיעוטם  -בבית  -ספר
חקלאי בפילדלפיה  ,אשר נוסד ביוזמה יהודית פרטית

) (National Farm School , Philadelphia

ורובם  -בבית  -הספר מיסודה של חברת יק " א  ,בוודביין
 ] 81 School , Woodbine , New Jerseyז51ט

"

מ" . ) 1

(

)

ש

Baron De Hirsch Agricultural

בית  -ספר זה עמד בלב העיירה היהודית ודביין

שנוסדה ב  . 1891 -מטרת בית  -הספר היתה להכשיר צעירים יהודים לעבודה חקלאית  ,והלימוד בו היה

חינם  .משך הלימודים היה שנתיים  ,והתלמידים התמחו בענפי משק שונים ומגוונים -

פאלחה ,

ירקות  ,רפת ולול  .בית  -הספר עמד על רמה מקצועית נאותה  .יפה ויתר חברי ' האכר הצעיר ' השפיעו

בשהותם שם על רוחו של בית  -הספר  ,ולמרות המגמה האנטי  -ציונית שרווחה בו  ,זכו לאהדה רבה .
הקשרים עם החברים שלא היו מצויים במקום נערכו באמצעות מכתבים ובאמצעות העיתון ' האכר

14

אהרן לאנדסמאן  ' ,כריעף פון חברים ' [ מכתב מחברים ]  ,האכר

לאנדסמאניס בריעף '
15

ראה  :מ ' לוין

[ שמו

הצעיר 6 ,

( תשרי

. 18 - 16

[ תשובה למכתבו של לאנדסמאן ]  ,שם  ,עמ '

המלא היה אלימלך לוין  ,אך לעתים חתם בשם ' מלך

תלמים  ,לב ( כסליו  -טבת

תש " ג ) ,

עמ ' 27

;

תר " ע )  ,עמ ' ; ] 1 - 9

ב ' קליי  ' ,צו חבר

לוין ' ] ,

' ראשית דרכו באמריקה

ובארץ ' ,

' פון חבר א  .ל  .יפה ' [ מהחבר א " ל יפה ]  ,האכר הצעיר  ( 6 ,תשרי תר " ע ) ,

עמ ' . 15 - 11
16

על הצלחת ותעמולה של א ' יפה סיפור לי שמואל יכין ( ליבין ) ( לעיל  ,הערה

, ) 12

שלדבריו  ,הושפע מדברי יפה ,

הצטרף ל ' האכר הצעיר '  ,עבר לבית  -הספר בוודכיין  ,ועלה ארצה בסוף שנת . 1913
17

ראה  :ב ' צוקערמאן  ,געשיכטע  ,עמ ' ; 217 - 214

ב ' ראבקין  ' ,האכרהצעיר

ביוני . ) 1909
18

על

בית  -הספר החקלאי בוודביין  ,ראה
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מרגלית שילה

הצעיר ' ( נכתב ביידיש ) אשר חוברת אחת בלבד נשתמרה הימנו  .החברים הירכו להתכתב ביניהם גם

ק

כהיותם בחוות החקלאיות ברחבי ארצות  -הברית  ,באילינוי ובקליפורניה .
פרסום מועט ביותר ליווה את קיומה של קבוצה זו  .מכתב בודד של אחד מחבריה הגיע לפרופ '
וארבורג  ,מנהל ה ' פלשתינא רסורט ' דאז  ,ובו כקשת אינפורמאציה אודות החקלאות בארץ  -ישראל

והבעת תקווה כי הכותב יעלה במהרה לארץ  ,ויהיה בה איכר עצמאי  .בתשובתו הביע וארבורג שמחה

לשמע הידיעה כי ' גם באמריקה יש אנשים צעירים שמתכננים את עתידם בארץ ישראל ' .
1910

19

כשנת

נפגשו חברי ' האכר הצעיר ' בארצות  -הברית עם בר  -הפלוגתא הגדול של ' פועלי ארץ ישראל '

 -אהרן אהרונסון  -והלה עודדם להישאר ולהשתלם בלימודי החקלאות טרם עלייתם .

20

מתוך

העדויות המעטות שנשארו עולה כי קשריה של הקבוצה עם ארץ  -ישראל היו אפסיים  .פרסום יחידי

שלה בעיתונות הארץ  -ישראלית הופיע בשנת

1911

כ ' הפועל הצעיר '  .החותמים על הכרוז מסבירים

כי רק בעת זו  ,שלוש שנים לאחר ייסוד הקבוצה  ,הם מפרסמים בארץ את דבר קיומה  ,כי רק עתה
אלימלך לוין
עם עלייתו של אליעזר יפה לארץ  ,היה אלימלך לוין למזכיר הארגון  ,ולאחר עלייתו שלו היה
שמואל ליבין

המארגן  ,עד

לעלייתו בסוף שנת  . 1913תאריך עלייתו של ליבין מציין את סיום פעולת

הארגון בארצות  -הברית  .קבוצה זו היתה מעצם טיבה ותביעותיה מיועדת ליחידי  -סגולה בלבד  ,אך
עליית מנהיגיה הכיאה לחיסולה .

העלייה לארץ
בכ " א בחשוון תרע " א

( 23

בנובמבר

) 1910

עזב אליעזר יפה את ארצות  -הברית בדרכו לארץ  -ישראל .

הוא היה החלוץ שנסע לפני המחנה  ,על  -מגת לסלול את הדרך לעליית כל הקבוצה ארצה  .על רקע

התדמית השלילית שהיתה לארץ  -ישראל כקרב הציבור וראיית הקשיים הרבים מנשוא של הפועלים
שעלו ארצה  ,מן הראוי לבחון את מכתביהם האופטימיים של אליעזר יפה ואחיו עם הגיעם לארץ -

ישראל .

.

שגי מכתבים ביידיש שפורסמו בעיתונות  ,מהווים עדות ליחס המיוחד של אליעזר ואחיו לארץ -

ישראל  .ש " ד יפה  ,ששהה בארץ עוד לפני אחיו  ,הגיב על מכתבו של אליעזר  ,שניסה לעודדו על -
מנת שיעמוד בקשיי הארץ  ,והשיב כי אמנם ארץ  -ישראל ידועה כארץ אוכלת יושביה  ,אך מצבו טוב

 ' אני מתמוגג מאושר ממצבי בארץ ישראל  .החיים כל כך שמחים רוחניים  ,ומלאי תקוות  ,אנינמצא בתקופה הטובה ביותר בתולדותינו ' .

27

מכתב מלא התפעלות מכל המצוי בארץ כתב גם

אליעזר  ,שבוע לאחר בואו לארץ  .יפה  ,ששיגר את מכתבו לחברי ' האכר

19

מכתב י ' פארבשטיין לווארכורג מיום

12

כפברואר

, 1908

הצעיר ' .

היה מלא

ותשובת וארבורג לפארכשטיין מיום  9במארס

אצ " מ . ] 1 / 15 ,
טאנסקי  ' ,צו דער ציוניסטישער יוגענד '

[ הנוער הציוני ] ,

20

ע'

21

הפועל הצעיר  ,תרע " א  ,גליון . 8

22

מכתבו של ש " ד יפה התפרסם ב ' דאס אידישע

84

האכר

פאלק ' 15 , 11 ,

הצעיר 6 ,

( תשרי

( דו ביוני . ) ] 910

תר " ע ) ,

עמ ' . 6 - 4

, 1908

ניצני רעירן המושב -

' האכר

הצעיר

'

אופטימיות  :האדמה טובה ביותר לגידולים חקלאיים  ,קיימים  .שווקים הצמאים לתוצרת ויש מקום
לכל החכרים

3 .נ

לאור יחסם ההססני לעלייה של כל המוסדות העוסקים בהתיישבות  ,כולל ' המשרד הארץ -
ישראלי '  ,שעודד עולים רווקים בלשון זהירה ואשר הזהיר עולים פוטנציאליים בעלי משפחות אך
חסרי אמצעים מן העלייה  ,זוהרת עוד יותר האופטימיות של האחים יפה .

בבואו התגורר אליעזר בעין  -גנים  ,ועסק שם בגידול

נוסדה בשנת

1908

ירקות  ,ענף

שהתמיד לעסוק בו  .עין  -גנים

בתמיכת ' הוועד האודסאי '  ,והיתה ניסיון התיישבותי חדש  -מושבת  -פועלים

שבה לכל פועל בית ומשק  -עזר שבו עבד נוסף על עבודתו אצל איכרי פתח  -תקוה הסמוכה .

24

מתחילה חיפש אליעזר את צורת ההתיישבות הנאותה  ,לדעתו  .הוא התנגד הן להצבת ההווי הפועלי
כמטרה בפני עצמה והן לחיקוי נואל של אורח חייהם הפרימיטיבי של הערבים  .לדעתו  ,רק בדרכי

תרבות ועל  -ידי לימוד ניתן להצליח  .הוא פסל את חיי הנדודים חסרי התכלית של הפועלים  ,וניסה
ליצור בתנאים של אז הרגשה של קביעות במידת האפשר  .הוא לא התערה בציבור הפועלים בפתח -
תקוה  ,הרבה לעסוק בכתיבה  ,והיה שקוע במחשבותיו .
האחים יפה עלו לגליל כאכיכ תרע " א כעקבות שליתי ' השומר '  ,מנדל פורטוגלי וחברו שבאו שמואל דוד יפה
ליהודה כדי לעודד פועלים לעבוד בגליל  ' .אליעזר דבר על " ארץ חיטה ושעורה " ועל משק בהמות

וירקות  .רק זו היא התישבות מבוססת ומקומה  -בגליל ' .

שבה גם את יפה  .בחורף

תרע " א  ,פוטרו

25

הגליל על אווירתו וההווי המיוחד שלו

מנהל חוות כנרת ופועליה  ,ולחווה נדרשו פועלים חדשים .

אליעזר שם פעמים לעבר החווה הציונית הראשונה .

26

יפה התגורר בבדידות בבית  -המוטור שבכנרת  ,ועסק בין היתר בנסיונות שונים בגידול תירס  .הוא

התבלט במהרה הן בידיעותיו וכשרונותיו בחקלאות והן כמארגן ואיש  -ציבור  .רופין שיבח
וכתב כי הוכיח עצמו כאחד הפועלים המצליחים בגליל .

27

לימים כתב עליו ב ' כצנלסון

אותו ,

:

 . . .החברים הזוכרים את ימיו הראשונים של אליעזר בתוכנו ודאי יזכרו כי גם בחיצוניותו
ובהליכותיו היה אחר ממה שהיינו אנחנו באותם הימים

 . . .איזה בחור היה זה ? לבושו נקי ,

לא מן הבא ליד אלא תפור לגזרתו  ,מגולח למשעי  ,בעל נימוסים  ,שקט בהליכותיו  ,קולו

לא ירום  ,לא רגשני  ,לא מרדן  ,לא שאטר  ,לא ' לב קרוע '  ,חיצוניותו לא היה עמה שום
הכרזה  ,לא מחריב עולמות ולא בונה

מגדלות ' . . .

2

בטבת תרע " ב נערכה ועידת פועלי הגליל בראשותו של יפה  .בדבריו אודות ' הסתדרות פועלי הגליל '

ציין כי חוסר  -משמעת מצד הפועלים הגובלת בהפקרות  ,היא שהיתה במידה רבה בעוכריהם .

23

מכתבו של א ' יפה התפרסם ב ' דער אידישער

24
25

ש " ד יפה  ,שבילי בשדה ,

26

על הנעשה בחוות כנרת בעת

27

זו  ,ראה  :מרגלית שילה  ,חוות הלימוד של המשרד הארץ ישראלי  ,עבודה לשם קבלת

28

מכתבו של רופין לקרן  -הקיימת  -לישראל מיום
: 54

29

, 97

. 174 - 173

תל  -אביב תשי " ט .

התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים ,
ב ' כצנלסון  ,כתבים  ,ה ,

 17 ( 11בפברואר ) 1911

א ' כיין  ,תולדות ההתיישבות הציונית  ,ירושלים תש " ג  ,עמ '

אודות עין  -גנים ראה

:

קעמפפער ' ,

,

29

תל  -אביב

תש " ה  ,עמ '

7

 , 1976עמ '

בפברואר

. 187 - 144

, 1912

אצ " מ . ] 1 / 98 ,

 . 317 - 316ראה גם  :הנ " ל  ,אגרות  ,א  ,תל  -אביב

, 1961

מכתב

, 19

עמ '

' פועל כזה זוכה כאן להערכה רבה ' .

כתבי אליעזר יפה  ,א ,

עמ ' : 4 - 3

' הפועל הארץ ישראלי  . . .נהנה מכל החופש הארץ ישראלי  ,זה החופש המיוחד

במינו  ,ושקשה למצא בעולם הגדול דוגמתו חופש שהוא פריקת עול כל חברה ושחוק לכל קודש . ' . . .

85

קבוצת פועלים בעין  -גנים ,

1912

בית  -המוטור בכנרת  ,הבית שבו התגורר אליעזר יפה

86

ניצני רעיון המחטב -

' האכר הצעיר '

בניגוד לרוח המרד שפעמה בלבותיהם של פועלי העלייה השנייה  ,ניסה יפה להוכיח כי בניין חדש
ייננה מתוך סדר ושיטה  .כוחות וערכים חיוביים הם יכנו מולדת .

החוזה לחכירת כנרת
נסיון החכירה של קבוצת

' האכר

הצעיר '

את

כנרת

מצטרף

לקשת

של הנסיונות

הרחבה

ההתיישבותיים שנוסו על  -ידי ' המשרד הארץ  -ישראלי '  .הבעיה הקשה אשר בפניה עמד רופין היתה

:

כיצד ליישב פועלים יהודיים חסרי  -אמצעים או בעלי  -אמצעים מועטים  ,בלא להפכם לאיכרים
נתמכים כדוגמת איכרי הבארון

נסיון ההתיישנות של חברי ' האכר הצעיר ' היה אפוא בבחינת

?

גישוש נוסף בדרך למציאת השיטה ההתיישבותית הנכונה .
בקיץ

עמד רופין  ,מנהל ' המשרד הארץ ישראלי '  ,בפני הכרעה בדבר גורלה של חוות כנרת .

1912

ההפסדים המרובים שהחווה צברה מנעו בעדו מלהשקיע את כספי הגוף שתמך בכנרת  ,חברת

' הכשרת הישוב '  ,בקניית אדמות .

0

'

רופין ביקש לשנות את אופן הפעולה הכושל של כנרת  ,ולגייס

כספים לשם קניית קרקעות  ,ובכך למלא אחר ייעודה המרכזי של חברת ' הכשרת הישוב '  .מציאת

חוכרים יהודים בעלי  -ידע חקלאי ובעלי  -ממון לשם חכירת אדמות הקרן  -הקיימת  -לישראל היתה
משאת נפשו של רופין  ,עוד טרם נוסדה חוות כנרת .

ואולם  ,בעשור

שלפני מלחמת  -העולם

הראשונה לא נמצאו בארץ  -ישראל אנשים בעלי  -ידע חקלאי  ,בעלי  -ממון ובעלי  -רצון לחכור את

קרקעות הקרן  -הקיימת ( ולא להיות בעלים של קרקע פרטית )  .אנשי ' האכר

הצעיר '  ,שהגיעו ארצה ,

בשנים תרע " א  -תרע " ב  ,היו קבוצה יחידה במינה  .לראשונה נראה היה שהמשרד הארץ  -ישראלי מצא
קבוצת פועלים המתאימה לייעוד זה  ,ושבעזרתה יוכל לבצע ניסוי התיישבותי חדש .
העדות הראשונה לגישושים שערכו אנשי ' האכר הצעיר ' בנוגע לחכירת המקום מצויה במכתב
לקרן  -הקיימת  -לישראל מיום

7

בפברואר

1 . 1912נ

רופין הציג את אנשי הקבוצה הנמצאים

בארץ ,

אליעזר יפה ואלימלך לוין  ,וציין כי בחודשים הקרובים עומדים להגיע עוד חמישה או שישה
חברים  .לכולם יחד יש סכום של
תפעול חדשה

:

20 , 000

פרנק והם מבקשים לחכור את המקום  .רופין הציע דרך -

חברי ' האכר הצעיר ' יחכרו את חוות כנרת  ,בנייניה והאינוונטאר שלה תמורת אחוז

אחד מערכה  ,וינהלוה בהתאם ליכולתם הכספית  .לא כל שטח החווה יימסר לקבוצה ; חוות
מייסודה של חנה מייזל שהוקמה בחצר כנרת
הצעה זו היתה יוצאת  -דופן

2,

'

וכמה חלקות יועדו לעיבוד נפרד .

לראשונה התייצבה קבוצת פועלים בעלת  -יכולת

;

הבנות ,

ובעלת  -ממון ,

שהיתה מסוגלת לנהל משק חקלאי באופן עצמאי לגמרי  .אמנם קבוצת דגניה ניהלה בעצמה את
משקה והיתה אחראית עבור הנכסים שהועמדו לרשותה  ,אך חבריה לא העמידו לרשות המוסדות

ממון כלשהו  .מאחר שלא היה להם הון עצמי  ,לא נדרשו לשלם לקרן  -הקיימת  -לישראל עבור

30

31

על חברת ' הכשרת הישוב '  ,ראה  :לאה דוכן  -לנדוי  ,החכרות הציוניות לרכישת קרקעות בא " י
תק " ם  ,עמ ' . 172 - 98

אצ " מ  . ] 1 / 98 ,מכתבו בנידון של יואל גולדה  ,מנהל חוות כנרת  ,מיום
מכתבים נוספים של רופין בנידון  -מיום

32

על

חוות הלימוד לפועלות  ,ראה

:

 6במארס  , 1912שם ; ] 1 / 98 ,

.

, 1919 - 1897

 22באפריל , 1912שם , 1 - 3 ,

מרגלית שילה ' חוות הפועלות בכנרת

מיום

31

, ' 1917 - 1911

ירושלים

באפריל
קתדרה ,

 ] 3 / 101ש ). 1

, 1912

14

שם  ,שם .

( טבת

תש " ם ) ,

עמ ' . 113 - 81

2 7

~

דוו1כנג1ו1ע פועלי

ויגליל

בכנרת  ,תרע " ב

השימוש באדמתה ובנייניה  ,ואף לא נדרשה מהם כל ערוכה כספית עבור השימוש ברכוש הקרן -

הקיימת  -לישראל  .הם היו כבחינת שכירים המקבלים משכורת חודשית והמשתפים את המוסדות

המיישבים כמחצית מרווחיהם  .לעומת זאת  ,לחברי

' האכר הצעיר ' הוצע לחכור את כנרת לתקופה

הבלעדית  .הם לא יהיו שכירים אלא חוכרים הזכאים לכל רווחיהם  .עליהם

של שנה על אחריותם

להפקיד חמשת אלפים פרנק עבור האינוונטאר שיינתן בידיהם  .יתרת

כספם 15 , 000 ,

פרנק  ,תשמש

להוצאותיהם במשך השנה  .עם תום השנה  ,אם שני הצדדים יסכימו  ,יערך חוזה  -חכירה חדש
לתקופה של חמש שנים  ,ודמי החכירה יועלו  .בחוזה לא צוין כיצד ינוהל המשק בשנים אלו .
ההצעה  ,שלא הצריכה כל השקעה כספית מטעם חברת ' הכשרת הישוב '  ,ושלראשונה הבטיחה
רווחים  ,זכתה להסכמתה המיידית .

33

אליעזר יפה וחכרו אלימלך לוין  ,שהגיע זה מקרוב ארצה  ,נענו להצעתו של רופין וחתמו על
החודה

ב 12 -

במאי

הקיימת  -לישראל ,

33

1912

כנציגי ' האכר הצעיר ' .

34

חוזה זה  ,שלפיו נדרשו הפועלים לשלם לקרן -

היה ללא תקדים בתקופה זו  .בשנותיהם הראשונות נזקקו כל היישובים

מכתב החברה מיום  3כיוני

, 1912

אצ " מ  . ] 1 / 98 ,ההסכמה ניתנה עוד

כבר נחתם  .כדין  -וחשבון החודשי אודות פעולות החברה

.

(

שם , ,

כ 14 -

כמאי

, 1912

יומיים לאחר שהחווה

י ) ] 2/ 24מובטח ניהול החווה ללא סיכון

למוסדות המיישבים ניהול שאף עתיד ליחן רווח ראשון  .ואולם מבקרו החריף של ' המשרד
יעקובס

הארץ  -ישראלי ' ,

קאן  ,וחבר ' הוועד האודסאי '  ,מנחם אוסישקין  ,סברו כי חברת ' הכשרת הישוב ' לא היתה די זהירה במסירת

חוותה ללא ביטוח נכון  .ביקורת זו אופיינית למבקרי ' המשרר הארץ  -ישראלי '  ,אשר נמנעו נדרך  -כלל מראיית

,

.

המציאות בארץ וחרדו מפני סיכון נכסי התנועה הציונית  .מכתביהם ותשובת ' המשרד
ן: ] 2 / 24

34

קוש

. ] 1 /99

החוזה הכתוב בגרמנית מצוי באצ " מ . ] 18 / 17 / 6 ,

הארץ  -ישראלי ' ראה :

שם ,

ניצני ועיון המושב  ' -האכר

החקלאיים בארץ  -ישראל לתמיכה כספית נמרצת  .גם

כנרת  ,שאדמתה עובדה

למן קיץ

הצעיר '

, 1908

היתה

עדיין בראשית דרכה  ,ועוד נדרשו בה עבודות  -סיקול והכשרה  .יתר על כן  ,עדיין לא נקבע מבנה
המשק החקלאי במקום והנסיונות בגידולים השונים נמשכו  .השאלות המתעוררות למקרא חוזה זה
הן

:

מדוע הציע אותו רופין לאנשי ' האכר הצעיר ' ומדוע הם קיבלוהו

?

בזכרונותיו רופין כלל איננו מזכיר את קבוצת ' האכר הצעיר '  .ממכתביו למוסדות הציוניים עולה
בבירור מצוקתו הקשה בשנת

, 1912

שנגרמה בעטיים של הפסדיה של כנרת ובשל אי  -יכולתו

להגשים את תכניותיו  .בקבוצת ' האכר הצעיר ' בעלת הממון ראה רופין משום רווח והצלה  .במנתבו
אל חברת הכשרת הישוב הוא כתב בגילוי לב
גדולה ' ,

חוזה זה מדאגה

5

'

:

' אנו חושבים כי חברת הכשרת הישוב נפטרה על

ידי

ואכן האינטרסים של חברת ' הכשרת הישוב ' הם שהינחו את רופין  .הוא

הביע את תקוותו  ,כי קבוצת החוכרים אשר לא תודקק למנהל ואשר תכלכל ענייניה בעצמה  ,ודאי

תרוויח יותר מאשר היה מקובל עד כה  ,אף על פי שעדיין לא נמצא האופן בו ניתן לנהל את החווה
ברווח  .נראה אפוא ש ' המשרד הארץ  -ישראלי '  ,בשל מצוקתו  ,נהג בחומרה יתירה עם אנשי ' האכר

הצעיר ' .

6

'

ההסכמה לחוזה  ,שניתנה על  -ידי יפה ולוין  ,נובעת בראש וראשונה מרצונם להזדרז ולמצוא
מקום  -עבודה מתאים לעשרה

מחבריהם  ,שעמדו

להצטרף

אליהם .

סביר שגם יפה ולוין הניחו

שהגורם הראשי להפסדי כנרת היה מנהלה  ,וניתן לשער שהאמינו כי כדוגמת דגניה  ,יסיימו את
השנה ברווח  .אולם החברים שעלו מארצות  -הברית עם תום השנה התרעמו על תנאי החוזה .
בזכרונותיו סיפר ש " ד יפה כי באלול תרע " ב התכנסו החברים כדי לדון בתכנית  ,והמערערים טענו כי

אם יסיימו את שנתם ללא הפסד  ,יהיה בכך משום מעשה נסים  ,ואין לדרוש מהם תשלומים עבור

החכירה  .הם חשו מופלים לרעה ושאלו  . . . ' :ומדוע אץ המשרד הארץ ישראלי להתעשר ודורש גם
דמי

חכירה  ,אף

כי היה מפסיד מדי שנה עשרת אלפים פרנק

?'

37

ואילו אליעזר יפה מצדו טען כי

ניתן לעבוד שמונה  -עשרה שעות ביום  ,ליעל את העבודה  ,ולהכניס שיטות עיבוד חדשות  .הוא טען
כי
לא נאה לפועלים לבטל חוזה  .נוסף לזאת  -כל עלייתנו לארץ היתה לשם בנינה בגופנו
ונפשנו  .ומה איפוא האסון אם נכנס בחובות ונצטרך לשלם במשך שנים  ,הלא לקק " ל
נשלם  ,משמע

שנעמול לטובת הלאום והן זה הוא יעודנו .

38

תרע " ג  -שנת העבודה בכנרת  -מאזן ההישגים
לבטים רבים ליוו אפוא את תחילת נסיונה ההתיישבותי של קבוצת

' האכר הצעיר '

בכנרת  .התוזה היה

אכזבה ראשונה  .אכזבה נוספת היתה הישארותם בארצות  -הברית של ארבעה או חמישה  ,מבין

35

מכתבי רופין מן ה  7 -בפברואר ,
, 1913

36

30

באפריל

ו 27 -

במאי

, 1912

אצ " מ 1 / 98 ,

]

ידיעה כרוח זו הופיעה גם כ ' די וולט ' ,

גליון . 5

חיזוק להרגשה זו ניתן למצוא בעמדתו התקיפה של רופין לגבי הצורך בהגשמת החוזה  ,וראה להלן  .ראה
' דרכי

לארץ '  ,ברכה

חבם

( עורכת ) ,

ספר העליה השניה ,

:

א ' יפה ,

תל  -אביב בש " ז  ,עמ ' . 160

. 430

37

ע " ד יפה  ' ,קבוצת " האכר הצעיר " '  ,שם  ,עמ '

38

י ' שפירא  ,הקדמה  ,כתבי אליעזר יפה  ,א  ,עמ ' כח  -כס .

ק ץ
~ ~

,

נליון ראשון

ן

טבת

%

ן גן  -ה רק
.
התגנן

 ) 1נמנרלי הירקות ( מעין סח חה ) -

-

 ) 2הורבעה והשתילה בעונה ת 4 -אח

הזריע ~ תוהשתילים -

 ) 3לוח

-

מחלות הירקנה ורסואותיהן -

)4

ס.

dtiW

*

ז

 , ) 5זיעונ  ,מ ' מזערית והוראות קצרות ) טפת ה ,

.

 ) 6מעולם הירקות ( מבתג מב ;  -שמן  ,ידיע ~ ח )

)7

שארירקוה

 ) 8אל הקויאים

-

-: -

-

-

-

-

-

-

)1

 .א.
-

לחברים וחברות מנדלי ירקות

בידודהן שומרון והגליל.

.

בטס בת חברים

לדעה  ,אשי הריב

נם  -חברים

טהם ה6

לגדול

!

ורקותי

ה ,ירגש הצה -ף שישנו כעת בקשר הסידי בין מגדלי הירקות

אשי

 ,ההבבל נשנה

האחרונה ועומדים להתרבוה עוד ינתה בשנה הבאה  .הראו על

זה,

שלרוב מאחנו

.

אק די נם ק נטקצוע זה ואין נם סקורות
כל א

"י

אצא במעלו יטל אדם

אראשון .

י

.

' 1אב מהש

?ייעות

מדהוה .

ועצות

 .כל אחר סתלבט  -יאותן

השאלות

האלסא -ביהיוה  ,ואם הצליח סי כאימא למצא שהרו ] לשעלה זי או אחרת,
לו  :האפ  ,טרות להקנות  %ת ק  :לחכוי איטה טר 5טצא את הפתרק הזה  ,ואף
.

גרנ4

שר מצא זה  ,בזבוז הכדרת כאופן  .זה

.

אן
לא

היכלת  -לקהת טחברו את
עק 5זאת ואצא
והשכר אינו לס  .הצער ~
גתחהונה  ,אין ! תם נכון לגדוף ' רקות ואץ אמונה בהצלחת  .טקצע זה והלא גדול

.

ירקות  .הוא  .אחל מעמודי

אר

"

טקצע

החי

זה בישיבנו

טתהת לדיוטה

.

.

במשק החקלאי  ,א ן בית אבי ואין טטבח הקבוצה

חוה  .יכתים להתקים קיום גריא בלי טקצע זהי ולמרות

 :את

נחשב

ער הזם ! האהרון  .בכל אופן  ,כטעט למיונת -במשקיט טבעם משוט  :יען

ענבנ ' ה ( כאשר התבטא

"

זה

נות עגבניה

איא

.

הד  :מעסקני הישוב

).

הנא

שלגדל

; ילק ליוקר עשרת  .מונים מאשר

התהילו בזמן ( ושחרון  .לטפל בירקות פחות או ' ותר לא כא
ואם
~

כעקבות המשגר  ,אשר העלה את מחש העגבניה בשוק ועוד יותר העלה

את מהיר הכסף הדרוש לקנית

העגבניה  .בשוק.

ואולם אם  .מקצע זה לא  :ירכש

לו את עטרתו הנכונה בטשק  ,אם בגדול ייקות נום ' ף לגשש
ער

טאר

טה ,אי

הננה טהריה

,

כאשר

באסלה

יש לח ' טוש יטבעכור הטשכר שוב ידחקו ירקיח השוק את ירקות

שיתנוה .

ולטה לא נהניא מעז

וקשי

לכסם את מקצע קירקור במשק הביתי ולרכה

לו

המשבר

יהר

את הטתוק

והכרה

כמו

הזה ,

הפלחה,

הגליון הראשון של ' גן הירק ' ( טבת תרע " ז )  ' ,עלון שמושי לגדול ירקות ' שהוציא אליעזר יפה

סע

ניצני רעיון המושב -

' האכר הצעיר '

העשרה שהיו מיועדים מלכתחילה לעלות  .ואולם  ,אף עובדה זו לא גרמה לנטישת הרעיון  .החשש
כי עזיבת כנרת תביא להשמת המקום  ,הכריע את הכף .

39

כתחילת אוקטובר

1912

החלו כעבודתם

בחווה עשרה פועלים  ,וביניהם שתי פועלות  ,שכונו בשם ' הקבוצה האמריקאית ' .

תוך שנה אחת בלבד הושגו בכנרת מספר הישגים בעלי  -חשיבות
א.

40

:

בכל פרקי הזכרונות על אודות עבודת חברי ' האכר הצעיר ' בכנרת מצוינים לשבח ארגון
העבודה החקלאית וריבוי הניסויים החקלאיים שנעשו בה  .החווה כולה שינתה את צורתה

וטופחה באהבה רבה  ,תוך שימת דגש גם על צורתה החיצונית  .העולים מארצות  -הברית הביאו
כלי  -עבודה חדשים  -מיכון חקלאי שלא נראה עד אז כדוגמתו בארץ  .חלקת  -אדמה יוחדה

לעריכת נסיונות בגידולם של זנים חדשים  .הוחל בהקמת לול ובטיפוח הרפת  ,בניסיון להקמת
משק מעורב .

ן4

דעתם של רופין ווילקנסקי שיש לטפח בארץ  -ישראל משק מעורב  ,בניגוד

למשק המונוקולטורי שטופח בתקופת העלייה הראשונה  ,זכתה אפוא לחיזוק נוסף .
ב.

ניסיון ראשון בייסוד משק המספק את עצמו  .אנשי ' האכר הצעיר ' התנגדו נחרצות להעסקת
עובדים מבחוץ  .דעתו של יפה היתה כי החקלאי חייב לדעת לטפל בכל הקורה

ולהימנע משימוש ' בזבזני ' בבעלי  -מלאכה .

במשקו ,

העיקרון של עבודה עצמית ללא כל עזרה מבחוץ

42

הונהג אף לגבי השמירה על המקום  .חברי ' האכר הצעיר ' לא שכרו

שומרים  ,ואחד

מביניהם

הופרש באורח  -קבע  ,לפי תורנות  ,לשם כך  .כמקרה  -חירום נקראו כל החברים לעזרה .
ג.

לראשונה  ,מאז היווסדה  ,לא עלה ניהולה של כנרת ממון כלשהו
של חברים  ,שנים  -עשר בלבד .

44

והיא עובדה בידי מספר קטן

43 ,

ביטול ההנהלה וצמצום מספר החברים הוכיח פעם נוספת כי

מתן אחריות לפועלים מעלה את תפוקתם במידה ניכרת .
ד.

נצחונה של העבודה העברית היה אולי ההישג החשוב ביותר  .מלחמתם הקשה של הפועלים
למען השתתת עבודה עברית בלעדית באדמות הקרן  -הקיימת  -לישראל  ,הוכתרה לראשונה
בהצלחה שלמה  .בניגוד לדעת המוסדות הציוניים שדגלו בעבודה עברית ' עד כמה
היתה דעתו של אליעזר יפה בנידון חד  -משמעית
יפה  ,שבילי כשדה ( לעיל  ,הערה

שאפשר ' ,

:

. 95

39

ראה  :ש " ד

40

האמריקנים מנו חמישה חברים בלבד  :אליעזר יפה ; אלימלך לוין  ,חלוץ מגדלי העופות בארץ  :דב קליי  ,שנרצח
בידי ערבים

ב 1915 -

במלחמיה

;

 , ) 25עמ '

צבי קרישכסקי  ,שירד עם תום השנה להודו

מייסדי כפר  -יחזקאל  .הפועלים הארץ  -ישראליים היו
אפשטיין  ,שעבר לנטעים

 :שמעון מקלר ; הדסה

:

;

ד " ר יוסף זוסמן  ,שנרצח

וחנה אנטופולסקי  ,שנמנתה עם
ב 1914 -

לוין  ,אחותו של א ' יפה ואשתו של

בסביבות ירושלים ן דב

א ' לוין ; וש " ד

יפה  .כמשך

השנה הצטרפו שניים נוספים  :אליהו פרסי  ,שהיה ה ' ספרדי ' היחיד כין אנשי הקבוצה  ,ושנרצח בכנרת בקיץ 1913
בידי רועים בדווים  ,ופרומה ציפיס .
41

על אודות העבודה החקלאית  ,ראה  :ש " ד יפה  ' ,קבוצת " האכר הצעיר " '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה
; 431 - 430
: 46 - 45

א'

 , ) 36עמ '

ב " ש ישראלי  ' ,לתולדות החצר '  ,שם  ,עמ '  ; 424ברכה חנם  ,החצר והגבעה  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '
רופין  ' ,א '

יפה '  ,תלמים  ,לב ( כסליו  -טבת

תש " ג ) ,

עמ '  . 24בניגוד לשנים אחרות  ,לא נמסר דין  -וחשבון

שוטף על מהלך העבודה בשנה זו  .מאחר שחברי ' האכר הצעיר ' לקחו את החווה תחת

אחריותם  ,הם

לא חויבו

כמסירת דין  -וחשבון ל ' משרד הארץ  -ישראלי ' .
42

מ ' לוין  ' ,מאמריקה ועד הנה '  ,הפועל

43

שכרו של ברמן  ,מנהלה הראשון של חוות כנרת  ,היה

הצעיר 5 - 4 ,

( כ " ז כתשרי
6 , 000

תש " ג ) .

פרנק בשנה  ,ולכך נוספו תשלומים עבור הוצאותיו

השוטפות  :מגורים ונסיעות  .ברמן העסיק בחווה גם מנהלי  -עבודה  ,ואף הללו קיבלו שכר  .בזמנו של יואל גולדה ,

.

מנהלה השני של החווה פחתו הוצאות ההנהלה במידת  -מה .
44

מאז ייסודה של החווה הועסקו בה  ,אמנם תוך שינויים בהתאם לעונות השנה  ,בין עשרים לשלושים פועלים בעת
ובעונה אחת .

91

מתלית שילה

את הגליל אנחנו יכולים וצריכים להציל ולכסס בכל אופן  ,ורק בידי העברים נבנה הגליל
בשביל העברים  .וכל העבודות מן הכי פעוטות עד הכי חשובות תעשינה אך ורק על ידי

עברים  .ועליו לעשות את העבודות האלה לא רק למען קיים את מצות כבוש העבודה  ,כי
אם יען אשר עבודתנו היא  ,וכבר הגיע הזמן שנזכה לעשות את מלאכתנו כיד עצמנו  ,כי
באופן אחר לא יצמחו לנו ידים לעולם  ,ולעולם לא נזכה לחיות חיי עם עובד בארצו .

ה.

45

לראשונה בארץ הוערכה עבודת הפועלת כעבודת הפועל  ,והפועלות שעבדו בחווה  ,הן במשק
בית והן בחקלאות  ,זכו בשכר שווה לשכר עמיתיהן הגברים  .היה דה חידוש של ממש  ,שנקבע
כתוצאה מיחסו של יפה לפועלות .

46

יפה ראה את עבודת הפועלת באור חדש

:

הפועלות  ,נמצאות במצב מיוחד  ,ואף למקומות העבודה העברית קשה להן לחדור  ,אם כי
ברוב מקצועות העבודה אין הן נופלות מן הפועלים  . . .על חברינו לזכור מה מעטות הן
עדיין העובדות העבריות בגליל  ,ועל כן בכל מקום אשר יוכלו חברינו להכריע את הכף
שתתקבל פועלת במקום פועל  ,צריכים הם לעשות את זה . . .

47

נראה שגם חידוש זה של קבוצת ' האכר הצעיר ' לא זכה לחיקוי מיידי  ,והשוואת עבודת הפועלת
לעבודת הפועל לא היתה נחלת יתר הקבוצות .
ו  .המאזן הכלכלי הורה כי השנה נגמרה בהפסד כספי זעיר -

600

פרנק ( בנוסף להפסד המשקי

בו חברי ' האכר הצעיר ' ל ' משרד הארץ  -ישראלי ' דמי  -חכירה שהצטברו בתום השנה לסך

פרנק )  .בשנותיה הקודמות של כנרת צברה החווה הפסדים כספיים גדולים
~
20 , 000

פרנק  :בשנת

30 , 000

פרנק .

48

- 1910

למעלה

מ 5 , 000 -

פרנק  :מאוקטובר

1911

:

בשנת

עד ספטמבר

המספרים מדברים בעד עצמם  .אמנם תחזיתו של ' המשרד

4 , 000

1909

-

- 1912

הארץ  -ישראלי ' .

שהחווה תוכל להפוך ממשק מפסיד למשק נושא רווחים תוך שנה אחת  ,לא התאמתה  ,אך המאזן
הכלכלי השתפר מאוד  .עם עזיבתו את החווה  ,כתב אליעזר יפה לרופין

:

 . . .הדפיציט השנה לא היה הכרחי והחלק הכי גדול מן הכסף שהפסידה הקבוצה ' האכר

הצעיר ' איננו הפסד  ,כי אם מוכח בעודף הכשרת האדמה וכל שיטת

העבודה  .וכסף זה

מוכרח להמצא בשנה הבאה ובשנים הבאות אחריה  ,אם רק ידעו להשתמש באותו העודף
שהכנס לכנרת בכח  ,מה שאני מתאמץ למסור עכשו לחברי הקבוצה מכפר אוריה שבאו
עכשו לכנרת .

49

יפה הצטרף לדעתו של רופין  ,שאין למדוד את הישגי המשק בהתאם לרווחים או להפסדים
המיידיים  ,וכי ההשקעות המרובות בזמן ייסוד משק לבטח תישאנה פרי לאחר שנים אחדות .

ראה

45

:

כתבי אליעזר יפה  ,א  ,עמ '  , 15מתוך דברים שנאמרו באייר תרע " ד  .יפה עצמו תמצת את רעיונו וכתב  ' :רעיון

העבודה העברית נובע מתוך שאיפת האומה העברית להחיות את עצמה בעבודתה כארצה '  .שם  ,עמ ' . 19
על מצבה של הפועלת החקלאית בארץ בתקופה זו  ,ראה

46

:

.

מרגלית שילה  ' ,חוות הפועלות בכנרת ' ( לעיל הערה

 , ) 32עמ ' . 88 - 81
כתבי אליעזר

47

יפה  ,א  ,עמ ' 16

הפועלות  .ראה

:

רחל כצנלסון  ' ,איש יוצר  , ,תלמים  ,לב ( כסליו  -טבת

48

ראה

49

 :2ק
~

תש " ג ) ,

מרגלית שילה  ,חוות  -הלימוד של המשרד הארץ ישראלי ( לעיל  ,הערה

מכתב מיום ה ' בחשוון

:

 .דבריו נאמרו באייר תרע " ד  .יפה היה הפועל  -הגבר היחיד שהוומן לאספות

תרע " ד  ,אצ " מ 1 - 3 ,

3 / 101ושא .

עמ '

. 15

 , ) 26עמ ' , 124 - 112

. 180 - 169

ניצני ועיון המושב  ' -האכר הצעיר '

עזיבת כנרת
למרות ההישגים הבלחי  -מבוטלים  ,לא שררה בקרב פועלי החווה שביעות  -רצון  .העדויות על החיים
בכנרת בשנה זו קצרות ביותר  .בעיתונות הפועלים הופיעו רק ידיעות על תחילת העבודה וסיומה .

ל

'

העבודה המרובה  ,והעובדה שחלק מהחברים היו ' ירוקים ' בארץ גרמו למיעוט הידיעות על כך
בעיתונות הפועלים  .כמה קטעי זכרונות  ,ובעיקר הדין  -וחשבון המפורט על אספת החברים מיום
כ " ה כניסן תרע " ג  ,מרמזים על הרוח הפסימית ששררה כתווה .

ן5

במכתב לרופין  ,כמה חודשים לאחר

התחלת העבודה  ,דיווח יפה על עזיבתם של שני חברים למטולה  ,ועל תכניותיהם של חברים אחרים
לעזוב את המקום בעתיד הקרוב .

52

לעומת הלך  -רוחם הקודר של החברים  ,הביע

רופיי

אמון רב בקבוצה ואופטימיות לגבי יכולתה .

באספת הפועלים שנערכה בכ " ה בניסן תרע " ג  ,שבה דנו באפשרות חידוש החוזה עם ' המשרד

הארץ  -ישראלי '  ,הציג אליעזר יפה שתי הצעות שהועלו על  -ידי

רופין  .המשותף לשתיהן היה הרצון

להמשיך בקיום משק חקלאי המושתת על חיי שיתוף  ,יחד עם אפשרות לפרטיות מסוימת  .ההצעה
הראשונה מהווה המשך לשנת החכירה בתרע " ג  ,תוך כדי העמקת הנטיה להעביר את החווה
והאינוונטאר שלה לידי החברים במשותף  ,במידת האפשר  .רק האדמה תישאר בבעלות הקרן -
הקיימת  -לישראל שבהתאם לתקנותיה  ,אין באפשרותה למכור את קרקעותיה  ,שכן הן נחלתו של
העם כולו  .לראשונה הוצע לקבוצת פועלים לקחת על אחריותה משק לתקופה של עשר שנים .

ההצעה מרחיקת הלכת  ,להעמיד לרשות החברים חלקות קטנות לעיבוד פרטי למשך חמישים

שנה ,

מורה על המגמה ליישב את הקבוצה כאופן קבוע כמקום  .אף התכנית להקצות שטחים לשם כנייח
בתים מורה על הכוונה לאפשר לאנשים להקים משפחות  .בניגוד לדגניה  ,בה נחתם מדי שנה חוזה

למשך שנה  ,הוצע כאן להקים קבוצת  -עבודה קבועה  ,בה תהיה לחברים מלבד רכוש משותף גם
פרטיות מסוימת .
הצעתו השנייה של רופין היתה כי החברים יקבלו על אחריותם את המקום בהתאם לתנאי דגניה .
דהיינו  ,החברים לא יחכרו את המקום  ,אלא יעבדוהו על אחריותם  ,יקבלו משכורת חודשית של

פועל  ,ויחויבו לתת ל ' משרד הארץ  -ישראלי ' מחצית מריווחיהם  .ניכר שרופין הבין שאין לנהוג

בכנרת ובדגניה איפה ואיפה  ,וכי יש להציע לקבוצות הפועלים השונות תנאים שווים  ' .המשרד
הארץ  -ישראלי ' הציע גם לרכוש עבור הקבוצה עדר  ,ואף למסור לה את נטיעת הפרדס  .קיימת
אפשרות למסור לחברים חלקות קטנות לשם עיבוד עצמי  ,אפשרות שלא היתה קיימת בדגניה  .אף
חוזה זה הוצע לעשר שנים  .נראה שנחושה היתה כוונתו של ' המשרד הארץ  -ישראלי ' למצוא לכנרת
פיתרון לתקופה

ממושכת  .רופין הכיר כנראה את נטיות אנשי הקבוצה ורצונם לחיות חיים

פרטיים ,

ובהצעתו יש משום מחווה כלפיהם .

במחווה זו לא היה לחברים סגי  .במכתבו של יפה ל ' משרד הארץ  -ישראלי ' הוא כתב גלויות כי
החברים מתנגדים להמשך קיומם כקנוצה .

50

51

53

נראה שזו גם היתה הסיכה המרכזית לעזיבות החברים .

הפועל הצעיר  ,ב ' בחשוון תרע " ג  :שם  ,ל ' בתשרי תרע " ד
פרוטוקול האספה  ,אצ " מ ,

52

מכתבו

53

המכתב

. 1 -3

; האחדות  ,ז '

בחשוון תרע " ג ; שם  ,ז ' בחשוון תרע " ד .

1 ) ] 3 / 101א .

של א ' יפה מיום י " ט בתמוז תרע " ג  ,שם ,

שם .

מיום ב ' באייר תרע " ג  ,שם  ,שם .

1 1
~

~

24נ

 .זייג  , -~ easdל
מ
 _liaf-14י" ש * 1טעג /
" "4לשא

ה י2

ו -

'

*,

ל

_

%
י

"-

1
.

((

"

ftc z

4

4ק

ק

-

/ peH

"

י

השק /

-/

נרך

ש וף

ולע -4

(

"

רע4ש

" -

"

",

,

ל

שרועעם

"
ךן

ענג

11ן

ללזי

-ai/r

"

4

/

"
__

יג

9

"

"

)

 ,לק ,

יש4גנ

--

"

'

ירי

ש

)

?1

~-

 ,ככר /,,י; .1י מד

(ה

"

--

4

? /11

0י ,

1

_ ,פ ,

ך

ן

 - 4רח '

. .

))

 /ילול "-

7וך0י

לדין

ףקת?  -עח

"י

-

/

ה16 %

המדג 4 -

'

-

-

:

-

/

תולדות חייו של אליעזר יפה בכתב  -ידו  ,כפי שרשמן בשנת תרס " ה

לאור הדעה המקובלת נדבר נטיית לבם של בני העלייה השנייה להתיישבות שיתופית  ,ראוי להכיר

בכך שלעומת מצדדי השיתוף  ,היו לו אף מתנגדים  .עוד כארצות  -הברית הגו אחדים מהם בצורת -

התיישבות שונה  .לוין כתב בזכרונותיו שעוד באמריקה חשב אליעזר יפה על תכנית חדשה

להתיישבות  ,אך מחשכתו היתה אז בבחינת בוסר .

54

רק במשך שנות שהותו בארץ התגבשה אצלו

תכנית מפורטת  ,והוא העלה אותה על הניר בחוברת ' ליסוד מושבי עובדים ' שפורסמה כשנת

תרע " ט  .דב אפשטיין  ,מחכרי הקבוצה  ,סיפר בזכרונותיו כי תחושה של ניסיון שאין להמשיכו
ליוותה את החברים למן תחילת דרכם  .אפשטיין ציין כי למרות שבין החברים לא היו סכסוכים  ,אלא
להיפך  ,שררה רוח של אחווה וריעות  ,ההרגשה היתה כי לאופן  -חיים זה  ,חיי קבוצה  ,אין עתיד  ,וכי
יש לחפש דרך חדשה .

ליין

55

מן הפרוטוקול של אספת החברים עולה באופן גלוי ביותר התנגדותם של

 ,ראשית דרכו כאמריקה ובארץ ' ( לעיל  ,הערה

54

מ'

55

ד ' אפשטיין  ,בתוך י ' שרת ונ ' תמיר

שקן

,

( עורכים ) ,

 , ) 15עמ '

. 27

אנשי העלייה השנייה  ,פרקי זכרונות ,

א  ,תשל " א  . ,עמ '

. 119

.

-

.

תערוכה חקלאית
כנרת תרן

*

- ,-

8118

ן

 %קיא

1

;.

ן

[ ץ "ש -ן
ארבעה מאנשי ' האכר הצעיר ' בכנרת

* -

)

לנף

תעודת הצטיינות לחברי ' האכר הצעיר ' שניתנה בתערוכה
החקלאית בכנרים תרע " ב

החברים לחיי שיתוף  .הנימוקים היו שונים  :חיי הקבוצה מונעים חיי משפחה ; קשה ליצור מאנשים

שונים חטיבה מגובשת אחת בעלת דעה אחת ; לחיי הקבוצה אין תוכן פנימי ואין הם מספקים את חיי
הפרט

;

יש בהם תועלת

כשלב  -מעכר לפני התיישבות של קבע  ,אך אין לראות בהם דרך  -חיים .

למעשה  ,נימוקים אלה היוו את תמצית הטיעונים שהעלה אליעזר יפה כחוכרתו ' לייסוד מושכי
עוכדים '  ,אשר סללה את הדרך לייסוד המושב .
כאלטרנטיבה לחיי קבוצה הציעו החברים ליצור צורת  -התיישבות חדשה  -מושב  -עובדים  .לא
נשארו מיסמכים המתארים את ההצעה לפרטיה  .בזכרונותיו כתב אלימלך לוין כי חברי ' האכר
הצעיר ' הציעו לשאת כאחריות לכנרת כגוף מאורגן  ,אך למעשה תחולק האדמה כין החברים  ,וכל
אחד יהיה חופשי נעינוד חלקתו .

56

כמכתביו של יפה ל ' משרד הארץ  -ישראלי ' משנת תרע " ג כלל לא

הוזכר רעיון זה  ,אך הוא הועלה בחוזרים ששלח נאייר תרע " ד מטעם הסתדרות פועלי הגליל .

57

יפה

דן בייסוד מושבי  -עובדים ומושבי  -פועלים  .במושב  -עובדים יעמדו העובדים ברשות עצמם על
אדמת הלאום  .הם לא יזדקקו לעבודה אצל אחרים  ,ולא לענודת אחרים אצלם  .עיבוד אינטנסיבי
56

מ ' לוין ,

' ראשית דרכו באמריקה ובארץ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

 . 27 - 25ראה גם דבריו של יוסף שפירא בהקדמתו

לכתבי אליעזר יפה  ,א  ,עמ ' כט .
57

.

כתבי אליעזר יפה  ,א  ,עמ ' . 20 - 13

95

ניצני ועיון המושב  ' -האכר

של הקרקע יהווה את הבסיס לקיומם  .נראה שבשנת

1914

הצעיר '

התגבשה תכנית לייסד מושב במתכונת זו

בתל  -עדשים  .כמקביל לכך עסק יפה גם בתכנון מושבי  -פועלים בפוריה וכנרת  .בניגוד למושבי -
עוכדים  ,תוכנן כי הללו יתכססו על עבודת  -חוץ  ,ולכל משפחה ייוחדו כחמישה דונאם בלבד לשם

עיבוד עצמי " .

יפה לא ראה כעובד בורג במכונה  ,אלא פרט בעל  -רצון ומאוויים משלו  ,אשר רוצה

להיות אדון למשקו .

של יפה

:

59

שמואל דיין  ,יוצא דגניה שהיה ממייסדי נהלל  ,העיד על מחשבתו המקורית

' כמה עוז רוח דרוש לקום ולהגיד באותה שעה

הבנויה על האדם עצמו  ,על היחיד ' .

:

ישנה גם צורת התישבות אחרת  ,צורה

60

' המשרד הארץ  -ישראלי ' נמנע אז מלנסות דרך חדשה נוספת לפתרון בעיית כנרת  .המקום צבר

הפסדים למכביר  ,והיתה התנגדות מוחלטת לערוך בו ניסיון חדש  .הנטיה היתה לייסד משקים
נוספים כדוגמת דגניה נושאת הרווחים .

ן6

בניגוד להצהרתו של רופין  ,כי חידושה של ההסתדרות

הציונית הוא במתן אוטונומיה למתיישבים

62 ,

במקרה זה היתה עמדת ' המשרד הארץ  -ישראלי '

נוקשה  ,ויעקב טהון  ,סגנו של רופין  ,לא היה מוכן לדון בכך כלל  .עמדתו הבלחי  -פשרנית של

' המשרד הארץ  -ישראלי ' גם כנוגע לחובות הקבוצה  ,בגין הפסדיה ודמי החכירה  ,גרמה לחברים
עוגמת  -נפש רבה ביותר  ' .בויכוחים אלה הגיעו הדברים לידי טרגדיה ממש  :אילו חברים וחברות
ישבו ועיניהם זלגו דמעות צער ועלבון ; חברים אחרים חרקו שן ולא פצו פה . ' . . .

63

אנשי ' האכר

הצעיר ' עזבו .

לבקשת ' המשרד הארץ  -ישראלי '  ,נענתה קבוצת הפועלים שבראשה עמד בן  -ציון ישראלי ואשר
שהתה בכפר  -אוריה  ,לבוא וליישב את כנרת  .חברים אלה הקימו במקום את קבוצת כנרת שהיתה
לביתם הקבוע .

סיכום
אחד היסודות רבי  -העניין ביותר בחקר העלייה השנייה הוא ראיית תולדות ההתיישבות  ,ראשיתה
והתהוותה תוך התנסויות וחיפושי דרך שונים  .דווקא בשל העובדה שכל מה שהתרחש היה פרי -

רוחם ומעשה  -ידיהם של אנשים מעטים כל  -כך  ,ההיסטוריה של תקופה זו היא כמעט סיפור
אינטימי של חיי המעטים .

58

שפ  ,חוזר מס ' 4
שם  ,עמ '

59

מאייר תרע " ד  ,עמ '  . 18יפה דן כמושב  -פועלים שיקום בכנרת ויתפתח למושב  -עובדים  .ראה גם

. 27

י ' אורי  ' ,ליסודות השקפותיו ומקורות רעיונותיו '  ,תלמים  ,לב ( כסליו  -טבת

תש " ג ) ,

עמ '

: 22 - 21

' רעיון המושב לא

הופיע אצלו כשלילה לרעיונות ודרכים אחרות כי כיסודו של הרעיון הזה הונח חופש הפרט והאפשרות להגדרתו
העצמית כרצונו החופשי . ' . . .

דיין ,

' לדמותו של אליעזר '  ,תלמים  ,שם  ,עמ ' . 13

60

ש'

61

עדות נוספת על הוויכוח בנידון  ,ראה :
העליה השניה ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '

ב " ש ישראלי  ,כתבים  ,כנרת תשט " ז  ,עמ '

: 50

הנ " ל  ' ,לתולדות

החצר '  ,ספר

. 424

.

רופין ההתישבות החקלאית תרס " ח  -תרפ " ד  ,תל  -אביב תרפ " ה  ,עמ ' . 8

62

א'

63

ש " ר יפה  ' ,קבוצת " האכר הצעיר " '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

, ) 36

עמ '

. 434

החברים אמנם שילמו את

חובם  ,וראה מכתב בנידון מ ' המשרד הארץ  -ישראלי ' לדוד יפה והדסה לוין מיום כ " ט באדר תרע " ד  ,אצ " מ ,

ח1 ) ] 3 / 102א .
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מרגלית שילה

האתגר הניצב בפנינו הינו היכולת לראות מעבר לכך את צמיחת הנדבכים ההיסטוריים  .סיפורה
של קבוצת ה ' אכר הצעיר '  ,שלמעשה לא יצרה יצירה יישובית בת קיימא  ,מגולל בתוכו כמה יסודות
שהיתה להם השפעה ישירה  ,או עקיפה  ,על תולדות ההתיישבות בארץ  .אופן עלייתם של

האנשים ,

שהיה יוצא  -דופן לחלוטין בתקופת העלייה השנייה  ,נכשל בכך שלא הפך מנוף לזרימת אחרים
בעקבותיהם  .ואולם הרעיון עצמו בדבר עלייה מאורגנת שהוכשרה עוד

בגולה  ,זכה

להמשך עשר

שנים מאוחר יותר  ,למרות שאין למצוא קשר ישיר בין קבוצה זו לממשיכיה .

לפועלה של הקבוצה בארץ  -ישראל נודעו השפעות ישירות אהדות על תולדות ההתיישבות בה .
הנסיון למודרניזאציה של החקלאות בארץ  -ישראל זכה לתמיכה נלהבת ולממשיכים רבים  .הדעה ,
שיש לראות את האשה כחלק אינטגראלי ושווה  -ערך במשק האיכר  ,קיבלה חיזוק בעידודם של
אליעזר יפה וחבריו  .הרעיון  ,שהאיכר אחראי לכל תחומי משקו ושואף למשק מעורב  ,זכה לגיבוי
וחיקוי  .אך מעל לכול  ,העזתם של קבוצת פועלים לתבוע צורה התיישבותית חדשה היתה נדבך
ראשון ביצירת המושב  .חוות הפועלים כנרת לא יצרה רק את התנאים שהולידו את דגניה  ,אלא בה

צמח גם רעיון המושב  .בניגוד לאופן יצירת הקיבוץ  ,שלגביו נשאלת השאלה האם קדם הרעיון
למעשה או להיפך  ,ליצירת המושב ודאי שקדם הרעיון  ,שהחל לקרום עור  ,אך עדיין לא

בכנרת .

ץ2קנ

גידים ,

ראשיתם של ארגונים כלכליים בארץ  -ישראל
בשנות העשרים
יגאל דרורי

מתחילת התפתחותו של היישוב החדש כארץ בראשית המאה הנוכחית הסתמנה בו  ,מבחינה
פוליטית  ,חלוקה לאגפים שניתן לכנותם בהתאם למינוח המקובל  ' ,שמאל ' ( תנועת העבודה )  ' ,מרכז '

( ' החוגים

האזרחיים ' ) ,

ו ' ימין ' ( חוגים ומפלגות דתיות ואחר  -כך גם התנועה הרביזיוניסטית )  .בעוד

שהאגף השמאלי ההגבש והתפתח במסגרות ארגוניות חדורות הכרה
מ 1920 -

במסגרת ארגון מרכזי אחד ( ההסתדרות

פוליטית כשנות העשרים ( ' המזרחי ' ו ' התנועה

הכללית ) ,

מעמדית  ,ששיתפו פעולה החל

ואף ה ' ימין ' הציוני התגבש מבחינה

הרביזיוניסטית ' ) ,

הרי

' החוגים האזרחיים ' ( כפי

שמקובל היה לקרוא לאגף ' המרכז ' ) לא הגיעו לכלל גיבוש כזה .

המעמד הבינוני בערים  ,שהיווה רוב האוכלוסיה היהודית בארץ  -ישראל כבר בשנים הראשונות
שלאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,היה ברובו הגדול חסר  -תודעת התארגנות על

במקורו היה מעמד זה מורכב ממהגרים שהגיעו ארצה בנסיבות שונות ללא הכנה

בסיס אידיאולוגי .
תנועתית  -רעיונית .

המניע לעליית חלקם היה השקפת עולם ציונית  -כללית  ,וחלקם האחר עלה ארצה מתוך מניעים
כלכליים גרידא  .אמנם במשך כל שנות העשרים היה מספר לא מבוטל של נסיונות להקמת סיעות
ומפלגות אזרחיות שונות  ,מהן אף ששיגרו נציגים לאספות הנבחרים של כנסת  -ישראל  ,אולם היו

אלה נסיונות  -נפל  ,שהצליחו להחזיק מעמד בקדנציה אחת בלבד של אספת הנבחרים .
באופן טבעי התמקדו נסיונות ההתארגנות הראשונים של בני המעמד הבינוני בארץ בעיקר סביב
צירים מקצועיים ולא סביב עמדות אידיאולוגיות אלו או אחרות  .כך קמו בקרב חוגים אלו ארגונים ,
כמו ' התאחדות בעלי המלאכה '  ' ,התאחדות בעלי התעשיה '  ' ,ארגון הסוחרים '  ' ,ארגון בעלי בתים
ומגרשים ' ועוד  .כמו  -כן ניתן לצרף לרשימה זו גם את ' התאחדות האכרים '  ,אשר ריכזה את אנשי
המעמד הבינוני במושבות  .ברובם היו אלו ארגונים חסרי תודעה פוליטית רחבה ובעלי מסגרות

ארגוניות רופפות ביותר  .נראה כי פעולתם ההנהלה בעיקר בהקף מצומצם  ,ללא כל יומרה לפעולה
מקפת בנושאים שמעכר לתחום האינטרסים הצר של גופים כלכליים  -מקצועיים .

חולשתם של ' החוגים האזרחיים ' בארץ בראשית שנות העשרים  ,הן מבחיגה ארגונית  -פוליטית
והן מבחינה ארגונית  -כלכלית  ,ומיעוט החומר הארכיוני הנוגע לחוגים אלו היו בין הסיבות שהביאו
חוקרים שונים להימנע מלעסוק בשכבה רחבה זו  .במאמר זה ייעשה ניסיון להאיר את ראשיתם של
שניים מארגוניו הכלכליים של המעמד הבינוני ביישוב בראשית שנות העשרים ( עד

- ) 1925

' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' ו ' אגודת הסוחרים ' .

ק ק
~ ~

יגאל דרורי

א  .ראשיתה של
( מהיווסדה ועד

' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה '
) 1925

התארגנות

תחילתה של ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' היתה ביפו  ,במקום שעבודת הבניין התרחבה
בראשית שנות העשרים בעיקר הודות לצמיחתה של תל  -אביב  ,ושריכז לא רק קבלני  -בניין  ,אלא גם

מפעלי  -עץ ומפעלים נלווים רבים אחרים  .ממעט הנתונים המצויים בידינו על התארגנותה של
התאחדות זו  ,מסתבר כי היא הוקמה בשנת

, 1921

אך קיומה היה רופף והשפעתה קטנה מאוד  .היתה

זו התארגנות מקומית של תעשיינים ונותני  -עבודה ביפו בלבד  ,שלא יכלו להוות משקל נגד
להתארגנות הארצית החזקה ( יחסית לתקופה ) של הסתדרות העובדים הכללית  ,אם כי קרוב לוודאי
שהקמתה דווקא בשנת

1921

היתה במידה מסוימת תגובה של התעשיינים לייסוד ההסתדרות .

מאידך  ,ממכתב למערכת ' דאר היום '  ,שנשלח על  -ידי ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני
ושהתפרסם בעיתון זה ב 19 -

באפריל

, 1923

ן

העבודה '

מתברר כי התאחדות זו נוסדה רק בניסן תרפ " ב ( אפריל

 . ) 1922במכתב זה התריעה ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' על כי ד " ר

גליקסון  ,עורך

' הארץ '  ,התקיף את התערבותה בשביתה שפרצה בבית  -החרושת של לוינשטין ושולמן בשנת . 1921
לפי מכתבה  -באותה שנה עוד לא היתה קיימת ההתאחדות ו ' מסיבה כרונולוגית זו לא יכלה
ההתאחדות לקחת כל חלק בשביתה . . .

דבריו של גליקסון במאמרו " שביתה " ב " הארץ "

תתשט " ז  . . .אינם מתאימים איפוא למציאות ' .
נראה כי בשנת

1921

אמנם הוקמה כבר ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ביפו '  ,אולם זו

הכריזה על עצמה כהתאחדות ארצית רק בניסן תרפ " ב ( אפריל . ) 1922
1

כידוע הוקמה ההסתדרות הכללית שלה עובדים העבריים בארץ  -ישראל

1 00

ב 4-

כדצמבר . 1920

אירגונים כלכליים בארץ  -ישראל בשנות העשרים

במרוצת השנים

1923 - 1921

ולוינשטין  2 ,סעדיה שושני

3,

היו מספר נסיונות של הידברות בין בעלי  -תעשיה שונים ( שולמן

קריניצי וגורלסקי 4ואחרים ) וכין נציגי הפועלים  ,לשם הסדרת מערכת

יחסי העבודה  ,שהיתה מעורערת מאוד באותם ימים  ' .אולם להוציא כרוז שפורסם מטעם
בעלי התעשיה ' בשנת  , 1923שעניינו יחסה של ההתאחדות לעמדות תנועת הפועלים
למעשה על התאחדות זו  ,כארגון פורמאלי  ,כמעט ולא כלום עד לראשית שנת

עם תחילתו של המשבר הכלכלי בארץ  ,בראשית שנת

, 1924

6,

' התאחדות

אין שומעים

. 1924

פרסמה ' התאחדות בעלי התעשיה

ונותני העבודה ' כרוז אל בעלי התעשיה ובו קריאה נרגשת לאיחוד הכוחות  .מחברי הכרוז התפארו
כי ' גם בזמנים קשים

אלו  ,למרות

המשבר הנורא  ,רואים אנו כי פה ושם צצים ונבראים ענפי תעשיה

חדשים '  7 .אולם טענתם היתה כי ' לו קבלנו את העזרה הנחוצה הכי מינימלית ובזמנה הנכון  ,היו בלי
ספק מתפתחים לענפי תעשיה

חשובים ,

והיו מביאים בזה תועלת גם לעצמם וגם להתפתחות

הכלכלית של הארץ '  .לדעתם  ,העזרה שנדרשה לא ניתנה  ,משום שלא היה בכוחם של התעשיינים

המפורדים והבלחי  -מאורגנים לדרוש אותה  ,והם קובעים  ' :מספר בעלי התעשיה רק ביפו ותל  -אביב
הגיע

ל , 200 -

ולו התאחדו כל אלה  ,היו יוצרים בזה כח גדול בעולם

התעשיה  ,והיו יכולים לעזור

באופן ממשי איש לחברו '  .ראשי ' התאחדות בעלי התעשיה ' סברו כי ליכודם של התעשיינים חשוב

לשם יצירת גורם בעל השפעה  ,שיחייב התייחסות הן מצד מוסדות השלטון והן מצד מוסדות
היישוב  8 .בהמשך הסבירו מחברי הכרוז ' את הצורך ביסוד מוסד פיננסי מיוחד [ ההדגשה

במקור ,

בעלי בית  -חרושת למתכת ביפו .
בעל בית  -דפוס ביפו .

כעלי נגריה ( בית  -חרושת לרהיטים ) ביפו .
על מערכת העבודה באותם ימים ראה  :אחד  ' ,אספת כ " כ נותן העבודה והפועלים בת " א '  ,הארץ ,
; 1921

' מכתבים מיפו  /הפועלים ונותני העבודה '  ,שם ,

15

במאי

: 1922

21

בדצמבר

הודעת הוועד הלאומי  ' ,לסכסוך בין הפועלים

ונותני העבודה בת " א '  ,שם  19 ,במאי  : 1922ס ' שושני  ' ,השביתה '  ,דאר היום ,
על כרוז זה ראה להלן .

20

במארס

 . 1923ועוד .

הכאחדות נעלי התעשיה ונותני הענודה ביפו  ' ,מאת הכאחדות בעלי התעשיה '  ,הארץ  6 ,כמארס . 1924
מעניין שבכרוז זה לא באה לידי ביטוי המחשבה  ,שליכודם של בעלי התעשיה עשוי להוות כוח גם כלפי תנועת
העבודה ודרישותיה

בתל  -אביב 1925 ,

101

-

-

-

יגאל דרורי

י " ד ] שידאג רק בשביל בעלי התעשיה '  ,וסיפרו כי מועד קבלת הרישיון לפתיחת בנק לתעשיה קרוב .

בסיומו של הכרוז חזרה קריאה מחודשת לבעלי התעשיה להצטרף לשורות ההתאחדות על  -מנת
לתגברה  ,לחזקה ולהגדיל את השפעתה .

עמדת ההתאחדות כלפי הפועלים ותנועתם
כפי שצוין  ,נראה כי הופעתה הראשונה בציבור של ' התאחדות כעלי התעשיה ונותני העבודה ' היתה

רק עם פרסום ה ' כרוז אל בעלי התעשיה ביפו ' מטעמה ומטעם ' מרכז בעלי המלאכה ' ביפו  ,ב ' דאר
היום '

כ 18 -

באפריל  . 1923בכרזו וה  ,שהופנה למעשה ' אל הקהל ' כולו  ,התריעו מחבריו על כך שאת

סכסוך העבודה  ,שפרץ אז בבית  -החרושת של גורלסקי וקריניצי ' לקחה חבורה קטנה של

מסיתים  . . .בתור אמצעי תעמולה בשביל כוונותיהם ועיקריהם  ,והיא עושה הכל כדי שהסכסוך לא
יבוא לידי גמר '  .מחברי הכרוז הודו אמנם כי ' השביתה פרצה בשביל הורדת המשכורת  ,שהבעלים
רואים את עצמם אנוסים לזה לרגל הורדת כל מחירי הסחורות '  ,אולם לדעתם  ' ,סכסוך כזה ממעשי

יום  -יום הוא ככל מדינה ומדינה  ,ובכל מקום הוא נפתר כנקל בין הצדדים המעונינים

בהתחשבות עם המצב המקומי  ,מבלי לגרום הפסדים וסקנדלים '  .לדעת

בדבר ,

' התאחדות בעלי התעשיה

ונותני העכודה ' ( וכן לרעת ' מרכו בעלי המלאכה '  ,שהצטרף  ,כאמור  ,בחתימתו לכרוז זה ) הרי

בהמשך השביתה  ,שהוכרזה על  -ידי מועצת פועלי יפו  ' ,יש שיטה שלמה  ,שיטה של הרס  .מוטב
להם  ,לאנשים האלה  ,להחריב הכל ובלבד שהעיקר שלהם יחיה  .נוח להם  ,להאנשים האלה  ,לסכן
את מצבם של

ובאשר

44

פועלים ( מהם הרבה בעלי משפחות ) ובלבד שיוכלו לדכא מוסד של יזמה פרטית ' .

למסיתים  ,טענו

מחברי הכרוז

:

הדרך כבושה בשבילם  .יש להם קופות וקרנות ופתקאות ' המשביר '  ,והם משתמשים בזה

להוליך שולל את הפועלים  .ההפסד הלאומי לא אכפת להם  ,חלול השם אינו נוגע

להם ,

אבל הישוב צריך לתת לעצמו דו " ח ברור מהמצב  .אין אנו יכולים להיות מרמס בידי חבר
נערים בלי אחריות  .אנו צריכים לברר לעצמנו מה שנשקף לנו בעתיד  .אנו צריכים לברר
לעצמנו אם יש לנו מקום לעבוד הלאה בארצנו  .אנו לא באנו הנה לשם ניצול  .אנו באנו
הנה לשם בנין הארץ  ,ואין אנו יכולים להסכים שמלבד ההפרעות מבחוץ יהיו לנו
מחריבים ומהרסים גם מבפנים .
מן הדברים עולה כי כבר בכרוז ראשון זה הציגה ההתאחדות את עמדותיה החברתיות ואת גישתה
כלפי תנועת העבודה ופעולותיה  .כך הציגה ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' את

כבר בהופעתה הפומבית הראשונה  ,לא כגוף שמטרתו למצוא שפה משותפת עם נציגי

עצמה ,

הפועלים ,

על  -מנת ליישב את סכסוכי העבודה הרבים באותו זמן  ,אלא כגוף שמראש לא היה מוכן לקבל את
עמדותיו של הצד השני  ,שנתפס בעיניהם כ ' מחריב ומהרס מבפנים ' .
ואמנם ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' פעלה רבות בתחום מערכת יחסי העבודה
כיישוב

,

אספות רבךת נערכו במגמה למצוא דרכים לתגובה על שביתות ' כשאין שום אפשרות

להסכים לדרישותיה המוגזמות של סיעת הפועלים '  ' .בין ההצעות שהועלו היו דרישה מהוועד
9

ונס

' ידיעות אחרונות  -לענין השביתה '  ,דאר היום ,

ך

5

באוגוסט

. 1924

ועד מרכז בעלי המלאכה ביפו
מימין לשמאל

:

קשדן  ,סרברניק  ,קריניצי  ,קושניר ושפירא

הלאומי להתערב בסכסוכי העבודה ; תמיכה בהסתדרות

הפועלים את מתנגדה הכי עז בחיי יום

יום ' ;

0ן

' מרכז בעלי מלאכה ' ' שבה רואה הסתדרות

ודרישה שההנהלה הציונית תקבל עליה את הטיפול

בסכסוכי  -עבודה  ,לצד הוועד הלאומי 1 .י כן הוחלט על ייסוד קופת  -שביתה לתמיכה בתעשיינים
שעובדיהם
[ השבתה

שבתו ,

כללית ]

ועל בחירת ועדה ' שעליה ללמוד את האפשרויות של סדור לוקאוט כללי
של כל בעלי התעשיה ונותני העבודה  ,במקרה אם התערבות הועד הלאומי

וההנהלה הציונית לא תביא לידי תוצאות רצויות ' .

2ן

מטבע הדברים סבבה מערכת היחסים שבין ' התאחדות בעלי התעשיה ' לבין הסתדרות העובדים

הכללית ושלוחותיה ( בעיקר מועצת פועלי יפו ) באותה תקופה סביב נושא יחסי העבודה  .אמנם
עמדתה של ההתאחדות כלפי תנועת העבודה לא נבעה ממערך אידיאולוגי חברתי כולל  ,אלא מתוך
נקודת  -מבט אינטרסאנטית של ארגון  -מעבידים בעלי מטרות כלכליות מוגדרות  ,העומדות בסתירה

למגמותיה של הסתדרות העובדים  ,אך עם זאת קשה שלא להבחין בהתנגדות עקרונית לעצם זכותה
של הסתדרות העובדים לייצג את חבריה ולתבוע את זכויותיהם של הפועלים  ,כך  ,למשל  ,נומקה
תמיכת ראשי ' התאחדות בעלי התעשיה ' ב ' מרכז בעלי המלאכה '  ,לא בשיקולים כלכליים

לאומיים וכדומה  ,אלא משום ש ' מרכז בעלי המלאכה ' היה

' מתנגדה

 ,חברתיים ,

הכי עז ' של ' הסתדרות

העובדים ' .

ההתאחדות והתנועה הציונית

התנועה הציונית העולמית לא שמה דגש בשנות העשרים הראשונות על התפתחות התעשיה בארץ .
אמנם הוקמה ליד ההנהלה הציונית מחלקה למסחר ולתעשיה  ,אולם פעולותיה היו מועטות  .מצד
10

שם  .וכן ' ביפו ובתל אביב  -בין בעלי התעשיה '  ,דאר היום  ,ד באוגוסט . 1924

11

שם ושם .

12

' ביפו ובתל  -אביב  -כין בעלי התעשיה ' ( לעיל  ,הערה . ) 10
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בוזים נ) אובעמנםאס

מוכנף נמר
a

Q

,-

יוה ידךי ! ן ) ן ! ן ;1-

'

-

מ

מ -י

8

לו  ,היך r : : a

נ ::מ::ב נזף נך;

'

גי

%

.

.

 .אזבע  % :א 2 : :נח

,

8
 %וב * עלו  . :ז .

ק די  ,א בעסטאפ .

ם

 c' rcנבת

מ4ש

.

טם

ph

 :ל  .אכ :

א
8
ש

 .פי  ,א י

ט

S1
llil filiS

ו18זשש
(וו 1 )'] 8146ע

נות כ ; ' ;

-

נ)  .סייפף

עי ר ' 3כרה רעילמ  -ות דמאוחדוה של

ידיו ק '

י

ברנשיום  .ם ושיעירין  -שק

-

ש

.א

%

"

שנח : -

נ

5
8

:

)

-יתק .

ש

ש

 ' -היים .

שיש 8
ומבשוק ונכנה ל " רק
ע  :כל חמיי  -בנין שבעירם  ,בעררו  ,כטה רז 8 ,
8
' ך2

1טעתיקים

ארת  : .רבן את  :נר לה ' רי ; לכל חוערים ששרים  ,מוטביה .

ןמ

שד' כ - 5יר י " ב צוה -:,לה  1ררו בהזטמתיהן שן הקבוצה דג - : :ררה 8
8
ש : ,מ:לג:ז:ג .ת  : ~ trtcנענות ב .ום מביעז לאבה צ
'

מידעה
31

ב ' דאר

במארס

.

'

בחי
ש :-גןוס:ןנ
יג:4מ :.
:
שי 8 .ייםי היח  .די
שן

היום ' ,

.

:י

1920

"

ןי

t

שוייפנו

'5

.

' תל  -אביב  .א י .

leaaa 8םש884שםפפםשפאשפםם 4ש ןשנפ ) :
(

) (?

הא
.

שני ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' היתה  ,כפי שכבר צוין  ,ארגון חלש ביותר  ,שעסק יותר
ב ' כיבוי שריפות ' בתחום מערכת יחסי העבודה בארץ  ,מאשר כלחץ על מוסדות התנועה הציונית
לשם החשת קצב פיתוח התעשיה .
התנועה הציונית הסתפקה באותן שנים רק במתן הלוואות למפעלים שונים באמצעות קרן
היסוד .

תמיכה זו לא סיפקה את בעלי התעשיה  ,ועל כן ניסו ראשי ההתאחדות לתבוע שינוי

13

בגישתה של התנועה הציונית לבעיות התעשיה בארץ  -ישראל  .אחת הדרישות הראשונות של חוגי
התעשיינים בארץ היתה להקים ' בנק לתעשיה '  .דרישה זו עלתה עוד ערב כינוסו של הקונגרס הי " ג
( שהתכנס בקרלסנד בין

ה  6-ל 8 -

באוגוסט 4 . ) 1923י ואמנם הוחלט בקונגרס  ,במקביל להחלטת

13

ראה

:

' מידיעות ההנה " צ והקה " ק  -קרן היסוד תומכת בתעשיה '  ,הארץ ,

14

ראה

:

' ביפו ובת " א  -בנק לתעשיה '  ,הארץ ,

 )( *1ן

6

במאי

. 1924

6

באוגוסט . 1924

אירגונים כלכליים בארץ -ישראל בשנות העשרים

התמיכה ב ' בנק הפועלים ' וב ' בנק

התנועה הציונית בסך
עצמם .

5ן

10 , 000

למלאכה '  ,לתמוך גם בהקמת

' בנק לתעשיה '  ,על  -ידי השתתפות

לי " מ  .ברם התמיכה הותנתה בהשגת סכום מקביל על  -ידי התעשיינים

הדרישה להקמת מוסד פינאנסי לעזרת התעשיינים הלכה והתחזקה  ,ובסופו של דבר הוקם

הבנק  ,לא בעזרת התנועה הציונית  ,אלא כעזרת ' הסתדרות יהודי אמריקה בארץ ' .

כאשר ביקר פרופ ' חיים וייצמן  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,בארץ  ,באוקטובר

6ן

, 1924

הגישה לו

' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבודה ' תזכיר על מצב התעשיה והתעשיינים כארץ  -ישראל .
בתזכיר קבעו ראשי ההתאחדות כי על התעשיה לתפוס מקום בראש תנועת הבניין בארץ  ,באשר
יישוב הארץ לא יוכל להתקדם תוך התבססות ' רק על הכפר והחקלאות  ,הן מפאת החסרון בקרקעות
והן מפאת האמצעים המרובים שבהם כרוכה התישבות כל משפחה על הקרקע ' 7 .י הם הסבירו כי
' החלק הגדול ביותר של העליה נקלט כיום בתוך הערים  ,ובעיקר בתל  -אביב  .בערים יכולה רק

התעשיה הזעירה והגדולה לסיע לפתרון שאלת חוסר העבודה '  .התזכיר קבע כי לאלפי המשפחות
שהתפרנסו בכבוד מן התעשיה  ,ניתן היה להוסיף רבים מן העולים ובכך לסייע לקליטתם של אלה
ולעלייתם של אחרים  ,אולם הדבר מותנה היה בעזרתה של התנועה הציונית  .העזרה לא חייבת היתה

להתבטא בהקצבת סנומי  -כסף  ,באשר ' התעשיה  ,בתשעים האחוזים שלה  ,תתקים באמצעים פרטיים

וביזמה פרטית '  ,אלא בתמיכה בעמדותיהם של התעשיינים במגעיהם עם מוסדות השלטון  .לדעת
מחברי התזכיר היו קיימות בארץ אפשרויות רבות להקמת ענפי תעשיה שונים  ,וכשלון נסיונות
אחדים שנעשו לא נבע מגורמים התלויים בארץ  .לכן הם קבעו

:

התפתחות התעשיה תלויה ביחס הממשלה ובתמיכה שהתעשיה מקבלת ממנה ע " י חקיקת

חוקים מתאימים  ,ע " י הקלות שונות המקילות עליה את ההתחרות עם תוצרת חוץ  ,וע " י
יצירת מוסדות קרדיטיים

לתעשיה  ,או

ע " י הכיוון שהבנק הממשלתי נותן לבנקים פרטיים

לתמוך במוסדות התעשיה  .את העזרה הזאת במדה ידועה צריכה התעשיה בא " י
לקבל מאת ההסתדרות הציונית

[ ההדגשה שלי  ,י " ד ]

בהמשך מפרט התזכיר את מהותה של העזרה שנדרשה לדעתם גם בתחומים אחרים  .מדובר בו על
הדרכה מקצועית  ,עזרה משפטית ועזרה חומרית בצורה של אשראי והלוואות לזמנים ארוכים
ובריבית נמוכה ( לא תיקצוב )  .כן ביקשו ראשי ' התאחדות בעלי התעשיה ' את התערבותה של
ההנהלה הציונית במערכת יחסי העבודה ביישוב באמצעות הקמת ועדה מפשרת לטיפול בסכסוכי -

עבודה .
נראה לכאורה כי גם כלפי התנועה הציונית לא הופיעה ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני העבורה '
כגוף פוליטי  ,בעל השקפת עולם כלכלית וחברתית ברורה  ,אלא כארגון אינטרסאנטי  ,שראה זכות

לעצמו לדרוש יתר תשומת  -לב ממוסדות התנועה הלאומית ויתר תמיכה במפעל התיעוש בארץ -

ישראל  .אך גם כאן ניתן להבחין בתפיסה ערכית שעליה היתה מבוססת עמדתה של התאחדות זו .
במבט ראשון אכן נראה כי ' התאחדות בעלי התעשיה ונותני

העבודה ' היתה בשנים הראשונות

לפעילותה ( לפחות עד שנת  ) 1925גוף שראה את מטרתו בהגנה על תנאיהם של התעשיינים וייצוגם

' תזכיר התאחדות כעלי התעשיה '  ,דאר היום ,

15

ראה :

16

ראה  ' :ביפו וכת " א -

17

' תזכיר התאחדות בעלי התעשיה '  ,דאר

22

בנק לתעשיה ' ( לעיל  ,הערה . ) 14
היום 2 ,

באוקטובר . 1924

פרטים על שלבי הקמת הבנק ראה הארץ ,

8

במאי . 1924

באוקטובר . 1924
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בית החרושת ' לודזיה ' בתל  -אביב בשנות העשרים ( כיום פינת רחוב נחמני ורחוב

גולדברג )

בפני השלטונות המנדטוריים ובפני תנועת העבודה וההנהלה הציונית בנושאים כלכליים ובדיונים
שהיו קשורים למערכת יחסי העבודה ביישוב  ,על בסיס מקצועי וענייני טהור  .ברם  ,עיון מעמיק

יותר מגלה כי טיעוניהם העיקריים של התעשיינים נשענו גם על תפיסה ערכית  ,שאולי קשה
להגדירה כאידיאולוגיה שלמה וברורה  ,אך לבטח ניתן לראות בה גישה עקרונית של התנגדות
להתיישבות והתנגדות לעצם זכותה של הסתדרות העובדים לייצג את חבריה .

'

' התאחדות בעלי

התעשיה ונותני העבודה ' הופיעה אפוא כארגון שדרש הכרה בעקרון היוזמה הפרטית  ,שהוא  ,לדעת

חבריה  ,העיקרון הכלכלי  -חברתי הבסיסי שעליו היה צורך להשתית את בניין המשק הארץ -

ישראלי .

~8

ב  .ומתארגנות הסוחרים ( עד

) 1925

סוחרי הארץ בראשית שנות העשרים
הסוחרים היהודים  ,שהתרכזו בערים הגדולות  ,היו בתחילת שנות העשרים מיעוט קטן בתוך
האוכלוסיה היהודית בארץ  -ישראל  .רוב המסחר בארץ היה נתון בידי הערבים  ,כולל הייצוא המועט
שהיה מורכב בעיקר מתוצרת חקלאית  .ענף הייצוא היהודי העיקרי היה היין  .גם בתחום הייבוא היו
18

עמדה עקרונית זו  ,המתנגדת לגישתה החברתית  -כלכלית של הסתדרות העובדים ולתמיכת ההנהלה הציונית בה ,
היא המסבירה את בחירת ' התאחדות בעלי התעשיה ' בעיתון ' דאר היום ' כבמה לפרסום כרוזיהם  .השקפת העולם
שלה  ,שדגלה ביוזמה הפרטית ונמסק קפיטאליסטי  ,היתה קרונה לעמדוהיו של ' דאר היום ' ( ולא לאלו של

' הארץ ' המתון  ,למשל ) ולאלו של הפלג הימני במפלגות ' הציונים הכלליים ' באותה תקופה  .ראש הפלג הימני
ב ' ציונים הכלליים ' דאז  ,יהושע סופרסקי  ,שימש גם כיושב  -ראש מפלגת ' הציונים הכלליים ' וגם כיושב  -ראש
' התאחדות בעלי התעשיה ' .

ל) 1

(

~

חנות ' כל  -בז ' בתל  -אביב בסוף שנות העשרים

הסוחרים הערבים המובילים  ,ואף יבוא חומרי הבניין  ,שהיה מרוכז בידי היהודים לפני מלחמת -
העולם הראשונה  ,יצא מידיהם לאחר הכיבוש הבריטי  .וכך תיאר את הדברים דוד איזמוזיק  ,מראשי

הסוחרים בארץ בתקופה ההיא  ' :בשנת  1920היה המסחר היהודי שקוע בתרדמה  ,בעיפות ובמצב של
נסיגה לאחור ' .

19

במאמרו הנ " ל הסביר איזמוזיק את הסיבות למעמדו הגרוע של המסחר העברי בארץ

:

לעיכוב ההתפתחות של המסחר העברי בא " י יש הרבה גורמים  ,והעיקרים הם שנים  :אין
לסוחרים היהודים בארץ קפיטל שיבוא לעזרת המסחר העברי  .לרוב הסוחרים העברים אין
נכסי דלא ניידי  ,ואלה שיש להם נכסיהם רשומים באופן רשמי על שמות אחרים  .מלבד
מספר לא גדול יוצאים מהכלל  ,מוכרח הרוב הגדול של הסוחרים היהודים להשתמש רק
בקרדיט של הבנק העברי ( אפ " ק ,

י "ר ) ,

והבנק  ,לפי מצבו בהוה אינו יכול לספק את כל

צרכי האומה  .קרדיטים לאכרים  ,קרדיטים למוסדות צבוריים  ,למוסדות של פועלים וגם
את צרכי עם הארץ עליו לספק במדה ידועה  . . .ולכן אין פלא אם הקרדיטים למסחר

העברי  ,גם במקרים הבטוחים ביותר  -מוגבלים הם .
הסיבה השנייה למצבו הרעוע של המסחר היהודי בארץ נבעה  ,לדעת איזמוזיק  ,מהמציאות הארץ -

ישראלית  ,שהיתה זרה לסוחר שעלה ארצה

:

כא " י אין עפרות זהב  ,והרוב הגדול של הסוהרים שבאו לא " י  -לא השאיפה להתעשר
הביאתם הנה  ,אלא חבת ציון  .קשה מאד לסוחר שנתלש מקרקע גידולו  ,והוא משולל עפ " י

הרוב דעת שפה ארופית וביחוד  -מקומית  ,להסתגל לתנאים חדשים  ,לסביבה

חדשה ,

לענפי מסחר חדשים  .ואמנם לא מעט הוא מספר אלה שהציצו ונפגעו . . .

ברם  ,לא רק תנאים אובייקטיביים מנעו את פיתוח המסחר העברי בארץ  .אהדתו של היישוב העברי
החדש לא היתה נתונה לסוחר שהעתיק לארץ את פרנסת החלפנות והתיווך מהעיירה היהודית
19

ד ' איזמוזיק  ' ,המסחר העברי בארצנו '  ,הארץ ,

17

במארס . 1920

1 07

יגאל דרורי

בגולה  ,ובכך עמד נגד רעיון הפרודוקטיביזאציה  ,שהיה אז דגלו של היישוב וההנועה הציונית .

תחושה זו  ,שעבודתם איננה נחוצה ואיננה מביאה שום תועלת דחקה הסוחרים בארץ  -ישראל
לעמדת התגוננות מצטדקת ונחותה  .דוברם ניסה להוכיח כי הם לא היו שונים מיתר העובדים בארץ ,
לא במאמץ שהשקיעו בעבודתם ולא בתוצאותיו הכלכליות של מאמץ זה

:

אין עוד פה עמנו סוחרים חיים על הרנטה שלהם  .תשעים וחמישה

למאה  ,ואולי יותר ,

אינם משתמשים בפקידים  .ואם העובד הפרודוקטיבי קונה את זבוחו בעבודה של
שעות ביום  ,הנה הסוחר והחנוני העברי בא " י קונים את זכותם בעבודה של

12

8 -6

שעות ביום .

אחר כל העמל חיים הם חיי קימוץ  .את רובם הגדול לא תמצאו לא בסינמה ולא בחגיגות ,
איננו נתון למותרות וגם עושר איננו עושה .

0ן

למקרא מאמרו של איזמוזיק מתקבלת תמונה עגומה ביותר על מצכם של הסוחרים  .התנאים
האובייקטיביים  ,שהיו קיימים בארץ בתחילת שנות המנדט הבריטי  ,מנעו פיתוחה של מערכת  -מסחר
מודרנית  ,ואילו התנאים הסובייקטיביים ששררו באותה תקופה קבעו אתעמדתו הנחותה של הסוחר
היהודי בסולם החברתי  -ערכי של היישוב  ,עד כי הרגיש עצמו כמנודה ממנו  .כך היקלטותו של

הסוחר העברי בארץ היתה קשה יותר מזו של האיכר או המתאכר  ,או של הפועל העירוני והחלוץ

החקלאי  .קושי זה נבע הן מסיכות מהותיות ( תלישותו של הסוחר מקרקע  -גידולו בעבר וחוסר
האהדה שנתקל בה בקרב היישוב היהודי המתחדש בארץ ובתוך התנועה הציונית ) והן מסיבות

טכניות ( חוסר  -אשראי ונכסים לשם ביסוס

ראשוני ) ,

ונסיונותיהם של הסוחרים להתגונן ולהוכיח את

חשיבות עיסוקם לא זכו להד כלשהו .

נסיונות המארגנות

עדויות על קיומה של אגודת סוחרים בארץ  -ישראל קיימות מאז  . 1919לראשונה מוזכרת אגודה זו
בכתבה קטנה

ב ' הארץ '  ,המספבת על אספה כללית של חברי אגודה זו  ,שהתכנסה בכ " ח בתמוז

.

תרע " ט ( , ) 18 6 . 1919

הראשון של ' אספת

במגמה לקבוע את עמדתם של הסוחרים כלפי ' האספה המיסדת ' ( שמה
הנבחרים ' )

שעמדה לקום  .היו שדרשו שהסוחרים יופיעו ברשימה נפרדת

בבחירות למוסד לאומי זה  ,אך לבסוף  ' ,לאחר וכוחים ארוכים החליטו סו " ס [ סוף  -סוף ] שאין אגודת
הסוחרים הולכת לקלפי בתור

הוא שיך ' .

מעמד  ,אלא כל אחד ואחד מהם רשאי לבחור במעמד המפלגה שאליה

;2

על  -פי כתבה שהתפרסמה ב ' דאר היום ' במחצית שנת

1920

22 ,

ניתן לשחזר את שלבי התארגנותה

של אגודת הסוחרים בארץ  .נסיונות להתארגנותם של סוחרי יפו נעשו עוד בשלהי התקופה
העות ' מאנית  ' ,אך המשטר התורקי לא היה מסוגל לשום התארגנות וממילא לא התגשמה גם

התארגנותם של סוחרי יפו ' .

23

עם כניסתם של צבאות בריטניה לארץ  -ישראל התאספו סוחרי יפו

ב ' משרד הארץ  -ישראלי '  ,החליטו על הקמת אגודתם  ,והטילו על מרדכי בן הלל הכהן לנסח את
תקנותיה ואת מטרותיה  .האגודה אמנם הוקמה  ,אולם במקום לעסוק בעזרה לסוחרים החברים
20

שם .

21

פלוני  ' ,באגודת הסוחרים '  ,הארץ ,

22

מאת כתבנו המיוחד  ' ,הד יפו '  ,דאר היום ,

ץ2ל) 1

4

בה ,

ביולי . 1919
28

במאי . 1920

23

שם .
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תבור

פרשת

ירושלם
יפו כנען ,

הביסקויט הזה עשוי בתכלית הזהירות והכשרות ומצוין בשיבו וטעמו
הם  .כנים לארק ישראל

,

מצרים

וסוריה .

שחור ושותפיו ביפו

113 :

החלה לעסוק בעצמה במסחר  .במהרה הפכה האגודה למתחרה של החברים בה ועוררה ביניהם קנאה
ושנאה  .מובן שמצב זה היה בלתי  -נסבל והחבילה נתפרדה .

במקומה של ה ' אגודה ' הוקם ' קלוב אגודת הסוחרים '  ,אולם גורלו לא היה טוב מקודמתו  .אמנם
בראשית דרכו נראה היה כמצליח  ' ,מטרותיו היו ברורות ומתאימות  ,אבל  . . .החברים אינם

אינם באים לאספות ואינם מראים בכלל שום התענינות בהמוסד ' .
מעטה  ,עד

24

נענים ,

היענות החברים היתה כה

שהוועד נאלץ לפרסם חוזר בשם ' להיות או לחדול '  ,ובו קרא לחברי ה ' קלוכ ' להחליט על

דרכם להבא  .בכתבה הנ " ל ב ' דאר היום ' הובאו שורותיו האחרונות של החוזר

:

אנחנו מואסים בהמשכת מצב עלוב כזה להבא ובוחרים בבטול האגודה מאשר להמשיך

קיומה בצורה כזו  ,אבל אין אנו רוצים לקחת על עצמנו את האחריות בעד התוצאות  .לכן

אנו פונים מחדש ומזמינים את החברים לאספה שתהיה וכו ' וכו ' ,

ואם גם הפעם יתיחסו

חברינו כאופן שלילי כמקודם  ,אזי אין לאגודתנו זכות הקיום והיא כטלה  .יחליט כל אהד
לבדו

:

להיות או לחדול

לאספה שזומנה  ,בהתאם לנאמר

?

בחוזר ,

הגיעו שלושים איש בלבד מתוך מאה החברים שהיו

רשומים ב ' קלוב '  .אמנם נתקבלו בה החלטות ונבחרה ועדה מיוחדת להוצאתן לפועל  ,אך גם קריאת -
חירום זו לא עזרה  ,ו ' קלוב אגודות הסוחרים ' הלך וגסס .
בראשית שנת

1921

היו שכבר הספידו  ,נעל  -פה ונכתב  ,את ' אגודת הסוחרים '  ,אך זו המשיכה

להתקיים  ,אם כי באופן רופף ביותר  .בבעלותה של

תל19

היה בית  -ספר למסחר  ,אך מלבד

ניהולו ,

לא פעלה למעשה האגודה דבר  .סופר ' הארץ ' ניסה להסביר כי הגורם למצבה הגרוע של האגודה
היה ' חוסר מרכז

מתאים  ,וזה

בא בעקר מפני חוסר ההתענינות של הסוחרים עצמם ושל המוסדות

הקיימים בעירנו  .גם מזכיר בעל הידיעות הנחוצות חסר עד כה והענינים התנהלו בעצלתים ' .

24

שם .

25

מאת סופרנו המיוחד  ' ,מכתבים מיפו , ,

הארץ 8 ,

בפברואר

25

הכותב

. 1921

פג

)

ך

יגאל דרורי

הביע תקווה ש ' עתה נשתנו פני הדברים האלה לטובה '  ,מפני שהאגודה קיבלה רשות מהנהלת בנק
' קופת העם ' להשתמש באולמיה לאספות החברים  ,וכן העמידה הנהלת בנק זה לרשות ' אגודת

הסוחרים ' את אחד מחדריה  ,לשם כינון משרד קבוע  .עוד מסר סופר ' הארץ ' כי נתקבל מזכיר קבוע
( מר

פלדמן ) ,

שחזר ממצרים ' ויש לו ידיעה רחבה בשפות זרות  ,הלכות מסהר  ,תורת הכלכלה וכו ' ' .

ביבא -

בסיום קרא סופר ' הארץ ' לסוהרי תל אביב ויפו להיענות לבקשת האספה  ,שאורגנה כבנק ' קופת

עמ '

סוחרים '  ,הסביר הכותב  ' ,תקרא

באותו שבוע  ,ולהרשם לאגודה המחודשת  ' .באשר ירשמו לפחות
אספה כללית ובה יבחר הועד הקבוע  .מן הראוי שסוחרי עירנו היהודים  ,שסבלו כל כך הרבה מחוסר
50

ארגון ואחוד  ,לא יחמיצו את השעה רירשמו כולם בתור חנרים ' .

קריאתו של סופר ' הארץ ' לא נענתה ככל הנראה  .מאז רעד סוף

1924

( לפחות ) אין שומעים דבר

על ' אגודת הסוחרים ' ביפו ובתל  -אביב .

נסיון התארגנות נוסף של סוחרים נערך כמושבה הגדולה פתח  -תקוה בראשית שנת  . 1923בכ " ט
בטבת תרפ " ג

( ) 17 . 1 . 1923

הסעיפים הבאים

:

התקיימה במושבה אספה כללית של סוחרי המקום  .סדר היום כלל את

א  .ייסוד האגודה  .ב  .בחירת ועד קבוע  .ג  .הבחירות לעיריה  .את האספה  ,שבה

נכחו שלושים איש  ,פתח מאיר פנחסוביץ  ,שדיבר על הצורך בארגון הסוחרים המקומיים  ' .ביחוד

השוב הארגון עכשיו '  ,קבע הנואם  ' ,כשהמושבה נעשתה עיריה ' .

26

לאחר דיון הוחלט לייסד אגודת

סוחרים מקומית ונבחר ועד בן שבעה חברים לתקופת כהונה של שנה אחת .

27

בדיון על הבחירות

הקרובות לעיריית פתח  -תקוה  ,הוחלט באספת הסוחרים להופיע בבחירות ' כגוש מוצק אחד שלא

יתפוררו כוהותיהם  ,שיבהרו רק באלה שעל המסחר פרנסתם  ,ושיגנו על האינטרסים שלהם בתור

שכאלה דוקא  .שיבחרו באלה שיש להם יד ושם בהנהגת המושבה  ,שנהירין להם שבילי הפוליטיקה
המושבתית שהתמחו בה  ,בכלל  ,באלה שהיו כבר חכרי המועצה קודם לכן ' .

28

פרט לכתבה זו לא

פורסם עוד דבר אודות אגודת הסוחרים בפתח  -תקוה ונראה כי גם זו התפוררה כאחותה הבכירה .

קואופרטיב האספקה

' המזמין '

פרשה מעניינת  ,העומדת בפני עצמה  ,היא הנסיונות להקים מרכז  -אספקה קואופרטיבי ליד ' אגודת

הסוחרים ' הרופפת  ,כדי להקל על ציבור הסוחרים  ,חברי האגודה  .במחצית דצמבר

ביפו  ,ביוזמתו של אחד מעסקניה הראשונים של ' אגודת הסוחרים '  ,מנחם

1919

שיינקין  ,אספה

כונסה

של באי -

כות מוסדות שונים וסוחרים מקומיים  ,במגמה לשכנע את המתאספים להקים הברת  -אספקה על
בסיס קואופרטיבי  ,בדומה ל ' המשביר '  ,המוסד הצרכני של תנועת הפועלים  .באספה השתתפו גם
באי  -כוח ' המשביר '  ,שהוזמנו על  -ידי שיינקין  ,במגמה ליצור עמם מלכתחילה שיתוף  -פעולה  .לאחר

דיון גיבשה האספה את ההחלטה הבאה  ' :האספה מכירה כפרינציפ כנתיצות

" המזמין " בתור ארגון

כוחות התושבים למלחמה ביוקר  ,ובשום לב אל כל ההערות וההצעות  ,שנעשו בעת האספה

26

בר ספרא  ' ,מכתבים מת " ת  -אגודת הסוחרים '  ,הארץ ,

27

לוועד נבחרו  :י ' נייפלד  ,מאיר פגחסוביץ  ,משה דנקנר  ,י ' גרינברג  ,מ " י אשבל  ,י ' בירנבוים וכ ' דיסקין  .ראה שם .

28

שם .

נלך ך

26

כינואר . 1923

אירגונים כלכליים בארץ  -ישראל בשנות העשרים

הנוכחית  ,היא בוחרת במספר חברים  ,אשר  ,ביחד עם הועד הזמני של " המזמין "  ,תעבד אתהתקנות

ותגיש לאספה הכללית של בעלי המניות ' .

29

מגמת המייסדים לצרף אל ' המזמין ' את כל ציבור המעמד הבינוני בארץ  ,ולא רק את ציבור
הסוחרים  ,באה לידי ביטוי בהרצאה שנשא שיינקין בסוף ינואר

1920

בראינוע ' ציון ' בירושלים .

בדבריו עמד שיינקין על היוקר שהאמיר והלך  ,והגדיל את הפער בין המעמדות השונים  ' .אם חפצים

אנו להציל את הישוב מפשיטת רגל זו '  ,קבע שיינקין  ' ,עלינו להתאחד ולהסתדר לשם הוזלת צרכי
החיים ,

כדי להשיג את צרכינו מהמקורות הראשונים וכמו " כ להגביר את התוצרת העברית

' 30 .

שיינקין קרא לכל קהל המאזינים להצטרף אל הקואופרטיב העממי ' המזמין '  ' ,ואם יהיה לנו מספר
של ארבעת או חמשת אלפים חבר  ,בסכום של עשרת אלפי לירה  ,נוכל להקיף עסקים בסכום של

מאה אלף לירה  ,ובזה נציל את עצמנו ואת הישוב כולו ' .

נסיונותיו של שיינקין  ,להחדיר את תודעת ההצטרפות ל ' המזמין ' בין בני המעמד הבינוני בכלל
ובקרב הסוחרים בפרט לא נשאו פרי  .מאמציו לקשור קשרים עם קואופרטיב האספקה של תנועת

העבודה בארץ ( ' המשביר ' ) נכשלו  ,כיוון שחלק מראשי תנועת העבודה זלזלו ב ' המזמין ' והתריעו
נגד שיתוף  -פעולה עמו  .שיינקין התקיף את גישתם של אלה מבין מנהיגי הפועלים שפסלו את
' המזמין ' עקב היותו מיועד לסוחרים בלבד  ' .גם אל " המשביר "

בתור חברים בעלי מניות רק " העובדים "

:

בהיוסדו '  ,טען

שיינקין  ' ,נתקבלו

פועלים  ,מורים ופקידים  .יתר המוני העם נשארו מחוץ

למחנה  .כשהיתה אפשרות וכשהיה " חשבון " בדבר גמלו חסד למכור גם להם  .הראשונים לזכויות

הם כמובן " העובדים "  ,ויתר קהל עדת ישראל הם אזרחים מהדרגה השניה ' .

32

אולם שיינקין הפנה

את ביקורתו לא רק כלפי תנועת העבודה  ,שלגביה ' עוד מובן הדבר אם קנאי מלחמת המעמדות מנחם שיינקין
רואים בדבר סכנה והתחרות להם  ,ומשתדלים להפריש את חבריהם מאסורא '  .התקפתו כוונה גם

( ואולי בעיקר ) כלפי החוגים הבורגניים  ,שאף הם הצרו  ,לדעתו  ,את צעדי ' המזמין '

:

' מה שאיננו

מובן הוא כי גם הדמוקרטיה הבורגנית אינה ממהרת לעזרת אחיהם  -המוני העם  ,שלא זכו

להתחשב בין " העובדים "  ,ולהיפך  ,עוד מניחים הם אבני נגף על דרך הנסיון לאחדם רלסדרם  ,להקל
גם על חייהם ולאפשר גם את קיומם בארצנו ' .

33

מאבקו של שיינקין היה  ,ככל הנראה  ,מאבק אבוד מלכתחילה  .גורלו של ' המזמין ' לא שפר עליו
גם אחרי כל נסיונות השכנוע  .למעלה מחצי שנה לאחר הקמתו התפרסם מכתב למערכת

' הארץ ' ,

שממנו אנו למדים שלפחות בירושלים לא נעשתה שום עבודה ממשית במסגרת הארגון

אפשר הדבר כי יבורר סוף סוף ענין " המזמין " בירושלים  ,שעסקניו אספו בעירנו יותר ממאה

:

' אולי
מניות ,

ובנוגע לפעולותיהם אנו קוראים בעתונים ידיעות ע " ד [ על דבר ] אספות והרצאות ובחירות ועדים
וצרופים  " -נשיאים ורוח " וכל פעולה ממשית איננה ' .

34

כותב המכתב דרש משיינקין  ' ,הנקרא

בעתונים גם יו " ר " המזמין " בכל הארץ  ,להודיע גלוי ומפורש  :א  .אל מי צריכים לפנות בעלי המניות
בירושלים בחפצם להכניס כספים לשם הזמנות

29

?

איש גמזו  ' ,יפו יום  -יום '  ,דאר היום  19 ,בדצמבר  . 1919האנשים שצורפו אל הוועד הזמני ( מלבד מ ' שיינקין לא
ידוע מי עוד היה בו קודם

לאספה )

היו

:

ב'

יפה  ,ד '

30

' הרצאת מר שינקין '  ,דאר היום ,

31

ראה מ ' שיינקין ' המזמין והמשביר '  ,הארץ 20 ,

32

ב  .אל מי צריכים לפנות בעלי המניות בחפצם

.

שם .

33

טים .

2

איזמוזיק  ,ד " ר ח ' בוגרשוב וא " ל שרשכסקי .

בפברואר . 1920

בינואר . 1920
34

אחד  ' ,מכתב אל המערכת '  ,הארץ ,

14

ביולי . 1920

ן ך ך

ראו כף נרשם אנחני
ן

.

ן

1
1

ן
ן
ן

ש,

תכניתנו

מהיר צרק ומהיר קצוב

היוזה ל -מוכה שבתבניות
הציההמ בזה ש  -ננו ליעים

השר

את כהורהעינו

כן הרבתי ובשפע שז נגנים

מחטני המץ ה מחומם
 בערנון טגנ ? -ממששים כל צ ' כי -הלבשה ? גברים
נשים ו  .לרים
יפו
ירושכם
רהוב

מודעה ב ' דאר היום ' ,

26

במארס

1920

ן
חק88ששאשש
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מסם
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י
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!81ששאש1ששאשש!

גולדשטין"

כנקל ראשי
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d
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לקבל בחזרה את הסכומים שהכניסו ? '  ' .אחד ' ביקש תשובות ברורות  ,שכן היו כבר  ,לפי עדותו ,
אנשים שנכוו במגעיהם עם נציגי הארגון  ' :היו ידיעות בעתונים כי מר

מב " ה הכהן ומר ר " ר קסלמן

הם הגזברים של " המזמין "  ,אכל כשפנו אליהם מתוך בעלי המניות  ,הודיעו האדונים הנזכרים שהם
התפטרו ואינם מקבלים עליהם אחריות של " המזמין " ' .
וכך בטרם מלאה שנה לרעיון  ' ,המזמין ' שבק חיים לכל חי  .שיינקין  ,שאוכזב כנראה קשות
מכשלון מאמציו  ,הפנה עורף לציבור הסוחרים והפך לפטרונם של בעלי המלאכה .

אגודת הסוחרים  -סיכום

' אגודת הסוחרים ' הוקמה מלכתחילה כאגודה מקצועית  ,ללא כוונות פוליטיות וללא אידיאולוגיה
חברתית כלשהי  .מטרת מקימיה היתה לאגד את סוחרי הארץ על בסיס עזרה הדדית ושיתוף  -פעולה
מקצועי  ,במגמה להקל על מעמדם האישי  ,החברתי והכלכלי  ,נוכח יוקר המחיה הגבוה ששרר בארץ
באותן

שנים ,

וכנגד האווירה החברתית שעינה את ' פרנסות האוויר ' שהובאו לארץ מהעיירה

היהודית הגלותית .

על רקע התארגנות היישוב בארץ  -ישראל במסגרות פוליטיות לא יכלו להתפתח קבוצות
מקצועיות כמו אלו של בעלי המלאכה והסוחרים  ,אלא אם מצאו לעצמן פטרונים בדמות עסקנים
ציוניים בולטים או מפלגות פוליטיות  .כסיס חשוב להתארגנות חברתית שימשה גם ההכרה הפנימית
בקרב המתארגנים בעצם זכות קיומם כציבור יהודי התורם לבניין הבית הלאומי ומטה שכם למפעל
הציוני הגדול .

35

בקרב סוחרי הארץ  ,שהיו מעטים ומרוכזים רק בערים ובמושבות הגרולות  ,קיננה הרגשה של
חוסר  -פרודוקטיביות  ,עמידה מהצד ואי  -השתתפות בבניין הארץ  .תחושה זו  ,שהצטרפה לחוסר

המסורת הפוליטית  ,שהיה נחלתם של רוב בני המעמד הבינוני בארץ  ,גרמה לא רק לאי  -מעורבותם

כגוף בחיי היישוב המאורגן בארץ  ,אלא אף מנעה את התארגנותם הפנימית .
35

הכרה

.

כזו היתה  ,למשל  ,נחלתם של בעלי המלאכה והרגשת הקירבה שהיתה להם למפלגת ' הציונים הכלליים '

ולעסקן הציוני שיינקין  ,סייעה להתארגנותם .

נמל תל  -אביב  -אפיזודה בתולדות היישוב
שמעון שטרן

ואשית פעולתו של נמל תל  -אביב היתה בשנת

1936

 .במשך מלחמת  -העולם השנייה הוא חדל

לתפקד כנמל  ,ושימש רק כמספנה קטנה ואזור  -מחסנים  .הוא הופעל שוב לאחר המלחמה  ,אך נסגר

סופית לתנועה עם פתיחת נמל אשדוד  ,כשנת  . 1965גם כאשר
בשנה בלבד ( פרט לשנת

, 1948

שבה טיפל

ב  255 , 000 -טון ) ,

פעל  ,נפרקו בו 220 - 150

אלף טון

וסחורות  -יצוא כמעט שלא נשלחו

ממנו .

לאור נתונים אלה  ,מפליא לראות כמה תקוות תלו בו תושבי תל  -אביב בעת פתיחתו  .תכניות
לבניית נמל עמוק  -מים נערכו מדי  -פעם  ,ורבים חלמו על הפיכת תל  -אביב לעיר  -נמל גדולה  ,ובה

מסחר ימי  ,ספנות  ,תעשיות הזקוקות לחזית  -מים ולקרבה לנמל  .אך כאשר הוחלט בשנות החמישים

לבנות נמל עמוק שני בארץ  ,נבחרה אשדוד ולא תל  -אביב .
לכאורה ניתן להסביר את חוסר

הצלחתו ויל

נמל תל  -אביב בכך שאיננו ' נמל טבעי '  ,אינו שוכן

במפרץ מוגן  ,ואין לו נתונים ימיים ויבשתיים אידיאליים לבניית נמל  .אולם קביעה זו נכונה באותה
מידה לגבי נמלים רבים אחרים  ,וביניהם נמל אשדוד  .ספק גם אם ניתן לכנות את נמל חיפה ' נמל

טבעי ' .

ן

ביבא -

יש לתפש אפוא את ההסנר לחוסר הצלחתו של נמל תל אביב בגורמים אחרים  .אך תחילה נעסוק
בתכניות לאיתור הנמל ולבנייתו עד  . 1936על פעילותו לאחר  -מכן ועל נתוניו הטכניים קיים חומר

-

מפורט במקומות אחרים  2 .בהמשך נסקור את התכניות להרחבת מעגן הסירות ולבניית נמל עמוק .
כדי להבין את הציפיות שתלו בהתפתחות הנמל ואת העובדה שציפיות אלו לא נתממשו  ,תיבדקנה

העמדות שננקטו כלפי הנמל על  -ידי היישוב היהודי  ,השלטון הבריטי והאוכלוסיה הערבית  .לסיום
יובא הסבר לחוסר השפעתו של הנמל על מכנה העיר תל  -אכיכ .

1

ראה דבריו של קרמון  ,הטוען כי כלל אין להשתמש במונח ' נמל טבעי ' לגבי נמלי הים  -התיכון .

ה

קרמון  ' ,הנמלים

הים תיכוניים של ישראל בהשוואה לדגם " הנמל הים תיכוני " '  ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל  ,יא ( , ) 1980
עמ '
2

. 133

ראה  :ש '

אביצור  ,נמל יפו בגאותו ובשקיעתו

, 1965 - 1865

תל  -אביב

 , 1972עמ ' 216 - 205

[ להלן

:

אביצור  ,נמל

לוצקי  ( ,עורך )  ,אוצר מפעלי ים  ,ב " ה לנמל

תלא -
ביב

אביב

יפו ]  :הנ " ל  ,הירקון  ,תל  -אביב תשי " ח  ,עמ '  ; 140 - 130ד '
 , 1961 - 1936תל אביב  [ 1961להלן  :ב " ה לנמל תל  -אביב ] ; נ ' רונן  ,נמל תל  -אביב  ,עבודה פרוסמינריונית בהדרכת

ביבא -

ד " ר ג ' כינר

( כתב  -יד ) ,

-

אוניברסיטת תל  -אביב . 1980 ,

-

1 1 3

שבוע

,
ילע-ע-4

-

ס

====

ב'

מ

ה

ר

לילל
ס

ניבמבר

ה ' כסלו תרצ " ו 19 ,

3

,

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל

ו

חוברת 9

936ג
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ג
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ס74י  :ךת

י

שון

ינן

בלים פה

נמל .

ומני

!

,

.

,

מוצק הזט ן ומורם מיונק ,

פירית

 :תז

את מחוף

שן

1

ל ) 9י  :ית

טרף  :יים מורקית יבי
כיישים

.

~

כנשמן

,

של מחוף ,

המטען מ ; יעהז

תכלת מקסטה ותהדת

זקה גזזה

הזמל *

??

f

~
לאה גולדברג

פעולות  -פריקה ראשונות של שקי  -מלט בידי סווארים

יהודיים

מזח

על

הארעי ,

העץ

כ "ז

באייר

תרצ " ו

למעלה

למטה

:

:

מזח העץ הראשון בבנייתו  ,מאי

1936

מזח הברזל ועליו פסי רכבת  -קרוניות

. .

( ) 19 8 1936

איתור הנמלן תכנונו ובנייתו
כבר בשנת

1920

נערכו תכניות לבניית נמל בתל  -אביב  .האיתור שנבחר אז היה באזור שבו מתחיל

היום רחוב אלנבי  4 .הרעיון הועלה מחדש כעבור ארבע שנים  ,ונידון יחד עם הצעה להעביר את צומת
מסילת  -הברזל הראשית מלוד לאזור יפו  -תל  -אביב  .ראש העיריה  ,מאיר דיזנגוף

 ,פנה

אל הממשלה

בתזכיר בעניין הנמל  5 .השלטונות הסתייגו בתחילה מן ההצעה  .בין הפקידים היו שראו בה רק תכסיס

למנוע את ירידת ערך הקרקע בתל  -אביב  ,אם וכאשר תתקבל החלטה על  -ידי הבריטים לבנות נמל
בחיפה  .דיזנגוף נסע אפוא ללונדון  ,על  -מנת לשכנע את אנשי משרד  -המושבות לקבל את הצעתו .

ב  2 -באוגרסט

1924

נתקבל כתל  -אביב מברק ובו היתנתה הממשלה את הסכמתה להצעה בכך

שהממשלה תגבה את מס הנמל
3

העברת צומת מסילת  -הברזל תידחה לעת עתה

;

;

וסלילת סעיף

במונח ' איתור ' כוונתנו למשמעותו הגיאוגראפית  ,הבאה להסביר מדוע נבחרה דווקא נקודה מסוימת במרחב
למטרה כלשהי

למשל
4

6

ראה

:

:

) , ( site

בעוד שהמונח ' מיקום ' מסביר את הימצאותה של הנקודה כאזור מסוים ) . ( situation

 . 207ק London ! 967 ,

December

,

.

11 )3 . Chabot , t/rban Geography

ראה ,

3 . Beaujeu-Garnier

' New Port for 1-. ighters 81 Tel Aviv , Palestine ' , The Dock andHarbour~ .

תסטחס ] 1937 ,
5

) [ ) ( 733 / 72 / 37545

6

ראה

 ,נלהלן

,

) [ ) 733 / 85 / 34799 :

hlblic Record Office , [ PRO :

וכן אביצור  ,נמל יפו  ,עמ ' . 209

PRO ,

 1 5ך

יי

שלו-

'רציו-

לילדים '  ,ה ' בכסלו הרצ " ז

( . 1936

) 19 . 11

( ' דאקוביל ' )

שמעת שטרן
המסילה לנמל תיעשה

על  -ידי הקבלנים הבונים את הנמל ועל חשבונם  .על אף הסכמת

הממשלה ,

לא נבנה הנמל  ,ונראה כי הדבר נבע מחוסר באמצעים כספיים .
בראשית שנת

1925

מינה הנציב העליון ועדה לבדיקת המצב בנמל יפו  ,שהורכבה מפקידי -

ממשלה  ,נציגי האוכלוסיה הערבית והיהודית ביפו ובתל  -אביב  .הוטל עליה גם לבדוק מחדש את

שאלת צומת מסילת  -הברזל  ,וכן את האפשרות להקים מזח בין יפו לתל  -אביב  7 .מאיר דיזנגוף ויוסף

ביבא -

שלוש מעיריית תל אביב נפגשו בתקופה וו עם המהנדס גרינבלאט  ,נציג חברה

צרפתית  ,שבנה

מזחים לאורך חופי הלבאגט  ,נסעו אתו לטריפולי והתרשמו לטובה מן המזח שבנה שם  ' .כתוצאה

מכך נערכה טיוטת חוזה בין העיריה לבין גרינבלאט לבניית מזח בתל  -אכיב .

9

גם הוויכוח בתוך הפקידות הבריטית טרם שכך  .מנהל הרכבת  ,הולמם  ,היה בין תומכי  .ההצעה

לבנות מזח בתל  -אביב  ,ואילו הנציב העליון  ,פלומר  ,נמנה עם מתנגדיה .

0ן

הוועדה הממשלתית

לבדיקת המצב בנמל יפו קיבלה עקררנית את תכנית גרינבלאט  ,תוך שינוי האיתור לנקודה קרובה
יותר לנמל יפו .

] ן

אולם כאשר החליטו הבריטים לבנות את נמל חיפה  ,בשנת  , 1927הם איבדו את

העניין בהרחבת נמל יפו וגם תכנית המזח התל  -אביבי הוזנחה עקב כך
( ) 1927 - 1926

2 .ן

בערך באותה תקופה

פרסם בויבסקי  ,תושב תל  -אביב  ,תכנית לבניית נמל בתוך שפך הירקון 3 .י הוא שלל את

ההעמקה המוצעת של נמל יפו  ,בנימוק שזהו נמל בלתי  -מוגן  ,בעוד שפך הירקון לדבריו ' אינו דורש

מזח גדול בים  ,רק שני שוברי גלים  . . .יוכל לשמש נמל אידיאלי בדומה לנמל סינגפור '  .תכניתו
עובדה לפרטים

ב , 1929 -

אך נמצאה בלתי  -מתאימה בגלל הצטברות הסחף בירקון ובגלל שטפונות

החורף 4 .י

שעת הכושר לבניית נמל בתל  -אביב הגיעה בפרוץ השביתה הכללית של הערבים  .נמל יפו הושבת
כליל

ב 19 -

באפריל

, 1936

והורגש היטב החיסרון של מיקום נמל חיפה בצפון הארץ  .הנסיעה מחיפה

לתל  -אביב נמשכה באותם הימים שעות רבות

;

הרכבת עברה דרך טול  -כרם  -לוד  ,והכביש עבר

מחיפה דרך ג ' נין וטול  -כרם ( כביש חיפה  -חדרה נפתח לתנועה רק בסוף ספטמבר

) 1937

5 .ן

בתחילה

עוד חשבו על האפשרות להרחיב את נמל יפו בכיוון צפון  ,באופן שליישוב היהודי תהיה נגישות אל
פתח הנמל ,

6ן

אך עד מהרה התגבשה בקרב היהודים הדעה  ,כי יש לבנות בתל  -אביב נמל עצמאי .

ועדת  -חירום של היישוב היהודי התכנסה בתל  -אביב והטילה על משה שרתוק  ,מנהל המחלקה

ראה

:

ראה

 :י " א שלוש  ,פרשת חיי , 1930 - 1870

כתב מינוי להופין מיום

25

בפברואר

, 1925

הארכיון הציוני המרכזי נלהלן

 :אצ " מ ] ] 51 / 170 ,

תל  -אביב תרצ " א  ,עמ '  . 413 - 408שלוש היה כה משוכנע שביום מן הימים

ייבנה הנמל ליד הירקון  ,שקנה בסתר שלוש חלקות מאנשי שיח ' מונים ואף ניסה לשכנע את אוסישקין שהקרן -

הקיימת  -לישראל תעשה כן .
טיוטת החוזה מיום

 7באפריל  , 1925אצ " מ ] 51 / 172 ,

ראה  ( PRO , ) 2 ) ( 733 / 96 / 38610 :בהערת  -שוליים לתיק ) .

ראה  )( 733 / 114/ 9519 :כ

)

 PRO ,וכן המלצות הוועדה לבדיקת נמל יפו  ,אל " מ ] 51 / 170 ,

ש ' שטרן  ' ,המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי '  ,קתדרה  ( 21 ,תשרי תשמ " ב )  ,עמ ' . 174
א ' כוייבסקי  ' ,היכן צריך להבנות הנמל ? '  ,דבר  10 ,כמארס  ; 1927הנ " ל  ' ,הירקון בתור נמל '  ,מסחר ותעשיה  ,ד
(  , ) 1926עמ '

. 9 -8

ראה לעיל  ,הערה

ראה

:

.4

חיפה  ,לשכת המסחר והתעשיה העברית  ,דין  -וחשבון לשנת

ראה מכתב ב " כ מאירוביץ אל מ ' שרתוק מיום

אביכ מיום  8במאי

1 16

, 1936

4

במאי

אצ " מ 325 / 10 / 076 ,

, 1936

. 1937

אצ " מ  ,ח , 553 / 623וכן דין  -וחשבון ועדת נמל תל -
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שמעון שטף

המדינית של הסוכנות היהודית  ,להשיג מן הנציב העליון רישיון לפרוק מטענים חיוניים בחוף תל -

אביב  .האישור המיוחל התקבל באמצע מאי

, 1936

על אף התנגדות מנהל המכס  ,סטיד .

7ן

מיד ניגשו

לבניית מזח  -עץ ליד מגרשי התערוכה בצפון העיר ( אז עדיין היה מדובר במזח בלבד  ,ולא בנמל עם
בריכת  -עגינה ) ,

משום שהמקום איפשר אחסון סחורות  .מזח העץ התמוטט בן  -יום ובמקומו הוקם

מזח  -ברזל ( המזח פורק בעת מלחמת  -העולם השנייה  ,כדי שהברזל יוכל לשמש
בגלל מיעוט

הזמן ,

כחומר  -גלם )

8 .ן

לא נערך סקר לקביעת התאמתו של האתר  .החיפזון נבע מן החשש שמא

השלטונות יחזרו בהם מהסכמתם כאשר תסתיים השביתה ביפו  ,וכן מלחץ הפרדסנים שביקשו

אביב  -אביב כבר בעונת  . 1936 / 37לימים כתב מהנדס העיר
לייצא מתל
 . . .-מאותו יום

( ) 16 . 5 . 36

י ' שיפמן ( בן  -סירה ) :

נתפניתי מעבודתי כמהנדס העיר ועסקתי במשך ששה חדשים

בבנית המזח והתקנת מעגן הסירות  . . .נסיון רב בבנית נמלים לא היה לי וגם לא לחברים
אחרים  . . .נעזרתי באותם הימים בעובדי מחלקת הביוב של עירית תל אביב 9 .י
לצורך בניית הנמל והפעלתו הוקם ' אוצר מפעלי ים

בע " מ ' ,

ובו שותפו מספר גורמים ציבוריים

ופרטיים של היישוב היהודי ( בנק אפ " ק  ,הסוכנות היהודית  ,ז ' הופין  ,ב " כ מאירוביץ  ,ישראל
יצחק רוקח  ,ד ' רמז  ,א ' שנקר

רוקח ,

ואחרים ) .

לאחר הפעלת המזח  ,כאשר התברר כי יש סיכוי של ממש לבניית מעגן

הסירות  ,הוגשו מספר

תכניות  .ההנהלה הציונית פנתה אל הממשלה בבקשה לאשר את בואו של המהנדס א " י בוקטון
מחברת ' רנדל  ,פאלמר את טריטון ' הלונדונית  ,לשם ייעוץ בבחירת התכנית .
אישר את בואו בתנאים מסוימים ( ראה

התחייבות כלשהי מצד הממשלה .

]2

אביב  ,אך נאות לבוא ארצה וליעץ .

להלן ) .

20

הנציב

העליון  ,ווקופ ,

הוא הדגיש כי אין לראות במתן רשות זו משום

בוקטון לא התלהב מלכתחילה מן הרעיון של הקמת נמל בתל -
עוד באנגליה הביע את דעתו שיש לבנות מעגן של ממש או

22

להרחיב את נמל יפו צפונה  ,ובכל מקרה אין להסתפק במזח שהוקם  .הוא אמר כי מבחינת טובת
העיר יהיה זה חבל  ,אם נמל יחצוץ בינה לבין הים  .הערה זו מעניינת לאור העובדה  ,כי כך בדיוק

עשתה חברתו בזמני  ,בעת שבנתה את נמל חיפה  .בדין  -וחשבון שהוגש על  -ידי בוקטון באוקטובר
1936

נאמר

.1

המזח הקיים

.2

בניית מעגן  :הצלחתו תלויה בכך שפיתחו לא ייסתם על  -ידי סחף  .בהעדר סקר ימי לא יכול

:
:

הוא צפוי לנזקים כבדים בחורף  ,נבנה תחת לחץ הזמן  ,אינו די חזק וארוך .

היה בוקטון להבטיח שאמנם כך

]7

ראה

מכתב

יהיה .

הנציב עליון למקדונלד מיום

29

באוקטובר

, 1938

) 2 )( 733 / 362 / 75094

PRO ,

וכן שם ,

 733 / 298 / 75 / 169וראה להלן אודות התנגדותו של סטיר .
18

ראה נ ' רונן  ,נמל תל  -אביב ( לעיל  ,הערה

פרטיכל הנהלת ' אוצר מפעלי ינ ' מיום

, )2

20

לפי מסירה אישית של מנהל נמל יפו  ,שברצבך  ,מאפריל  . 1980לפי

במאי

1936

הוקם מזח העץ כיום

ביבא-

19

במאי

 , 1936התמוטט

באותו לילה

ולמחרת הוחל בהקמת מזח ברזל  .ראה דברי י ' שיפמן  ,ס " ה לנמל תל אביב  ,עמ ' . 52
19

20

ביבא -

י ' בן  -סירה ' כיבוש הים '  ,י ' אריכא

ש ' קורנפלד  ,שנה לקיום נמל תל אביב  ,אצ " מ  ,כ . 553 / 623כמו  -כן ראה
( עורך )  ,תל אביב  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' . 135
בוקטון היה המהנדס היועץ מטעם אותה חברה אשר ליווה את בניית נמל חיפה בשנים
:

יפו בשנת . 1925
מכתב ווקום אל שרתוק מיום

באוגוסט  , 1936אצ " מ  ,ח553 / 623

21

ראה

22

ראה מכתב לורד מלצ ' ט אל הופין מיום

1 18

1

30

ביוני

, 1936

אצ " מ 525 / 2561 ,

1933 - 1929

ואת בדיקת נמל

נמל תל  -אביב  -אפיזודה בהולדות היישוב

נמל עמוק  -מים  :לדעתו הפיתרון הרצוי יהיה הרחבת נמל יפו  .אם בשל התנאים הפוליטיים

.3

לא ניתן לעשות זאת מכיוון יפו  ,יש לפעול מכיוון תל  -אכינ דרומה  .כן יש לסלול בהקדם
כביש מתל  -אביב לאורך החוף לנמל יפו  ,ובו יוכלו היהודים להגיע באופן חופשי לנמל .

23

המלצה אחרונה זו היא חזרה על מה שכתב שנה קודם בדין  -וחשבון שלו על נמל יפו .

אלפרד א ' ארמסטרונג  ,פקיד בריטי ומהנדס העיר אלכסנדריה לשעבר  ,העלה מחדש הצעת איתור
של הנמל בשפך הירקון .

נימוקו העיקרי היה בהגנה הניתנת לאניות בתוך הירקון  .תכניתו כללה

24

תיעול ודיפון הנחל וחפירת ברכות בשטח יריד המזרח והאיצטדיון  ,עם אפשרות להגדיל בעתיד את
הנמל על  -ידי המשך בנייתו במעלה הנחל  .הצעתו נדחתה על  -ידי בוקטון בגלל אי  -התאמת המקום .

תכנית ראויה לציון בשל מקוריותה היא של המהנדס ארפד גוס  ,לפיה ייבנה אי מלאכותי

25

בים ,

האניות תעגונה לידו והמטענים יובלו מן היבשה אליו וממנו ליבשה ברכבל  .תכנית דומה הוגשה

על  -ידי גוט עשר שנים קודם לגבי נמל יפו .

26

מעגן הסירות נבנה בסופו של דבר בין אוקטובר

וגרינבלאט  ,מול מגרשי ' יריד המזרח ' .

27

1936

לינואר

1937

באיתור שהציעו שיפמן

כך ניתן היה להשתמש מיד במבנים ובמערכת הדרכים

הקיימים  .דבר זה היה חשוב בגלל הזמן המועט שעמד לרשות בוני הנמל בשל האילוצים
הפוליטיים  .סיבות נוספות לאיתור זה היו האפשרות לגרור את הסירות בעת סערה לתוך שפך הירקון
הקרוב  ,והימצאות קרקעות עירוניות בסמוך  ,אשר יוכלו לשמש עתודה לאיחסון סחורות .
1937

הרחיבו הבריטים את רשיון הפריקה וכללו בו את כל סוגי הסחורות  .באפריל
 :אצ " מ  ; 553 / 619 ,שם 553 / 618 ,

; 733 / 298 / 7516911ל) ם

28

באוגוסט

1938

הותר

23

ראה

24

ראה מכתב לורד מלצ ' ט אל הופין מיום  30ביוני  , 1936אצ " מ  ,ח , 553 / 623וכן מכתב קורנפלד מיום  15ביולי

PRO ,

 , 1936אצ " מ ח ; 553 / 623מכתב מאירובים אל שרתוק מיום  5ביולי  , 1936שם .
25

ראה :

26

ראה

:

733 / 298 / 75169כ) כ
Ropeway Scheme

27

ראה  :אצ " מ  ,ב, 553 / 623

28

ראה

:

)

)

"

PF

מינואר

וכן

 , 1928אצ " מ , ] 51 / 197 ,

וכן

דבר 17 ,

שם  ,ח553 / 622

הצעת הוועדה לבניין המזח אל הופין מיום

8

במאי

, 1936

אצ " מ 525 / 10 / 076

צילום  -אוויר של נמל תל  -אביב  , 1937 ,מבט לצפון  .המזח שהוקם במאי

( אצ " מ  ,אוסף תמונות ,

ביוני . 1936

מס ' ) 3887

1936

נמצא מצפון לבריכת העגינה

הצעת המחלקה הטכנית של נמל תל  -אביב

מ 1937 -

להרחבת המעגן על  -ידי הוספת בריכה מצפון

) ] 51 / 1627

תכנית בוקטת

מ 1938 -

להרחבת המעגן על  -ידי הגדלת הבריכה לכיוון דרום

( אצ " מ ,

323 / 100ג )

( אצ " מ ,

נמל תל  -אביב  -אפיזודה בהולדות היישוב

להוריד נוסעים בתל  -אביב  ,לאחר שמבנים מתאימים הועמדו על  -ידי ' אוצר מפעלי
המכס  ,מחלקת ההגירה ומחלקת

הכריאות .

29

ים ' לרשות

למעשה היתה פעילות נמל תל  -אכיכ כנמל  -נוסעים

שולית ובלחי  -חשובה .

תכניות להרחבת הנמל
בשנות פעולתו הראשונות של הנמל הוצעו מספר תכניות להגדלת המעגן  .דבר זה נראה הכרחי בגלל
הגידול הרב בכמות הסחורות שעברה את הנמל בראשיתו  ,ובגלל קשיי ההובלה מנמל חיפה ואליו
בעת מאורעות תרצ " ו  -תרצ " ט  .הפעלת הרכבת בשעות הלילה נאסרה אז מחשש להתקפות טרור ,

והעומס על הקווים היה רב  .גם הצטברות סחף בכניסה לנמל תל  -אביב חייבה לערוך בו שינויים
נימוק נוסף להרחבת הנמל היה האפשרות לספק באמצעות פעולה זו עבודה למובטלים .
הצעות ההרחבה העיקריות שנידונו היו
א.

הצעת בוקטון מינואר . 1938

0

'

:

הוא העדיף להרחיב את הנמל לכיוון דרום  ,מטעמים טכניים

שונים  ,ומשום החיסכון הצפוי בהוצאות התיפעול  .הצעה זו נדחתה על הסף על  -ידי הנהלת
הנמל  ,כי השטחים המיועדים לברכה החדשה היו בידיים פרטיות ועמדו עליהם מבנים .
ב.

הצעה לבנות גשר  -רציף מעל שובר  -הגלים  ,וכך להגביר את כושר השינוע של הנמל  ,בלי

להרחיב את שטח המעגן עצמו .
ג.

הצעת המחלקה הטכנית של הנמל ממאי

לבניית ברכה נוספת מצפון למעגן הקיים ,

, 1937

והצעות דומות של גופים אחרים .
ד.

לפי תכניתו של ג ' ון דה  -פריס  ,העוזר הטכני של הנמל  ,משנת

זו בים  ,ולא לחפור אותה ביבשה .

31

, 1939

היה צריך להוסיף ברכה

כך ניתן היה לייבש שטח נוסף עבור מתקני הנמל .

שאלת ההרחבה עמדה על סדר היום במרבית ישיבות ההנהלה של ' אוצר מפעלי ים ' במשך שנת

 . 1939הנטיה היתה לאשר את תכנית ' המחלקה הטכנית ' לעיל  .ביולי נמסר כי עבודות ההרחבה
עומדות להתבצע ( לא פורט באיזו תכנית

מדובר ) ,

וכי הן תסתיימנה בשנת . 1941

32

זמן קצר לאחר -

מכן פרצה מלחמת  -העולם ותכניות ההרחבה נגנזו  ,והן נדונו מחדש רק בשנת . 1944
בראשית

1946

פירסם מאוצ ' לי הצעה להביא ארצה אניות  -קרב יפניות המיועדות לגרוטאות

ולהקים  ,על  -ידי הטבעתן  ,שובר  -גלים .

33

' אוצר מפעלי

ים ' הזמין ב 1947 -

תכנית אצל חברת ' ליאון

אלוייל '  ,וזו הציעה להקים שובר  -גלים גדול בים  ,ובכך להימנע מעבודות  -חפירה .

אחרונה הוגשה על  -ידי חברת

' קנאפן

עגינה נוספת באתר האיצטדיון .

ראה

:

733 / 362 / 75094ל) כ

ראה

:

אצ " מ ח553 / 624

)

35

בשל המאורעות הפוליטיים לא בוצעה אף א חת מן התכניות  ,ואילו

PRO ,

 Yarkon River' , Palestine Tribune, 3 January 1946מן Water Harbour

דומה הועלתה כבר בשנת

1936

34

הצעת  -הרחבה

אנג ' נירינג ' הניו  -יורקית בפברואר  . 1948זו דיברה על ברכת -

על  -ידי חיים קונדור וזאב

הים  ,ונדחתה אז

31

ראה

32

שם ,

:

שם 553 / 625 ,

שם .

 . Mouchly , ~ Deepג

על  -ידי בוקטון  .ראה

:

הצעה

אצ " מ ,

ב553 / 623
ראה מסמך מיום

12

באוגוסט

, 1947

אצ " מ 4323 / 121 ) 1 ( ,

!

ראה  :אצ " מ  , !4323 / 149 ,וכן מכתב מאירוביץ לקפלן ולגרינבאום מיום  15בפברואר  , 1948שם 53 / 622 ,

121
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להרחבת המעגן על  -ידי הוספת בריכה ממערב  ,בתוך הים ( אצ " מ ,

) 1323 / 100

לאחר קום המדינה שוב לא דיברו על הרחבת המעגן  ,אלא על בניית נמל עמוק שני בארץ  .כך
נשמרה אפוא צורתו המקורית של הנמל עד לסגירתו בשנת

. 1965

תכניות לנמל עמוק  -מים
במקביל לתכניות ההרחבה היו קיימות גם תכניות לבנות בתל  -אביב נמל

עמוק  .התכנית הראשונה

שורטטה כבר בשנת  1937על  -ידי דה  -פריס  .הוא הציע לבנות מצפון לנמל שני שוברי  -גלים כאורך
של כקילומטר וחצי כל אחד  ,בכיוון לצפון  -מערב ולדרום  -מערב  ,שייצרו מעגן משולש בקטע

1 :2 :2

תכנית דה  -פריס לנמל עמוק  -מים

בתל  -אביב  ( 1937 ,אצ " מ ) 553 / 620 ,

החוף שבין רחוב אשר כונה אז קבוץ גלויות ( עתה רחוב ז ' בוטינסקי) לבין צפונו של הנמל הנוכחי .
נמל הסירות הקיים נועד להישאר בתוך הנמל המוגדל .

ביבא -

6

'

בוקטון שבדק תכנית זו הביע את דעתו

ביבא -

בעיקר לגבי האיתור  .הוא העדיף איתור בין תל אביב ליפו על זה כצפון תל אביב .

בתקופת מלחמת  -העולם השנייה שותק הנמל  .אך דווקא אז ניסה יוסף סגל מחברת ' דאוני  ,דיי
ושות " בלונדון להוכיח כי שיפור הנמל ואפילו בניית נמל עמוק נחוצים יותר מתמיך  ,ודווקא
משיקולים של האימפריה הבריטית .

בנמל תל  -אביב .

38

37

אולם הממשלה קבעה כבר בתחילת המלחמה כי אין לה צורך

לקראת סוף המלחמה חזרו גורמים ביישוב היהודי לדרוש את העמקת הנמל .

עיריית תל  -אביב גם הקפיאה לזמן  -מה את תכנון האזור מצפון לרחוב

ירמיהו  ,עד

שיתברר גורלן של

תכניות ההעמקה  .הבריטים לעומת זאת לא שינו את עמדתם  .כך  ,למשל  ,הסביר מנהל הרכבת קירבי
אצ " מ  , 553 / 620 ,ומפה ,

שם ,

36

ראה

37

ראה מכתב של י ' סגל אל משיד  -המישבות מיום

:

תל  -אביב מאת ד " ר י ' סגל מיום
38

5

, 53 / 621

ביוני

, 1940

וכן
19

שם ] 51 / 1628 ,

ביולי

 ) ( , 0 ) 1733 / 418 / 75094 , ! 940אע  ,וכן תזכיר על נמל

אצ " מ  ,ח553 / 622

' בניית נמל עמוק שני  ,כדרום הארץ  ,איננה אקטואלית ואיננה נחוצה עכשיו  . . .גם פרוץ המלחמה איננו משנה

במאומה דברים אלה '  .מכתב שר המושבות מקדונלי אל הנציב העליון מקמייכל מיום

733 / 393 / 75094ל) נ
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תכנית קנאפן לנמל עמוק  -מים בתל  -אביב  ( 1948 ,אצ " מ ,

) 4323 / 149

mt /ric

להופין כי עצם רצונה של עיריית תל  -אביב בקיום נמל אינו מהווה סיכה מספקת לבנייתו  ,וכי יש
לבדוק תחילה האם הארץ אמנם זקוקה לו .

39

תכנית אחרת להעמקת נמל תל  -אביב  ,יחד עם תכניתה להרחבת המעגן  ,הוגשה לקראת סיום

המנדט על  -ידי חברת ' קנאפן ' הנ " ל  40 .זו כללה בניית שובר  -גלים ארוך מדרום וממערב ושובר  -גלים
קטן מצפון  .הנמל המוצע היה אמור להיות גדול יותר מזה שבהצעת דה  -פריס מלפני המלחמה  ,והיה

משתרע בדרום עד שדרות הקרן  -הקיימת ( היום כיכר נמיר ושדרות בן  -גוריון )  .בתוך הנמל הוצע
לבנות רציפי  -אצבעות  ,ליבש חלק מן הים ולבנות מזח  -נפט במקביל לשוכר  -הגלים הצפוני  .חברה זו

הציעה גם איתור אפשרי אחר  ,מצפון לשפך הירקון ( מול האזור הידוע כיום כ ' תכנית למ " ד ' )  .היו
39

ישיבת ההנהלה מיום

40

ראה לעיל  ,הערה . 35

124

 29בדצמבר , 1944

אצ " מ 553 / 625 ,

אגני !

שי

,

גם מי שהציעו לחזור אל האיתור בתוך שפך הירקון  ,ובתוכם ק ' ציפר  ,אשר קשר את תיעול נחלי

הירקון ואיילון באפשרות להוביל בהם סחורות על  -גבי אסדות מאזור גוש דן וראש  -העין אל הנמל .
בניגוד לתכניות דה  -פריס ו ' קנאפן '  ,לא הוגשה תכנית מפורטת לגבי נמל בשפך הנחל .
חברת ' קנאפן  -טיפטס  -אלבט ' הגישה לאחר קום המדינה

' אוצר מפעלי ים ' .

41

הפעם היה האיתור שונה לגמרי

;

( ב ) 1951 -

תכנית נוספת  ,לפי הזמנת

הוצע לנצל את השטח שהתפנה בין הגבול

הצפוני של שכונת מנשיה ההרוסה לבין הכניסה לנמל יפו בדרום  .זו היתה אפוא חזרה אל הרעיון
הבסיסי של בוקטון משנת

1935

( שעליו חזר

ב ) 1937 -

להרחיב את נמל יפו צפונה  ,אך הפעם בתנאים

פוליטיים ועירוניים חדשים  .ההצעה כללה הקמתו של שובר  -גלים שהשתרע

מ ' סלע אנדרומדה '

צפונה  ,תוך ניצול רכס הכורכר השקוע בים  ,ושובר  -גלים קטן בקצה הצפוני של הנמל בכיוון מזרח -
מערכ  .התכנית כללה גם ייבוש של
41

ראה

:

אביצור  ,נמל יפו  ,עמ '

850

208 - 205

דונאם  ,מהם התכוונו למסור לעיר

500

דונאם ' כאזור מסחרי

והתצלום הנלווה מול עמ '  . 209שם יש גם פירוט נוסף של התכנית .

(1 :22

שמעון שטרן

ותעשייתי מכניס ויוצר ' ( משמע שלדעת מתכנני הנמל  ,שטחי  -תובלה ואחסנה אינם שטח ' מכניס

ויוצר ' . . .

).

כבישי הגישה לנמל נועדו להיות שדרות ירושלים ורחוב יהודה הימית מדרום  ,ומצפון

 -כביש מקביל לפסי

הרכבת ,

שיעבור מרחוב יהודה הלוי ועד יפו ( כביש כזה מתוכנן כיום

במסגרת נתיבי איילון ) .
שר התחבורה מינה במארס

1951

ועדה לבדיקת מיקום הנמל הדרומי כארץ .

42

ועדה זו דנה בעניין

אביב  -אביב  ,אלא סמוך לנחל  -שורק  .המלצותיה
עד סוף אותה שנה והמליצה לא להקים את הנמל בתל

נגנזו ' .

אל הנושא חזרו בשנת

4

הדרומי

, 1954

ממשלתית בדקה אז ארבע חלופות למיקומו של הנמל
וועדה

:

ביבא -

א.

בין תל אביב ליפו .

ב.

מצפון לשפך נחל  -שורק ( ואדי רובין ) .

ג.

מצפון לשפך נחל  -לכיש ( ואדי

ד.

בניית נמל קטן  ,לאלתר  ,בתל  -אביב  -יפו ונמל דרומי כאתר שטרם נקבע עבור הנגב  ,כעתיד .

-

סוכריר ) .

בדיוני אותה הוועדה הושמעו הנימוקים הבאים לטובת בניית נמל בתל  -אביב

:

44

חיסכון בהוצאות -

הובלה של סחורות הייבוא המיועדות לגוש דן וירושלים  ,ושל הובלת פרי ההדר לייצוא ; חיסכון
בהוצאות הפיתוח הקשורות בבניית המעגן  .מבין הנימוקים שהועלו נגד המיקום בתל  -אכיכ  :נגישות
גרועה לנמל

;

שטחים מועטים לרשות בניית

תחנות  -עיתוק ,

תעשיה ואחסנה

;

המיקום מנוגד

למדיניות פיזור האוכלוסיה ; טעמי כיטחדן ; המרחק הגדול למחצבי הנגב  :השפעה שלילית על אופי

העיר וזיהום שפת  -הים ( שיקולי איכות

הסביבה ) .

נימוקי הוועדה בעד ונגד יתר ההצעות אינן נוגעות לענייננו  .ההחלטה נפלה על המיקום
באשדוד  ,ליד שפך נחל  -לכיש  ,שם הונחה אבן הפינה לנמל החדש בשנת
בנובמבר

. 1965

, 1961

והוא החל לפעול

בו  -זמנית נסגרו נמלי תל  -אביב ויפו לתנועה מסחרית  ,כי הפעלתם כנמלים רדודים

ביבא -

לא היתה עוד כדאית  .בכך נחתמה תקופת פעילותם המסחרית של נמלי תל אביב ויפו .

עמדות

היהודים  ,הבריטים והערבים כלמי נמל בתל  -אביב

היישוב היהודי קיבל את פתיחת המזח והמעגן בתל  -אביב בהתלהבות רכה שהתבטאה במתן
תרומות  -כסף וקניית מניות ' אוצר מפעלי ים בע " מ '  ,התגייסות לעבודות בניית הנמל  ,מאמרים רבים
בעיתונות  ,חגיגות וטכסים  .רבה היתה הגאווה על ' הנמל העברי הראשון אחרי אלפיים שנה ' .

המניעים לבניית הנמל היו משני סוגים  :האחר  ,לאומי  -בטחוני  ,דהיינו הרצון להשתחרר מן התלות
בנמל יפו הנשלט על  -ידי ערבים  .המניע השני היה לאומי  -רגשי  -הרצון להקים ולקיים בידיים

יהודיות מפעל כלכלי גדול  ,ודווקא מן הסוג שיהודים לא היו רגילים לשכמותו בגולה  .חישובים של

כדאיות כלכלית ושיקולים גיאוגראפיים מילאו תפקיד משני בהחלטה על בניית הנמל  .גישה זו  ,יחד

42

חברי הוועדה היו כ " כ מאירוביץ
מ'

43

עמיעז  ,י ' פרנקל  ,כ ' ציפר וה ' ראו .

פולמוס נוסף בעניין מיקום הנמל  ,ראה
אצ " מ ~4323 / 48 ) 2 ( ,

44

( יושב  -ראש) ,

ראה

! 6ב ך

א ' אהרונוכ  ,י ' בן  -סירה

( שיפמן ) ,

ש ' גפני  ,צ ' השמשוני  ,מ '

מקלף ,

 :אצ " מ /) 323 / 289 ,

:

א ' שרון ,

דבר 20 ,

כמאי

 , 1951וי ' רוקח  ,טיוטת מאמר תשובה לשרון ,

נמל תל  -אביב  -אפיזודה בחולרות היישוב

עם

לחץ הזמן  ,גרמו להעדר סקר ימי מוקדם  .גם לא נבדקה השאלה  ,אם נמל תל  -אביב נחוץ לטווח

ארוך  .ההנחה היתה שנמל יפו הוא ערכי  ,נמל חיפה הוא בריטי  ,ולכן היישוב היהודי זקוק לנמל

משלו בתל  -אביב  .בשאלה היכן לאתר את הנמל בתוך תל  -אביב הובאו בחשבון שיקולים

כלכליים ,

אך עצם הקמתו לא נבדקה מבחינה כלכלית  .בהמשך הזמן ניכרה ההתפכחות מגישה זו  ,שראשיתה

בגורמים יהודיים מחוץ לתל  -אביב .

האינטרסים של נמל

ד " ר וידרא לחץ לבל תבוא התמיכה בנמל

תל  -אביב על חשבון

חיפה  ,בנימוקים שבחיפה יש  1 , 200יהודים העובדים בנמל  ,והאשלג כולו

משונע על  -ידי יהודים  .לכן אין לפתח את תל  -אביב על חשבון חיפה ואין להפוך את נמל חיפה לנמל
ערבי  .לדעתו  ,יש דברים שנמל תל  -אביב לעולם לא יוכל לטפל בהם .

45

גם בקרב מנהלי הנמל השתררה גישה מפוכחת יותר  ,עקב הצורך לקיים את הפעילות היום  -יומית

של הנמל ולאזן את התקציבים  ,דבר שהיה קשה בגלל ההגבלות שהוטלו על  -ידי השלטונות
הבריטיים ( ראה להלן ) .
זמן קצר אחרי הפעלת הנמל הופנתה ביקורת על הנהלתה מצד חוגים שסברו כי הניהול סובל
מפוליטיזאציה

:

חוגים אזרחיים האשימו את השמאל בהשתלטות על הנמל

באופן שווה את כל הצדדים .

47

46 ,

ואילו אחרים האשימו

בייחוד תקפו את מינויים  ,מסיבות פוליטיות  ,של שלושה מנהלים

לנמל  ,וכן ביקרו את המונופול שניתן לחברת הסוורים ' פריקה ' .
בתחילת השביתה בנמל

יפו  ,ב , 1936 -

הניחו רבים  -יהודים  ,בריטים וערבים כאחד  -כי בתום

השביתה יחזרו היהודים להשתמש בנמל יפו  .בהשפעת בן  -גוריון גברו השיקולים המדיניים על אלה
הכלכליים

48 ,

והציבור נשאר נאמן לנמל תל  -אביב  .מעתה  ,כשנמל זה לא היה מסוגל לתת שירותים  ,פנו

היהודים לנמל חיפה  .משפט המפתח ביחס היהודים אל נמל תל  -אביב היה ונשאר זה שנאמר על  -ידי
הופין

:

' הציבור בתל אביב רוצה נמל ' .

49

בשנות העשרים הבריטים הסכימו באופן מסויג להקמת נמל  ,ואיפשרו את הקמתו בפועל בשנת

 . 1936אך הם ראו בו פיתרון ארעי לבעיה שנוצרה בעת השביתה

ביפו  ,וככלל התנגדו להקמת נמל

בתל  -אניב  ,ובעיקר להרחבתו ולהעמקתו  .מידת ההתנגדות היתה שונה מפקיד אחד למשנהו  ,וכן
היתה תלויה בנסיבות הזמן  ,ולכן גברה או נחלשה לסירוגין  .נמל יפו היה בעיניהם הנמל האזורי
ובנמל חיפה ראו את הנמל הראשי של הארץ  .הם חזרו והדגישו מדי  -פעם  ,כי נמל חיפה מסוגל
לטפל בכל תנועת הנוסעים של הארץ .

קבלת הרשות לפרוק סחורות מסוימות בחוף תל  -אביב  ,הפעיל היישוב

כך  ,למשל  ,עם
באמצעות

50

היהודי ,

הלורד מלצ ' ט  ,לחץ על השלטונות שיסכימו להפיכת המזח לנמל של ממש  .תשובת

משרד  -המושבות היתה מסויגת והדגישה שיש צורך לבדוק תחילה הן את השאלה  ,אם הארץ זקוקה

45

ראה מכתב וידרא אל מאירוביץ מיום

46

אחד

47

ראה  ,למשל

:

כאפריל 1938
48

מ ' סמילנסקי  ' ,נמלה של תל
ן

( 4 ( March 1938

~.

אביב '  ,הארץ 25 ,

Palestine Revie

בינואר

: 1938

, 1939 - 1929

תל  -אביב

מ ' אטר  ' ,הנמל שלנו  , ,הארץ 20 ,

ח0ק Smilansky , ' Political Parties and the

"

ראה מכתב הופין אל לורד מלצ ' ט מיום  22באוקטובר  , 1936אצ " מ / 29 ,

התנועה הלאומית הפלסטינית
49

 28כספטמבר  , 1939שם  ,ח553 / 624

הדוברים הראשיים כעניין זה היה יצחק רוקח  ,מנהל ' פרדס סינדיקט ' וחבר הנהלת ' אוצר מפעלי ים בע " מ ' .

 , 1978עמ '

/) 251

וכן י ' פורת  ,ממהומות

4 .ן

למרידה ,

. 210

ז ' הופין  ,יווצב  -ראש ' אוצר מפעלי ים '  ,בהרצאה לפני שועדה המייעצת ליד הנדלת הנמל מיום

7

כפברואר

, 1946

אצ " מ 553 / 625 ,
50

ראה

דברי הנציב העליון אל אנשי הנמל

ב  2 -באוגוסט , 1937

אצ " מ 1627 ,

] 51 /

127
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לנמל נוסף  ,הן את שאלת מיקומו  .י 5מנהל המכס  ,סטיד  ,שלל את הנמל מכל וכל ( בתוקף תפקידו

היה אחראי לתיפעול נמל חיפה  ,שהיה כפוף עד

הרישיון לבניית

למחלקת המכס )  .הוא התייחס כלעג לבקשת

1943

מזה  ,וכאשר זה ניתן  ,התלונן על ' הרעש שמקימים היהודים בענין הנמל ' והתנגד

לאיסוף הכספים עבור הנמל  .על המזח אמר שהוא ' כה חזק שיעמוד לצמיתות ואיננו אותו גשר
ארעי שעליו היה מדובר ' .

52

הוא אף פנה אל מערכת העיתון ' פלסטיין פוסט ' בדרישה שלא יתנו

פומבי רב לבניית הנמל  ,משום שהוא  ,סטיד  ,נמנה עם קוראי העתון  .מאוחר יותר התלונן שנמל תל -

אביב פוגע כהכנסות יתר הנמלים  ,ודרש לצמצם את זכויות הפריקה בו .

53

ביבא -

מנהיגי היישוב היהודי חששו כי הבריטים יבטלו את הרישיון להפעלת נמל תל אביב כאשר
הסתיים השביתה ביפו  .הנציב העליון ווקופ הרגיעם  ,באמרו כי חשב אמנם בעבר שהמזח
אלא שהשביתה שינתה את דעתו  .בשנים קודמות ניסו היהודים להחדיר עובדים משלהם לנמל יפו ,

מיותר ,

דבר שנכשל בגלל התנגדותם התקיפה של סוורי יפו הערבים  .ווקופ ראה בשביתה הזדמנות בלתי -
חוזרת להכניס פועלים יהודים לנמל יפו  .אולם מוסדות היישוב החליטו עתה כי עדיף לפתח נמל
עצמאי  ,ולכן לא הועמדו פועלים יהודים לרשות נמל יפו המושבת .

לאחר בירור עם מזכיר המדינה שלח ווקופ  ,בראשית אוגוסט
הקמת המעגן  ,אך היתנה זאת בשלושה תנאים

54

, 1936

את המכתב שאיפשר את

:

.1

לא תהיה תמיכה כספית עירונית או ממשלתית בנמל .

.2

הוצאות הממשלה תוחזרנה לה  ,ולא ייגרם לה הפסד כספי כלשהו .

.3

כל תכנית  -בניה תובא לאישור הממשלה .

55

מכתב זה היה אמנם הבסיס המשפטי לבניית הנמל  ,אך שימש גם עילה מתמדת לוויכוחים בין מנהלי
הנמל לבין הפקידות הבריטית  ,שנאחזה באופן מילולי בהגבלות שבו  .הבריטים שמרו לעצמם את

הזכות הבלעדית לגבות מסים ואגרות בנמל  ,כאילו הם עצמם הפעילו אותו  .מצד

שני  ,הם מנעו

מעיריית תל  -אביב לתמוך בנמל  ,בהסתמך על הסעיף הראשון במכתב הנ " ל  .בהרצאה לרגל עשור
לקיום הנמל אמר על כך הופין

:

 . . .אגו נתנו לזה [ לרשות שניתנה ] פירוש רחב  ,בנינו מזח  ,סירות  ,מעגן ; אחר כך בריכה
עם רציפים והקפנו אזור זה בגרר  .כל וה בלי בעלות ברורה על האדמה  .אין לנו קושאן

מסוים על משהו  :בנינים  ,בריכה  ,שטח וכו '  .אמנם הממשלה עשתה סידורים המכירים
בקיום

הנמל  ,כגון תחנת מכם  ,אבל אין לנו חוץ ממכתב הנציב העליון המגדיר את מצבנו

שום פירוש משפטי נוסף  .במובן הכספי החלוקה היא כדלקמן
ההוצאות על

חשבוננו .

:

ההכנסות לממשלה ,

56

הבריטים ראו בנמל תל  -אביב חלק מנמל יפו  .בתחילה  ,כל אניה נאלצה לסדר את העניינים

הפורמאליים ביפו  ,בטרם הורשתה לעגון בתל  -אביב .
ביוני

51

ראה מכתב מאפי אל מלצ ' ט מיום

52

דברי סטיד ליצחק רוקח  ,לפי דין  -וחשבון מיום

13

 , 1936אצ " מ ,
8

ביוני

.

57

בקשות חוזרות ונשנות להפריד מבחינה

) 173 / 124ע

, 1936

אצ " מ 525 / 2561 ,

אצ " מ  ,ב553 / 623

53

ראה מכתב וידרא אל מאירוביץ מיום  17בינואר

54

ראה מכתב האתורן אל שרתוק מיום  16כיולי  , 1936אצ " מ 525 / 10 / 076 ,

55

מכתב ווקופ אל שרתוק מיום  1באוגוסט  , 1936אצ " מ 525 / 2561 ,

1937

56

ראה לעיל  ,הערה . 49

57

ראה מכתב יצחק רוקח אל שרתוק מיום  8כיוני  , 1936אצ " מ 525 / 2561 ,
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 אביב- ובו הסכמת הבריטים לבניית נמל ול

1936

מכתב הנציב העליון ווקופ לשרתוק מיומ ו באוגוסט
) 525 / 2561 , ( אצ " מ

שמעת שטת

מינהלית בין נמל יפו לבין נמל תל  -אביב נדחו על  -ידי הבריטים  ,הם גם לא הסכימו לראות בנמל תל -

אביכ נמל פרטי  ,כדוגמת נמלים אחדים במערב  -אירופה .

58

השלטונות חששו מהפסד הכנסותיהם

בנמלי חיפה ויפו  ,וכן מהתחזקות כלכלית יתירה של היישוב העברי .

59

חשש זה הובע על  -ידם כבר

עשר שנים קודם  ,כאשר הנציב העליון הראשון  ,סר הרברט סמואל  ,הציע לבנות את נמל חיפה
בעזרת הון שיגוייס בקרב היהודים .

60

היו פקידים אשר התנגדו כעבר להעמקת נמל יפו  ,לבל יתחרה בנמל חיפה  .עתה דרשו אותם

אנשים את שיפור נמל יפו  ,כדי למנוע את הפיכת נמל תל  -אביב לעובדה מוגמרת וקבועה .

ן6

בעוד שהנציב העליון ווקופ איפשר את הקמת המזח והמעגן  ,יורשו בתפקיד  ,הארולד מקמייכל
היה בין מתנגדי הנמל העקביים  ,כשם שיחסו ליישוב העברי בכלל היה שלילי יותר משל קודמו  .הוא

ראה בסגירת נמל תל  -אביב מטרה  ' ,כדי להכריח את היהודים ואת הערבים לשתף פעולה  ,כפי

שקובעת מדיניות ממשלת הוד מלכותו בספר הלבן ' .

תחילה הציע לרכוש את הנמל מידי ' אוצר

62

מפעלי ים '  ,לסגור אותו ולסלול במקום זה כביש לאורך החוף מתל  -אביב ליפו ( זו ההצעה שעלתה

מספר פעמים קודם  -לכן )  .הצעתו נדחתה על  -ידי הממשלה בלונדון שפקידיה הבינו כי ההנהגה
היהודית תקרא את כוונות הבריטים ותסרב למכור את הנמל  .לאחר  -מכן חשב מקמייכל על החנקת
הנמל מבחינה כלכלית  .על כך השיב לו שר המושבות מקדונלד  ,שהיהודים יתגייסו לתמוך בנמל  ,גם
אם ישא הפסדים כבדים .

63

' אוצר מפעלי ים ' הביא לפני הממשלה בתזכיר מפורט ביוני

1938

את בעיית מימון התיחזוק

השוטף של הנמל  ,לאור העובדה שהאגרות השונות נגבו על  -ידי הממשלה  ,ואילו ההוצאות היו
מוטלות במלואן על ' אוצר מפעלי ים ' .

64

בתזכיר הועלו הדרישות להפרדה מינהלית מנמל יפו

ולהקמת רשות עצמאית שתיגבה אגרות ודמי  -שימוש במתקני

 . 1941הדרישה הראשונה

הנמל  .התשובה נתקבלה רק באמצע

נדחתה  ,ולגבי שינוי מעמד הנמל  ,הסכימו הבריטים  ,אך בכיוון של הידוק

הפיקוח הממשלתי עליו  .תשובת ה ' אוצר ' מאמצע  1942היתה כי ' בתנאים אלה אי  -אפשר לנהל

משא  -ומתן עם הממשלה ' .

65

מדיניות הבריטים היתה הגבלת פעילותו של הנמל  ,והיא התבטאה

בהכבדת העול הכספי  .הבעיה נפתרה רק אחרי המלחמה  .לאחר התערבות מנהל הרכבת  ,קירבי ( אשר
היה ממונה מאז

1943

חיפה ) ,

על נמל

הותר לנמל תל  -אביב לגבות החל מאפריל

דמי  -רציף  ,אגרות  -רישוי ורישום  -ספינות .

66

58

ראה תקציר פגישה של סגן המזכיר הראשי  ,וולש  ,עם ון פריסלנד מיום

59

ראה הערת  -שוליים של דאוני לתיק

60

תזכיר הנציב העליון אל משרד  -המושבות מיום

( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '

מצוטט על  -ידי המזכיר

62

 PRO ,מיום  23באוגוסט 939נ .

) [ )( 733 / 393 / 75094

18

24

בנובמבר

, 1938

אצ " מ  ,ח553 / 622

כאפריל

, PRO , ) [ )( 733 / 73 / 46182 , 1924

וראה שטרן

. 183

ראה תזכירים שונים מנובמבר

61

1946

דמי  -עגינה ,

733 / 298 / 75169 , 1936נ ) [ )

הראשי ,

לוק

,

) ) 5 . 1% . 1 . Luke

PRO ,

כהערה

מיום

16

באוגוסט , 1939

לתיק ,

PRO ,

733 / 393 / 75094ל) ם
ראה מכתב מקדונלד ( שר המושבות ) אל הנציב העליון מקמייכל מיום  13באוקטובר  , 1939שם  ,שם .

63
64

תזכיר מיום
ראה

65

14

ביוני

, 1938

תשובת המזכיר הראשי מקפרסון מיום  30כיוני

הראשית מיום דו במאי
66

אצ " מ 525 / 2561 ,

, 1942

.

, 1941

שם  ; 553 / 627 ,תשובת ' אוצר מפעלי ים ' למזכירות

שם 553 / 625 ,

שם  ,שם  ,מכתב מנהל הרכבת קירבי  ,אל ' אוצר מפעלי ים ' מיום

1 30

21

בפברואר , 1946

שם 853 / 625 ,

שהשדי ,
זהו סמלו

של

נמי תי

אביב

הסחורות הנושאות סמל זה נפרקו
ש

השד

ם

בנמי

ש

תל -

אביב .

אל תהנה סחורה אלא אם נושאת היא את

כ

סמל הנמל .

.

שמור על הקנין רב החשיבות :
הפשירי הראשון .

נעקשנו
.

,,

.

.

.

מיגעת הפעימת היאשינה של נמל תל  -אביב

,, - ,

השבתת נמל יפו על  -ידי הערבים היתה מכוונת נגד היישוב היהודי לא פחות מאשר נגד השלטון
הבריטי  .אך היא שהביאה את המנהיגות היהודית לחיפוש דרך להשתחרר מן התלות בנמל יפו
הערבי .

67

השביתה הערבית גרמה אפוא להקמת נמל תל  -אביב  .גם הוועד הערבי העליון וגם הסוורים

ביפו הופתעו מהתפתחות זו  .רב היה רוגזם כאשר הנציב העליון הסכים להפעלת הנמל
ואכזבתם גברה כאשר היהודים החרימו את נמל יפו בתום השביתה .

68

בתל  -אביב ,

הם היו בטוחים כי עם סיום

השביתה יחזור נמל יפו לתפקד כמקודם  .הסוורים האשימו את הממשלה כי נישלה כאלפיים

משפחות ערביות מפרנסתם  ,ואת מנהיגיהם בקוצר  -ראות  ,על שלא הכינו כלים להילחם בתופעה
זו .

69

הוועד הערבי העליון לחץ ללא הפוגה על הממשלה  ,כדי שזו תבטל את הרישיון להפעלת נמל

תל  -אביב  .כאשר הלחץ לא נשא פרי  ,קראו לערבים להשתמש רק בשירותי נמל יפו  ,ולהחרים את

67

י ' פורת ( לעיל  ,הערה

68

ראה שם  ,עמ '

69

הצהרת ספני יפו

, 210

 , ) 48עמ '

. 209

וכן מכתב הופין אל מלצ ' ט מיום

( ללא

תאריך ) ,

 22באוקטובר  , 1936אצ " מ 14251 / 29 ,

אצ " מ 525 / 9350 ,

ךימ

ך

שמעון שטרן

נמל חיפה  .בכך רצו לפצות את אנשי יפו על אובדן הכנסותיהם  .נראה כי פניה זו לא הועילה הרבה .

כמות הייצוא מיפו נשארה יציבה לאחר השביתה  ,אך הייבוא ירד כמעט למחצית הקפו שלפני
1936

70 .

הנטל והעיר תל  -אביב
לערי  -נמל יש לעתים מבנה עירוני מיוחד  .הנמל משפיע על הנוף העירוני במבנים  ,במשטחי  -אחסנה ,

במתקני  -שינוע  ,בשוברי  -הגלים והרציפים .

סביב הנמל מתפתחים עסקים הקשורים בו  ,כגון

ן7

חברות  -תובלה  ,עמילי  -מכס  ,בנקים  ,משרדי עורכי  -דין  ,סוכני  -אניות  ,לשכות  -מסחר  ,חנויות -

אספקה לאניות ולימאים  ,בתי  -קפה ופונדקים .

72

בקרבת הנמל ניתן למצוא בדרך  -כלל תעשיות

ומלאכות הקשורות בו  ,אם לצורך מתן שירותים לאניות  ,אם לצורך קבלת או מסירת מטענים

בחזית  -המים ( ' תעשיות

נמליות ' ) .

מערך הכבישים ומסילות  -הברזל מותאם לקיומו של הנמל  ,כדי

לשפר את הנגישות אליו  ,ולעתים כדי למנוע הפרעה לתחבורה העירונית שאיננה קשורה כנמל
עצמו  .בערים באגן הים  -התיכון נמצא מרכז העסקים הראשי ( מע " ר ) סמוך לנמל  .סביב הנמל
התפתח אזור של כתי  -קפה  ,מסעדות ותיירות  .לעתים הפך הנמל הישן עם ירידת ערכו המסחרי
לנמל  -יאכטות  ,ספינות  -ספורט ושעשועים  ,דבר המגדיל את תיפקודה התיירותי של הסביבה .

73

לכל

אלה אין זכר בתל  -אביב  .הנמל נמצא בקצה הצפוני של העיר  .ממרבית קטעי החוף בקושי הבחינו
בו  .מוסכים וכתי  -מלאכה התמקמו במגרשי התערוכה בקרבת הנמל  ,בגלל הימצאות מבנים

מתאימים  ,וללא קשר לנמל  .מעבר להם השתרע אזור  -מגורים  ,אשר כחלקו צמח לאחר הקמת

הנמל  ,דבר שהדגיש את חוסר  -השפעתו על המבנה התיפקודי של הסביבה  .גם איתורה של תחנת -

הכוח הקרובה  ,מצפון לשפך הירקון  ,לא נבע מן הקרבה לנמל  ,אלא מן הצורך במי  -קירור  .מערך
הרחובות המתוכנן התעלם כמעט לחלוטין מקיומו של הנמל  ,הנגישות אליו היתה גרועה  ,ולא היתה
כלל רכבת באזור  .הנמל גם לא הורגש בהרכב המע " ר של תל  -אביב  ,הנמצא הרחק ממנו  -העסקים

בתל  -אביב לא היו מן הסוג המאפיין עיר  -נמל .

74

הממוצע השנתי של הפריקה וטעינה בנמל יפו ( לפי אביצור  ,נמל  -יפו  ,לוח
פריקה
טעינה
שנים

: ) 15

70

1935 - 1934
1939 - 1937

152

אלף טון

270

.

 .ק R . E . Murphy , The American cily New York 1974 ,

71

ראה

72

ראה בוזה  -גארניה ושבו

135 :

147

אלף טון

] 59

אלף סק

אלף סק

( לעיל  ,הערה , ) 3

עמ '

, 142

North -West

.

city

" African

ם  , A ombase ,טde 81

~

 . 41ק University Press 1968 ,
3ד

" קרמון

74

דבר זה מאפיין גם ערים אחרות  ,שבהן הנמל החשוב יותר מאשר בתל  -אביב  .ראה Bird , :

,

' הנמלים הים תיכוניים ' ( לעיל  ,הערה

.א

 , ) 1עמ '

. 139

.נ

) F . H . Morgan 6

 Ports and' Harbours,וראה ויתפח חוסר  -השפעתי של ומל תל  -אביב עלהחרישת בעיר
.
 . 148ק London 1958 ,

וו אצל ע ' גונן  ,מיקום החרושת בתל אכיכ  -יפו  ,חירור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה
העברית  ,ירושלים

1 ) 1 :2

 , 1968עמ '

. 34 - 32

נמל תל  -אביב  -אפיזודה בחולדות היישוב

שתי סיבות עיקריות לתופעה זו
א.

:

הכמויות המשונעות בנמל תל  -אביב היו קטנות  .החל מקום המדינה היה זה נמל  -יבוא בלבד .

הכמויות המשונעות

( 220 - 150

אלף טון לשנה ) היו זעירות בקנה  -מידה של ערי  -נמל בעולם  .נמלים

בגודל זה בכוחם להשפיע על מבנה של יישוב קטן בן אלפים אחדים של תושבים  ,אך לא על עיר בת

מאות  -אלפי נפשות .
ב.

משך פעילותו של הנמל היה קצר  .שלוש שנים אחרי הפעלתו פרצה מלחמת  -העולם

השנייה ,

והוא היה משותק במשך שש שנים  .עם חידוש הפעלתו היתה לו חשיבות בהברחת נשק ועולים  ,אך
זו אינה פעילות הנותנת את אותותיה במבנה העיר .
סיבות נוספות היו
א.

:

הנמל הוקם בקצה הצפוני של

העיר  ,ומעבר

לרצועה ארוכה של אזורי  -מגורים  .בכך נותק מן

האזורים שעליהם יכול היה להשפיע  .במשך רוב שנות פעילותו היה הנמל אחד האתרים הבנויים
הצפוניים ביותר של תל  -אביב .
ב.

המרחק בין הנמל לבין מרכז העסקים הראשי היה גדול  :המרחק האווירי בין הנמל לבין צומת

הרחובות אלנבי  -לילינבלום הוא
מערב  -מזרח היה בתקופת המנדט

3.7
2. 5

קילומטרים  .לשם השוואה

:

הרוחב המירבי של העיר בכיוון

קילומטרים  ,ואילו המרחק הממוצע של כל הנקודות בעיר אל

מרכז העסקים שלה היה באותה תקופה פחות משני קילומטרים .

הקמת שובר  -הגלים
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מספר ה ' תעשיות הנמליות ' בארץ היה קטן  ,ולתעשיותיה של תל  -אביב לא היה קשר מיוחד עם

ג.

הנמל  ,וכך  ,ממילא לא היה להן עניין להתמקם בקרבתו דווקא  ,והן חיפשו לעצמן אתרים מתאימים
יותר .
זל

ביבא -

היישוב היהודי תלה תקוות רבות בפתיחת נמל תל אביב ובהתפתחותו העתידה  .אלה לא
והסיבות העיקריות לכך היו
א.

:

נתגשמו ,

-

מדיניות הממשלה הבריטית  ,אשר התלבטה בשאלה אם לפתוח בכלל נמל עמוק שני

בארץ ,

ומכל מקום העדיפה את העמקת נמל יפו על  -פני שיפור נמל תל  -אביב .
התקוות היו מוגזמות לעומת הצרכים האוכייקטיכיים של ארץ  -ישראל בשנות השלושים

ב.

והארבעים .
לאחר קום המדינה העדיפה הממשלה את אשדוד על  -פני תל  -אביב  ,בעיקר משיקולים של

ג.

פיזור אוכלוסיה וקרבה למחצבי הנגב .
קשה לבנות נמל גדול  ,על מתקניו ודרכי  -הגישה אליו  ,בתוך אזור הבנוי כבר בצפיפות  ,ואשר

ד.

מרבית קרקעותיו הינן בבעלות פרטית .

לנמל תל  -אביב היתה חשיבות

פוליטית  ,כתגובה

לשביתה הערבית ביפו  .תפקידיו הכלכליים

נשארו מצומצמים  ,והוא היה אפוא בבחינת אפיזודה חולפת בתולדות היישוב בארץ וכתולדות העיר
תל  -אביב  .הציפיות שתלו בנמל היו מבוססות על דגם של נמלים גדולים וותיקים  ,אשר התפתחו בד -
בבך עם עריהם תוך השפעות גומלין בין העיר לנמלה  .לא כן היה בתל  -אביב  ,עיר אשר גדלה כקצב

ביבא -

מהיר  ,אך מסיבות שלא היה להן כל קשר לנמל  .כך היתה אפוא תל אביב עיר ובה נמל  ,אך היא לא

היתה עיר  -נמל .
המרחק הרב .של הנמל ממרכז העיר ומאזורי הבידור שלה והסביבה המוזנחת מנעו את הפיכת
המעגן למרכז  -ספורט ותיירות  .נמל יפו התאים לכך יותר  ,שכן בסביבתו היתה שכונה ישנה וציורית ,

ואתר  -תיירות קיים  .גם כאשר הוקם אזור המרי ה בתל  -אביב  ,לא ניצלו את הנמל הקיים לצורך

זה ,

אלא הצמידו אותה ל ' כיכר אתרים ' ( כיכר נמיר )~ .עד כה המזל לא האיר פנים לנמל תל  -אביב  ,אפילו
לאחר סגירתו כנמל מסחרי  ,וספק אם מצב זה ישתנה כעתיד הקרוב .

1 3 *4

המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי
בארץ  -ישראל

( המשך ) *

נחום גרוס

(ב )

חקיקה

כלכלית  ,הסדרים

מינהליים ויוזמות ממשלתיות

חלק נכבד מהמדיניות הכלכלית של כל ממשלה מתבטא בעשייה ובאי  -עשייה בתחומי

החקיקה ,

ההסדרים המנהליים ויתר התחומים הכלולים במושג ' הרשות המבצעת '  .בניגוד לפעילותה הכספית
של הממשלה  ,אשר מעצם טיבה נמדדת בערכים כמותיים  ,ולכן קל לסכמה לפי שנים או לפי פרקי -

זמן ארוכים יותר  ,הרי החקיקה והפעילות המנגנונית מפוזרות על  -פני מספר רב של פריטים ואינן
ניתנות לכימות  .הדברים אמורים גם לגבי חוקים והסדרים שיש להם השלכות על הכנסות הממשלה
או על הוצאותיה  ,אך עיקר השפעתם אינה נמדדת כצד התקציבי  .לא ייעשה כאן אפוא ניסיון לכנס
רשימה מלאה של כל פריטי החקיקה הכלכלי של משטר המנדט בארץ  ,ובוודאי לא של כל הסדרי -

המנהל בתחום הכלכלי  ,כי אם ניסיון לסקור את החשובים שבהם  .כמה מן הצעדים ננקטו ביוזמתה
של ממשלת ארץ  -ישראל עצמה  ,וכמה מהם באו כהיענות לתביעות וללחצים  ,או כהיענות
להתפתחויות הצרכים

אלא לספק

;

חלקם היוו התערבות פעילה של הממשלה במשק הארץ  ,וחלקם לא נועדו

או לשפר את המסגרת השלטונית לפעילותם הכלכלית של הפרטים ישל

התאגדויותיהם .

אך לגבי כולם תקפים באורח עקרוני הדברים שכבר נאמרו בחלק הראשון של מאמר זה  ,על  -אודות
יעדיה של המדיניות הכלכלית וסדר עדיפויותיה .

ברוב שטחי החיים העסקיים נהגה ממשלת ארץ  -ישראל בדרך של התערבות מזערית  ,תוך קביעת

מסגרת חוקית מודרנית ליזמות החופשית ; מדיניות זאת תודגם להלן בתחום הבנקאות  .ביחס לכמה
תחומים  ,כגון ההגנה על העובד השכיר  ,נוסף על שיקוליה של הממשלה גם החשש  ,שכל חקיקה או
התערבות אחרת תתפרש כנקיטת עמדה בניגוד היהודי  -ערבי  ,שהחריף והלך בגילוייו ; וזה היה טעם

נוסף לקו של אי  -התערבות .

מטבע ובנקים
השיטה של מטבע נפרד

לארץ ,

ן

'

הלירה הארץ  -ישראלית ( לא " י

),

נוצרה רק בסוף שנת

; 1927

אך

הנהגתו של מטבע יציב ואחיד לכל הארץ ולכל סוגי העסקות  -הלירה המצרית ( לי " מ )  -נכללה
*
31

חלקו האחרון של מאמר אשר נדפס בקתדרה  ( 24תמוז
לנושא של שיטת המטבע כולו השווה  :חיבורה של סמית ( לעיל  ,הערה

.

הערה

 , ) 2עמ '  . ; 304 - 298קק Beirut 1938 ,

תשמ " ב )  ,עמ '

,

. 153

 , ) 3עמ ' ; 40 - 26

נתן  ,גאס וקרימר ( לעיל ,

 . ( , Economic Organization offalestineסט ) 5 . 8 . Himadeh

445 - 456
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כבר בפעולה של הנחת היסודות לממשל מודרני  ,שהחלה בתקופת הממשל הצבאי  .פעולה זאת

הקטינה את הסיכונים ואת אי  -הוודאות הכרוכים כפעילות הכלכלית הפרטית  ,ובכך תרמה תרומה
רבת  -ערך לצמיחתה הכלכלית של הארץ  ,שהיתה בעיקרה צמיחתם של היישוב היהודי ותוצרו .

בשלהי התקופה העות ' מאנית רווחו במחזור  -העסקים בארץ  ,כמטבע עובר לסוחר  ,נוסף על
הכסף התורכי  ,גם מטבעותיהן של כל מדינות אירופה

הגדולות ,

ומרבית החשבונאות נוהלה

בפראנקים צרפתיים  .בחיי יום  -יום  ,ובפרט במחוזות הרחוקים מהבירה  ,חישבו במונחים של הגרוש

המקומי  ,ושערו לעומת מטבעות הזהב והכסף השונים נע לא רק מעת לעת  ,אלא גם מעיר לעיר .

מצב זה הורע בהרבה בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה  ,שבה הגרילה האינפלאציה של לירות  -נייר
ממשלתיות  ,שנכפו על הציבור  ,את האנדרלמוסיה  .צבא הכיבוש הבריטי הביא עמו את הלירה
המצרית והכריז עליה כעל ההילך החוקי בארץ  ,אם כי לא אסר על השימוש במטבעות האירופיים .
אף  -על  -פי שהמדובר היה לא רק במטבעות כסף וניקל  ,אלא גם בשטרי כסף  -נייר  ,לא עבר זמן רב

ואלה התקבלו על הציכור כולו כאמצעי  -החליפין העיקרי  ,ודחקו מהמחזור את רוב הכסף הזר .

מן הלירה ההצרית אל הלירה הארץ  -ישראלית
עם כינון הממשל האזרחי בארץ כבר היתה אפוא הלירה המצרית לא רק ההילך החוקי  ,כי אם גם

הכסף המקובל בפועל  ,ולא היתה סיבה כבדת  -משקל לשינוי המצב הקיים  ,התקין  .אדרבא  ,פקידים
בכירים בירושלים ובלונדון דגלו בעיקרון  ,שבענייני מטבע כל המוסיף שינויים  -גורע  .כנגדו

פעל השיקול  ,שמטבע נפרד נמנה עם סימני ההיכר של יחידה פוליטית נפרדת ; והצטרף לו השיקול
התקציבי  ,כלומר רצונה של ממשלת הארץ ליהנות מרווחי ההנפקה  .ייתכן כי מה שהכריע את הכף

היו החששות  ,שממשלת מצרים תנתק את המטבע שלה מהלירה האנגלית ( הלי " ש )  .מכל
בשנת

1924

מונתה בארץ ועדה ציבורית לדון בהנהגת מטבע ארץ  -ישראלי  ,ובשנים

מקום ,

 - 1926ך192

בוצעו הצעדים הדרושים  ,בחקיקה ובמנהל  ,להנהגת הלירה הארץ  -ישראלית ב  1 -בנובמבר  . 1927כל
הכסף המצרי שהיה במחזור נפדה בשער הרשמי של
0 . 975

1

לא " י ( שהיתה שוות  -ערך ללי " ש ) תמורת

לי " מ .

מן הראוי להדגיש  ,שמבחינת חיי הכלבלה לא התחולל בסוף

1927

שינוי משמעותי  .גם הלי " מ

וגם הלא " י היו בעיקרון שוות  -ערך ללירה שטרלינג הבריטית וניתנות להמרה חופשית ובלתי -

מוגבלת ללי " ש או בחזרה ממנה  .המרת הכסף הארץ  -ישראלי למטבעות אחרים היתה מותנית
במעמדה של הלירה האנגלית ביחס אליהם  ,וכמצב המערכת הכספית העולמית  :והוא הדין בשערי
החליפין  .במלים
המנדט )

אחרות ,

מאז הכיבוש הבריטי ועד להוצאת הארץ מגוש השטרלינג ( עם תום

נהגה כאן למעשה הלירה האנגלית במעין לבוש מקומי  .חלוקתה של הלירה המקומית

לאלף יחידות  -משנה ( ה ' מיל ' ) הקלה על המשך חיי המסחר התקינים לפי רמת  -החיים בארץ  .שטרי
כסף  -הנייר היו בערכים של חצי  -לא " י ומעלה  ,אך מי שרצה לסמוך רק על מטבעות
עמדו לרשותו המטבעות של
המקבילה ) .

11 6
~

100

מיל ושל

50

ממתכת  -כסף ,

מיל ( מטבע שכונתה ' שילינג '  ,לפי היחידה האנגלית

11נ

,

 , ,,ן ,:

)

יי

ציור

תוצאותיה של שיטת המטבע

: 14

סניף בנק אפ " ק בתל  -אביב

שיטת  -מטבע זאת  ,שהבטיחה המרה חופשית בשער  -חליפין יציב  -במשך כמחצית תקופת המנדט
כלפי מרביתן של ארצות העולם ובמחציתה השנייה במסגרת גוש השטרלינג לכל הפחות  -היתה
גורם מעודד לסחר  -חוץ חופשי ולייבוא  -הון

;

ואין צורך להרבות במלים על חשיבותם של אלה

למשק הארץ  .לקשר ההדוק עם המשק הבריטי היו  ,בנוסף להשלכה המדינית הברורה  ,תוצאות

בלתי  -רצויות לעתים  ,אך בעיקרו של דבר הוא סייע להתפתחות המסחר בין הארץ לבין

בריטניה ,

לתועלת שני הצדדים  .עם זאת יש לציין  ,שהיו גם מגרעות לשיטת המטבע הארץ  -ישראלית  ,שנוסדה

לפי המודל הקולוניאלי  .ראשית  ,היא מנעה מממשלת ארץ  -ישראל כל אפשרות לנהל מדיניות
כספית  ,נלומר  -להשפיע השפעה מכוונת על כמות אמצעי התשלום במשק ועל התנהגות
הבנקים  ,כגון לשם פעילות נגדית למחזור הגיאות  -והשפל בעסקים  .שנית  ,פרטי השיטה מנעו
מהממשלה ( לא כל שכן מן החברות העסקיות בארץ ) את האפשרות ללוות מהגוף מנפיק  -המטבע ,
שהיא אפשרות נוחה למימון גרעונות  .ושלישית  ,גם כלפי הבנקים בארץ לא היתה ' מועצת המטבע '
בגדר בנק מרכזי  ,שיוכל לבוא לעזרתם בשעת צרה  ,ולכן נאלצו להחזיק את עתודותיהם הנזילות

בשוק  -הכספים של לונדון  .במלים אחרות  ,מצד אחד היתה כמות המזומנים בארץ תוצאה

' אוטומטית ' של ההפרש בין יבוא  -ההון לבין עודף יבוא  -המוצרים על יצוא  -המוצרים  ,מבלי שתוכל
להיות כל השפעה מדינית עליה

;

ומצד שני  ' ,מועצת המטבע '  ,ובגלל תקנותיה גפ מערכת הבנקים
ץען2ן

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריס

הפרטיים בארץ  ,הפכו בפועל לצינורות של יצוא  -הון מארץ  -ישראל לממשלות של בריטניה ושל
מושבותיה .
במשך רוב תקופת המנדט הדגישה דעת  -הקהל  ,ובכללה המדינאים והכלכלנים היהודים  ,את
מעלותיה של שיטת המטבע

:

הלא " י נהנתה מיוקרתה של הלי " ש  ,שהיתה עדיין רבה  ,וההמרה

החופשית עודדה את המשקיעים מחוץ  -לארץ ובו בזמן הסירה כל קושי מתשלומים

תמורת יבוא סחורות ושירותים או לשם פרעון חובות ( או אפילו לשם השקעה

לחוץ  -לארץ ,

בחוץ  -לארץ ) .

אף

בדרך אינפלאציונית  ,ראו יתרון חשוב ; והדבר מובן אם נזכור עד כמה עמדו שנות העשרים בסימן
האינפלאציות הגדולות של שנות המלחמה וראשית ההסתגלות להסדרי השלום  .לכן התייחסו אל
מגבלות השיטה  ,כגון חוסר היכולת לנהל מדיניות כספית אנטי  -מחזורית  ,כאל מחיר שכדאי לשלמו
למען יתרונותיה  .רק בשנות מלחמת  -העולם השנייה  ,שבהן קיבל יצוא ההון בצורת עתודות נזילות
ממדים

חסרי  -תקדים ,

ובשנים של ראשית השלום  ,שבהן עמדה החשיבה הכלכלית בסימן של

מדיניות הפיתוח ( נוסף על אימת האבטלה  ,מורשת שנות

השלושים ) ,

נדונה שיטת המטבע הארץ -

ישראלית לכף תובה .

החקיקה הבנקאית
כשם שהחקיקה בענייני המטבע מדגימה התערבות פעילה של המדיניות לשם עיצוב התשתית

המוסדית  -כלכלית לפי מושגיהן ויעדיהן של הממשלות בארץ ובלונדון  ,כך מדגימה החקיקה
הארץ  -ישראלית בענייני הבנקאות את הגישה של ' הנח לפעול '

) ( Laissez faire

בשיעור מרחיק -

לכת  -התערבות מינימאלית  ,בתגובה ללחצים או אפילו בתגובה מאוחרת להתרחשויות במשק .

כשנתיים הראשונות לממשל האזרחי גובשו שלושה חוקי  -מסגרת למערכת הבנקאות

:
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' פקודת

הבנקים הכללית ' איפשרה לכל חברה בערבון מוגבל  ,שנרשמה כדין אצל רשם החכרות  ,לעסוק

כעסקי  -בנקאות מסחרית  ,ובפרט לקבל פקדונות עובר  -ושב מהציבור

;

' פקודת הבנקים לאשראי ' ,

אשר פרטיה הושפעו גם ממשאלותיו של כנק המשכנתאות הכללי ( של ההסתדרות

הציונית ) ,

שהיה

אז בתהליך  -הקמה  ,התנתה עיסוק בהלוואות  -משכנתא בהרשאה מפורשת של הנציב העליון

;

ו ' פקודת האגודות השיתופיות ' קבעה את המסגרת  ,ובכללה רשם נפרד  ,לכל סוגי הקואופרטיבים ,

ובכך גם לאגודות השיתופיות לאשראי ( קופות הלוואה  -וחסכון ודומיהן )  .רק לגבי הבנקים
למשכנתאות נקבעו תנאים מגבילים ( ביחס לתנאי ההלוואה

והפירעון ) ,

מעכר לעצם הרישום

הפורמאלי כחברה או כאגודה בערבון מוגבל  ,ומלכד החוק העות ' מאני  ,שקבע ריבית מירבית של

9

אחוזים לכל הלוואה שהיא  .ההגבלות על הכנקים למשכנתאות היו חלק ממדיניות ההגנה על
האיכרים והאריסים  ,אך למעשה עסקו בנקים אלה כמעט אך ורק באשראי לכניה העירונית .
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באלצו אמנם כמה בנקים נוספים להתחסל  ,אך נמנעה פגיעה בציבור המפקידים  .בתום המלחמה היו
כארץ

בנקים מסחריים  ,כערך כמספר הבנקים שהיו בה בשנת . 1930
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פיתוח הארץ

:

התשתית

הפיסית  ,מערך הרכבות

מדיניות הפיתוח הכלכלי ומגבלותיה כבר נדונו בקווים כלליים  .כאן מדובר קודם לכול במערכות
הרכבת והתקשורת ובנמלי הים והאוויר  ,שהיו מפעלים ממשלתיים בתקופת המנדט .

ממשלת ארץ  -ישראל ירשה מהתקופה

העות ' מאנית את ' רכבת העמק '  ,כלומר את המסילה

והמתקנים של הרכבת החיג ' אזית שעברה בתחומיהן של ארץ  -ישראל ועבר  -הירדן  ,ואת קו הרכבת

יפו  -ירושלים .

33

הרכבת החיג ' אזית נחשבה אמנם לפיקדון בידי נאמן בלבד  ,משום שהיתה מעין

הקדש מוסלמי

אבל בפועל התבטא הדבר רק בצורך לנהל את חשבונותיה בנפרד מיתר

( וקף ) ,

הרכבות  .בעבור קו

יפו  -ירושלים  ,לעומת

זאת  ,נאלצה ארץ  -ישראל לשלם פעמיים  :פיצויים לחברה

הצרפתית תמורת המסילה והמתקנים  ,ותשלום לממשלת בריטניה תמורת ההשקעות

כמסילה ,

שבוצעו בתקופת הממשל הצבאי  .מהממשל הצבאי נתקבלה  ,תמורת תשלום פיצוי חלקי  ,גם

ש
ש

מטבעות

ארץ  -ישראליים
מתקופת
המנדט

המסילה מרפית לחיפה על מתקניה  .נוסף על כך ניהלה ממשלת ארץ  -ישראל והפעילה את רכבת

אלה שתי רשתות נפרדות  .המסילות התורכיות היו צרות ( ברוחב

 105ס " מ ) ;

הקו הראשי חיבר את

חיפה עם צמח  ,דרך עמק  -יזרעאל ובקעת  -הירדן  ,ומשם עם עמאן  ,מעאן  ,ואף דרומה  :הקווים
המשניים היו חיפה  -עכו ועפולה  -שכם  -טול  -כרם  .המסילות הבריטיות היו ברוחב ' תקני '

( כ 144 -

ס " מ) וקוויהן הראשיים  ,חיפה  -קנטרה ויפו  -ירושלים  ,נתחברו בצומת לוד ; קווים משניים קצרים
נסתעפו לבסיס הצבאי כצריפין

( סרפנד ) ,

למחצבות בית  -נבאללה  ,ומראש  -העין לפתח  -תקוה ( ' רכבת

הפרדסנים ' )  .בסך  -הכל הופעלו קווים באורך של

ק " מ בסיני

ו 325 -

535

ק " מ כגבולות ארץ  -ישראל

המנדטורית 205 ,

ק " מ בעבר  -הירדן  .כקנטרה היה לרכבת שהגיעה מרפיח קשר עם המסילה

המצרית  ,אף כי במעבורת ( בשנת

נבנה גשר מסתובב מעבר לתעלת  -סואץ )  .מזרחה מאל  -חמה

1942

היה לרכבת שהגיעה מצמח קשר עם המסילה הסורית  ,לדמשק והלאה  .המסילה מחיפה לביירות

.

ולטריפולי לעומת זאת  ,נבנתה רק בשנת . 1942
לכאורה היתה זאת רשת מסילות  -ברזל נכבדה לארץ כה קטנה  ,אך למעשה היה זה נכס שהטיל
הוצאות גדולות על הממשלה ומגבלות חמורות על מדיניות הפיתוח שלה  .המסילה התקנית נבנתה

בחיפזון על  -ידי הצבא הפריטך ואף אחרי שהושקעו סכומים גדולים בחיזוקה ובשיפוצה לא היתה
איכותה משביעת  -רצון לפי אמות  -המידה האירופיות  .התוואי של מסילה זאת הוכתב ברובו על  -ידי

.

שיקולים אסטראטגיים בימי המלחמה ולא הלם את צורכי המשק המתפתח כימי שלום  .הפיצול

לשתי רשתות  ,בעלות רוחב  -מסילה

שונה  ,פגם

אף הוא ברמת שירותיה של הרכבת  .הציוד שנתקבל

בירושה היה ברובו ישן ומיושן  ,והגדיל את הוצאות התחזוקה והתיקונים  .תפעול המסילה העבר -
לנושא הרכבות השווה
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 , ) 3עמ ' 5ך : 79 -

היבשתית בארץ

חיבורו של ג ' ביגר ( לעיל  ,הערה
ישראל , 1947 - 1920 ,

( לעיל  ,הערה ר. ) 1

ל) 1 4

:

דינים  -וחשבונות השנתיים של הממשלה ושל מנהל הרכבות ; הטיס  -רולף ( לעיל  ,הערה

ירושלים

 , ) 3עמ ' ; 146 - 126

. 1969

.

ש ' רייכמן  ,התפתחות מערכת התחבורה

עמ '  . 853 - 856 ; 13 - 11 , 3קק

Survey of

המדיניות הכלבלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ירדניה היה גרעוני  ,אך משיקולים צבאיים ומדיניים לא יכלה הממשלה לוותר עליו  ,ורק הקו דרומה
ממעאן נזנח ( לעומת זאת פורקו בשנות העשרים המסילה הבריטית רפיח  -באר  -שבע והמסילה

התורכית מנחל  -שורק לבאר  -שבע ולניצנה )  .יתר על

כן  ,כדי למנוע פגיעה בהכנסות הרכבת  ,הצרה

הממשלה באמצעים מנהליים שונים את התפתחותה של התנועה הממונעת  ,ובמיוחד עיכבה את

סלילת כביש החוף בין תל  -אביב לחיפה .

אך במסגרת מגבלותיו של ה ' עיזבון ' הבלחי  -אחיד הזה עשתה הממשלה מאמצים גדולים
לשיפור המתקנים  ,הציוד והשירות  ,ולו רק כדי להגדיל את הרווחיות תוך התחרות מתמדת בתנועת
המכוניות והמשאיות הגוברת  .חלק נכבד מההוצאות ' על חשבון המלווה '  ,שנדונו לעיל  ,הושקעו

במערך הרכבות  ,וחלק מהכנסות הרכבות הופנה להשקעה  ,לעתים עד כדי יצירת גרעונות שכוסו
מתקציב הממשלה השוטף ( ראה לוח

' . )2

קטעי  -מסילה רבים שופצו וחוזקו  ,גשרים נבנו

מחדש ,

תחנות חדשות הוקמו  ,וקווי  -מסעף רבים נסללו לצורכיהם של מפעלי  -תעשיה  ,מחצבות  ,בתי  -אריזה
להדרים ועוד  .ככלל פיגר קצב גידולה של תנועת הנוסעים ברכבת אחרי גידול האוכלוסיה  ,בעיקר

מכיוון שהעדר מסילה כפולה האיט את התנועה ושיבש את לוח הזמנים ; ואילו בתנועת המשאות
מילא מערך הרככות תפקיד מרכזי כמשק הארץ  .מבצעים גדולים כמיוחד  ,כגון בניית תחנות  -הכוח

בנהריים ובירושלים  ,בניין הנמל בחיפה והנחת צינור  -הנפט לחיפה  ,הסתייעו בכושר ההובלה של
הרכבת  .בתי  -המלאכה המרכזיים של הרכבת בחיפה  ,שהושלמו בשנת

, 1932

היו מפעל תעשייתי

חשוב ומרכז של הכשרה מקצועית  .אך שיפורים חשובים במתקנים והסבת ההנעה מפחם לנפט
בוצעו רק בלחץ צורכי הצבא  ,בתקופת מלחמת  -העולם השנייה .

מערך הדואר  ,הטלגראף

והטלמון' 4

בניגוד בולט לרכבות  ,התפתח המערך העסקי השני של ממשלת

ארץ  -ישראל  ,זה

של

הדואר ,

הטלגראף והטלפון  ,באורח חיובי מכל הבחינות  .מאחר שלא ירש כמעט כל ' עיזבון ' עות ' מאני  ,נבנה
מלכתחילה בגישה מודרנית  ,ומאחר שבתקשורת היתה קירבה רבה יותר בין הצרכים הצבאיים

לצרכים האזרחיים  ,היתה תרומתו להתפתחות המשק רכה  ,לכל הדעות  .כניגוד לתקופה העות ' מאנית
היה לממשלת ארץ  -ישראל מונופולין על שירותי הדואר  ,ובתחום זה שירתה האחידות את אינטרס

הצרכנים  .שירותי  -טלפון לא התקיימו כלל לפני

, 1920

ושירותי המברקים שופרו בהרבה על  -ידי

הכבלים מיפו לפורט  -סעיד ומחיפה לקפריסין ולביירות  .דברי  -דואר הועברו הן ברכבת והן

ככבישים  ,וכערים הראשיות הם חולקו לבתים פעמיים כיום  .שירותי התקשורת בתוך הארץ וקשרי
הדואר עם חוץ  -לארץ  -ביבשה  ,בים ובאוויר  -הורחנו ושופרו בהתמדה  .עם זאת לא היה מערך
זה נתון ללחץ של התחרות מצד הסקטור הפרטי  ,ויכול לשמש גם מקור  -הכנסה ( צנוע ) לממשלה

( ראה לוח * . ) 3

ברור  ,שתקשורת

סדירה  ,מהירה ותכופה הביאה תועלת מרובה לכל החברות העסקיות

ולאנשים הפרטיים שנזקקו לה  .בשנת

1936

נוסף למערך זה המשדר ברמאללה והוקם שירות

השידור הממשלתי .
34

לנושא זה השווה  :דינים  -וחשבונות שנתיים של הממשלה ; תזכירי הממשלה לוועדת פיל ( לעיל  ,הערה
 ; 163 - 161וכן

*

ראה קתדרה
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חיבורו של ג ' ביגר ( לעיל  ,הערה

( תמוז

תשמ " ב ) ,

 , ) 3עמ '

, ) 27

עמ '

. 176 - 171

עמ ' . 175 - 174

ו4ן 1

נחום גרוס

גם מבחינת מדיניות הפנים הארץ  -ישראלית היו שירותי התקשורת במצב נוח יותר מאשר הרכבת .
המתקנים הקברעים היו חלק קטן מכלל הציוד  ,ולכן קל היה יותר להתאים את השירותים
להתפתחויות בתפרוסת האוכלוסיה ובפעילויותיה  .הסגל הטכני והמקצועי היה גדול  -יחסית לצוות

הפקידים הזוטרים והפועלים הבלחי  -מיומנים  .הרכב זה הביא מאליו לשיעור גבוה של עובדים
יהודים בשירותי התקשורת ; ואילו במערך הרכבת הועסק תמיד  ,בפרט בתקופות של בניה והרחבה ,
מספר רב של פועלים ערבים  ,בעוד שחלק מהסגל המקצועי הועסק עוד מימי התורכים והצרפתים .
גם הלחץ התקציבי החמור יותר גרם לכך  ,שמאז תקופת הממשל הצבאי שררה במנהלת הרככת נטיה
להעדיף עובדים ערבים  .רק במאבק על מעמדה של השפה העברית במסמכי הממשלה ובשירותיה
היה הדואר שדה  -מערכה מן החשובים ביותר  ,ומאבק זה הוחרף מאז נוסף שירות שידורי הרדיו .

פיתוח נמלי הים

והאוויר35

באשר לפיתוח הנמלים היו לדברים פנים לכאן ולכאן  .נמל חיפה  ,שכנייחו התנהלה בשנים
1933 - 1929

שלידו ,

ענה

( עם הוספות בשנים

הבאות ) ,

על מתקניו המשופרים והמגוונים ועל השטח המיובש

ללא ספק על צורך חיוני של הכלכלה הארץ  -ישראלית ואף תרם תרומה נכבדה

להתפתחותה של חיפה ולשיפור פניה  .למעשה לא היה לארץ עד אז נמל עמוק  -מים  .הועלתה אמנם
הטענה שהנמל הוקם כממדים נרחבים מכפי שהתחייב מצורכי התנועה האזרחית בו  ,אך קשה לדון
בשאלה זאת ללא מחקר נוסף  .מצד שני אין ספק  ,שההשקעות המשלתיות בהרחבת הנמל והמתקנים

ביפו לא ענו על כל הצרכים  ,בין היתר בגלל התנאים הגיאוגראפיים
35

לנושא זה השווה

:

הקשים  .ואכן  ,במקביל לביצוע

דינים  -וחשבונות של מנהל הרכבות ומנהל הנמלים ; דין  -וחסכון של ועדת פיל ( לעיל  ,הערה

 , ) 17פרק  , 6סעיף  ; 6תזכירי הממשלה לוועדת פיל  ,עמ '  . 856 - 859 ; 166 - 165קק

.

הערה  : ) 17חיבורו של ג ' ביגר ( לעיל הערה

, )3

עמ '

; 170 - 168

,

 ( Survey offaleytineלעיל ,

הארגון הכלכלי של ארץ  -ישראל ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 339 - 334
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שדה התעופה בלוד בשנות השלושים

ההרחבה ביפו בשנים

, 1936 - 1934

כבר נדון הרעיון של בניית נמל עמוק  -מים שני במרכז הארץ .

לעומת זאת לא השתתפה הממשלה  ,משיקולים פוליטיים  ,בהוצאות של בניית המזח ונמל  -הסירות
בתל  -אביב  ,עקב שביתת ספני נמל יפו בשנת

ואף אסרה על עיריית תל  -אביב להשתתף

, 1936

בהוצאה זו  .לפיכך קם נמל תל  -אביב כחברת  -מניות פרטית  ,בעוד שנמלי חיפה ויפו נוהלו כמפעלים
ממשלתיים .
גם בפיתוח נמלי האוויר פעלו במשולב הצרכים האסטראטגיים עם ההיענות לביקוש האזרחי

המתפתח  .במקרה זה היתה גם ההתפתחות הכללית של התעופה הבין  -יבשתית גורם מדדכן  ,בגלל

מיקומה של הארץ כצומת נתיבי  -אוויר  .עד אמצע שנות השלושים היה נמל  -התעופה הבין  -לאומי

של ארץ  -ישראל ליד עזה  ,אך מטוסים אמפיביים נחתו במפרץ  -חיפה ובכנרת  .בשנת
שדה  -תעופה חדיש ליד חיפה  ,ובשנת

1937

נבנה

1935

נפתח השלב הראשון של נמל  -התעופה הבין  -לאומי

הראשי  ,בלוד ( בה הותקן שדה  -תעופה ארעי כבר בשנת . ) 1934

רשת הכבישים6נ
עד כה דובר על פיתוח התשתית לא רק כהשקעות המבוצעות על  -ידי הממשלה  ,אלא גם כמפעלים

שתיפקודם מנוהל על  -ידיה  ,במידת האפשר על בסיס עסקי  .לא כך היו פני הדברים ביחס לרשת

הכבישים בארץ  ,שהרי סלילת הכבישים בוצעה על  -ידי

הממשלה  ,ואילו השימוש בהם היה פתוח

לכל וחינם  .גם הובלת הנוסעים הציבורית לא היתה בידי הממשלה או הרשויות המקומיות  ,אלא
36

לנושא זה השווה

:

הדינים  -והחשבונות השנתיים של הממשלה  . 858 - 866 :קק

הערה  ; ) 17הארגון הכלכלי של ארץ  -ישראל ( לעיל  ,הערה

מערכת התחבורה

( לעיל  ,הערה , ) 33

מרבית החוברת

;

,

 ( Survey offalestineלעיל,

 , ) 31עמ '  ; 333 - 329 , 315 - 304ש '
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. 168 - 146
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פריקת פחם בנמל חיפה ,

1938

הושארה ליזמות הפרטית  .יתר על כל  ,אף כי ממשלה יכולה לנהל תקציב נפרד למערכת הכבישים ,
שבו יאוזנו הוצאות הסלילה והתחזוקה על  -ידי המסים על כלי הרכב ועל הדלק  ,לא נהגה ממשלת
ארץ  -ישראל בדרך זאת  .דמי הרשיונות ודמי המכס על כלי  -רכב רעל הבנזין נועדו להגדיל את סך
הכנסות הממשלה  ,ללא קשר חשבונאי אל ההוצאות הכרוכות בתחבורה הממונעת  .שיעור המכס
הגבוה על הבנזין  ,שכבר הוזכר  ,גרם לתלונות רבות ולטענה  ,שנועד לצמצם את התנועה בכבישים
לטובת השימוש ברכבת  .ואמנם אין ספק שלפחות בקביעת התוואי של הכבישים ובסדר סלילתם
הושפעה המדיניות במידה ניכרת מן העובדה  ,שהרכבת היתה עסק ממשלתי שאמור היה לשאת את
עצמו  ,ואף להיות

רווחי .

כתוצאה מהסלילה שבוצעה על  -ידי הממשל

העות ' מאני  ,רובה

בימי המלחמה  ,ועל  -ידי הממשל

הצבאי הבריטי  ,והסלילה שבוצעה בראשית התארגנותו של הממשל האזרחי  -היה לארץ  -ישראל
בשנת

1921

מעין שלד של כבישים ראשיים  .עמוד השדרה התענורתי שלה עבר מבאר  -שבע על גב

ההר דרך ירושלים וג ' נין  ,לעפולה ולנצרת  .משם הסתעפו כבישי  -רוחב  ,לחיפה מזה ולטבריה ( עם

המשכים לצפת ולצמח ) מזה  .כביש  -רוחב שני קישר את יפו עם ירושלים ונמשך ליריחו ועד גשר
אלנבי  .קו האורך העיקרי היה אפוא משלים לרשת מסילות

הברזל  ,שעה

שבחיבורי הרוחב

יפו  -ירושלים וחיפה  -צמח אפשר היה לראות מתחרים לרכבת  .גם בהמשך הסלילה לא נשמר עקרון

ההשלמה לחלוטין  ,אך ניתנה עדיפות ברורה לכבישים באזורי ההר ( בגליל
המרוחק

( עכו  -ראש  -הנקרה ,

ראש  -פנה  -מטולה )

חוברה עם תל  -אביב רק בשנת

, 1928

ובשומרון )

ובצפון

על  -פני חיבורים מתחרים לרכבת ( פתח  -תקוה

וחיפה עם עכו  -רק בשנת  . ) 1932הדוגמה למדיניות

זו ,

שתיאוריה חוזרים ונשנים בתלונותיהם של כני התקופה וכספרות  ,היא דחיית השלמתו של החיבור

תל  -אביב  -חדרה  -חיפה עד לשנת . 1937
במדיניות של סלילת הכבישים העבירים בכל מזג  -אוויר ניתנה אפוא עדיפות בראש וראשונה
לצרכים הצבאיים והמנהליים  ,בדרגת  -עדיפות שנייה עמרו האינטרסים של רשת  -תחבורה משולבת

רכבת  -כבישים  ,ורק בדרגת  -עדיפות שלישית באה ההיענות לביקוש שנבע מן ההתפתחויות בכלכלה
1 *44
מתקופת
המנדט

ציור

: 19

פועלי כביש על  -יד חיפה ב -

1926

ובתפרוסת האוכלוסיה  .טיעון זה מסתמך על העובדה  ,שהגידול המהיר ביותר במספר המכוניות

( מכל הסוגים ) היה בשנים
הסלולים היה בשנים

1935 - 1925

1939 - 1930

( פי

( פי

שישה ) ,

בעוד שהגידול המהיר ביותר באורך הכבישים

שניים  -ושליש ) ,

כלומר באיחור  .בשנים

צורכי הביטחון ( תנועות הצבא והמשטרה והפיקוח היעיל על גבולות

עמדו

1940 - 1937

הארץ )

בראש סולם -

הקדימויות  ,כפי שמדגימה סלילת הכביש לאורך הגבול הצפוני  .אך גם אז היתה צפונה בכמה
מכבישים אלה  ,כגון כביש חדרה  -עפולה ( ואדי

עארה ) ,

תועלת רבה לאוכלוסיה האזרחית  .רק

כתקופת מלחמת  -העולם השנייה  ,שבה הוכתבה סלילת הכבישים אך ורק על  -ידי צורכי

הצבא ,

נסללו כבישים רבים שתועלתם למשק האזרחי היתה מועטת .
בסך  -הכל קיבלו הבריטים ' ירושה ' של

ק " מ סלולים בשנת

; 1945

230

ק " מ כבישים סלולים  ,והגדילו את הרשת עד

2 , 660

יחד עם מסילות  -הברזל צוידה אפוא הארץ במערכת צפופה למדי של

תחבורה פנימית ובחיבור טוב עם הארצות השכנות ( ודרכן עם ארצות נוספות )  .בהובלת נוסעים היה
לתנועת הרכב יתרון ברור  ,במיוחד למן סוף שנות השלושים ; אך בהובלת מטענים הוסיפה הרכבת
לספק חלק ניכר של השירות  ,בפרט אל נמל חיפה וממנו .
נוסף על הכבישים הסלולים היו בארץ בסוף תקופת המנדט מעל

ל 1 , 500 -

ק " מ דרכי  -עפר

בדרגות  -איכות שונות  :כשלושה  -רבעים מהן תוחזקו על  -ידי התושבים עצמם ( או על  -ידי מוסדות
היישוב  ,כגון

הקרן  -הקיימת  -לישראל ) .

גם בכמה מן הכבישים

המשניים  ,או

כבישי  -הגישה ליישוב

בודד  ,התנתה הממשלה את סלילתם בהשתתפותם הכספית של התושבים או ארגוניהם .
שהשתתפות

ברור ,

כזאת היתה שכיחה הרבה יותר באוכלוסיה היהודית  ,שכל פעילותה הכלכלית היתה

משולבת בשווקים  ,מאשר באוכלוסיה הערבית  ,שנוסף על כך לא היתה כה מונעת על  -ידי שיקולים

בטחוניים  .כתוצאה מכך נוצרה העדפה מסוימת של היישוב היהודי ברשת הכבישים הממשלתית .
אך אפשר לומר שעיקרה של ההעדפה היה לטובת החלק המודרני יותר של תושבי הארץ  ,שהרי גם

הערבים שחיו בערים או בכפרים משולבי  -שוק נהנו מפיתוח התחבורה על  -ידי

הממשלה .

 *45ו

ציור ס : 2מצודת -משטרה מדגם ' טיגרט ' בשכם

בניה ציבורית
בניגוד לפעילותה הרבה של ממשלת ארץ  -ישראל בפיתוח התחבורה והתקשורת  ,בולט מיעוט
פעילותה היחסי בסוגים אחרים של בניה ובינוי  .במחצית הראשונה ש

תקופת המנדט הסתפקה

הממשלה כמעט אך ורק בשכירתם של מבנים קיימים  ,שיפוצם ואחזקתם  .אף מעונו הרשמי של
הנציב העליון היה בבניין שכור עד לשנת

. 1931

במחצית השנייה של התקופה  ,עם עליית הכנסותיה

של הממשלה  ,הותרה הרצועה מעט ונבנו תחנות  -רכבת ( חיפה ) ובנייני  -דואר ( יפו  ,ירושלים ) כסגנון

חדיש  ,בתי  -חולים

( חיפה )

ובתי  -ספר  .בכל זאת אפשר לומר  ,שבתחום הבניה השאירה ממשלת

המנדט את עיקר מורשתה במבני  -משטרה ובתי  -סוהר  ,ובפרט ברשת ה ' מבצרים ' לפי תוכנית טיגרט
, ) Tegart
)

שנבנו בשנים

וכן במחנות ומתקנים של הצבא  .שני בתי  -הספר החקלאיים

; 1944 - 1940

' כדורי ' ומוזיאון ' רוקפלר ' נבנו אמנם על  -ידי מחלקת העבודות הציבוריות  ,אך מימונם בא מכספי -

תרומות  .מפעלי  -מים וביוב הושארו לפעילותן של הרשויות המקומיות  ,פרט לאלה של ירושלים ( קו
המים מראש  -העין הונח בשנת

פיתוח הארץ

:

) 1933

,

שירותים ציבוריים

שירותי הסקטור הציבורי הם מרכיב חשוב בתצרוכתה של כל אוכלוסיה ואחד הגורמים הקובעים

את רמת  -חייה

;

נוסף על כך משפיע חלק מהשירותים הציבוריים על תהליך הצמיחה

הכלכלית ,

כלומר על התפתחות כושר הייצור ורמת  -החיים לטווח ארוך  .מנקודת  -ראות זאת שירותים מסוג זה

הם אפוא חלק מן המדיניות הכלכלית  .לגבי ארץ  -ישראל המנדטורית אמורים הדברים כעיקר
בשירותי הממשלה בתחומי החינוך  ,הבריאות ופיתוח החקלאות .

ע

) 114
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בתי  -הספר ' כדורי '  -מימין  :בית  -הספר היהודי שעל  -יד כפר  -תבור
משמאל  :בית  -הספר הערבי שבטול  -כרם

קידום האוכלוסיה וסייגיו
מגמותיה של ממשלת ארץ  -ישראל במתן שירותים למען קידום החקלאות ולשם העלאת כושר

הייצור של האוכלוסיה ( כלומר לשם השקעה בהון האנושי ) נקבעו על  -ידי הנציב העליון הרברט
סמואל

וצוותו  ,כשם

שהניח יסודות בתחומים רבים אחרים  .אך כבר בימי נציבותו של סמואל רוסנו

מגמות  -פעולה אלו על  -ידי מגבלת התקציב
טענו

:

אסור לארץ  -ישראל לחיות ברמה שמעל

ליכולתה ,

אנשי האוצר בלונדון  .לא הועילה גם הטענה  ,שלא רק פיתוח כלכלי ישיר אלא גם קידומה

התרבותי ( במובן הרחב ) של אוכלוסיית הארץ יגדיל לטווח ארוך גם את הכנסותיה של הממשלה

( כפי שאכן קרה )  .לפיכך לא היו הוצאות הממשלה לשירותי החינוך והבריאות אלא אחוז קטן מכלל
הוצאותיה  ,כפי שכבר נאמר

;

ותקציבה של מחלקת החקלאות היה  ,במרבית השנים  ,מזערי .

גורמים מספר מקשים על הניסיון להעריך את השירותים הנדונים כאן מבחינת תרומתם לפיתוח

הארץ  ,ובמיוחד מקשה הזיקה ההדדית בין ההבט הכלכלי וההבט המדיני של ההתפתחויות בתחום
זה  .אשר לחינוך  ,לדוגמה  ,בלטו ההבדלים בין יהודים וערבים הן ברמת הדרישות והיכולת והן
בשיטות שבהן הציעה הממשלה את עזרתה  -תרומתה

;

ברור  ,שבמידה שהיה קיים שיתוף  -פעולה

יהודי  -ערבי  ,ישיר או עקיף  ,בתחום זה  ,הוא נכפה על שני הצדדים על  -ידי

הממשלה  .הנתונים

והעדויות בנושא החינוך הם ששיכנעו במידה רבה את ועדת פיל  ,יותר מכל  ,ששני העמים היושבים
בארץ רואים את המסגרת המדינית המשותפת כיצירה מלאכותית וארעית  ,ושואפים לפתח את
תרבותם וזהותם הלאומית כל אחד בנפרד .
המניעים המדיניים היו גם הבסיס העיקרי לביקורת המתמדת שנמתחה על פעולות הממשלה ועל

מחדליה בשירותי הרווחה החברתית  ,ביקורת שהטביעה את חותמה על מרבית המקורות שבידינו
( ובכלל זה נימת ההצטדקות במקורות

הרשמיים ) .

מרכיבי התצרוכת וההשקעה ( בין התועלת בהווה

יתר על כן  ,מלבד בעיית ההפרדה הכללית בין

ולעתיד  -לבוא ) .

קשה לקבל תמונה ברורה גם על

הצד הכמותי של תוצאות שירותי החינוך והבריאות הממשלתיים  ,מפני שנוסף לממשלת ארץ -

1 4-7

נחום גררם

ישראל סיפקו מוסדות וארגונים רכים למדי שירותים כאלה  ,ובמיוחד במגזר היהודי  .יש לערוך
מחקר שיטתי ומעמיק  ,שלא יסתפק בבדיקת מספרי תלמידים ומורים ומספרי חולים וטיפולי -
מרפאה ,

וכפרט שיסכם את סך ההוצאות הכספיות לשירותי רווחה חברתית בארץ  -ישראל ואת

התחלקותן לפי מגזרים  ,דתות  ,וסוגי המוסדות שסיפקו אותם  .רק אחרי ניתוח תקציבי מסוג זה נוכל
לערוך השוואות וסקירות איכותיות .

שלושה עקרונות הינחו את ממשלת ארץ  -ישראל בתחום שירותי הרווחה החברתית

:

העיקרון

הראשון היה הכוונת השירותים  -קודם כל לרמתם ולצורכיהם של הכפריים הערביים  ,משום שהם
היו רוב תושבי הארץ ( בתחילת התקופה  -רוב

מכריע ) ;

העיקרון השני היה מתן עדיפות  ,כהקצאת

המשאבים המצומצמימי למגזרים הזקוקים ביותר לשירותים  ,הן מפאת נחשלותם והן בשל מיעוט
פעילותם של ארגונים וולונטאריים בקרבם  ,המספקים שירותים דומים

;

והעיקרון השלישי אמר ,

שממשלת ארץ  -ישראל לא תכפה את שירותיה על קבוצות באוכלוסיה המעדיפות לקבלם ממוסדות
וארגונים לא  -ממשלתיים  ,אך במידה שאלה יתבעו ויקבלו הקצבות כספיות מהממשלה  ,יצטרכו
לקבל על עצמם גם את פיקוחה  .מנקודת  -ראות כלכלית נראים עקרונות אלה כהולמים את צורכי
פיתוחה של ארץ  -ישראל  ,והערכתם מנקודות  -ראות אחרות חורגת מדיון זה  .עדיין אין לנו מענה
( המסתמך על מחקר

,

יע .נ

מדעי )

לשאלה באיזו מידה של יעילות ושל נאמנות למגמות אלו בוצעה

המדיניות הלכה למעשה .

שן

פיתוח שירותי החינוך37
מכל מקום ברור  ,שהממשלה פעלה הרבה לפיתוח שירותי החינוך לאוכלוסיה

הערבית  ,ובפרט

הכפרית  ,במשך תקופת המנדט  ,אך יחד עם זאת לא השיגה את היעד של מתן חינוך יסודי לכול .
בתקופת השלטון העות ' מאני היתה שפת ההוראה בבתי  -הספר הממשלתיים תורכית  ,ואפילו מסיבה

זאת בלבד מסתבר ששלטון זה לא הניח אחריו למעשה מערכת  -חינוך ציבורית של ממש בכפרי

שי
בולי מס
מתקופת המנדט

הארץ  .בפיתוח בתי  -הספר הכפריים הוחל ככר על  -ידי הממשל הצבאי הבריטי  ,בד בכד עם הסבת
שפת ההוראה בכל בתי  -הספר הממשלתיים לערבית  .תנופת הפיתוח נמשכה בשנתיים הראשונות של

הממשל האזרחי  ,אך אחרי  -כן נפסקה  ,כחלק מהריסון התקציבי  .הקיפאון היחסי נמשך עד לשנת
, 1933

שבה החלה תקופת  -פיתוח נוספת של כשלוש שנים  .זאת נכפתה על הממשלה  ,מצד

אחד  ,על -

ידי ריבוייה המהיר של אוכלוסיית הארץ הערכית  ,ומצד שני התאפשרה על  -ידי הגידול בהכנסות
הממשלה  .התרחבות הרשת נמשכה בשנות הארבעים בערים ובכפרים שכהם הקציבה לכך הרשות
המקומית אמצעים משלה  .סך הכל גדלה רשת החינוך הממשלתית לאוכלוסיה ערבית
ספר ובהם

כ 20 , 000 -

 1934 / 35ול 478 -

תלמידים בשנת

בתי  -ספר ובהם

כ 72 , 000 -

ספר של מוסדות נוצריים  ,חלקם
37

על

 1921 / 22ל 350 -

בתי  -ספר ובהם

כ 36 , 000 -

תלמידים  ,בשנת

תלמידים בשנת  . 1944 / 45נוסף על כך פעלו

תיכוניים  ,שמספר

תלמידיהם גדל

מ 12 , 000 -

מ 310 -

בשנת

כ 180 -

בתי -

1921 / 22

ל-

נושאי החינוך והבריאות  ,כולל הנתונים הכמותיים  ,ראה  :דינים וחשבונות של הממשלה ; דין  -וחשבון ועדת

פיל ( לעיל  ,הערה

, ) 17

פרקים

12

.

; 16

תזכירי הממשלה

לוועדת פיל .

( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ ' 139 - 117

;

Survey-

 ( Palestine, chap . 16לעיל  ,הערה  : ) 17ד ' גורביץ ( עורך )  ,ספר סטטיסטי לארץ  -ישראל תרפ " ט  ,ירושלים

.

Palestine , Statistical Abstract of .Palestine, Jerusalem 1937 etc .
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בתי -

; 1930

ציור

: 22

 28 , 000תלמידים בשנת  ( . 1944 / 45במגזר
הספר

מ 18 , 000 -

תלמידים בשנת

הלורד פלומר עם קבוצת מורים ותלמידים בשער הטכניון
היהודי  ,לעומת

 1921 / 22ל 104 , 000 -

זאת  ,גדל מספר התלמידים בכל סוגי בתי -

תלמידים בשנת  . ) 1944 / 45בקרב האוכלוסיה

הנוצרית הושג  ,על  -ידי צירוף של מוסדות ממשלתיים עם מוסדות וולונטאריים  ,חינוך יסודי של
כשמונה עד תשע שנות  -לימוד  ,שהיה כמעט כללי  .ואילו לגבי המוסלמים  -רובה של האוכלוסיה
הערבית  -ובפרט לגבי תושבי הכפרים  ,נאלצה הממשלה להסתפק ביעד מינימאלי של ארבע
שנות  -לימוד  ,וכמעט

רק לבנים  -בראש וראשונה בגלל מגבלות תקציבה  ,אך גם בגלל התנגדות

האוכלוסיה המוסלמית ללימוד הבנות בבתי  -הספר  .כתוצאה מהתפתחויות אלו הגיעה מערכת

החינוך הערבית בארץ  ,לפי האומדן הרשמי  ,לתקופת  -לימוד מינימאלית של ארבע שנים בהקף

הבא  :בערים

85

אחוז של הבנים

של הבנות ( הנתונים  -משנת

ו 60 -

אחוז של הבנות  ,בכפרים

63

אחוז של הבנים ורק  7 . 5אחוזים

. ) 1944

האוכלוסיה היהודית  ,לעומת זאת  ,קיימה את כל שירותי החינוך שלה כמוסדותיה  -היא  ,ורק
מיעוט זעיר של תלמידים יהודים למד בבתי  -ספר ממשלתיים או נוצריים  .רשת החינוך היהודית
העיקרית היתה של מחלקת החינוך  ,אשר עברה בתחילת שנת תרצ " ג מרשותה של ההסתדרות
הציונית העולמית לרשות הוועד הלאומי  .היא הקיפה בשנות העשרים כשני שלישים מכלל

אוכלוסיית התלמידים היהודים  ,ובסוף תקופת המנדט כבר הקיפה למעלה משלושה רבעים מכלל

אוכלוסיה זו  .בגני  -הילדים של רשת זאת ובבתי  -הספר היסודיים בני שמונה כיתות ( שכונו אז ' בתי -
ספר

עממיים ' )

היתה שפת ההוראה עברית  .מחוץ לרשת פעלו בתי  -ספר יסודיים נוספים  ,שהיו

בחלקם כיתות  -יסוד של בתי  -ספר תיכוניים  ,בחלקם של ארגוני  -צדקה ( כגון

כי " ח ) ,

וכחלקם

תלמודי  -תורה של קהילות  ,שלא נכללו ברשת החינוך של כנסת  -ישראל  .בסך הכל סיפק היישוב
היהודי חינוך יסודי של תשע שנים

ל 97 - 90 -

אחוז של בני הגילים

5

עד

, 14

ללא הבדל רב בין בנים

ובנות  .זאת מלבד מערכת  -חינוך תיכונית ועל  -תיכונית  ,שהתרחבה והתנוונה במשך כל תקופת

המנדט  .מרבית המימון לכל מפעל החינוך הגדול הזה באה ממקורות יהודיים  ,כלומר מכספי

ההסתדרות הציונית ומתרומות אחרות  ,ממסי הרשויות המקומיות ומדמי שכר  -לימוד  ,תוך שינויים
בחלקיהם היחסיים של המקורות הללו במשך הזמן

;

אך גם ממשלת ארץ  -ישראל הקציבה לו

מתקציביה .
3ש * 1

נחום גרוס

המדיניות בלפי רשת החינוך העברית
ואכן בעניין זה חלה התפתחות בגישתה של הממשלה  ,כתוצאה מלחציהם וטיעוניהם של ההנהגה
הציונית וראשי

ובוודאי גם עקב הגידול המתמיד בהכנסות הממשלה  .בתחילה מנעה

היישוב ,

הממשלה כל סיוע כספי מבתי  -הספר שלא היו בבעלותה  ,ולכן הוגדרו על  -ידה כבתי  -ספר פרטיים .

אחר  -כך עברה לשיטה של הקצבות  -סיוע קטנות  ,לפי מספר התלמידים שלמדו בכל מוסד לא -
ציבורי  ,שיטה

שבה התמידה מאז  .על בסיס זה קיבלה רשת החינוך העברית בשנות העשרים

המוקדמות הקצבות של

כ 2 , 000 -

עד

2 , 500

לא " י לשנה  ,שהיו רק מעט מעל לשני אחוזים מכלל

הוצאותיה של מחלקת החינוך הציונית  .רק בשנת

כמקיימת רשת  -חינוך ציבורית בשפה

העברית ,

1926

נאלצה הממשלה להכיר במחלקה זאת

במקביל לרשת הממשלתית בשפה הערבית .

בעקבות זאת הובטחה למחלקת החינוך הציונית הקצבה שנתית של
שנים  ,החל משנת  -הלוח

1927

.

כ 20 , 000 -

לא " י למשך חמש

שהיתה אמורה להוות את החלק השישי בהוצאות הממשלה לקיום

בתי  -ספר  ,כמקביל לחלקם של היהודים באוכלוסיית הארץ  .מבחינת תקציבה של ההנהלה הציונית

היה בכך שינוי מרחיק  -לכת  ,שכן השתתפות הממשלה הגיעה עתה
מחלקת החינוך

;

ל 17 -

אחוזים בערך מהוצאות

אך מבחינת כלל ההוצאות היהודיות לחינוך היה חלקה של הממשלה קטן למדי ,

שכן בתי  -הספר שמחוץ לרשת העברית המרכזית המשיכו לקבל רק הקצבות זעומות .
הנהגת היישוב תבעה הקצבה בהתאם לחלקם של היהודים באוכלוסיית התלמידים בפועל ,
שהיה בשנת

1926

קרוב

ל 50 -

אחוזים  .ואילו

בעקבות מפקד האוכלוסיה של שנת

, 1931

הממשלה  ,משיקוליה  -היא  ' ,תיקנה ' את

והחל בשנת התקציב

חלקם של היהודים בעשרה השנתונים של גילאי

, 14 - 5

1933 / 34

שיטת החישוב

חושבה ההקצבה על בסיס

שהיה אף קטן מחלקם בכלל

האוכלוסיה  .על

בסיס זה גם נמשכו התאמות הסכומים עד סוף תקופת המנדט  ,ובשנות מלחמת  -העולם השנייה

נכללה בהקצבת החינוך הממשלתית גם תוספת  -יקור  .בשנת
הממשלה  ,בסך

46 , 520

תרצ " ח ,

לדוגמה ,

היתה הקצבת

לא " י  34 ,אחוזים מהוצאות מחלקת החינוך של הוועד הלאומי  ,כמעט

12

אחוזים מכלל הוצאותיהם של מוסדות החינוך שבפיקוח המחלקה ( היישוב עצמו  ,במיסוי מקומי
ובשכר לימוד  ,נשא כבר אז
מחלקת החינוך

ב 80 -

הממשלתית ' .

ובאוכלוסיית התלמידים -

3

אחוזים מכלל ההוצאות

הללו )  ,וכ 16 -

אחוזים מכלל הוצאותיה של

חלקו של היישוב באוכלוסיית הארץ היה אז

כ 45 -

כ  28 -אחוזים ,

אחוזים  .על רקע נתונים אלה לא קשה להבין את טענתה של

הנהגת היישוב  ,שעזרת הממשלה לחינוך העברי לא הגיעה לממדים סבירים  ,לא לפי המבחנים
הדמוגראפיים השונים ולא לפי המבחן התקציבי של תשלומי המסים הממשלתיים

;

ואילו לדעת

הממשלה היתה השתתפותה בתקציב החינוך של הוועד הלאומי בעלת משקל ניכר  ,ותפקידה העיקרי
בתחום זה היה להקטין את הפער ברמת שירותי החינוך בין שני העמים תושבי הארץ .

שירותי הבריאות והתברואה
בתחום שירותי הבריאות והתברואה שררה אמנם הפרדה דומה בין המוסדות הממשלתיים  ,שלהם

נזקקה בעיקר האוכלוסיה הערבית  ,לבין המוסדות שהוקמו ומומנו על  -ידי ארגונים
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וולונטאריים ,

דין וחשבון של הנהלת ההסתדרות הציונית לקונגרס הציוני הכ " א  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ '

. 379 - 378

ציור

: 23

רכב לניקוי כבישים משנות העשרים של עיריית ירושלים

שהיו יהודיים ברובם  .אך בתחום זה היתה התאמה רבה יותר בין יעדיה וגישתה של מדיניות
הממשלה לבין אלה של הנהגת היישוב ; ובו בזמן היה תחום הבריאות  ,מטעמים מובנים  ,טעון מתח
רגשי ומדיני קטן יותר מתחום החינוך  .כתוצאה מכך  ,וכן עקב השפע היחסי של כוח  -אדם משכיל
ומיומן ביישוב היהודי  ,היה גם שיתוף  -פעולה נרחב למדי בין מוסדות הממשלה לבין הארגונים

היהודיים שעסקו בבריאות הציבור ובתברואה  .שיתוף  -פעולה זה החל כבר בתקופת הממשל הצבאי ,
אשר התקין את השלב הראשון של מערכת הביוב הירושלמית בשותפות עם ' ועד הצירים '  ,וכן תיאם

עם הארגונים הציוניים  ,ובפרט עם קבוצת העזרה הרפואית מארצות  -הברית  ,את פעילותו למלחמה
בקדחת

( מאלאריה )

ולהקמת שירותי  -רפואה ורפואה מונעת .

הרפואה הצינורית והרפואה המונעת עמדו בראש סולם העדיפויות של מחלקת הבריאות
הממשלתית במשך כל תקופת המנדט  .הושגו כאמור השגים מרשימים בביעור הקדחת ממרבית

אזורי הארץ  ,בצמצום התחלואה במחלות  -עיניים ובמחלות מגפתוות ( טיפוס  ,אבעבועות

וכיו " ב ) ,

ואף באשפוז חולים בבתי  -החולים הממשלתיים  .ברור  ,שבמלחמה בקדחת היה חלק חשוב מאוד

למפעלי הייבוש והניקוז הגדולים של הקרן  -הקיימת ושל

פיק " א  ,אך גם הפעילות הממשלתית ,

שהתרכזה בערים הראשיות ובאוכלוסיה הערבית הכפרית  ,היתה חשובה ביותר  .הממשלה פעלה

להקמתם ולהרחבתם של מרפאות ותחנות  -הדרכה  ,ובכללן לאימהות לתינוקות  ,של שירותי  -בריאות
ופיקוח מונע בכתי  -הספר  ,וכן בהכשרתן של אחיות ומיילדות  .במגזר הערבי עשתה זאת בעיקר על -

ידי פעולה ישירה  ,ואילו במגזר היהודי  -בעיקר באמצעות הקצבות כספיות  .פעילויות

אחרות ,

כגון הסגר בגבולות  ,מלחמה בכלבת ופיקוח תברואתי  ,היו בתחומה הבלעדי של הממשלה ; ואילו

באספקת מי  -שתיה טהורים ובפיתוח מערכות  -ביוב השתתפה הממשלה בביצוע עם הרשויות
המקומיות .
בתחום האשפוז ניתנה העדיפות הראשונה למחלות מדבקות ולמחלות  -רוח  ,וכן לחולים מקרב

המועסקים ישירות על  -ידי הממשלה והצבא הבריטי

בארץ  .אך כשהרחיבה מחלקת הבריאות

הממשלתית וגיוונה את שירותיה  ,הגדילה גם את הקפם של שירותי האשפוז הישירים שלה ובמקביל
1 51

ציור

: 24

המרכז הרפואי של ' הדסה ' על הר  -הצופים בשנות השלושים

הקציבה כספים הן לקיומם השוטף של השירותים ביישוב היהודי והן לסיוע בהקמת כתי  -חולים
נוספים בתחומיו ( בתי  -החולים של ' הדסה '  ,קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים
העבריים בארץ

ישראל  ,ואחרים ) .

לפי נתוני הממשלה היו כמוסדותיה היא  ,בשנת

14 , 1925

אחוזים

ממצבת המיטות ככל בתי  -החולים שבארץ  -ישראל  :וחלקן של הממשלה והרשויות המקומיות
( כולל עיריית תל  -אביב ) במצבת המיטות עלה

ל 24 -

אחוזים בשנת

 1935ול 33 -

אחוזים בשנת . 1944

בבתי  -החולים של המוסדות הנוצריים חלה התפתחות מועטת בלבד מאמצע שנות העשרים

ואילך ,

ולכן ירד חלקם במצבת המיטות  ,מלמעלה ממחצית בשנות העשרים עד לרבע בשנות מלחמת -
העולם השנייה  .ואילו חלקם של המוסדות הוולונטאריים היהודיים היה כשליש מאמצע שנות

העשרים עד סוף התקופה הנדונה ( בשנות המלחמה נוספו בתי  -חולים פרטיים  ,עסקיים  ,ובהם היו כ -
10

אחוזים ממצבת המיטות )  .במקביל להגדלת מערכת האשפוז הרחיבה הממשלה את מרפאותיה

ומעבדותיה

הרפואיות .

כתוצאה מכך שמרבית הוצאות הבריאות הממשלתיות היו בתחומי התברואה ובריאות הציבור ,

ושיהודים נזקקו גם לשירותי אשפוז ומעבדה ממשלתיים ( בפרט כשנים שבהן שרר שקט כארץ  ,כפי
שהיו רוב שנות העשרים ושנות

הארבעים ) ,

וכן עקב מדיניות ההקצבות הממשלתיות  ,מתקבל

הרושם שהיישוב היהודי נהנה מהוצאותיה ומהשקעותיה של הממשלה לשירותי  -בריאות בערך לפי
חלקו באוגליסיית הארץ .

39

אך השירותים הלא  -ממשלתיים הנוספים היו מפותחים הרכה יותר

במגזר היהודי מאשר בקרב הערבים  ,וכמיותר בלט ההבדל ביחס לאוכלוסיות הכפריות  .לפיכך נהנה
היישוב היהודי מרמה גבוהה הרכה יותר של שירותי  -בריאות  ,מכל הסוגים  ,מאשר הערבים .
הסטאטיסטיקה הרשמית מראה  ,שבשנת 935נ היו המתקבלים לאשפוז

היהודית  ,ורק
39
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ראה

ך

:

כ3-

כ7 -

אחוזים מהאוכלוסיה

אחוזים מהאוכלוסיה הערנית ; פער זה גדל במקצת עד שנת  . 1944בדומה

י ' מצר  ' ,תחולת החקציב ' ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 109

ואכן ,

לכך ,

המריניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ביקר כל תושב יהודי בממוצע

2. 3

פעמים כשנה במרפאה  ,ואילו כל תושב ערבי ביקר בממוצע רק
'

פעם כשלוש שנים ( היחסים דומים כשתי השנימ הנ " ל ) .
הזדקקותם של הערבים לשירותי הבריאות היהודיים  ,שהיקפה היה כנראה גדול למדי בראשיתה

של תקופת המנדט  ,הצטמצמה במשך השנים  ,הן עקב הרחבת שירותיה של הממשלה והן עקב
ההתפתחויות המדיניות  .קשה לקבוע באיזו מידה שלטה אותה מגמה בהזדקקותם של הערבים
לשירותיהם של רופאים יהודים פרטיים  .כנגד הגורמים שפעלו בתחומי האשפוז
כאן הגידול הרב בהיצע הרופאים

הפרטיים ,

והמרפאות  ,פעל

אשר גרם להחרפת התחרות ביניהם ולמאמציהם

להרחיב את קהל הנזקקים לשירותיהם  .בשנות הארבעים גדל הביקוש לשירותי הרפואה הפרטית גם

עקב העלייה המהירה ברמת  -החיים בקרב כל אוכלוסיית הארץ  .מכל מקום יש להזכיר בהקשר

זה ,

שעקב העלייה הגדולה של רופאים מאירופה התיכונה בשנות העלייה החמישית ראתה הממשלה
צורך לחוקק בשנת

1935

חוק  -מכסות  ,להגבלת מספר הרופאים שיקבלו רשיונות חדשים מדי שנה .

פיתוח החקלאות

הפער בין צורכי הארץ ותוכניות הפיתוח של ממשלת ארץ  -ישראל לבין המשאבים שעמדו לרשותה
היה גדול במיוחד בנושא החקלאות  .מחלקת החקלאות הממשלתית פעלה בשני כיוונים עיקריים

:

שיפור ופיתוח החקלאות של הפלאת הערבי  ,מקור  -פרנסתו של רוב התושבים בארץ  ,ועידודו

וקידומו של ענף ההדרים  ,שהיה ענף הצמיחה והייצוא העיקרי של המשק הארץ  -ישראלי על שני
מגזריו  .לשם יעדים אלה קיימה המחלקה קשת רחבה של שירותי  -הדרכה והדגמה  ,מחקר

לוחמה במחלות ובמזיקים  ,שירותים וטרינאריים וכיוצא באלה

;

וניסויים ,

חלקם תוך שיתופם של חקלאים

פרטיים ושל מוסדות המחקר והניסוי של ההנהלה הציונית  .כמו  -כן פעלה המחלקה לעידוד ופיתוח
החינוך החקלאי  ,לייעור שטחים הרריים ולקיבוע חוליות

ציור

( דיונות ) ,

: 25

לפיתוח ענף הדיג  ,ואף תרמה

אמבולנס בתל  -אביב בשנות השלושים

153

ציור

: 26

הדגמת חרישה בטרקטור אירופאי שנערכה בסוף שנות השלושים לחקלאים ערביימ בסביבת

חברון על  -ידי מחלקת החקלאות הממשלתית

לחקר מקורות  -המים של ארץ  -ישראל  .אך המשאבים שעמדו לרשותה של מחלקת החקלאות
הממשלתית היו כה דלים כיחס למשימות שניסתה לקבל על עצמה  ,עד שספק אם יכלו השגיה
לזכות להערכה נאותה בשים לב לתביעות הרבות שלא נענו .
פקידיה הבכירים של המחלקה חזרו והדגישו בכל הזדמנות  ,שלפיתוח החקלאות הארץ -

ישראלית נדרשים לא רק התאמת הידע האגרוטכני לתנאים ולאפשרויות  ,ולא רק חינוך הכפריים
הערבים להתגבר על שמרנותם  ,אלא גם הון רב שהוא תנאי הכרחי למודרניזאציה בחקלאות  .לכן
תבעו הקמת בנקים מיוחדים  ,שיספקו לחקלאים אשראי ארוך  -טווח בתנאים נוחים ; וכצעד מקדים
הכרחי תבעו מציאת דרך לשחרור הפלאחים מעול חובותיהם  ,משעבודם למלווים בריבית קצוצה .
אך מובן שלממשלת ארץ  -ישראל לא ניתנו אף פעם המשאבים הרבים הדרושים למשימות אלו  ,ולא

הסמכות לגייסם בדרך של הפצת אגרות  -חוב ממשלתיות  .לכן רק חלק קטן  -יחסית של חקלאי הארץ
הערביים הצליח להשיג את הכספים הדרושים לחידוש פני משקם  ,כגון לשם נטיעת פרדס או לשם

גידולי  -שלחין

אחרים ,

בעיקר על  -ידי מכירת חלק מאדמתם ליהודים  .רובם השתחררו מנטל

חובותיהם רק לקראת סוף התקופה  ,הודות לאינפלאציה של שנות מלחמת  -העולם השנייה

( ההצמדה לא נודעה אז עדיין ) .

' מדיניות הבית הלאומי ' של בריטניה

התחייבויותיה של בריטניה

מכוח

:

ההבטים הכלכליים

הצהרת בלפור והמנדט

הארץ  -ישראלי ,

דרכה

במילוי

התחייבויותיה אלו והתמורות שחלו בה  -כל אלה אינן  ,בעיקרו של דבר  ,חלק ממדיניותה
הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל  .עם זאת אי  -אפשר להתעלם מן ההבטים הכלכליים של עצם

המשימות ושל ההתפתחויות המדיניות שנבעו מהן  .שהרי ברור  ,שפיתוחה הכלכלי של הארץ
נשואת  -המנדט ואוכלוסייתה היה מרכיב חשוב בכל שיטת המנדטים  ,שתכליתה המוצהרת היתה
15 * 4

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

לקדם את ארצות החסות לקראת עצמאותן  ,ועל אחת כמה וכמה אמורים הדברים בהתחייבותה של
בריטניה לסייע כהקמת הכית הלאומי היהודי  .כל סעיפי המדיניות הכלכלית שנדונו עד כה הושפעו
לפיכך ,

במידה רבה או מועטת  ,מניגוף האינטרסים בין צורכי האימפריה הבריטית לבין צורכי

פיתוחה של ארץ  -ישראל ( ניגוד שהיה אמנם חלקי

בלבד ) ,

וכן מן הקיטוב והמתחים במשולש

היחסים בין בריטים  ,יהודים וערבים בארץ  .אך כאן נתרכז בהבטים הכלכליים של הנושאים
הקשורים ישירות בנושא הקמתו של הבית הלאומי היהודי בארץ  ,כלומר נושאי העלייה  ,הקרקעות
ופיתוח אוצרות הטבע .

עקרון ' בושר הקליטה '

עקרון ' כושר הקליטה הכלכלי ' של ארץ  -ישראל היה להלכה הקו שהנחה את מדיניות רשיונות

העלייה של הממשלה  ,לפחות מאז ' הספר הלבן ' של שנת  . 1922עיקרון זה היה מקובל גם על
ההנהלה הציונית  -דבר זה עולה בבירור ממחקרי השנים האחרונות .

ל4

אך יישום המדיניות לפרטיו

הושפע למעשה משיקולים מדיניים לא  -כלכליים ומידת השפעתם של אלה השתנתה עם הנסיבות
הפוליטיות וגברה בדרך  -כלל במשך השנים  .לבסוף באה ועדת פיל וקבעה מפורשות ( בשנת

, ) 1937

ששאלת העלייה היא פוליטית  ,ולא כלכלית  .כל עוד שלט בכיפה עקרון ' כושר הקליטה הכלכלי '

של הארץ  ,שררו חילוקי  -דעות רבים בין ממשלת ארץ  -ישראל לבין ההנהלה הציונית על פירושו
העיוני  ,ובפרט על משמעותו ודרך מדידתו הלכה למעשה  .הממשלה נטתה לאומדנים

זהירים ,

להתחשבות במצב התעסוקה במגזר הערבי  ,ובעיקרו של דבר לתפישה סטאטית של כושר הייצור
והפרנסה בארץ  .לעומתה נטתה ההנהגה הציונית לאופטימיות רבה  ,לעתים רבה מדי  ,להדגשת
ההפרדה בין המשק היהודי והמשק הערבי בארץ  ,ולתפישה דינאמית של כושר ייצורו של היישוב .
בסופו של דבר נדמה  ,במבט לאחור  ,שהבדלי  -התפישה היו קיצוניים פחות ממה שעולה מדברי
הפולמוס של התקופה ; שכן הטיעון הציוני שהעולים מביאים אתם ניקוש נוסף הגורם להתרחבות
מערכת התעסוקה והייצור  ,ובמובן זה העלייה ' קולטת את

עצמה ' ,

היה נכון רק במידה שנתלווה

אליה יבוא הון בהקף מספיק .

מדיניות הקרקע
עניין

הקרקעות היה נושא שבו היו הציפיות הציוניות מהממשל הבריטי בארץ גדולות

והאכזבה בדיעבד  -מרה ביותר  .י 4בסעיף
40

של כתב המנדט על ארץ  -ישראל התחייבה הממשלה

כדוגמה מובהקת ראה ספרו של מ ' מוסק ( לעיל  ,הערה  . ) 5נושא מדיניות העלייה נדון במפורט בחיבורו של
פיינגולד ( לעיל  ,הערה

41
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נחום גרוס

לעודד  ,תוך שיתוף  -פעולה עם הסוכנות היהודית  ,התיישבות יהודית צפופה על הקרקע  ' ,ובכלל זאת
קרקעות המדינה וקרקעות  -בור שאינן דרושות ליעדים ציבוריים '  ,וכן להתיר את העלייה היהודית ,
תוך שמירה על זכויותיהם ועל מעמדם של יתר חלקי האוכלוסיה  .מקובל אפוא לראות את הסעיף

הזה כמקפל בתוכו בראשי  -תיבות את כל הדילמה של ההתחייבות הבריטית ' הכפולה ' כלפי המפעל
הציוני מזה וכלפי הערבים חושכי הארץ מזה  .אך נוסה על כך שהניגוד הלאומי בין ערבים ויהודים
היה חזק מהעניין המשותף בפיתוח הארץ ובקדמה של

תושביה  ,התעוררו

קשיים ייחודיים סביב

מדיניות הממשלה לגבי אדמות המדינה ואדמות ההפקר  .ההנהגה הציונית פירשה את הנוסח של
סעיף

6

בכתב המנדט כמחייב את הממשלה להעמיד  ,בהקדם מירבי  ,לרשות המפעל הציוני את מירב

השטחים אשר עברו לשליטתה החוקית  ,אם מכוח היותה יורשת הממשלה העות ' מאנית ואם מכוח

היותה בעלת הזכויות על כל קרקע שאינה מעובדת  .במקרים שבהם עובדה קרקע ממשלתית על  -ידי
אריסים

ערבים  ,סברו

שיש לעשות מאמצים משותפים לרכזם בחלק מהקרקע או במקום מתאים

אחר  ,תוך מתן פיצוי כספי שיאפשר להם לעבור לשיטות  -עיבוד אינטנסיביות  .אף היו כאלה
שהרחיקו לכת ותבעו מן הממשלה להפקיע מידי בעליהן של אחוזות גדולות את כל השטחים

שמעכר למקסימום מסוים  ,לשם קידומו של עיבוד יעיל יותר  ,אף כי גישה זאת אושרה על  -ידי
הנוסח שננקט בכתב

המנדט  ,הן בסעיף  6והן בסעיף  , 11שבו מדובר על קידום ' ההתיישבות הצפופה

והעיבוד האינטנסיבי '  -לא הלכה הממשלה בדרכים אלה  .היא סברה מלכתחילה  ,שלפני החכרתה
של אדמה ממשלתית יש לברר בדקדקנות לא רק אם השטח אכן שייך לממשלה  ,אלא גם את
תקפותן של כל זכויות החזקה והשימוש שתבעו תושבים מקומיים לגבי אותו שטח  .יתר על

כן ,

הממשלה נהגה כליבראליות קיצונית בבירור אותן זכויות  .היא הרחיקה  -לכת בהכרה בכל טענה
בדבר שימוש קודם בקרקע  ,בין לגידולי שדה ( ולו רק אחת לכמה שנים ) בין למרעה  ,ואף טבעה
במפורש מונח של ' זכויות מוסריות ' לפנים משורת הדין  .אין תימה אפוא שגישה זאת הובנה
כהזמנה לכל מי שיחפוץ בכך  -פלאחים  ,בדווים  ,ואף אפנדים  -להשתלט על קרקע ציבורית
בבחינת זכיה מן ההפקר

;

ושיטות העיבוד והטיעון  ,שפותחו לשם כך  ,רווחות במקרים רבים עד

ימינו אלה  .ואילו פקידי הממשלה מצדם התחזקו והלכו בדעתם שכל אדמותיה של הממשלה  -או
שאין להן כל שימוש  ,או שהן כבר מנוצלות במלואן  ,ולכן אין מה להחכיר למוסדות היהודיים .

וככל שהתחזקו בדעה זו  ,כן המשיכו לפעול על  -פיה .

אין ספק אפוא שהקלות שבה ויתרה ממשלת ארץ  -ישראל על חלקים ניכרים מרכושה

הקרקעי ,

וככלל זה על שטחים פוריים ויקרים  ,היתה מחדל מהחמורים שבמחדליה  .ביקורת חריפה על מחדל
זה אכן נמתחה לא רק על  -ידי דובריו של היישוב  ,אלא גם בכל הדינים  -והחשבונות של המומחים

והוועדות שחקרו את בעיות הקרקע והחקלאות בארץ מטעמן של ממשלות בריטניה וארץ  -ישראל .

במידה שביסוד קו הפעולה הממשלתי היו שיקולים מדיניים מפורשים  ,לא זו בלבד שאפשר היה
לחלוק עליהם  ,אלא שכמה מהם נתבררו בדיעבד כחסרי  -שחר  ,כגון שיקוליו של הרברט סמואל
כפרשת אדמות הג ' פתליק של בית  -שאן  .אך מעבר לאלה היה כאן מחדל מנהלי חמור  ,שעם גורמיו
נמנו אולי גם שיקולים מדיניים סמויים  .מחדל זה הסתכם בכך שהממשלה לא ידעה אף פעם
לאשורו את היקף הרכוש הקרקעי

שלה ,

בין אדמות  -מדינה בין אדמת  -הפקר  ,משום שבמשך

שלרשים שנות השלטון הבריטי בארץ לא הושלם המבצע של מדידה והסדר הקרקעות .
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מדידת קרקעות בביצות כבארה בשנות העשרים

הסדר  -קרקעות  :מיצוי ורישום
מראשית ימיה טענה ממשלת ארץ  -ישראל  ,שבירור שיטתי ויסודי של זכויות הבעלות והחזקה על

מקרקעין בארץ קודם בהכרח לכל טיפול יעיל בבעיות הקרקע  .לשם כך נדרשו  ,ראשית כל  ,מדידה
ומיפוי הארץ מבחינה טופוגראפית ; שנית  ,מדידה ומיפוי מפורטים של גושים וחלקות המקרקעין

מהבחינה הקדאסטראלית ; ורק אחרי  -כן  ,קביעתן ורישומן של הזכויות לגבי כל חלקה  ,הוא הסדר
הקרקעות  .הממשלה החלה  ,כאמור  ,במבצע המדידה מיד עם ראשית הממשל האזרחי  .היא הדגישה

בכל הזדמנות  ,שידיעתן של זכויות הקניין והחזקה  ,והביטחון בזכויות אלה המוקנה על  -ידי ' ספרי -
אחוזה ' רשמיים ומדויקים  ,הם תנאי מוקדם הכרחי לכל פיתוח וקדמה בחקלאות  ,ובוודאי לכל
אשראי שיינתן לחקלאים בתנאים המקובלים במשק המודרני  .מובן שהסדר הקרקעות הוצג כתנאי
גם לכל החכרה אפשרית של אדמות המדינה  ,שהרי זיהויין הברור קודם לכל פעולה מעין זו ; והוא

הדין כרפורמה כמיסוי על מקרקעין  ,אף כי הממשלה נאלצה לסגת מעמדה זאת כעבור שנים רבות
ללא השלמת ההסדר  .על אחת כמה וכמה אמורים הדברים בסעיף

11

של כתב המנדט  ,האומר שיש

להנהיג משטר  -קרקעות חדש המתאים לצורכי הארץ .

על רקע כל אלה מאכזבים השגי הביצוע הדלים והאיטיים  :המערכת הבסיסית של

בשיטת הטריאנגולאציה  ,הושלמה רק בשנת

, 1927

נקודות  -קבע ,

וגם אז רק לגבי מחצית הארץ שמצפון למחוז

באר  -שבע  .המדידה הטופוגראפית נמשכה כשבע שנים נוספות  .עד סוף שנת

1936

נמדדו ומופו כ -

1.5

מיליון דונאם הושלם ההסדר  ,כולל

יישוב סכסוכי הגבולות  ,כל אלה  -מתוך הסך הכולל של

מיליון דונאם שעליהם חל מס

2. 6

מיליון דונאם בפירוט הדרוש לספרי האחוזה  ,ולגבי

הרכוש החקלאי החדש של שנת  . 1935עד סוף שנת

1945

13 . 6

הגיע השטח המוסדר ל  4 . 8 -מיליון דונאם

בלבד  .במועד זה זוהו ונרשמו רק  600אלף דונאם כאדמות המדינה  ,בעוד שהממשלה עצמה אמדה

את הקף אדמותיה הכלתי  -מוסדרות
הערבה

ב 900 -

אלף דונאם נוספים לכל הפחות  ,מלבד אזורי

הנגב ,

ומדבר  -יהודה .

לדברי הממשלה עצמה  ,היו חוקי המקרקעין חלקו המסובך והסתום ביותר של המשפט הארץ -

ישראלי  .למרות זאת לא נעשה דבר כדי להמיר חלק זה של המורשת העות ' מאנית בחקיקה מודרנית
נאותה ; רק בשנת

1927

ערכה הממשלה ' סיכום שימושי ' של החוק הקיים  ,לצורך הפקידים שיעסקו
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בריכות האידוי של מפעלי האשלג בים  -המלח בשנות השלושים

בהסדר הקרקעות .

42

אשר להנהגת משטר אגרארי חדש  -בתחום זה לא נעשה כמעט

מאומה ,

אפילו לא לגבי שיטת המושאע  .אף כי כל המומחים  ,החל בוועדה הראשונה שדנה בנושא בשנת
, 1923

היו בדעה אחת  ,ששיטה זאת של חזקה קולקטיבית היא מכשול עיקרי לפיתוח החקלאות

בארץ  -לא קיבלה ממשלת ארץ  -ישראל את ההצעה לכפות את פירוק השותפויות הקהילתיות
בדרך החקיקה  ,והסתפקה במאמצי שידול ושכנוע תרך כדי מבצע ההסדר  .זאת ועוד  ,גם במקרים
שבהם פורקה החזקה

הקהילתית ,

לא נוצלה ההזדמנות לשם איחוד הרצועות המפוזרות של

הפלאחים תושבי אותו כפר לחלקות מרוכזות .

ניצול

אוצרות  -טבע43

בנושא ניצול אוצרות הטבע לא נרחיב כאן את הדיבור  .המאבק סביב אישור זכיונה של חברת
החשמל ' של פנחס רוטנברג ' להקים את מפעל  -הכוח בנהריים נמשך עד למארס

, 1926

והוא התנהל

42

דין  -וחשבון הממשלה לשנת

43

חלק מנושא זה נדון אצל מ ' ארן  ' ,זכיונות כלכליים בארץ  -ישראל בשנות העשרים ' חיבור לשם קבלת התואר

.

 , 1927עמ '

.

. 23

מוסמך האוניברסיטה העברית ירושלים . 1975

וש15

.

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ממטעים מדיניים וללא כל הבט כלכלי

ואספקתו בארץ יהיה עסק

;

איש לא ציפה כראשית שנות העשרים  ,שייצור חשמל

רווחי  .עד אשר הוקם המפעל  ,כבר התרחב ייצור החשמל מכוח הנפט

אביב  -אביב ובחיפה התרחבות ניכרת  ,ובסוף תקופת המנדט סיפק כוח  -המים  ,המקור הטבעי
בתל

המקומי ,

 חלק קטן מתצרוכת החשמל בארץ .רק

שונים היו פני הדברים לגבי הפקת האשלג  ,כי בתחום זה טופחו ציפיות רבות  ,אולי אף

מוגזמות ,

ביחס לרווחיות  .על כן נמשכו הדיונים וההליכים לאישור הזיכיון להפקת חומרים מים  -המלח עד
סוף שנת

, 1929

והרוח החיה במפעל זה  ,משה נובומייסקי  ,נאלץ לצרף אליו שותפים בריטיים .

חיפוש מחצבים והפקתם הוסדרו כללית בחוק משנת

; 1925

חוק זה השאיר את החיפוש וההפקה

בידי היוזמה הפרטית בפיקוח ורישוי ממשלתיים  .מחצבות רבות  ,חברת המלט ' נשר '  ,ואחת משתי
חברות המלח ( חברת  -המלח היהודית  ,שהפיקה מלח בעתלית  ,שלא כחברת  -המלח הערבית ,

שהפיקה מלח בהר  -סדום ) קמו עוד לפני שנחקק חוק זה  .לבסוף יש לציין שהממשלה לקחה חלק
בקידוחי  -מים  ,ואף שאפה להסדיר את השימוש במים ואת הזכויות לגביהם בדרכי חקיקה והסדר

אך עקב מגבלות תקציבה נשארה פעילותה בתחום זה מצומצמת למדי .

מנהלי

;

(ג)

בדיניות של כלכלת  -מלחמה ,

940י 945 -ו44

גיוס משאבים למאמץ המלחמתי
מדיניותה

הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל בתקופת מלחמת  -העולם השנייה היא פרק היסטורי

כפני עצמו  ,שכן בתקופה זאת חל שינוי מרחיק  -לכת ברוב דרכיה ושיטותיה של המדיניות הכלכלית .
היעד של גיוס המשאבים לצורכי המאמץ המלחמתי  ,תוך כדי דאגה לשלומה של האוכלוסיה
האזרחית  ,עמד במרכז המערכת המדינית והכלכלית והטיל את רישומו על כולה  .למענו  ,ובהתחשב
בנסיבותיה המיוחדות של מלחמת  -העולם השנייה  ,בוטל חופש הפעולה במסחר ובתשלומים

הבינלאומיים  ,בוטל או הוגבל חופש היוזמה והפעילות במרבית מערכת הייצור ( המסחר ויתר ענפי
זה ) ,

השירותים בכלל

הוגבלו חופש התחרות בענפים רבים וחופש הצריכה  ,ופותחה מערכת

מסועפת ומרחיקת  -לכת של התערבות ממשלתית בכלכלה  .כל זאת  ,אמנם  ,מבלי לפגוע בזכויות
הקיימות של קניין פרטי או קולקטיבי  ,בזכויות להפקת רווחים מהון ומעסקים  ,או בצורות הקיימות
של יזמות והארגון העסקי  .בד בבד עם הסבתן של המדיניות ושל הכלכלה בארץ למשק

מלחמתי ,

עברה כלכלת הארץ  -כרוב מערכות הכלכלה בעולם  -ממגמה ארוכת  -טווח של יציבות
מחירים ,

או אף של

ירידתם ,

ומתנאים של מיתון ואבטלה בשנים האחרונות שלפני המלחמה ,

למגמת התפתחות אינפלאציונית  .תמורה ואת הוסיפה על קשיי ההסתגלות לנסיבות החרשרת ואף
הטילה על הממשלה משימות נוספות  .מבחינת המדיניות הכלכלית טמונה חשיבותה של תקופה זאת
44

דיון מפורט על נושא זה מצוי כחיבורו של פיינגולד ( לעיל  ,הערה
הערה

, ) 17

פרקים

מלחמת  -העולם

;

, 26 , 19

וקטעים מהפרקים

; 18 - 17

, )3

פרק

; 5

וראה

~ ( Surveyלעיל ,

:

הדינים  -וחשבונות התקציביים של הממשלה משנות

וכן ד ' הורוכיץ  ,הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה  ,תל  -אביב

תש " ח  ,פרק

. 12

קע12
~

נחום גרוס

גם בעובדה  ,שהיא הורישה למדינת ישראל ולממשלותיה מורשת ישירה של משימות ושיטות

כלכליות  ,אולי יותר מכל שאר שנותיה של תקופת המנדט .
בעקרונותיה וביעדיה של המדיניות נשמרה  ,כמובן  ,הרציפות ורק ההדגשים הוסטו

מדי  -פעם ,

לפי צורכי השעה  .המלחמה היתה מלחמתה של בריטניה ושל בעלות  -בריתה  ,ואפשר לומר שארץ -

ישראל נקראה להוכיח את עצמה כמשען וכנכס אסטראטגי  ,ולהצדיק בכך את כל ההשקעות
שהושקעו בה בכספים ובעבודת הממשל  .האינטרסים הבריטיים קבעו עתה  ,אף יותר מאשר בימי

שלום  ,את המשך קידומה של הארץ והתפתחותה מבחינה כלכלית  ,מדינית ותרבותית  .גם להמשך
מדיניות ' הספר הלבן ' של

, 1939

תוך כפיית שקט בארץ למשך תקופת המלחמה ותוך שידול תושבי

הארץ לשיתוף פעולה ערבי  -יהודי  ,היו השלכות על המדיניות הכלכלית .

ברור שממשלת ארץ  -ישראל הושפעה בשנות המלחמה במידה מכרעת מן הכוחות ומן
ההתפתחויות שמחוץ לתחום שלטונה

;

נעמוד כאן במיוחד על השפעות הדוגמה הבריטית ועל

ההתפתחויות בזירה האזורית  .גם ממדיו ועוצמתו של המאמץ המלחמתי וגם התמורות בהרכב

הקואליציה השלטת ובהלכי הרוח של דעת הקהל הבריטית גרמו לכך  ,שבתקופת מלחמת  -העולם

השנייה הועתקו מגמותיה ושיטותיה של מדיניות  -הפנים הבריטית לרחבי האימפריה  ,במידה גדולה
בהרבה מזו שבה נעשה הדבר בימי שלום  .המדובר היה בגיוס כללי של המשאבים לצורכי המשק
המלחמתי  ,על חשבון התצרוכת וההשקעות שאינן נחוצות למלחמה

התערבה הממשלה בכלכלה וכיוונה אותה

;

;

בשיטות ובאמצעים שבהם

במאמצים לריסון התופעות האינפלאציוניות

;

ואף

במדיניות החברתית הכרוכה במאמץ המלחמתי  ,בשאיפה לחלוקה צודקת של נטל המאמץ  .לגבי

ממשלת ארץ  -ישראל היה בכל אלה משום מפנה כמעט מהפכני  ,ובפרט משום שבעבר נמנעה
ממדיניות חברתית  ,לא רק מפאת מגמתה הכללית להמעיט בהתערבות כלכלית וחברתית  ,אלא גם
מפני שההבדלים הגדולים בין ערבים ויהודים ברמת החיים  ,בתנאי העבודה וכיוצא באלה מנעו

טיפול אחיד בהם מצד הממשלה החולשת על שניהם  .הבדלים אלה הצטמצמו אמנם במידת  -מה
בתקופת הגיאות המלחמתית

בארץ ,

אך בעיקר השפיעו על הממשלה  ,כאמור  ,תנאי המלחמה

והדוגמה הבריטית  .נוכל להמחיש זאת בדוגמה של ' מחלקת העבודה '  ,שהוקמה בארץ כמחלקה
ציור

: 29

חיילים אוסטרליים בחופשה חוזים בהצגה באמפיתאטרון של האוניברסיטה על הר  -הצופים ,

1941

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

( מעין מיניסטריון ) נפרדת רק בשנת

; 1942

לצורך זה נשלחו מאנגליה ארבעה מפקחי  -תעשיה ופקיד

שהיה לפנים עסקן של האיגודים המקצועיים  .מהלקה זו טיפלה בנושאים של בטיחות והיגיינה
תעשייתית  ,ביישוב סכסוכי  -עבודה בדרכי  -תיווך או בוררות  ,ולמן שלהי המלחמה  -גם בתוכניות

לקליטת החיילים המשוחררים במשק  .ואכן יש להדגיש  ,שממשלת בריטניה הקפידה להמשיך גם

בשנים הראשונות שלאחרי מלחמת  -העולם השנייה את מעורבותה הרבה בכלכלה  ,וקו  -מדיניות זה
הועבר אף לארצות האימפריה  .בארץ  -ישראל היתה לרציפות זאת במערכות הפיקוח ,

הקיצוב ,

הסובסידיות והתכנון  -החלקי חשיבות מכרעת לגבי יכולתו של היישוב היהודי לארגן את כלכלת -
המלחמה שלו בימי מלחמת העצמאות .

מדיניות המשק המלחמתי
עם כל ההבדלים המובנים בין כלכלת בריטניה לבין הכלכלה הארץ  -ישראלית היו ביניהן גם קווי -
דמיון  ,ובראשם התלות הגדולה בסחר הבינלאומי ובהובלה הימית  ,שנפגעו במלחמה  .גם מצב
המוצא של אבטלה ומיתון לפני פרוץ המלחמה היה דומה בשתי הארצות  .כשם שהתכונות
המשקיות הדומות הקלו על העתקתן של שיטות המדיניות הכלכלית הבריטית לארץ  ,כך הקשו עליה

ההבדלים הגדולים במבנה החברתי  ,בדפוסי ההתנהגות הכלכלית והאזרחית  ,ובמידת הזדהותו של
רוב האוכלוסיה עם מלחמתה של בריטניה  .השפעתם של הכדלים אלה התבטאה  ,למשל  ,בהצלחתה

המועטת של ממשלת ארץ  -ישראל בריסון האינפלאציה ובמלחמה ב ' שוק השחור '  ,לעומת השגיה
של ממשלת בריטניה בארצה בתחומים אלה  .אך בעיקרו של דבר היתה למדיניות המשק המלחמתי
הצלחה רבה גם בארץ .

חלק ניכר של השג זה יש לזקוף לזכות שילובה של ארץ  -ישראל בתכנון האזורי של אספקה
וייצור מלחמתי  ,שיזמו השלטונות הבריטיים  .לאחר שבאנגליה עצמה הוקם מיניסטריון מיוחד
לתחבורה

מלחמתית  ,נוסד

בקאהיר  ,באפריל

, 1941

' המרכז המזרח  -תיכוני לאספקה ' כחלק ממערך

התכנון הכלכלי והצבאי באזור  .למרכז מנהלי זה  ,שאליו הצטרפו כעבור שנתיים גם נציגי ארצות -
הברית ,

סופחו כלכלנים

ומדענים

מעולים  .כלפי

חוץ ,

ובפרט

כלפי המתכננים הבריטים

והאמריקנים  ,היה תפקידו של המרכז להיאבק על מכסות של יבוא ושל נפח אוניות  -משא כעבור

ארצות האזור  ,ולתור אחרי מקורות  -אספקה חדשים ( אפריקה המזרחית

והדרומית  ,דרומה

של

אסיה )  .באזור עצמו היה זה מסמכותו של המרכז להטיל פיקוח וביקורת על תביעות הייבוא של
הממשלות השונות ולארגן את הסחר בין ארצות המזרח  -התיכון לשם תיאום מירבי בין

הצרכים ,

מלאי הסחורות ויכולת הייצור  ,בראיה אזורית כוללת  .עם התגברות הלחצים מצד הממשלות
השונות  ,על צורכיהן השונים  ,ומצד קשיי ההובלה הימית  ,ועם התחזקותו הארגונית של

המרכז  ,הוא

הגביר את יוזמתו להרחבת כושר הייצור בארצות האזור  .במסגרת מאמץ זה לספק את מירב

האספקה הצבאית והאזרחית החיונית בכוח משאבי המזרח  -התיכון עצמו  ,מילאה

ארץ  -ישראל ,

ובפרט הכלכלה היהודית שבה  ,תפקיד שעלה בהרבה על משקלה באוכלוסיית האזור .

לממשלת ארץ  -ישראל הועילה מסגרת האספקה והתיאום האזורית  ,כאמור ; אך היא גם פיתחה
יוזמות משלה  .היא נחשבה  ,בוודאי בצדק  ,לאחת הממשלות המסודרות והיעילות ביותר

באזור ,

והמנהל שלה תוגבר בפקידים בכירים אחדים מבריטניה  ,שנשלחו במיוחד כדי לטפל בבעיות
 61ך

ציור

: 30

מלטשת  -יהלומים בתל  -אביב בזמן מלחמת  -העולם השנייה

השעה  .מאחר שמגזריו העירוניים והמודרניים של משק הארץ היו תלויים תלות יתירה בייבוא של
חומרי  -גלם ושל מוצרים מוגמרים  ,היה בשליטת הממשלה על הקצאתם של המטבע הזר ונפח
האוניות משום מנוף רב  -עוצמה לכל שאר התחומים של מעורבותה בכלכלה  .היא יכלה להישען על
היישוב היהודי  ,בעל העניין החיוני בנצחונה של בריטניה

במלחמה  ,ועל כושר

ייצורו שגדל במיוחד

באמצע שנות השלושים  .ואכן  ,במשך שנות המלחמה עלתה ארץ  -ישראל לדרגת הארץ התעשייתית
השנייה באזור אחרי מצרים  ,ותעשיית היהלומים שלה הפכה למקור רב  -ערך של דולארים  .אף

האוכלוסיה הערבית הארץ  -ישראלית היתה מן המפותחות

שבמזרח  -התיכון ,

מבחינה כלכלית

ותרבותית  .בטור החובה של המאזן יש לציין  ,שההסתייגות משיתוף הפעולה עם בריטניה  -אף
בשעתה הקשה ביותר  -רווחה ביותר בין ערכיי ארץ  -ישראל  ,ואפילו בקרב היישוב היהודי שררו
רגשות מעורבים  .זאת ועוד  ,על אי  -הרצון הכללי בכל הנוגע לשיתוף  -פעולה כלכלי אזורי  ,ובפרט
אי  -הרצון לייצא לארץ שכנה מזונות וחומרי  -גלם בתקופה של חירום ואי  -ודאות  ,נוספה אצל

ארצות  -ערב ההתנגרות המיוחדת לתיאום כלכלי עם ארץ  -ישראל  ,שמא יחזק תיאום זה את היישוב

היהודי  -הציוני  .לכן ברור  ,שהארץ גם נפגעה ביותר בפרק הזמן שבו עלה שלטון עוין לבעלות -

הברית בסוריה

11( :2

( . ) 1941 - 1940

המדיניות הכלכלית בארץ  -ישראל של המימשל הבריטי

ההתפתחויות המנהליות בתחום הכלכלי
על רקע זה יש לסקור  ,ולו גם בקצרה  ,את ההתפתחויות המנהליות בארץ  -ישראל בתחום הכלכלי .
המלחמה פרצה באחד בספטמבר
מלאי הסחורות

החיוניות ,

, 1939

ותוך שבועות ספורים הוצאו הצווים הראשונים להקפאת

לקביעת קדימויות השימוש בהן על  -ידי ממשלת הארץ  ,לפיקוח על

החזקת מטבע  -חוץ והשימוש בו  ,ולראשית הפיקוח על המחירים  .כמו  -כן מונה אפוטרופוס לרכושם
של נתיני הארצות האויבות  ,ובתוכו רכוש יהודי לא מועט  .במשך שנת

ובמיוחד אחרי כניסת

, 1940

איטליה למלחמה בחודש יוני  ,נתגלתה הפגיעה החמורה בשני ענפי המפתח של הכלכלה הארץ -
ישראלית  .יצוא ההדרים נפסק כמעט לחלוטין  ,ורק הודות להלוואות הממשלתיות הנוחות יכלו
הפרדסנים לעבד את מטעיהם במידה שאיפשרה את המשך קיומם  .במשך חמש שנים קיבלו
הפרדסנים הלוואות בסך כולל של שלושה מיליון לא " י  ,מזה

53

אחוזים קיבלו פרדסנים יהודים

;

והמבצע נמשך גם אחרי שנגמרה המלחמה  .במקיבל פעלה ' המועצה לשיווק פרי הדר '  ,שהוקמה

על  -ידי הממשלה בשנת

, 1941

לקידום המכירות לצבא ולארצות השכנות ולפיתוח התעשיה של

שימורי  -הדרים  ,מיצים וריבות  .שני נפגע קשות ענף הבניה  ,מפאת הקפאתה המוחלטת של הקמת

בתי  -מגורים אזרחיים  .עקב הקפאה זאת חוקקה הממשלה ככר בשנת
ובשנת

1941

1940

את ' חוק הגנת

הדייר ' ,

הוחלה הגנה זו גם על בתי  -עסק .

לקראת סוף

1940

גברה בירושלים ההכרה  ,שעל הממשלה להתארגן לשם גירס פעיל של כושר

הייצור בארץ  -שהיה לא מנוצל בחלקו ועובדיו מובטלים  -לצורכי המאמץ המלחמתי ; ואחרי
ריונים ממושכים שוכנעו גם הרשויות בלונדון  .כך הוקמה בפברואר

1941

' המועצה לאספקה

מלחמתית ' של ארץ  -ישראל  ,עוד לפני שכונן ' המרכז ' בקאהיר ; אך עיקר פעילותה של מועצה זו
החל עם ראשית התכנון האזורי  .במחצית השנייה של שנת

1941

גברו במשק הארץ הלחצים

האינפלאציוניים  ,האבטלה הצטמקה ומלאי הסחורות החל להדלדל  .בסוף השנה הופיעו ההסכמים

הקיבוציים הראשונים להתאמת השכר ל ' יוקר המחיה '  ,ובראשית

1942

נתנה הממשלה את הגיבוי

של סמכותה ושל הסטאטיסטיקאים שלה למיסוד השיטה של ' תוספת היוקר '  .במשך שנת
1941 - 1940

גם הונהגו רפורמות במיסוי  ,כאמור  ,ובכללן הנהגת מס ההכנסה .

האספקה האזרחית ומערך הקיצוב

למרות הביקושים הצבאיים הגדולים והפסקתו הכמעט  -מוחלטת של השיט הבריטי בים  -התיכון  ,לא
הורגש בארץ מחסור של ממש באספקה אזרחית בשנתיים הראשונות של המלחמה  .חלק מההסבר

לתופעה זו  -על  -פי הסקירה הרשמית  -היה טמון במלאי הגדול של סחורות שיובאו במסגרת
הצלת רכושם של יהודי אירופה התיכונה  ,וכן באיטיות שבה החלו בארצות השכנות להעדיף אגירה
על יצוא  .מסתכר  ,שגם האיטיות שבה התאימה האוכלוסיה את מנהגיה ואת חשיבתה

לאינפלאציה ,

שהיתה מצב חדש אחרי כעשרים שנה של יציבות מחירים  ,תרמה להעדרה של תחושת ה ' מחסור ' .

קיצוב הסוכר  ,שהונהג בשנת

שנת

1941

, 1941

היה בבחינת סנונית ראשונה וכמעט יחידה  .אך לקראת סופה של

החמיר מצב האספקה באזור כולו ובארץ בפרט  ,ובראשית שנת

1942

החלה ממשלת

ארץ  -ישראל בהנהגת המערך של קיצוב ושל פיקוח על השימושים ועל המחירים  ,אשר הקיף במשך
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תחנת המכס מול גשר בנות  -יעקב בשנות הארבעים

הזמן כמעט את כל מצרכי המזון וחומרי הגלם  .במקביל הונהגו הסובסידיות לשם מיתון עליות
מחיריהם של מצרכי המזון החשובים ביותר  ,אף זה לפי הדוגמה הבריטית  .תודות להן נשמרה מידה
רבה של צדק בקיצוב ונמנעה התחושה של מגבלות חמורות של ממש על התצרוכת  .מובן שהחומרה

היתירה בקיצוב נמנעה בעיקר על  -ידי ההצלחה היחסית במדיניות האספקה ובעידוד הייצור החקלאי
והתעשייתי  .מלבד האיסור שהוטל על ייצורם של כמה מצרכי  -מותרות  ,כגון שמנת  ,אפשר לומר
1 114

(

שרק בתצרוכת הסוכר והבשר הונהג צמצום מרחיק  -לכת בהשוואה לרמת התזונה של ערב המלחמה .

גם איסור הפעלתן של מכוניות פרטיות לצורכי נסיעות אזרחיות פגע  ,כתנאי התקופה ההיא  ,כמיעוט
מזערי  .אשר להלבשה ולהנעלה השתדלה הממשלה להבטיח מצרכים בסיסיים באיכות צנועה
ובמחיר השווה לכל נפש  ,בארגנה את ייצור מוצרי ה ' תועלת '

) Utility

~

שהורחב עם הזמן גם

לסוגים של ריהוט  ,מוצרי  -נייר  ,ועוד ; וכן ניתנה סובסידיה לחוטי  -כותנה וצמר  .לעומת כל אלה
הורגש המחסור בדיור נוסף בחומרה גוברת והולכת .

השליטה על

מבלי

הייבוא

לפרט את השיטות שבהן מילאו משרדי הפיקוח השונים את תפקידם  ,ושבעזרתן ביקשה

' המועצה לאספקה מלחמתית ' לתאם ביניהם  ,חשוב לחזור ולהזכיר  ,שהמנוף העיקרי של המעורבות
הממשלתית היה שליטתה על הייבוא  .השליטה במרבית יבוא המזונות  ,המספוא  ,וחומרי הגלם
איפשרה לממשלה להטיל את מרותה על הסיטונאים ועל היצרנים  ,ובאמצעותם על שאר גורמי
הכלכלה  .כדי לייעל את פיקוחה  ,וכן כדי למנוע תחרות בין הזוכים ברשיונות הייבוא  -תחרות

שתעלה את המחירים בארצות האספקה  -יזמה הממשלה עצמה התארגנות קרסלית של הייבואנים
והסיטונאים  .בהמשך הזמן היא פעלה כך גם בכמה ענפים של ייצור מקומי  ,כדי להתגבר  ,ולו גם
חלקית  ,על מגרעות פיצולה של התעשיה למפעלים קטנים רבים  .מובן שקרטלים אלה היו חזקים
ויציבים יותר מאשר אילו התארגנו ביוזמה פרטית ובהעדר גיבוי רשמי  .כן ברור שבהתארגנויות
אלה היו גם חסרונות

למשק  ,בפרט

לגבי הצרכנים ; ושיטתה של הממשלה להקצות הזמנות גדולות

של יבוא ושל הזמנות צבאיות רק בדרך המכרז לא יכלה להתגבר על כל מגרעותיה של
הקרטליזאציה .
כפי שכבר הוזכר  ,הוטל על ' המועצה לאספקה מלחמתית ' לא רק לתאם בין רשויות הפיקוח

והקיצוב השונות  ,אלא גם לרכז את גיוס משאביו של המשק הארץ  -ישראלי לייצור המלחמתי
והאזרחי  -החיוני ואת עידוד הרחבתו של כושר הייצור  .לשם כך ניתן אפילו מספר מצומצם של

.

רשיונות לייבוא ציוד תעשייתי ; אף כי רוב המאמץ בתחום זה נעשה  ,בתושיה ובהצלחה רבה בייצור
מקומי של ציוד ובהסבת ציוד קיים לשימושים חדשים  .המועצה גם סייעה לתהליך  ,שבו הפכה

הארץ למרכז חשוב של ייצור ואספקה צבאיים לכל המזרח  -התיכון  ,בהטילה פיקוח על איכותם של
סחורות ושירותים שסופקו לצבא ועל תחשיבי היצרנים  .פיקוח זה ושיטת המכרזים הגדילו את
האמון מצד המזמינים  ,כלומר מצד המפקדות הצבאיות ומצד מחלקותיה של ממשלת הארץ עצמה .
הקף הקניות הצבאיות בארץ הגיע לשיאו בשנת

, 1943

בהתאם למהלך הקרבות בזירה האזורית

וביתר זירות הים  -התיכון  .ואילו הקשיים באספקה האזרחית ובמערך הקיצובים הגיעו לשיאם בשנת
, 1944

שנה שבה פחתו ההזמנות הגדולות  ,ואשר לקראת סופה גם החלה ההרפיה במצב האספקה

לתצרוכת פרטית  .בהתאם לכך הפעילה ' המועצה לאספקה ' במשך שנת

1944

תוכניות ראשונות

להסבת המשק לתנאי  -שלום  ,וגם בשנה הבאה המשיכה לעודד הרחבת הייצור והבניה לשוק

האזרחי  .בד בבד עם התרחבות אפשרויותיה של ההובלה בים  -התיכון  ,לא כל שכן עם סיום הלוחמה

באירופה  ,פעלה המועצה גם לעידוד הייצוא מארץ  -ישראל

 :ובממשלה נדונו תוכניות להסב אותה

ל ' מחלקת מסחר ותעשיה ' קבועה .
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ספיגת כוח הקניה45
לבסוף יש לסקור את פעולותיה של הממשלה לשם ' ספיגה ' חלקית של כוח הקניה העצום  ,שהלך
והצטבר בידי הציבור בגלל ההוצאות הממשלתיות והצבאיות הגדולות  -לעומת המגבלות על
הייבוא ועל הייצור האזרחי  .באפריל

הצטברו בו פקדונות של קרוב

מלווה ההגנה

3

ל 850 -

1942

לחסכונות '  ,ועד סוף תקופת המנדט

הוקם ' בנק הדואר

אלף לא " י  .בסכום כולל דומה הופצו תעודות  -חיסכון ואגרות -

אחוזים  ,החל מיוני

. 1942

הצלחה גדולה יותר היתה לאגרות  -מלווה המלחמה

למוכ " ז  ,שנוסף לתשואה של אחוז אחד הציעו סיכויי זכיה בהגרלות הפרסים החצי  -שנתיות .
מספטמבר

1944

עד מאי

1945

הופצו שלוש סדרות של מלווה זה  ,בסך נזלל של חמישה מיליון

לא " י ; אך כמיליון וחצי לא " י הועברו להוצאות ממשלתיות  .מהסדרה
נקנו אגרות בסך

, 1946

806

הרביעית  ,שהוכרזה

באפריל

אלף לא " י בלבד  .אם נשווה סכומים אלה אפילו להלוואותיה של

הממשלה לפרדסנים  ,שהוזכרו לעיל  ,נבין את מיעוט השפעתם על הלחץ האינפלאציוני  .בשעת
מעשה  ,ועוד יותר בדיונים ובמחקרים שנערכו לקראת סופו של המנדט הבריטי  ,נמתחה ביקורת קשה

על כשלונה של ממשלת ארץ  -ישראל לקזו את הוצאותיה ואת הזרמת כוח הקניה הצבאי לארץ על -
ידי העלאה תלולה של נטל המסים ועל  -ידי גיוס סכומים של ממש בדרך מלוות המלחמה  ,כפי
שנעשה בבריטניה  .להגנתם הצביעו פקידי הממשלה הככירים על ההבדל הגדול במצב המדיני
ובמידת ההזדהות של האוכלוסיה עם מטרות המלחמה  ,נוסף על מיעוט הנכונות להחזקת נכסים

פינאנסיים ( אף כי לא חשבו אז עדיין על בעיות

ההצמדה ) .

אך ייתכן  ,שבעיקר חששו שלטונות

ארץ  -ישראל להסתכן בהוצאת סדרות הרבה יותר גדולות של אגרות  -חוב  ,פן יתכרר לעין כל עד כמה

ספקנית האוכלוסיה הארץ  -ישראלית ביחס להמשך שלטונה של בריטניה בארץ לאורך ימים  .מכל
מקום ברור שרמת המחירים לצרכן עלתה בארץ במשך המלחמה לפחות פי שלושה  ,כפי שראינו
בלוח

3

לעיל  .זה היה יותר מאשר באנגליה או בארצות  -הברית  ,אך כנראה פחות מאשר ביתר ארצות

המזרח  -התיכון  .בטור הזכות של המאזן יש לציין  ,שעקב שיטת המטבע הארץ  -ישראלית התבטאו
הכספים הרבים שנשארו בידי הציבור  ,מחוסר אלטרנטיבות נאותות  ,גם בהצטברות יתרות  -זכות

גדולות בבנקים ובניירות  -ערך בריטיים  ,במונחי לירות  -שטרלינג  .יתרות  -שטרלינג אלו  ,במידה שהיו

שייכות ליהודים  ,היו אחרי  -כן הכיסוי העיקרי ללירה הישראלית בראשית דרכה .

ירודות המדיניות הכלבלית של המנדט
משנות פעילותה הכלכלית של ממשלת המנדט בארץ נותר בארץ  -ישראל משקע שאין להמעיט
בערכו ,

לא רק בדמות תשתית מפעלי התחבורה

הציבוריות  ,וכיוצא באלה נכסים בעין

;

והתקשורת ,

בנייני  -הציבור ויתר העבודות

אלא גם בדמות מורשת של מנהגים ודרכי  -חשיבה  ,של

סדרי  -ממשל והתנהגות אזרחית  ,ושל ניסיון מנהלי שנצטבר אצל אלפי

45

לעניין האינפלאציה והספיגה ראה אצל נתן  ,גאס וקרימר ( לעיל  ,הערה
הממשלתי כ  . 15 - -קק  . Loftus ) , Jerusalem 1946 ,נ  .ץ צ7 44 ) 6
~
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פרידה מן המשפחות האנגליות בתחנת  -הרכבת

בלוד 1947 ,

הטכנאים ויתר עובדי הממשלה היהודים ( והערבים שנשארו בתחום המדינה החדשה )  .לא כל
המורשת החומרית והתרבותית הזאת נראתה לאוכלוסיה היהודית כמורשת

חיובית  ,מנקודת הראות

של המציאות החדשה שנוצרה עם כינון העצמאות הישראלית  .אך בלעדי מורשת זאת  ,כמו בלעדי

מערכת המשפט שהושארה על כנה לשם הבטחת רציפותו של שלום הציבור במובנו הרחב  ,לא יכלה
ישראל לקום ולהתקיים בשנותיה הראשונות .
העצמאות הטילה על הממשל הישראלי  ,שזה עתה נוסד  ,את המשימות והתפקידים שמילאו

בתקופת המנדט שלוש רשויות  :ממשלת בריטניה

( הגנה ) ,

ממשלת

ארץ  -ישראל  ,ומוסדות התנועה

הציונית והיישוב  .ברור אפוא שסולם העדיפויות להרכב הוצאותיה של ממשלת ישראל לא יכול
להידמות לא לזה של תקציב ההנהלה הציונית כשלעצמו  ,ולא לתקציבה של ממשלת ארץ  -ישראל
כשלעצמו  .נוסף על כך חלו שינויים מרחיקי  -לכת בנסיבות ובתנאי החיים בארץ ובעולם  .לאור כל
זאת נוצרו שוני רב ומידה מועטת של רציפות במדיניות הכלכלית הישראלית בהשוואה למדיניות
הכלכלית המנדטורית  .אך בכל זאת היה בנמצא שיעור רב יותר של רציפות מסה שנדמה במבט

ראשון  ,ובפרט המשכיות של כלכלת המלחמה  .ההמשכיות נבעה בחלקה מבחירה מודעת  ,בין מתוך

העדפת הדוגמה הבריטית והארץ  -ישראלית  -כפי שאפשר לטעון ביחס למדיניות ה ' צנע ' של דב
יוסף  ,ובין מהכורח להיעזר בדפוסים ובניסיון שהיו קיימים בארץ  -כפי שקרה ביחס לשיטת
 ' 7נ11

נחום גרוס

המיסוי  .הבטים אחרים של רציפות זאת קיימים ועומדים עד היום  ,כמדומה  ,מפני שגם את המנהל
הישראלי ואת תהליך החקיקה הישראלי מאפיינת ההיענות לצרכים הדחופים בלבד  .כך

הדבר ,

למשל  ,בכל הנוגע לאי  -השלמתו של הסדר הקרקעות ואי  -זיהויין של קרקעות הממשלה בכל רחבי
הארץ  .אך בעיקרה עמדה המדיניות הכלכלית

הישראלית ,

מראשית

דרכה ,

בסימן המשימות

הגדולות של ביטחון  ,קליטת  -עלייה וניהול מדיניות חברתית מתקדמת  -משימות שהיו בבחינת
מחוץ  -לתחום לגבי ממשלת ארץ  -ישראל המנדטורית .
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עודד

עיר  -שי

במאמרו מ ' סרטבא לגרפינא ' מנסה מ ' בן  -דב לערער את הזיהוי המקובל של סרטבא עם קרן -

סרטבה  ,היא מבצר אלכסנדויון שממערב לנחל  -פצאל  .בתמורה הציע בן  -דב זיהוי

חדש  ,בעבר -

הירדן המזרחי בסביבת ח ' א  -צור שמדרום לרבת  -עמון  ,בקירבת עראק אל  -אמיר  .ן הזיהוי החדש
נסמך בעיקרו על גלגול ושיבוש השם
טוביה .

 Eepaהנזכר בפפירוסים של זנון  ,כשמה של אחוזת בני

iTT

2

~

גלגול שמות זה רחוק הוא

מה גם שלדבריו  ,בשם סרטבא כונו מספר פסגות  -הרים  4 .אולם עיקר

3,

טענתי כנגד זיהוי זה מן המקורות היא יוצאת  .המחבר  ,שהביא בראשית מאמרו את לשון המשנה
במסכת ראש השנה  ,לא דן במקבילותיה ובנלמד מהן  ,ובכך  ,דומני  ,טמון השיבוש  .המעיין
בתוספתא ובתלמודים נתקל במסורת נוספת  ,המקבילה ואף חלוקה על זו שבמשנה וזה לשונה

:

' בראשונה היו  . . .ר ' שמעון בן לעזר אומר אף בהרים ותבור גרור וחברותיה '  5 ,וכבר הראה הר " ש

ליברמן  ,על  -פי עדי הנוסח השונים  ,שיש לגרוס  :בהרי מכבר ( מכוור) וגדור וכו '  6 .בזיהויים של שני
מקומות אלו דומני אין מחלוקת  .מכוור היא 1פ0ס1ם  %ם , 44המבצר החשמונאי  -הורדוסי  ,כיום אל -
משנקה שבקירבת

מכיויר

שבעבר  -הירדן ממזרח לים  -המלח  7 .גדור הינה fa epa

או , f 5 apa

~

~

תגובה למאמרו של מ ' כן  -דב  " ' ,מסרטבא לגרפינא "  -לזיהוי מקומה של סרטבא  ,השנייה בתחנות קו המשואות
מירושלים לבבל '  ,קתדרה  ( 23 ,ניסן
1

תשמ " כ ) ,

עמ '

16 - 11

[ להלן

:

בן  -דב  ' ,מסרטבא לגרפינא ' ] .

להלן אתייחס רק לזיהוי המוצע ולא לטענותיו של בן  -דב כנגד הזיהוי המקובל  .כן אדון בדברים היוצאים מן
המקורות ולא בקשיים הנובעים מתחום הריאליה .

2

"

השלמת השם  EepapiTTל 01 -קפזז1ק קש 2היינו אחוזת בני טוביה  ,אשר הוצעה בשעתו
( ראה :

כ ' מזר  ,כנען וישראל מחקרים המטוריים  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

זהירה זו נקטו צ ' ריקוכר ופוקס
166 , Note 2

175 , 11

3

 .ק 1957 ,

טחך .

;

 , 274הערה , ) 18

כ '1 , Cambridge - Massachusetts -

ובעקבותיהם . , 11 , The

Museum 1

.

,

על  -ידי ש ' קליין

דורשת זהירות רכה  .בדרך

Pap sum Judaicarum

 theה

c~ rpus

 . ( , Greekסט~) T . C . Skeat

 . 8קק 0 . 1930 , London 1974 ,א  Archive ,חסתט2

למשל  ,השימוש בדוגמה ' אדריכל  -ארדיכל ' ( בן  -דב  ' ,מסרטבא לגרפינא '  ,הערה

) 10

אינו מלמד דבר על הצורה

שלפנינו  ,שכן גלגול שמות זה הוא פונטי במהותו  ,שלא כשינוי המוצע .
4

שם  ,עמ ' . 13
א יז ( תוספתא כפשוטה  ,מהדורת הר " ש ליברמן  ,נויארק תשכ " ב  ,עמ ' . ) 310

5

ראש השנה

6

הנ " ל  ,תוספתא כפשוטה ,

7

ראה בקצרה  :י ' צפריר  ' ,מבצרי המדבר של יהודה בימי בית שני '  ,קדמוניות  ,ח

שם ,

באור הארוך  ,עמ ' . 1031
( תשל " ד ) ,

עמ '

, 41

וספרות נוספת

שם  ,עמ ' . 53

188

,

עודד עיר  -שי

בירת ה ' פראיה '  ,היום עין  -ג ' דור שבקירבת א  -סלט .
כ 15 -

שהיא מצויה

ק " מ מדרום  -מזרח לגדור ,

8

וכ 30 -

על  -פי זיהויו של בן  -דב את סרטבא  ,נמצא

ק " מ מצפון למכוור .

נבחן עתה את דבריו של ר ' שמעון בן אלעזר ביחס למסורת שבמשנה  .עניין זה נדון בתלמוד
הבבלי על אתר  ' :תניא רש ' בן אלעזר אומר אף חרים וכייר וגדר וחברותיהן איכא דאמרי ביני וביני
הוו קיימי איכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי מר חשיב דהאי גיסא ומר חשיכ דהאי

גיסא ' " .

לאור הפרשנות

הראשונה ,

]

י

נחלק רשב " א על המסורת שבמשנה והוסיף על דבריה את

הנקודות מכוור וגדור  ,ולפיכך היה אולי סדרן של המשואות כך  :הר  -המשחה  ,מכוור  ,סרטבא  ,גדור
ואילך .

הקשיים בקבלת הצעה זו הינם שלושה  :מחד גיסא  ,הרי שמסורת המשנה  ,החסרה את הנקודות
הללו  ,אינה מקיימת את ההגבלה שציין האמורא ר ' יוחנן
ח ' פרסארת

2 ,ן

לפי שבמרחק זה ' שלטא עינא ' .

3ן

( שם ) ,

שהמרחק בין הנקודות לא עלה על

הגבלה זו מקוימת במרתק שבין ירושלים לסרטכא

שבשיפולי השומרון  .מאידך גיסא  ,המסורת שמביא ר ' שמעון בן אלעזר יוצרת קו  -משואות  ,שבין

מוקדיו קיימים מרחקים בעלי גדלים משונים ( למשל  :בין סרטבא  ,ח ' א  -צור לגדור )  .יתר על

כן ,

על  -פי הזיהוי המקובל של סרטבא  ,נקבל אמנם קו עקלתוני  ,אולם בעל היגיון טופוגראפי 4 ,י שבדרך

ראה הברייתא על חלוקת ארץ  -ישראל לעניין ביעור כשביעית  ,תוספתא  ,שביעית יא ( מהדורת הר " ש

8

נויארק תשט " ו  ,עמ '  . ) 197גם כאן המסורת הינה מאת

ר ' שמעון

ליברמן ,

בן אלעזר  ' :איזהו הר שכעבר הירדן  ,כגון חרים

וכגבור גדוד וחברותיה '  ,וכמו במובאה שלעיל  ,יש לתקן גם נוסח זה על  -פי הירושלמי  ,שם  ,ב  ,לב ע " ד  ' :כגון הרי

מכוור וגדור וכן כיוצא בהן '  .וראה דברי הר " ש ליכרמן בביאורו הארוך לתוספתא  ,שם  ,עמ '  . 576השווה לברייתא
כבבלי  ,ערכין לב ע " א  .לאיזכורים נוספים ראה

.

.

' Gazatteer ofRoman Palestine ' , Qedem , :

Yonah

"
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 . 60 Gedara 11ק (  5 ) 1976גדור זו יש להבדילה מן העיר גדר או גדרה שעל  -יד הירמוך היא ח ' אום  -קים  ,ועל
1 the~ .מ ] . Schdrer, TheHistory~ ofthe .Jewish People
כך ראה ofJesus Christ, 11 ( rev . and ed . bv :
 . 143ק 4 . Black) , Edinburgh 1979 ,א

נ

 0 . Vermes , ] . Millarאולם ראה דבריו השונים של ר ' אשתורי

.

~
ירושלים תרנ " ז  ,עמ ' קצד שגדור שלפנינו הינה גדר שעל גדת הירמוך .
הפרחי  ,כפתור ופרח ( מהדורת לונץ ) ,
9

לנוסחים אחרים ראה

10

כבלי  ,ראש השנה כג

11

כך עולה מביאורו של רבינו חננאל  ,שם  .ראה גם ד ' רוזנטל  ' ,פרקא

רנ " נ ראבינאויטץ  ,דקדוקי סופרים למסכת ראש השנה  ,מינכן תרל " ב  ,דף כז .

:

. a "s
דאביי '  ,תרבתן ,

מו

( תשל " ז ) ,

עמ '

, 104 - 103

וכעיקר בקטע הגניזה שהובא על  -ידו בהערה ד. 2

כין

12

 32ל 38 -

קילומטר  ,על  -פי חישוב של 1

,

7

.

סטדיות רומיות למיל  .ראה  :ח " י קאהוט  ,ערך ' מיל ' ערוך השלם ,

וינה תרפ " ו .
רוזנטל  ,שם  ,הערות , 27

13

 . 28הוא מעיר שם בצדק שר ' יוחנן לא טען שהמשנה מנתה את כל הנקודות  ,ואמנם כך

נראה מן התוספתא המוסיפה על האמור כמשנה את ה ' תבור ' בין ' גרופינא ' ל ' חוורן '  .מכך ייראה שבין הר  -המשחה

לסרטכה לא היו  ,לדעת התנא שבמשנה  ,נקודות נוספות  ,ובכך לא יקשה על טיעוני  .מכל מקום לדבריו של כן  -דב ,

שמהר  -הזיתים רואים יפה את איזור ח ' א  -צור ללא צורך בתחנות  -ביניים  -יקשה  .כאן המקום להעיר שעצם

קיומן של תחנות  -ביניים מוכח מן המסורת שבבבלי  ,כטענתו של י ' צפריר ( לעיל  ,הערה

 , 7הערה , ) 15

ולא היה

כאן יש לנקוט מידה של זהירות  ,לפי שלא הוכח ( עד כמה שידוע לי ) קיומו של קשר  -עין בין הר  -הזיתים

למכוור ,

מקום לדחייתה על  -ידי בן  -דב .
14

ובין האחרון לאלכסנדריון  .רמן  -מה לגובהו של המקום וסביבתו מצוי כערותו של אלעזר בן הלגאי שבמשנה ,

תמיד ג ח ( על  -פי כתב  -יד קופמן  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '

[ מכוור  ,וכך בכתב  -יד

: ) 437

' אמר ר ' לעזר בן דלגיי עיזים היו לאבא בהרי מכבר

פארמה  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '  ] 296והיו מתעטשות מריח פיטום הקטורת '  .ובמפורש ,

בתיאורו של יוסף בן מתתיהו :

' כי קרוב הוא מבצר מכוור אל גבול הערבים ונשקף ממרום מכונו כמגדל צופים על

ארץ ערכ '  .מלחמות היהודים ( מהדורת י " ג שמחוני )  ,ז  ,כ  .השווה גם לעדותו המעניינת של Martiamus Capella
( מן המאה החמישית ) על גובהה של הפיסגה על  -יד מעיין קלירוה ( שבסמוך

651

1 70

 .ק  Jews and Judaism , 11 , Jerusalem 1981 ,מס 1 Aurhorsמ1ק1

למכוור ) ; Stern , Greek and

4 .ן

הארות והערות

זו מרחיב את מעגל מקדשי החודש  .קושי נוסף העומד בפני אימוץ הזיהוי המוצע טמון בתולדותיהן

של המשואות  .המשנה ( שם  ,ב

המשואות

:

ד)

מתארת את הפרעותיהם של הכותים

( שומרונים )

נדרכן של

' בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים [ שהיו משיאין משואות על  -פי

חשבונם  ,ומטעים ] התקינו שיהיו שלוחין יוצאין '  .אם נקבל את זיהויו של בן  -דב  ,נשאלת השאלה
כיצד יכלו משואותיהם של הכותים להטעות
דהיום ,

הרי ארצם בזמן הבית שכנה מצפון להרי בית  -אל

?

ואין להם מה לקלקל בקו שבין הר  -הזיתים לצור של בית  -טוביה  ' .קלקולם ' של הכותים

5ן

מתבאר בנקל לאור זיהויה המקובל של סרטבא  ,בשולי ארץ הכותים .

6ן

הביאור הנוסף שבבבלי  ,דומני  ,דוחה מכל וכל את הצעתו של בן  -דב  .מסורת זו קובעת שהיו שני
קווים מקבילים להעלאת המשואות
שבתוספתא  ,שכלל גם את הרי

;

האחד  ,בארץ  -ישראל המערבית ( ' האי גיסא

דא " י ' ) והאחר ,

עבר  -הירדן המזרחי ( ' הך גיסא דא " " )  .לאור דבריו של

בן  -דב ,

נמצאנו יוצרים קו אחד של משואות החל מהר  -המשחה ועד לבבל  .בשתי ההצעות שבבבלי אין

לראות משום אי  -ידיעת זיהויים של המקומות הנזכרים  ,אלא מסורות  ,אולי עמומות  ,שיש להן
אחיזה במציאות .

לן

לפיכך נראה לי שזיהוי סרטבא עם ח ' א  -צור קלוש הוא  .אף אם אין לחפש  ,כדברי בן  -דב  ,את
סרטבא מן המשנה בקרן  -סרטבה  ,כמקובל  ,אין מקום להרחיקה אל מעבר לירדן  ,אלא לחפשה
באותה סביבה שבה זוהתה עד עתה .

15

ראה  :ש ' קליין  ' ,ארץ הכותים בזמן התלמוד '  ,ירושלים  ,י ( תרע " ד )  ,עמ '  . 139 - 133התפשטות השומרונים מחוץ
ברוכ  -כוכבא  .ראה
לחבל  -אוץ זה חלה לאחר מרד אבכ

:

ג ' אלון  ,תולדות

היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה

והתלמוד  ,ב  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ ' . 249 - 248 -אמנם פליניוס הזקן מונה בסוף המאה הראשונה לספירה בין ערי
שומרון את גמלא
הערה

ראה
16

, 14

( , 69

,י

~ (Naturalis Histora,

אולם אץ ספק שטעה  .ראה לאחרונה הערתו של שטרן

( לעיל ,

א  ,עמ '  . ) 474על יישובים נוספים של השומרונים בעכר  -הירדן ובגולן ידוע רק מתקופות מאוחרות יותר .

 :י ' בן  -צבי  ,ספר

השומרונים  ,ירושלים תש " ל , 2עמ ' . 121 - 118

אמנם כבר העיר על כך קליין

( שם ) ,

אך לדבריו  ,התחנה השלישית בקו המשואות היא גרופינא שעברה בארץ

הכותים  ,כיוון שנזכרה בין המרטבה להר  -תבור  .דברים אלו רחוקים הם  ,הן לאור הזיהוי המקובל של

גרופינא ,

אזור שישבו בקירבתו שומרונים רק מאוחר יותר לזמנה של משנת המשואות  ,שבפני הבית נשנתה  ,ובוודאי לאור

זיהויו החדש של בן  -דב ( ' מסרטבא לגרפינא '  ,הערה  . ) 5מכל מקום סברתו של ש ' קליין נכונה היא  .ניתן כמוכן
לדהות טיעון זה כהנחה שהכותים באו ' מארצם '  ,לשם ' הקלקול '  ,לקו שבין הר  -המשחד לח ' א  -צוד  ,אולם
סבירותה של הנחה זו נמוכה .
17

כך סובר גם רוזנטל ( לעיל  ,הערה

 , ) 10הערה

. 28

עוד על הרס אמת  -המים של קיסריה

*

חיים קרני

במאמרו ' הרס אמת  -המים של קיסריה כתוצאה מבניית נמל הוררוס ' מציע יעקב ניר הסבר הקושר
את הרס אמת  -המים של קיסריה בבניין נמל הורדוס  .מבלי לערער על הגורם להרס  ,ברצוני להציע
הסבר לתהליך הרס האמה .

אמת  -המים הגבוהה שבקיסריה  ,זו הקרובה אל הים  ,בנויה משני חלקים צמודים  :החלק המזרחי
עתיק יותר ונבנה כנראה עם בניין העיר על  -ידי הורדוס  ,כלומר בסוף המאה הראשונה לפני  -הספירה .
החלק המערבי הוקם כנראה בימי הקיסר הדריאנוס  ,בין השנים

177 - 138

לספירה  .ייתכן שהחלק

המערבי הוקם מוקדם יותר  ,כיוון שהעדויות שבידינו הן מתקופת תיקונו  .אמות  -המים יצאו מכלל
שימוש עם כיבוש קיסריה וחורבנה בידי ביבארס הממלוקי בשנת

1265

נמלה של קיסריה ההרודיאנית ושובר הגלים שלה חדרו לים למרחק

לספירה .

450

מטר מהחוף  .יעקב ניר

מניח שכתוצאה מבניית נמל קיסריה חלה התחתרות מצפון לנמל  .ביסוד הנחה דו קיומה של תנועת

חול נטו כאזור קיסריה מדרום לצפון  .בגלל שובר  -הגלים הענק החל להצטבר חול בדרומו זמן קצר
לאחר השלמת בניית הנמל  ,ונוצרה גריעת חול  ,כלומר ארוזיה בחוף שמצפון לנמל  .ארוזיה זו יצרה

שם את המפרצון וסיכנה את אמת  -המים  .בעיה זו חייבה מתן פיתרון מייד לאחר השלמת הנמל  .ניר
מניח פתרונות  ,כגון בניית קיר  -מגן בקטע הבעייתי או שפיכת עפר  ,אבן ופסולת בקטע שבו הארוזיה
חמורה  .כיוון שלא נתגלה ממצא המעיד על אמצעי  -מגן כגון

אלה  ,משער

ניר שהם פורקו בידי אדם

או נהרסו לחלוטין על  -ידי הטבע  .אבדן אמצעי ההגנה על האמה הביא להרס שלה באזור

המפרצון ,

ולדעת ניר  ,הדבר קרה זמן קצר לאחר חורבן העיר בידי ביבארס  ,בשנת . 1265
אם אכן היה קיים קיר  -מגן מאסיבי וארוך  ,כנדרש במקרה זה ( כולל עיגון קצותיו

בחוף ) ,

אין זה

סביר שלא נשאר ממנו שריד ואף לא בסיסו  ,שחייב היה להיבנות ביסודיות ומתוך שימת  -לב מיוחדת

( שאם לא כן  ,היו מתעוררות בעיות  -יציבות חמורות )  .בתוך המפרצון ניתן להבחין בבסיסיה של
האמה  ,הבולטים מתוך המים לאורך כמה עשרות מטרים  .אין כל סימן לקיר מאסיבי או לבסיסו של

קיר כזה ממערב לשרידי  -בסיסים אלה  ,בתוך מי
ברור שהגנת האמה במשך

1200

המפרצון .

שנות קיום העיר  ,בתנאים המוסברים על  -ידי ניר  ,היתה בעיה

קשה  ,אולם הפתרונות המוצעים על  -ידו אינם עונים באופן יסודי על בעיה

זו  .מהנדסי התקופה

הרומית  -ביזאנטית  ,כשנדרשו לכך  ,ידעו לתת פתרונות יסודיים לבעיות דומות  .כך למשל  ,בחלק

*

תגובה למאמרו של י ' ניר  ' ,הרס אמת  -המים של קיסריה כתוצאה מבניית נמל הורדוס '  ,קתדרה ,
תשמ
" א )  ,עמ ' . 56 - 50
תודתי נתונה לפרופ ' ויקטור גולדשמיט מהמכון לחקר הימים והאגמים בחיפה על הערותיו החשובות וליהודית
18

להב על העזרה הטכנית .
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האמה העובר באזור הביצות בין ג ' סר א  -זרקא לבית  -חנינא  ,ניצבו בוניה בפני בעיה מתמשכת  ,עקב

שקיעת בסיסי האמה בקטע בו האדמה ביצתית  .קטע  -מעקף דרומי העובר על תשתית יציבה יותר

היווה פיתרון יסודי לבעיה זו  .י כך היו יכולים לעשות גם בקטע המפרצון  ,אך  ,לפי

דעתי  ,דומה

שבעיה כזו כלל לא עמדה בפניהם .

בחוף  ,באזור זה  ,ניתן להבחין בשרידים של רכס הכורכר המערבי  .חלק מסלעי הכורכר של רכס

באזור המפרצון  ,עדיין בולטים מעל פני  -המים במרחק של

כ 350 -

זה ,

מטר מהחוף  .בצילום  -האוויר

המופיע כמאמרו של ניר ניתן להבחין ברצועה רחבה של שרידי רכס הכורכר הסוגרים על החוף לכל
אורכו בעומק משתנה מתחת לפני  -המים  ,עם חלקים הבולטים מעל פני  -המים ( רצועה זו תיקרא
אורכה  .ניתן להניח

להלן חגורה א ' )  .חגורה זו אינה סגורה  ,יש בה פתחים במרחקים משתנים לכל

שבזמן בניית הנמל היא היתה שלמה יותר ( פחות פתחים  ,ואלה שהיו קיימים היו קטנים

יותר )

וגבוהה יותר  .משך אלפיים השנים  ,מבניית הנמל עד ימינו  ,עברה חגורת סלע  -כורכר זו תהליך של
ארוזיה  2 .באזור מרכז המפרצון ניתן להבחין ברצועת סלע  -כורכר נוספת במרחק ממוצע של

100

מטר מקו החוף ( להלן  :חגורה ב ' )  .ניתן להניח במידה סבירה של ודאות שקו החוף לפני בניית הנמל
היה באזור חגורה ב '  .בוני אמת  -המים לא בנו אותה על קו החוף ממש  ,כפי שהיא כיום באזור
המפרצון  ,אלא במרחק  90 - 80מטר מחגורה ב '  ,שהיתה קו החוף

כתקופתם .

ניתן לראות שהמוצא של מנהרת מי  -העודפים במתקן חלוקת המים של העיר נמצא על חגורה ב ' ,

כלומר כקו החוף של תקופת הבניה  .מוצא זה היה בנוי תוך שימת  -לב לצורתו האסתטית  ,והבונים

קישטו את העמודים  ,הנראים עד היום באזור קו חגורה ב ' ( צומת חלוקת המים בתצלום  -האוויר ) .

3

בין חגורות א ' ו  -ב ' היה שטח של מי  -ים רדודים  ,כעין בריכה סגורה למחצה  .גלים נמוכים לא

עברו את חגורה א ' ; גלים גבוהים שעברו מעל חגורה

זו  ,עברו

לתוך ' הכריכה הרדודה ' ונשברו על

חגורה ב '  ,שהיוותה קו  -תוף סלעי  .הגלים הללו שעברו את חגורה א ' הביאו לעליית פני  -המים בה ,
כלומר  ,לעליית עומד הידראולי בבריכה  .עומד זה ' שוחרר ' על  -ידי תנועת  -מים חזרה מעל  -פני
חגורה א ' לעבר הים הפתוח .
עם בניית שובר  -הגלים החלה להיווצר זרימת  -מערבולת מצפון לנמל ( בתופעה דומה ניתן

להבחין כיום גם בנמל אשדוד )  .זרימת מערבולת

זו  ,תוך עצירת חלק מהחול שהוסע מדרום לצפון

על  -ידי שובר  -הגלים של הנמל  ,הביאה להתחתרות מצפון לנמל  ,ממערב לחגורה א '  .להתחתרות זו
היתה השפעה מצטברת על חגורה א '  ,ותהליך הארוזיה שלה גבר עם הזמן ; נוצרו פתחים בסלע

הכורכר  ,הורחבו פתחים קיימים  ,והונמך רום פני  -הסלע  .עם היווצרות הפתחים כחגורה א ' ( ניתן
להבחין בבירור בפתחים כאלה בחלק הצפוני של חגורה

א ' ) החלה תופעה נוספת  ,ודומה שהיא היתה

הגורם הראשי ביצירת המפרצון  .העומד ההידראולי  ,שנוצר
שעברו מעל חגורה א '  ,לא ' שוחרר ' עתה רק
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ראה  :י ' קידר וי ' זיו ,

' על אספקת

המים לקיסריה ולשדותיה '  ,ידיעות  ,כח  ,חוברות א  -ב

(  , ) 1964עמ '  - 122ד. 12

הארות והערות

כמתואר לעיל  ,אלא גם התפתחה בחלק התחתון של גוף  -המים שבבריכה זרימה חזקה בכיוון הים
הפתוח  .זרימה זו הסיעה חול מתוך הבריכה החוצה  ,ועם התגברות התופעה החלה ארוזיה גם של
חגורה ב '  .פריצת חגורה ב ' היא שהביאה את קו החוף עד לרגלי

אמת  -המים  ,ועם

הזמן -

להריסתה .

בצילום  -האוויר ניתן לראות שרוחבה המירבי של חגורה א ' היה

כ 150 -

מטר  .רוחבם הממוצע של

החלקים בחגורה א ' ששרדו מתחת לפני  -המים  ,באזורים בהם היתה ארוזיה חמורה  ,הוא
מתוך כך ניתן ללמוד על ארוזיה של

כ 80 -

מטר  .קצב הארוזיה של פלטות הכורכר הרדודות לאורך

החוף הישראלי  ,אשר חושב על  -פי צילומי  -אוויר  ,מגיע לערך ממוצע של
ניתן להעריך שארוזיה של

80

כ 70 -

מטר .

כ4 -

ס " מ לשנה  4 .מכאן

מטר  ,הניתנת להבחנה בחגורה א '  ,היא תוצאה של תהליך אשר נמשך

באלפיים השנים האחרונות  ,כלומר  ,מאז בניית שובר  -הגלים במאה הראשונה לפני  -הספירה .

פריצתה של חגורה א ' היתה אפוא תהליך איטי וארוך  .נראה שהשלב האחרון של חדירת קו  -המים
עד לרגלי האמה והריסתה כתוצאה מכך אירע במאות השנים האחרונות  ,ולכל המוקדם  -לאחר

חורבן העיר  ,כלומר לאחר המאה הי " ג  .מכאן שבעיית הגנתה של אמת  -המים לא עמדה כלל בפני
תושבי קיסריה  .חורבן

העיר  ,הרס

שובר  -הגלים העצום וכן תופעות טקטוניות מאוחרות יותר ייתכן

שהביאו לזירוז תהליך הארוזיה במפרצון ולהחשת השלב האחרון של הרס אמת  -המים על  -ידי הים .

4
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הערות לתגובתו של חיים קרני
יעקב ניר

בתגובתו למאמרי מציע חיים קרני תיקון להנחתי  ,שאמת  -המים מוגנה בעבר על  -ידי קיר  -מגן בנוי
בידי אדם  ,אשר מנע את פעולתם ההרסנית של גורמים ימיים על אמת  -המים  .לדבריו  ,לא היה כל

צורך בהגנה על אמת  -המים בפני גורמים ימיים בתקופת השימוש בה  ,מאחר שהיתה לה הגנה טבעית

של שתי רצועות  -סלע כורכריות בתת  -הים  :האחת באזור קו החוף המקורי ( חגורה ב ' )  ,והשנייה -
כ 300 -

מ ' ממערב לה .

התמונה והתהליכים המוסברים על  -ידי קרני לגבי היחסים בין רצועת הסלעים המערבית  ,רצועת

הסלעים המזרחית  ,שוברי  -הגלים והאמה הינם מסובכים ביותר
הכורכר

ב 4-

.ן

הנסיגה הממוצעת של מצוק

ס " מ לשנה  ,שהוא ערך  -הגודל שעליו מסתמך קרני  2 ,הינו ממוצע כלל  -ארצי ומתייחס

לנסיגה כללית של המצוק  .ארוזיה תת  -ימית וערכיה הינם שונים לחלוטין  ,ובסלעים תת  -ימיים
המכוסים במעטה ' ביולוגי ' קיים במקרים רבים מעין סטטוס  -קוו ארוסיבי  .מכאן שהסקת מסקנות

לגבי מצב הרצועה המערבית בעת קיומו של הנמל  ,הינה עוד יותר ספקולאטיבית מאשר הסקת
המסקנה לגבי מועד הרס האמה  .מלכתחילה קיימת האפשרות שרצועת הסלעים המזרחית  ,אשר
הגנה  ,לדעתו של

קרני ,

על האקוודוקט  ,כפי שנראית כיום  ,ייתכן שהיתה קיימת עוד קודם

ממיפלסים קודמים של מי הים  ,ומקורה כנראה אברסיבי ( כלומר מוצר של הרס ימי ) .
חלקים מסויימים של רצועת הסלעים  ,הנמצאת

כ 300 -

מ ' מערבה  ,ייתכן ששימשו כמחסום

חלקי  .אבל  ,לדעתי  ,בניגוד לדעתו של קרני  ,לא יכלו למנוע באופן מוחלט את התהליכים התופיים
אשר גרמו להרס האמה  .שינויים טקטוניים באזור זה

יכלו  ,לעומת זאת ,

להיות גורם משפיע

חשוב ,

בעיקר לגבי היחסים בין היבשה היציבה לעומת השטח הימי השוקע  .העובדה שלא נמצאה כל
שארית לקיר  -מגן או סוללה בתנאים ימיים ואנושיים כה חריפים איננה בבחינת הוכחה לאי  -קיומו
בעבר של מיתקן מעין זה .

1
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הערות לצורת בית  -המגורים הירושלמי הערבי
במאה הי " ט

*

שמעון לנדמן

במאה הי " ט חל תהליך  -בניה נרחב בירושלים  ,בעיר העתיקה פנימה ובעיר החדשה שקמה מחוץ
לחומות  .עד לשלהי מאה זו היו שיטות הבניה מסורתיות ואת הרוב המכריע של הבתים ניתן לכנות
בתים ' ערביים ' מבחינת סגנון בנייתם  .להלן נצביע על כמה מסוגי הבתים הערביים ועקרונות הבניה
שלהם .
קלסיקאנים

יודעי חוק ולשון מסווגים את בתי  -המגורים העירוניים שלהם לשלוש

ערבים ,

קטגוריות  :י
א.

' אל  -ואר ' ( 31ב - 201בית  -מגורים בנוי על שטח  -אדמה שבתחומו בנויים חדרים

מסביב לחצר בלתי  -מכוסה

( ' צחן ' ) ,

ובסמוך לבית מצויה אורווה  .החצר משמשת לנופש

ולבידור ומחברת את המגורים עם השירותים הנמצאים בקומת המרתף .
ב.

' אל  -בית '

ג.

' אל  -מנזל ' ) - UjdI

( 4431ב))

חדר מקורה המשמש ללינה ובו דלת .

-

עזיה

בערכו על ' אל  -בית '  ,אך נופל בחשיבותו מזה המכונה

' אל  -דאר '  ' .אל  -מנזל ' הוא מבנה הכולל שניים  -שלושה חדרים ותפקידו

מעון ומגורים ' .

בבואנו לבחון את פרטי עיצובו וההרכב המבני של מבנה אל  -דאר  ,נמצא שהוא כולל פרוזדור -
' דהליז '  ,דיוטה אחת או יותר ועליה ( ' עלו ' )  .הדהליז הוא מסדרון בנוי אבנים גדולות ומקומר בתקרת

קמרונים  ,שבו מתרכזים שירותי  -הבית

( ' אל  -מראקק ' ונ4נ331

)

)  .אלה כוללים תאים לאחסנת עצי -

הסקה ופחמים  ,תנור לאפיה  ,מטבח  ,בית  -שימוש ומכלאה לבהמת  -הרכיבה של בעל  -הבית .

4

מדרגות אחדות מובילות מהדהליז לחצר ( ' צחן '  ~ LFh*taJI -גודל הצחן תלוי במספר החדרים

.

תודתי נתונה לפרופ ' מרים רוזן  -איילון על שהסכימה לקרוא את כתב היד וליזהר הירשפלד על שהעמיד

לרשותי ,

לצורך השוואה  ,צילומים של בית שסקר בחברון .
הערת המערכת  :המאמר שלפנינו יש בו השלמה מסוימת למאמרו של י ' הירשפלד  ' ,בית המגורים הכפרי בהר

חברון ומסורת הבנייה הארץ  -ישראלית '  ,קתדרה
1

24

( תמוז

תשמ " ב ) ,

עמ ' . 114 - 79

האימאם פח ' ר אל  -דין חסן בן מנצור  . . .הידוע בכינוי אל  -פרגאני  ,מת בשנת
הספר ' אל פתאוי הינדיה ' [ להלן

עאבדין ' [ להלן

:

אבן

:

אל  -פרגאני] .

מחמד

אמין . . .

295

להג ' רה

(  903לספירה ) ,

מחבר

הידוע בכינוי אכן עאבדין  ,מחבר הספר ' אבן

עאבדין ] .

2

המונח ' דאר ' מציין לעיתים את שם החמולה וגם את היחידות המשניות בתוכה .

3

אל פרגאני  ,חלק שלישי  ,פרק אל ביע ; אכן עאבדין  ,חלק רביעי  ,פרק אל חוקוק  .הנ " ל מובאים בספרו של מחמד
יונס אלחסיני  ,אלתטור
בפלסטין הערכית ]  ,יפו

4

אלאג ' תמאעי ואלאקתצאדי
 , 1946עמ '

פי פלסטין אלערביה

[ ההתפתחות

החברתית והכלכלית

. 186

הפרטים לעיל  -על סמך שיחה עם ההיסטוריון ד " ר אסחאק מוסא  -אל  -חוסיני .
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דהליז בבית בירושלים  .משמאל למעבר היה פתח ( חסום
עתה ) ;

לידו  -בור  -מים

מסדרון
וחצר פנימית
טול כיח רחררוז

צחן  -חצר הבית  ,ירושלים

הארות והערות

הסובבים אותו  .כאן עוסקים בעבודות הבית  ,כגון כביסה  ,ניקוי שטיחים  ,רהיטים וכדומה  .בשעות
אחר  -הצהריים מוציאים לכאץ בני  -המשפחה דרגשים ומסנים לשיחה בענייני דיומא ולשאוף אוויר
צח .

אדם רם  -היחס  ,או נושא משרה חשובה  ,או כזה אשר מצבו הכלכלי משופר  -בונה לו ' עלו '
(

! נגע ) .

העלו גבוה ומרוחק מחדרי  -המגורים  ,כדי לתת מנוחה לאדון  -הבית ולמנוע ממנו רעש

וטרדות  ,והוא נועד למרגוע  ,החלפת כוח ולשינה בימות הקיץ  .העלו משמש גם כלשכה  ,מעין
מועדון להתכנסות ראשי החמולה  ,להתקהלות פרנסי העדה  ,בני  -חסות ודורשי טובות  .באשר

לעיצובו ומראהו החיצוני  -העלו בלט כשני מטרים מחזית הבניין  .ייתכן כי מטרת הבליטה היתה

להגדיל את שטח הבניין על  -חשבון רשות הרבים  ,או כדי לספק יצר ראוותנות .
נוסף לעלו הוקצו שני חדרים ( אולמות ) לקבלת אורחים ; אחד לגברים והאחר לנשים  .ברוב בתי

האמידים היו שני חדרי  -אורחים  .חדר האורחים של בעל  -הבית אשר נקבע לימין ה ' ליואן ' או
' איוואן ' ( נ~, 0 ! 3

ו4ל, )0

הוא הפרוזדור שבכניסה לבית  ,ונקרא ' סלאמלכ ' (  . ) aLGSLמשמאל

לפרוזדור היה ' הסראמלכ '

( אע) ) 1

החדר לקבלת אורחות  .כך מנעו פגישת גברים בנשים

-

בכניסתם לבית .
להקמת בית  ,בין אם זה בית  -מידות או בית צנוע  ,לא הזדקקו הבעלים למהנדס או תכנית ערוכה
על נייר  .בעל הנכס נמלך בדעתם של בעלי נסיון בקשר לגודל השטח והטופוגראפיה של הקרקע ,
החליט והציג את דרישותיו ותנאיו לבנאי מנוסה  ' -מצלם ט א '  -וזה ביצע את מלאכתו בהתאם
לכישוריו ונסיונו במלאכת הבניין .

~

לאחר בחירת המקום וטיב הקרקע המיועדים לשטח הצחן  ,בנו את הבור לאגירת מים  .לעתים בנו

בור גדול שהשתרע מתחת רצפת הבניין כולו  ' .בבית אמיד בנו בורות נוספים מיוחדים להשקיית
הכרם והגן .
הבית חייב היה לקום על יסודות עמוקים  ,והשתדלו להשתיתם על סלעים מוצקים  ,מתוך כוונה
לבנות קומות נוספות  .פני הקיר עשויים נדבכי  -אבן מקבילים  ,נדבך אחר נדבך כשרווח מבדיל
ביניהם  .את הרווח מילאו בתערובת של אבני גוויל ( ' טובזה ' )  ,פסולת סיתות  ,עפר וסיד  .מעל
היסודות בנו ארבע אומנות ( ךסב ' -

נצ_

4

),

אשר היוו את ארבע זוויות החדר  .האומנות היו מוצקות

למדי באופן שיוכלו לשאת את הקשתות והקימורים וכן קומות נוספות שמעליהן  .כתוצאה מגובהן

נבנו החדרים כדי ארבעה מטרים גובה ויותר  .קימורי התקרות היו משני סוגים  ' -צליבי ' ו ' רומי ' .

6

הקימורים נבנו מתערובת של סיד ואבן ' נארי ' קלת  -משקל ( ' חג ' ר ריש ' ) ובתווך הניחו צינורות  -חרס

לבידוד ( ' כי ! אן ' )  .עובי הקירות והקימורים הגן על הבית מפני קור החורף וחום הקיץ  7 .גג הבית

וכיפותיו רוצפו כמרצפות  -אבן קטנות או צופו כ ' מדה '  -תערוכת שכרי  -חרס מעורבת כעפר  ,סיד
ומים .

5

גנ ' סלמה אל  -חוסיני מירושלים המזרחית מסרה לי  ,כי כאשר נהרסה טירת אל  -עמאווי ( נבנתה מול מסגד שיח '
ג ' ראח במאה

6

הי " ז  -י " ח )

בקרבות בסוף

, 1947

קרס הבניין ושקע בתוך בור  -המים שמתחתיו .

' צליבי '  -קמרון צולב  .וראה מאמרו של י ' הירשפלד ( לעיל  ,הערת

כוכב) .

' רומי '  -קמרון עגול  -למחצה  ,כפי

שהיה מקובל בתקופה הרומית  -ביזאנטית  ,וראה בסוף המונחון אצל כנען  ,להלן  ,הערה . 7
7

.
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ורון

וכוכים

לצד

חצר

 :ית בחברון  .על הדרגש
תוגבה  -שקי  -תבואה

מחזית הקומות העליונות של הבית בלט מעין ביתן ( ' כישכ ' dai -

) -

מרפסת סגורה בנויה

מאבן מגולפת ובה שני חלונות ( בבניינים מפוארים היו יותר משני חלונות )  .מבעד לסבכות העשויות
מעשה רשת  -אבן או עץ השקיפו הנשים על העוברים ושכים  .הכניסה לבית  ,המרפסות ומסגרות
הפתחים והחלונות היו מסותתים למשעי ומקושטים בפיתוחים וגילופים בתבנית צמחים  ,פירות
וצורות גיאומטריות .

8

החלונות נבנו בדרך  -כלל בצמדים

( ' מג ' ווז ' )

ועמוד  -אבן מסותת חלק מבדיל ביניהם  .מעל

לחלונות נבנתה קשת  .נוסף על החלונות בנו אשנב מעוגל ן ' מנפד " או

' הוויה '

iLikG -

 ,שעינך

)

לאוורור החדרים  .המנפד ' נבנה גבוה מעל הקיר כדי שעוברים ושבים לא יוכלו להציץ אל פנים
החדר  .באולמות מפוארים פתחו במרכז התקרה אשנב נוסף ( ' קמרייה ' או ' מנארה ' -
לתוספת אור

3ק יב

4 ,שכ) 6

ולאוורור .

מאחר והריהוט  -כלי  -בית וכלי  -מיטה  -היה מועט  ,בנו בקירות הרחבים בפנים הכית גומחות
מקומרות ( ' קוס ' או ' טןשס ' -

39

,

)

,

( LrSp

t

ובתוכן הניחו את המצעים וכלי המיטה או שהציבו

בתוכן ארונות  ,תנורי  -הסקה וכדומה .

כשלהי המאה הי " ט החלו לעצב ולתכנן את הבית לפי שיטות חדשות וכחומרי  -בניין חדשים .

.

כיוון שבניית הבתים בקשתות ובקימורים נדחקה מפני התכנון וחומרי הבניין החדשים קטן גודל
החדרים בשטח ובגובה  .תקרות הבתים נבנו בפסי  -עץ או ברזל  .הן  ,ובעיקר תקרות המרפסות  ,נבנו

מבדי  -עץ עשויים שתי וערב בתוך תערובת של עפר וסיד או מלט  .גג כזה נקרא ' עקד בגדאדי ' ( או
'

ששת

טיוואן ' )  .בחלונות נקבעו לוחות  -זגוגית ומבעדם תריסי  -עץ .

9

אמנות הבניה התפתחה עם

הופעת הרעפים והגג המשופע  .התפתחות זאת ליווה תכנון חדש של הבית

8

אחסאן אלנמר  ,תאריח ' ג ' בל נאכלס ואלבלקאא [ ההיסטוריה של הר נבלוס ואזור

;

אולם ומשני צדיו

אל  -בקא ] ,

ב  ,עמ '  [ 100להלן

:

אחסאן אלנמר ] .
9

על  -פי שיחה עם מר אחמד בודיירי  ,אפוטרופוס אל  -זאוויה אל  -אדהמייה שליד מערת ' חצר המטרה ' בירושלים .

ל) ע 2ך

ו,
,

שמעון

לנדמי

חדרים  .לאחר זמן הופיע הבטון והגג השטות  .שיטה זו התפשטה

במהירות  ,בהתחשב עם ההוצאות

המעטות ומהירות מלאכת הבניה  .כן הונהגו קירות נמוכים וחדרים קטנים יותר .

.

10

* *

הכלכלה  ,המסורת ואיכות החיים של הערבי  ,באים לידי ביטוי בעיצוב תכנונו וצביונו של בית -
המגורים העירוני המסורתי  .במחצית השנייה של המאה הי " ט החלה לחדור לערי המזרח  -הקרוב
השפעת הארכיטקטורה האיטלקית  .לדעת אינטלקטואלים ערבים בני זמננו  ,הבניה בסגנון איטלקי

התחילה בביירות וממנה התפשטה לטריפולי  ,יפו  ,חיפה וירושלים  ,כחיקוי לסגנון בניינים מפוארים
שהקימו מנזרים  ,מוסדות וחברות אירופיות גדולות  .הסגנונות החדשים העיבו על מסורת הבניה

שהתקיימה ונתערתה בתודעת הערבים מראשית האסלאם  ,והתמורות בבניה לא הלמו את רוח דור

הוותיקים במאה הי " ט  ,אף לא ערבו לטעמם של אמידים מבני דורנו .

. 64

10

אחסאן אלנמר  ,חלק ד  ,עמ '

11

מחמד ברד עלי  ,ח ' טט אל  -שאם

 :2ע2

ך

!!

חבל
~

סוריה ] ,

דמשק

, 1915

חלק

, 15

עמ ' . 305

ו
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פרס יצחק בן  -צבי לשנת תשמ "ב
ועדת השופטים

:

פרופ ' יוסף דן  ,יושב  -ראש

ד " ר אהרן אופנהיימר

פרופ ' יעקב לנדאו
פרופ ' רות עמירן

פרופ ' אניטה שפירא

בערב הזיכרון ליצחק ורחל בן  -צבי שנערך ביום כ " ט בניסן תשמ " ב

( ) 22 . 4 . 1982

חולק פרס יצחק

בן  -צבי לשנת תשמ " ב לפרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן על ספרו ' נישואין יהודיים בארץ ישראל -
מחקר בתעודות הגניזה ' .

פרופ ' שאול ליברמן ישב בראש טקס חלוקת הפרס והעלה דברים לזכרה של רחל ינאית בן  -צבי .
פרופ ' יוסף דן הביא את נימוקי השופטים ויושב  -ראש הוועד המנהל של יד יצחק בן  -צבי  ,מר מרדכי
איש  -שלום  ,הגיש את הפרס  .חתן הפרס  ,פרופ ' פרידמן  ,נשא דברי  -תודה .

בהמשך הערב הוענקה מילגת מחקר מיוחדת על  -שם רחל ינאית בן  -צבי אשר ניתנת על  -ידי
המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  .במילגה זו ,
המוענקת לחוקר מצטיין בתולדות הארץ  ,זכתה השנה גב ' מרגלית שילה  ,הכותבת עבודה לשם
קבלת התואר דוקטור על הנושא ' מדיניות ההתיישבות של המשרד הארץ  -ישראל
פרופ '

יהושע

בן  -אריה ,

. ' 1914 - 1908

יושב  -ראש ועדת  -משנה אקדמית של המרכז לבחירת מועמדים לקבלת

המילגה  ,קרא את נימוקי הוועדה .

רחל ינאירנ וזבלתי  -ידועה
( מדברי שאול

ליברמן )

ערב  -זיכרון זה מציין את יום השנה השני לפטירתה של רחל ינאית  .ברצוני לגלות כאן ' סוד ' שלא
היה ידוע לקהל .

רחל היתה מפורסמת כסופרת מחוננת  ,אקטיבית  ,מלאה מרץ לכל דבר שנוגע לארץ  -בין
למעשה בין להלכה  .שתקנית לא היתה

;

היא היתה מבקרת  ,מגנה ומשבחת  ,הכול על  -פי דרכה

ותפיסתה  .אבל בסוף ימיה נתגלתה לי תמונה אחרת לגמרי  .בשנה האחרונה לחייה הייתי מבקר אותה
ומדבר איתה כשהיתה מתפתלת  ,מתכווצת ומתקמטת מתוך כאבים  .וניתן לשער מה היה גודל

כאבה ,

1 2 1
~

~

מידע

:

פרס יצחק בן  -צבי לשנת תשמ " ב

שכן מדברי השיר שהוקראו כאן ניתן להבין כיצד היא ראתה את הדרך האידיאלית שיש לחיות בה .
ובהייה לא היתה רק נאה מדברת  ,אלא גם נאה מקיימת  .והנה במשך הזמן קמצה
סכום ידוע ודיברה

מפיה  ,מעיסתה ,

עמי מה לעשות בו .

אינני יכול לגלות מה עשתה בסופו של דבר  ,מפני שכנראה לא רצתה בכך  .אכל באותו זמן ראיתי
לפני אישה שונה לגמרי ; צנועה  ,סגורה כתוכה ומבקשת שלא ידעו עליה  .היא ביקשה שלא יזכירו
את יום פטירתה במיוחד  ,שכן לא תהיה אלא נספחת ליום הזיכרון של בעלה  .הכרתי נשים גדולות ,

והרבה מהן לא היו מעוניינות שידעו את יום הולדתן  ,אבל בוודאי שאף אחת מהן לא הקפידה
שיידעך את יום מותה  .רחל ינאית היתה עקבית עד הסוף  .נוכחתי שכל שעשתה היה בו משהו
מופשט  ,מאישיותה

;

לא היה איכפת לה  ,אם מישהו אחר היה עושה מעשה טוב  ,ובלבד שהדבר

ייעשה  .וכך ביקשה להבליע את יום  -הזיכרון למותה בתוך היום של בעלה  ,בחינת לא ידע איש את

יום מותה  .ברם  ,שום דבר לא יעזור לה  ,יזכרו ויזכירו אותה  ,ועליה אמרו חז " ל ' מדכרין ומניחין ' .
רחל נוחה נפש  .יהא זכרה ברוך .

נימוקי ועדת השומטים למתן מרס על שם יצחק בן  -צבי
למרומ ' מרדכי עקיבא מרידמן

תשמ " ב

על סמרו ' נישואין יהודיים בארץ ישראל  -מחקר בתעודות הגניזה '
ועדת השופטים החליטה פה אחד להמליץ נפני הוועד המנהל של יד יצחק בן  -צבי על הענקת פרס
בן  -צבי לשנת תשמ " ב

לפרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן על ספרו  Palestine -חן 'Jewish Marriage

' 4 Cairo Geniza Study

/

-

( ' נישואין יהודיים בארץ ישראל  -מחקר בתעודות

הגניזה ' ) .

ועדת השופטים  ,לאחר שבדקה את החיבורים שהוגשו לה  ,ועברה על רשימת הספרים בחקר

ארץ  -ישראל ובחקר עדות  -ישראל אשר יצאו לאור בתקופה האחרונה  ,הגיעה להחלטה זו מתוך
הערכה למחקר המדעי המפורט והמדוקדק שהפגין פרופ ' פרידמן בספרו זה  .הספר יצא לאור בשני
כרכים  ,הכרך האחד הוא מהדורה מדעית מדויקת ומרשימה של תעודות הגניזה הקאהירית שעניינן
כתובות

;

זהו אוסף שלם של הקטעים בנושא זה שנתגלו בגניזה  ,מהם שפורסמו קודם  -לכן ומהם

הרואים כאן אור לראשונה .

פרופ '

פרידמן הציגן תוך תוספת

פירוש  ,תרגום והערות מפורטות ,

במיתודה מדעית קפדנית  .הכרך האחר כולל מחקר היסטורי מקיף ומאלף על תולדות

נוסחיה

ולשונה  ,מתקופת התלמוד

הכתוכה ,

ושרידי הכתובות שנתגלו כמגילות מדבר  -יהודה ועד הידיעות

המגוונות בנושא קידושין שהגיעו אלינו מן הגניזה  .ספר זה  ,על שני

חלקיו  ,הוא

יצירת מופת

במחקר שיטתי טקסטואלי המניח יסוד להכרת החיים  ,האמונה והמסורת של יהדות ארץ  -ישראל
במשך תקופה ארוכה ומרכזית בתולדותינו .

11 4
~

ששא881

פרופ ' פרידמן  ,שעלה לארץ

ב 1973 -

( יליד

פילדלפיה , ) 1941 ,

ממזג במחקר זה ובמחקריו הרבים

האחרים  ,שרובם נוגעים אף הם בחקר הגניזה  ,את מיטב המסורת המחקרית במדעי היהדות בארצות -

הברית ובישראל  .הוא מייצג את דמות ההיסטוריון המשלב במחקרו מומחיות של תלמיד חכם בחקר
התלמוד וההלכה  ,תוך שימוש בשיטות הפילולוגיות וההיסטוריות החדשות והמדוקדקות  ,להעמדת

הדמות ההיסטורית של חברה יהודית  ,על  -פי קטעים ושרידים ממקורות שונים  .המחקר האינטר -
דיסציפלינארי המורכב  ,הכולל תולדות הלשון ותולדות

המשפט  ,הוא

הכלי שבעזרתו בונה

פרופ '

פרידמן את תיאורו ההיסטורי .

מחקריו הרבים של פרופ ' פרידמן משתרעים על  -פני סוגיות רבות  ,אך במרכזם עומד תמיד החקר
המדוקדק של תעודות הגניזה  .מתוך הערכה לספר זה  ,לעשרות מחקריו האחרים ולעבודות שפרופ '

פרידמן עוסק עתה בהכנתן ניתן לו פרס בן  -צבי לשנת תשמ " ב  .עלייתו ארצה והצטרפותו לסגל

ההוראה והמחקר של אוניברסיטת תל  -אביב היא בוודאי לברכה לו ולקהיליית המחקר בתולדות
ארץ  -ישראל במדינת ישראל .

1115

משתתפים בחוברת זו

:

בצלאל ברשאי  -הנביאים

, 68

ירושלים

95141

הלל גבע  -המכון לארכיאולוגיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

91905

פרופ ' נחום גרוס  -המחלקה לכלכלה  ,הפקולטה למדעי החברה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
ד" ר

יגאל דרורי  -החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

שמעון לנדמן  -בורוכוב

, 49

קרית יובל  ,ירושלים

91905

69978

96781

ד " ר יצחק מינרבי  -שגרירות ישראל בבריסל  ,בלגיה  ,משרד החוץ  ,ירושלים

ד " ר יעקב ניר  -המכון הגיאולוגי  ,משרך האנרגיה והתשתית  ,מלכי ישראל

, 30

ירושלים

95501

עודד עיר  -שי  -מרכז די  -נור  ,מכון לחקר תולדות ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
חיים קרני  -כצנלסת

, 77

גבעתיים

53270

ד " ר שמעון שטרן  -המחלקה ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן
ד" ר

סילביה שיין  -החוג להיסטוריה  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה

מרגלית שילה  -הפלמ " ח

1 216

, 32

ירושלים

92542

31999

52115

91905

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית  -ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובמוצגים שברשותם

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,גבעת רם  ,ירושלים
הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים
חדר אליעזר  ,נהלל

94

אלבום אנשי העליה השניה

ב ' אליאב

 , 149 , 147 , 115 , 111ס6ו

, 101

המקורות לשאר התצלומים שבחוברת

:

84

הישוב בימי הבית הלאומי  ,ירושלים

( עורך ) ,

112 , 109 , 104

ט " ב אשכנזי  ,שערי המזרח  ,תל  -אביב תר " ץ

146

1976

45

ד ' בהט  ,מבחר תוכניות של מבנים ואתרים היסטוריים  ,ירושלים
נ ' בתל  ,המשולש הארץ  -ישראלי ( תרגם

א ' חשביה ) ,

ירושלים

תשמ " א

1979

167

קליימן ומ ' מרנת  ,בנקאי לאומה בהתחדשות  ,ירושלים

נ ' גרוס  ,נ ' הלוי  ,א '

האוניברסיטה העברית ירושלים  ,חגיגת הפתיחה ז ' בניסן תרפ " ה
האוניברסיטה העברית בירושלים ב " ה שנה

י ' ואלך

( עורך ) ,

ח ' וייצמן  ,אגרות ,

ירושלים תשל " ט

,

יובל

75

ש " ד יפה  ,שבילי
כ " ה לנמל

תל  -אביב ,

מ ' ליסק ( עורך

145 , 144

137

תל  -אביב תש " ט

תל  -אביב תשכ " א

כנרת  ,כנרת תשכ " ד

85
131

95 , 88 , 86

התקופות הגדולות בהיסטוריה של

),

ב " צ מיכאלי  ,יישובים שננטשו  ,תל  -אביב
י ' נדבה ( עורה  ,התקופות הגדולות

נמל תל  -אביב  ,תל  -אביב תרצ " ז

1980

ארץ  -ישראל , 1929 - 1918 ,

י

בהיסטוריה של

ארץ  -ישראל , 1939 - 1929 ,

האוניברסיטה שלנו  ,תל  -אביב תרצ " ב

152

1965

א ' שילר

( עורך ) ,

76

103

תל  -אביב

1980

פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש  ,ירושלים תשמ " א

1 1

ארץ  -ישראל , 1914 - 1880 ,

רפל  ,התקופות הגדולות בהיסטוריה של

א ' שאלתיאל

ירושלים חליפות ותמורות בדורות האחרונים  ,ירושלים

( עורך ) ,

הנ " ל ( עורה  ,צילומי ירושלים הראשונים  -העיר העתיקה  ,ירושלים
ר'

שרשבסקי  ,א '

כץ  ,י

'

תלמים  ,רנא ( טבת שבט
147 , 154

35

.

143

1971

1979

38

תשכ " ה )

0 - / 941 London 1980
Oxford

162 , 157 , 153 , 142

90 , 81

""

Palestinians and rheir- Societv /

7 France ,ועומש )  lourleenrh -מ
26 , 29 , 31

,

London 1972

23

1980

Princeton

42 , 43 , 46 , 61
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914ן 1 , Paris

1965

,

-Brownםזשישזנ

) Sarah

4 . Hillgarth , Ramon Lull and Lullismן 3 .

 ,ג" שי "

 ofען,0 ,-

גשל)

London 1945

.

Prawer , The 4

נSamuel , Memoil-

Strayer , The Reign of

rhe Fair ,

58

( ) ] 905

1977

96 , 39

49 , 40

קולת וח ' ברקאי  ,מאה שנה ועוד ס , 2ירושלים תשכ " ח

92

4

תל  -אביב

1981

107

צפריר  ,ציון  -הגבעה הדרום מערבית ומקומה בהתפתחות העיר ירושלים בתקופה הביזאנטית  ,חיבור
6
לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ה

י ' קלוזנר ,

י

1980

133

א ' קריניצי  ,בכוח המעשה  ,רמת  -גן
'

תל  -אביב

151

86

עשרים שנות שירות רפואי בארץ  -ישראל  ,ירושלים תרצ " ט
'

תל  -אביב

106

ותיקים מספרים על מועצת פועלי חיפה
בשדה ,

, 70 , 67

71

1981

164 , 158

74

ז ' וילנאי  ,תל  -אביב  -יפו  ,ירושלים תשכ " ה
לבנק לאומי לישראל

72

ירושלים תש " י

תרפ " ה  -תש " י ,

סס139 , 1

1977

ארץ  -ישראל , 1947 - 1939 ,

התקופות הגדולות בהיסטוריה של

י
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Torino

.
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