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חוברת זו של ' קתדרה '  ,השלושים במספר  ,מוקדשת בחלקה הראשון לבעיות הבטחון ולהיסטוריה

-

המדינית של דרים  -הארץ בתקופה הרומית  -ביזאנטית  .הארגון המינהלי והתפיסה הצבאית  ,כמו גם

המושג ' לימם פלסטינה ' ( = גבול פלסטינה ) הם העומדים למבחן  .י ש ר א ל ש צ מ ן
בדעות רווחות על

דן  ,ואף מ חפלמס ,

ייסודו והגיון הפעלתו של מערך הגבול הדרומי  -האם אורגן והוקם על  -ידי

הרומים אחרי חורבן

בית -שני  ,כחלק מארגון מחדש של האזור או שמא תקופחו

יותר מאוחרת

ומניעי ההקמה הם אחרים .
הדיון ' מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה בסוף
המאה השלישית לספירה

?'

מהווה כאילו המשך למאמר הראשון  .יורם צפריר מציע לפרש את

השינויים המפליגים במינהל על רקע בעיות הבטחון השוטף ומאבקם של יושבי ארצות המיזרע כעד
פשיטותנוודי

המדבר  .ישראל

רול וזאב רובין המשתהפיםבדיון מעירימומוסיפים  -הראשון

על עניין תחומי הפרובינקיה ערביה ומערך הלגיונות  ,והאחר על הסחר הבין  -לאומי בדרום ונתיבי
המסחר שהיו יעד  -הגנה עיקרי של מערכת הבטחון

הרומית .

קבוצה לעצמה הם שני מאמרים מתחום תולדות הרפואה והשירות הסיעודי בארץ בשנות העשרים
והשלושים של המאה הנוכחית  .השנה מלאו חמישים שנה לעלייה החמישית מגרמניה  ,אשר
הביאה לארץ קבוצה נכבדה של רופאים  .אלה חוללו תמורה יסודית במערך הרפואה בארץ  ,ארגונו
ורמתו המקצועית  .לעניין זה מקדיש דורון נידרלנדר את מחקרו על השפעת הרופאים העולים

על התפתחות הרפואה בארץ  -ישראל (  . ) 1948 - 1933מיכל הגתי דנה בהיבט אחר של הרפואה
הציבורית  .נושא דיונה הוא בתי  -ההבראה הראשונים המאורגנים של הפועלים בשנותהעשרים -

מוסדות שהפכו חלק בלתי  -נפרד מנוף החיים הארץ  -ישראלי .
במדור ' תעודה ' מביא נ תן שו ר מכתב של אליזבת אן פין  ,אשת הקונסול הבריטי רב הפעלים  ,אשר
נכתב

ב , 1864 -

לאחר שהלה הועבר מהפקידו  .המכתב שופך אור חדש על נסיבות ההעברה של פין

וכן על פרשת הירצחו של המומר פטר משולם בכפר ארטס .
מאמרם של יורם בר  -גל ושמואל שמאי ' ביצות עמק יזרעאל  -אגדה ומציאות ' שנדפס בחוברת
' קתדרה ' ,

, 27

עורר פולמוס ציבורי נרחב ורווי רגשות  ,אולי יותר מכל דיון אחר שראה אור

ב ' קתדרה '  .לעניין זה  -האם היו ביצות העמק פזורות על  -פני שטחים

נרחבים  ,או שמא

דימוי העמק

כ ' ארץ  -הביצות ' אינו אלא דימוי שגולד מהפיסה ערכית של הפעילות החלוצית  ,אשר אין לה
סימוכין בנוף הריאלי  -מקדישים מתדיינים אחדים את תגובותיהם  .כעד קביעתם של בר  -גל

ושמאי יוצאים  -כל אחד ונימוקיועמו  -הלל בירגר  ,גדעון ביגר ואמנון קרטין  ,מנחם

צנטנר ואליהו הכהן  .יורם בר  -גל מוסיף ומנמק את טענותיו ומשיב למבקריו .
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בעיות הביטחון בדרום  -יהודה
בתקופה שלאחר המרד הגדול
ישראל שצמן

המקורות ההיסטוריים על קיום לימס של פלסטינה
דומה כי אין מטילים ספק  ,שבעיית הבטחון הפנימי עמדה במוקד השיקולים של השלטונות
הרומיים ביהודה עד דיכויו של המרד הגדול  .ההגנה על הפרובינקיה יודיאה  ,בתוך מסגרת

האימפריה הרומית  ,כנגד אויבים מבחוץ לא נחשבה כבעיה הדורשת תשומת  -לב ואמצעים

מיוחדים .

במחקר המודרני  ,עד לפני כיובל שנים  ,אין למצוא עיון בסוגיית ההגנה על

הפרובינקיה יודיאה  ,או הפרובינקיה פלסטינה  ,בתקופת הקיסרות  .בערך רב הטורים על

הספר ) a mes
זכר ל ' לימס ~של

הרומי שהתפרסם באנציקלופדיה הגדולה של פאולי  -וויסובה
פלסטינה ' ) limes Palaestinae

l

ב , 1926 -

אין

והנה  ,בשנת  1930פרסם א ' אלט מאמר

שבו טען  ,כי בתקופה שבין דיכוי המרד הגדול לסיפוחה של ממלכת הנבטים לאימפריה

הרומית (  106לספירה )  ,הוקמה מערכת  -הגנה בין ים  -המלח לבין רפית שעל שפת הים -
התיכון  .מערכת  -הגנה זאת התבססה  ,לטענתו של אלט  ,על מספר מצודות ומצדים  ,שאוישו

על  -ידי כוחות מתאימים וחוברו על  -ידי דרך .

2

מ ' אבי  -יונה קיבל תחילה את טיעוניו של אלט

לגבי התאריך של ראשית הלימם בדרום  -יהודה  ,אולם לאחר  -מכן הציע לתארך את יסודה
של מערכת ההגנה לתקופתו של

דיוקלטיאנוס .

3

ארבע שנים לאחר  -מכן ענה ש ' אפלבאום

לחלק מטענותיו של אבי  -יונה והעלה טיעונים משלו לטובת התיארוך שהציע

אלט .

4

הוא

סיים את מאמרו בהערה  ,כי ' יש גבול לתועלת שאפשר להפיק מדיונים המושתתים על
מקורות ספרותיים וטופוגרפיים ועל אנאלוגיות לאיזורים אחרים של הקיסרות

הרומאית .

האת בלבד עשוייה ליישב את הבעיה יישוב סופי  .ונקוה שפעולת החפירה בא תבוא במהרה

בימינו ' .
1

25 , art . , ' limes ' , cols . 571 -

,

der

Pauly-~ Wissowa ,' REalEncyclopaEdia
.

פאולי  -וויסובה ] .

 [ 671 , esp . cols . 650 - 659להלן :
2

 . 60 - 64קק 75 [ , 26 ) 1930 ( ,ק = ]  Paldstina Jahrbuchי ) . 7) 11 , ' Limes Palaestinae ' ,ע

3

מ ' אבי  -יונה  ' ,לשאלת זמנו של הלימם הארץ  ' -שראל "  ,ארץ ישראל ,
 . 118 - 121קק Michigan 1966 ,

.

, ) 1958 ( 5

עמ '

; 137 - 135

 ; Holy Landfrom the Fersian 10 the Arab Conquestלדעתו

הקודמת ראה  - :הנ " ל  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל  ,ירושלים  , 31962עמ '

יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית ] .
4

הנ " ל The ,

ש ' אפלכאום  ' ,ראשית הלימס הארץ  -ישראלי '  ,ציון ,

962 ( 27נ )  ,עמ '

0 - 1נ .

70 - 69

[ להלן  :אבי -

ו:

ישראל שצמן

בעשרים השנים האחרונות פרסם מ ' גיחון שורה ארוכה של מאמרים  ,שבהם ביקש
להציג עדות ארכיאולוגית התומכת  ,לדבריו  ,בתיארוך של יסור הלימס של פלסטינה
בתקופת הקיסרים

הפלאוויים .

התיאור שלו את שיטת הפעולה של מערכת ההגנה באזור

5

הנדון התקבל על  -ידי ג ' ובסטר בספרו על הצבא הרומי  ,ספר שקנה לו מעמד אוטוריטטיבי

בנושא זה .

6

א ' לוטואק מצא סיוע במחקריו כדי לשחזר את האסטראטגיה החדשה של

האימפריה הרומית  ,שפותחה לטענתו בתקופת הקיסרים

הפלאוויים .

7

היו שהעלו ספקות

לגבי התאריך ובוארסוק אף טען כי לימם של פלסטינה היה קיים וק בחלק הדררמי של עבר -
הירדן  ,וחלק על היישום של המונח לימס שבעיניו נראה כדרך מבוצרת החוצה את הנגב

הצפוני .

8

אולם  ,דיון מפורט כנושא לא נערך מאז פרסם גיחון את מאמריו  .אם מקבלים את

התאריך שהציעו אלט  ,אפלבאום וגיחון לייסוד הלימס הפלסטינאי  ,היינו בתקופה
הפלאווית  ,חייבים אנו להבין הבנה שונה לחלוטין את בעיות הבטחון ביהודה  ,ואף את
ההיסטוריה של יהודה  ,מזאת הנדרשת אם נניח  ,שמערכת ההגנה הזאת הוקמה בתקופה

מאוחרת יותר  .לקבלת התיאוריה של גיחון יש כמובן גם השפעה על הבנתנו את התפתחות

האסטראטגיה הרומית בתקופת הקיסרות באופן כללי  .בדיון להלן אנסה להראות  ,שאין

לקבל את התיארוך של הלימס הפלסטינאי לתקופה שלאחר המרד הגדול ; אף אעלה ספקות

לגבי השיחזור של הטאקטיקה שמייחס גיחון ללימס זה .
יהיה זה למועיל לסקור בקצרה את ההיסטוריה הפוליטית של האזור  .הנגב  ,דרומה

לבאר  -שבע  ,וחצי  -האי סיני היו שייכים לממלכת הנבטים  ,אם כי קו הגבול המדויק בין

ברור .

ממלכה זאת לבין ממלכת הורדוס  ,ולאחר  -מכן הפרובינקיה יודיאה  ,אינו
5

מ'

9

לאחר

גיחון  ' ,הלימס בנגב מכנונו ועד לדיוקלטיאנוס '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשכ " ז ; 4 . Gichon , ~ The Origin ofthe Limes Palaestinae andן
Development ' , Studien zu den Militdregrenzen Roms, Beihefte der

5

the Major Phases ofi

"

'4 . Gichon , Israellן  :ש  . Applebaumא . 175 - 193 ; 5קק Bonner Jahrbdcher , 19 , Kbin 1967 ,
Tel -Aviv
! 1לשלן her
the~ Roman
.
andByTa li~ E' .
4 . Gichon , ' Dasן ;  . 35 - 64קק 1967 ,
ע
!
ProI
, 7
Vel
) rteidi
 die Velתע ת !ligungssystel
8טבנמנ ת ]  Limesחט( lavischת : rteidiger des5
~ vincialia
א 851ץ  ; Laur lYelartמ ' גיחון  ' ,אתרי הלימס בנגב '  ,ארץ
 . 317 - 333קק ] , Stuttgart- Basel 1968 ,

,

,

,
"

"

"

"

"

"

ישראל  , ) 1975 ( 12 ,עמ ' Significance oflCertain Aspects of ; 166 - 149

 .קק 1971 ,

 ] -Avivטוך

,

, Actes du Ixc Congres

"

ל

ש

,

~,

. ( , Roman Fron

6

64

 .ק London 1979 ,

7

67

 .ק 1976 ,

.ת

"

ת78 8

"

ט)

Applebaum

Gichon , ' The:

'

14 .

the Limes Palaestinae ' , Sh .

" the Limes Palaestinae ', 31 Pippidi

 . 445 - 463קק Romaines, Bucarest 1974 ,

,

0

.

7 - 220; idem ' Towersע2

International d' (ittades sur lesfrontiires

)[ . W2
ebster , The Roman Imperial Army ,

Baltimore

,

 . Luttwak ,ן . 1עיון

!Grand ,Slrategy' ofthe .Roman

ותיר בדברי לוטוואק מראה  ,כי אינו מקבל במלואו את השחזור של גיחון  ,אם כי התיאור התיאורטי שלו

את השיטה הטאקטית הרומית מזמן הפלאוויים תואם את תפיסת גיחון ( שם  ,עמ ' ] . ) 67 - 6
8

ובסטר

( לעיל  ,הערה

)6

סבור  ,שאין ראיות של ממש להפעלתה של מערכת ההגנה הזאת בתקופת

הקיסרים הפלאוויים  .לטיעונים כנגד היישום של המונח '  ' Palestine limesלאזור הנגב הצפוני ראה

:

 classical Philology [= HSCPJ ,ח ! G . W . Bowersock, ' Limes Arabicus' , Narvard Studies
 . 219 - 229קק  [ 80 ) 1976 ( ,להלן  :בוארסוק  ,הלימס ]  .וכן the History of
 . 83ק Studies ]= [ 1) 5 [ , 65 ) 1975 ( ,

הלימס הפלסטינאי לתקופה שלאחר המרד

וצ

ת ] and New

"

idem , ' ) ( 1

 Journal ofש)ש %4ו  .וימויים אחרים כנגד תיארוך
הגדול מעלה ד ' גרא  ' ,הממשל והצבא הרומאי ביהודה

"

מחורבן הבית השני ועד לפרוץ מרד בר  -כוכבא '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה
העברית  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '
9

. 49 - 47

השווה  ,לדוגמא  ,את המפה של אבי  -יונה ( גיאוגרפיה היסטורית  ,עמ '
Welt

Niedergang der rdmischen

 . 520 - 686קק 11 , 8 ,

[ ,עיאא4

=]

""

 ) 103עם

א Provincia Arabia ' , Aufstieg

זאת של
טה )

/) . Negev , ' The

Nabataeans and

י

ישראל שצמן

סיפוחה של הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית  ,בשנת

לספירה  ,שהיה אירוע שקט

106

ולא כיבוש אלים  ,נכללו הנגב וסיני בתחומי הפרובינקיה הרומית
נערך

דיוקלטיאנוס

ארגון

הפרובינקיות .

טריטוריאלי חדש של

ערביה .

0ן

בזמנו של

החלק הדרומי של

הפרובינקיה ערביה  -כלומר הנגב  ,סיני ועבר  -הירדן דרומה מנחל זרד  -סופחו
לפרובינקיה סוריה

פלסטינה .

בערך משנת

] ן

אורגנו חלקים אלה של הממלכה הנבטית

358

לשעבר כפרובינקיה הרומית פלסטינה סאלוטאריס

זמן  -מה לאחר שנת

;

 , 400עם

שלוש הפרובינקיות של פלסטינה  ,נעשתה זאת הפרובינקיה פלסטינה טרטיה .

2ן

ארגון

הארגון

בארץ  -ישראל .

האחרון הזה נמשך עד סיום השלטון הביזאנטי

נבחן תחילה את המקורות הכתובים בהם נזכר הלימם של פלסטינה  ,שרובם נוכרו

 ' . 1958י

במאמרו של אבי  -יונה משנת

המונח '  ' 1 imes Palaestinaeבצורתו היוונית נזכר

בכתובת יוונית  -נוצרית  ,ככל הנראה מהמאה השישית  ,שמקום מוצאה המדויק אינו ידוע  ,אך
ברור שהיה מקום כלשהו בנגכ 4 .י שני החרוזים של הכתובות אומרים  ,כי כאשר דורותיאוס
עזב את האדמה הקדושה של ה ' לימס של פלסטינה '  ,לא איבד את הכיבודים של המלך  .כפי
ששיערו אבל ואלט  ,נראה כי הנפטר דורותיאוס החזיק במישרה כלשהי הקשורה במינהל
של הלימס  ,אלא שכל נסיון להסיק מסקנות נוספות מהכתובת יהיה בבחינת השערה

גרידא  ' .י

מכל מקום  ,ברור שהכתובת מעידה על קיומו של ' לימס ' במרחב הנגב  ,אלא אם כן

נניח השערה בלתי  -סבירה  ,שדורותיאוס שירת הרחק מהמקום בו נקבר .

6ן

הלימס של פלסטינה נזכר בצו של הקיסר אנאסטאסיוס הראשון  ,הידוע מכתובת

ששבריה נמצאו בקאסר אל חלאבאט בעבר  -הירדן ,
10

נאה

:

 . 219 - 242קק 61 ) 1971 ( ,

( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

.

:

) ] Pre'au

7ן

 Arabia Provincia ' , JRS ,ת. Bowersock , ' /) Report 0

עם מפה של הפרובינקיה בעמוד

- 645 - 640

גם האזור הצפוני  -מערכי של ערב  -הסעודית  .ראה

"

אולם למקום הצבתה של הכתובת אין

, 641

יי

: )[ .

נגב

אך בתחומי הפרובינקיה נכלל

G . W . Bowersock , ' The Greek Nabataean

:

 Le Monde Grec, HommagesיArabia ' ,

udi

,

Bilingual Inscription at

 . 513 - 522קק Bruxelles 1975 ,
1

]

לריאורגניזאציה זאת ראה

.

111 , :

A . v . Domaszewski , Die Pro

Arabia

)

ש

R . E . Br nnow

~
בארץ  -ישראל
 . 273 - 276קק  [ Strasbourg 1909 ,להלן  :ברינוכ ורומשכסקי ]  .י ' צפריר  ,הפרובינציות
 -שמות  ,געולות ותחומי מנהל '  ,צ ' ברם  ,ש ' מפראי  ,י ' צפריר  ,מ ' שטרן  ,ארץ ישראל מחורבן בית שני

ועד הכבוש המוסלמי  ,ירושלים  , 1982עמ ' . 364 - 359
]1

על

פלסטינה סאלוטאריס ראה

 . 22 - 29קע 1885 ,

Berlin

:

ליבאניוס  ,מכתבים 337

Orientis XXII
ג  ,עמ ' ךך; 280 - 2

אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית  ,עמ '

.3

13

לעיל  ,הערה

14

לפרסום הראשון של הכתובת ראה
 .ק [ =ZDPV ] , 46 ) 1923 ( ,

;

~על פלסטינה סרטיה ראה

:

 ; Codex:ברינוב ודומשכסקי ,

 , 121ומפה בעמ '

. 125

.

~F . M . Abel , jpigraphie du Sud Palestinien ' , Revue

:

0 . 13ת  . 120 - 122 ,קק . ] = 1) 8 [ , 29 ) 1920 ( ,

19

.

Romanis Quaestiones Selectae ,

7 , 4 , 30 ; 16 , 8 , 29 ; Norirj lgnitalum

64 ,

; Arabia

,

ש  . Rhoden , De PaIQes inaץ

יראה

גם

Die Neuen Inschriften aus der :

1 ) ,ג 4 .

Palaestina Tertia ' , iTeitschrfr der Deurschen Paldstina-Vereins

0 .א
אלט ( לעיל  ,הערה

15

ראה אבל ( לעיל  ,הערה

16

מסקנה כזו נובעת מדברי בוארסוק ( הלימס  ,עמ '  , ) 229הטוען כי המונח ' לימם של פלסטינה ' מציין את

; ) 14

. 44 - 43

 , ) 2עמ '

החלק המבוצר של פלסטינה טרטיה  ,בין אילה  -עקבה לסוריה  ,כלומר בעבר  -הירדן ולא בנגב  ,בוארסוק ,
המזכיר כתובת זאת  ,אינו מסביר כיצד אדם שנקבר בנגב יכול להיות קשור עם אזור מבוצר במרחק של
כמאה ק " מ .
17

Universirf

Latin

Prinveton

/1/.. Greek and

.

.

,

of the

Public (011015

Stuart ,

0ע and 7נ7904 - 790

1

"

 . 20 - 41ע . 20 9סם Soathern Hauran , Leyden 1910

Magie 1 D . R .

Syria

:נ

ro

.ת
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 nw ~ wהלוחות הראשונים של הכתובת הקיסרית שנתגלתה בקאצר אל  -חאלאבאט  ,מימי הקיסר
אנאסטאסיוס

(  518 - 491לספירה ) ,

מסודרים בסידור מקורב  .הכתובת שנתגלתה מקוטעת חקוקה ע -

לצי  68לוחות -אבן שונים  ,אשר שולבו בשימוש משני בקירות המבצר  ,והיא דנה בעניינים שונים
ובזכויותיהם וחובותיהם של בעלי המשרות האזרחיות  ,בפרובינקיה ערביה ובאזורי הספר

משמעות להבנת תחומו הגיאוגראפי של הלימם של פלסטינה ; האדיקט שהועתק בה שייך
לסוג כללי  ,בדומה לאדיקט של אותו קיסר שהתגלה בפטולמאיס

בקירינאיקה .

18

עם זאת ,

ישנו הבדל בין שני האדיקטים  ,לפי שזה האחרון מוגבל לקירינאיקה  ,ואפשר לתארכו על  -פי
הנציב

) ( dux

דניאל שנזכר

בו .

9ן

מכל מקום  ,התקנות של האדיקט שנתגלה בקאסר אל

חלאבאט חלות על פקידי המימשל הרומי באופן כללי  ,ולא רק על אלה של הפרובינקיה
ערביה  .ואכן פראגמנטים

של העתקי אותו אדיקט נתגלו במקומות נוספים .

20

לפיכך  ,כאמור ,

לא לפי מקום הימצאה של הכתובת בעבר  -הירדן צריך להבין את משמעותו של הלימס של
פלסטינה הנזכר בה  .לפי תוכן הכתובת  ,אפשר לראות שרק הדירוג של הקנסות בפרובינקיות
שונות גרם לכך  ,שהאדיקט מזכיר במפורש את הלימס של פלסטינה ואת הלימס

של הפרת .

הפרובינקיה ערביה אינה נזכרת כלל  ,ולכן אין דירוג הקנסות קשור לספר

יתירה מזאת

;

המזרחי של

האימפריה .

מצד שני  ,המהדירים של הכתובת ניסו לפרש את המשמעות של הלימס של פלסטינה ,
בהתבססם על הזכרתה של העיר קליסמה במשפטי הפתיחה של האדיקט  ,כעיר השייכת

לפלסטינה  .עיר זאת שכנה  ,כידוע  ,בקצה הצפוני של מפרץ  -סואץ  .לפיכך  ,לפי הצעתם של
18

לאדיקט זה ראה

0 . :ת

 1870 ,עה " ק ,

( 05 . 356 , 414ת 9 ) 1938 ( ,

 ,נם

"

] jVgraphicum Graecum ] = 5

ליסמן  ,מאגי וסטיוארט ( לעיל  ,הערה
19

ראה הערות ואדינגטון ( לעיל  ,הערה

20

ואדיגגטון ( לעיל  ,הערה

ראה :

,

ץע מן שע ~ larhs
ש onsgregues

, ) 18

, ) 17
) 18

עמ '

וסטיוארט ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' . 24

" 2
" = Suppk"" entum

.

 . 1906ראה גם

. 24

לשורות

מס ' 1906

Vfaddingtonv
), hscrj

 .א יי

3-1

( בצרה )

של

האדיקט .

ומס ' 2033

( אימטאן ) ;

והשוה ליטמן  ,מאגי

ישראל שצמן

המהדירים  ,משתמע שהספר הפלסטיני השתרע מקליסמה לאורך החוף המזרחי של הים -
האדום  ,וכוונתם בכך  ,כנראה  ,לחוף המזרחי של מפרץ  -סואץ ולחוף

מפרץ  -אילת .

ן2

אולם

האמת היא  ,שאין כאדיקט שום זכר לתיחום גיאוגראפי כזה של הלימם הפלסטיני  ,ויש
לדחות הצעה זאת  .לעומת זאת אפשר ללמור על המשמעות של הלימס מעניין אחר הנזכר
באדיקט  ,שאותו מבהירים המהדירים יפה  .הם מסבירים  ,שלפי התקנה הראשונה המפורטת
באדיקט  ,הנציבים

) ( praesides

ומשרדיהם

) ( officia

חייבים בקנסות  ,אם לא ידונו בהתאם

) ( duces

עניינים שנופלים בתחום שיפוטם של

לתקנות החוקיות  ,או לא יעבירו למושלים

אלה האחרונים .
של

לפי ש  dux Palaestinae -היה אחראי ללימס של פלסטינה  ,המשמעות

22

'

' ' limes Palaestinae

בהקשר זה אינה אזור מבוצר לאורך הגבול  ,אלא אותה טריטוריה

הכפופה לשיפוטו של המושל הצבאי במקרים מסוימים  .לשון אחר  ,יש להבין את הלימס
של פלסטינה במסגרת הסמכויות השיפוטיות  ,המנהלתיות והצבאיות של ה  dux -ובכל

הטריטוריה הכפופה לסמכותו  .כפי שנראה להלן  ,ישנו טקסט נוסף שבו מופיעה משמעות
זאת למונח

' לימס ' .

23

מקור שלישי שבו נזכר הלימס של פלסטינה הינו חיבורו של רופינוס  ' ,היסטוריה

כנסייתית '  ,שנכתב בתחילת המאה החמישית  .רופינוס כותב ,

כי לאוויה

מלכת הסאראקנים

החלה להציק לערים של הלימס הפלסטינאי והלימס הערבי ולהשם את הפרובינקיות

השכנות .

בפעם

24

הראשונה

נזכרים

בחצי  -האי סיני אצל הגיאוגראף

הסאראקנים

פתולמאיוס במאה השנייה  ,אולם זהו שם כללי המציין גם שבטים נודדים בערב הצפונית
ובמדבר

הסורי .

25

הלימס הנזכר בקטע זה בהקשר לסאראקנים יכול להיות אם כן בנגב  ,אך

גם באותו הלק של עבר  -הירדן שנכלל בפרובינקיה פלסטינה סאלוטאריס  .כיוון שמאוויה
ניהלה משא  -ומתן עם השלטונות הרומיים במצרים  ,כולל הבישוף לוקיוס של אלכסנדריה ,
כדי לקבל את הנזיר משה כבישוף לשבטה  ,וכיוון שמשה זה גר על הגבול בין מצרים
לפלסטינה  -אפשר להסיק שבסיסה היה

בסיני .

26

מצד שני  ,ההיקף של פעולותיה היה

נרחב ופשיטותיה השתרעו על חלקים נרחבים של הפרובינקיות הרומיות  .אפשר  ,לפיכך ,

21

ליטבן  ,מאגי וסטיוארט

( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' . 31 - 30

האחרים של הכתובת ( ואדינגטון [ לעיל  ,הערה

22

23

למעשה ' קליסמה ' הינה השלמה על  -פי ההעתקים

מס '  . ) 2033 , 1906על קליסמה ראה  :פטולמאיוס ,

, ] 18

גיאוגראפיה  ; 14 , 5 , 4לוקיאנוס  ,אלקסנדרוס . 44
ליטמן  ,מאגי וסטיוארט ( לעיל  ,הערה  , ) ; 7עמ ' . 33
אפשר

להשוות זאת למשמעות של הלימס של מצרים

בכל רחבי מצרים
XXVITI
BAR

;

למפקד

) ( Comes

Dignitatum Orientis

Dignitatum,

Notitia

 , ( limesשיחידות הצבא השייכות לו חנו

) Aegypti

של לימם זה היתה סמכות בכל

הטריטוריה .

לדיון ומפה ראה R . M . Price , ~ The Limes of Lower Egypt ' , 1) . :
of rhe

Aspecrs

 ,ן )065 .

Bartholomew

Ph .

 . 147 - 149 , 155קק Supplemenrary Series, 15 , London 1976 ,
24

ראה

Nofita :

ש

"

Goodburn

1 Arabici limites oppidaם kMavia Sarracenorum gentis regina , vehementi bello Palaestini
atque urbes quatere , vicinasque simul vastare provincias coepit ' , Rufinus , 2 . 6

25

פתולמאיוס ( לעיל  ,הערה  . 3 , ] 7 , 5 , ) 21ראה

26

רופינוס ( לעיל  ,הערה  ; 6 , 2 , ) 24סוקראטס  ,היסטוריה כנסייתית

:

מוריץ  ,פאולי  -ויסובה , 11 ,
; 36 , 4

 , 2עמ '

. 2389 - 2388

סוזומנוס  ,היסטוריה כנסייתית , 6

 ; 28תאודורטוס  ,היסטוריה כנסייתית  . 20 , 4 ,סוזומנוס כותב במפורש  ,שהפשיטות של מאוויה הגיעו עד

מצרים  .למינויו של לוקיוס ככישוף אלכסנדריה אחרי מות אתאנאסיוס
 . 152ק 1 , Oxford 1964 ,

,

ב  , 373 -ראה :

Jones ,

A . H . M.

 . Hisrory ojthe Later Roman:ג ' ונס כנראה סבר  ,שמאוויה מלכה

על שבט כמדבר סוריה ( שם  ,עמ '  , ) 942אך לא פירט את

נימוקיו .

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

מצודת קאצר בשיר בעבר  -הירדן המזרחי  ,מימי דיוקלטיאנוס  .תבנית המצודה היא טיפוסית למצודות לימם
הרומיות  :החדרים מסודרים בריבוע סביב חצר פנימית  ,בפינות המצודה ארבעה מגדלים ( טטראפירגוס ) .

ח

ישראל שצמן

מצודת קאצר בשיר

:

המראה מצד מערו

מצודת קאצר בשיר  :קטע מן החומה הפנימית של המצודה ( בין מגדל

שרופינוס מרמז גם לנגב וגם

לעבר  -הירדן .

לקיומו של הלימם של פלסטינה
() 1

27

בוארסוק שיער תחילה

בשנת

375 - 367

להלן  ,הערה

27

מס '  4והשער )

על  -כל  -פנים  ,נראה שיש בקטע עדות  -מה

בנגב .

( הלימס  ,עמ '

, ) 226 , 223

שהיה קשר בין עבודות  -ביצורים שנערכו כעבר  -הירדן

ובין המרידה של מאוויה  .אולם עבודות כאלה נערכו באותו זמן גם כעין  -בוקק ( ראה

. )91

מכל מקום הוא עצמו תיקן את התאריך של מרידת מאוויה לשנת  . 378ראה G . W . :

Studien zur antiken

 . 477 - 495קק 1980 ,

.

(15 .ט) 1 .א וט  . Eckען Bowersock , ~ Mavia , Queen of the Saracens ' ,

 -~ Wienח1ט ) Sozalgeschichte . Festschrift Friedrich Vittinghoff 1

בעיות הבטחון בדרוס  -יהודה בתקופה שלאחר המוש הגדול

אבי  -יונה סבר  ,שישנה עדות ללימס של פלסטינה

בקטע אחד של ה ' כרוניקון פאסחאלה ' .

מדובר באמצעי שנקט הקיסר דקיוס כנגד הסאראקנים

;

הוא שלח אריות ולביאות אל

' הלימם המזרחי  ,מערביה ומפלסטינה  ,עד מ ח נה קירץ ס יום ' .
כאן בלימס של פלסטינה  ,אלא בלימס של המזרח  .בכל זאת

לא מ יתו של דבר  ,לא מדובר

28

משתמע מקטע זה  ,שננקטו

אמצעים מסוימים במסגרת מדיניות ההגנה לאורך הגבול המזרחי של הפרוכינקיות ערב

הים  -התיכון .

ופלסטינה  .כלומר  ,בהקשר זה לא מדובר בקו  -הגנה המשתרע מים  -המלח עד

עדות חשובה ומעניינת מצויה במכתב של הקיסרים הונוריוס ותאודוסיוס השני משנת

 . 409מכתב זה מתייחס לחיל  -הספר

) ( limitaneus miles

ולמחזיקי נכסים בפלסטינה

פרימה  ,סקונדה וסרטיה  ,ולתקנה שנקבעה לגביהם  .מצוין שם  ,שמשרד המפקד הצבאי
)m

offici
~

ובמעון

ובמעון

 ( ducianumביקש להפר את החוקים  ,בשם חיל המצב בבאר  -צמא

( 15סתט )

י

).

29

) ( Birsama

המכתב דן במיוחד בחיילי הספר הקשורים למצודות בבאר  -צמא

היינו  ,שיטת הלימס היתה נהוגה אז בחלק זה של הנגב  .אולם ברור ממשפט

;

הפתיחה  ,שחיילים כאלה נמצאו בחלקים אחרים של שלוש הפרובינקיות של פלסטינה  .על
כן אין להבין את הלימס של פלסטינה כשיטת הגנה קווית בלבד  ,אלא כמערכת צבאית
השולטת בכוחות שונים בכל

ארץ  -ישראל .

מקור נוסף ואחרון שבו נזכר הלימס של פלסטינה  ,הינו מכתב של הירונימוס משנת

. 411

במכתב זה הוא מזכיר פשיטה של שבטי הערבים בלימס של מצרים  ,פלסטינה  ,פיניקיה

וסוריה .

30

קשה לדעת  ,אם הירונימוס משתמש כאן במונח ' לימס ' במשמעותו הצבאית

המדויקת  ,ומכל מקום המובן הגיאוגראפי אינו ברור

היטב .

נוכחותן של יחידות של הצבא הרומי בנגב ידועה לפי המקורות הכתובים מהמאה
הרביעית ואילך  .לפי פפירוסים שנמצאו בניצנה  ,חנתה שם יחידה צבאית רומית החל

השישית .

מאמצע המאה החמישית והיתה שם גם במאה

ן3

בחיבור

' Dignitatum

~ Notitla

מצוינת חנייתן של שש יחידות  -צבא במקומות אשר אפשר שהיו חלק ממערכת  -הגנה

שהוקמה לאורך קו בין ים  -המלח לים  -התיכון  ,ליד רפית

 = ( Zoara :צוער ) Moleatha ,

( = מוליאתה )  = ( Berosaba ,באר  -שבע )  = ( Birsama ,באר  -צמא ) Menois ,

בעורף .

 = ( Chermulaכרמל )  ,שנמצאת במרחק  -מה

32

( = מעון

?)

ו-

בחיבור זה נזכרות יחידות  -צבא

כרוניקון פאסחאלה . 504
 ) tertiamט possessorum utilltate conspecta , per primam , secundam
depensa ,

certa taxatione

 , pretiorumוט

norea procossit ,

)

"

1111 ) 15ח ~ Limltanel

huiuscemodi

Palae: stinam
!

 Maenaeni Castriוט specierum intermitatur exacilo ; sed ducianum officium sub Versamini

'  . nomine salutaria statuta conatur evertereקודקס תאודוסיאנוס , 4 , 7

הירונימוס  ,מכתבים

ראה

:

, 126

.2

 .קק Princeton 1958 ,

L4
'iterary

,

מס

. 30

,

.

?  Nessana 711..ם Kraemer , Excavations

 . 5 , 19 - 23היחידה כאן היתה  numerus Theodosiacusוהוצבה במקום עוד לפני שנת

. ) 45 - 41

ראה גם שם  ,מס '

 , 37 - 36עמ '

 ( 450שם  ,עמ '

. 117 - ] 11
 , Tarbaלפי הערתו
 Noמקומה של תמרה ) ,

Digniratum Orientis XXXIV 18 - 20 , 22 , 26 , 45

,

ל  ) ? 0111 ! Dignitatum Orienris xxxiv 40 -שנוי במחלוקת  .אהרוני זיהה אותה עם

י

מים  -המלח  .ראה  :י ' אהרוני  ' ,תמר והדרכים לאילת '  ,ארץ ישראל , ) 1958 ( 5 ,

'

"

של Seeck

)1 .

עין  -הוסוכ ,

כ 30 -

עמ ' . 134 - 129

) .[ .

ק " מ דרומה

אך אפילו מקבלים את ההצעות האחרות ( אלט [ להלן  ,הערה

the Light of ;New Research ' ,

 . 211 - 223קק 1971 ,

10

.

 , ] 33עמ '

; 35 - 33

8.

 Roman and Byzantine Timesתן Rothenberg , 'The irabah

 . [ , Roman Frontier Studies Tel-Avivטס ]  . Applebaumא - 5כל המקומות

האלה נמצאים דרומה מקו

ההגנה .

.
'

ישראל שצמן

במקומות נוספים  ,שחלקם ניתן לזיהוי אך לא כולם  ,ומכל מקום אינם שייכים לאותו קו -

הגנה .

33

ולבסוף  ,ב ' אונומסטיקון ' של אוסביוס  ,מתחילת המאה הרביעית  ,ובגירסתו

הלאטינית

של

נזכרים

הירונימוס ,

חילות  -מצב

בכרמל

) , ( Chermula

)  , ( Berosabaצוער )  , ( Zoaraתימן )  , (Thaimanתמרה  ,אדומים  ,מפעת

ואילת
רפיח

(

. ) /) 11

34

"
לים  -המלח .

באר  -שבע

) (Mephaath

מכל אלה  ,רק שלושה הראשונים עשויים להשתייך לאותו קו  -הגנה בין

דיון זה במקורות הכתובים מראה  ,כי המונח ' לימם של פלסטינה ' אכן שימש לציון חלק

מהנגב  ,ולא  ,כפי שטען בוארסוק  ,לציון החלק הדרומי של עבר  -הירדן בלבד  ,אם כי אי -
אפשר לקבוע את התחום המדויק של חלק זה  .כיוון שכל המקורות המזכירים את הלימס של
פלסטינה אינם מוקדמים לתחילת המאה הרביעית  ,המסקנה המתבקשת היא  ,אם כי אינה
ודאית ,

שצריך

לקשר את הקמתה של מערכת  -הגנה בדרום  -יהודה לרפורמות של

דיוקלטיאנוס  ,כדעת אבי  -יונה  .אפלבאום  ,לעומת זאת  ,טוען  ,לפי שיטת אלט  ,כי רשימת
הערים של אדום שמצויה אצל הגיאוגראף פתולמאיוס מעידה  ,שאדום אורגנה כאזור צבאי
מיוחד לאחר המרד

הגדול .

35

אבל בחינה מדוקדקת של דברי פתולמאיוס מראה  ,שאין הם

תומכים במסקנה זאת  .הוא אכן אינו נותן תיאור מדויק של המצב המינהלי בזמנו  ,לפי שהוא
כולל את פילדלפיה וגרש בסוריה  ,בעוד שאלו נכללו באותו זמן בפרובינקיה

הערתו לגבי ירושלים  ' ,אשר נקראת עתה איליה קאפיטולינה

ערביה .

36

לפי

ברור כי השתמש במקור

' 37 ,

קדום יותר לייסודה של זאת על  -ידי אדריאנוס  .אולם תיאורו של פתולמאיוס מעורר מספר

קשיים  .הוא מחלק את פלסטינה לארבעה אזורים  -גליל  ,שומרון  ,יהודה ואדום -
חלוקה שאינה ידועה משום מקור אחר 8 .י נאפוליס נכללת בשומרון אך סבאסטיה ביהודה ,
סידור שאינו ידוע ממקורות אחרים וכשלעצמו מאוד

בלתי  -סביר ' .

הוא מייחס את תמרה

9

ליהודה  ,אך כולל את  Maliathaבערב  ,וזה הסדר טריטוריאלי מסובך מאוד  ,אם מזהים את
העיר האחרונה כתל אל מילח

33

להצעות  -זיהוי ראה
( לעיל  ,הערה

34

. ) 32

:

( מלחתה ) .

40

בית  -גוברין

.

) ( Eleutheropolis

מופיעה ביהודה

. 4.

אך ראה גם אהרוני

 . 19 - 29קק der Araba ' , ZDPV 58 ) 1935 ( ,

kAUS

היחידות הוצבו  ,לפי כל הנראה  ,לאורך הדרכים

אוסביוס  ,אונומסטיקון Klostermann , Berlin 1904 ,
 ; 51 - 50צוער ; 43 - 42 -

תימן -

 ; 97 - 96תמרה ; 9 - 8 -

].

411 ,

לאילת .

 Ed .כרמל -

אדומים -

!

!

; 25 - 24

; 119 - 118

מפאת -

באר  -שבע -
; 129 - 128

  ; 7 - 6אוסכיוס מזכיר עוד שלושה מקומות בהם חיילים  ,אך כולם כעבר  -הירדן  :ארנון -קרקריה  ; 117 - 116 -רובות . 143 - 142 -
35

אלט ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 62 - 60אפלבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 8 - 6
( שם  ,עמ '  , 63הערה  ) 1לגבי הכללתה של חלוצה כאדום על  -ידי פתולמאיוס לפני שנת

אילת

: 11 - ] 0

אך ראה את התמיהה של אלט
, 106

וזאת מפני

שעיר זאת היתה בממלכת הנבטים .
36

פתולמאיוס ( לעיל  ,הערה

37

פתולמאיוס  ,שם ,

38

. 3 , 15 . 5

שם ,

, 15 , 5

, 14 , 5 , ) 21

. 18

ראה

:

ברינוכ  -דומשבסקי  ,ג  ,עמ '

. 250

.5

החלוקה היחידה שקרובה לכך היא זאת שמייחס אבי  -יונה ( גיאוגרפיה היסטורית  ,עמ '

 . 98 - : 64 - 63קק 0 the Arab Oonguest, Michigan 1966 ,ן the Persian

 [ 99להלן  :אבי  -יונה  ,ארץ

הקודש ] )

idem , The~ Holy
.
~.

למינהל של הורדוס  ,כלומר גליל  ,שומרון  ,יהודה  ,עבר  -הירדן

ואדום  .אכל ראה את הביקורת של  . 252ת  . 214 ,ק . !4 . Schalit , Kdnig Herodes, Berlin 1969 ,
לערבוביה של שמות ומושגים בחיבורו של פתולמאיוס השווה  :צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' . 354

12
39

פתולמאיוס  ,שם ,

40

שם ,

. 4 , 16 ; 5 , 15 . 5

. 5 , 15 . 5
אפלבאום עומד בתוקף על זיהוי זה  ,שאותו מציע גם Miller

לחיבור של פתולמאיוס  .וראה

להלן .

).

במהדורתו ובפירושו

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלארר המרד הגדול
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1

,
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[1

אילה

5

 :ל' ;ךן- - :-

הפרובינקיות של ארץ  -ישראל וסביבתה בתקופת הקיסרות המאוחרת
לפי י

'

צפריר  ' ,הפרובינציות בארץ  -ישראל ' ( ראה לעיל הערה

, ) 11

עמ '

. 379

ישראל שצמן

ולא באדום  ,בעוד שהעיירה  , Gemmarurisשכמעט אינה ידועה  ,נכללת בערי אדום  ,אף כי
היתה בטריטוריה של בית  -גוברין  .י 4לבסוף  ,נבחן את ערי אדום ברשימה של פתולמאיוס

באר  -צמא )  , ( Bitsamaנפר  -חורשה
וממשית ) hfampsis

) ( Elusa

42

) (Kaparorsa

t

:

גמארוריס )  , ( Gemarurisחלוצה

אין ספק  ,כי חלוצה וממשית היו ערים נבטיות  ,ולפיכך לא

יעלה על הדעת שהן סופחו לאימפריה הרומית לפני שנת . 106

מכל מקום  ,מבחינה

13

גיאוגראפית  ,תיאורו של פתולמאיוס נעשה בלתי  -אפשרי  .מבט במפה מראה  ,כי אם תמרה ,

ממשית וחלוצה נכללות בפרובינקיה סוריה פלסטינה  ,אזי מאליאתה ( = תל אל מילח ) חייבת
להיות מובלעת בתוך פרובינקיה זאת
שקודמים לסיפוח של שנת

שלאחר שנת

. 106

106י

;

מובלעת נבטית  ,אם הרשימה משקפת תנאים

או מובלעת של פרובינקיה רומית אחרת  ,אם מדובר במצב

בכל מקרה  ,הסדר טריטוריאלי כזה בוודאי אינו משקף מצב אמיתי  ,אלא

נובע מבלבול כלשהו  .אפשר לפתור את הקושי  ,אם מקבלים את הנתונים של פתולמאיוס על
מקומה של מאליאתה הרבה יותר דרומה  ,אלא שבמקרה זה  ,עדותו של פתולמאיוס הינה
היחידה לקיומה של עיר כזאת

בערב .

אין אנו יודעים כיצד חיבר פתולמאיוס את רשימתו  .אפשר שהשתמש במפה של מארינוס
איש צור  ,אבל כמובן עם תוספות או שינויים  ,בהסתמך על מקורות נוספים או מידע על
תנאים שלאחר זמנו של מארינוס .

44

מכל מקום  ,אין ספק שרשימתו אינה תיאור של הארגון

המנהלתי של יהודה בתקופת הקיסרים הפלאוויים  .וישנו היבט נוסף לעיון זה ברשימה של

פתולמאיוס  .בניגוד להצעתו של אפלבאום  ,אין לרשימה זאת משמעות צבאית  .פתולמאיוס
נותן תחילה רשימה של שמונה הנמלים של
הפרובינקיה
5

4 :

בגליל

כשומרון

; 2

; 20

פלסטינה .

בהמשך הוא מונה את ערי

ביהודה  ,מערבה לירדן

; 5

ביהודה  ,מזרחה לירדן ; ו -

באדום  .באופן טבעי שכנו רבות מהערים לאורך דרכים ובאחדות חנו חילות  -מצב רומיים

בזמן כלשהו  ,אלא שמבחינה זאת  ,אין אדום שונה מהאזורים האחרים  .לשון אחר  ,אין דבר

41

פתולמאיוס  ,שם ,

 . 5 , 15 . 5על גמארוריס ראה  the :ת ] Researches

Saarisalo , ' Topographical

 . 100 - ] 01קק the Palestine Oriental Society [=JPoi , 11 ) 1931 ( ,
42

פתולמאיוס  ,שם ,

קדמוניות , 14
ראה

:

. 7 , 15 . 5

,

0

/) .

Shephelah ' , Journal

את כפר  -חורשה צריך כנראה לזהות כמקום שבכתבי  -היד של יוסף בן  -מתתיהו ,

 361נקרא " "

נגב ( לעיל  ,הערה

תקל ) ומתקנים אותו ל  -יסתקל) '  .על ממשית וחלוצה  ,החשוכה בערי הנגב ,

 , ) 9עמ '  , 635 - 631וכן  Negev ' ,ת- Eine Stadt 1

 . Negev , ~ Mampsisג

 . 13 - 28 ; idem , ' Survey and Trial excavations 81 Haluza ( Elusa ) ,קק Antike Welt, 4 ) 1972 ( ,

 . 86- 89קק [= IL , 26 ) 1976 ( ,

43

Israel Exploration Jo

"

השווה לעיל  ,הערה  . 35אפלכאום ( לעיל  ,הערה  , 4עם ,

) 9 -7

"

1973

מפרש זאת כאילו השלטונות הרומיים יצרו

אזור צבאי מיוחד לאחר המרד הגדול  .מובן שאין זה אלא ניחוש בעלמא  ,ולדעתי  ,אין זה סביר כלל
ועיקר שאספסיאגוס יצא כנגד הנבטים  ,שעזרו לו זמן כה קצר לפני  -כן במלחמה נגד היהודים  .אמנם
אפשר לטעון  ,שאספסיאנוס סיפח את קומאגנה ( יוסף כן  -מתתיהו  ,מלחמות , 7

שמלכה תמך בו ( שם  ) 68 , 3 ,ובבנו טיטוס ( שם ,

עדויות .

יוספום כמקרה זה שקולה כנגד הרבה
בקומאגנה  ,בגאליה ( שם ,

 *4ך

, ) 88 - 75

 ) 465 - 460 , 5במלחמה

, ) 243 - 219

אף  -על  -פי

נגד היהודים  .אולם שתיקתו של

הוא חורג ממסגרת הנושא כדי לספר על אירועים

בפרובינקיות בבלקן ( שפ ,

,7

 , ) 95 - 89על פלישתם של האלאנים למדי

ועל האמצעים שנקטו הרומאים כנגד היהודים במצרים ובקירנה ( שם  ,ך ,

. ) 446 - 443

( שם ) 251 - 244 , 7 ,
נטייתו להרחבת התיאור מלמדת  ,כי לא היה מחמיץ את ההזדמנות לספר על סיפוח טריטוריה נבטית ,

אילו אכן אירע כדבר הזה .
44

ראה בריגוב  -דומשבסקי  ,ג  ,עמ '

. 250

לפי כל הנראה  ,מארינוס הכין את עבודתו לאחר סיפוחה של

ממלכת הנבטים על  -ידי טריאנוס  .ראה

:

הוניגמן  ,פאולי  -ויסובה ,

 , 28עמ '

. 1768 - 1767

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

באדום .

כרשימה שמשמש ראייה או מרמז למינהל צבאי מיוחד

כסיכומו של דבר  ,תיאורו

45

בנגב .

של פתולומאיוס אינו תורם להבנת ההיערכות הצבאית הרומית

העדויות הארכיאולוגיות לקיום הלימים
מאמרו הנ " ל של אלט היה קשור לסקר ארכיאולוגי שבצע פ ' פראנק בשנים

ואשר התפרסם

שנבחנו

ב . 1934 -

בערבה

1934 - 1932

אחת מהטענות של אבי  -יונה היתה  ,שבאותן מצודות רומיות

46

לים  -המלח ,

ומערמה

קווי  -היכר אופייניים למצודות מזמן

נתגלו

דיוקלטיאנוס  ,ואף מתקופה מאוחרת יותר  ,שנמצאו בסוריה ובחלק הצפוני של הלימס של

ערב .

47

אפלבאום לא חלק על טענה זאת  ,אך הביע תקווה  ,שמחקרים ארכיאולוגיים נוספים

יעלו מימצאים חדשים  .בינתיים ביצע ב ' רותנברג סקר ארכיאולוגי ממושך בערבה והגיע
למסקנה  ,שלא היה קו  -הגנה שני  ,או אפילו שלישי  ,מצפון לדרום לאורך הערבה  ,כפי

אבי  -יונה .

שהסיקו אלט וגם

48

השאלה  ,אם היה קו  -הגנה פנימי ממין זה  ,אינה בתחום הדיון

הנוכחי  ,אולם יש בכך כרי ללמד על אי  -הוודאות וחוסר  -התקפות של מסקנות המתבססות
על מימצאים המתגלים בסקר ארכיאולוגי  ,אם אין הן מלוות בביקורת

מתאימה .

מרדכי גיחון עדיין לא פרסם באופן שלם את מחקרו הארכיאולוגי המובטח על הכיצורים
והמיבנים השייכים ללימס של פלסטינה  ,אולם אחד ממאמריו המקיפים הינו מפורט דיו כדי
להרשות דיון מדוקדק

בעדות הארכיאולוגית שבו .

49

הוא טוען  ,כי זיהה

161

אתרים כשייכים

ללימס של פלסטינה  ,אולם בדיונו אין הוא כולל יישובים ואתרים הנמצאים דרומה מהקו
עבדת  -מוית עואד  ,או יישובים בחולות
לקבוצות הבאות
701 ( burgiקפ ) %

:

חלוצה .

א  - castella .מצודות ראשיות
-

מצדים

;

ד.

turres

-

114

50

;

האתרים הנותרים מחולקים

ב  - castella parva .מצודות

מגדלים

;

ה.

;

ג.

mansiones , mutationes ,

 - stationesבנייני  -שירות שונים לאורך הדרכים .
האיוש של כל אתר והעדות לתיארוך  .בסך  -הכל יש
 . m1Iמבין אלה  68 ,אתרים מתוארכים לפי מימצאי חרסים ,
ansiones
 , turres 26 , burgiו -

בלוחות הנלווים מצוינות תקופות

15

- 11

45

לפי מימצאי חרסים ומטבעות ,

ראה אלט ( לעיל  ,הערה
שהתבלטו

במלחמות

 , ) 2עמ '

.

בתקופת

 . 89 - 103קק 124 ) 1917 ( ,

- 5

לפי חרסים וקווי  -היכר ארכיטקטוניים ,

- 1

לפי

 , 60הערה  . 1בתיאור גרמניה מספר פתולמאיוס על המחנות הרומיים
אוגוסטוס

וטיבריוס

כפי

שהראה

Schulten , 'Eine neue

4 .נ

 Westfalen ' , Bonner' Jahrbdcherתו  . Rdmerspurאולם ההפנייה של אלט
.

לדברי שולטן אינה במקומה  ,כי אין הנדון דומה
46

, castella

parva 14

, castella

48

לראייה .

 . 191 - 280קק  . 1 . Frank , ' Aus )10 ! iraba ' , ZDPV , 57 ) 1934 ( ,לתיאור קודם של אותו אזור ראה

 . :ןנ

.

 [ Musil , Arabia Petraea 17 ( Edom Vienna 1907להלן ~ :
מוסיל ] ולשרידים הרומיים ראה  :ערכים

' mische Bauten ' , ' R merstrasse

kR

שם  ,המפתח  ,כרך ג ,

. 1908

שני המחברים של תיאורים וסקרים

~
מדברים על מערכת  -הגנה~ ואינם מציעיפ תאריכים לשרידים
אלה אינם
47

48

אבי  -יונה  ' ,לשאלת זמנו של הלימס האר '!  -ישראלי ' ( לעיל  ,הערד
רותנברג ( לעיל  ,הערה

 , ) 32עמ '  ; 220 , 146כנגדו

שבחנו .

 , ) 3עמ '

ראה אלט ( לעיל  ,הערה

. ] 36

; ) 33

אבי  -יונה  ,ארץ הקודש ,

עמ ' . 119
49

גיחון  ' ,אתרי הלימס בנגב ' ( לעיל  ,הערה  . ) 5מאמר זה משקף במקרים רבים מידע יותר מעודכן מזה
שנכלל בעבודת הדוקטור ( לעיל  ,הערה

50

15

טיעון

)5

אשר במסגרתה

עשה גיחון את המחקר הבסיסי שלו בנושא .

זה נראה משונה  ,לפי שמשתמע ממנו לכאורה  ,כי למערכת הלימס היו ביצורים אפילו בדרום חצי -

האי סיני  ,אלא אם הכוונה למקום כמו אילת או . Ad Dianam

)

"
,

-

%

א- 4
.

ד
 : .ן%-

ן

תכנית המצודה הרומית בתל באר  -שבע

חרסים וחפירות

ו- 7 -

לפי חפירות .

2

אתרים מתוארכים ללא כל עדות ,

ן5

ו 20 -

אתרים אינם

מתוארכים  .על האחרונים אפשר לשאול  ,אם הם בכלל שייכים לתקופה שאנו עוסקים

בה .

קשה לבחון ולהבין את שיטת התיארוך של גיחון  ,לפי שהטרמינולוגיה אותה הוא נוקט

ומטעה .

מבולבלת

52

אי  -הבהירות בעבודת גיחון חוזרת גם בעבודות של אחרים ומראה  ,כי אין לסמוך על
תיארוך המתבסס על שרידי חרסים והבחנות שנעשו במהלך סקר ארכיאולוגי  .כבר אלט
חשב  ,כי תל משוש  ,הנמצא
!5

כ 12 -

ק " מ מזרחה לתל באר  -שבע  ,היה מצודה רומית מהתקופה

לא נמסרת עדות לתיארוך של המצד באר  -בור לתקופה הנבטית ( גיחון  ,שם  ,עמ '
מארבים ל ' מהתקופה הרומית עד התקופה הביזנטית ' ( שם  ,עמ '

52

כ 25 -

. ) 163

אתרים מתוארכים ' למן התקופה הרומית עד התקופה הביזנטית ' ( או ' עד הכבוש

יותר מתריסר אתרים מתוארכים ' מימי הפלאוויים ( או ' מהמאה
הכבוש

המוסלמי ' ) ;

של אתריס

אלה .

( lsp

ושל חורבה

א  -ב' )

המוסלמי ' ) ,

אולם

לתקופה הביזאנטית ' ( או ' עד

ויכול אדם לתהות  ,מה הן אמות  -מידה בדוקות לתיארוך ראשית התפיסה הרומית

אפשר לתמוה  ,מדוע מצודה השייכת ל ' תקופה הנבטית ' מופיעה ברשימה  ,מה

המשמעות של נתינת תאריך לאתר ' עד התקופה הביזנטית ' ( ממתי ? )  ,של אתרים אחרים ' מהמאות א  -ב '
16

( עד

מתי ? )  ,ואיך צריך להבין את התאריך של חלק מהאתרים ' למן התקופה הנבטית עד התקופה

הרומית '  ,בעוד שלאחרים ניתן תיארוך ' מהתקופה הנבטית עד המאה ב ' לסה " נ '  .אי  -הוודאות של גיחון
מתבטאת בסימני  -השאלה וגירסות  -המשנה שהוא מוסיף לחלק מקביעותיו הכרונולוגיות  ,כגון

' מהתקופה הנבטית ( המאה השניה ) '  ' ,למן התקופה הנבטית ועד ימי הדרשנוס ( התקופה
[ כך ! ] '  ' ,למן התקופה

הרומית  -הביזנטית ? ' .

הביזנטית )

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

הפלאווית  ,ולא נמצא מי שחלק על התאריך או זיהוי המימצאים

. 1975 - 1972

המקום  ,בין השנים

במקום .

53

לאחר זמן נחפר

לפי הדין  -וחשבון שהתפרסם בעונת החפירות הראשונה ,

מתברר כי המיבנה שנחשב כמצודה הרומית אינו אלא מיבנה פרטי  ,וילה  ,וזו שויכה עדיין

לתקופה הרומית  .לפי מימצאי החרסים ושרידי לוחות  -אבן ' הרודיאניים '  ,הציעו החוקרים

לספירה " .

שהמיבנה הוקם במאה הראשונה

5

במהלך העבודה של עונת החפירות השנייה

נתגלו מימצאים שהוכיחו  ,עתה סופית  ,כי מה שנחשב תחילה כמצודה רומית  ,ואחר  -כך
כווילה רומית מהמאה הראשונה לספירה  ,אינו אלא מינזר שנבנה במאה השביעית או

השמינית  .הסבר החוקרים לטעות בתיארוך הינו מאלף  .שרידים של חרסים רומיים שנלקטו
בסביכה גרמו לתיארוך המוטעה  ,ורק קראמיקה שנמצאה באתר עצמו וכתובות סוריות
בכתב שתאריכו ידוע  ,איפשרו לקבוע בדיוק

החוקרים .

לדברי

את התאריך הנכון ' .

אין צריך להוסיף הערות

5

56

באר  -שבע נחשבת כאחת מארבע המצודות הראשיות של הלימם של פלסטינה בתקופה
הפלאווית .

57

מקומה של באר  -שבע העתיקה זוהה עם תל באר  -שבע  ,כ  5 -ק " מ מזרחה לבאר -

ימינו .

שבע של

ב 1969 -

החל י ' אהרוני לחפור במקום באופן שיטתי מדי

שנה .

58

האתר של

המצודה הרומית שהובחנה בתל הוקצה לפולקמר פריץ  ,אשר פרסם דין  -וחשבון מפורט

ב . 1973 -

ראשוני
המצודה

:

פריץ קובע שהחרסים שנמצאו במקום אינם מאפשרים לתארך את

59

הם מעטים מדי  ,שבורים  ,ומחוץ להקשר משמעותי  .מטבעות אחדים שנמצאו

השערות .

מאפשרים להעלות

מטבע משנת

95 - 94

אינו נחשב כבסיס לתיארוך המצודה

למאה הראשונה  ,כנראה כיוון שאינו נמצא בהקשר משמעותי  .מטבע של טריאנוס  ,שנמצא
בחומה  ,מספק  , terminus post quemכלומר  ,תאריך שאחריו בזמן כלשהו נבנתה

מטבע  -כסף של ניאפוליס מהשנים

המצודה ,

ו3 -

53

אז .

60

זהירותו של פריץ והימנעותו מתיארוך המצודה במדויק ראויים

ברור שאינו סבור  ,כי התכנית הארכיטקטונית וחומרי הבנייה מספקים מידע

 . 81ק ; !1 . 111 ) , ' Limes Palaestinae ' , PJb , 27 ) 1931 ( ,

גיחון  ' ,מקורו של הלימס של פלסטינה ' ( לעיל  ,הערה
( לעיל  ,הערה

..

 terminus post quemלהרס

מטבעות מהמאה הרביעית  ,שנמצאו מחוץ למצודה  ,אפשר שמלמדים כי היא

היתה עדיין קיימת

לציון .

253 - 251

לספירה מציין

המצודה .

 , ) 5עמ ' : 44

אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית  ,עמ '

 , ) 5עמ '  ( ] 87 , 185 , 177מפות ) ;

; 169

אפלבאום וגיחון

' כיום רק שרידים מעטים ביותר נשארו בכסיף ובצוחיבן  ,בעוד שבמולדה

ובמשוש גיתן להבחין בברור בתוכנית הבנינים  ,לפי ששורה אחת או שתיים של האבנים הנה מעל
לקרקע ' .
54

) sh

81 Tel Masos ( Khirbet ] ] -Mesh

,

 . 71ק~ .ק . 64 - 74 , 05קק 1 ) 1974 ( ,

55

) sh

Tel-Av

81 Tel Masos ( Khirbet ] ] -Mesh

 .קק ~ .
 . 97 - 1 13 , espקק 2 ) 1975 ( ,

,

' Excavations

"

Preliminary Report of the First Season , 1972

' Excavations

Tel-Av

"

14 . Kempinski ,

 . Fritz 4ע , . Aharoni ,י
"ש
 ,י  . Aharoni ,ר

Kempinski ,

.

)/

the Second Season , 1974

. Fritz

"

"

Preliminary Report

 . 110 - 112ראה גם  :א ' קמפינסקי  ,א ' צמחוני  ,א ' גלבוע ונ ' רוזל  ' ,החפירות בתל 0משוש  -סיכום שלוש
עונות חפירה '  ,ארץ ישראל 5 ,נ ( נ98נ )  ,עמ '
56

80 - 154נ .

גיחון ( ' אתרי הלימס בנגב ' [ לעיל  ,הערה  ) ] 5אינו כולל את תל משוש ברשימות האתרים של הלימס של
פלסטינה  ,אכל המצודה ( או מצד ) עדיין מופיעה במפות המלוות את

57

אלט ( לעיל  ,הערה

58

לדין  -וחשבון הראשון ראה

59

, )2

עמ '

; 51 - 50
:

 , ) 5עמ '

. 39

 . 245 - 247קע kTel Beersheba ' , 1]7 , 19 ) 1969 ( ,

'

Fritz , 'Vorbericht dber die Ausgrabung der r mischen Kastells auf dem Tell es-Seba ,

 . 54 - 65קק ZDP , 89 ) 1973 ( ,
60

אפלבאום וגיחון ( לעיל  ,הערה

המאמר .

שם  ,עמ '

. 60

~

~

1 7

.י

ישראל שצמן

כרונולוגי  .גיחון  ,לעומת זאת  ,קובע שמיבנה קדום יותר הוקם בזמן הקיסרים הפלאוויים ,
כאשר נוסד כביכול הלימסי וכי המטבע הטריאני השתרבב

לתוכו .

ן6

לפי אהרוני  ,המצודה

הרומית נבנתה מעל בית  -מרחץ הלניסטי שהשתייך למצודה הרודיאנית  ,שקדמה לזו

הרומית .

62

אהרוני פירש את המטבע הטריאני כעדות לכך  ,שהמצודה הרומית נבנתה לאחר

המאה השנייה .

63

במקום אחר כתב  ,שהמצודה נבנתה לכל המוקדם במחצית השנייה של

השנייה .

64

כך או כך  ,ברור כי המימצאים הארכיאולוגיים בתל באר  -שבע אינם

המאה

מאפשרים לתארך את המצודה שם לתקופה הפלאווית במאה הראשונה לספירה  .לבסוף ,
ראוי לזכור  ,שאפשר כי תל באר  -שבע אינו זהה בהכרח עם באר  -שבע הנוכרת

' . Dignitatum

המצודה בתל אינה גדולה דיה כדי לאחסן

קוהורטה .

ב '' Notitia -

פריץ סבור  ,שזוהי

מצודה משנית  ,בין באר  -שבע ומלחתה  ,ומשער שבאר  -שבע של המאה הרביעית שכנה

המודרנית ' .

ברובע הישן של באר  -שבע

6

תל עירא נחשב כאחד מהמקומות המשמשים ' דוגמאות מצוינות להמשכיות של הגנת

הגבול מימי המקרא עד הכבוש הרומי של יהודה  . . .חרסים רומים וביזנטים מעידים על

הצרוף של עירא לשיטת ההגנה של הלימס ' .

66

במארס 979נ החלו חפירות  -הצלה במקום  ,והחופרים התרכזו בשני שטחים בחלק
הצפוני  -מערבי של

התל .

שהתגלו הראו  ,שהאתר היה מיושב בתקופות

המימצאים

הישראלית  ,ההרודיאנית והביזאנטית  .בשטח אחר ( 1א ) נחשפו מגדל וחומת העיר  .הנדבכים

העליונים  ,השייכים לתקופה הבתאנטית  ,נבנו מעל שרידים מהתקופה הישראלית  .מימצאים
אחדים מראים  ,שבתקופות ההרודיאנית והביזאנטית השתמשו בחומת העיר הישראלית עם
תוספות אחדות  .מימצאי השטח השני שנחפר

(])

מעלים אותה תמונת  -מצב  .הנדבך העליון

של החומה  ,השייך לתקופה הביזאנטית  ,נבנה מעל החומה הישראלית ונמצאו שרידים של
בנייה הרודיאנית  .החופרים אינם מדווחים על מימצאים מהתקופה הרומית  ,אפילו בין כלי -
החרס הרבים באופן יחסי .

67

שתי עונות  -חפירה נוספות  ,שכהן חפרו גם בחלקים המזרחי

והדרומי של העיר  ,העלו תוצאות דומות  .הביצורים בחלק המזרחי יותר של התל  ,אשר נבנו
בתקופה הישראלית  ,נהרסו במאה השביעית לפני  -הספירה  .באותו שטח נתגלו הריסות של

מיבנים  ,שתוארכו כרומיים וביזאנטיים על  -סמך שברי החרסים שנתגלו בסביבתם  .אולם

61

גיחון  ' ,אתרי הלימם בנגב ' ( לעיל  ,הערה

, )5

עמ '  , 152הערה . 21

בעמ ' , 153

שהרומים בתקופה הפלאווית ירשו מצודה שהיתה במקום כביכול בתקופה

( לעיל  ,הערה

 .ק 24 ) 1972 ( ,

62

אהרוני

63

 . 170ק  ]7 , 22 ) 1972 ( ,ל. Aharoni , ~ Tel Beersheba ' , 7
עמ '

153

והערה

) 24

 , ) 58עמ ' 170 ; 246

בנותנו

מטעה

,י

הערה

ההרודיאנית .

. Aharoni , ~ Tel Beersheba ' 11 ]7 ,

הפלאווית .
64

-

 .קק . 1 .

אנציקלופדיה
42

8ו

45

, 84 - 75

 the Holy Landחן Excavations

.ק

,י

גיחון ( ' אתרי הלימס כנגכ ' [ לעיל  ,הערה

, ]5

מראה  -מקום זה כאסמכתה לתיארוך תל באר
שבע  -שבע בתקופה

י ' אהרוני  ' ,תל באר שבע '  ,קדמוניות  , ) 1973 ( 6 ,עמ '
88

24

מציע גיחון ,

 T1ט
לחפירות ] S

"

במיוחד עמ ' . ( , . 78

"

ט) "

תAvi - 10

 [ Encyclopaedia ofלהלן :

"

.ע

אבי  -יונה ,

idem , ' Excavations : 1 Tel Beer Sheba . Preliminary Report ofl1

י (  , Tel Aviv , 1 ) 1974יFourth Season , 1972

פריץ ( לליל ,הצרה  , ) 59עמ '  63והערה
'  [ Verteidigungssystem . . .לעיל ,הערה 5ן  ,עמ '

. 18

הוא

, ) 323 - 321

רוחה את ההנחה של גיחון
שהפקוד הרומי נמצא תחילה בתל כאר -

שבע ורק במאה הרביעית הועבר לבאר  -שבע ( הרובע העתיק של באר  -שבע
66

גיחון ואפלבאום 1לעיל  ,הערה

67

 . 124 - 125קק 1 ' Ira ' , 717 , 29 ) 1979 ( ,ט ]ך ' ~ . Biran 41 1) . Cohen ,ן

 , ) 5עמ '

. 45

) ' Das

המודרנית ) .

בעיות הבטווך בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

אולם הכניסה למצודה הרומית בתל באר  -שבע

כשהחלו החופרים לחשוף את המיבנה העיקרי  ,נוכחו לדעת שהיה זה מינזר ביזאנטי שנבנה
סמוך לסוף המאה הרביעית או תחילת המאה החמישית  .בנוסף לכך נחשפה כנסייה מעל
לשער העיר הישראלית  .שרידי הבתים שנתגלו בחלק הדרומי של התל תוארכו כשייכים

לתקופות הישראלית  ,ההלניסטית והביזאנטית  .צריך גם להזכיר  ,שעל הגבעה הקרובה
ביותר לתל נחשף מיבנה

גדול .

בסקרים שנערכו בשנות החמישים הוא זוהה כמצודה

הלניסטית  .החפירות שנעשו עתה במקום הראו  ,שלמעשה הינו בניין אזרחי מהתקופה
הביזאנטית  ,כפי הנראה מהמאה

החמישית .

68

שלוש עונות של חפירות הראו אפוא ,

שמוטעה היא ההנתה שהרומים הקימו בסיס צבאי בעירא לאחר המרד הגדול ; אין עדות
לנוכחות צבאית  ,ואפילו לא אזרחית  ,במקום במשך התקופה הרומית  .הטעות במקרה זה

נבעה מהנחה לא  -נכונה  -המשכיות באחזקה צבאית מתקופה לתקופה  -ומהסתמכות

על שברי חרס שנמצאו על  -פני

השטח .

דנתי באריכות בשלוש הדוגמאות האלו  ,כדי להראות ששיטת תיארוך המתבססת על סקר
ארכיאולוגי ועל שברי חרסים שנמצאים במהלכו  ,עלולה במקרים רבים להביא למסקנות
מוטעות  .רק לאחר שאתר נחפר אפשר לקבוע את זמנו

צריך להדגיש שהכרונולוגיה של שברי החרסים אינה

בוודאות  ,וגם זאת לא בלי קשיים .
ודאית במקרים לא  -מעטים  .כיוון

שאורך החיים של כמה טיפוסים של כלי  -התרס מגיע לפעמים לכמה מאות שנים  ,יש לנקוט

זהירות רבה כאשר מנסים לקבוע תקופות של יישוב במקום מסוים על  -סמך מימצאי
68

45ב  . 243 -קק , 31 ) 1981 ( ,ג1 . Beit Arieh , kTel ' Ira ' , 71

15

ישראל שצמן

חרסים .

וקיימת בעיה

69

נוספת :

כפי שראינו  ,שרידי מיבנים זוהו תחילה כחלק מביצורים

במהלכם של סקרים ארכיאולוגיים ן לאחר שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות  ,התברר שאינם
אלא מיבנים אדרחיים  .מובן  ,שלא כל ויהוי של מיבנה הנעשה במהלך סקר ארכיאולוגי יהיה
מוטעה  ,אלא שיש להביא בחשבון אפשרות

כזאת .

לפיכך  ,מציאותם של שברי  -חרס

הרודיאניים  ,נבטיים  ,רומיים או כיזאנטיים אינה יכולה לשמש ראייה לאופיו הצבאי של
מקום

מסוים .

אפנה עתה לבחון את העדות להקמתה  ,כביכול  ,של מערכת  -הגנה מבוצרת בנגב לאחר

המרד הגדול  .גיחון מיין את הביצורים באזור זה לקטגוריות הבאות  :א  .מצודות עיקריות -
מעון

0ת

(

4ן )  ,באר  -צמא )  , ( Birsamaבאר  -שבע ומלחתה

"
משניות"  -מצד
חתרורים

;

) Moleatha

;

ב.

מצודות

שרוחן  ,כסיף  ,אבו  -צוחובאן  ,מולדה  ,תל משוש  ,רוגם זוהר ומצד

ג  .מצודות שעברו בירושה מימים קדומים  -עוזה  ,עירא  ,ערד

ועין  -גדי .

70

כפי

שראינו  ,לא התויקו הרומים בתל באר  -שבע אלא לאחר תקופתם של הקיסרים הפלאוויים ,
ואין עדות ארכיאולוגית או אחרת לחנייתה של יחידת  -צבא רומית כבאר  -שבע לפני זמנו של

דיוקלטיאנום  .המקום המדויק שבו נמצאה  ( Menoisחירבת מעין  ,או חורבת מעון ) לא זוהה

בוודאות  .שרידים של יישוב אזרחי במקום הינם ללא ספק מתקופה מאוחרת  ,לא לפני המאה
הרביעית  ,ואין מימצא ארכיאולוגי כלשהו שיכול להראות שהמצודה קודמת לתאריך

זה .

ן7

מקומה של באר  -צמא מוטל בספק  .אלט ביקש תחילה לזהותה עם תל פארעה ( בית פלט ) ,

על  -ידי סיר פלינדרס פיטרי .

שנחפר

72

אבל הוא נוכח לדעת שהמצודה הרומית בגבעה

הצפונית של תל זה קטנה ועתיקה מכדי שאפשר יהיה לזהותה עם באר  -צמא  .למעשה ,
המטבעות שנמצאו בחפירות במקום מלמדים  ,כי המצודה נעזבה זמן קצר לאחר שנת

לספירה .
69

73

59 - 58

הוא הציע אז לזהות את באר -צמא עם חירבת אל פאר  ,במרחק כ  7 -ק " מ ררומית -

במאמרו  .קק 31 ) 1974 ( ,

.

*

 the:תו 1 Eurgusן ~ Migdal Tsafit ,

 Saalburg Jahrbucי(Israel ) ' .

 16 -40מודת גיחון באי  -הוודאות הכרונולוגית של מימצאי החרסים  .אבל הוא טוען שבחינת המימצאים
במגדל צפית מוכיחה את אופיים הרומי של חומרים וצורות  ,שהטעו חוקרים ביחס לתקופת ייצורם ( שם ,
עמ '

. ) 24

אולם מתברר  ,שהרוב המכריע של מימצאי החרסים  ,שעליהם הוא מבסס טענתו זאת  ,אינו שייך

לשכבות  .מוגדרות שנחפרו  ,אלא נאסף מעל  -פני השטח  ,בסביבת האתר ועל פני התל ( שם  ,עמ '
לפיכך  ,יש להשוות את הדיון והנסיון לקבוע כרונולוגיה ( שם  ,עמ '
חרסים שנתגלו בשכבות מוגדרות ( שם ,
סך

עם המפה בעמ '

. 318

התיאור המפורט של

. ) 30 - 25
גיחון  ( ' Das; Verteidigungssystem . . . ' ,לעיל  ,הערה

)5

אפשר שאתרים נוספים מיוחסים 7תקופת הקיסרים הפלאוויים אצל גיחון ( ' אתרי

הלימם בנגב ' [ לעיל  ,הערה
71

עמ '

גיחון ואפלכאום ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' ; 45 - 39

 ) 38 - 34עם

. ) 35

.

אולם בשל הטרמינולוגיה המבולבלת אי  -אפשר להביא אותם

, ) ]5

לתיאור של השרידים במקום ראה מוסיל  ,א  ,עמ '
גיחון ואפלכאום ( לעיל  ,הערה

, )5

עמ '

. 41 - 40

. 224 - 223

השווה אלט ( לעיל  ,הערה

בחשבון .

 , ) 53עמ ' ; 54 - 53

מוסיל אינו מכנה את השרידים במקום כ ' רומיים '  ,בניגוד

למה שגיחון מייחס לו  .מכל מקום  ,גיחון מודה  ,שאין עדות ארכיאולוגית היכולה לתארך את מעון
לתקופת הקיסרים
72

ראה :

8

ט2
וצל

3ד

הפלאוויים .

[  . 20 - 2קק  . Petrie , Beth Pelet, London 1930 ,ע ולדין  -וחשבון ראשוני ראה

 .ק .Egypt, 1929 ,

ראה גם

( =Kleine :

 . 110 - 115קק 411 , ' Birsama ' , ZDPV, 52 ) 1929 ( ,

 ( Schrften , 3 , MUnchenוכן אלט ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
 , ) 531959עמ
הערה
קק ,
לעיל ,
. 468
אלט( -
472

שלאלה

) -Shellale

[) -

"

idem , Ancient :
/) .

. 56 - 55

'  . 83482הוא דוחה כאן את הצעתו הקודמת לזהות את באר  -צמא עם עין
פיטרי ( לעיל  ,הערה  , 72עמ '  ) 21 - 20אמנם הסיק שהמצודה נבנתה בזמן

אספסיאנוס  ,אלא שמסקנתו בטעות יסודה  .היא מתבססת על המטבעות של שלושת המטמונים שנתגלו
ברצפת המיבנה במקום  ,שאף לא אחד מהם מאוחר לשנת

59 - 58

לספירה  .ברור לפיכך  ,שהאתר נעזב זמן

קצר לאחר תאריך זה ושהמצודה נבנתה בתקופה קדומה יותר  .העדרם של שרידים מאוחרים יותר באתר

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרר הגדול

לתל .

מזרחית

74

כאן אפשר היה להבחין בשרידים של יישוב אזרחי ובמצודה  .אלט תיארך

את היישוב לתקופה הרומית  -ביזאנטית  ,לפי שברי החרסים שנמצאו במקום  ,אך לא הציע
תאריך לגבי

המצודה .

גיחון  ,לעומת זאת  ,מתארך את המצודה ' למן הפלאוויים עד הכבוש

75

המוסלמי '  ,וכעדות מציין מטבעות

וחרסים .

76

מוליאתה זוהתה זה מזמן עם מלחתה  ,כפי

הנראה בתל אל מילח  .אלט תיארך את המצודה במקום לתקופה הרומית  -ביזאנטית ; לפי
גיחון  ,זמנה ' למן הפלאוויים עד הכבוש המוסלמי '  ,וכעדות הוא מציין מטבעות

וחרסים .

77

וולי ולורנס סקרו את המקום לפני מלחמת  -העולם הראשונה ומצאו שם רק חרסים שמיים
וביזאנטיים  ,הן על  -פני השטח והן בחפירת  -בדיקה שערכו ליד החומה  .הם התקשו לתארך

את המצודה על  -סמך מימצאים אלה  ,אך השאלה שעמדה לפניהם היתה  ,האם היא מתקופת

האלף השני לפני  -הספירה או מהתקופה

הביזאנטית .

78

בינתיים נערכו חפירות אחדות
מ ' כוכבי  ,שהינו היחיד שחפר

במקום  ,אלא שהן אינן מאפשרות להגיע למסקנות ברורות .

גם את המצודה  ,אינו יכול להציע תאריך מדויק יותר מאשר ' התקופה הרומית '  .גיחון עצמו
חפר את הישוב האזרחי שליד התל  ,אך משום  -מה מציין רק מימצאים שעל

פני  -השטח .

לדבריו הם משתרעים על פני ' התקופה ההלניסטית  -הרודיאנית והתקופה הרומית המוקדמת
והמאוחרת '  .חופרים אחרים שעבודתם התרכזה בחלק המערבי של התל ודרומה ממנו גילו
מימצאים מהתקופה הרומית המאוחרת והביזאנטית בלבד  .מיבנים  ,קברי  -ארגז  ,כלי  -חרס

ומטבע .

79

כללו של דבר  ,מבין ארבע המצודות הראשיות המיוחסות ללימס שהוקם  ,כביכול  ,בנגב

בתקופת הקיסרים הפלאוויים  -אחת ( תל באר  -שבע ) הינה מאוחרת יותר בבירור  ,לאחרת
( מעון ) לא נמצאה עדות ארכיאולוגית שיכולה לתמוך בתאריך של תקופת הפלאוויים  ,ואילו

בשתיים האחרות ( באר  -צמא

ומלחתה )

המימצאים הארכיאולוגיים אינם ברורים  ,ולכל

המוצעת .

היותר  ,מלמדים על אפשרות של איוש המצודות כתקופה

מאשש מסקנה זאת  .אפשר שעזיבת המקום קשורה באירועים של המרד הגדול  ,אך אין

הדבר הכרחי .
כמו המצודה .

; 108

F. M .

הכתים ' הרומיים ' על הגבעה הראשית של התל הינם אזרחיים  ,ולפי פיטרי  ,בני אותו זמן
74

אלט ( לעיל  ,הערה

 , ) 53עמ ' , 84 - 83

" Palestine.

 . 163ק 11 , Paris 1938 ,
הקודש  ,עמ '
75

אלט

76

] de

. Gebgraphie

אבל

יאה

את הספק אצל אבי  -יונה  ,ארץ

. 163

( לעיל  ,הערה

שטח של

וכך גס אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית  ,עמ '

 , ) 53עמ '

כ 400 % 150 -

. 83

לפי מוסיל ( ב  ,עמ '

, ) 63

שרידי המיבנים בחירבת אל פאר השתרעו על

מ '  .לפי אלט  ,המצודה במקום היתה ריבוע של

65

מ'.

גיחון  ' ,אתרי הלימם כנגכ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 153כעכורת הדוקטור ( לעיל הערה
 15כותב

Abel ,

 ) 5א עמ '  , 49כ עמ '

גיחון  ,כי עיקר המימצא באתר הוא מתקופת דיוקלטיאנוס ואילך וכי מעטים החרסים השייכים

לתקופה הפלאווית ולתחילת המאה

( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 50 - 48

77

אלט

78

Palestine Exploration Fund

"

השניה .
הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 53עמ '

ת ] 'The Wilderness of 2

. 80

Lawrence ,

 T . E .גש C . L . Wooley

1( . 50 - 51ק Annual [=fEFA ] , 3 ) 1914 - 1915 ( ,
79

מ ' כוכב ' ערך שתי חפירות בתל אל  -מילח  .הדוחות הראשונים מתכססים על תוצאות החפירה הראשונה
בלבד  .ר '  . 272 - 3קק 1 ]7 , 17 ) 1967 ( ,ן 4 . Kochavi , ' Tel Malhata ' ,ן ; קדמוניות  ) 1970 ( 3עמ '

. 24 - 22

ענינים אחדים בעלי משמעות אינם נזכרים כפרסום האחרון שלו בענין זה  ,שבו נכללו גם התוצאות של

החפירה השניה  .וראה גם
; 41 - 39

י ' כאומגארטן ,

:

א ' אלדר וד ' נחליאלי ' תל מלחתה '  ,חדשות ארכיאולוגיות

' מלחתה -

אתר רומי  -ביזאנטי '  ,חדשות ארכיאולוגיות

 Encyclopaedia Of~ Arcaeologicalין 4 .ט)
.
. 42 - 41

4 . Avi-Yonahן תן

 , ) 1982 ( 81 - 80עמ '

 , ) 1982 ( 81 - 80עמ '

Kochavi , ' Tel Mal ata ' ,

 .וא

לעיל הערה

גיחון במקום ראה חדשות
 . 771 - 775 ) 64קק  . 111 ,על חפירת
~

ארכיאולוגיות 0 - 69ד (  , ) 1979עמ '

1 .ל

 ( Excavarionsראה

84

 ; 13 - 10מן  the Limes Palaestinae ' ,תGichon , ' Research 0

 .ק Studies 19 /9 , Oxford 1980 ,

Roman Fron

.(,

"

ט )  . ] . Keppieנ Hanson and ] .

w.s.

ישראל שצמן

מהקבוצה השנייה צריך למחוק  ,כפי שראינו כבר  ,את תל משוש  .באשר לתל פארעה
( = שרוחן ) ,

גיחון מתארכו ' מימי הפלאוויים עד ימי הסוורים ' על  -פי מימצאי חפירות ( לפי

דבריו  ' ,מוצא הרודיאני ' )  ,תוך הפנייה לספרו של פלינדרס פיטרי  . ' Beth Pelet ' ,אי  -אפשר
לקבל קביעה זאתי לפי שהמימצאים מלמדים  ,שמצודה זאת נזנחה זמן קצר לאחר שנת
59 - 58

לספירה

;

לפיכך  ,גם שם זה יש להוציא מהרשימה .

80

1975

מתארך

המוסלמי ' .

גיחון

במאמרו משנת

גיחון עצמו את מולדה ואת מצד חתרורים ' מימי הסוורים עד הכבוש

ן8

מודה  ,שהשרידים הנמצאים ברוגם זוהר שייכים למאה הרביעית  ,אך הוא מניח שהיתה
במקום מצודה קדומה יותר  ,וזאת מכיוון שבמקום נמצאו שברי חרס קדומים  .ברור  ,שאין
מימצא של ממש המצדיק את השארתו של אתר זה

ברשימה .

82

מבין השניים הנותרים ,

האחד מתוארך על  -פי שברי חרסים בלבד  ,והשני  ,כסיף  ,על  -פי שברי חרסים

ומטבעות ' .

8

ועתה לקבוצה השלישית  .להכללת עירא בקבוצה זאת אין עוד הצדקה  .העדות לגבי
שכבה  111בתל ערד מפוקפקת ביותר  .לפי הדין  -וחשבון הרשמיי לא נמצאו במקום כלי  -חרס

ביזאנטיים  ,אלא שברי חרם רומיים מהמאה הראשונה לספירה בערך  .לדעתו של אהרוני ,
אשר ניהל את החפירות במקום  ,המצודה נבנתה כנראה לפני הסיפוח של הממלכה הנבטית
והוזנחה במאה השנייה לספירה

;

מכיוון שהחרסים הינם העדות היחידה לקביעת

84

התאריך  ,אפשר להציע באותה מידה של סבירות שהמצודה נעזבה במאה הראשונה  .אולם
למרבה ההפתעה  ,גיחון עצמו קובע  ,שאפשר שהמצודה היא הרדדיאנית  ,או גם אפשר
שנבנתה בתקופה הפלאווית  ,או שהמצודה היתה הרודיאנית במקורה והרומים שבו ואיישו
אותה לאחר המרד

הגדול ' .

8

אך האמת הפשוטה היא  ,שאין אפשרות לתארך את מה שקרוי

' המצודה הרומית ' של תל ערד  .על  -פי מה שידוע  ,היא יכולה היתה להיבנות בכל מועד החל
משלהי המאה הראשונה לפני  -הספירה ועד המאה השנייה לספירה  ,ולא ידוע מתי נעזבה

אירוע זה אפשר שהתרחש לפני שנת

;

או אחריה  ,אחרי הסיפוח של ממלכת הנבטים ואף

70

אחרי מלחמת בר  -כוכבא  .תהא הסיבה אשר תהא  ,החפירות במצודה בערד לא פתרו בצורה
ברורה את בעיית מועד בנייתה .

80

86

גיחון  ' ,אתרי הלימם בנגכ ' ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

155

והערה

 . 1וראה לעיל  ,הערה . 73

במאמרו

 . 36 - 37קק  ' Idumaea and the Herodian Limes ' , 11 ]7, 17 ) 1967 ( ,דן גיחון בתל שרוחן  ,אך אין הוא
מציע

שהמצודה במקום הוחזקה עד תקופת הקיסרים

הסווריים .

אולם הוא טועה שם בקובעו ,

שהמטבעות האחרונים שנמצאו בשלושת המטמונים הינם של אגריפה הראשון  .פיטרי ( לעיל  ,הערה , 71
עמ '

) 21

כותב כמפורש

:

A . D . 58 -

,

'of

Vth year

 . coins] was ofט ' The latest ofthese ] 1 .

' . 59
81
82
83

.

גיחון  ' ,אתרי הלימס בנגב ' ( לעיל הערה

גיחון ואפלכאום ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

 , ) 5עמ '

, )5

עמ '

. 155

. 43

 . 43מוסיל ( ב  ,עמ '  ) 64נותן תיאור קצר של כסיף ושל אכו צוחיבאן  .שני אתרים אלה נהרסו

בינתיים  .גיחון מתארך את רוגם זוהר על  -סמך מימצאי החרסים  ,אלא שהוא מוסיף
84

"

1963

 the Second Season ,ת" 1 Tel Arad . Preliminary Report 0

סימן  -שאלה .

] . Aharoni , ' Excavations

י

 . 242 - 243קק  . 1]7, 17 ) 1967 ( ,כשנכתב דין  -וחשבון זה נסתיימה כמעט לגמרי חשיפתה של המצודה

הרומית  .ראה גם אהרוני  ,ערך ' ערד '  ,אבי  -יונה  ,אנציקלופדיה לחפירות  ,א  ,עמ ' . 88
22

85

גיחון ואפלבאום ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

 . 46התיארוך של ערד

' מימי הפלאוויים עד הכבוש המוסלמי ? '

אצל גיחון ( ' אתרי הלימס בנגב ' [ לעיל  ,הערה  , ] 5עמ '  53והערה  ) 25עומד בסתירה ברורה למסקנה

זאת .

אולם שתי הקביעות מתבססות על אותם מימצאים ושתיהן מופרכות  ,ולדעתי  ,אין ספק שהן באות לבסס

את הנחתו על תאריך פלאווי ללימס כנגב .
86

ההבחנה כין מימצאים למסקנה עולה בבירור בדין  -וחשבון האחרון של אהרוני

:

"

5ן ' Stratum 111

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

חומת המצודה הרומית בערד ( מימין למטה קירות ביצור מתקופת

הברזל )

היישוב בעין  -גדי נהרס בתקופת המרד הגדול  ,אולם בשל חשיבותו הכלכלית לא נשאר

המקום שומם זמז רב  .המימצאים הארכיאולוגיים הרבים שנתגלו בחפירות מלמדים  ,כי
היישוב התחדש זמן קצר לאחר סיום המלחמה  .לעומת זאת  ,לא נתגלה שום מימצא המלמד
על עבודת ביצורים שנערכה שם בתקופת הקיסרים הפלאוויים  ,וזאת למרות ההקף הנרחב
של החפידות .

" Greek

87

נוכחותם של דקוריון של קוהורטה של חיל  -העזר

(8

"

11118

Cohors 1

1

"

00 ] includingת 15ן ת the basis of the scanty materlal found 0ת ( ) Roman fort . . .

has been dated 10 approximately the first century A . D . 11 thus appears 10 have
use

]0

106

have gone out

" A.D.

)0

offortificatlons ofthe limes Palestina . e and

network

"

ostracon

0 8ז belonged

ן  . completely with the annexation by Trajan of the Nabataean kingdomערך

' ערד '  ,אבי  -יונה  ,אנציקלופדיה לחפירות  ,א  ,עמ '  . 88אי  -היכולת לקבוע את תאריך בניית המצודה עולה
מדברים אלה בבירור  ,ומכאן נובע  ,שהמסקנה על הקשר בין המצודה ללימס של פלסטינה אינה אלא

השערה  .אבל צריך להוסיף כי בספרו ' כתובות ערד ' ( ירושלים
' בשכבה זו הוקמה במקום מצודה רומית כגודל של 30

37 %

 , 1975עמ '  ) 8כותב

אהרוני על שכבה 111

:

מ '  ,שהיתה רק כמקצת קטנה מן המצודות

הישראליות  .יסודותיה לא היו עמוקים  ,ולכן לא גרמה נזק רב לשכבות הקודמות יותר  ,אולם לא נמצא
כמעט שום חומר שאפשר לייחסו אליה מבחינה שכבתית  .כעיקר לרגלי התל וכשפכים נמצא גם חומר

ממאה א '  -ב ' לסה " נ  ,ומסתבר שחומר זה הוא מימי המצודה '  .שני האוסטראקונים היווניים היחידים

שנמצאו בערד  ,שפורסמו על  -ידי ב ' ליפשיץ אצל אהרוני

( שם ,

עמ '  , ) 205אינם מסייעים במאומה

לקביעת תאריך המצודה .
87

על ההרס ראה  :יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמות
 Second Seasons ofטח8

 -תש .

1 . Dunayevsky ,

~ש

; 404 - 402 , 4

פליניוס  ,תולדות הטבע . ] 5 , 5

.

על החפירות ראה

 -~ he Firstך  -~ Gedi .תש ' 1 1 . Dunayevsky ,נ Dotan

 - 100 ; 8 . Mazarן  .קק 5 ) 1966 ( ,

iquot

.ז

שרידים מן השנים . 120 - 80

Fourth and fifth Seasons

 . 133 - 143עק 7, 17 ) 1967 ( ,שנExcavations , 7

8 . Mazar ,

' Excavations 1961 - 1962 ,

 . 121 - 130עק  , Gedi , Third Season of Excavations ' , 717, 14 ) 1964 ( ,ובמיוחד עמ '

,

:

. 130 - 129

על

 -Gediת ] 8 . Mazar 1 1 . Dunayevsky , ,

23

ישראל שצמן

 (Thracumושל חיל  -מצב צבאי

כעין  -גדי ידועה לפי מיסמך משנת . 124

88

אולם רק

לאחרונה הראה ספירלי שהיתה זאת יחידת  -משנה של הקוהורטה הנזכרת שהוצבה בעין -

גדי  ,וכי המחנה של הכוח העיקרי של הקוהורטה היה בקירבת חברון .
יחידות  -צבא רומיות בעין  -גדי ובחברון בשנת

יכולים להיות הסברים טובים יותר מאשר

124

קשר למערכת  -הגנה ננגד אויבים חיצוניים  .ולבסוף  -עוזה

המיבנה במקום הינם שברי

חרסים " .

89

לנוכחותן של

;

הבסיס היחידי לתיארוך

9

בחינה זאת של המימצאים מראה  ,אם כן  ,שאין עדות ארכיאולוגית של ממש לאחיזה
צבאית רומית באתר כלשהו בתקופת הקיסרים הפלאוויים  .העדות הארכיאולוגית מלמדת
ששניים מהמקומות של הקבוצה הראשונה  ,חמישה מהקבוצה השנייה ושניים מהקבוצה
השלישית לא מילאו תפקיד צבאי בתקופת הפלאוויים

;

אפשר  ,אך לא יותר מכך  ,שבשישה

המקומות האחרים חנו חילות  -מצב בתקופה האמורה  .וצריך להעיר הערה נוספת לגבי

המימצאים הארכיאולוגיים שבהם מדובר כאן  :מבין המספר הרב של האתרים הקשורים

כביכול ללימס של פלסטינה  ,שמונה בלבד תוארכו בהתאם למימצאים שנתגלו בחפירות .
גיחון עצמו מתארך שלושה מבין השמונה לתקופות מאוחרות מהתקופה הפלאווית .

ן9

המצודות של שניים מהאתרים האחרים ( שרוחן ותל באר  -שבע ) שייכות לתקופות אחרות ,
כפי שראינו לעיל  .את התאריך המדויק של בניית המצודה בערד אי  -אפשר לקבוע ואין כל
מימצא שיכול ללמד על חניית יחידה צבאית רומית בה לאחר המרד הגדול  .האתר השביעי
הינו חצבה  ,שאותה זיהה אלט עם  , Eisebaואילו אהרוני  -עם

תמרה .

92

גיחון  ,בעקבות

אלט  ,מזהה את תמרה עם מצד תמר וטוען  ,כי חפירות שנערכו לאחרונה בחצבה הוכיחו
העדר יישוב כמקום בתקופה הביזאנטית  ,שהינו תנאי הכרחי לזיהוי המקום עם תמרה .

במקום .

דברי גיחון אכן נכונים לגבי החפירות שערך רודולף כהן
דרומית  -מערבית למצודה ובה נמצאו

לספירה .

30

93

חפירה אחת נערכה

מטבעות מהמאה הראשונה עד המאה הרביעית

החפירה השנייה נערכה במגדל הדרומי  -מערבי של המצודה ולא נתגלו בה

בעלי  -משמעות .

מימצאים

ביזאנטיים .

94

אולם

לעומת

זאת ,

אחדות

בהזדמנויות

שרידים

נתגלו

מצב זה של המידע הארכיאולוגי אינו יכול כמובן לאשר את הצעת הזיהוי של

 .ק /17, 12 ) 1962 ( ,

Letters ' ,

 . Polotsky , ' The Greek Papyri from the Cave ofנ 11 .

88

259

89

M . P . Speidel , , / ) Tile Stamp of Cohors 1 -Thracum Milliaria from Hebron / Palestine ' ,
 . 170 - 172קק Papyrologie und Epigraphik [=ZPL , 35 ) 1979 ( ,

90
91

iTeitschrifr

גיחון  ' ,אתרי הלימם כנגב ' ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 153השווה גיחון ואפלבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 45
~
עין  -בוקק  -מ ' גיחון  ' ,חפירות עין בוקק '  ,קדמוניות  , ) 1971 ( 3 ,עמ ' 4 . Gichon , ' Das ; 142 - 138ן
171

גב

 Boqueq . Die Ergebnisse der erste Kampagne 1968 ( Vorbericht ) ' ,ת

"

Kastell

 . 386 - 406קק  . ) 1971 ( ,מצודה זאת נבנתה כרעע השלישי של המאה הרביעית לספירה  .מצד תמר 4 . -א
88 - 194ן  .קק /1 ]7, 26 ) 1976 ( ,

"

Mazad Tamar , 1973 - 1974

Gichon , ' Excavations 81

כאן נבנתה כרבע האחרון של המאה השלישית  .מגדל צפית -
 . 1640קק 31 ) 1974 ( ,

לתקופת
92

24

.

טריאנוס .
.

derfalaestina Tertia wesrlich der ' Araba Berlin-Leipzig

גיחון  ' ,אתרי הלימם בנגב ' ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

הערה
94

 , ) 91עמ '

Gichon , ' Migdal Tzafit ,

, 154

הערה

, 29

"

ש1

"

"" "

.א

 . Burgusמגדל זה מתוארך

 the Negev (Israel ) ' , Saalburg Jahrbuchתן

 . 10ק  ; 1921 ,אהרוני ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' . 134 - 129
93

8

המצודה

]4 . 4
ח11 Die Griechische .1

.

וכן הנ " ל  ' ,חפירות במצד תמר ' ( לעיל ,

. 81 - 80

ר ' כהן  ,חדשות ארכיאולוגיות  , ) 1972 ( 44 ,עמ '  - 36ד . 3אך ראה רותנברג ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  - 216ד; 21
חדשות ארכיאולוגיות  , ) 1973 ( 45 ,עמ '  ; 41שם  , ) 1978 ( 68 - 67 ,עמ '

. 63

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

אהרוני  ,אבל די בו כדי לערער את הטיעון של גיחון  .מכל מקום  ,חצבה היתה בתוך תחומה

של ממלכת הנבטים ולפיכך  ,אינה קשורה לדיון בשאלת הקמתה או אי  -הקמתה של מערכת -
הגנה בדרום  -יהודה לאחר המרד הגדול  .דבר זה יפה גם לגבי האתר האחרון שבו נערכו

חפירות .

95

אולם לרשימת האתרים שנחפרו  ,צריך להוסיף גם את תל משוש ואת

עירא .

אפשר אפוא לקבוע  ,שבמידה שנערכו חפירות באתרים המיוחסים ללימס של פלסטינה ,
תוצאותיהן סותרות את התיאוריה בדבר הקמתו בזמן הקיסרים

הפלאוויים .

עיון במפה מראה  ,כי אם משמיטים את עירא  ,תל משוש  ,תל באר  -שבע  ,תל פאר ומעון
בלבד  ,מבלי להזכיר אתרים אחרים  ,שיטת ההגנה המיוחסת לתקופה שלאחר המרד הגדול

לא יכלה לפעול מבחינה טאקטית  .אי  -אפשר לדבר על מערכת שפעלה עם מוצבי  -חוץ ,
התראה מוקדמת  ,חסימת צירי  -התקדמות  ,קשר בין מצודות

וכו ' .

אם הרומים החזיקו

96

במצודות אחדות בנגב בתקופת הקיסרים הפלאוויים  ,יש לחפש את ההסבר לכך בכיוון

אחר  ,כפי שאנסה להסביר להלן  ,ולא להכניסן למסגרת של מערכת  -הגנה בפני אויבים
שמחוץ לאימפריה

הרומית .

בהזדמנויות אחדות מובא קטע מחיבורו של יוסף בן  -מתתיהו כאסמכתה לתיאוריה ,
שאספסיאנוס וטיטוס נוכחו לדעת  ,שמן ההכרח לבנות מערכת  -הגנה כנגד ממלכת הנבטים

בגבול הדרומי של יהודה  .כיוון שהקטע חשוב להבהרת בעיית הבטחון ביהודה אביא אותו
במלואו

:

אחרי הכניעו את כל מחוז תמנה פנה ( אספסיאנוס ) אל לוד ואל יבנה  ,שני מחוזות
שהכניע עוד קודם  ,והושיב בהן מספר מספיק של תושבים מבין אלה שנכנעו
לפניו  ,ומשם עלה על אמאוס וכבש שם את מעברות ההרים בדרך ירושלים  ,ושם
במקום ההוא הקים את מחנהו והקיף עליו מצודה והשאיר שם את הלגיון
החמישי  ,ומשם פנה אל מחוז בית לפתנפי ושלח אותה באש  ,וגם את כל הארץ
מסביב לגבול אדום  ,ואחרי כן צוה להקים מבצרים במקומות הכשרים וגם לכד
שני כפרים גדולים בארץ אדום בתוך  ,את בתבריס ואת כפר סבא  ,והמית עשרת
אלפים איש ויותר וכאלף נפש לקח בשבי ואת יתר העם גרש מנחלתו והעמיד
בכפרים האלה משמר מאנשי חילו  ,למען יפשוט על ארץ ההרים

95

.

גיחון מזכיר חפירות במעלה מחמל  ,אך ללא פרטים כלשהם  .על מקום זה ראה ז ' משל וי ' צפריר PEQ

תשכ " ג .

(  101 ) 1974וכן הנ " ל  ,הדרך הנבטית מעבדת  -שער רמון ( בשיכפול ) ,
96

אצל גיחון  ( ' Das Verteidigungssystem ' ,לעיל  ,הערה

ראה את המפה

גיחון על עירא
the

,

0

:

number

which enabled visual
8

' bases

. near

 , ) 5עמ '

] ! 5 skilfully chosen position ,

more important limes sites , and also with

with Chermela and other

97

להחריבנה .

97

: stations linked

גיחון ואפלבאום ( לעיל  ,הערה

and with.

 , ) 5עמ '

the

) ' ' Das Verteidigungssystem . . .

חchief merit lay 1

' ] !5

contact with nearly 811

maJor :forward observation.

. 45

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמות ( תרגום י " ג שמחוני  ,להוציא שניים  -שלושה

[ לעיל  ,הערה

. 325

ראה  ,למשל  ,דברי

 , ] 5עמ ' ) 329 - 328

שינויים ) , 4

. 449 -444

גיחון

מפרש קטע זה  ,כאילו אספסיאנוס

הושיב שומרונים בלוד וביכנה במסגרת מדיניותו להבטיח את אזור הספר בעזרת אוכלוסיית השומרונים

שהיתה נאמנה לשלטון הרומי  .יש לדחות פירוש זה מכל וכל  .השומרונים אמנם התפשטו לאזורים
נוספים של ארץ  -ישראל בתקופה הרומית  ,אבל התפשטות זאת החלה במאה השנייה לספירה  ,ובכלל זה

התיישבותם ביבנה  .מבחינה אחרונה זאת  ,ההפנייה של גיחון אל ש ' קליין  ,ארץ יהודה  ,תל  -אביב
עמ ' 99 , 190 - 189 , 175נ

 - 245נ- 25

ואל ג ' אלון  ,תולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,תל  -אביב

, 1939

 , ] 955עמ '

מטעה  .אין כל ראייה לכך  ,שהשלטונות הרומים עודדו או תמכו כהתפשטות השומרונים ,

(? 2

ישראל שצמן

אפלבאום וגיחון מצטטים קטע זה כדי להביא אסמכתה לטענתם  ,שאספסיאנוס ארגן

בוזזים .

מערכת  -הגנה בנגב כדי להגן על הפרובינקיה יודיאה מפני פשיטות של שבטים

אפלבאום כותב

:

ואילו הנבטים  ,אף שהיו בני  -ברית פעילים של אספסיאנוס ( מלחמות ג  ,ד  ,ב ,
[ , ) ] 168

עלולים היו  ,בגלל הרכבם השבטי וסכסוכיהם מימים ימימה עם היהודים

והאדומים כאחד  ,לנצל את המצב כדי לערוך פשיטות ביהודה ובאדום גם

יחד .

יתכן איפוא שאספסיאנוס וטיטוס ראו צורך להקים מחסום מבוצר בין יהודה
לארץ הנבטים  ,ולשם כך הפכו את אידומאיה לאיזור ספר מאורגן  .דבר זה משתקף

אולי בדברי יוסף כן מתתיהו ( מלח ' ד  ,ח ,

א . ) ]446 [ .

98

לבד מהעובדה הפשוטה והברורה שאפלבאום קורא בטקסט מה שאין בו  ,יש לומר שפירושו

מתעלם לחלוטין ממטרת שליחותו של אספסיאנוס לארץ  -ישראל  ,שהיתה  ,כפי שכל קוראי
חיבורו של יוסף בן  -מתתיהו יודעים  ,לדכא את המרד היהודי  .מסע המלחמה שמתואר בקטע
שצוטט אירע באביב שנת

החורף של

לאחר שבשנה הקודמת כבש אספסיאנוס את הגליל  ,ובסוף

, 68

כבש את עבר  -הירדן  .ההתקפה על המורדות המערביים של הרי  -יהודה ועל

68

אדום היו חלק מהאסטראטגיה של אספסיאנוס במלחמה זאת ; כלומר  ,תחילה  -כיבוש

של אזורי הארץ אחד לאחד ואחר  -כך  -המשך השליטה והפיקוח עליהם על  -ידי השכנת
חילות  -מצב  .מדיניות  -בטחון זאת החלה מייד בראשית בואו של אספסיאנוס לארץ  ,ואפשר
ללמוד עליה לפי שליחת כוח

רומי לצפורי והצבת חילות  -מצב בשומרון .

99

יוסף בן  -מתתיהו

מוסר על הצבת חילות  -מצב ביפו  ,יבנה ואשדוד  ,לאורך החוף  ,וכך עשה גם טיטוס בגוש -

חלב .

מחנות  -צבא הוקמו באמאוס  ,יריחו ותדיד  ,כחלק מהאסטראטגיה של הקפת

00י

ירושלים מכל

העברים .

ן0ן

בשנת  69הוצבו חילות  -משמר בבית  -אל ובאפרים .

אין ספק  ,כי

02ן

יוסף אינו מונה את כל המקומות שבהם הציב אספסיאנוס חילות  -מצב  ,ורק באקראי הוא
מזכיר את הכוח שחנה בגופנה 03 .י בקטע הקודם לתיאור מסע המלחמה  ,מספר יוסף על
פעולתו של אספסיאנוס בחורף

: 68 - 67

' וכל העת אשר עצרוהו הגשמים הכין את המנוחה

במקומות הנכנעים והציב בתוכם משמר והקים שרי  -עשרות על הכפרים ושרי  -מאות על
והתיאור של אזור יבנה  -לוד כ ' הינטרלנד של הלימס '

מטעה .

כנסיונו להוכיח שהשומרונים תמכו

ברומים  ,מוכן ויחון לזהות את אנשי העיר סאבאסטיה עם השומרונים

!

לאספסיאנוס לא היתה סיבה לתת

אמון בשומרונים  ,ולמעשה שלח את קצינו קריאליס לדכא התכנסות שלהם על הר  -גריזים ( ראה  :יוסף

כן  -מתתיהו  ,מלחמות  . ) 315 - 307 , 3מעניין לציין  ,שאפלבאום מפרש את דברי יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמות
 444 , 4כרמז למשתפי
פעולה  -פעולה יהודים שאספסיאנוס ריכז ביבנה ובלוד  .ראה 5 . Applebaum , :
Factor ' ,

355 - 396
98

-

" ANRW
Political
. 11and
, 8 )Economic
 .קק  ( ,ך197

"

Roman Province : The Countryside as

"

' Judaea as

אפלבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  ; 9 - 8גיחון  ( ' ] 185 Verteidigungssystem ' ,לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '
; 333 - 328

גיחון  ' ,מקורו של הלימם של פלסטינה ' ( לעיל  ,הערה

the take -

, allude 10י1

Josephus , Wars

)0

 , ) 5עמ ' : 183

the passages 446 - 448

)8

"

has

' Applebaum . . .

drawn the attention 1

'  border defenses by the Romans , immediately after the conquest 0 ] Judaeaט
99

26

צפורי

:

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמות - 428 , 3

100

יפו

101

שם , 4 ,

102

שם ,

:

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמות 59 , 34 - 31 , 3

,4

103

שם ,

:

; 130 , 4

מלחמות . 309 , 3
גוש חלב

:

שם ,

,4

. 120

. 445
 . 551יש בקטע זה קושי כרונולוגי  .בעיקרו של דבר אני מקבל את פירושו של וובר

 . 155 - 157קק Leipzig 1921 ,
,5

; 431

;

חיי יוסף

יבנה ואשדוד

; 394

שם ,

שומרון

:

"

over 0 ] 1

. 50

.

.

) Weber ,

 , (Josephus und Vespasianשלפיו האירוע חל בשנת 69

ועל כיבושה על  -ידי אספסיאנוס ראה

שם , 4 ,

5

) .ע

לספירה .

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

הערים וגם בנה רבות מן הערים

הנהרסות ' .

94ן

לפיכך  ,תפיסת המצודות באדום והצבת

חילות  -מישמר בהן אין להן דבר עם איומי  -פלישה ופשיטות  -שוד על יהודה מהתחום הנבטי
בנגב  .האמת הפשוטה היא  ,שהמצודות נתפסו או הוקמו באדום  ,כמו בשאר אזורי הארץ ,
כדי להבטיח את השליטה הרומית על האוכלוסיה היהודית

המרדנית .

להשלמת הדיון כפירוש התמוה של הקטע הנזכר  ,צריך לכהון היבט נוסף שלו  .מה היו
היחסים בין הנבטים לרומא בזמן זה

?

בדומה לשליטים אחרים במזרח  ,באו מלכי הנבטים

תחת חסות רומא מאז כיבושיו של פומפיוס  .אחד התפקידים של מלכים קלינטים ( בני -
חסות ,

גרורים ) ,

וכאלה היו מלכי הנבטים  ,היה להעמיד גדודי  -צבא לרשות רומא  .זאת עשה

חרתת הרביעי בשנת

4

לפני  -הספירה  ,כאשר שלח צבא לעזרת וארוס ,

נציב סוריה .

95ן

כך נהג

גם מאלכוס כזמן המרד הגדול  :בצבאו של אספסיאנוס שירתו אלף פרשים וחמשת אלפים

רגלים  ,רובם קשתים  ,שנשלחו על  -ידי המלך
כלומר בשנת  , 70השתתף כוח שנשלח

באביב שנת

68

הנבטי .

96ן

אף במצור של טיטוס על ירושלים ,

על  -ידי המלך הנבטי .

07ן

לא יעלה אפוא על הדעת  ,כי

הקים אספסיאנוס מערכת  -הגנה בדרום  -יהודה כדי להגן על האוכלוסיה

היהודית מפני פשיטות  -שוד של הנבטים  ,שבעצם אותו זמן שירתו בצבאו במלחמה נגד

היהודים המורדים .
מהנגב הנבטי על דרום  -יהודה .

צריך גם לומר  ,שאין אצל יוסף בן  -מתתיהו ולו רמז לפשיטות  -שוד

טיעון נוסף הועלה על  -ידי גיחון ואפלבאום  ,כדי לאשש את התיאוריה בדבר הקמתה של
מערכת  -הגנה בדרום  -יהודה ומן הראוי לבחנו

:

 theתbrief survey have maintained that solely 0

Both the authors of

 the desertתpeculiar social alld demographic conditions 0

Herodian border defences by

grounds of

the immediate taking over of

 for the maintenance of the Paxמ0מ condicio sine gua

8

was

fringes ,

the Flavians ,

Romana within the confines of Judaea . ] 08

אין כמובן לדחות על הסף את הבעיה של הגנה על אזורים חקלאיים מיושבים כנגד פשיטות
של שבטי  -מדבר נודדים  ,אך אי  -אפשר לקבל את הניסוח הדטרמיניסטי ו2ל טיעון זה  .ההגנה
על אוכלוסיית הקבע של יהודה כנגד הפושטים מן המדבר יכולה היתה להתבצע בשיטות
שונות  ,והצורך בהגנה כזאת לא היה נתון קבוע מבחינת חריפותו וממדיו  ,אלא השתנה
במשך הדורות בהתאם לתנאים הפוליטיים  ,הכלכליים והחברתיים הן ביהודה והן באזור
המדברי  ,דרומה

ליהודה .

אילו היה הטיעון תקף  ,חייבים היו המחברים לטעון  ,שמערכת הלימם לא נוצרה בזמן
הקיסרים הפלאוויים  ,אלא מוקדם יותר  ,היינו לאחר כינונה של יהודה כפרובינקיה רומית ,
בשנת

6

לספירה  .אך בטענה זאת מובלעות גם שתי הנחות  :האחת שהורדוס הקים מערכת -

הגנה בדרום  -יהודה כנגד הנבטים  ,והשנייה שהיו פשיטות  -שוד וביזה על יהודה מן התחום

. 442

104

שם ,

105

שם , 1 ,

106

מלחמות

,3

107

מלחמות

; 42 , 5

] 08

גיחון ואפלבאום ( לעיל  ,הערה

,4

; 577 - 574

קדמוניות , 17

? 7נ

. 56 - 54

. 68
השווה שם ,

. 290
 , ) 5עמ '

. 37

ראה גם  :מ ' גיחון ' אדום  -אידומאיה והלימס ההרודיאני ' ,

ש ' פרלמן וב ' שמרון ( עורכים )  ,דורון  ,תל  -אביב

, 1967

עמ '

. 218 - 205

ישראל שצמן

הנבטי בתקופת השלטון הרומי  .בשאלות הבטחון בממלכת הורדוס  ,ובכלל זה בהקמתה

כביכול של מערכת  -הגנה מיוחדת בדרום  -יהודה  ,דנתי במקום אחר ביתר הרחבה  ,וכאן
אביא רק סיכום קצר

של הדברים .

09ן

כל ההתנגשויות שעליהן מדווח יוסף בן  -מתתיהו בין

הורדוס והנבטים היו בעבר  -הירדן וכרוכות בפעולות של שודדים ובוזזים של חבל
הטראכון  ,שקיבלו מיקלט ותמיכה מהנבטים  ,ובסכסוך טריטוריאלי על חבל

החורן .

בתיאורו של יוסף אין זכר להתנגשויות בדרום  -יהודה או לפשיטות מהנגב הנבטי  ,שאף אינן

נזכרות במקורות אחרים  .שתיקתם של המקורות האחרים כמובן אינה ראייה חותכת  ,אך
לשתיקתו של ההיסטוריון היהודי שמדווח על הסכסוכים האחרים נודעת משמעות  .חובת

מערכת  -ההגנה .

ההוכחה במקרה זה היא על אלה המבקשים לטעון להקמתה של

10ן

קיומן

של מצודות אחדות באדום שאוישו על  -ידי חיילי המלך  ,אינה ראייה  .מצודות ומבצרים

מלכותיים נמצאו בגליל  ,בשומרון  ,בעבר  -הירדן  ,באזור יריחו  ,באזור החוף וביהודה בכלל ,
ללא קשר לאיום של פלישה מבחוץ  .את העדויות הארכיאולוגיות על מספר מצודות בדרום -

יהודה בתקופת הורדוס יש לראות במסגרת התמונה הכללית של פרישת רשת של מבצרים
ומצודות בכל אזורי הארץ  .מבחינה זאת  ,לא היה הדרום אזור יוצא  -דופן  .לפיכך  ,אי  -אפשר
לקבל את התיאוריה על הקמת מערך  -הגנה מיוחד בדרום  ,עם מערכת  -התראה של מוצבי -

תצפית וכוחות במוצבים ממלכתיים  .מי
אף אין ידיעות על פשיטות מכיוון ממלכת הנבטים על ארץ  -ישראל לאחר כינונה של

הפרובינקיה הרומית יודיאה  .יוסף בן  -מתתיהו אכן מספר על מלחמה שפרצה בין תרתת
הרביעי לבין הורדוס אנטיפס  ,מפני שהאחרון גירש את אשתו  ,שהיתה בתו של המלך
הנבטי  .במלחמה זאת היה כרוך גם סכסוך טריטוריאלי  ,אלא שהוא נסב על גבלה בעבר -

הירדן ואין לו שום קשר עם

הנגב .

12ן

נסיונו של אפלבאום למצוא רמזים לפשיטות נבטיות על יהודה לפני תקופת המרד

הגדול  ,וטענתו כי התנאים הבלחי  -יציבים באזור הגבול בתקופה שלפני שנת

70

הם שחייבו

את היערכות הכוחות הרומיים בתקופה שלאחר המרד הגדול  -נסיון זה אין לו על מה
לסמוך 13 .י רמז אחד לתנאים אלה מוצא אפלבאום בדברי יוסף בן  -מתתיהו הבאים  ' :כעבור
109

ראה מאמרי  ' ,צבא ובעיות כטחון בממלכת הורדוס '  ,מלאת  ,א ( 1983

110

אפלבאום ( לעיל  ,הערה  , 4עמ '
מתתיהו  ,קדמוניות , 16

)3

מוצא בידיעה על יישובם של

 , ) 285 - 271רמז

),

3 , 000

עמ ' . 98 - 75
אדומים בטראכון ( יוסף בן -

להקמתה של מערכת ההגנה באדום  .זה פירוש בלתי  -מתקבל על

הדעת  ,שהרי בעיית ההגנה המוצגת באריכות ובמלוא החריפות  ,היא זאת של הטראכון  .אם הוצאו

3 , 000

איש מאדום  ,המסקנה ההגיונית היא שלא היו שם תנאים שדרשו ארגון מערכת  -הגנה  .מכל מקום  ,אין
דבר בטקסט שאומר  ,כי הורדוס נקט אמצעים כלשהם להגן על
111

אדום .

מן הראוי להעיר  ,שהאנאלוגיה  ,שלפעמים מעלים  ,בין הלימם הרומי לבין מערכת הביצורים שהקימו

מלכי יהודה מפוקפקת למדי  .ראשית  ,הכרונולוגיה של המצודות המיוחסות למלכי יהודה אינה ודאית
ושנויה במחלוקת  .שנית  ,מבחינת פיזורן של המצודות האלה ותפקודן הצבאי  ,הן יכלו לפעול בצורה
שונה מזאת המיוחסת לקו  -הגנה מים  -המלח עד רפיח  .לדיון בשאלת המצורות האלה ראה
כנה את המצודות הישראליות בהר הנגב '  ,קתדרה ,

ץ ?1

~

ור '

1

( ניסן תשל " ט )  ,עמ '

44 - 4

 :ז'

משל  ' ,מי

( דיון בהשתתפות א ' נגב

כהן ) .
. 125 - 112

112

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות

113

אפלבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  ' : 8במחוז זה משתקף מבחינה צבאית מדינית מצב של אי  -שקט ביחסי

, 18

יהודה וממלכת הנבטים  ,והכוחות הרומאיים תפסו עמדות  -כבוש כאיזור כרי להבטיח את גבול המדבר
הטבעי המשתרע כין רפיח לים המלח  ,והשטחים הסמוכים לו צפונה ודרומה  .התקופה שבה היו התנאים
מתאימים לפעולה כזו היא בין

105 - 70

לספה " נ  ,ואפשר שראשיתה אף קדומה יותר  .כבר כשנות

44 - 42

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

זמן לא רב הובא לפניו [ היינו  ,לפני הנציב הרומי קוספיוס פאדוס ] ונהרג ראש הליסטים
תלמי  ,שעשה רעות גדולות באידומיאה ולערבים  ,ומאז טוהרה יהודה כולה מליסטים
בהשגחתו ודאגתו של

פאדוס ' .

4ון

מקטע זה אין ללמוד שכוחות רומיים פעלו בהכרח

בטריטוריה הנבטית ; אין בו דבר על מבצע צבאי שערך הנציב הרומי  ,והבעיה שמדובר בה
אינה זאת של שודדים שתוקפים את יהודה מעבר לגבול  .יתירה מזאת ; נאמר כאז במפורש
שהנציב הרומי הצליח לטהר את יהודה מליסטים  ,היינו שהבטיח חוק וסדר  .רמז שני מוצא
אפלבאום בבואו של קאסיוס לונגינוס  ,נציב סוריה  ,ליהודה ואלה הם דבריו

:

' קאיוס

לונגינוס  ,נציב סוריה בשנות  , 50 - 44הגביר  ,כנראה  ,במדה מרובה את חיל  -המצב שביהודה
( יום  , .קדמ  .כ ,

א ,א)'.

אין לנו אלא לקרוא את דברי יוסף בן  -מתתיהו כדי להיווכח שלפירושו

של אפלבאום אין כל אחיזה שהיא במקור

הוא

[ פאדוס ]

:

קרא אז גם לכוהנים הגדולים ולראשי אנשי ירושלים ויעץ אותם

לשים באנטוניה  -זה המבצר  -את המעיל הארוך ואת הבגד הקדוש  ,שעל פי
המנהג לובשו רק הכוהן הגדול  ,שיהיו מונחים ברשותם של הרומאים  ,כמו שהיה

קודם לכן  .והם לא העזו לסרב  ,אולם בקשו מפאדוס ולונגינוס  -שכן גם הוא בא
לירושלים והביא אתו חיל רב מתוך פחד  ,שמא יכריחו פקודות פאדוס את עם

היהודים לעורר מהומה  -שירשו להם  ,ראשית לשלוח שליחים אל הקיסר ,
שממנו יבקשו שהבגד הקדוש ימצא ברשותם  ,ועוד שיתכו עד שיידעו מה יענה
קלאבדיוס על

כך .

5ין

הרקע לבואו של נציב סוריה היה אפוא החשש שמא תפרוץ התקוממות יהודית בשל

הדרישה להפקיד את בגדי הכוהן הגדול בידי הרומים  .היה זה אמצעי זמני  ,שאין לו שום
קשר עם התנאים היציבים או הבלחי  -יציבים בגבולה הדרומי של יהודה  .כללו של דבר  ,אין

שום זכר במקורות לפשיטות  -שוד מהנגב הנבטי על דרום  -יהודה בתקופה שלפני המרד
הגדול  ,לא בתקופתו של הורדוס ולא לאחר כינונו של השלטון הרומי הישיר

ביהודה .

כאשר הרומים כוננו את הפרובינקיה יודיאה הם צפו  ,מן הסתם  ,שבמשך הזמן יוכלו

לצמצם את חיל  -המצב

בה .

זאת היתה בדרך  -כלל ההתפתחות בפרובינקיות  ,לאחר

שהתושבים המקומיים הסתגלו לסדרי השלטון הרומי והעדיפו שלום  ,חוק וסדר על  -פני

מרידות  ,תוך ויתור על נסיון להשיג חירות מדינית  .ביהודה ההתפתחות היתה

הפוכה .

הסכסוכים בין האוכלוסיה היהודית לשלטון הזר החריפו והלכו  ,עד שפרץ המרד

הגדול .

כפי שהראיתי  ,הצבת חילות  -מישמר ברחבי הארץ היתה מרכיב שיטתי באסטראטגיה שנקט
אספסיאנוס להכנעת המורדים

היהודים .

כפי שהציב חילות  -מישמר כאלה בשאר אזורי

הארץ  ,כך עשה באדום  ,וזאת כדי להבטיח פיקוח רומי צמוד על האוכלוסיה היהודית  .על

רקע זה  ,צריך לבחון ולפרש את הנוכחות של חילות  -מצב רומיים ביהודה  ,ובדרומה בכלל
זה  ,בתקופה שבין המרד הגדול לבין מלחמת בר  -כוכבא ,

ואפילו בתקופה מאוחרת יותר .

16ן

לספה " נ נערכה תחת פקודו של קוספיוס פרוס פעולה צבאית שבסופה נלכד " הארכילסטס " תלמי  ,שפעל

בערב ובאידומאיה ( יוס  .קד  .מ  .א  ,א ,
114
115

116

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות
שם , 20 ,

א.

[  , ) ] 5ולשם כך

בודאי נדרשו כוחות רומאיים בארץ

הנבטים ' .

. 5 , 20

 -6ך.

לדיון מפורט בעימות הצבאי הרומי  -יהודי ראה מאמרי  ' ,הצבא הרומי ומרידות היהודים ' ( בייחוד פרק
ט " ו )  ,א ' רפפורט  ' ,יהודה ורומא  -מרידות היהודים '  ,ירושלים . 1983

קן2נ

ישראל שצמן

מיתחם מחנה ו ' במערכת המצור הרומי סביב מצדה  .בתצלום נראה החלק הצפוני של מצדה
ומחנה ו

',

הוא מחנה התקיפה העיקרי של פלאוויוס מילווה במערב  ,מעבר לגיא הארמון הצפוני .

בפינה הדרומית  -מערבית של מיתחם מחנה ו ' אפשר להבחין במחנה מצומצם יותר שנבנה בחלקו
מאבני המחנה הגדול  .מחנה זה שימש את יחידת חיל  -המצב הרומי  ,אשר שהתה באזור מצדה
בתקופה הראשונה שלאחר המרד .

את העברת הלגיון העשירי פרטנסיס מסוריה לירושלים יש לראות כתגובה של השלטונות
הרומיים למרד הגדול  ,במגמה להבטיח לעתיד שליטה חזקה והדוקה יותר על האוכלוסיה

היהודית  .יחידת  -צבא רומית הוצבה כמצדה לאחר כיבושה על  -ידי סילווה  ,לא כדי לבלום

פלישות נבטיות  ,אלא כדי למנוע את נפילתה לידיים יהודיות .
30

7ן ן

קוהורטה רומית

( Cohors 1

 ( milliaria Thracumחנתה ליד חברון  ,ויחידת  -מישנה שלה חנתה בעין  -גדי  ,כדי להבטיח
נוכחות רומית קרובה ליישובים היהודיים  .נוכחותם של חילות  -מצב רומיים ידועה בעוד
117

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמות
 . 44 - 45קק 17 ) 1967 ( ,

,7

,גונן

 . 407על החזקתה של מצדה בידי הרומים לאחר שנת  73ראה ' . Yadin , :ו
' Masada and the Limes ' ,

בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול

מקומות  ,אלא שברור שידיעותינו בודדות ואינן נותנות תמונה מלאה של מערך הצבא הרומי

בארץ  -ישראל .

8ן ]

וצריך להזכיר היבט נוסף של התקופה הזאת  .הדיכוי של המרד הגדול על  -ידי הרומים
היה כרוך בהחרמה של אדמות

יהודים  ,קולוניזאציה של חיילים רומיים משוחררים  ,חלוקת

אדמה לתומכיו של אספסיאנוס ורומים אחרים  ,ועקירה של ציבור יהודי גדול ממקומו  .אלה
שהפסידו וסבלו  -פחדו  ,אך לא היה אפשר לבטוח

בהם .

 ]9ן

עבודה רבה הוטלה על

השלטונות הרומיים כתוצאה מהתמורות הכלכליות והפוליטיות  ,ואין ספק שהיו רגישים
לסימנים של מגמות  -מרי בקרב האוכלוסיה היהודית  .זה הרקע ואלו הבעיות שדרשו השגחה
צבאית מתמדת ונקיטת אמצעי  -בטחון בתקופה שלאחר המרד הגדול  ,ולא איומים מחוץ
לגבולות הפרובינקיה .

סיכום
מתוך הדיון עולות המסקנות הבאות

א.

:

המקורות הכתובים הקיימים מלמדים  ,כי במאות הרביעית עד השביעית לספירה ,
היתה בנגב מערכת  -הגנה צבאית שאליה היה קשור ארגון מינהלי וכלכלי .

ב.

סביר כי מרכיבים אחדים של שיטת הלימם החלו להיווצר לפני תקופתו של
דיוקלטיאנוס

;

אולם האופי המוסדי הכולל של השיטה  -שבה היו משולבים

וקשורים זה בזה מוסדות צבאיים  ,מינהליים  ,משפטיים וכלכליים  -הינו תופעה
השייכת לתקופת הקיסרות המאוחרת  ,כלומר מסוף המאה

ג.

השלישית .

העיון ביחסים בין האוכלוסיה היהודית והשלטון הרומי  ,בטיב הקשרים בין האחרון
לממלכה הנבטית וכן במידע הארכיאולוגי  ,מראה  ,כי היתה זאת בעיית הבטחון
הפנימי שעמדה במרכז השיקולים הצבאיים של השלטון הרומי במחצית השנייה של
המאה הראשונה לספירה  ,לפני ואחרי המרד הגדול  ,ולא איומי  -פלישה ופשיטות
מתחום הממלכה הנבטית  .מצב עניינים זה נמשך לפחות עד מלחמת

ד.

בר  -כוכבא .

התפתחות הלימס של פלסטינה )  oimes Palaestinaeהיתה קשורה באופן טבעי
בהיסטוריה של אותו חלק של הנגב שעד שנת  106נכלל בתחום הממלכה הנבטית ,

118

לדיון מפורט בעדויות ורמזים על חילות  -מצב רומיים בארץ בתקופה שלפני מרד בר  -כוכבא ראה Sh . :

.

 . 28 -קק Applebaum , Frolegomena ro the stuay ofrhe Second Jewish Revolt Oxford 1976 ,

 . 31חלק מהעדויות מפוקפקות  ,ואיני יכול להסכים עם כל הצעותיו ו2ל אפלבאום  .מוצני קטעים של יוסף
בן  -מתתיהו ( מלחמות

) 253 ; 163 , 7

משתמע  ,כי חנייתם של יחידות  -צבא רומיות ביישובים יהודיים היתה

תופעה שכיחה בשנים הראשונות לאחר המרד הגדול  .במגילה תענית ישנו קטע שיכול היה ללמד על
מציאותם הרגילה של מחנות  -צבא רומיים ביישובים יהודיים

:

' בשובסר היה נפקו רומאי מן

ירושלים .

מפני שהיו מצרין לבני ירושלם ולא יכלו לצאת ולבוא מפניהם כיום אלא בלילה ובמה היו מצרים להם
מלכי יון היו מושיבים קסטריאות

]

 [ castraבעירות להיות מענין את

הכלות '  .אולם הרקע ההיסטורי

של קטע זה אינו ברור ואי  -אפשר ליחסו בוודאות לתקופה שבין המרד הגדול ומלחמת בר  -כוכבא  .ראה
 .קק 8 - 9 ) 1931 - 1932 ( ,

.

Lichtenstein , ~ Die Fastenrolle ' , Hebrew C/nion College Annual

:

.א

304 - 305
119

ראה אפלבאום ( לעיל  ,הערה  , ) 97עמ ' Bfichler The Economic Conditions ofJudaea ; 395 - 379

1912

London

.

lTecond Temp /e

Destruction of

after rhe

) .ע

1

י

)

ישראל שצמן

אחר  -כך היה

חלק מהפרובינקיה הרומית ערביה  ,ומשנת

300

לערך השתייך

לפרובינקיה

פלסטינה .

במחלוקת 20 ,י

אבל יש לשים לב לעניין אחד  :מרבית חילות  -המצב הרומיים הידועים

ההיסטוריה של תכל  -ארץ זה עדיין לא  -ברורה ושנויה

לנו מן ה ' אונומסטיקון ' של אוסביוס  ,ובמיוחד מן

ה Notltla Dignitatum "-

( t

נמצאו

צפונה מהחלק הנבטי של הנגב ; לפיכך  ,דומה שאין קשר ישיר בין השיטה המאוחרת
למה שאפשר שהתפתח במאה השנייה באזור

ה.

זה .

כיוון שעתה ידוע בבירור  ,שבחלק מהמקומות שיוחסו למערכת הלימס של פלסטינה
לא היו כל מיתקנים צבאיים שהם  ,וכיוון שאפשר לפקפק בתפקוד הצבאי של מקומות
נוספים  -יש צורך בבחינה מחודשת של הטאקטיקה שהופעלה במערכת ההגנה

מחודשת .

הזאת  .ואף ההבטים האחרים של שיטת הלימס ראויים לבחינה

32

120

ראה נגב ( לעיל  ,הערה

.

 , ) 9עמ ' , 635 - 620

. 660 - 641

 . 225ק Arabia Provincia ' , JRS 61 ) 1971 ( ,

וכנגדו ראה

 :תם Report

.

)ע G . W . Bowersock ,

מדוע הועברו הנגב  ,סיני ואדום
מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה
בסוף המאה השלישית לספירה

?

יורם צפריר
זאב רובין
ישראל רול

33

הדיון נערך בירושלים  ,על  -ידי המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי
והאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,בט ' כסלו תשמ " א ( ) 17 . 11 . 80

,

.,
?יף די

יורם צפריו

"י-

"?

.

"

.

"

ו

.

(

ך

י

-

1,
) ןן

41 , ,ג

,,

בג

1

הפרובינקיה ערביה במפת פטולמאיוס  ,שיחזור  -עם כתובות ביוונית  -מן המאה הט " ו על  -פי
פישר ה. Leiden -Leipzig ] 93

,

 . Fischer , Claudii Ptolemaei Geoghנ ) 3 .מרבז המפה קו
raphiae
-

המפריד בין הפרובינקיה ערביה  -פטריאה שמדרום ( מתחת
( ממערב )

לקו ) ,

לבין הפרובינקיה פלסטינה

והפרובינקיה של סוריה ( ממזרח )  .בקצה הימני למטה  ' -ערב המאושרה '  .למעלה

משמאל  -אגיפטוס ( מצריים ) .
שים לב לרכס של הר  -סיני המצוין בקו כהה ועבה בחלק השמאלי של ערביה ; משני עברי סיני -
המפרץ הערבי ( מפרץ  -סואץ ; משמאל ) והמפרץ האילויתי ( מפרץ  -אילת ) מימין  .בקצה הדרומי של

חצי  -האי  -סיני מצויה פארן  .בקצה הצפוני  -מערבי של ערביה אבודה ( = עבדת )  .בקצה הצפוני -
מזרחי לערביה  -הבירה

214

בצרה .

וראה גם הדיון להלן .

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר הירדן וסיני
מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה
בסוף המאה השלישית לספירה

?*

יורם צפריר

נותרתו של דיון זה מציגה שתי קביעות ושאלה אחת  .הקביעה הראשונה היא  ,שאכן שטחי
הדרום עברו מתחומה של פרובינקיה אחת לפרובינקיה אחרת בתוך גבולות האימפריה
הרומית ; הקביעה השניה היא שמאורע זה הל בסוף המאה השלישית לספירה  ,היינו כימי
הקיסר דיוקלטיאנוס  .השאלה הנובעת מן השתים היא מדוע חלה העברה זו ומדוע חלה

בתקופה האמורה  .לבירורן של שתי הקביעות ולנסיון תשובה על השאלה ' מדוע ' מוקדש
דיוננו

זה .

א.

ייסודה ותחומיה של הפרובינקיה ערביה

נאשר סיפח הקיסר טראיאנוס בשנת

106

לספירה את ממלכת הנבטים לאימפריה הרומית ,

הוא הקים במקומה את הפרובינקיה הרומית ' ערביה '  .פרובינקיה חדשה זו ירשה את שטחי
ממלכת הנבטים וכן שטחים בצפון עבר הירדן בתורן ובבשן  ,שקודם היו בידי השליטים
מבית הורדוס  .שטחים אלה נוהרו ללא שליט חוקי משנסתלק מן העולם אחרון המלכים
מבית הורדוס  ,הוא אגריפס השני  ,סמוך לשנת
הקמתה של

100

לספירה  ,כלומר שנים ספורות לפני

ערביה .

על פרשת הקמתה של הפרובינקיה אנו שומעים בפי המחברים הקרובים לתקופה רק
הערות

מעטות .

המקור העיקרי הוא דיו -קאסיוס  ,במאה השלישית לספירה  ,המספר

שקורנליוס פאלמה נציב סוריה תפס את שטחי ערביה שליד פטרה וכפפם

לרומים .

!

כמו כן

מוצאים אנו משפטים מסכמים אחדים אצל אמיאנוס מרקלינוס במחצית השנייה של המאה

הרביעית .
*

2

במסגרת תיאור הממלכה  ,לאחר שהוא מספר על הפרובינקיות של סוריה ושל

מאמר זה מבוסס על הרצאה שהושמעה במסגרת דיון חוקרים שנערך ביד יצחק בן  -צבי בירושלים ביום
 . 17 . 11 . 1980הדיון נערך מטעם המרכז המשותף על יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,והשתתפו
בו גם זאב רובין  ,וישראל רול  .ישב ראש אברהם נגב  .חלק מן הדברים האמורים כאן התפרסמו לאחר
זמן  ,כצורה מצומצמת  ,בפרקי  ' :הפרובינציות בארץ  -ישראל  -שמות  ,גבולות ותחומי מינהל '  ,בספר

ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א ' ירושלים תשמ "ב  ,עמ ' . 386 -350
ש' ספראי  " ,צפריר ומ ' שטרן ( עורכים ) .
הקורא למצוא כפרק זה ולהלן  :צפריר  ,הפרובינציות] .

:

צ ' ברם ,

רקע גיאוגראפי היסטורי כללי לדברים הנאמרים כאן יוכל

.

.

Dio Cassius LXVIII

1

14 , 5

2

 Ammanus Marcellinus, xivt 8 , 13וראה 3ם התרמם לעברית כידי שרה דכורצקי  ,אמיאנוס
מרקלינוס  ,דברי הימים  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

. 21

ו

1

~~

דרך רומית סלולה בלגיה שבחורן  ,דרומית  -מזרחית למיסמיה  .תצלום  -אוויר

מ 1927 -

פלסטינה הוא מזכיר את ' ערביה הגובלת מצידה האחד בארץ הנבטים העשירה בסחורות
למיניהן וגדושה מבצרים חזקים
לה  ,ציות לחוקינו נכפה עליה

ומצודות . . .

' אשר ' שם פרובינקיה ניתן לה  ,מושל הוקצה

טראיאנוס  ,אשר פעמים הרבה שבר את גאון

ביד האימפראטור

תושביה בעת אסרו מלחמה עם סדיה ועם הפארתים ' ( תרגום שרה

יתר הידיעות שבידנו הן ממקורות עקיפים

:

דבורצקי ) .

מימצאים אפיגראפיים ופאפירולוגיים -

החל בפאפירוס המכיל מכתב פרטי של חייל לאביו בשנת

המציינות את מניין שנות הפרובינקיה  ,בנכסית  ,ביוונית

ן10

לספירה

וברומית .

4

3

וכלה בכתובות

למרבה השמחה ,

המימצאים מן הסוג האחרון הם מרובים ביותר  ,ואכן כיום יש בידנו מחקרים רבים  ,הדנים
בתולדות ערביה ויישוביה  ,בראש וראשונה על פי המימצא האפיגראפי  .ראש וראשון
למחקרים הוא ספים המונומנטאלי של ברינוב ודומאשבסקי על הפרובינקיה ערביה -

עין:

3

8 ] Trajan : les papyrus deק ) . Preaux , ' Une source nouvelle sur l ' annexion de l ' Arabie

 . 123 - 129קק 950 ( ,ן ) 5
4

ראה להלן הערות , 9 - 5

ישראל ועתיקותיה  ,בז

42

.

Phoibos

ובנוסף

( תשכ " ג ) ,

:

"

466

"

Michigan 465

א ' נגב  ,כתובות נבטיות מעבדת ( ב ' ) ידיעות החכרה לחקירת ארץ -

עמ '

; 157 - 145

י ' ידין  ,ממלכת הנבטים  ,הפרובינציה ערביה  ,פטרה ועין

גדי לאור התעודות מנחל חבר  ,ספר אילת  ,הכינוס הארצי השמונה עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים
[ להלן  :אילת ]  ,עמ '

. 167 - 149

תשכ " ג

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

במיוחד הדיון ההיסטורי בחלק השלישי משנת
באוארסוק ,

6

נגבל

ואחרים .

1909

די ון

וכלה במחקרים המודרניים של

5

8

החוקרים מדגישים במיוחד את תפקידה המיוחד של ערביה להיות אזור ח "ן בין מרכזי
היישוב שבפנים האימפריה לבין שבטי המדבר חסרי המנוחה  ,הסמוכים לגבול האימפריה
מבחוץ  ,כלומר ממזרח ומדרום  .שבטים אלה היו לעתים מונעים בידי אויבי רומא הגדולים

 הפרחים ולאחר מכן יורשיהם הסאסאנים  -מן העבר המזרחי של המדבר  .אך בעיקרנבעה ההטרדה מעצם פשיטותיהם של השבטים הערביים המורעבים תדיר  ,אשר חמדו את
עשרן של ארצות

המזרע .

9

על שטחה של ערביה אנו למדים בראש וראשונה מתיאורו של הגיאוגראף קלאודיוס
פטולמאיוס  ,מאמצע המאה השנייה

לספירה .

0ן

מקור זה הינו קרוב יחסית לזמן הקמתה של

הפרובינקיה  -ואת דבריו אפשר לבחון ולאמת גם בעזרת כתובות  ,תפוצתן של מטבעות
וכן על פי אזכרות של מקורות מאוחרים .
פטולמאיוס חיבר ' מדריך גיאוגרפי '

( 1011ז7ף9פ 1ז

מפות  ,שבמקורו היה נספח למפה מפורטת של

מפה

זו

כללה

איתור

מדויק

של

"
ה ' עולם

ספר עזר לעשיית

( - ) ] 80

1שבק7

המיושב ' כולו  -ה ' אויקומנה '

;

הפרובינקיות השונות ושל היישובים המרכזיים

בקואורדינטות אורך ורוחב המצוינות במעלות ודקות  .לצערנו  ,לא שרד כל עותק של המפה
מן התקופה הרומית  ,אלא הספר הנלווה בלבד  ,שעל פיו נעשו שחזורים של המפה  ,החל
מראשית העת

החדשה .

על הערך העצום של החיבור כמקור ללימוד מצבה של ארץ ישראל ,

] ן

מעידה העובדה

שפטולמאיוס לא הקפיד למיין את מקורותיו על פי זמנם  .על כן מוצאים אנו בספרו ערבוביה

של שמות ומושגים  ,הלקוחים ממקורות המייצגים מצבים שכבר בטלו מן העולם  -דוגמת
תיאוריו

של

בן

יוסף

מתתיהו .

מסיבה

הקים

זו

לתחייה

פטולמאיוס

חבלים

אדמיניסטראטיביים שכבר לא התקיימו בזמנו  ,אפילו אם שימשו בחלקם בלשון הדיבור ,
כגון הדקאפוליס  ,הגליל  ,השומרון יהודה

5

מושגים אלה משמשים במקביל

ואדומיאה .

שבל  Domaszewski ,תסע R . E . Brdnnov 12 !1 .
.
  . 247קק ' ProvinciaArabia 111 , Strassburg 1909 ,362

6

 Garrison of Arabia ' , JTeitschrfr fUrעח1תG . W . Bauersock , ' The Annexation and the 1

 Arabia Provincia ' ,ת Report 0וע '  . 37 -47 ; idem ,קק Papyrologie und' Epigraphik , 5 ) 1970 ( ,

.

 . 219 - 242 , esp . 228 11 .קק Studies 61 ) 1971 ( ,
7

Journal of

Negev , ' The Nabateans and the Provincia Arabia ' , Aufstieg und Niedergang der

 .קק 11 , 8 , Berlin-New York 1977 ,
IRWשזע ] .
 [ 520 - 586להלן :

45 . ( ,ט ) Hasse

 .יי

)

ש

Temporini

.

.א

R mischen Welt
~

. 72 - 67

8

ראה להלן הערות , 9

9

על פעולות השבטים הערבים ועל דרכי התגובה הרומיות באזורי המדבר הסורי ראה " , ' The :
the

,

D . F. Graf, ' The Saracens and

Oriental Research

) .ע

;  . 508 - 533קק Principat ' , ANRW 11 , 8 ,

ק ofrhe American Schools

Arabian Frontier' , Bulle

ת48ן

 . )2 .נ

Frontiers of
Defence of

 . 1 - 26קק  229 ) 1978 ( ,ושם ביבליוגראפיה מפורטת ; ום E . E . Peters , ' Romans and Bedouin

ץנו

 . 315 - 326קק Southern Syria ' , Journal ofNear Eastern Studies 37 ) 1978 ( ,
10

( מהדורה מצולמת

:

וראה גם מהדורת מילר 2 . Ptolemaeus , Geographia, ed . ) 2 . Miller , Paris ,

)

Ptolemaeus , Geographia, ea . C . F . A . Nobbe , Leipzig 1843 - 1845
; ) 1966 Hildesheim

1883
11

על כך ראה צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '

. 358 - 354

)2 .

)

יורם צפריר

ולפעמים

תוך התנגשות בלתי נמנעת עם

) ( Palaestina

וערביה פטריאה

) Petraea

מושגים שהיו תקפים בימיו  ,פלסטינה

. ( Arabia

למרות קושי זה אפשר לעקוב אחר

תחומיהן של שתי הפרובינקיות .עניננו  ,כאמור  ,מצטמצם לאזורים הדרומיים והמזרחיים

ערביה .

בלבד ובמיוחד לתחומה של
בערביה עוסק הפרק

( לפי מהדורת מילר הפרק

ה 17 -

ה ) 18 -

מן הספר החמישי ; ראשיתו

כמקובל במבוא כללי והמשכו ברשימת היישובים של הפרובינקיה :
מצב

( תזיס )

ערביה פטריאה

ערביה פטריאה נתחמת במערב על ידי החלק של מצרים שכבר תואר ; מצפון  -על

ידי פלסטינה  -יודיאה ( = יהודה ) ועל ידי החלק של סוריה  ,לאורך הקווים שלהן שכבר

הוגדרו ; מדרום  -ראש המפרץ של המפרץ הערבי ,
ועד המפרץ ההרואופילישני ,

פארן4י והוא במעלות

3ן

מן הגבול לכיוון מצרים שכבר תואר ועד הכף של

אלו 280 - 650 :

של המפרץ שהיא ב- 660

12

אשר ב

630

' - 30

290

' , 50

30 ' 280

'  , 30מן המפרץ האילניתי ששם ועד הזוית

וכן הכפר פארתי

ב- 650

אלנה 6 ,י אשר בראש המפרץ של המפרץ הקרוי באותו השם בס65

280

'  40והכפר

' 290 - 40

' ; 15

ממזרח  -לאורך הקו היוצא לכיוון הגבול המזרחי של סוריה  ,שכבר נרשם  ,לצד
ערב המאושרה ~

ן

ועד הקטע של אותו הקו  ,אשר הוא

המדבר הערבי ועד קצה

ב30 ' 300 - 700

ולאורך

הקו .

באותה הארץ 8י מצוי חבל ההר הקרוי מלאנה 9 ,י

מראש המפרץ של פארן ועד יהודה .

וממערב להרים אלה שעל יד מצרים נמצאת סראשגי ומתחת לה מוניכיאתיס  ,ומתחת
לזו  ,לכיוון המפרץ  ,נמצאים הסראניתים

ועל יד ההרים של ערב המאושרה הראיסנים .

התיאור  ,אף שהוא מנוסח כצורה קשה להבנה ומבוסס בחלקו על קווי גבול שתוארו בפרקים

אחרים  ,מבהיר באופן כללי את תחומי הפרובינקיה  .רשימת היישובים של ערביה מוסיפה
על ידיעתנו

:

ואלה הערים והכפרים בפרובינקיה שבתוך הארץ

אבודה

~

מליאתה

45 ' 650

30 ' 300

קלגואיה

660

' 20

300

' 30

ליסה

650

' 50

15 ' 300

גושה

45 ' 650

300

גיפסאריה

40 ' 650

45 ' 290

1ך9ה

30 ' 650

30 ' 290

2נ

15

כיום נווה  -פיראן בוואדי שיראן היישוב העיקרי באזור ההרים של דרום סיני .

14

ץ

15 ' 650

30 ' 300

מפרץ אילת  ,בהמשך יכונה המפרץ האילניתי .
מפרז סואץ ; על שם העיר הריאינפוליס ( = עיר הגבורים ) שבראש המפרץ .
הכוונה כפי הנראה לראם מותמד  ,בקצהו הדרומי של חצי האי סיני.

13

ונ

( = עבדת )

:

16

.

היא אילה -

אילת .

הדרומית  ,בשטח ערב הסעודית כיום

17

ערב

18

חצי האי סיני .
פירושו ' ( ההר ) השחור' .

19

(א ]  tApaOla , Arabia 501ע

ק1ם) 265
~

מדוע הועכרו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן ( סיע מן הפרובינקיה ערביה

פטרה

660

כרכמובה

( כרך  -מואב )

' 45

300 300

300

10 ' 660

נאוארה

660

' 10

40 ' 290

זנאתה
י

45 ' 660

50 ' 290

אדרו

670

. -.

290

' 55

צוער

670

' 20

30 ' 300

תאנה
- -

30 ' 670

30 ' 300

.

נקלה

670

' 30

15 ' 300

קלטארו

670

' 50

20 ' 300

מוקה

670

' 50

300

' 10

50 ' 680

310

' 55

310

לסברתה

( = חשבון )

זיזה

680

מגוזה

680

סידבא

680

.

ז

לנדיה

300

45 ' 300

' 30

690

רבאתמום ( = רבת

מואב ) 9ן *

יאניתה
ז

' 45

300

' 40

' 30

30 ' 300

40 ' 680

15 ' 310

680

צוראתטה

690

בצרה לגיון

45 ' 690

10 ' 310

מסדה
יז

690

' 25

310

' 20

שךוה

40 , 690

310

' 20

קורקי

680

310

'5

.

די ון

' 15

310

' 10

מרשימת היישובים יחד עם ההקדמה עולה שערביה ( המכונה כאן ערביה פטויאה  -על
שם הבירה העתיקה

בירתה בצרה שכנה

פטרה )  ,השתרעה על פני מרכזו ומורחו של עבר הירדן עד גבול המדבר .
בבשן  ,בחלק הצפוני מזרחי של הפרובינקיה 20 .

במזרח היה גבולה של

ערביה המדבר  -קו גבול שאי אפשר להגדירו באופן מדויק

;

במערב היא גבלה

בפלסטינה  ,אשר השתרעה על פני בקעת הירדן המזרחית ועל פני החלקים המערביים של
הגולן  ,הגלעד ומואב  .אזורים אחרונים אלה היו כידוע אזורי ' עבר הירדן היהודי ' ( פליאה

בית -שני .

 (ft paiaונודעו כחלק מיהודה עוד בימי
~
מדרום למואב נסגר גבולה של ערביה אל ים המלח ; צוער ( א  -סאפי )  ,בשפך נחל זרד ,
כבר נמנית בין ערי ערביה  .בדרום מגיע גבול ערביה עד אילה = אילת ומפרץ אילת ( המפרץ

הערבי או המפרץ האילניתי בלשון פטולמאיוס ) והיא כוללת בשטחה את הר אדום כולו עם

 * 19במהדורת מילר מופיעה הצורה המתוקנת .
20

ק

מעבר הבירה ( המטרופוליס ) של ערביה מפטרה לבצרה חל כפי הנראה זמן מה לאחר הקמת הפרובינקיה
ערכיה  ,ולא מיס עם הקמתה

כ . 106 -

בתעודה משפטית משנת

שהתעודה הוצאה בפטרה  ,המטרופוליס של ערביה .
ראה  :ידק ( לעיל  ,הערה א בעיקר עמ ' . 157 - 156

124

לספירה שנתגלתה בנחל חבר מצוין

) 4 ' Apapiaתז
~

.

0 % 6קזחק  ftiTpaע) . . 4

81
~

"

ן:

מבנייני
הרומית

בצרה  ,בירת

פרובינקיה ערביה

:

קשת מונומנטאלית בעלת שלושה פתחים  ,מן התקופה

עבדת .

פטרה  .עם ערביה נמנה עיקר שטחו של הר הנגב עם העיר

21

בערביה נכלל מרכזו

ודרומו של חצי האי סיני עם הכפר פארן  ,כיום נווה פיראן  .אזור דה  ,הריק מיישובים  ,מתואר
בהרחבה בהקדמה הכללית של תיאור

ערביה .

פטולמאיוס מציין שערביה גובלת במערב במצרים וכוונתו ללא ספק לגבול מצרים בסיני
שעבר בקו אלכסוני מדרום מערב לצפון מזרח  .עם מצרים נמנה החוף של צפון סיני כולו עד

צפונה מאל  -עריש  ,והגיע לנקודה במחצית הדרך בין אל  -עריש לרפית שממנה החלה
פלשטינה  .כמו כן היתה במצרים קלסמה  ,כיום סואץ  ,בראש מפרץ סואץ  ,או בלשונו של

פטולמאיוס ' המפרץ ההרואוסוליטני '  .החלק של מצרים היה מעין משולש דמיוני שקדקדו

21

"

בודה  -עבדת נזכרת בראש הרשימה של ערי ערביה ואחריה עוד שש ערים שזיהוין אינו ידוע  .שמינית

ברשימה היא פטרה  .דומה שכאן נזכרות תחנות בדרכי הנגב וראה על כך  ,ז ' משל וי ' צפריר  ,הדרך

הנבטית מעבדת לשער רמון  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

62 - 54

וכן

Tsafrir , ' The :

,

.ץ נ

2 . Meshel

Nabataean Road [rom Avdat 10 Sha 'ar Ramon ' , Palestine Exploration Quarler/y , 107

 . 3 - 21קק  . 103 - 118 ; 108 ) 1975 ( ,קק  . ) 1974 ( ,וראה גם  :ז ' משל  ' ,דרכי הנגב לפי תיאורו של פתולמיוס

ביבא -

ומפת פויטנגר '  ,חפירות ומחקרים ( ספר ייכין )  ,תל אביב  , 1973עמ '

40

. 209 - 205

התחנות הנבטיות מיסודן

ממקור נבטי כלשהו .

אולי כבר לא התקיימו בחלקן בעת שכתב פטולמאיוס את ספרו  ,אלא הוא העתיקן
על שיוך מחנה הצבא שבעבדת לתקופת הפרוכינקיה ערכיה ראה  :ר ' כהן  ' ,החפירות כעבדת בשנת
, ' 1977

קדמוניות  ,יג ( תש " מ )  ,עמ '

46 - 44

בניגוד לדעת א ' נגב הרואה במחנה מחנה צבא נבטי  ,שכבר היה

עזוב באמצע המאה הראשונה לספירה  ,וראה לאחרונה

. 85 - 83

:

א ' נגב  ,אדוני המדבר  ,ירושלים  , 1983עמ '

%.ב"
,

יי

8

ן

לוו

ש;

,

וי

;

:,

,

)

י

מבנייני בצרה  ,בירת פרובינקיה ערביה

:

מקדש עם עמודים קורינתיים

האחד בסואץ  ,קדקדו האחר בפלוסיון ( כיום תל פארמה סמוך לבלוזה  ,ממזרח לפורט
וקדקדו השלישי בנקודת הגבול בין אל  -עריש

ורפיח .

סעיד )

27

היתר של אותו משולש דמיוני עבר בקו אלכסוני בין סואץ לנקודת הגבול  .קו זה אפשר
למתחו על פני מפה אך במציאות לא התעניין איש במהלכו המדויק  ,כיוון שעבר באזורי

המדבר של מרכז סיני וצפונו  ,אזור ריק מיישובים שרק נוודים מעטים התקיימו בו .
בדרומה של ארץ  -ישראל עבר הגבול בין ערביה לפלסטינה בדרום בקעת באר  -שבע

וחבל ערד  ,בקו דמיוני המחבר את נקודת הגבול שמדרום לרפיח עם ים המלח  .קו זה הוא
גבול טבעי יישובי  .מצפון לו עדיין עולה ממוצע הגשמים השנתי על

200

מ " מ לשנה ואפשר

לקיים חקלאות בעל  .מדרום לו האקלים הוא מדברי ואין אפשרות לקיים חקלאות  ,אלא
בערוצי הנחלים המושקים במי
22

על

השטפונות .

23

נקודת הגבול  ,כסביבות שייח ' זוויד ( או ימית

קו גבול זה היה בעבר גבולה של ממלכת
לשעבר ) -

סמוך למקום הקרוי בפי אוזביוס ביתפו ,

ולאחר מכן סמוך לעיר ביתוליון  ,ראה צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '

23

חריגות הן סיס

, 364 - 363 , 355 - 354

. 374

( היא ממפסיס = כורנוב  ,כיום ממשית ) וחלוצה  ,שתי ערים כצפון הר הנגב  ,שהן נבטיות

מיסודן ומקומן הטבעי בין ערי ערביה  .ערים אלו אינן נמנות על ערביה אלא על ' אידומיאה

שביהודה ' .

אם אמנם ' העברה ' זו לא בטעות יסודה  ,ייתכן שיש כאן עדות למצבו של הר הנגב במאה השנייה
לספירה  ,כאשר רוב יישוביו ידעו שלב של דלדול ושקיעה בעקבות ירידת ממלכת הנבטים והתקפותיהם

של שבטי המדבר  .חלוצה העיר הצפונית וממשית אשר ישבה על ציר הדרך העיקרי לדרום  ,היא דרך

' מעלה עקרבים ' הרומית  ,ידעו אז פריחה מיוחדת  ,בניגוד לשאר ערי הנגב  .וראה על מצב ממשית
בתקופה זו

:

, Israel Explorarion

' 8 Arabia

"

תועסץע /) . Negev , ~ Oboda , Mampsis and the

41

יורם צפריר

הנבטים

;

מצפון לו שכנה יהודה  ,וחבל אדומיאה שביהודה  .לימים יהפך קו זה לרצועת

הביצור של

' גבול פלסטינה ' ) , almes palaestinae

שלטונם של השבטים

הנודדים .

המפריד בין הארץ המיושבת לבין תחום

24

בגלל מעמדו האוטוריטאטיבי של פטולמאיוס בהתוויית החשינה הגיאוגראפית
העולמית  ,נטבעה החלוקה הפטולמאית בתודעה הגיאוגראפית  -הפוליטית עד התקופות

המאוחרות .המשלחת המדעית של נפוליאון במצרים  ,דרך משל  ,חילקה את סיני לשני

חלקים  :מצרים ( אגיפטוס ) וערביה פטריאה  ,על פי מפת פטולמאיוס  .לימים יאשר חלוקה זו
מוחמד עלי בפירמאן המתווה את אזור ההשפעה המצרי  ,לעומת האזור השייך לחג ' אז
העות ' מאנית  .גישה זו עלתה אפילו במהלך הדיונים על גבול מצרים וארץ  -ישראל  ,בין
הבריטים והתורכים  ,בראשית המאה

העשרים .

זכרון ערביה הגדולה נשאר בתודעתם של ההיסטוריונים בני התקופה הביזאנטית  ,אשר
על

ידעו

האדמינסטראטיביות

התמורות

שינויי

ועל

הגבול .

מקיסריה ,

פרוקופיוס

ההיסטוריון הידוע מימי יוסטיניאנוס מתאר את הר  -סיני כהר המצוי בחבל המדברי באזור
ש ' קודם נקרא ערביה ועכשיו הוא קרוי פלסטינה

השלישית ' .

25

דבריו אלה של פרוקופיוס ,

מאמצע המאה הששית  ,הם עבורנו נקודת מוצא לבירור תאריכו של השינוי שחל במעמד
חבלי הדרום וסיני  ,כאשר עברו מתחום ערביה לתחומה של

ב.

פלסטינה .

חבלי הדרום וערביה במאה השישית  -סיומו של תהליך

דברי פרוקופיוס שנזכרו למעלה  ,מאמצע המאה הששית לספירה  ,על הר  -סיני שעבר מתחום
ערביה לתחום פלסטינה השלישית הם נקודת המוצא של דיוננו על התמורות המינהליות
שחלו בדרום הארץ  .את התמונה המלאה ביותר של תחומי הפרובינקיות השונות בתחום

עבר הירדן וארץ  -ישראל במאה הששית לספירה אנו מוצאים בשתי רשימות מינהליות -
רשימת היירוקלס מן המחצית הראשונה של המאה ורשימת גיאורגיוס קפריוס ( איש

קפריסין ) מסוף המאה .

26

רשימת גיאורגיוס הינה הרחבה והעשרה של רשימת היירוקלס ואנו

חשיבות .

נזקקים לה לעניננו רק בפרטים בודדים  ,אמנם רבי

היירוקלס מביא את רשימת הערים בשלוש הפרובינקיות של פלסטינה ובפרובינקיה

ערביה .

התפרסותן של ערים אלו מאפשרות לנו ללמוד את החלוקה הגיאוגרפית שבין

הפרובינקיות  .בפלסטינה הראשונה היירוקלס מונה

22

ערים בחבל החוף וחבל ההר המרכזי

 . 121 - 124קק  . Journal [ = IEn , 17 ) 1967 ( ,וכן הדיון אצל משל  -צפריר  ,לעיל הערה
הפרובינציות  ,עמ '
24

25

42
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וראה על הלימם  ,לעיל מאמרו של י ' שצמן כחוברת

' 01 . . .קחק piv 2סק , % 6מע

"

קט10ם "

 , 8 , 1ץ Procopius , de Aedeiiciis
26

21

ואצל צפריר ,

זו .
na

alaTIVn Tpifn

~

 ' Apapig , v v 54ע ק
~

"

] סה

"

ת מז ען ' . . .

 . 41 - 43 ; Georgiusקק Hierocles , Synecdemus 712 - 723 , ed . 1 . Burckhardt , Leipzig . 1893 ,
 . 51 -55קק g 1890 ,

גם

 . Gelzer, Leipא , . Descriptio Orbis Romani. 997- 1093 , ed .

~ gerographigue
de George de :

Chypre; Bruxelles 1939

 . Cypriusוראה

 , Le Synekdfimos d'#ierockis etתתב1881ת0א ] .

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

די ון

של ארץ  -ישראל  .בסוף הרשימה הוא מציין את ביחולה  ,היא ביתוליון  ,תחנת הגבול הידועה

בין מצרים וארץ  -ישראל

,

2

גיאורגיוס מוסיף לידיעתנו גם את קיומה של האחוזה

( גררטיקי  ,גרר ) היא גם

באר -שמע .

28

( עשז161

 ( Saltus ,הוך4יטי

המדובר הוא קרוב לודאי ברצועת הלימם שממערב

לבאר  -שבע  .סביר להניח שבאזור זה נמצאה גם אחוזה אחרת הנזכרת על ידיו היא ה ' אחוזה

זו .

של קונסטאנטינוס '  ,אך אין אפשרות לאמת הנחה

חשובה מאד היא התוספת שגיאורגיוס מביא על דבר קיומם של חבל
שבגלעד )

וחבל קורה ( היא גדור

29

( עמ878ק )

ליוו  :אס

בתחום פלסטינה הראשונה  .תוספת זו מראה שלא חל

שינוי בשיוכם המסורתי של בקעת הירדן המזרחית וקצהו המערבי של הגלעד לתחומי

יהודה ) .

פלסטינה ( וקודם לכן לתחומי

בפלסטינה השנייה היירוקלס מונה אחת עשרה ערים משני עברי הירדן  .המזרחיות שבהן
הן פלה

( = פחל )

שבבקעת הירדן המזרחית  ,היפנס

( = סוסיתא )

שבגולן  ,גדרה  ,אבילה

וקפיטוליה ( = בית רישא ) שבצפון מערב הגלעד  .גיאורגיוס מוסיף על ערים אלו את תחומו
של ' מחוז הגולן '

(  4ק16טם ]

סע. )111

~
השלישית מונה היירוקלס עשר ערים
בפלסטינה

:

פטרה
אוגוסטופוליס
ארינדלה
ז

;

-

סרכמובה ( כרך

מואב )

4ייאופוליס ( רבת

מואב )

צוער
כמפסיס
כיתאדוס
חלוצה
סלטם

על אלו מוסיף גיאורגיוס  ,בין היתר  ,את באר  -שבע ואלס (  , ) ' ] 154היא קרוב לודאי

אילת .
תחומה של פלסטינה השלישית עולה בבירור  :היא כוללת את אילת בדרום  ,שפטולמאיוס
בזמנו הזכיר כקצה גבול ערביה  .ברמת אדום אנו מוצאים את פטרה ( גיאורגיוס מפרט

ומזכיר שהיא הבירה  -מטרופוליס  -של הפרובינקיה )  ,את אוגוסטופוליס היא א  -טפילה
שמדרום לנחל זרד וארינדלה ( ע ' רנדל  ,מדרום

צוער ובמואב  ,דרומית לארנון כרכמובה

מזרח לטפילה ) .

ואריאופוליס .

בצפון מזרח התיצב לפיכך לאורך ערוצו של נחל

בדרום מזרח ים המלח נזכרת

גבולה של פלסטינה השלישית

ארנון .
ו4 :י

לעיל  ,הערה . 22

27

ראה

28

זיהויה המקובל של באר שמע כחר ' אל פאר  ,מדרום לקיבוץ אורים  ,וראה גם  ,צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '
368

29

והערה
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הזיהוי עם גדור שבגלעד ( ליד א  -סאלט ) הוא הסביר  ,כיוון שהעיר הידועה גדרה ואף שטח בקעת הירדן
שמדרום לה נכללו כפלסטינה

השניה .

יורם צפריר

בחלק המערבי של הפרובינקיה  ,בתחום הנגב  ,אנו מוצאים רק את חלוצה וממפסיס ( כיום

שפטולמאיוס ציין בשעתו כערים של ' אדומיאה שביהודה '  ,וכן את באר  -שבע  .אין

ממשית ) ,

ספק שהר  -הנגב שהגיע לפריחה יישובית במאות החמישית והששית נמנה עם פלסטינה
השלישית  ,אף דומה שבאר  -שבע ובקעת באר  -שבע הועתקו מפלסטינה הראשונה אל תחום

השלישית .

פלסטינה

ענין מיוחד לנו בתחומי ערביה  .מבחינת ההירארכיה מעמדה גבוה והוא משתווה לזה של
הראשונה

פלסטינה

,

טסיק 6טס

עסא ) פלסטינה

"
שדרגתו

praeses

:

שתיהן

נשלטות על ידי נציב מן המעמד הקונסולארי

השניה והשלישית נשלטות בידי הגמון

( ע6

נמוכה יותר  .היירוקלס מונה בערביה שבע עשרה ערים"

78ת )

(6 6

"

הוא ה -

( וכפרים ) .

30

בצרה
נילקומי ( כפר
לדרה

דיה

נילה )

( = אדרעי )

( = דיון )

איןקומ  :ה קומי ( כפר ששת

הכפרים )

מידבא
גרסה
מאיודוס
פילאדלפיה
.ניאפוליס
- .

היראפוליס
פיליפיפוליס
פאינה
י
י

קונסיאנטיה
דיוגיסיאס
קנותה
אורסוס
 -גיאורגיוס מוסיף על רשימה זו  ,בין היתר  ,כמה מקומות המחזקים את ידיעותינו על מהלך
הגבולות

:

בדרום הוא מוסיף את אסבוס  ,היא חשבון וקרוב לודאי גם את מנוור  .י 3בצפון

הוא מזכיר את נווה

שבבשן .

גבול ערביה במאה הששית השתרע  ,לפיכך  ,על פני עיקרה של רמת עבר הירדן  -עד
החבלים שמדרום לדמשק  ,על פני החורן והר הדרוזים ועד הגבול הבלחי ניתן להגדרה של

המדבר הסורי במזרח  .לאזור זה שייכים אולי כמה מן הכפרים הבלתי מזוהים על ידנו ,
הנזכרים ברשימת גיאורגיוס וכן ההכללה שהוא מביא בסוף רשימתו ' מחוז של המזרחיים
והמערביימ '

.(K

) iVa & VaTO lKeV Kal 5 uavCv

במערב מוגבלת ערביה על ידי גבול

~

~

44
30

כרשימה כפי שהבאתי בפרקי ' הפרובינציות '  ,עמ '  , 378צוין שהיירוקלס מביא למעשה רק
והשמטתי שלא בצדק את העיר פילדלפיה  .כל זה טעון

31

על השיבוש מן השם מכוור ( שק

"

תיקון .

קם  %ם ) לכפר חברם ( = קשי סורס

"

16

ערים ,

 XaPiPUG :תק) 1) 4

נכונות בכתבי היד השונים ~ ,ראה צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '  380והערה

. 78

ועל גרסאות

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

פלסטינה הראשונה  ,בקצה המערבי של רמת הגלעד  -על פי הקו שכבר הזכרנו

די ון

למעלה .

בדרום אנו מוצאים את היישובים חשבון  ,מידבא ומכוור  ,כולם מצפון לערוצו של נחל
ארנון .

ג.

חבלי הדרום וערביה במאות הרביעית והחמישית

על תהליך השינוי שחל במעמד ערביה והקטנתה מאז ימי פטולמאיוס במאה השנייה ועד
למצב הסופי שמציינים מקורות המאה הששית  ,אנו למדים ממקורות המאה החמישית

והרביעית .

מקורות אלה מראים גם כפועל יוצא  ,את תהליך גידולה והתפשטותה של

פלסטינה כלפי

דרום .

מקור בעל חשיבות עליונה הוא ' ספר המשרות הנכבדות '
האימפריה

הרומית .

32

) ( Notitia Dignitatum

של

ספר זה הוא מעין ספר שנה המתאר את מצבת הפקידות הגבוהה

ופרישת יחידת הצבא ברחבי האימפריה  .הספר אינו מתוארך אך רוב החוקרים תמימי דעים
שאין לאחרו הרבה משנת

400

לספירה .

ענייננו הוא כשני הפרקים המונים את יחידות הצבא שתחת פיקוד המפקדה הצבאית
הדוכס

)

(

של פלסטינה והדוכס של ערביה  .בפרק

יחידות  ,החונות במצודות שלהלן

ה 34 -

נמנות בפלסטינה שלושים

:

תחת פיקודו של דוכס  -פלסטינה  ,ויר ספקטסיליס

פרשים דלמטים אילירים  ,כניסבה
פרשים אילירים נבחרים  ,מנוכלה

( = באר  -שבע )
( = מנואים )

פרשים אילירים נושאי מגן  ,קרסולה

פרשים מאורים אילירים  ,איליה

(=

איש רם

מעלה )

( = כרמל )

( = ירושלים )

פרשים חמודים אילירים  ,בירסמה ( באר שמע

?)

פרשים נבחרים ילידי הארץ  ,סבאיה
פרשים נבחרים ילידי הארץ ,

צידושתה

פרשים קשתים ילידי הארץ  ,חלאנה

( = הוארה )

פרשים קשתים ילידי הארץ  ,צוער
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,רובתה
פרשים הראשונים במעלה קשתים ילידי הארץ של פלסטינה  ,סבורה או ו9רושאריה
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,מואחילה

מפקד הלגיון העשירי פרטסיס ( לגיון המיצרים ) אילה
ואלה הועברו לכאן מרשימה משנית
האלה ( פלוגת

אלה אנטנה

32

פרשים )

(=

Seeck , Berlin 1876

:

הראשונה של יחידת האלף של סבסטי  ,טסואדה

אנטוניאנה

.כ

( = אילת )

?)

של רוכבי הגמלים  ,אדמתה
45

)

Digniratum , ed .

~ Notitia

צל מקור זה

ראה הדיון w

.

Jones , The

A.H.M.

זה גם הדיון הכללי על
 . 1417 - 1450קק  . La er Roman Empire Norman 1964 ,וראה בהקשר ~
~
Regional
! Study
התחנות כדרום הארץ אצל :
Palestine
K . C. Gutwein , Third
ג
[frbanizatjnByzantine
 . 5 - 40קק Washington D . C . 1981 ,

" .
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מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

די ו ן

קבוצה אחרת של מקומות מצויה ברצועת הרוחב של בקעת באר -שבע  -אזור רפית ,

אשר שימשה גם כמקום מושבו של הלימם הפלסטינאי ( וראה
מעוץ ( ? )  ,בידסמה ואולי אף

מוליאתה .

33

להלן ) :

באר  -שבע  ,מנוכיה

=

אכל רוב רובץ של היחידות הוצבו כרמת עבר

הירדן הדרומי  ,לאורך הדרך העולה מאילת צפונה  ,או ממזרח לערבה  .בין התחנות שאפשר
לזהות בוודאות ממזרח לערבה יש למנות את טולוחה  ,המזוהה עם חר ' טלאת  ,ואת צוער ,

סמוך לשפכו של נחל זרד  ,מדרום לו  ,בקצהו הדרומי מזרחי של ים המלח .
התחנות האחרות  ,ברובן לכל הפחות  ,שכנו על גב הרמה  -והיו חלק מן המערך העיקרי

של ה ' לימס פלסטינה '  .מקום מיוחד נודע לאילה  -אילת  ,עיר הנמל שחלשה גם על מבוא
הים וגם על מוצאה של דרך רמת עבר  -הירדן ( היא ה ~ . (via Traiana -שם ישב מפקד הלגיון
העשירי

) legionis decimae Fretensis

בערביה אנו מונים  ,בפרק

ה , 34 -

. ( Praefectus

את

21

היחידות שלהלן

:

תחת פיקודו של דוכס ערביה  ,ויר ספקטביליס ( = איש רם

מעלה )

פרשים אילירים נושאי מגן  ,מותה
פרשים אילירים נבחרים  ,טריקומיה
פרשים דלמאטים אילירים  ,זמה
פרשים מאורים אילירים ,

ריאופוליס

~  ,ספלונקיס
פרשים נבחרים ילידי הארץ
פרשים נבחרים ילידי הארץ  ,מפה
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,נוה
מפקד הלגיון השלישי קירנאיקה  ,בצרה
מפקד הלגיון הרביעי מרטיה  ,ביתורו
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,דלה  -פנים
ואלה הועברו לכאן מרשימה משנית

( = פאינו )

:

האלה ( = פלוגת פרשים ) התשיעית של יחידת האלף אואתה
האלה הששית של הספרדים  ,גומוחה

האלה השניה קונסטאנטיאנה  ,ליבונה ( = ריבון

?)

האלה השנייה של אנשי יחידת האלף  ,נהר ספארי
האלה הראשונה ואלנטיאה  ,תאינתה
האלה השניה המבורכה

( פליכס ) =

ואלנטיאנה  ,ליד אדיתה

( = אתיתה )

הקוהורטה הראשונה של יחידת האלף התראקית  ,אתיתה
הקוהורטה הראשונה של התראקים  ,אסבאיה
הקוהורטה השמינית אלונטאריה  ,נאלטה
הקוהורטה השלישית של אנשי ערביה המאושרה ( פלורס )  ,על גדות הנהר ואדי -

אפאריס  ,במחנות של הארנון
הקוהורטה השלישית של האלפינים  ,על יד הארנון

47

חלק מתחנות המשמר נמצאות בצפון הפרובינקיה  ,כיניהן כצרה  ,מקומו של מפקד

הלגיון השלישי הקירינאי ואולי פאינו שמדרום לדמשק  .אבל עיקרן ממוקמות במרכז רמת
33

את מוליאתה יש לזהות כפי הנראה עם תל אל מילח ( או חר '

כסיפה )

שממזרח לבאר

שבע .

(il

יורם צפריר

עבר הירדן או בדרומה  .והן מהוות את ציר ביצוריו של הלימם הערבי

) ; limes Arabiae

 , mesהוא המשכו הצפוני של הלימס של פלסטינה  .ריכוז ניכר מצוי ליד

Arabicus

הארנון ויובליו מדרום לארנוןי ביניהן ביתורו

) ( Betthoro

מקום מושבו של מפקד הלגיון

א  -לג ' ון ( מדרום מזרח לאריאופוליס

הרביעי טארטיה  ,כפי הנראה

רבת

=

אריאופוליס עצמה ואולי מוסה  ,היא כפי הנראה אל  -שתה שמדרום לרבת

מואב .

מואב ) ,
34

השוני

לעומת הרשימות המאוחרות של היירוקלס וגיאורגיוס הוא בולט לעין  .הרמה שבין נחל
ארנון ונחל זרד  -ובמרכזה אריאופוליס

רבת מואב  ,אשר במאה הששית נמצאה

=

בתחומה של פלסטינה השלישית  ,עדיין שייכת בראשית המאה החמישית לערביה  .הגבול
המסומן במאה הששית על ידי ערוצו של נחל ארנון  ,עובר במאה החמישית בנחל זרד  .או

לכל היותר בסמוך לו מצפון  .צוער לבדה היושבת בשפך נחל זרד לים המלח ( אמנם מדרום
לנחל )

שייכת

לפלסטינה .

רשימת פלסטינה אינה מתייחסת לחלוקה הפנימית של הפרוביניקה  ,זאת כיוון שתחת
אחריותו של הדוכס נמצאה פלסטינה על כל חלקיה  .אך במקום אחר  ,בפרק

',2י

ישנה

רשימה המונה את הפרובינקיות כולן  .חלק מהרשימה המונה את חמש עשרה הפרובינקיות
בדיוקזה של המזרח מביא את פלסטינה  ,בראש הרשימה  ,ובהמשכה  ,לאחר פניקיה סוריה ,
קיליקיה  ,קפרוס  -קפריסין וערביה  ,גם את פלסטינה סאלוטאריס ( המבורכה Palaestina ,

 ( Salutarisופלסטינה השניה

: Palaestinaאין ספק שפלסטינה סאלוטאריס היתה

) Secunda

זהה בשטחה עם חלק הפרובינקיה הידוע כפלסטינה השלישית

) . ( Tertia

על חלוקת

הפרובינקיה פלסטינה לשלוש  :פלסטינה הראשונה  ,פלסטינה השנייה ופלסטינה השלישית
אנו שומעים במפורש באותן השנים גם בצו קיסרי משנת

אנשי המינהל של הדוכס של פלסטינה .

הדן בזכויות וכחובות של

409

36

בשנת  , 409לפיכך  ,כבר היתה החלוקה שרירה וקיימת  ,אך אין לדעת את תאריכה
המדויק  .דומה שפלסטינה לא חולקה מן ההתחלה לשלוש  ,אלא באופן הדרגתי -
בראשונה

לשתי פרובינקיות בלבד

ובראשה הגמון

) , ( praeses

:

האחת פלסטינה  ,האחרת פלסטינה סאלוטאריס

שדרגתו נמוכה מדרגת נציב פלסטינה העיקרית  .על כך מוסר לנו

באגרותיו  ,כבדרך אגב  ,הקטור ( אמן הנאום ) הידוע ליבאניוס  ,שהיו לו ידידים בפלסטינה
ובעיקר בחלוצה

שבנגב .

37

אין ספק בעובדה שפלסטינה סאלוטאריס השתרעה מדרום

לפלסטינה הראשונה ועיקר שטחיה היו שטחי הדרום שהועברו מערביה לפלסטינה ולגמים
היא תיקרא פלסטינה

34

מיחה

השלישית .

 Mdeouשבמיאב נזכרת בפרשת כיבוש הארץ על ידי הערבים

; ) ( Motha

נוספת נזכרת בכתובת

שנתגלתה בצפון עבר הירדן ליד אימתן  ,ממזרח לבצרה ( ראה על שני היישובים ומראי המקום במקורות
~
אצל

81 :

 .ק , 1 . Jerusalem 1976 ,י

(Qedem

יונה  ,בעקבות חומסן  . 90 - 91 -קק 1907 ,

Gazerreer ofRoman
Leip ~ ig

Soncra ,

]0) 0

,

4 . Avi -Yonahן אכי -

 . -Thomsen ,ע מזהה את מותה

הנזכרת בנוטיטיה דווקא עם האתר הצפוני מבין השניים  ,אך מסדר המקומות בנוטיטיה אין לדחות את
האפשרות שהכוונה היא דווקא למקום הדרומי בין השניים .

ע41

דיגניטאטום ' לעיל  ,הערה

35

' נוטיטיה

36

Codex Theodosianus 1 11 , 4 , 30

37

ed . % . Foerster , Leipzig 1912

,

,

 , 32עמ '

. 6 -5
5 ,,טןמ מן ]  .בעיקר אגרות

"

הפרובינציות  ,עמ '  371והערה  , 60וכן י ' דן  ' ,המינהל הביזאנטי

כארץ  -ישראל ' ,

שני ועד הכיבוש הערבי ( לעיל  ,הערת כוכב )  ,עמ '  , 389וביתר הרחבה
] אפוקכם ( Tertia ) and [ 15
 . 134 - 137קק  32 ) 1982 ( ,גן/

"

, 599 , 354 , 334

וראה גם צפריר ,

ארץ מוראל מחורבן בית

Dan , ' Palestilla Salutaris :

.ץ

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

ידיעה על כך אנו מוצאים בפירושו של היירונימוס  ,משנת

בספר בראשית
עד לפני

:

'. . .

388

לספירה בקירוב  ,לפרק כא

בגרר  ,מקום שהיו נמצאות בו העיר באר  -שבע ; זוהי הפרובינקיה  ,אשר

מן לא רב  ,לפי חלוקת הנציבים  ,נקראה פלסטינה סאלוטאריס ' .
~

 grande tempus ex divisione praesidum Palaestina Salutarisת0ת ante

' dicta

דיון

(  %ט' . . . 4

"
provincia

Js est

לפי דעה מקובלת מדובר כאן על ביטולה של חלוקת פלסטינה ( וביטול פלסטינה
סאלוטאריס ) לתקופה קצרה  ,אשר בכל פנים אינה מגעת עד  409לספירה  ,כי אז אנו שומעים
על שלוש

פלסטינות .

39

אבל דומה שיש להעדיף פירוש אחר  :היירונימוס כבר מכיר מצב

שהתחדש זמן מועט לפני חיבור ספרו המתוארך בין
הסתעפה

-

: 392 - 386

במקום שתי פרובינקיות נוצרו בה שלוש

חלוקתה של פלסטינה

פלסטינה הראשונה  ,השנייה

:

והשלישית  .השם האחרון  Palaestina tertiaהוא שהחליף את השם , Palaestina salutaris

כפי שאנו מוצאים בצו משנת  ( . 409אך עדיין היה הכיוני סאלוטאריס שגור
אותו לא רק בנוטיטיה דיגניטאטום  ,כפי שראינו למעלה ,

משנת

: 431

פאינו  ,היא פינון

40

אנו מוצאים

;

אלא גם ברשימות הכנסייה

שממזרח לערבה  ,מוזכרת כעיר בפלסטינה

סאלוטאריס ) .

ן4

על כך ששטחי פלסטינה סאלוטארים ואחר  -כך שטחי פלסטינה השלישית  ,היו בעבר
שטחיה של ערביה אנו למדים גם מן העובדה שמניין השנים  ,שהיה נהוג בערי הנגב ובדרום
עבר הירדן עד ראשית התקופה הערבית  ,הוא מניין השנים המסורתי של הפרובינקיה ערביה ,
שראשיתו

ב 22 -

בחודש מרס

106

לספירה .

42

אך החלוקה הפנימית של פלסטינה ליחידות

משנה  ,חלה כעת שכבר היתה פלסטינה פרוכינקיה מורחבת .דהיינו  ,תאריך העכרתם של
חבלי הדרום לפלסטינה קדם לתאריך החלוקה של הפרוכינקיות  .כדי לקבוע את תאריך
ההעברה עלינו להקדים עד ספר ה ' אונומסטיקון ' של אוזביוס מראשית המאה הרביעית או
אולי מסוף המאה השלישית

ד.

לספירה .

חבלי הדרום בין ערביה ופלסטינה בספר ה ' אונומסטיקון ' של אוזביוס

על תאריכו המדויק של ספר ה ' אונומסטיקין ' ( = ספר השמות ) חלוקות הדעות  ,אך דומה שלא

נטעה אם נניח שחיבור זה מייצג את מצבה של ארץ ישראל סביב  300לספירה  ,כלומר בימי

הקיסר דיוקלטיאנוס .
38

43

 Libro Geneseos 21 , 30 ( Corpus Christianorunזון Hieronymus , Hebraicae Quaestiones
 . 26ק ] 72 ,

.ז

( רראת גם דיונו של Ndldeke , ~ Die Rdmische Provinzen :

=[ Larina

 . 163 - 170קק Palaestina Salutaris und Arabia ' , Hermes 10 ) 1876 ( ,
39

ראה למשל דעת מ ' אבי  -יונה  ' ,הנגב בתקופה הביזאנטית '  ,ידיעות החברה לחקירת ארץ  -ישראל
ועתיקותיה ב ( תרצ " ד )  ,עמ '

עמ '

 ; 5 - 3נדפס

ביבא -

מחדש בספר  :מסות ומחקרים בידיעת הארץ  ,תל אביב  ,תשכ " ד ,

. 234 - 233

40

נוטיטיה דיגניטאטום  ,עמ '

41

 . Schwartz 1 , 2 , 24 , 33ת ed .

42

ראה על כך במיוחד :

.

, 5 -4

-

. 49 - 48

.

, 4 ) 10 conciliorum Oecomenicorum

derPaldstina Tertia Westlich der

 . 47 - 58קק  . esp .קק  Leipzig 1921 ,וכן ראה :

,

the' .

.
/111 , Griechischenllnschrifren

Greek Inscriptionsfrom

שגז

.

14

14 . Negev ,

JerUsalem 1981
43

.

,

 . ] . Klostermann , Leipzig 1904חט 8 biblischen Ortsnamenא

ח0ו ] ! 03או0ח ()

~ Eusebius , 1( 05

וראה גם תרגומו לעברית של ע " צ מלמד  ,ספר האונומסטיקון לאבסביוס  ,תרכיל יט ( תש " ח )  ,עמ '
; 152 - 129 ; 88 - 65

כא ( תש " י )  ,עמ '

 - 65 , 24 - 1ך8

( גדפם גם כחוברת נפרדת  ,ירושלים

תש " י ) .

ע4

יורם צפריר

כידוע אין מחבר ה ' אונומסטיקון ' מביא תיאור שיטתי של ארץ ישראל בת זמנו  .ענינו הוא

בפירוש שמם ואיתור מקומם של המקומות הנזכרים בכתבי הקודש  .אך הידיעות המובאות
כאילו ' בדרך אגב ' מצטרפות ליבול רב כמות ועצום

בחשיבותו .

ה ' אונומסטיקון ' הוא התיאור הקדום ביותר המתאר את חבלי הדרום במצבם החדש ,
דהיינו

:

דרום עבר הירדן  ,כולל פטרה ואילת ועד גבול נהל זרד ( ועמם גם הנגב וסיני  ,אלא

שעליהם אין שום הזכרה ממשית

ב ' אונומסטיקון ' ) ,

לפלסטינה  .בין ערי ערביה אוזביוס מונה את מידכא ,
אריאופוליס

(=

46

44

אינם משתייכים יותר לערביה אלא
רחשברן

45

שמצפרן לנחל ארנון ואת

רבת מואב ) שבמואב הדרומית  .אך מדרום לנחל זרד אין הוא מדבר על

ערביה  ,אלא על מחוז אדמיניסטרטיבי הקרוי בשם עתיק

:

ה] 8

בל או גבליני ( וועה1

47

).

~

שקשור לאדום  ,האזור שעד ימיו
דומה שאוזביוס מצוי במבוכה ובחוטר בהירות במה
~

היה לב  -ליבה של הפרובינקיה ערביה  ,ובמה שקשור למעמדה של פטרה  ,הבירה העתיקה
ועיר שנתנה בעבר לפרובינקיה את שמה ' ערביה פטריאה '  .במקום אחד אוזביוס אומר
ש ' וקם היא פטרה  ,עיר מפורסמת של פלסטינה '

בפלסטינה ,

49

48

ואולי גם שגיא  ,הסמוכה לפטרה  ,היא

ופעם הוא אומר שרקם היא העיר פטרה של ערביה

שהיא ' עיר בארץ אדום של

50

ועוד הוא אומר על פטרה

ערביה '  .י '

דומה שאוזביוס לא עמד על טיבו  ,ועל משכו הצפוי  ,של השינוי המינהלי שתל בימיו  .על
כן דבריו מציגים את מה שהוא וקהל קוראיו ידעו מימים  ,שפטרה היא עיר הבירה
ההיסטורית של ערכיה  ,עובדה שתישאר בתודעה עוד זמן רב לאחר מכן .

52

פתרון נוח מוצא

אוזביוס ללבטיו בכך שהוא משתמש ברוב המקרים לא בשם הפרובינקיה אלא בשם האזור

גבליני .

-

למרבה הצער נשמטה מלה אחת מנוסח דברי אוזביוס על אילה  -אילת  ,אשר היתה עשויה
להקל על ברורנו  .בראש הערך ' עילם ' הוא כותב על אילה שהיא יושבת במדבר הדרומי על
הים

' בקצה ' ) EaTl

מסוף המשפט

' :

4יסז

0%

ע )

53

אך אין הוא מבהיר בקצה מה  .ללא ספק נשמט השם

בקצה " "
פלסטעה"' או ' בקצה ערביה ' ואכן היירונימוס  ,אשר תרגם את ספר

ה ' אונומסטיקון ' כמאה שנה לאחר מכן מיוונית ללטינית גורס  ' :בקצה גבולות פלסטינה '

וכך גם מתקנים החוקרים המודרניים

( extremis finibus palaestinae

4רע1זס1 1ס] 1

"

1ז. ) 40

55

מלמד ) .

44

אונומסטיקון

45

אונומסטיקון

, 84

שורה

408 ( 1

46

אונומסטיקון

] 24

שורה

65 ] ( 15

47

כ ' מזר  ' ,גכל '  ,אנציקלופדיה מקראית ב '  ,עמ '

48

אונומסטיקון

49

כך גורס תרגום היירונימוס לערך
) Palaestinae

שורה 13

( 171

במהדורת מלמד ) .
במהדורת

מלמד ) .
. 404 - 403

במהדורת מלמד ) .
' גיא ' ) ( Gai

אונומסטיקון  63שורה

50

]5

52
53
54

55

Gaia , Urbs diciturl : ] 3

אך כנוסח היווני אין השייכות לפלסטינה נזכרת  .אין לדעת אם לפני היירונימוס עמד נוסח

יווני יותר מלא מזה שהשתמר בידנו או שמא התוספת היא פרי
50

ע

סביר להניח שלנגד עיני היירונימוס עמד טקסט יווני "שלם " " ,
אבל

 , 128שורה  675 ( 19במהדורת

36

:

54

( ) 01ז

0%

( ת1

אונומסטיקון  144שורה  760 ( 7במהדורת מלמד ) .
אונומסטיקון  142שורה  7711 7כמהדורת מלמד ) .
וראה אצל י ' דן  ,לעיל  ,הערה 57 32 ( 37נ. ) 1
אונומסטיקון  6שירה  ( 7מס '  6במהדורת מלמד ) .
אינומסטיקין ך שירה . 25
ראה הקומנטאר אצל קלוסטרמן  ,שם .

המצאתו .

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

די רן

ייתכן שלא תרגום יש בדבריו אלא השלמה ביודעין  ,ובמקור אמנם נמנע אוזביוס מקביעת

שייכותה הגיאוגרפית של אילת  .אך שייכותה של אילת  -אילה לפלסטינה מתבררת ללא ספק
ממה שכותב אוזסביוס בהמשך אותו הערך עצמו  ,שבאילה יושב הלגיון העשירי הרומאי
)

51 aOTOel Tayia ' P

1

זף , ) 17160הוא הלגיון השוכן

~ vaiev
"
על ידיעה זו חוזר גם היירונימוס

בפלסטינה .

בתרגומו  ,אך חשוב מכך הוא מה שהיירונימוס כותב

במקור עצמאי משלו  ,שאיננו תרגום דווקא  -אף הוא

מראשית המאה החמישית לספירה .

בפירושו ליחזקאל מ " ז יח הוא מפרש את המושג ' הים הקדמוני '  ' :על הים הקדמוני '  -הוא
ים המוות  ,או כפי שחושבים אחרים לשון הים האדום  ,אשר לחופו שוכנת אילה  ,במקום
שעכשיו שוהה הלגיון ותחנת משמר של הרומאים '
praesidium

Romanorum

o

( 1ס . . . Ubi nunc moratur legio

5

אוזביוס אינו מעיד רק על העברת מפקדת הלגיון העשירי לאילת  .הוא מונה כמה וכמה
מקומות נוספים בעבר הירדן הדרומי ובהם הוצבה תחנת משמר  ,או מצד ( ע ) 0ק06קש או

בתרגום היירונימוס  . ( castellumאלה הם תימן

אולי תמנה

( ע6

) ) 80

57

כפר בסביבות פטרה ( הוא

בנוטיטיה דיגניטאטום ",אף על פי שזו אפשרות רחוקה  ,וראה

 Thamanaהנזכרת

להלן הדיון על תמרה )  ,קרקריה )  ( KapKap aהמרוחקת מהלך יום מפטרה ,
(0

"

רחובות

55

קשסץ ' ) בגבליני ( היא כפי הנראה~  Robathaהנזכרת בנוטיטיה דיגניטאטום )  ,וכן צוער

)  ( ( Zodpaהיא  Zooraהנזכרת ב ' נוטיטיה

דיגניטאטום ' ) .

59

אוזביוס אינו מפרט מה טיבם של ארבעה המבצרים הנזכרים ואם הוקמו לראשונה

בתקופתו .

ייתכן שהן תחנות  -משמר ותיקות שהיו קיימות במקום מימים  ,אך קשה

להטיל ספק בהנחה שאפילו אם לא הוקמו ואוישו לראשונה בימיו של אוזביוס אלא קדמו
לו  ,הרי שולבו בימיו במערך פריסתו של הלגיון העשירי בדרום ארץ ישראל  .על תקפותה
של ההשוואה עם המערך המתואר לאחר יותר ממאה שנים יותר מאוחר ב ' נוטיטיה
דיגניטאטום ' אנו למדים מן העובדה שגם ששת המקומות הנוספים בהם אוזביוס מציין

קיומם של מקומות משמר או מצדים נזכרים רובם ככולם ברשימת ה ' נוטיטיה '  :כרמל  ,בספר
המדבר המזרחי ,

60

באר  -שבע על גבול ארץ המזרע  ,י 6תמרה שמדרום מזרח לה ,

אדומים בספר המדבר ממזרח לירושלים ,

63

ושני המצדים בארנון

שבערביה .

62

מעלה

64

ספר ה ' אונומסטיקון '  ,שחובר בימי שלטון דיוקלטיאנוס  ,מעיד על שני שינויים מכריעים
שארעו בסמיכות זמן זה לזה

:

העברת חבלי הדרום מערביה לפלסטינה והורדת הלגיון

הארץ .

העשירי ויחידותיו לדרום

קשה להעלות על הדעת שאין קשר פנימי בין שני

(  . 734ק Hieronymus , Commentariorum ad Ezechieleem 47 , 18 ( CCSL 74 ,

56

(  485במהדורת מלמד ) .
(  604במהדורת מלמד ) .

57

אונומסטיקון

 , 96שורה 18

58

אונומסטיקון

 117שורה 17

59

אולי היא וטרו2ריה הנזכרת ב ' נוטיטיה דיגניטאטום '  ,אף כי התיקון מרחיק

60

אונומסטיקון

61

אונומסטיקון  50שורה

 118שורה 172 ; 5

אונומסטיקון  8שורה

62
-

227 ( 1

8( 6

שורה

953 , 661 ( 20

במהדורת

במהדורת

למדי .

מלמד ) .

מלמד ) .

כמהדורת מלמד )  ,יש המזהים את המקום עם מצד  -תמר ( קצר אל

ג ' הנייה )

בדרך באר  -שבע מדום  ,ואחרים מזהים בעקבות אהרוני עם עין חצבה שבערבה  .וראה הדירן ומראי
המקומות  :י ' אהרוני  ' ,תמר והדרכים לאילת '  ,ארץ ישראל ה ( ספר מזר )  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

מ ' גיחון  ' ,החפירות בתמרה בשנת תשל " ג '  ,קדמוניותו ז ( תשל " ה )  ,עמ '
63

אונומסטיקון

24

שורה

64

אדנומסטיקדן

10

שורה

 70 ( 9במהדורת מלמד) .
 181 ( 15במהדורת מלמד ) .

. 117 - 114

; 143 - 129

ו6

גשר בדרך הרומית מעל יובל של נחל זרד  ,סמוך לקלעית אל  -חסה שבעבר  -הירדן המזרחי  .מבט
ממערב
המהלכים ; להוכחת קיומו של קשר זה ולבירור יחסי הסיבה והמסובב בין שני המהלכים

מוקדש דיוננו להלן .

מדיניות הבטחון בסקר המדבר בימי דיוקלטיאנוס

ה.

העברת הלגיון דרומה היתה קשורה קרוב לוודאי בהקמתו של גוף אחר שטיבו אינו לגמרי
ברור  -הוא ' גבול פלסטינה '

) , ( llmes palaestinae

אשר נזכר למעלה  ' .הלימס ' הוא חלק

ממערך ההגנה על גבולות האימפריה הרומית וגבולות הפרובינקיות  ,לפחות בחלקן
המיושב  .צירו העיקרי של הלימם באזורנו עלה מאילת עד דמשק  ,לאורך הדרך הראשית

( ' דרך

לה .

שברמת עבר  -הירדן  ,או במקביל

טראיאנוס ' )

פלסטינה ' והמשכו הצפוני מנחל זרד ( ולאחר מכן מן

הלקו הדרומי הוא ה ' לימס

הארנון )

הוא ה ' לימס הערבי ' .

כמו כן מבחינים כקו משני של ביצורים  ,המאוכלס גם בחוות של ' מתנחלים צבאיים '
וסרנים

) , ( Iimitanei

שיצא מגבול פלסטינה  -מצרים  ,בין רפית ואל  -עריש במערב  ,ועובר

דרך מעל  -בירסמה ( באר

שמע ) -

באר שבע  -מלחתה ועד לכרמל  ,בספר המזרחי של

מדבר יהודה  .מציר זה נמשכו חיבורים עד צוער ודרך טראיאנוס שבעבר הירדן  .מן הצירים

העיקריים של הלימס נמשכו קווי הגנה נוספים לצפון ולדרום  ,בעיקר לאורך הדרכים  .בין
תחנותיו הראשיות של הלימס נבנו כפרים חקלאיים ותחנות משמר
' הלימס הפלסטינאי ' הוא נושא לדיונים רבים וארוכים .

65

משניות .

יש חוקרים  ,דוגמת מ  .גיחון ,

הרואים בו קו מוצק ומאורגן היטב עם מערכת מתוחכמת של ביצורים קדומניים ועורפיים
הקשורים ברשת קשר

ואיתות .

66

אחרים  ,דוגמת בוארסוק מפחיתים מחשיבותו ורואים בו

' דרך מבוצרת ' בלבד  ,אשר בשום אופן אינה משתווה לקווי הלימס הידועים באירופה ,

12

"

של י ' שצמן כחוכרת זו ושם ביבליוגראפיה נרחבת  .וכן צפריר  ,הפרובינציות עמ ' . 370 - 365

65

ראה מאמרו

66

ראה כעיקר  :מ ' גיחון  ' ,הלימס

הארץ  -ישראלי בתקופת דיוקלטיאנוס '  ,אילת עמ '

; 99 - 86

הנ " ל  ' ,אתרי

הלימס בנגב  ,ארץ ישראל יב ( ספר גליק )  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ ' 4 . Gichon , ' The Military ; 166 - 149י
 Limes Palaestinae ' , Roman Franטן Significance of Certain Aspects of
 Srudies . Tel)

 Palaestinae : /) Stocktaking ' ,וטוחן ]  theחן  . 191 - 220 ; idem , ' Researchקק Aviv 1971 ,

w.s.

65 .ט 71 ( ,

.

International Series

 . 843 - 864קק Keppie , Oxford 1980 ,

.

Frontiers Srudies (British Archaeologica [ Reports

.ע .נ.

] Hanson and

לספירה  ,אשר נתגלתה באזור הסקר

כ  45 -ק " מ

כתובת בנייה לאטינית של בריכת מים  ,משנת

334

ממזרח למפרק שבעבר  -הירדן  .בכתובת מספר

וינקנטיוס  ,מפקד בחיל  -המשמר  ,שבנה את המאגר

בראותו כי משמרות גבול רבים הותקפו מן המארב והומתו מידי הסראקנים בחפשם אחרי מקורות
מים

שלפעמים

היו קווים שנחתמו באופן פיסי ממש דוגמת חומת הדריאנוס בצפונה של

בריטניה  .בצדק הוא טוען שקווי הלימם הפלסטיני והערבי אינם מצויים בקדמת הגבול אלא

במידה רבה בעורפו ועל כן אין הם קוי חזית ממש .

67

דומה שאין להרחיק לכת לכאן או לכאן  .קווי הלימס באזורנו ( על עצם קיומו של המושג

' לימס ' אין עוררים  ,כיוון שהוא נזכר במקורות יותר מאוחרים מן התקופה הביזאנטית ) היו
עורקי תנועה עיקריים ומוגנים  ,שהבטיחו תנועת כוחות צבאיים ותחבורה אזרחית  .הם עובו
במקומות לא מעטים על ידי יישובם של ה ' מתנחלים  -הצבאיים של הספר ' )  , ( limitaneiוהיוו
מעין עמוד שדרה שאצבעות נשלחו ממנו קדימה לכיוון המדבר

לצורכי

4

הן לצרכי התישבות והן

הגנה .

במשך שנים הפך הלימס הפלסטיני  ,הודות להצלחתו  ,לאנכרוניסטי  .היישובים בתקופה
הביזאנטית התרבו ופרצו אל מעבר ללימס  ,לכיוון פנים המדבר  ,כשהם נשענים על הקו

המוצק של הלימס  ,המצוי בערפם .

68

במילים אחרות  -מעצם היותו קו נוקשה שאינו בר הזזה הפכה אותו הצלחתו לבלתי

יעיל  .היישוב פרץ אל מעבר לתחומים ' המסורתיים ' של ארץ המזרע  ,שהלימס נועד להגן

עליה ושיטת ההגנה הסטאטית ככר לא ענתה על הצרכים  .היא הוחלפה כמידה רבה בשיטה
אחרת

:

פיזור יחידות משמר ויחידות חיילי לימם ביישובי הספר  ,אך בעיקר נהוגה היתה

קניית השקט הבטחוני על ידי כריתת בריתות בתשלום עם חלק מן השבטים הנוודים  .אלה
מונו לשמש כ ' שומרי המדבר '  ,וחלק ניכר מהם אף קיבל על עצמו את הנצרות ולימים
השתלב במערך היישובי
67

הביזאנטי .

.

1 Classical' Philology
.
 .קק 80 ) 1976 ( ,

219 - 229
68
69

69

,

.

Limes Arabicus ' , Harvard Studies

"

G . W ..

'

י ' צפריר  ' ,בעית מבטחון של ספר המדבר בתקופה הביזאנטית '  ,טבע וארץ ץ (  , ) 1975עמ '
ראה

במיוחד

] 0 Byzantine :

 . 160 - 172קק 107 ) 1963 ( ,

.

'The Desert of Southern Palestine According

. 218 - 213

Meyerson ,

Sources ' , Proceedings of the American Philosophica [ Society

.ק

53

יורם צפריר

אך התהליך שתואר למעלה משקף התפתחות שחלה בהמשך המאה הרביעית ואילך .
בתקופה שאנו דנים בה  ,סמוך לשנת

300

לספירה  ,עדיין היה תהליך קימומה של ההתישבות

בנגב בראשיתו ( על עבר הירדן אין בידינו נתונים ברורים ) ועדיין נודעה חשיבות ראשונה
במעלה לקו הלימם עצמו  .בהקמת קו הלימס היה משום הודאה בחומרתן של פשיטות

הנוודים  ,אשר עלו מן המרבר ותקפו את ארצות המזרע  .אויבים אלה לא היו נחרצים
ומסוכנים כמו הפרתים  ,התדמורים והסאסאנים במזרח  ,או הברברים במערב  ,אך פעילותם
הטרידה מאד את שליטי רומא ולאחר מכן את קיסרי בידאנטיון  ,עד לכיבוש הערבי  .ההכרה

בחומרתן של פשיטות הנוודים במזרח ( או כפי שנקראו אז ה ' סראקנים ' )  ,במיוחד לאור
האפשרות שהסאסאנים יעמדו בעורפם ויעודדו את פשיטותיהם  ,הביאה את קיסרי רומא
להחלטה על שינוי המערך

הבטחוני .

במקום יחידות עזר מקומיות  ,הוצבו בגבולות יחידות הצבא הסדיר עצמו  .אלו היו

מזרחי .

נסיבות העברתו של הלגיון העשירי ממרכז הארץ אל הגבול הדרומי

על כרחנו אנו מגיעים למסקנה שהקמת הלימם  -פלסטינה חלה בימי

המסקנה שהעלה אבי  -יונה עוד

ב : 1955 -

שהלימס הוא יציר ' תקופת ההערכות מחדש של

הצבא והמימשל הרומיים בימי דיוקלטיאנוס קיסר '

70

החדשות כגון אלו של גראף י 7שפיידל 72ובוארסוק ,

73

סראקנים

דיוקלטיאנוס .

מקבלת משנה

חיזוק .

העבודות

מעידות שאכן היתה פעילות של

באזורי המדבר במחצית השנייה של המאה

השלישית .

חיזוק לתיארוך

הדיוקלטיאני  ,אפשר למצוא גם במסקנות הסקר של פארקר בעבר הירדן  ,אף על פי שהוא
תולה בסקר הארכיאולוגי יותר מאשר זה מסוגל

ו.

לתת .

74

מדוע הועברו חבלי הדרום מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה

לראשונה לאחר תקופת המשבר הארוכה קם דיוקלטיאנוס כשליט חזק
לארגונה מחדש  ,הצבאי  ,הכלכלי והמינהלי  ,של המדינה

הרומית ' .

7

ותקיף  ,שהתפנה

דיוקלטיאנוס הבין

ששורש המשבר הממושך באימפריה היה חוסר יציבותו של השלטון המרכזי וחילופם
המהיר של קיסרים ברומא  ,בגלל מרידותיהם של מצביאים בעלי תביעות בחלקי האימפריה
השונים  .הוא ביקש להקים מבנה מינהלי שתהיה בו גם הקטנה של הסמכויות והכוח הממשי
המצויים בידי מפקדי הצבא בפרובינקיות  ,וגם חיזוק מעמדו של הקיסר כשליט עליון בראש
הפירמידה השלטונית  .לשם כך הוא חילק את הקיסרות לשנים  -מזרח ומערב  -ובכל
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מ ' אבי יונה  ' ,לשאלת זמנו של הלימם הארץ  -ישראלי '  ,ארץ  -ישראל ה ' ( ספר מזר )  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

. 137 - 135
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גראף  ,לעיל הערה
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 . 687 - 730קק  Arabia ' , ANRW 11 8 ,תו M . P . Speidel , 'The Roman Army
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יעיל ' הערות , 6
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] . Parker , ' Archaeological Survey of the Limes Arabicus : /) Preliminary Report ' ,
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 . 19 - 31קק 21 ) 1976 ( ,
75

.

(

of

Annual of the Depariment of

"

ראה על כך כמיוחד  . Seston , Diocleitian 1 18 titrarchie 1 , Paris 1946 :לע  .ג 'ונ ס  ,לעיל  ,הערה

עמ '

 - 36ד. 3

5.

'

, 32

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

חלק הציב שליט בכיר אשר קיבל את התואר ' אוגוסטוס '

) . ( Augustus

די ון

כל אחד משני

החלקים האמורים חולק אף הוא לשניים  ,אחד נותר תחת שלטון אוגוסטוס  ,והאחר תחת

שלטון מפקד הכפוף לו שקיבל את התואר ' קיסר ' ). ( Caesar
בשליטים והיה אוגוסטוס של המזרח  .ארבעת חלקי האימפריה נחלקו למחוזות משנה
שנקראו דיוקסות  .בתהום כל אהד מאלה היו כדרך כלל פרובינקיות אחדות  ,אשר נשלטו ,
כל אחת  ,בידי נציב  .סוריה  ,פלסטינה  ,ערביה ומצרים נכללו בדיוקסה של המזרח שנקראה
 .הפרובינקיות  ,על פי רוב  ,צומצמו בשטחן  ,על ידי חלוקה  ,כדי לייעל את השלטון
ולצמצם את כוחו של הנציב  .הנציבים עצמם הונמכו מבחינת מעמדם האישי ורבים מהם
היו מבני מעמד הפרשים  ,ולא כקודם בני מעמד סנאטורי  .הכינוי הגמון ( ע78 1ת )  ,או

דיוקלטיאנוס עצמו היה הבכיר

ברומית

 , praesesאשר

"

במקור היה שם דרגתם של הנציבים מן המעמד הנמוך  ,הפך לתואר

כולל של הנציבים בפרובינקיות  ,אפילו אם היו בעלי דרגה אישית גבוהה

יותר .

צעד ארגוני חשוב מזה היה החלטתו של דיוקלטיאנוס ליטול מנציבי הפרובינקיות את
הפיקוד הישיר על לגיונות הצבא  ,אם היו לגיונות תחת מרותם  ,ולמסור את הפיקוד הצבאי
לידי מפקד מיוחד -

דוכס ). ( Dux

לעתים אף לא היתה חפיפה בין תחום שלטונו של הנציב

האזרחי לבין שלטון הדוכס  -אך לא כזה היה המצב בפרובינקיה של

פלסטינה .

לכאורה אפשר היה להסביר את העתקת חבלי הדרום מתחום ערביה לתחום פלסטינה
כחלק מן המדיניות להקטין את שטחי הפרובינקיות ולצמצם את כוחם של שליטי

הפרובינקיות  .אך כמובן שאין הנימוק תקף  ,כיוון שרווח הקטנת ערביה יצא בהפסד גידולה

של פלסטינה ( עניין אחרון זה תוקן כאמור רק כששים שנה יותר מאוחר בעת שפלסטינה

עצמה חולקה לשניים והדרום נכלל במסגרת העצמאית של ' פלסטינה סאלוטריס ' ) .
טעמו של השינוי קשור היה במגמה לשמור על כוחו של נציב ערכיה  ,ויותר מכך של

דוכס  -ערביה  ,שלא יגדל ולא יסתעף יתר על המידה  .הדברים קשורים באופן ישיר בהעברת

הלגיון והקמת הלימם בדרום  ,צעד שבא כאמור  ,לענות על צרכי הבטחון בדרום מזרח  .לולא
השינוי הטריטוריאלי היתה המעמסה כולה של מלחמה בשבטי הדרום והמזרח  -ואולי
אף הפרחים והסאסאנים שבעורפם  -מוטלת על כתפי דוכס ערביה לבדו  ,שהרי ערביה

כאילו עטפה את פלסטינה בחגורת הגנה מכל צדדיה  .כפלסטינה  ,לעומת זאת  ,ישב הלגיון
העשירי בירושלים  ,עניין שכבר מזמן הפך למיותר  .נטיית היהודים למרוד רגעה זמן רב

קודם לכן  -מאה וחמישים שנה עברו מאז דיכוי מרד בר כוכבא  .גם המשימות האזרחיות

שהלגיון אמור היה לעסוק בהן  :ייסוד ערים  ,התקנת דרכים ובניית אמות מים כבר הושלמו
בעיקרן  .מזה עשרות שנים לא נוסדה אף קולוניה חדשה בתחומי פלסטינה  .במצב דברים זה
היתה שהותו של הלגיון בלב העיר האזרחית משום בזבוז ואפילו מיטרד ופתח

לסכנות .

בתנאים אלה היתה העברת הלגיון דרומה צעד מובן מאליו  .אך אם הועתק הלגיון העשירי
לחזית הדרומית לפני שחבלי הדרום סופחו מפלסטינה לערביה  ,היה עולה הכוח שבפקוד
דוכס ערביה לשני לגיונות  ,השלישי הקירינאי שמרכזו בבצרה  ,והעשירי שמרכזו באילת
( ובשלב מסוים אף לשלושה לגיונות  ,כי הרי ה ' נוטיטיה דיגניטאטיום ' מציינת גם קיומו של

לגיון נוסף  ,הלגיון הרביעי  -מארסיה -

בביתורו ) .

היה זה ריכוז כוח גדול סמה שנטה

דיוקלטיאנוס  ,לשיטתו  ,לאפשר  .הפתרון הפשוט וההגיוני ביותר היתה העתקת חבלי הדרום
מתחום ערביה לתחום פלסטינה  .על ידי העתקה טריטוריאלית זו חולקו העומס  ,האחריות
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יורם צפריר

 ולא במקום אחרון העוצמה הצבאית  ,בין שני המפקדים  .דוכס ערביה היה ממונה עלצפון הגזרה ומרכזה ודוכס פלסטינה על

דרומה .

על ידי צעד זה אף לא ניטלה ממפקד פלסטינה האפשרות לנייד את הלגיון בעת סכנה  ,או

להציב חלק מיחידותיו בנקודות תורפה בגזרות אחרות בצפון  .ואכן ה ' נוטיטיה דיגניטאטום '

מספרת על קיומן של יחידות שונות בירושלים  ,במעלה אדומים ( = בין ירושלים

ליריחו )

וסמוך לירדן .
אם אמנם עומדים הדברים שלמעלה בפני הבקורת  -מסתבר טעמו של אחד השינויים
הטריטוריאלים המפליגים ובעלי ההשפעה לדורות בתולדות הארץ  .לא היה זה שינוי
שרירותי לצורכי ארגון או ייעול סתם  ,אלא מעשה טבעי והגיוני  ,פועל יוצא מתנאי זמנו

ומקומו .

,

2 6

הערות על הארגון מחדש בדרום הארץ  ,על גבולה
הדרומי של ערביה ועל אודות מחנה הלגיון העשירי

בעבר  -הירדן

ישראל רול

יורם צפריר מתמודד בצורה מאלפת עם אחת מן הבעיות הקשות הקשורות בתולדות

המינהל של ארץ  -ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ; זאת על  -ידי הצגת מכלול המקורות
המתייחסים לנושא  ,ניתוחם והצגת תמונה פרשנית  .בהקשר לדברים
על שלוש

א.

אלה  ,בכוונתי להעיר

נקודות .

ראשיתו של הארגון  -מחדש [ = ריאורגניזציה ]  .אין ספק בכך  ,שאת עיקר

הארגון  -מחדש של המינהל והצבא הרומיים בארץ  -ישראל שלאחר תקופת האנרכיה יש
ליחס לקיסר דיוקלטיאנוס

( 305 - 284

לספירה )  .אולם  ,נראה שהמאורעות המדיניים

והצבאיים שהתרחשו במרחב הסורי  -ארצישראלי ברבע השלישי של המאה השלישית
לספירה חייבו להתחיל בתהליך זה עוד לפני כן  .כידוע  ,בשלב מסוים ניצלו שליטיה של
העיר תדמור ( פאלמירה ) את חולשתו של השלטון הרומי המרכזי  ,השתחררו מעולו והקימו

מסגרת מדינית עצמאית ואף השתלטו על ארצות אחדות  ,וביניהן ארץ  -ישראל  .המערכת
המינהלית והצבאית של הרומים בארצות אלה נפגעה קשות עקב הכיבוש התדמורי ואולי
אף התערערה

לחלוטין  .י

עם נפילתה של תדמור והכיבוש  -מחדש של המרחב הסורי -

ארצישראלי בידי הקיסר אורליאנוס

( 275 - 270

המינהל האזרחי ואת המערך הצבאי במרחב

לספירה ) נוצר צורך דחוף לארגן מחדש את

זה .

2

היות שפעולה מסוג זה מתבצעת כרגיל

בשלבים  ,ובמשך תקופה לא  -קצרה  ,יש להניח שהיא החלה בתקופת אורליאנוס  ,המשיכה
בימי פרובוס

( 282 - 276

לספירה ) ובוצעה בשלמותה בתקופת דיוקלטיאנוס  .בהקשר לדרומה

של ארץ  -ישראל  ,מן הראוי להזכיר את המימצא הנומיסמאטי ממגדל צפית שנתגלה
בחפירות שנערכו ב -

1971

על  -ידי

מ ' גיחון ושבהן השתתף גם

המחבר .

3

בשכבה ב ' של

המגדל נתגלו שש מטבעות שארבע מהן תוארכו ; הן שייכות למחצית השנייה של המאה
1

על המציאות בארץ  -ישראל בתקופה זו ראה  :מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזאנטיון  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '
; 110 - ] 07

י " ל לוין  ' ,ארץ  -ישראל במאה השלישית '  ,צ ' ברם  ,ש ' מפראי  4 ,צפריר ומ ' שטרן ( עורכים ) ,

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
2

 - 124ד. 12

בכך דן בהרחבה גראף במאמרו D . E Graf, ~ The Saracens and the Defense of the Arabian
 . 19ק Frontier ' , BASOR , 229 ) 1978 ( ,

3

.

ראה  the Negev ( Israel ) ' , Saalburg Jahrbuch , 31 :תן burgus

 . 16 - 40קק ) 1974 ( ,

8

4 . Gichon , ' Migdal Tsafit ,ן

ץ /לנ

ישראל רול

השלישית  ,אך לפני תקופת דיוקלטיאנוס

;

שתיים מהן הוטבעו בימי פרובוס .

4

למימצא זה

חשיבות מיוחדת  ,היות שמגדל צפית שמר על קטע מהכביש הרומי שחיבר את ממפסיס עם

צוער וכרך  -מואב ואשר שימש ציר  -תחבורה מרכזי בין המערך הצבאי הרומי שבצפון הנגב
לבין הלימם

ב.

שבעבר  -הירדן .

5

גבולה הדרומי של הפרובינקיה

ערביה .

הפרובינקיה ערביה לא הסתיים בקרבת אילה

מן הראוי להדגיש  ,ששטחה של
כי אם נמשך הלאה  ,דרומה  ,עד

( עקבה ) ,

מראין  -צאלח ואולי אף מעבר לה  .על כך עמד כבר בזמנו החוקר הצרפתי סייריג  ,אשר פרסם
מימצא אפיגראפי המצביע על כך שיחידות מהצבא הרומי סיירו עמוק בתוך החג ' אז  ,במאות

השנייה  -השלישית

לספירה .

6

חיזוק לכך ניתן למצוא בכתובת  -הקדשה יוונית של חייל

מהלגיון השלישי הקירנאי שנתגלתה לאחרונה במראין  -סלית

עצמה .

7

בתקופת דיוקלטיאנוס הועברו  ,כאמור  ,הנגב ואדום מפרובינקיה ערביה לפרובינקיה

פלסטינה  .השאלה היא  ,מה עלה בגורלו של צפון החג ' אז

?

האם ויתרו הרומים על חבל  -ארץ

זה או שסיפחו גם אותו  ,או לפחות חלק ממנו  ,לפרובינקיה פלסטינה

הדעת .

הראוי לתת עליה את

ג.

?

לפנינו בעיה שמן

הבעיה של אודרוי .

אם ננסה לברר אילו לגיונות שמרו על המרחב של עבר  -הירדן

ודרום  -סוריה  -כלומר על גבולה הדרומי  -מזרחי של האימפריה הרומית  -ואת מקום
הצבתם של אותם לגיונות  ,תתקבל התמונה הבאה

:

הלגיון השלישי הקירנאי  ,אשר הוצב בבצרה

)

,

היא בצרה שבדרום  -סוריה

דהיום ) עוד בשליש הראשון של המאה השנייה לספירה  ,שימש ככוח צבאי עיקרי במרחב

הנידון במאות השנייה  -השלישית לספירה  .הפעילות הענפה והמגוונת של גייסות הלגיון
הזה משתקפת היטב בכתובות הרבות שנתגלו באתרים שונים שלאורך ספר המדבר עד ,

כאמור  ,מדאין  -סליח  .הלגיון העשירי פרטנזיס  ,שמפקדתו חנתה באילת

(  = 14118עקבה )

בסוף המאה השלישית או בראשית המאה הרביעית לספירה  ,הוסיף מימד נוסף למערך

ההגנה הרומי באזור  .יחידותיו ודאקלקחו חלק פעיל בהגנת דרום עבר  -הירדן וראש מפרץ -
אילת .
בין בצרה לאילת מצויים שרידיהם של שני מחנות  -צבא גדולים אשר שימשו  ,ללא ספק ,

כמחנות  -לגיון

)1 :

לג ' ון  ,המצוי ממזרח

לכרך  -מואב .

)2

אודרוח :הממוקם

מזרחית לפטרה .

8

על  -פי התכנית של מגדלי הפינה שלהם  ,קיימת אפשרות לתארך מחנות אלה לתקופת
4

5

שם  ,עש  . 23המטבעות זוהו על  -ידי א ' קינדלר .

.

ראה  The Jerusalem Cathedra 3 ( Jerusalem :י Judaea ' ,תן 011 , ~ The Roman Road Systemן 1 .

 . 136 - 161ק 1983 ( ,
6

 . 218 - 223קק 22 ) 1941 ( ,

" route de Medine ' , Syria .

 . 11 . Seyrig , ' Postes romaines sur 1חיזוק

לדעתו של סייריג ניתן למצוא במאמרו  Arabia Provincia ' ,מס Report

ע

 . 230ק 6 ] ) 1971 ( ,
7

22

.

.

4נ '

Bauersock ,

G . W.

Journal ofRoman Studies

 Arabia ' , ArchaeologfמT . C . Barger , ~ Greek Inscription Deciphered ; Seal Found 1

 . 139 - 140קק ) 1969 ( ,
8

.

ראה  . :קק Provincia Arabia 1 ( Strassburg 1904 ( ,

 . 24 - 38קק 431 - 463 ; 11 ( Straasburg 1905 ( ,

"

מ
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ישראל רול

מצודת

אודרוח '

דיוקלטיאנוס .
צויין לעיל

9

-

שרידי מגדל

מס ' 5

בלג ' ון חנתה  ,קרוב לודאי  ,מפקדת הלגיון הרביעי מארסיה כפי שכבר

על  -ידי י ' צפריר .

השאלה היא  ,לאיזה לגיון נועד המחנה

שבאודרוול ?

בנידון  ,והחפירות שבוצעו לאחרונה באתר לא תרמו עד כה

אין בידינו שום רמז של ממש

לבירור סוגיה זו " .

ן

הבעיה היא ,

שגם אין ביכולתנו להצביע על הגורם שאייש את המחנה  .הפתרון הסביר ביותר שניתן
להצביע עליו כרגע הוא  ,שהמחנה הוקם עבור הלגיון העשירי  ,לאחר שזה ירד מירושלים

דרומה  .זמן לא  -רב לאחר  -מכן  ,הועברה היחידה מאודרות לאילה  .יש לקוות שהמשך

החפירות באתר יתרמו להבהרת סוגיה סתומה זו .

9

מגדלי הפינה של אודרוח ' ולג ' ון דומים להפליא לאלה של מבצר קאצר בשיר  ,למשל  ,המתוארך
באמצעות כתובת לתקופת דיוקלטיאנוס

eo

;

ראה  ,ברינוכ ודומשבסקי ( לעיל  ,הערה

, )8

כ  ,עמ ' . 59 - 49

הסוגיה כולה  ,בתוספת הקבלות רבות נוספות  ,נידונה על  -ידי בעבודת הגמר לתואר שני והוגשה
לאוניברסיטה של פריז ( סורבון ) בשנת

1965

תחת השם

limes de provincia Arabia :

 ,שהוכנה

בהדרכתו של ג ' פיקארד .
10

ראה

:

21

Seasons ,

1981

 . 110 - 131קק ) 1983 ( ,

xv

1980 and

Empire :

חב ] 0

~ Udruh - The Frontier

Preliminary Report ' , Levant,

Killick ,

21 .

העברת הלגיון העשירי דרומה

:

לבטחון הספר הארץ  -ישראלי
או לבטחון דרכי המסחר להודו ואתיופיה

זאב רובין

נאמרו כאן דברים כבדי משקל על אודות הסיבות לסיפוח הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני
לפרובינציה פלסטינה בימי הקיסר דיוקלטיאנוס  .יש להדגיש מייד את אופיים ההיפותיטי
של הדברים  ,ואף המרצה  ,נראה שאינו מתכוון להציגם כאמת בדוקה ומוכחת  .דבר זה ודאי
שאינו אפשרי בשל אופיים הפראגמנטארי של המקורות

שבידינו .

מידת תקפותה של ההיפותיזה תלויה ביכולתה להסביר ולבאר בדרך מוצלחת תופעות
תמוהות ומוקשות  ,שעצם קיומן מעורר את הבעיות  ,אשר להן נועדה ההיפותיזה להוות
פתרון  .בכל מקרה אשר בו מוצע פתרון היפותטי לבעיה היסטורית יש לבדוק  ,אפוא  ,האם
לא קיימת היפותיזה חלופית  ,המבארת ומסבירה את העובדות והתופעות הקשות שבבסיס
הבעיה באורח בהיר  ,תמציתי ויעיל יותר  .הנקודות הבאות אינן אלא הרהורים ראשונים
בשולי ההרצאה  ,וברור שהם טעונים בדיקה מפורטת ומדוקדקת  ,ופיתוח מלא יותר  ,בטרם
יוכלו לשמש היפותיזה תקפה  ,הראויה לעמוד כפתרון חלופי לזה שהוצע

א.

כאן .

אין כידינו כל עדויות חדות וחלקות לפעילות מוסכנת של נוודי המדבר כגבולה

הדרומי של ארץ  -ישראל  ,בתקופה שבין מפלת זנוביה

(

)

ובין הפלישות שיזמה

מאותה מלכת הסראקנים ( תאריכן נקבע לאחרונה מצורה משכנעת למדי על  -ידי בוורסוק
לשנת חייו האחרונה של
110ת

ואלנס 8 ,

. )3

תקפותו של ' הטיעון מן ההעדר '

(ן

Argumentum

"
~
 ) 511לגבי תקופה  ,אשר אין אנו משופעים במקורות אודותיה  ,הינה יחסית בלבד  .אולם

"
במקרה

שלפנינו יש חיזוק לסברה  ,כי במשך רוב התקופה הקובעת לא זו בלבד ששבטי

הסראקנים בדרום הארץ שמרו על השקט  ,אלא אף קשורים היו בקשרי ברית
רומא  .ההיסטוריון הכנסייתי הארץ  -ישראלי סוזומנוס

) ( Sozomenos

) ( foedus

עם

תולה את הסיבות

לפלישותיה של מאווייה במות בעלה  ,אשר כתוצאה ממנו ' הופרה בריתו עם

רומא ' .

ן

מכאן

אנו למדים  ,כי לפני מותו נשמר השלום כתוצאה מברית זו  .לשונו הסתמית והמעורפלת
של סוזומנוס ( ' הופרה הברית '

הם שהפרו את הברית  ,אלא
' בעלי הברית '
1

; עס

a5
וז0פaov ai . . . 41

"
הרומים ,

]ם)

אף מרמזת  ,כי לא הסראקנים

אולי בשל סירובם להכיר במעמד אישה כמנהיגת

). ( foederati

Christlichen

Griechischen

61
ש

,
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der ers

Ecclesiastica

Historia

Sozomenos ,

 ~ ( Schrftstellerבדיון אחר אנסה להוכיח  ,כי

הוא המקור הטוב ביותר העומד לרשותנו בכל הנוגע לפרשת מאוויה .

זאב רובין

ב.

אם נכונה הסברה שהסראקנים במרהבי סיני והנגב שמרו בדרך  -כלל על השלום עם

רומא  ,ואף עמדו בקשרי ברית עמה נגד סכנה פוטנציאלית מפולשים רחוקים יותר  ,יש משום
הנמקה מעגלית  ,החוזרת אל נקודת מוצאה הבלחי  -מוכחת  ,בכל נסיון להסביר את מערכת
הביצורים שבדרום הארץ כקו  -הגנה המכוון נגד פולשים כאלה דווקא  .אם אמנם נפתרה

בעיית האיום של הפלישות על  -ידי בריתות  -הגנה יעילות  ,לא היה עוד צורך בקו  -ביצורים
נוסח

ה ~ limes -של אירופה ,

כדי למנוע איום זה .

ראויה אפוא בכל זאת לתשומת -לב מחודשת העובדה שצוינה על  -ידי המרצה עצמו  ,כי
מערכות הביצורים  ,שנהוג להתייחס אליהן כאל

ה ' לימס פלסטיני ' וה ' לימס ערביקוס ' ,

קשורות קשר הדוק בדרכים הרומיות  .עובדה זו מצדיקה את בחינת ההנחה  ,כי מטרתם של

ביצורים אלו היתה להגן על נתיבים ועל אורחות  -מסחר ; ולא מפני אויבים מחוץ אלא מפני
ליסטים מזוינים  ,אשר לא סיכנו סיכון של ממש יישובים מבוססים  ,אולם היוו איום שאין
להתעלם ממנו על הנעים בדרכים  .לאור הנחה זו  ,ייתכן שתתבארנה אף הריפורמות של

דיוקלטיאנוס בדרום ארץ  -ישראל בצורה בהירה ויעילה יותר מאשר על  -ידי ההיפותיזה

שהציג המרצה .
ג.

נראית ומתקבלת מאוד על הדעת ההנחה  ,כי השינויים במערך הפרובינציאלי בדרום

ארץ  -ישראל והעברת הלגיון העשירי פוענסיס לאילת הינם שני צעדים הקשורים קשר הדוק
זה

בזה .

אולם העברת הלגיון העשירי לאילת נראית מוזרה מעט דווקא לאור הטענה ,

שהרפורמות נועדו להגן על הפרובינציות פלסטינה וערביה מפני פשיטותיהם של נוודי
המדבר  .האזור הפגיע ביותר לפשיטות כאלה צריך היה להיות  ,מטבע העניין  ,אזור היישוב

בצפון הנגב  .מה היה אפוא הטעם בהעתקת בסיס הלגיון דרומה  ,לאילת המרוחקת  ,כך שכל

האזור הקשה לתעבורה של מרום הנגב חצץ בינו ובין האזור המועד לפורענות ? גם הנסיון
לתרץ נקודה קשה זו על סמך

ה ~Dignitatum ' -

 , Notitiaהמעידה על הימצאם של חילות -

מצב בנקודות  -מפתח לאורך נתיבי תעבורה אפשריים מאילת צפונה  -אינו פותר את
הבעיה עד תומה  .העובדה התמוהה  ,שעתודת הכוח הצבאי החשובה בדרום נשארה מנותקת
ממרכזי היישוב החשובים בנגב  ,אינה מעידה על תבונה אסטראטגית יתירה  ,אם אמנם
חשופים היו מרכזים אלו עצמם תדיר לסכנת פלישות ופשיטותי

ד.

נבחן עתה את העברת הלגיון העשירי דרומה לאור ההנחה  ,שלא היישובים היו

נקודות התורפה במערך המגננה  ,אלא הנתיבים עצמם ואלו הנעים בהם  .פגיעותם של אלו
גדולה הרבה יותר  ,ואין צורך להניח קיומה ל סכנת פלישה בממדים של נדידת עמים או
שבטים כדי להבין את הסכנה האורבת להם אפילו מצד קבוצות קטנות  ,פוגעות ובורחות ,
של ליסטים

מזוינים .

חילות  -מצב קטנים  ,מסוג אלה המתוארים ב ~kNotitla Dignitatum ' -

מתאימים ביותר דווקא לצורך מגננתי זה  .אם נניח הנחה סבירה כשלעצמה  ,שחלק ניכר
מהתנועה על צירים אלו היה תנועה של שיירות  -סוחרים  ,יסתבר גם הטעם שבהעברת הלגיון
העשירי

62

לאילת .

מפרץ  -אילת היה המוצא הטבעי לתנועת סוחרים כזו דרומה  ,בדרכה

לאת ופיה ומשם להודו  .נקודת -מוצא כזו  ,שבה נוטות היו להתרכז שיירות רבות  ,ואליה
הובאו סחורות רבות  ,היתה זקוקה להגנתו של כוח צבאי מרוכז וגדול יותר מאותם חילות-

מצב שהוצבו במצדי הדרום  ,כמתואר לעיל .

Axum

העברת הלגיון העשירי דרומה

די ון

תנועת סוחרים דרך מפרץ  -אילת לאתיופיה ולהודו  ,במסגרת מערכת יחסים

ה.

מסועפת של ממלכת

(

)

שבאתיופיה עם הקיסרות הרומית  ,קרוב לוודאי קיבלה

תנופה גדולה בימי הקיסר דיוקלטיאנוס
רופינוס

( 5טתתט2 , ) 1

הכנסייתיים

( . ) 305 - 284

על כך מעיד ההיסטוריון הכנסייתי

ובעקבותיו ( או בעקבות מקורו גלאסיום

סוקראטס

) socrates

3

וסוזומנוס .

סיפורם

4

מקיסריה )

מתייחס

קונסטאנטינוס  .מתאר הוא את מסעם של פילוסוף בשם מרופיוס
בניו  ,פרומנטיוס

)

)

ואידסיוס

~
באותה עת את
כפי שמקובל היה לכנות

) ~ ( Aedesius

אתיופיה .

ההיסטוריונים

אמנם

) ( Meropius

ל ' הודו הקרובה '

לתקופת
מצור ושני

)( India Citerior

t

המסע מתואר אמנם כיוזמה חלוצית ,

ששיאה העברת האתיופים אל חיק הנצרות  ,אולם משפט  -מפתח אחד מרמז על הצורך
ביוזמה חלוצית כזו  .המסע נערך שעה שהופרה ברית בין האתיופים לרומים  .הדעת נותנת בי
ברית היתה קיימת בימי דיוקלטיאנוס  ,ואשר במסגרתה שגשגו מן הסתם גם יחסי מסחר עם
אקסום ודרכה  -הופרה בעת מלחמות האזרחים שלאחר פרישתו  .מסע מרופיוס יכול

להתפרש כמסע  -גישוש לחידוש הקשר  .לא כל אשר מספרים המקורות הנזכרים על מותו
ועל השגי בניו בעזרת אלוהי הנוצרים ראוי לאמון ככתבו וכלשונו  ,אולם מסגרת הסיפור
סבירה

מן

ואמינה .

ו  .אסוציאציה אחת מופיעה אצל רופינוס ואצל סוקראטס בתיאור מסעו של מרופיוס .
הראוי להתעכב עליה  ,שכן יש בה כדי לסייע להבנת הרקע למסע מרופיוס לאתיופיה  .שני

המקורות האלה מזכירים מסעו של חוקר בשם מטרודורוס  ,אשר הגיע ל ' הודו המרוחקת ' ,

כלומר להודו עצמה  .לא הרבה ידוע לנו על מסע זה  .הכרוניקון של הירונימוס מזכיר את
השם מטרודורוס
( Marcellinus

כארבעים שנות

אך אינו מזכיר את מסעו  .אמיאנוס מארקלינוס

ב , 330 -

) Ammianus

תולה בכזביו את אשמת חידושה של המלחמה נגד פרס הסאסאנית  ,לאחר

רגיעה .

5

קשה לדעת בדיוק לאלו כזבים מתכוון אמיאנוס  ,אולם הכרוניקאן

הביזאנטי גיאורגיוס קנדרנוס

) ( Cendrenus

מספר על מטרודורוס  ,אשר הביא מהודו

אוצרות נפלאים של שכיות  -חמדה  ,שחלקם נגזל על  -ידי שאפור מלך פרס בדרכו חזרה
מערבה .

דומה  ,שיש כאן רמז למכסים הכבדים שגבו שלטונות פרס הסאסאנית מסוחרי

6

ביזאנטיון .

במאה החמישית נהיה עדים לשורה שלמה של נסונות לנתק את הקיסרות

הרומית מתלות בממלכה הסאסאנית  ,הן בתחום המגננה נגד הברברים והן בתחום

הכלכלי .

לארץ  -ישראל וליישוב בגבולותיה של שבטים סראקנים  ,שהיגרו מגבולות פרס הסאסאנית ,
בגבולותיה  ,נודע תפקיד חשוב בגיבושה של מדיניות זו  .על כך תעדנה הפרשה של ניצור
אספבטוס

וטרבון )  , ( Terebonובייחוד פרשת יישובו של אמורקסוס

) ( Aspebetos

) ( Amorcesos

באי המכונה יוטבה ( כנראה ג ' זירת פרעון  ,סמוך

לאילת ) .

אין זה מן הנמנע שאת ניצניה הראשונים של מדיניות כזו אפשר לבקש כבר בימי
דיוקלטיאנוס

וקונסטאנטינוס .

2

 . 971 - 973קק 2 ,

3

(  ] . 126 - 130סSocrates , HE 1 , 19 (Patrologa Graeca LXVI [ 0

4

(  . 82 - 84קק Sozomenos , HE , 11 , 24 ( GCS ] ,

5
6

() -

HE % ( I )GCS

Rufinus ,

.
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A1
mmianus Marcellinus
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.
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משפחת הקונסול פין בירושלים  -שנים אחרונות
מכתב משנת  864ו של אליזבת אן מין

נתן שור

ג ' יימס פין (  ) 1872 - 1802שימש במשך יותר משבע  -עשרה שנה

( ) 1863 - 1845

כקונסול

בריטניה בירושלים  ,ונמנה על האישים הבולטים והחשובים בעיר בתקופה זו  .באמצע שנות

החמישים  ,בימי הרפורמות בשלטון העות ' מאני  ,היה לו מעמד יחיד במינו בעיר  .חשיבותו

וכוח השפעתו לא נפלו  ,לעתים  ,מאלה של מושל העיר עצמו  .ימי דוהר אלה תיאר הוא עצמו
בספרו עב הכרס ' עתות סופה ' שיצא לאור  ,בעריכת אשתו אליזבת אן פין
בשנת

 1878ו

ותורגם לעברית כמאה שנה לאחר  -מכן .

( ) 1921 - 1825

2

כוחו והשפעתו של פין נבעו לא רק מאישיותו אלא בעיקר מן ההשפעה שהיתה
לבריטניה הגדולה בקיסרות העות ' מאנית בשנות הארבעים והחמישים  .רק על רקע זה יש
להכין כיצד נוצרי  ,נציג מעצמה זרה  ,יכול היה לזכות במעמד כה רם כפי שזכה בו ג ' יימס פין
באמצע שנות החמישים בירושלים .

גדולתו זו לא האריכה ימים  .בתורכיה עצמה קמו מתנגדים לזכויות היתר שהוענקו לבני

המערב בשטחיה  .לירושלים נשלחו מושלים  ,כגון סוראיה פחה  ,שנמנו עם מתנגדים אלה ,
וניסו להגביל את זכויות היתר בהן זכה פין מידי קודמיהם .
פין עצמו היה בן למשפחה ממעמד חברתי נחות  .אביו היה חייל פשוט  ,ומבחינה זו נבדל
הוא מרובם של בעלי המישרות הקונסולריות שהשתייכו לאותו מעמד הביניים העליון
ששלט הן בבריטניה והן באימפריה הנרחבת שלה  .כבר במבטאו ניכר היה כי אין הוא מבני

העילית  ,ואין הוא מבוגרי בתי  -הספר היוקרתיים  ,כגון ' איטון ' ו ' השרו '  .לאשתו הירשה אביה
להתחתן אתו רק לאתר שאושרה כבר מישרתו של ג ' יימס פין בירושלים  .לא פעם הופלה פין
לרעה על  -ידי משרד החוץ הבריטי על רקע מעמדו הסוציאלי הנחות  .מאידך גיסא  ,היה גאה
מאוד על השגיו בקריירה שלו  ,יחסית למוצאו

הפשוט .

גאוותו זו הביאה אותו לידי

54
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ג ' יימס פין  ,עתות סופה ( תרגם אהרון אמיר )  ,ירושלים
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אליזבת אן פין לבית מק  -קאול

התנגשות עם אישים אחרים  ,כגון גובאט  ,הבישוף האנגליקאני בירושלים  ,אך היה למעשה
ממוצא

שוויצרי  .לגביו הראה פין לא מעט מאותה התנשאות לגבי

זרים  ,שהיתה אולי

אופיינית דווקא למעמד הבריטי הנמוך  .בן המעמד העליון יודע היה אולי להסוות רגשותיו
אלה כהצלחת יתר  ,וכן יודע היה להתגונן ביעילות רבה יותר נגד המשמיצים  : ,רבים שקמו

נגדו  ,וזאת במיוחד בשעת ביקורו בארץ בשנת

למלוך כאדוארד השביעי  ,בשנים

. ) 1911 - 1901

1862

של הנסיך מוויילס ( מי שעתיד היה

פין לא השתייך לחוג החברתי בו

פעל  ,לא

נחשב לכזה על  -ידי הממונים עליו  ,לא היה לו הביטחון העצמי במגעיו עם דמות רמת  -דרג
כגון הנסיך מוויילס  ,שהיה נחלתם של בני השכבות החברתיות האנגליות העליונות  ,ולכן
היה כה פגיע להאשמות והשמצות  ,כפי שיתואר במיסמך אותו נביא

להלן .

הוא הסתכסך גם עם קונסול פרוסיה כירושלים  ,המזרחן ד " ר רוזן  ,ועם כמה מפעילי

הכוללים

היהודיים .

יחד עם זאת היתה נפילתו פתאומית ובאה בהפתעה לרבים  .סיבותיה הוסברו בדרכים

שונות על  -ידי משקיפים שונים  ,ואף על  -ידי היסטוריונים מודרניים  .יש המדגישים  ,כי הגיע

6 5
~

נתן שור

לכלל עימות עם רבני ירושלים שהתלוננו על התערבותו

בענייניהם .

3

אחרים מציינים כי

מדיניותו להרבות בקבלת בני  -חסות יהודים  ,שננקטה תחילה לאור הנחיות מפורשות שקיבל

עליו .

משר החוץ הבריטי פלמרסטון  ,היתה ברבות הימים לצנינים בעיני הממונים
אביצור מתאר את אחת הפרשיות שהביאה להדחתו כדלקמן

4

ש'

:

מבלי משים הסתבך ב ' מלחמות היהודים ' וכשרצה לעזור ליהודי חברוני  ,נתין
בריטי  ,שהוטל עליו חרם בשל פנייתו בענין סכסוך פעוט עם שכנו לקונסול פין
ולא לדין תורה  ,פין הטיל עונש מאסר על שני חכמים ממחרימיו של אותו יהודי
כיוון שחשב שהם נתינים בריטיים  .אחר כך התברר שאחד מהם נתין הולנדי  .ואם
כי האסורים שהו רוב זמן מעצרם  ,מחוץ לחדר המעצר של הקונסולי קמה מהומה

גדולה  .הקונסול האוסטרי שייצג את ענייני הולנד ואף מוסדות יהודיים באנגליה
נזעקו ופנו אליו ואל הממונים עליו ותבעו לבטל את המאסר ' הבלתי

חוקי ' . . .

במשרד החוץ הבריטי תמהו על ' האיש המוזר ' שאינו מתפשר עם המציאות
והחליטו להעבירו מירושלים  .לאחר החלטה זו כבר לא הועילו עצומות שהגישו
רבנים וראשי הכוללים בעיר לממונים עליו ובהם בקשו רחמים עליהם  ,היינו על

תושביה היהודיים של העיר  ,כי כאמור ג '  .פין היה היחידי שרב את ריבם והגן

עליהם פעמים הרבה מפני עריצות השלטונות ומהתעללות אנשי העדות האחרות .
ואמנם מסתבר מתוך התכתבות הקונסוליה הבריטית  ,כי מכתב  -מחאה מיום

20

ביוני

5

1862

שכתב בנושא הנ " ל משה מונטיפיורי הביא בעקבותיו להערות כדלקמן בשוליו  ,מצד
הממונים על פין במשרד החוץ

:

 . . .האם לא כדאי לנצל מכתבו זה של מר מונטיפיורי בכדי להודיע למר פין
שהתלונות החוזרות ונשנות שהוגשו נגדו מוכיחות  ,כי על אף כל כוונותיו

הטובות  ,אין הוא מצליח לבצע את החובות של קונסוליית הוד  -מלכותה בארץ -
ישראל בצורה שהיא לרצון לממשלת הוד  -מלכותה ובצורה המבטיחה יחס של
כבוד לגביו אישית

;

בתנאים אלה עלולה ממשלת הוד  -מלכותה למצוא לנכון

אחר .

להעבירו בהקדם לתפקיד

 , 26 . 6 . 62חתום ]J . Miurray
ומתחת לזה נרשם בידי שר החוץ עצמו -
' אשאל בהקדם לרצון המלכה בקשר להעברתו של מר פין לתפקיד

ר [ אסל ] ' .

.

27 6

אחר .

6

וכך מתוארת פרשת הדחתו של פין בעיניו של בריטי מודרני

:

בזמן מלחמת קרים דיווח פין באחד מאשגריו  ,כי הקונסול הפרוסי תומך בעניין
הרוסי  ,ומתקיף את הבריטים בכל הזדמנות  .משרד החוץ הבריטי  ,בחוסר  -טאקט
מפתיעי העביר פרטים מאיגרת זו למשרד החוץ הפרוסי  ,תוך כדי בקשה לרסן את
האיש שלהם  .הפרוסים שלחו את האשגר לקונסול בירושלים  ,וכך קם לפין המסכן

6ש
3

מרדכי טננבוים  ' ,הקונסוליה הבריטית בירושלים -

מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,ירושלים

4

ראה למשל

5

במבוא לספר עתות סופה ( לעיל  ,הערה

6

303 , 304

:

, ' 1890 - 1858
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נתן שור

שונא נוסף  .הוא חשד ברוזן  ,כי ידו היא שערכה אחדות מן הפניות הדורשות את
סילוקו  ,שהחלו מעתה להגיע למשרד החוץ הבריטי והועברו אף לידיו של הנסיך
מוויילס בזמן ביקורו בארץ

ב . 1862 -

בנוסף לכל בעיותיו האחרות  ,הרי שמשכורתו

הבלחי  -מספיקה  ,ומירצה הרב של אשתו במעשים טובים למען היהודים  ,גרמו
לכך שחובותיו הלכו וגדלו  .אליזבט פין רכשה קרקעות שעלו בכסף רב בארטאס

( ליד בריכות

שלמה ) ,

ובכרם  -אברהם  .אדמות אלה נועדו לשמש

בטלביה

להעסקתם של יהודים מקומיים  . . .לרוע המזל נאלץ להיעזר במלווים בריבית
קצוצה של
פדיון

ירושלים  ,והיה עליו לשלם לעתים ריבית של  12אחוזים לחודש לצורך

שטרותיו .

כל אלה גרמו לשיגורו לירושלים של סר אדמונד הורנבי השופט הקונסולרי
הראשי  ,שמקום מושבו בקושטא  ,על  -מנת שיבדוק את מצבו של

וחשבון שלו מיום

23

ביולי

1863

פין .

הדין -

הוא מעניין ביותר  .הוא פונה לשר החוץ כאיש

העולם הגדול  ,אחד למשנהו  .נראה שהוא היה איש משכיל  ,עשיר ורתוק מענייני -
דת  ,ולא היתה לו סבלנות רבה לבישוף אנגליקאני

( גובאט )

שדיבר אנגלית רק

בקושי  ,אך גם לא לתסבוכת עסקיו של ' פין הזקן ' כפי שהוא קרא לו  .סר אדמונד
טיפל בעניינים במרץ  .המלווים בריבית נקראו להתייצב לפניו  ,והוכרחו להקטין
את שער הריבית שלהם  .רכוש משפחת פין כירושלים נמכר תמורת חיסול
חובותיהם  .השופט הראשי החליט על יישוב מסובך של כל התביעות השונות ,
ובני הזוג פין יצאו מיד למולדתם

ולגמלאות .

לרוע המזל לא שלח סר אדמונד העתק מהסידור שהושג למשרד החוץ . . .
כתוצאה מכך לא ניתנו במשך

40

שנה ויותר לג ' יימס פין ( ולאחר פטירתו

לאשתו ) אחדות מהזכויות שהגיעו להם כחלק מסידור זה  .רק בשנת

1899

ב 1872 -

36 -

שנים לאחר שהורנבי ביקר בירושלים  -היה דיפלומאט צעיר בשירות משרד
החוץ הבריטי חרוץ דיו בכדי לרכז את המיסמכים הנוגעים לדבר  ,והעלה כתוצאה
את העובדה  ,שפגעו בבני הזוג פין ללא כל צדק כתוצאה מן ' ההתערבות הפטאלית

של משרד החוץ בענייניו של הקונסול המנוח פין ' .

7

לא מעטים מבני זמנו נטו להדגיש גם את השלילה שבאופיו של פין והמשונה שבדרך
התנהגותו  .כך  ,למשל הגרמני מוריץ בוש  ,מתומכי ביסמארק הנלהבים  ,אומר אודותיו ,
לאחר ביקורו בירושלים בשנת
עד

: 1859

כמה שידוע לי  ,הרי שהריב נבע בעיקר מוויכוח על זכות  -קדימה  ,ודבר זה הוא

טיפוסי לרוב התככים הקטנים השוררים כין בני המערב של עיר הקודש  .סיבתו

העיקרית בשאפתנותה של אשה  .הגברת קונסול  ,בתו של הכומר מק  -קול
) ( McCaul

 . . .רצתה להתבלט בחברה  ,ולהיות הגברת הראשונה

שבה  ,להתערב

בענייני הבישוף  ,לטפח את ענייני היהודים ולראות בהעדפתם על  -פני מתנצרים

ש6
ס"

אחרים

וכו ' . . .

הבישוף גובאט לא היה מוכן להסכים לזה  ,ואשתו היתה גרמניה שנהגה להתבטא
7
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תעודה משפחת הקונסול פין בירושלים

ללא התחשבות בנימוס המעודן  ,ולא התנהגה תמיד כפי

שדרשו זאת תנאי הטקס .

הקונסול היה מאותם אנגלים כפי שמתארים אותם אצלנו  :משונה וחריג  ,קשוח

וקשה  -עורף  ,ותלוי בדרך  -כלל ברצונה של הגברת שלו  .הוא תפס עתה עמדה
הגנתית נוקשה  ,כפי שעושים זאת כלבי הבולדוג  ,ריכז סביבו דמויות מפוקפקות
מבין היהודים שהתנצרו  ,ניהל תככים בעיתונות נגד ' הבישוף הפרוסי '  ,וכשלא

נרתעו מתנגדיו . . .

נכנס לרוגז רב כל  -כך  ,עד כי ציווה לאסור את הבישוף וניסה

בצורה זו לאלץ אותו להיכנע  .לאחר התכתבות ממושכת צידדו הרשויות  ,הן
בלונדון והן בברלין  ,בצד הבישוף  .העובדה שהקונסול הפרוסי צידד אף הוא בצד
הבישוף  ,היא הוכחה בעיני שפין לא צדק כלל

ועיקר .

8

הרופא היהודי ברנהרד נוימן  ,תושב ירושלים באותה עת  ,מאשים את פין  ,אולי שלא בצדק ,
בתמיכה מופ רזת במגמות

ה מיס יונרים .

בעצמו עם נושיו של פין

:

9

מ עניין במ יוחד הוא תיאורו של יהושע ילין  ,שנמנה

הנה הקול יצא בעיר כי הקונסול האנגלי מיסטר פין הגיע עד משבר ופשט את
הרגל לנושיו הרבים מאד  ,ובתוכם גם אנכי  .וזאת היתה השתלשלות הדבר  :כאשר

כבר הזכרתי לעיל היה הקונסול הזה מורשה מחברות שונות בלונדון ; מהן אשר

קנה עבורן בכפר ארטאס ( עין עיטן ) שדות וכרמים  ,גנות ופרדסים  ,וגם בנה עבורן

בתים ומרתפים  ,ורכש סוסים וחמורים ועבודה רבה ; ומהן חברות צדקה  ,אשר היו
מאספות כסף מנדיבים למען תת עבודה לעניי היהודים

בירושלים . . .

המאספים

בחו " ל לא היה להם מועד קבוע למשלוח הכספים וגם לא היה להם סכום קצוב ,
ובהיות שההוצאה פה היתה מרובה מאד  ,היה הקונסול לווה תמיד כספים
ברווחים מופרזים  ,ותמיד היה שקוע בחובות רבים  ,לווה ומוציא  ,לווה
ועסקיו התנהגו בכבדות ובלי משטר וסדר  ,כמו שאומרים

:

ומשלם .

' כאניה בלי הגה ' .

באופן כזה מצאו להם גם הפקידים והמשגיחים  ,הסופרים והמשרתים  ,כר נרחב
לשלח בעולתה ידיהם  ,לגנב ולהעלים  ,לרשם ולזיף חשבונות מרומים

וכוזבים .

והקונסול ברוב טרדותיו ובאמונתו בפקידיו לא שם לב לחשבונותיו  ,ולא ידע
בעצמו את מצבו הרעוע וההרוס  ,עד שסוף סוף פשט את הרגל

וישבר .

0ן

מה היתה גירסתם של בני הזוג פין עצמם בקשר לאחריתם בירושלים ולפרשת פשיטת הרגל

שלהם  ,לא היה ידוע  .אליזבת אן פין  ,בספר זכרונותיה אותו הכתיבה יובל שנים לאחר הדחת
בעלה (  , ) 1929אינה מזכירה את עניין פשיטת הרגל והרחקת בעלה מירושלים

כמעט בכלל .

 1ן

והנה נזדמן לידי כותב שורות אלה מיסמך שלפי מיטב ידיעתי לא היה ידוע קודם  -לכן ,

ובו שוטחת הגברת פין את הפרשה כולה בהרחבה * .
בספרית גנאדיוס
בספרי  -מסע

) ( Gennadius

למזרח .

ביום

 .ק 11 Leipzig 1861 ,

8

52

9

 . 232ק

1877 ,

האחרון

לעבודתי

בספריה

'Die

Stadt und deren Bewohner, Hamburg

( ילין ) ,

10

י ' יעלין

11

London 1929

הש " ט .

זכרונות לבן ירושלים  ,ירושלים תרפ " ד  ,עמ '

",

נתקלתי

Busch : Eine Wal[fahrt nach Jerusalem ,

עיר  -הקודש ויושבי  -בה  ,ירושלים

.

מיסמך זה מצאתי באביב שנת

1979

שבאתונה  ,שהיא מהספריות הציבוריות העשירות ביותר

הוReminiscences ofMrs . 1

ראה הערת המערכת בסוף המבוא  ,עמ ' . 73

. 37

בכרך

שסימונו

4 .ן
 ,ממשת1טטא

 8 .וראה ב ' נוימן ,

3ע)

~

נתן שור

' ' EKKAHEIAETIKA 16

( אקליסיאסטיקה  -כתבי קודש מירושלים ) ובו כרוכים יחדיו

מאמרים ומסמכים מודפסים שאין להם כל שייכות יחר  ,פרט לנגיעתם  ,ברובם ,

ביניהם מצאתי מכתב מודפס של הגב ' פין הנושא את התאריך

15

באפריל

ליררשלים .
 . 1864לפי

התאריך והניסוח הוא נכתב בלונדון  ,כשנה לאחר שובם של בני הזוג למולדתם  .הנמען אינו
מוזכר  .המכתב נושא את הכותרת ' פרטי ושמור '
' אין להראותו ללא נטילת

) and private

רשות '  .אך בסוף המכתב נאמר

:

 , ( confldentialובנוסף -

' מר פין נתן את אישורו לכך

שאכתוב פרטים אלה אליך במלואם '  .עם זאת הוכן בדפוס  ,כמנהג אותם ימים  ,כנראה

להפצה רחבה יותר  ,על  -ידי המחברת
לא ברור למי נכתב מכתב זה

;

עצמה .

כנראה לידי בעל השפעה בחוגי המימשל  .לידיו של

גנאדיוס  ,האספן שעל שמו נקראת הספריה  ,הוא הגיע באמצעות מכירה פומבית  ,כפי

שמצוין בכתב  -יד בראש המיסמך  .למה הודפס בכלל מכתב ' פרטי ושמור ' זה  -אף זאת לא
ברור  .קשה להאמין כי הוא נועד לפרסום בעיתון  ,וזאת בשל אורכו הרב
כ 42 -

שורות בכל

עמוד ) .

( 25

עמודי  -דפוס

;

ייתכן שהוא נועד לתפוצה לאישים נבחרים באנגליה  ,לשם הוכחת

צדקתו של פין  .אך לא ידוע אם אמנם הופץ בצורה זו  .בספרות התקופה אין הוא נזכר כלל ,

וגם רבות מן העובדות הנזכרות בו לא נודעו עד כה  .בכמה מקומות ישנם בגוף המכתב

תיקונים בכתב  -יד  ,ואולי לפנינו כאן

עותק  -הגהה .

כושר כתיבתה של אליזבת אן פין היה רב  ,כפי שמסתבר מאחדים מספריה  .כושר זה
מוצא ביטוי מלא במכתבה  ,המצליח לעורר אצל הקורא אהדה רבה לעניינם של בני הזוג

פין  .החומר הכלול במכתב ידוע בחלקו הקטן  ,אך הוא חדשני ברובו הגדול  .כך למשל ,
בנוגע לפרשה הנודעת של רצח פיטר משולם טוענת הגברת פין  ,כי לא נרצח בידי בדווים

סתם  -כפי שמקובל היה להניח  -אלא 'המעשה בוצע על  -ידי שליחיו של ערבי ממקורבי
משפחת משולם עצמה

!

המכתב מציג כמובן תמונה חד  -צדדית  ,כפי שראוה בני הזוג פין עצמם  ,כשהם תמיד
הנרדפים והחפים מפשע  ,וכל האחרים תככנים ורשעים  .מעניין במיוחד הוא תיאור מערכת

התככים שנרקמו בירושלים בראשית שנות השישים של המאה הי " ט  .לפנינו מעין המשך
לסיפור של מאבקי הכוה והיוקרה שבירושלים שמסר עליהם ג ' יימס פין בספרו ' עתות
סופה '  .אלא שעתה אין פין יותר המכוון את הנעשה כעיר והשולט במצב  ,אלא הגורל נתהפך
והוא הפך להיות הקרבן ואחרים הם המושכים

*

*

בחוטים .
*

מכתב זה אולי איננו רק מה שהוא מתיימר להיות  :קריאתה של נפש מעונה וסובלת לעזרה ,
אלא אולי גם משהו אחר ושונה

:

נסיון עדין  ,מתוחכם  -ויעיל  -לסחיטה

כספית .

באקלים ששרר במאה הי " ט בחברה האנגלית הוויקטוריאנית דבר אחד היה אסור
בהחלט
()7

:

שערוריה הנוגעת לבית  -המלכות  .אילו סיפורה של גברת פין היה מגיע לידיעת

הציבור  ,היה גורם למהומה רבה שבה מעורב היה יורש העצר  ,הנסיך מוויילס  ,אדוארד
השביעי

לעתיד  -לבוא .

מדוע הודפס מכתב דה שנועד כנראה לתפוצה מצומצמת

?

האם היתה הכוונה לרמוז

למקבליו רמי  -הדרג  ,כי בקלות ניתן להעביר עותקים ממנו לעתונים  ,לפוליטיקאים ליברליים
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פירוט הגרעון הקונסולרי בסך

] 4 , 995

שהצטבר בין השנים

הגברת פין ( ללא תאריך ; חתום בראשי תיבות

1863 - 1848

a~e - %

כמפורט בתזכיר מודפס של

 .ו  . ) % . 1 .התזכיר מצוי בתיקי ה  % 0 -ע ( . ( FO 78 / 1951

בשולי התזכיר מצויות הערות בכתב  -יד של פקידי משרד החוץ  ,המסתייגים מטיעונים של המחברת
ולכיוצא באלה ? ואמנם במכתבה עומדת גברת פין במפורש על האפשרות של ' פנייה

פומבית לעתונות '  .יש מקום להניח כי היו אישים רמי  -דרג שהיו מוכנים לעשות רבות בכדי

למנוע פרסום כזה  .אפשר שמכתב זה נשלח לכמה ממקורבי בית  -המלוכה ואלו  ,בכדי למנוע
פגיעה בשמה הטוב של משפחת המלוכה או בשמו של יורש העצר  .דאגו לאסוף סכום ניכר
בקרב חוג מצומצם  ,אולי אותן

5000

ליש " ט שגברת פין רומזת בעדינות במכתבה כסכום

שחייבת המדינה לה ולבעלה  ,והכסף הועבר לזוג פין  .יתכן שבני הזוג נדרשו לחתום על
התחייבות מפורשת שלא לפרסם דבר וחצי דבר על פרשה זו  ,ויתכן אף לא היה צורך בכך

:

מהם .

בתור עובדים ותיקים בשרות הדיפלומטי נהיר היה להם מה מצפים

האם התגלגלה הפרשה באמת בדרך זו  ,ואולי בדרך אחרת  ,אין אנו יודעים  .הסוד ירד עם

שני הפינים לקברם  .אך עובדות אחדות מחזקות את ההשערה לעיל
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 בפינה הימנית העליונה של העמוד הראשון רשומה הערה בכתב. ראשון של כתב היד המקורי
A.R.

 החוץ הישעה אחדות-  הזוג על כך שמשרד- רבות לא התלוננו בני

'

D 3W

עמוד

Local Sale

:

יד

במשך

 אולי חשו שקבלו כבר את. מזכויותיהם שנבעו מן ההסדר שקבע השופט סר אדמונד הורנבי
?

המגיע להם ולכן לא באו בתביעות נוספות

 ולא נמסר, לאחר מות בעלה המשיכה הגברת פין לחיות במשך יובל שנים באנגליה

 האצולה האנגלית כתבו-  בני,  היא המשיכה להיות דמות ידועה בחברה. שסבלה מחסור

אירחה במשך

;

 ארכיבישופים ואף עם המלך,  היא נפגשה עם דוכסים, מבואות לספריה

 מנין. '  השתתפה בכנסים ובקונגרסים של מלומדים וכו, חודשים רבים פטריארך סדרי בביתה
?

היה לה הכסף הדרוש למימון הוצאות אלה

72

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

לא בספרם הגדול ' עתות סופה ' ולא בספר הזכרונות שגברת פין הכתיבה סמוך לסוף

ימיה ( שבולט בו הזכרון הפינומינאלי של המחברת  ,לטווח של שמונים שנה אחורנית

ויותר ) * מוזכרת  -ולו מילה  -מן הפרשה כולה  .אילולי היו זורים קצת זהב על פצעי
בני  -הזוג  ,האם הם היו מוכנים לגזור על עצמם שתיקה כזו

?

אין כרצוני להטיל במלים אלה ספק באמיתות סבלותיהם של בני משפחת פין בסוף
ימיהם

בירושלים .

אלא רק להצביע על האפשרות שפרשת תלאותיהם הכלכלית הגיעה

בסופו של דבר לסיומה הטוב  ,אם כי אולי בדרך בלתי  -מקובלת

במקצת" .

*

ראה הערה

**

הערת המערכת  :מאז שמאמר זה נתקבל לדפוס ראתה אור רשימתו של צ ' אילן  ' ,המושבה הלא  -נודעת
של הקונסול '  ,דבר השבוע  ( 7 ,ה ' באדר תשמ " ג )  ,עמ '  , 25 - 24בה מזכיר המחבר עותק אחר של מיסמך זה

11

לעיל .

המצוי בגנזך המדינה הבריטי  ( PRO , FO 78 / 1951אנו מודים לד " ר צ ' אילן על הפנייה זו ) .
תוך השוואות העותק האתונאי לעותק הלונדוני שערך ד " ר ש ' אילתי  ,נמצא שהעותקים זהים  ,להוציא
עניין התיקונים בכתב  -יד על  -גבי הטקסט  .התיקון המוזכר להלן בהערה , 22
בלבד  .התיקון המוזכר בהערה  25מצוי בשני העותקים  ,אולם בכתב  -יד שונה בכל עותק  .יש לשער  ,כי

מצוי בעותק האתונאי

התיקונים נעשו על  -פי הוראתה של המהברת.
בתוך התיק הנ " ל שבגנזך הבריטי מצא ד " ר אילתי תזכיר נוסף בן ארבעה עמודים ללא תאריך  ,הנושא

בסופו את ראשי  -תיבות שמה של גב ' פין והוא בעל מתכונת דומה למיסמך שלפנינו  .בתזכיר השני
מפרטת גב ' פין פירוט רב את החלאות הכספיות בהן עמדה הקונסוליה והקונסול פין בשנות כהונתו

בירושלים  .צילום הקטע האחרון של תזכיר זה מובא לעיל בעמ ' . 71
גם צילום מכתבה של

גב ' פין משנת  1864העוסק בשיקום ארטאס ובאקוש ( ראה עמ '  ) 89מובא מאותו

התיק .

( פרטי

ושמור )

אין להשאיל [ מיסמך זה ] או להראות ללא נטילת רשות .
לונדון  ,אפריל

...

1864 , 15

היקר ,

בשל מחלה לא יכולתי להקדים ולפעול כפי שביקשת ממני  ,כלומר לתת לך תיאור של
נסיבות סילוקו ממישרתו של מר פין  .כשאני ניגשת עתה למלא משאלתך  ,עלי למסור גם
כמה עובדות מוקדמות יותר  ,שיאפשרו לך להבין את מכלול

הפרשה .

ד"ר

ד " ר רוזן  ,הקונסול הפרוסי בירושלים ( מאז  ) 1 852קיווה זה שנים אחדות להביא לסילוקו
של מר פין  ,והראה

רוק ,

הקונסול

הטרמי

מבקש את הרחקתו של מר מין

סימני איבה רבים לגביו בדרכים שונות  .לא קשה להסביר את מניעיו .

ברצוני לציין כאן שבשעת אותו הביקור בירושלים של קפטן
(~
דתם ) ' society

ליארד  ,מזכיר האגודה

להעברת  -יהודים  -על -

הוא איים עלי באי  -שביעות רצון מצד הממשלה  ,וזאת בשל מאמצינו למצוא

ליהודים תעסוקה חקלאית  .וו לא חששתי אז שיהיו לדבר תוצאות שליליות לגבי מר פין  ,כי הרי הוא

דיווח על כך באופן מלא לממשלה  .ללווז נייפיר היה כל המידע על אודות הנסיעה ב . 1855 -

הלורד

סטראטפווד דה  -רדקליף עצמו התמסר באותה עת למאמצי שיקום של ארטאס ולהשגת פירמאן
להרחבת היוזמות החקלאיות בדרום פלסטינה  .הלזוד קלרנדון גילה התעניינות רבה בתזכירים של מר
פין בנישא זד תניח  .לפחות אחד מדם  ,על שולחן דממשלד  .מאז אותה עת יש לי תמיכה של מר מור ,

קונסול בללי י של הלרר סטראטפוון

דה  -רדקליף  ,אשר

המליץ בנושא זה בפני קר ה  -ל בולוור י של מר

אליסון  ,עתה כהן  -דת בפרס ; ושל הלורד דופרין  ,שגריר הוד  -מעלתה בסוריה  .אך יש לי סיבה להאמין
שמאז שנת

.

 1857ועד nwyJ 1862

מאמץ עקבי להציג את הדברים בצורה מעוותת  ,ולהעמידנו באור לא -

רצוי חאת בשל עבודתנו החקלאית  ,ומאמצים אלה אמנם נשאו פרי חלק

לאחרונה  .וההערה במקור ] .

7

ראשי ת כל היה זה בשל השפעת ד " ר מק  -גוואן

ואחרים

ובשל הבישוף גובאט

)]3

) 12 ( Mac ~Gowan

( בשל שמעון רוזנטל

( בשל תכניותיו המשונות לכנסיה בירושלים )  .אין

צורך

שאפרט שתי השפעות אלה  ,כי מתמצא אתה במידה מספקת בענייניה של ירושלים בכדי

להבין אותן .
אך  ,שנית  ,היתה גם סיבה ישירה לאיבתו של ד " ר רוזן  .בזמן מלחמת קרים היתה

ארץ  -ישראל במצב קריטי  ,והמאורעות שפרצו בלבנון ובדמשק

ב , 1860 -

ניצפו על  -ידי

רבים עוד שנים אחדות קודם  -לכן .
בשנת

, 1853

לפני שאנגליה וצרפת הצטרפו

לתורכיה  ,נראתה המלחמה במזרח

כמלחמת קודש  -מוסלמים נגד בלתי  -מאמינים  -והתקוממות נגד הנוצרים לא היתה
כלל בלתי  -אפשרית  .בזמן מסוים לא היו כוחות  -צבא בירושלים ואף לא

מוסדות  -שלטון ,

ואף לא היו כאלה במקום הקרוב יותר מביירות או מדמשק .

כל דרומה של ארץ  -ישראל נתון היה במצב של מלחמה  -סיעה לחמה בסיעה  .אנו

היינו עדי  -ראייה של מצב זה  .מתחת לחומותיה של ירושלים עצמה שרקו

הכדורים  ,ואף

עברו במאהלנו שבטלביה  .ראינו את הקרבות עד שעלה בידיו של מר פין להפסיקם . . .
עמדותיו הפרו  -רוסיות של ד " ר רוזן היו ידועות היטב  .הוא  ,והקונסול הכללי של
אוסטריה 4 ,

על

]

נקטו בקו  -פעולה שונה מזה של הקונסולים האהלי והצרפתי  .מר פין דיווח

כך למשרד החוץ  .שר החוץ דאו  ,לורד קלרנדון  ,יי

לברלין  ,והם הועברו לד " ר רוזן וייתכן שהוא אף

העביר קטעים מדיווחיו של מר פין

נשף .

הוא כעס על כך ביותר וטען כי מר פין לא דיווח את האמת  ,ומאז נהג לקרוא  ,באופן
פרטי ,

למר פין ' שקרן '  .מר פין מסר על כך למשרד החוץ והועברו למשרד החוץ גם

הצהרותיהם בשבועה של שלושה אנגלים מכובדים שהיו נוכחים בחצר התורכית שעה
שהקונסול הפרוסי התנהג בצורה בלתי  -מרוסנת  ,וחזר על טענותיו כי מר פין הוא רמאי .
לא ידוע לי אם משרד החוץ

נקט אי  -פעם בפעולה כל שהיא בעניין זה  .אילו היה

מר פין

קצין  -צבא  ,לא יכול היה לעבור בשתיקה על התנהגות כזו 6 .י אך במצב המיוחד של ארץ -
ישראל  ,הוא חשב לנכון לוותר בנושא זה  ,ולהסתפק בדיווח לממשלתו ובבקשת סיועה .

אך החל מזמן זה נתון היה במצב לא  -נוח לגבי הקונסול הפרוסי .
הדברים נמשכו כך עד לשנת

, 1857

כשד " ר רוזן הצטרף לד " ר מק  -גוואן בהתקפה על מר

פין בשל העסקתו של מר ש ' רוזנטל  .הם ציפו לכך שבעקבות התקפה זו יורחק מר פין

מירושלים  .זו היתה מגמתם של ד " ר מק  -גואן והקפיטז ליארד

) ( Layard

ביולי

1857

( ראה

בנדון את סעיפי העיתון ' טיימס של מלטה ' מאותה תקופה  ,המתארים את נסיונותיו של

הסרן ליארד להרחיק אנשים בלתי  -אהודים על ד " ר מק  -גוואן ועל הבישוף גובאט
מירושלים )  .י

צי

ד " ר רוזן

פין
להרחקתי של
מר

מכתבו של ד " ר רוזן ובן האשמות כבדות  ,הן נגד מר פין והן נגד מר ש ' רוזנטל  ,היו
וכמסמכים העיקריים שהוגשו על  -ידי הבישוף ועל  -ידי ד " ר מק  -גוואן בנובמבר ~ 857
למשרד

החוץ .

ושוב  ,במארס

, 1858

נתמכה בקשה לסילוקו של

מר פין על  -ידי ד " ר רוזן .

כידוע לך  ,הוא

נטל חלק פעיל בעניין זה  ,ואף אסר את מר רוזנטל  .משרד החוץ נתן אז את התמיכה
הדרושה למר פין  ,וסירב להפעיל עליו לחץ בעקבות האשמות אלה  ,כל עוד לא יימצא
להן ביסוס יתר .

12

רופא  -מיסיונר שפעל בירושלים במשך שנים רבות .

13

נחשב לראשך בין יהודי ירושלים שהתנצר בתוצאה מפעילות המיסיון  .אך פוטר בשל עסקות כספיות

י74

נגדו והוא אף נאסר  .בתור נתין פרוסי  .על  -ירי הקונסול רוזן .
)-

(

14
15

יוזף פון פיצאמאנו
of Clarendon

Earl

בממשלות אברדין
16

) ( Pizzamano

Villers ,

קונסול בירושלים בשנים

Frederick

William

ופלמרסטון .

כלומר  ,היה עליו להזמין את

ד " ר רוזן

קרב  -קרב .
לדו

-

. 1860 - 1849

George

שר חמן לראשונה בשנים

, 1858 - 1555

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

אישיות נוספת בירושלים היתה מעוניינת לתת ידה למעשה ההסתה  ,וזאת מסיבות

פוליטיות  .אישיות זו היתה סוראיה פחה  .הוא היה איש חכם ומוסלמי קנאי  .יש

הפחה להיט להיפטר ממר פין

לנו סיבה

להאמין  ,כי ייתכן שנשלח במיוחד לירושלים בכדי לפעול נגד גידול ההשפעה הבריטית

בארץ  -ישראל  ,ואם לא כן  ,לפחות הושאר בתפקידו מספר שנים רב מן המקובל למטרה זו .
רק לעתים רחוקות הושארו מושלים קודמים בתפקידם יותר משנתיים  ,וסוראיה פחה
הגיע עוד

קל

ב 1857 -

וסיים את תפקידו ב . 1863 -

לראות כי עשה מאמץ שיטתי להחליש את השפעתה של בריטניה הגדולה בעזרתן

של אלף תחבולות שונות  ,על  -ידי עיכוב התהליכים המשפטיים כשמדובר היה באזרחי
בריטניה ואף במניעתם ; על  -ידי הפסקת הבנייה של בתי העניים של מונטיפיורי ; "  1על -
ידי אי הטיפול הנאות בגילוי רוצחיה של העלמה קריזי )  ;: Creasyעל  -ידי הפסקת הבנייה

של בניין

שנועד לשמש את הקונסוליה הבריטית  ,וזאת בכדי למצוא חן בעיני הרוסים

;

באי עשיית צדק ומשפט בקשר לתביעת הנזיקין בעניין ארטאס ; במניעת ביקורו של הנסיך
אלפרד ~ :

במסגד המכפלה בחברון ; בהזנחה בה

טיפל בהחזרת רכוש בריטי שנגנב -

שלא להזכיר מקרים גסים יותר  ,כגון מניעת אספקת הבשר מאוכלוסייתה היהודית של
ירושלים במשך שבוע שלם בכדי להוציא תשלום של

 100ליש " ט מרבניה  ,סכום שהוא

בריטי  .מקרים אלה ואחרים דווחו על  -ידי מר פין לשגרירות הוד

תבע  ,שלא בצדק  ,מאזרח

מלכותה בקושטא ולמשרד החוץ בלונדון  .תיקון המעוות לא הושג באף אחד מן המקרים
האלה ( פרט לזה של בתי העניים של

מונטיפיורי ) .

אך הפחה ראה בעין רעה את עצם

העובדה שמר פין דיווח אודותם  .יום אחד הוא הרים את הכרית מספתו  ,הראה מתחתיה
לאחד מפקידיו של מר פין את העתקי הדיווחים שנשלחו אליו מקושטא ורמז כי הוא

שומר אותם לקראת יום נקם .
איש

כמוהו לא יצטער למצוא בקונסול פרוסיה שותף לשנאה נגד הקונסול האנגלי ,

וזאת במיוחד מאחר וד " ר רוזן מדבר תורכית באופן שוטף  ,כי שימש קודם לכן מתורגמנה

של שגרירותו בקושטא  .במקרה אחד או שנים נמצא  ,כי הקונסול הפרוסי שימש כיועצו
של

הפחה  ,ובמערכת התככים

ייתכן

שהביאה להרחקתו של מר פין הם פעלו יחדיו .

שפעלו כאן גם גורמים נוספים  ,בשנת

, 1860

שעה שפרץ טבח בצפון  ,לא מוגזם

לזמר שהשלום שנשמר בדרום הארץ מקורו בעיקר בהשפעה הבריטית שהופעלה במרץ

 מיסמכים שיוכיחו זאת ניתן למצוא בספר הכחול של בית הנבחרים .בצורה זו לא באו על סיפוקם אלה שקיוו רק לתרוץ בכדי להביא לכיבוש צבאי של
ירושלים ושל המקומות הקדושים  .אילו המאורעות הצפויים היו מתלקחים למעשה  ,כל

דרומה של ארץ  -ישראל היה עולה בלהבות .
אך עצם הערנות שעזרה לשמור על השלום היתה כצנינים בעיני אלה שהעדיפו
מאורעות  .קונסולים המוכנים לעצום עיניהם בפני כל הסימפטומים המסוכנים ומסייעים
על  -ידי כך לפריצתם של המאורעות  ,הם פופולאריים יותר בעיני גורמים מסוימים  ,מאשר
בעלי תפקיד זה  ,המדגישים כי מחובתם הוא למנוע

כזה היה המצב בסתיו

1861

שפיכות  -דמים ואי  -סדר . . .

כשנזדמנה אפשרות לפעולה מתואמת  .אך כדי להסביר

זאת עלי להקדים במקצת  .מר ג ' ון משולם היה אזרח בריטי  ,יליד לונדון  ,לו עזרתי לרכוש
אדמות בעמק ארטאס סמוך לבית  -לחם ( שם שכר

אדמה עוד בשנת . ) 1847

הוא חי שם עם

אשתו ועם שתי בנות מבוגרות  ,אלן וג ' ין ועם כמה ילדים קטנים יותר  .הבן הבכור  ,אליהו ,

חי אף הוא זה חודשים אחדים עם אשתו ועם ילדיו הקטנים

בארטאס  ,כשהוא מהווה

הזדמנות

ב-

לפחה

1861

ילקמס1ל הפריסי

לשתף פעילה

לסיליקי של מר פין
מר

ג ' ון

משלם

ומשטחתו

בארטאס

מעמסה על הוריו  .הוא היה אדם מעורר מדנים וחסר  -מצפון  ,ונראה שהתקנא באחיו

17

כלומר  ,מאמצי הזם פין להגיש ליהודי ירושלים עזרה מבלי לכרוך זאת במאמץ מיסיונרי .
בהמשך מוזכרים האישים הבאים

:

הלורד נייפיר שביקר

בקושטא ; הלווד סטראטפורד דה  -רדקליף ( סר ס .

הלורד קלרנדון  -שר החט ( ראה הערה
18

משכנות שאננים .

19

בנה הצעיר של המלכה

ויקטוריה .

15

קנינו ) -

לעיל ) .

ב 1855 -

בירושלים מטעם שגרירות בריטניה

שגריר בריטניה בקושטא בשנים

; 1858 - 1842
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הצעיר פיטר  ,שאותו שנא כנראה  .עזרתי למר משולם האב לקבל הלוואה  ,כשהקרקעות
שרכש בעזרתי  ,משמשות לו כבטחונות .
הבן

פיטר משולם

השלישי ,

פיטר  ,שימש כמתורגמן בקונסוליה של מר פין .

וקכירוהו  .הוא היה קודם  -לכן בחצי  -האי קרים בשירות

צבאנו ,

כל באי ירושלים

וקיבל תעודות  -אופי

מצוינות מידי קצינים בריטיים  .כשמר פין ליווה את הנסיך אלפרד בביקורו
נתלווה פיטר משולם אליהם  ,וזכה להערכה מצד המייג ' ור קוול

בארץ  ,ב , 1859 -

) ( Cowell

עתרו של הוד

מלכותו  ,ואף נתחבב על הנסיך עצמו  .הוא היה בחור בעל רוח טובה  ,רכב היטב על

היה קלע מצוין  ,הכיר היטב את הכפריים ואת הבדווים בכל דרומה של

סוסים ,

ארץ  -ישראל ,

ונתחבב על כולם .

מר פין העסיקו במקרים שונים  ,כשתכונותיו אלה היו לו לעזר  ,ובין היתר בשעת הטבח
של  . 1860חלק ניכר של הלבנון נכלל בתחום שיפוטו הקונסולרי של מר פין  .ההתקוממות

התפשטה מכפר לכפר ומהר להר  .הנוצרים הנרדפים הריצו בקשות לעזרה למר פין  .אך
76

הוא לא יכול היה לעזוב את ירושלים שנתונה היתה במצב קריטי  ,ואף בה היתה קיימת
סכנה של התפרצות המרד  ,דבר שעלול היה לגרום לטבח בשכם  ,בעזה  ,חברון  ,יפו וכו ' ,
הן בנוצרים ואולי אף ביהודים  .הוא הסתייע בפיטר משולם אשר יצא תוך שעות ספורות

לאחר קבלת ההוראה  ,והגיע לאזור המהומות במסע ארוך ומייגע  .שם עלה בידו להציב
בפני המנהיג הדרוזי הנודע סאקד בק

] [ Saced Bek

את אזהרתו של מר פין  ,באופן כה

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

משכנע עד כי המחנה הדרוזי  ,שהתקדם באותה עת ליד קסרואן  ,הושב על עקבותיו ומחוז

נוצרי זה ניצל מטבח  .לאחר  -מכן השתדל למצוא מספר גדול ככל האפשר של נמלטים ,

והצליה להציל רבים מהם  .המאמץ הרב  ,הלחץ הנפשי ומגפות הסביבה כמעט ועלו
לפיטר משולם בחייו  .עם שובו לירושלים לקה במחלה קשה  .גם הקוואס והחמר שנתלוו
אליו הלו  ,ושניהם מתו  .מבנה גופו החסון הציל אותו לבסוף  ,אך רק לאחר מחלה ארוכה ,
ולאחר ימים אחדים של סכנה לחייו .
כמה מאשגריו הודפסו בספרים הפרלמנטריים הכחולים  ,אך הוא לא זכה לכל גמול
ואף לא לתודה  ,פרט מצדו של מר פין  .הבאתי תיאור זה על  -מנת שתדע איזה מין אדם

היה  ,אנושי  ,זריז וללא פחד  .מר פין בטח בו ומצא אותו מוכן להוציא את הוראותיו אל
הפועל ללא סייג .
יותר מזאת  ,הערכנו אותו כנוצרי כן ונאמן  .פיטר משולם החל לעבוד בלשכה

ב ~ 860 -

כאשר מותו של האחיין שלנו הותיר את מר פין בלא אדם הדובר וכותב אנגלית  .מר

טאנוס היה זה זמן רב מתורגמן  -כבוד בלבד  ,המזדמן או נקרא לעתום מיוחדות .
בערך באותה

עת  ,ב  -ס, 186

חווה בפע ' ור  ,כפר

החל מר פין לעבד בקנה מידה מצומצם למטרות רווחים

חוותו של מר פין בפע ' ור

נטוש לא הרחק מארטאס ופיטר משולם ייצג אותו בכל ענייני חווה זו .

נזיר יווני אשר חי בכפר

סמוך ,

אל  -תאדר או סט .

ג ' ורג ' ,

ניסה לעורר את הפחה

והשלטונות כנגד חווה זו  ,כפי שעשה לפני כן לגבי ארטאס  .שם הוא ואנשיו גרמו
בהזדמנויות אחדות לנזק רב עד שאולצו לתקן את המעוות  .אך מכיוון שהכל בחווה זו
נעשה כחוק וכיאות  ,הוא [ הנזיר ] נכשל בכך והחווה שגשגה  .אזור שלם ניצל כך מפשיטות

וגרימת נזק על ידי בדווים  ,הדרך הראשית הובטחה בפני שודדי דרכים  ,מסים שולמו על
ידנו לשלטונות על תוצרת החווה  ,בקר

וכד ' ;

מפעלי מים קדומים נחשפו  ,נביעת המעיין

נוקתה והורחבה  .היו לנו יבולים נהדרים של חיטה  ,שעורה וקטניות  .ניטעו

זיתים ותאנים  ,אגוזי  -המלך ועצי פרי אחרים והודות לאדיבותו של

כרמי  -יין ,

ד " ר הוקר  ,מקיו  ,אשר

השיג לנו זרעים מן השלטונות האוסטרליים  ,טופחו ולבלבו עצים אוסטרליים שונים .
הפחה ביקר את האתר  .היו לנו בכפרנו

90

כפריים ערבים  ,אתר של כתובת קדומה שוקם

והכל פרח והיסב אושר  .מר פין כונה בפי העם ' האיש אשר שיקם את פע ' ור '  .והיהודים

העניים בירושלים  ,אשר רבים מהם הועסקו קודם לכן במטע  ,העתירו עלינו בקשות לסייע
ביישובם על אחדות מן הקרקעות הפנויות  ,כדי שגם הם יוכלו להרוויח לרמם בעמל

וכבוד  .הערכים היו מוכנים לקבלם ואנו העברנו בקשותיהם ( חתומים על ידי ראשיהם של

כאלפיים איש ) לאנגליה  ,לאבי ולאחרים  ,כדי שיסייעו במפעל מבורך זה אשר ונשוי
להביא תועלת רבה לארץ זו .
במשך הקיץ של שנת

1861

נתעוררו סכסוכים בין פיטר משולם לבין משפחתו וזאת

בנושא נישואיה של אחותו הבכורה  ,אלן  .הוא אהב מאוד את אחיותיו  ,חסך ממשכורתו

לצורך נדוניותיהן  ,והיה מלא תכניות קטנות איך לעזור לנוחיותן ולאושרן .
שמואל

וייסמן  ,שעבד

כרוקח במיסיון  ,הציע נישואין לבתם הבכירה  .היא היתה מוכנה

להסכים לשידוך ; להורים היו ספיקות
בגנות

;

אך אחיה פיטר הודיע להם  ,שידועים לו דברים

אופיו של ש ' וייסמן שבגללם לא יוכל להסכים לכך  .הוא הציע לתת

לש '

חילוקי

דעות

בין

מיטר

מר

משולם ומשפחתו באשר

וייסמן לנישי " '

אחיתי

דבכיי "

הזדמנות לשמוע מה בפיו נגדו  ,על  -מנת שיוכל להתגונן  ,אך הוא סירב  .מאז הראה וייסמן
רצון רע רב כנגד פ ' משולם והיו לו הזדמנויות רבות לדבר רעות אודותיו  ,במסגרת החברה
המיסיונרית המצומצמת וכן בחוגים נוספים בירושלים  .מאז הושפעה דעת הציבור אודות
פיטר משולם בעיקר מדבריו של ש ' וייסמן  .ודברים אלה לא היו לטובתו כלל ועיקר ( לאחר

חודשים אחדים של היסוס  ,הסכימו ההורים לנישואים  ,והזוג נישא ביולי . ) 1862
בערך בזמן זה נתעוררו קשיים אחרים וחמורים יותר בין פיטר משולם לבין
מר

משפחתו .

משולם האב העסיק במשך שנים ערבי מוסלמי מכפריי ארטאס כמשרת בביתו  .הן מר

משולם עצמו והן שני בניו האמינו כי האיש הוא נוכל  ,אך מר משולם התמיד בכל זאת
בהעסקתו  .אך הוא נעשה חוצפן ללא נשוא  .פעמים אחדות התקיימו אודותיו מריבות
משפחתיות

:

אחת המריבות הללו היתה כה חמורה  ,שמר משולם האב נטש את ביתו

באמרו כי סאלם עות ' מאן זה הוא למעשה האדון בביתו  .לא מר משולם ולא פיטר  ,ואף

גם

אורות

סאלם

עות

'

מאז .

המשרת
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נתן שור

לא אנחנו ידענו אז כי בשל התנהגות שלא כהלכה של אחת

הבנות 23 ,

במעמד במשפחה שלא איפשר יותר להדיחו ללא שערוריה

זכה סאלם עות ' מאן

ציבורית .

הערבים הכפריים יודעים לטפל במקרים כאלה במהירות ובאכזריות .

המשפחה

הנפגעת עצמה הורגת את האשה  ,בכדי להסיר את כתם הקלון מעליה  ,ובגבר יורים
במהירות האפשרית  .מקרה או שניים כאלה אירעו בבית  -לחם בזמן שהותנו בירושלים .
סאלם עות ' מאן הכיר את מזגו הסוער של פיטר משולם ואת אהבתו לאחיותיו  .הוא לא
ציפה לכן לרחמים מידיו לכשיגלה את האמת האיומה  .אך עוד לפני שהדבר נתגלה על -

ידי האב והאח הצעיר ( אם כי הוא היה כנראה ידוע כבר לאם ולאיש הרפואה  ,האח
הבכור אליהו  ,שחי אתם ) הואשם סלאם עות ' מאן על  -ידי אשה עניה מתושבות הכפר
שהיה שייך לנו  ,פע ' ור  ,כי גנב מכספה שהפקידה בבית משולם בארטאס .
מר משולם האב שמח בהזדמנות זו להיפטר ממשרתו הטרדן  ,וביקש את אישורו של

מר פין לכך שפיטר משולם יעלה את העניין  -הן לגבי ארטאס והן לגבי

פע ' ור -

בפני

בית  -דין קונסולרי .
( באותה עת הן מר משולם האב והן בנו הבכור חששו מן השערוריה העשויה לפרוץ
בעקבות התנהגותה קלת  -הדעת של

הבת) .

אך הוחל בתהליכים המשפטיים וגברת משולם ואליהו גילו לו את הסיבות מדוע יש

צורך להפסיקם  .סאלם עות ' מאן אף איים לרצוח את פיטר משולם  .משולם האב הצטרף
לפתע  ,בצורה שהיתה לנו אז בלתי  -מובנת לחלוטין  ,למאמץ להגן על האיש שעד אותו

רגע רצה בהענשתו ( ואמנם גרשו מביתו )  .עתה הצטרף להתקפה על בנו

( פיטר ) ,

שעליו

הטיל את הטיפול בעניין .
ללא ספק הוברר לו בשלב זה מהי מידת השליטה שהיתה לנבל זה ( לסאלם

עות ' מאן )

על משפחתו  ,וכן אולי דברים נוספים שנגעו לו באופן אישי יותר  .אך הבן פיטר ( שלא ידע

דבר על כל זאת  ,וקיבל הוראות מפורשות מפי אביו לטפל בעניין במרץ  ,בכדי לשחררו

פעם ולתמיד ממשרת חצוף ונוטה לגניבה זה ) המשיך בצעדים המשפטיים נגד סאלם
עות ' מאן .
לפתע הובאו האשמות מדהימות למר פין  ,נגד מתורגמנו פיטר משולם  .האשימוהו

בשוד כפריים  ,בהתנהגות רודנית  ,ובהתנהגות בלתי  -מוסרית לחלוטין לגבי נשים כפריות
ובדוויות  .וכל זאת שעה שפיטר חי מזמן בביתנו  ,סעד על שולחננו  ,והיה כאחד מבני

משפחתנו .
מר פין נדהם ונפגע מהאשמות בלתי  -צפויות אלו  .הוא השעה את פיטר משולם
מתפקידו ופתח בחקירה מעמיקה של ההאשמות  .בכל מקרה ומקרה נמצא פיטר משולם
חף מפשע  ,ונסתבר כי הגסות שבהאשמות אלו מקורן בסאלם עות ' מאן .
מר פין שלח את פיטר משולם לבית  -המשפט התורכי בירושלים לענות שם על

ההאשמות  ,ולאפשר לערבים שכביכול סבלו בגללו לבוא ולהאשימו  ,אך למעשה לעשות
פומבי להזבחות חפותו ולהזיח את השערוריות שכוונו נגדו .

גם כאן נכשלו כל ההאשמות  ,פיטר משולם יצא זכאי  ,והפחה כתב מכתב רשמי
לקונסוליה ובו הוא מאשר שהסתבר כי ההאשמות אינן אלא השמצות שפלות  .על אף
היותו עוין למר פין ולקונסוליה הבריטית  ,לא היה באפשרותו לפעול אחרת  ,מאחר
שהמקרה נתפרסם יותר

מדי .

בינתיים הגדילו אנשים המעוניינים בכך את הקרע בין פיטר משולם לבין משפחתו  .לא

הקונסול הפרוסי ומפלגתו ולא מר ש ' וייסמן טמנו ידם בצלחת  .הם העלילו  ,כי ההאשמות

נגד מתורגמנו של מר פין הוגזמו  ,וכי למעשה מר פין עצמו היה מעורב בהן  .תככנים אלה
דאגו לכך כי ההאשמות האלה נודעו בכל קצווי הארץ  ,ומעמדנו נעשה קשה ביותר .
החששות והעייפות השפיעו על מר פין  ,הוא חלה באופן אנוש  ,ונפל למשכב למשך

78

שבועות

20

רבים  .חוליו היה

כה חמור  ,ששלוש פעמים נמסר על פטירתו .

הכוונה כנראה לבת הצעירה יותר  ,ג ' יין .

תעודה

ההאשמות נגדנו הופצו לא רק
לא ניתנה הזדמנות

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

בין תושבי המקום אלא גם בין התיירים

מאירופה  ,ולנו

להסביר דבר .

חשבנו שצרותינו הגיעו לקיצן לאחר שגם מר פין כקונסול וגם הפחה חרצו דינם וזיכו
את פיטר משולם .

אך בדיוק אז נמסר על כוונתו של הנסיך מוויילס לבקר בארץ  -ישראל  .הקונסול הפרוסי בירושלים מצפים לנסיך

החליט לנסות ולהביא לסילוקו של מר פין מתפקידו בשל ההאשמות עד מתורגמנו  ,כפי מייחוס
שאמנם ניסה לעשות זאת כבר ב -

1857

במסגרת ההאשמות נגד ש '

רוזנטל .

מר משולם [ האב ] מוסר  ,כי ד " ר רוזן הציע לו להגיש עצומה נגד בנו  ,שתועבר לנסיך ,
וכי ד " ר רוזן נטל על עצמו תפקיד פעיל בייעוץ למר משולם האב בתקופה

הקונסול הפרוסי והפחה

משתפים פעיל"

זו .

אף הפחה נתן ידו לתככים אלה  ,מאחר שקיווה להביא בעזרתם לסילוקו של מר פין ,

ועל  -ידי כך יעלה בידו להפטר מהשפעתו .

בנסיין

פיטר בשל
מר ט ז '
כנגד מר
האשמות של
לסיליק1

'

משילם

שני אישים אלה מצאו להם בן  -ברית מועיל בדמותו של מר נואל מור

) ( Noel Moore

( בנו של הקונסול הכללי מור בביירות )  ,שנתמנה למתורגמנו של הנסיך מוואט בזמן מסעו .
תקוותו לזכות במינוי לקונסול בדמשק נכזבה לאחרונה  ,על אף שדודו  ,מר ווד
החזיק בעבר בתפקיד זה  ,אך הקונסוליה של ירושלים קסמה לו לא

) ( Wood

(

הדרגומאן של הנסיך מד מור
-

בו בריתם

פחות .

הכל הוכן להתקפה .
נסיך וויילס הגיע לירושלים במארס

. 1862

הוא היה חביב מאוד למר פין ( אודותיו שמע

מפי הנסיך אלפרד  ,אורחנו בעבר ) ונראה היה שהתקפה גלויה לא תצלח  .לכן סודרו
העניינים כך  ,שנדמה היה להוד מלכותו  ,כי הכוונה היא רק לפיטר משולם  -ואף זאת רק
בסוף ביקורו .

הצענו  ,כי אדמותינו בטלביה ישמשו למאהלו של הנסיך  .ההצעה נתקבלה  .אך לפני
שהוקמו האהלים למעשה  ,שוכנע הוד מלכותו ( בנוכחותנו ) להציבם במקום אחר  .עוד

לפני  -כן הגיע מכתב  ,שנכתב ונשלח על  -ידי הבישוף

.

 ellwllnגובאט מציג את ד ר

ריזז כמיר" -

דדך

ינסיך

גובאט  ,ובו כלולה ההמלצה כי ד " ר

רוזן  ,הקונסול הפרוסי  ,ישמש כמובילו של הוד מלכותו .
כשהגיע מר פין בבוקר הבא למסגד הגדול בכדי להוביל את הנסיך  ,הוא מצא שם כבר
את ד " ר רוזן מטפל בחבורה המלכותית  ,ואתו הקוואסים הקונסולריים שלו  .מר פין הניח ,
כי לא יהיה זה מתאים לעורר בהזדמנות זו את עניין התנהגותו העוינת של הקונסול

הפרוסי לגביו וויתר  ,על אף חששותיו הכבדים ביותר  .אך הנסיך וגנרל ברוס )  ( Bruceהיו
עדיין חביבים מאוד  ,ולאחר הביקור במסגד סעדו הנסיך ובני חבורתו את ארוחת הבוקר
שלהם בביתנו .
בימים שלאחר  -מכן סבלו אנשינו עלבונות שונים מצדו של מר מור  ,שמגמתם היתה

כנראה לרמוז  ,כי עובדי הקונסוליה הבריטית אינם נהנים מחסדי הקבוצה המלכותית  :אך
מאחר ומר פין ראה כי אין הנסיך וגנרל ברוס יודעים דבר עליהן  ,לא הגיב .
מקרה חמור יותר התעורר בשעת הביקור המלכותי במערת המכפלה שבחברון .
קנאתו של סוראיה פחה מנעה בשנת

1859

את ביקורו של הנסיך אלפרד במקום יה

,

21

על אף

שהוזמן לכך בלבביות על  -ידי תושבי חברון  .הוא ניסה עתה למנוע מנסיך ווילס את
הביקור באתר זה  ,וזאת על אף שמר פין השיג כבר מקושטא אישור לביקור .
בעת שהתנהל המשא  -ומתן

הזה ,

ביקר הנסיך בקבר  -דוד

שבהר  -ציון .

הפחה נעדר

תחילה  ,והופיע רק להראות חלק ממקום מקודש זה  ,כשהנסיך דרש במפורש לראות את
כל הניתן לראות  .ד " ר רוזן היה נוכח ושימש מדריך לנסיך  ,אך אמר דברים שרק סייעו
לסבך את

המצב .

בתפקידו כקונסול  ,כתב מר פין לאחר  -מכן מכתב לפחה אודות הקשיים שהוא מערים

75
21

היה זה הביקור הרשמי הראשון של לא  -מוסלמים באתר

זה  ,והוא זכה לכן

.

לפרסום רב  .מלווהו של הנסיך ,

הכומר הבכיר סטנלי חיבר בעקבותיו את התתור המפורט הראשון של מערת המכפלה A . P . -
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נתן שור

מתוך פנקס הרישומים של אליזבת פין

 :ירושלים  ,מבט

ממערב

בדרכם של ביקורים אלה  .גם הנסיך הראה סימני חוסר  -רצון בולטים  ,ולאור לחץ זה שינה
הפחה לפתע את תכסיסיו .
הנסיך יצא לירדן והשאיר הודעה  ,שאת החלטת הפחה בעניין חברון יש להעביר למר

פין  ,בהיותו קונסול הוד מלכותה  .אך במקום לעשות כן  ,יצא הפחה בעקבות הקבוצה
המלכותית עד למר  -סבא  ,בכדי לדבר בנדון עם מר מור  ,המתורגמן  .משם המשיך הפחה
לחברון  .הקבוצה המלכותית חזרה לירושלים במוצאי שבת  .מר פין צריך היה ללוות

קבוצה זו לחברון  ,לפי בקשתו המפורשת של גנרל ברוס  .ביום א ' מאוחר בערב הודיע גנרל

ברוס למר פין שלא נתקבלה תשובה מפני הפחה  .בבוקר הבא  ,בהתייצבו במחנה לקבלת
הוראות  ,מצא מר פין את הקבוצה המלכותית רכובה על סוסיה  ,ועומדת לצאת דרומה .

אך גנרל ברוס טען  ,כי בוודאי לא יכנסו לחברון  ,אלא אם הפחה יתן את אישורו לביקורם
מר פין מוצא מן הפמליה

במערת המכפלה  ,וכי לא עשה זאת ולא נשמע דבר ממנו  .לאחר שמר פין רכב איתם

המלכותית היוצאת לחברון

מרחק מסוים  ,חזר ירושלימה  ,כשנאמר לו כי בגלל מצב בריאותו הרופף מוטב כך  ,כל עוד
הקבוצה המלכותית אינה מתעתדת להגיע לחברון .
מר פין חזר  ,אך הותיר את סוסו מוכן ליציאה מחודשת  ,כשאוכפו על גבו  .הוא ציפה
בכל רגע לקריאה מחודשת מאחר שידע  ,כפי שידעה העיר כולה  ,שהפחה החליט כבר
לאפשר לנסיך לבקר באתר

ההכנות החולמו

;

בחברון ,

ומחכה ליד בריכות  -שלמה להובילו לשם  .כל

שליחו של הפחה עמד בקשר עם מר מור בלילה הקודם

;

הקונסול

הפרוסי יצא לדרכו  ,בררך אחרת  ,בכדי להצטרף לקבוצה המלכותית  .כעבור זמן קצר
הגיעו שליחים ומסרו פרטים על כניסתו של הנסיך לאתר המקודש בחברון  ,בלוויית ד " ר

1 0
~

בוצעו בהצלחה על  -ירי
הבריטי .
ובידודם
הקונסול
פין ,ואנשיו
הבריטי
של מר
הקונסול
ובלי ליוויו
הכלל ,של
הקונסילמןהפרוסי
הוצאתם
ריזן '
התככנים  .הפחה העמיד פנים כאילו כרוך הביקור בסכנה ממשית  ,וריכז להגנת הנסיך
כביכול כוח צבאי גדול  ,שלא היה נחוץ כלל .
בצורה זו הצליחו לעורר את הרושם כאילו הסיר הנסיך את חינו ממר

פין  ,וזה

היה

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

מתוך פנקס הרישומים של אליזבת פין  :בריכות שלמה

ההסבר שניתן אמנם על  -ידי מקורביו של הקונסול הפרוסי ( בהעדר הקבוצה

וגם על  -ידי אנשי הפחה ועל  -ידי הבישף

גובאט ובני

המלכותית )

פמלייתו .

העדרו של מר פין אף איפשר ( כפי שתוכנן בוודאי על  -ידי התככנים ) הגשתן של

עצומות לנסיך מוויילס המכוונות נגד פיטר משולם  .איש אחד  ,שלא ידוע היה כי הוא מבין

תורכית  ,שמע למחרת את ד " ר רוזן אומר לפחה  ' :פיטר משולם

מחאות נגד מר פ ' משזלם

מיגשית לנסיך מוויילס

מחוסל  ,ובהקדם זה גם

יהיה גורלו של הקונסול ' .
נאמר כי ההאשמות החמורות ביותר נשמרו עד לאחר שהנסיך מוויילס עזב את
ירושלים .
מר פין ידע על הנעשה  ,אך היה במצב מאד לא  -נוח  .הוא נתקף בחירשות בעקבות רפיון
עצביו ; הוא הונחה  ,כי הנסיך עורך את מסעו בעילום שם  ,ולכן לא יכול היה להעלות את

הנושא בעצמו ונאלץ לחכות עד שהנסיך יעלה אותו  .אך הוא האמין ביושרו של גנרל
ברוס  ,וברגש הכבוד שלו  ,והניח כי זה ימסור לו על כל עניין שהועלה לפני הנסיך  ,הנוגע
לו אישית או לאנשיו  .אך דבר זה לא נעשה  ,וזאת על אף שהבישוף גובאט מוסר  ,כי הנסיך

מווילס התייעץ בו מה לעשות עם קובלנות שקיבל [ אודות פיטר

משולם ] 72 .

מר פין הוזמז להתלוות לקבוצה המלכותית בדרכה לשכם  ,אך עסקים דחופים

עיכבוהו  .כשיצא לדרך  ,הוא חש ברע  ,והיה עליו לחזור .

ד " ר רוזן  ,הקונסול

הפרוסי  ,ליווה
דיי ריזן שב

את הנסיך במקומו .
כשחזר ד " ר רוזן  ,מסר לפחה

שפיטר משולם יפוטר ממישרתו בקונסוליה הבריטית  ,לפי

ונוראת הנסיך מוויילס  .ידיעות אלה  ,על אף היותן משונות ומרגיזות  ,לא איפשרו נקיטת
פעולה .

בינתיים השיג מר מור

הצעיר  ,מתורגמנו של הנסיך מוויילס  ,את הבטחתו

לפחה

כן

לפ ' טיייי

משבם ימבשר

הנסיר עימד להביא
של

מי

פ ' משילם

של הנסיך

8
~
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בניסח המרפס שבידינו ( עמ '  13מקורי )  ,שלוש המלים האחרונות בפיסקה זו" ) PeterMeshullawLטםטב ' . . .
( ' כנגד מר פין ' ) .
( אודות פיטר משולם ' ) מח ות בעט ולידן הוסף בכתב  -יד  :מחת 51 ) ] .מן
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נתן שדר

שיקבל את קונסוליית ירושלים  ,לכשתתפנה  .ואמנם נעשו צעדים על  -מנת שהיא תתפנה ,

ואופיים היה כזה שהוד מלכותו לא היה מסכים להם בוודאי  ,אילו נמסר לו מה טבעם .
תשובתו של מר פין לכל שמועה בנושא זה היתה תמיר  ' :באשליה מובטח משחק הוגן
לכל אחד ; אם תועלנה האשמות עדי  ,או נגד אחד מאנשי  ,ייאמר לי מה טיבען .

)( ( fair play

בדיקה הוגנת במצב העניינים כאן  ,בירושלים תהיה לטובתי ולטובת ארצי מאחר שהיא
תגלה ברבים את מעשי הנוכלות האלה הנרקמים נגדי '  .עצם האפשרות לפנות לדמות כה
רמת  -דרג כנסיך מוויילס נראתה למר פין כערובה לכך שמשחק הוגן כזה מובטח לו או
לכל אזרח בריטי

על דעת אביו  ,שמר משולם ערב לכסף שהשיג בעזרתי  .הוא

סירב לממש את הבטחונות

משזלם 1בנ 1הבכיר מגסים
לחמוק מהחזרת כספים
שקבלי

אחר .

היה זה מוזר מאד שבאותה עת הכחיש לפתע מר אליהו

משולם  ,הבן הבכור  ,בפעלו

המובטחים ויצא נגדי בתביעה נגדית  ,שאני חייבת לו כביכול סכום של
ואביו נעשו מחוצפים והעליבוני  .מר ברקליי

) , ( Barclay

ראש ' המיסיון

400

ליש " ט  .הוא

היהודי ' ,

הואיל

לעזור לי להשיג את יישוב העניין בדרכי שלום  ,אך כשזה נכשל  ,הבאתי תביעה בפני בית -

דין קונסולרי  .השיטה שנקבעה היתה שכל צד יימנה שני בוררים ואלה יחד יישבו בדין  .מר
דה בארר

) , ( de Barrire

הקונסול הצרפתי שימש כאחד הבוררים שלי .

בכדי לא לפגום בהמשכיות תיאורי אגיד כאן רק  ,שלאחר התנהגות מרגיזה ביותר ואף

בלתי  -ישרה מצידם של אנשי משפחת משולם  ,הצדיקו הבוררים פה  -אחד כל צעד שננקט

על  -ידי ; ולבסוף היה הכרח לסלק את מר משולם ואת בני משפחתו מארטאס  ,ולמכור את
הרכוש שם במכירה

פומבית .

מהלכים אלה נמשכו מחודש יולי

1862

ועד דצמבר  .הסתבר במשך הזמן  ,כי נודע לבני

משפח ת משולם ( אף האב זוהה לבסוף עם מעשי הנוכלות של בנו בכורו ) כי מר פין יורחק
ממישרתו  ,ולכן קיוו להשתלט על כל הרכוש בארטאס  .הם ציפו  ,שעם עזיבתו של מר פין

ויציאתו לגלות של פיטר משולם  ,יעבור רכוסי בעל  -ערך זה למעשה לידיו של אליהו
משולם  .רק אביו  ,שהפך להיות איש זקן  ,יעמוד בינו ובין בעלות ללא עוררין  .וזו הסיבה

שמר אליהו משולם התיישב  ,יחד עם משפחתו  ,בחוות אביו בארטאס ; תחילה התלוננו
ההורים רבות על הנטל הנוסף  ,אך לבסוף השתלט עליהם בנם מחוסר המצפון  ,והם פעלו
בכל לפי רצונו  .מר פין לא שמע יותר אודות העצומות שנמסרו לנסיך וויילס ( ומר משולם
האב הכחיש שהוא מסר עצומות כאלו ) עד לחודש יולי .
גוש של

ב 22 -

ק1ל1נל טריירר 19 ,

ביולי

1862

של אותו חודש הסתבר שעוד שלושה ימים קודם  -לבן הגיע לבית  -לחם נציג הוד

מלכותה  ,הקולונל פרייזר

) ( Fraser

( הוא לא היה קצין בצבא הבריטי אלא החזיק בדרגה זו

בצבא התורכי ; בצבא הבריטי שימש כעוזר

למנתח ) ,

ושם טיפל בתהליכים נגד מתורגמנו

של מר פין .
למר פין לא נמסרה סיבת נוכחותו עד ליום

ה 28 -

ביולי  .ביום זה מסר לו קולונל

פרייזר ,

כי נסיך וויילס קיבל האשמות כתובות נגד פיטר משולם והעבירן למשרד החוץ  ,ובי לורד
ג ' ון ראסל  23שלח אותו לבדוק את ההאשמות  .קולונל פרייזר אף מסר למר פין  ,כי מופתע
הוא לפגוש אותו בירושלים  ,מאחר שנאמר לו בביירות  ,כי הוא נופש מסיבות בריאות על
הר הכרמל .

מר פין ביקש לראות את כתב האישום  ,קולונל פרייזר סירב להראותו  .הוא ביקש לדעת
מי החותמים על העצומות  .גם לזאת סירב הקולונל  .מר פין שאלהו מהו אופי ההאשמות .

קולונל פרייזר ענה  ,כי הן מדברות ביחסו הרודני נגד הכפריים הערביים  .מר פין מסר
לקולונל פרייזר  ,כי חקירה ודרישה בהתנהגותו של פיטר משולם התנהלה לדו מספר
לפני בואו של הנסיך מוויילס  ,ונסתיימה בזיכויו  .הוא הזכיר לו כי פיטר משולם היה נתין

82

בריטי ולא בן  -חסות בלבד  ,וכי מר פין היה מעסיקו ואחראי להתנהגותו  .לפי נוהג השירות
הקונסולרי חלה האחריות המלאה לכל שעושה המתורגמן על הקונסול הממנה אותו .
הממשלה אינה מתערבת במינויים אלה  .לכן דרש מר פין בזכותו הברורה  ,שיינתן לו

23

 Russell ) 1792 - 18781וט  , Earlח

בשנים

. 1866 - 1865

"

סנ שר חוץ בשנים  , 1865 - 1859וראש ממשלה בשנים . 1832 - 1846

ושוב

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

מידע מלא בקשר לכל ההאשמות נגד מתורגמנו  ,והביע הפתעתו שקולונל פרייזר הגיע
לירושלים לנהל חקירתו שעה שהאמין שהוא  ,האיש לו נוגע הדבר ביותר  ,נעדר

ממנה .

קולונל פרייזר סירב למסור כל מידע שהוא  ,אך דרש שמר פין יתן לו מיסמכים
שעשויים להיות ברשותו בנושא זה  .מר פין אמנם העביר לו אותם  ,ולא שמע עוד מקולונל
פרייזר עד ליום ה  -וו

באוגוסט .

במשך זמן זה רבה היתה ההתרגשות ; ד " ר רוזן וידידיו נועדו עם קולונל פרייזר  ,והפיצו

ברבים שנסיך ווילס הזמין את ד " ר רוזן  ,קונסול פרוסיה  ,לפעול יחד עם קולונל פרייזר  ,וכי
ד " ר רוזן
) , ( Meade

המשיך לקיים קשרים עם הנסיך ועם ראסל  ,וזאת באמצעותו של מר מיד

שביקר בארץ יחד עם הוד מלכותו בתור

מזכיר  ,ושהה עתה עם ראסל בקובורג ,

אצל המלכה .
אותו כומר

יווני שגרם לצרות כה רבות בארטאס

עם קולונל פרייזר  .פעם

וסביבתה  ,נראה עתה

הופיעו  ,באופן מופגן  ,גם סאלם עות ' מאן עם

לעתים תכופות

ידידיו תחת

חלוננו ,

אדונו  ,מר

משולם

תוך כדי קריאות שפיטר משולם יוגלה וכי מר פין יסולק ממישרתו  ,וכי

האב  ,יהיה הקונסול החדש .
בצורה זו קיווה סאלם עות ' מאן להשתחרר מאיום העונש מידיו של פיטר משולם  ,ממנו

חשש  .השערוריה בבית משולם נודעה עתה לכל  .אנשי המיסיון ובית  -החולים ידעו
אודותיה  .קולונל פרייזר צריך היה לדעת עליה  ,וייתכן שאמנם הדבר היה ידוע לו  .הדבר
הוגנב לאזניו של פיטר משולם המסכן וכן למר פין  .שניהם לא האמינו לזאת תחילה  ,אך

כשלא ניתן היה יותר להטיל ספק בדבר  ,אמר פיטר משולם המסכן ' אדוני  ,לפני זמן קצר

הייתי יורה

התנהגותי החריגה של
קיליגל טר ' יזר

כלם

מי פיז

בברנש זה  ,אך עבשי ו למדתי כי הנקם הוא בידי האלוהים בלבד ואני משאיר

זאת בידיו '  .פעולותיו של קולונל פרייזר כוונו עתה באופן ברור נגד מר פין  .אנשים מסרו
לנו  ,כי נמסרו הודעות ברובע היהודי ובבתי  -הכנסת  ,לזמר שעתה הגיעה העת למסור
האשמות  -בעיקר בענייני כספים  -נגד מר פין .

מר פין כתב לקולונל פרייזר  ,דרש הסבר  ,ועמד על זכותו להשמיע טענותיו  ,אך לא

נענה  .אחר  -כך נראה שהובאו האשמות עדי  ,שהשתמשתי לרעה בסכומים שהופקדו
אצלי לצורכי צדקה  -בעניין כרם  -אברהם וכו '  .ידיד ששוחח עם קולונל פרייזר  ,האיץ בו
לשוחח אתי בנושא זה ולבדוק את ספרי החשבונות שלי  .אך הוא עזב את ירושלים מבלי

לעשות כן  .למר פין נודע עתה שגם שמו הופיע בעצומות שהוגשו לנסיך מוויילס ; ושוב

ניסה לשמוע מקולונל פרייזר פרטים בעניינים הנוגעים לו  ,אך לשווא .
הקולונל דרש עתה ממר פין לבוא לבקרו ביום ה  -וו באוגוסט . 1862

הוא עשה כן ,

והועמד בחקירת שתי  -וערב מדהימה שתעה יותר למר פין עצמו מאשר

כשמר פין מחה על כך  ,אמר לו קולונל פרייזר כי בהיותו שליחה

למתורגמנו .

] ?commissioner

מלכותה  ,הרי שסמכויותיו הן נרחבות אף יותר  ,כי הוא מייצג את המלכה

של הוד

' באופן אישי ' ,

וכי זכותו היא  ,שלאות כבוד יירה לכבודו מספר רב של יריות  -תותח  ,וכי זכותו להעלות
כל נושא שיבחר בנוגע לקונסולים  .אך לגבי כל בקשותיו של מר פין לקבל פרטים על
ההאשמות נגדו  ,לא נענה קולונל פרייזר  .לאחר  -מכן חקר הקולונל בצורה חריפה עוד
יותר את פיטר משולם .

הוא סירב לומר לו מה הן ההאשמות נגדו  ,ומה הם שמות אלה שהאשימוהו  -לגבי
אחדים

קיימת היתה הסברה כי הם זויפו  .כן סירב להביא לפניו את המאשימים עצמם או

את העדים  .מאידך סירב לדבר כמעט עם כל העדים שפיטר משולם רצה להביא בפניו .
צורת החקירה הזו נודעה לרבים בירושלים  .קונסול

קרב

סירגת

של ק1ל1נל טרייזר

לקרם משפט

" יגז למי שטי

משילם

וידידיו דאגו לכך  ,ושמחו

לקראת סילוקו הקרב ובא של מר פין  .הן הקונסול הצרפתי  ,והן הבישוף הרוסי התרעמו

על מה ששמעו  ,ודרשו להפגש בנדון עם קולונל פרייזר  ,בכדי להסביר לו מהו טבעם של
התככים הנרקמים כאן נגד מר פין  .קולונל פרייזר סירב להפגש עמם .
לבסוף עזב קולונל פרייזר את ירושלים ביום

ה 19 -

באוגוסט מבלי לראות את מר פין

פעם נוספת  .הוא השאיר עמו מכתב רשמי בו האשים את פיטר משולם כי ניסה להכשיל

את חקירותיו על  -ידי איומים על עדים נגדו  .האשמה
כשליח הוד מלכותה חייבה טיפול

בכובד  -ראש .

כה חמורה מצד אישיות ששימשה

83

נתו שור

מר פין השעה את פיטר משולם ממישרתו כמתורגמן  ,עד שתוכל להתקיים חקירה
רשמית מטעם לורד ראסל  .מר פין כתב עתה ללורד ראסל על הנזק שגרמו לו חקירותיו
של קולונל פרייזר ודרש שתיפתח חקירה פומבית בעניין כולו  .כן הודיע ללורד ראסל  ,כי

שוחח עם פיטר משולם בקשר להאשמה החדשה  ,שאיים על עדים  ,וכי סבור הוא שיש

לתת אמון בהכחשותיו של פיטר משולם  .פיטר משולם דרש מקולונל פרייזר  ,כי יפגישו
פנים אל פנים עם כל מי שהביא נגדו האשמה זו  ,אך הקולונל הניח כי אין צורך
קולונל פרייזר עזב את
ירזשלים

קולונל פרייזר עזב את ירושלים ויצא דרך חברון ליפו  ,מקום בו שהה

בדבר .

הפחה  .להפתעתו

יטל סאלם עות ' מאן לא נאסר פיטר משולם על  -ידי הקולונל פרייזר כפי שציפה .
ייתכן שלעולם לא ייוודע בבירור האמנם משפחתו של פיטר משולם האמינה
בהאשמות נגדו  ,או שראו בהגלייתו מוצא יחיד להם מדילמה

איומה  .הם

נתונים היו

לחלוטין בידיו של סאלם עות ' מאן  .אם פיטר משולם יירה בו בשל פשעו  ,צפויה היתה

להם נקמת דם מצד קרוביו של האיש  ,וחייהם של בני משפחת משולם לא היו יותר
בטוחים בארטאס  ,וכך יאבדו הם  ,ואליהו משולם בתוכם  ,את רכושם שם  .אך אם ניתן

יהיה להרחיק את פיטר משולם מארץ  -ישראל  ,אפשר יהיה להשתיק את השערוריה  ,ואף
חייו יהיו בטוחים יותר בנכר .
סאלם עות ' מאן מחיה מחדש

תכנית דהתנקשזת במר
משזלם
מר פין פוגר למשרד החוץ

התזח בחקירה

ומשעה את

מר מ ' משולם ער ייוודע
עניינו

מהרגע הזה התחדשו נסיונותיי של סאלם עות ' מאן לפגוע בחייו של פיטר משולם .
77בחור המסכן מסר על כך בכתב למר פין והעסיק שומרים יומם ולילה ; נעשו נסיונות
להרעילן על _ 1ד1
מישהי שצריך היה להירתע בבחילה ממעשה כזה  .אך נאמר בדרך  -כלל ,

כי כל עוד מכהן מר פין כקונסול  ,לא יתנקשו בגלוי בחייו של פיטר משולם  .מר פין דיווח
בעניין זה בפרוטרוט למשרד החוץ ודרש חקירה מקיפה  .הוא לא ידע מה הן ההאשמות
המדויקות נגדו עצמו  .אך הניח כי המדובר בהאשמות בהתנהגות בלתי  -הולמת חמורה ,
מאחר שאיפשר כביכול למתורגמנו לעשוק את הכפריים ולפגוע בנשותיהם .

פיטר משולם  ,מצדו  ,כתב לראסל וביקש לעצמו משפט גלוי והוגן  -זכותו בהיותו
נתין בריטי  .לפני שנסתיימה כתיבת אשגרון של מר פין  ,לפני שדיווחו של קולונל פרייזר
יכול היה להגיע לאנגליה  ,נמסר בעתון ' לבאנט הרלד
ושמזעות אודות העברתו של

מר

פין לדרדנלים והזרדתז
בדרגה

בעפך ב ום ה

'

23

' ) ( Levant Herald

המופיע

בקושטא ,

באוגוסט  ,כי מר פין יועבר לדרדנלים .

ד " ר יו  ' 7שמיהר להפיץ ידיעה זו ברבים בירושלים  ,טען כי זו היתה תוצאה של דיווחו
וכטלגרפי של קולונל פרייזר  ,וכי תפקיד פחות  -ערך זה ניתן למר פין בתור עונש  .ואמנם
הקונסוליה שבדרדנלים היתה בעלת מעמד פחות בהרבה בהשוואה לזו בירושלים .
התפקיד שם היה כלכלי ולא פוליטי  ,והמשכורת קטנה יותר  .מר פין לא יכול היה להאמין
שמשרד החוץ יחרוץ דינו בלי לשמוע את טענותיו  ,וכי לאחר שבע  -עשרה שנות שירות

יורד בדרגה  ,ובכך תוקטן לא רק משכורתו אלא יוקטנו גם דמי הפנסיה שיגיעו לו .
הקונסול הפרוסי והפחה הכריזו כי מר פין יוצא לגלות  .רצה המקרה ובדרדנלים מצויה

אחת המצודות שלשם מגלים מפירי  -חוק תורכיים .
החל מתקופה זו הפכו הפקידים התורכיים  ,כולל הפחה  ,חצופים כל  -כך שלא היה
יותר באפשרותו של מר פין לנהל את ענייניו  .פגיעות באזרחים בריטיים  ,כולל סיכון
חייהם ,

הובאו לפני הרשויות ללא כל תוצאות  .דיווחיו של מר פין לשגריר בקושטא

ולמשרד החוץ לא נענו יותר .
חזותנו
איומי הריסד של בפע
' ור

מר משולם האב  ,שעדו יצא בינתיים דינם של הבוררים  ,איים עלינו שיהרוס את
אחוזתנו 3פע ' וך  ,ומושל יפו טען שקולונל פרייזר מסר לו שממשלתנו לא תרשה למר פין
להמשיך ולהחזיק בה  .מר

פין פגה לפחה בדרישה להגן על רכוש שאנשינו עסקו בעיבודו

בידיעתו ובהסכמתו  .הוא פנה גם לרשויות היווניות  ,שהביעו סלידתם מדרך התנהגותם
של ד " ר רוזן וקולונל פרייזר  .הכומר היווני נשלח ליפו  ,ומשם צריך היה להישלח לגלות

2 4
~
אוקטובר  .אשגר המעביי את
מר מין ומרחיק את מ '

משזלם מז דחסת הבריטית

למנזה  -סיני  ,מאחר וגרם לממונים עליו צרות רבות כבר קודם  -לכם  .למשך זמן קצר שרר

שקט
כעבור זמן  ,בחודש אוקטובר  ,קיבל מר פין איגרת ממשרד החוץ  ,שתוכנה וסגנונה
בלתי  -רגילים ובלחי  -צפויים  ,ובה ההודעה כי יועבר לקונסוליה אחרת  ,וזאת מאחר

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

שהסתבך בתככים מקומיים  .כן ניתנה הוראה  ,שיש למנוע מפיטר משולם בעתיד הגנתה
של חסות

בריטית .

מר פין חיבר מכתב  -תשובה  ,בו ביקש מלורד ראסל שתינתן לו אפשרות של חקירה

וזאת בכדי להוכיח כי הוא מקיים יחסים מצוינים עם כל הקונסולים  :לצרפתי  ,האוסטרי ,

הספה  -י  ,האמריקני  ,הקובני והיווני  ,ועם כל ראשי העדות ( אפילו עם הבישוף גובאט לא
ארעה כל התנגשות מאז שנת  . ) 1858עם כולם  ,פרט לקונסול פרוסיה  .הוא והתהה הם
בעלי המעמד היחידים עמם היו לו חילוקי  -דעות  ,ואלה נכפו עליו .
כן הזכיר למשרד החוץ שמר פיטר משולם היה נתין בריטי  ,ובנו של נתין בריטי  ,ולא

ניתן היה להסיר מעליו באופן חוקי את הגנתה של בריטניה  ,כפי שהדבר לא ניתן לגבי
בנינו או לגבי אלה של הקונסול הכללי מור ( שגם הם נולדו להורים אנגליים מחוץ

לגבולות אנגליה ) .

כן ביקש מר פין  ,כי במידה שיוחלט על הרחקתו

מתפקידו  ,לטובת השירות הציבורי ,

ייעשה הדבר בצורה שלא תפגע בכבודו העצמי ובשמו הטוב  ,בהתחשב בשירותו

ועל  -מנת שלא ידבק בשמו הכתם של

הארוך ,

דיכוי אכרים  ,התעללות בנשותיהם והפחדת עדים .

מר פין לא זכה לקבל תשובה לאגרותיו אלה  ,פרט להודעה קצרה שהחלטת הממשלה
היא סופית  ,כי הוא ישלח לדרדנלים  ,וכי מר מור הצעיר

יירש מקומו בירושלים  .בעניין

נתינותו של מר פיטר משולם ידונו מחדש  .כן נדחתה בקשתו של פיטר משולם להשמיע

מר פין מתמנ"

לדרדנלים .

תביעתו של מר פ ' משולם

"

ל שמיע ענייני גדשת

טענותיו .

בינתיים הופנו למלכה בקשות שמר פין לא יורחק מתפקידו וזאת מצד יהודים בני
אזרחויות שונות וכן מצד חבשים ושומרונים  ,אך  ,נדמה לי  ,כי איש לא שם לב אליהן .
מעמדנו בירושלים נעשה בלתי  -נעים מאוד  .לא זו בלבד שפגעו בנו השמצותיהם של

מצבה האומלל

אנשי הסיעה הפרוסית  ,אלא נגרם לנו אף סבל ממשי .
מחלת הלב של מר פין נעשתה חמורה יותר בשל הצער  ,החששות והמתה שנגרמו לו .
לא יכולנו להאמין שממשלתנו תקריב בצורה כזו את הקונסול שלה לנקמנותו של ד " ר

רוזן ולעוינותו של הפחה  ,שאת ידידותו יכול היה הקונסול הבריטי לרכוש רק על  -ידי
הזנחה חמורה במילוי תפקידו .
התנהגותו של קולונל פרייזר איננה ניתנת

להסבר  ,אלא בהנחה אחת .

הסתבר  ,שלפני שעזב את ביירות בכדי לחקור בהתנהגותו של פיטר משולם  ,אמרו

קציני אניות המלהמה שלנו שעגנו בנמל ' תהיה שערוריה בירושלים  .קולונל פרייזר ידאג
להרחקתו של מר פין מאחר שהעניק חסינות בריטית למר פיטר משולם  ,שלא הגיעה לו ,
מאחר שלא היה נתין אנגלי  ,וכי מר נואל מור יקבל את הקונסוליה בירושלים ' .
הוא הוציא לפועל תכנית שהוכנה

24

מראש  .נ ?

אך משהגיעו לידינו אגרות משרד החוץ  ,נפלו עלינו כרעם ביום בהיר .
היינו נתונים עתה במצב קשה ביותר בענייני כסף  .ברבות השנים הצטבר חוב כתוצאה
מכך שההקצבות להחזקת

קוואסים  ,מתורגמנים וכו ' ( החלק הרשמי של הקונסוליה ) היו

בלתי  -מספיקות אף להוצאות החיוניות ביותר  .הן לורד נייפיר
לורד דאפרין

) ( Dufferin

חיבות

על הקזנס1ליה

בשנת

1860

) ( Napier

בשנת

1855

והן

עוררו נושא זה עם משרד החוץ והצביעו על הצורך

לבוא לעזרתנו  .החשבונות נבדקו והועברו  ,אך השנים עברו והחוב הלך וגדל  .לבסוף  ,כל

אמצעינו הספיקו בקושי לתשלום הריבית בלבד  .אנחנו לא רק שסבלנו ממחסור  ,אלא גם
נאלצנו להתגבר על העבודה הקשה של הקונסוליה ללא עזרה כל

שהיא .

אך כשקולונל פרייזר נתן תוקף לשמועות שמר פין יורד ממעמדו ויורחק ממישרתו  ,גדל

הלחץ עלינו עוד פי עשרה  -כל משכורתנו נבלעה בתביעות

מיידיות ,

ולא היה

באפשרותנו לרכוש דבר  ,ואפילו לא את הלחם היומי  .סבלנו ממחסור ממשי מיולי
24

1862

.

5מ

יש הכור כי ביירות דיתן מקום מושבו של דקונסול
הכללי מור  ,אביו של נואל .

25

בנוסח המודפס שבידינו ( עמ '

מהוקצעים

)

20

מקורי

),

תוקן משפט זה על  -ידי הוספת מלים בכתב  -יד ( בסוגריים

כדלהלן 11 15 explained . ~ :ב ,

)

plan .

 pre-arrangedן carried out

' אם הוא הוציא לפועל תכנית שהוכנה מראש  ,הכול מובן ' .

טוו

(] ) ז לאמור :

נתן שור

ועד מארס  . 1863לא עלה בידנו לרכוש מזון  ,דלק  ,וכל יתר המצרכים החיוניים  .כמויות

מזעריות ובלתי  -מספיקות הגיעו לידינו רק בשעת  -דחק מייאשת  .סבלנו מן הקור במזג -

האוויר הסוער של

החורף  ,עד

שיהודי ידידותי בא

לעזרתנו  ,על אף שבעצמו

היה

עני  ,אך

הביא לנו חלק מן המקלות מהן הרכיב את סוכתו בחג הסוכות  ,בכדי שנוכל להשתמש
בהם לחימום  ,וביתרתם השתמשו הוא ובני משפחתו .

למזלנו  ,סיפק לנו קציר התבואה באחוזתנו בפע ' ור את החיטה עבור הלחם שלנו  ,אך
לעתים לא היו לנו האמצעים לשלם עבור טחינתה .

בנושא זה  ,כמו בנושאים אחרים  ,היתה בידי

ד " ר רוזן זה

שנים האפשרות לגרום לנו נזק

בל ישוער  .מלווים בריבית פחדנים הזדרזו להקשיב לרמזים כי מר פין יורחק ממישרתו
והתייחסו אליו בהתאם  ,באותם שנים ארוכות ועצובות .
הקרבנו כל אשר היה לנו לצורך תשלום התביעות הכספיות  ,על אף שרבות מהן היו
מוגזמות ביותר  ,אך לא היה באפשרותנו לקבל פיצוי ועזרה  .מר פין לא יכול היה לשבת

בדין בענייניו הוא  ,ולשווא ביקש עזרה בנדון מן הממונים עליו  .הצלחתי לגייס סכומי  -כסף

מסוימים בעזרת התכשיטים הבודדים שהיו לי  -הצמידים שניתנו לי מידי הנסיך
אלפרד  ,הנסיך מוויילס ועוד ( גם כן מתנה מלכותית )  ,בעיני ערכם לא יסולא בפז  ,אך כבודו
של בעלי הוטל על כף המאזניים .
מר פין העלה בכתב את התפטרותו עוד שעה שקולונל פרייזר סירב לפרט את

ההאשמות נגדו או את שמות המאשימים ; אך הוא קרע שוב את כתב
מסיבה אחת בלבד  ,והיא שעד כמה שזה לא

ההתפטרות  ,חאת

יהיה צודק מצד משרד החוץ להותירו

לשלם בעצמו חוב זה  ,הנה עדיין היתה לו התחייבות של כבוד להתייצב בין הנושים

והגרעון  .על כן היתה זו חובתו לנסות בסבלנות רבה  ,כל אמצעי ודרך  ,בטרם שהוא נוקט
בצעדים העשויים להביאו למצב אשר ימנע ממנו כל אפשרות לשלם חוב זה .
מר פין עימד לפרוש

לפעור

הוא ציפה עתה להחלטה  ,אם לורד ראסל יסכים לאפשר לו חקירה גלויה  ,אך החליט
שאם יסרבו לו  ,יתפטר  ,ואנחנו נחיה בחוותנו בפע ' ור  ,בה בשעה שדמי הגמלאות שלו

ישמשו לתשלום חובותיה ' של הקונסוליה .
פנייה פומבית לעיתונות היתה רק האמצעי האחרון  ,וזאת מאחר שהדבר חייב לערבב
בעניין את שמו של הנסיך

מווילס .

פיטר משולם התקין מקומות אחדים בפע ' ורעל  -מנת שנוכל למצוא בהם מיקלט  ,וגודל
ההכנסות שהיה צפוי באותה שנה הגיע מבחינתנו
בערך  ,חלקו

( זו הפעם הראשונה )  ,ל  -ס 20ליש " ט

עדיין בקרקע הזרועה .

אך עתה חזר הכומר היווני מיפו  ,והחל להציק לאחוזתנו  .הוא איים להשמידה בהקדם .

מר פין מסר על כך לפחה  .הוא הציע בכתב  -במידה שהפחה יתנגד לבעלותו של מר פין
 לוותר עליה מיידטע ' ור נהרסת בסוף חודש

נ1במבר 1862 ,

;

אך אם לא  ,דרש שיגן על רכושו ועל חיי האדם .

ובלושה ימים לפני שהגיעה האיגרת מלורד ראסל הממנה את מר פין לדרדנלים התרכז
אספסוף מאנשי שלומו של הבומר היווני  ,ועלה על הכפר שלנו ; הם השמידו את רוב

היבול  ,גדעו את עצינו וגפנינו  ,החריבו את הבניינים  ,והרסו למעשה את הכפר הפורח
לחלוטין  .פיטר משולם היה שם  ,אך בידעו מה קשה מצבו של מר פין  ,מנע מן הכפריים

בקושי רב להחזיר מלחמה שערה  ,והרחיקם לבית  -לחם ולמקומות

אחרים .

הפחה לא התחשב כלל בפנייתו של מר פין  .אמרו עליו שקיבל סכום של

700

ליש " ט

עבור הרשות למעשה  -נבלה זה .
ב1א 1של מר מזר  ,הקונסול

החדש ,
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2

במרץ

1863

וכדברים נמשכו באותה דרך עד לבואו של מר מור  ,הקונסול החדש  ,ביום השני במארס
. 1863

מר משולם האב גורש מארטאס עוד בדצמבר  , 1862והוא  ,בני משפחתו וסאלם
עות ' מאן היו בירושלים  ,ואליהו היה בבית  -לחם  .פיטר משולם גר בארטאס  ,והשגיח שם
על רכושי .
אמרו  ,כי חייו של פיטר משולם לא יהיו שווים שני פני עם בואו של הקונסול החדש ,
שלא התייחס אליו אף כאל נתין אנגלי  .לכן הכין את אהליו בכדי לעבור למאהלם של

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

המצבה על קברו של פיטר משולם בבית הקברות הפרוטסטאנטי בהר  -ציץ
ידידים בדווים ממזרח

לירדן  ,עד שמר

פין יזכה  ,כפי שקיווה  ,לטיפול מתאים מצד

הרשויות הבריטיות .
אך לא כך התגלגלו הדברים .

מר מור הוצג רשמית לפני הפחה על  -ידי מר פין ב  4 -במארס .

ב6-

בו נרצח פיטר

מר פיטי משולם נרצח

משולם .
מר אדאמס ,

נוסע אנגלי ( בנו של מר סרג ' נט אדאמס המנוח ) ובננו הבכור

אלכסנדר ,

שרכב יחד אתו  ,חמקו בקושי מגורל דומה  .בעזרתם ניתן היה לחשוף את הרצח  ,לזהות
את הרוצחים ולהוכיח את אשמתו של סאלם

עות ' מאן בעניין זה .

מאחר ששפלים אלה ראו במר פין איש שי רד מגדול תו  ,והניחו כי ממשלתנו אין לה

אדאמס  ,מר א ' פון  ,מר וגבי פין

יווסר עניין בו  ,ניסו במכוון לחסל את מר אדאמס  ,את בני  ,את מר פין ואותי עצמי  .אנשים

העזו לומר  ,שמתורגמננו לא היה נרצח  ,אילולא רצה בזה הנסיך מוויילס  .כן נאמרו דברים

רבים אחרים  ,איומים לא פחות .
הצלחנו ללכוד איש אחד ששם לנו מארב  ,האחרים נמלטו  ,לא הפחה ולא הקונסול
נקטו בצעדים הדרושים להענשת האשמים .
משפחת משולם והשלטונות התורכיים ניסו להכחיש את דבר הרצח ולהציגו כמקרה
מות בתאונה גרידא  .התנהגותו של הפחה הוליכה למסקנות עגומות כי הדבר לא נעשה
בלא

ברכתו .

יחד עם זאת הכיר מר מור עתה

בעובדה  ,שלא ניתן להתווכח על

דבי נתינותו

הבריטית של פיטר משולם .
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היה לנו אולי סיפוק עגום כלשהו בכך שהבחור המסכן ידע מה שצפוי לו  ,והשלים עם
נך שעליו למוצו זה זמן  -מה הביע כלפינו את אמונתו במותו הקרוב  .הוא דיבר עליו

כשחרור רחום מהסבל הנפשי הרב שנגרם לו על  -ידי יחסה האכזרי של משפחתו

אליו  ,וכן

נחן שור

בשל עניין אחותו  .כן סבל מאוד מכך שהשלטונות הבריטיים  ,אותם למד לכבד הן בחצי -

האי קרים והן בירושלים  ,מנעו ממנו משפט צדק  .צערו היה רב למראה חוליו של מר פין

ולנוכח מבלותינו  .הוא רזה  ,נעשה חיוור וסבל מכאבי  -ראש תמידיים ( אשר הרופא טען כי

נובע מן המוח ) שאיימו לפגוע בכושר ראייתו .
הוכחה נוגעת ללב ליראת השמיים שלו נפלה לידנו אחר פטירתו  ,כאשר מצאנו את
ספר התנ " ך הקטן שלו אותו היה אורז יחד עם דברים נחוצים אחרים לקראת מסעותיו
בקרב

הבדווים ,

ברשותו של
תביעות

ובספר הערות נוגעות ללב בכתב  -ידו שלו  .ספר תנ " ך זה נמצא עתה

ידיד  ,אשר

הציב יד לזכרו בכנסייה כאן באנגליה .

וכביעה מזויפת הוגשה עתה נגד מר פין לתשלום של

מרמה נגד מר מין

280

ליש " ט  ,במקום  140ליש " ט

שהגיעו ממנו למעשה  .הקונסול החדש  ,מר מור  ,ניסה לאלץ את מר פין לשלם סכום זה
ומאחר שנכשל בזה  ,ניסה לאלץ מישהו אחר לשלם במקומו  ,תוך כדי איומים בהסרת
חסינותו הבריטית .
בתנאים כאלה לא יכול היה מר פין לעזוב את ירושלים  .מר אדמס התכונן לחזור
לאנגליה והתכוון לטפל שם בעניין הרצח  .מר פין ביקש ממנו להסביר לידידיו שם את
הנסיבות בהן היינו נתונים  ,ולקחת אתו את בננו שחייו היו בסבנה מידיהם של רוצחי
פיטר משולם .
והשופט הזרנבי נשלח לחקור

סמוך לאחר  -מכן שלח משרד החוץ את השופט הורנבי לירושלים לחקור בענייניו
ו  -כספיים של מך פין וכן ברצח פיטר משולם  ' .הוא הגיע בחודש יאי (  ) 1863ולאחר חקירה
בזדוקדקת שלח דין  -וחשבון למשרד החוץ שהיה מאוד לטובתנו  ,ובו הדגיש שהתנהגותו

דו ח אוהד של השופט

2 ,ל מר פין בענייני כספים היתה מהוגנת בהחלט  .לגבי המקרה הקודם  ,קבע כי עלינו

מר אדאמס חוזר לאנגליה

בעניינים הכספיים של מר פין

.

הורנבי

על  -אודות מר מין

לשלם סכום של ס4ו ליש " ט בלבד .

השופט הורנבי רואה את

חקירתו של השופט הורנבי קבלנו מכתב ממר קלאנדר  ,הקונסול ן שזה
ן
לסיום
*
בסמוך
' ן
*

הרצח כשכח

עתה נתמנה לארזרום  .בשל משפחתו הצערה רבת הנפשות הוא אעו נוטה לצאת

מיה

לאותו מקום נידח בעל אקלים קשה ( ארזרום נמצאת כ  -סססל רגל מעל הים ) .
מר קלאנדר קבל רשותו של הלורד ראסל להתחלף עם כל אחד האוחז בקונסוליה
בעלת דרגה

נמוכה

יותר  .הוא מבקש עתה את מר פין ליטול את ארזרום במקום

הקונסוליה הנחותה יותר בדרדנלים  .הנציגות בדרדנלים נחשבת עתה לנמוכה יותר בכל
מובן שהוא מאשר ירושלים  ,ומר פין חש עוול בכוונה להעבירו לקונסוליה בעלת מעמד
כזה  ,אחר

שירות ארוך וקשה כל כך ובנסיבות כה מיוחדות  .ארזרום מעמדה שווה לזו של

ירושלים  .אולם מר פין התנגד ליזום צעד כלשהו בעצמו ואני חשתי שארזרום עשויה
לסכן את

בריאותו  .מר

פין חשב כי חובתו היא להציג את הבעיה בפני השופט הורנבי

אשר אמר מייד  ' -יש לבצע החלפה זו  .היא תכוון אותך לעמדה הנכונה  .אני אעזור לך
להשיג חופשת העדרות  -סע לאנגליה לנהל שם את מאבקך '  .וכך אמנם כתב מר פין
למר קלאנדר  ,כי אם הוא ומשרד החוץ מוכנים להחלפה  ,מר פין לא יתנגד

לכך .

,

מר פין משוגר לארזרום

יך ער לא שמענו מאומה עד שמר פין שוגר לארזרום  .השופט הורנבי התעמק בפרטי

השופט הורנבי מגיש את

הוצאותינו בעטיה של הקונסוליה והחובות שהדבר גרר  .הייתי מוכנה להכין תזכיר

תבעית מר פין לגבי חובותיו

בנושא זה אשר בתמיכתו תועבר למשרד החוץ  .זה אכן נעשה ; הגרעון אליו הגענו היה כ -

לממשלה

5 000

לי " ש .

מצבו הנזבחי הכאוב של מר

עדיין לא השגנו את מטרת ביקורנו באנגליה  .בריאותו של מר פין נפגעה בצורה חמורה

לדובחי

הוא
מדיבור .לטפל
איןאףביכולתו
כי או
מכתיבה
האחרונים  ,עד
ומתעייף מיד
החודשים
התרגשות
לשאתבמשך
שעברו עליו
הנפשלא יכול
עינויי .הוא
בענייניו הוא
על  -ידי
חולה רוב הזמן  ,מאז הגענו לאנגליה  .מחלתו היא מחלת  -לב  ,ואין סיכוי שייתרפא באופן
מלא .

מצב בריאותי שלי הרעוע  ,מחלתו של אבי ( 26שנגרמה לא במעט על  -ידי הקשיים

1 8
~

-

השופט הורנבי אמר לנו כי מותו של מר פ ' משולם הוא מעבר לכל ספק מקרה של רצח והוא מתכוון
לדרוש מן השלטונות התורכיים לטפל בכך .

26

( ההערה

במקור ] .

המיסיונר מק  -קול  ,שהוזמן בשעתו לשמש כבישוף פרוטסטאנטי

~  ITWKשל ירושלים  ,אך

ויתר על הכבוד

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים
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מכתב בכתב  -ידה של גברת פין מיום

23

במאי

1865

למשרד החוץ הבריטי  ,המאשר בתודה קבלת

ההודעה כי יצאה הוראה לקונסוליה בירושלים ' לנקוט בצעדים הנחוצים לגבי הנזקים שמרמו לנכסי
בארטאס

ובבאקוש '

נתן שור

שלנו ) ומותו מנעו ממני עד כה להעלות את פרשתנו על הכתב  .אם מר פין יאלץ להתפטר
מהשירות  ,הרי שדמי הגמלאות שלו  ,בסך

200

ליש " ט לשנה  ,יבלעו בתשלומינו לירושלים

בשל החוב הקונסולרי  .נהיה מחוסרי פרוטה  .אין אנו יודעים מה לעשות  .זהו סוף עגום

לשירות קשה של קרוב לשמונה  -עשרה שנים במקום כמו ירושלים ; וזוהי לגבינו תוצאה
של ביקורו של הנסיך מוויילס בארץ הקודש .

אתה בוודאי תבין כיצד ולמה מנעתי מאבי לדעת דבר על מצבנו המדוכא  .די היה

במה

שנודע לו כדי להפילו למיטת חליו ואני לא הייתי מוכנה ליטול על עצמי את הסיכון
שבכתיבת מכתבים שיצערוהו עוד יותר .
אולם ישנם באנגליה אנשים היכולים להעיד על אמיתותו של סיפור ארוך זה  ,הן ממה
שראו בעצמם ושמעו בירושלים והן ממכתבי .
יתר על כן  ,ניתן להוכיח את העובדות המובאות כאן ממיסמכים הנמצאים ברשותנו
ואשר ניתן לצרפם אם נחוץ .
מר פין הרשה לי לכתוב פרטים אלה אליך במלואם .
שלך בכנות
א  .א  .פין .

50

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים
( " ) 1923 - 1919

מיכל הגתי

בתחילת שנת חר " פ שכרה קופת  -חולים של מפלגת ' אחדות העבודה ' בניין בשכונת
הבוכארים בירושלים ופתחה בו את בית  -ההבראה הראשון בארץ לפועלים

חקלאיים .

ן

על

המוסד כתב כעבור כשנה מזכיר קופת  -חולים בירושלים ח ' ארצישראלי  ,ברשימה
ב ' קונטרס '

:

בית  -ההבראה בירושלים

:

לחמש  -עשרה

מטות .

בשביל חולים קשים  ,שאינם

יכולים עדיין  ,אחרי יציאתם מבית  -תולים לשוב לעבודתם  ,וזקוקים לדיאטה ,
טיפול ודירה טובה  .מקום המוסד נקבע בירושלים בהתחשב עם זה שירושלים היא
המרכז המדיציני הכי גדול בארץ וכל החולים הקשים נשלחים

שמה .

2

בית  -ההבראה פעל בשכונת הבוכארים עד סוף שנת תרפ " ג  .באותה שנה החלה קופת  -חולים
של ההסתדרות הכללית בבנייתו של בית  -ההבראה ' ארזה ' במוצא  ,אשר נפתח למבריאים
כעבור

שנה .

רשימה זו עוסקת ברקע להקמת בית  -ההבראה בירושלים  ,בתיפקודו ובייחוד

שבו .

החומר שעליו מתבססת העבודה הוא בעיקר מתוך יומנים  ,רשימות  ,מכתבים וזכרונות

אישיים של אלה שעבדו במוסד והיו קרובים אליו  ,מאמרים וידיעות בנושא בית  -ההבראה
בעיתונות התקופה וספרים ביוגראפיים שבהם מדובר על

נבייץ הבראה
שכונת

נשביל פועלים

הבוכרים ,

ההנהלה  :קפת חולים

בית

של

המוסד .

חקלאיים .

בביוב .

לחרות

העבורה .

מודעה ב ' כל

ירושלים '

תרפ " א על

בית  -הבראה בשביל פועלים חקלאיים
בשכונת הבוכארים בירושלים
אמי  ,פרידה כצנלסון  -חומסקי ז " ל  ,היתה בין מייסדי בית  -ההבראה בירושלים ועבדה בו בחודשים

הראשונים לקיומו  .לפני שנים ניסתה ליזום כתיבת חוברת זכרונות על בית  -ההבראה ואף פנתה בעניין זה

למרכז קופת  -חולים  ,אלא שהדבר לא נסתייע והחומר שליקטה וכתבה  -אבד  .לזכרה ולזכר פועלה ,
שלה ושל חברותיה  ,נכתבה עבודתי .
קופה זו פעלה עד תקופת מלחמת  -העולם הראשונה  .אחרי המלחמה תפסו את מקומה קופות אחרות .
בתרע " ט פעלו בארץ שתי מפלגות פועלים  ' ,אחדות העבודה ' ו ' הפועל הצעיר '

;

כל אחת מהן הקימה

מוסדות משלה  ,כגון לשכת  -עבודה  ,ועדת  -תרבות ואף קופת  -חולים  .שתי קופות  -החולים המפלגתיות
פעלו בנפרד במשך כשנתיים  .משנוסדה ההסתדרות הכללית  ,כחנוכה תרפ " א  ,התמזגו שתי הקופות
לקופת  -חולים כללית; הפועלת במתכונתה זו עד

היום .

ח ' ארצישראלי  ' ,למצבה של קופת  -חולים '  ,קונטרס  ,עא ( תרפ " א )  ,עמ '

.7

ן9

מיכל הגתי

בית  -הבראה מהו
' בית  -הבראה '  ,כפי שהוא נתפס כיום  ,הינו מוסד הנמצא במקום שאווירו צח ואקלימו נוח

בימות הקיץ  -בהרים או ליד הים  -והוא משמש כמקום בילוי ונופש בעת

חופשה .

כלומר  ,בית  -ההבראה ה ' מסורתי ' עבר במידה רבה מתחום הרפואה לתחום של בילוי הזמן
החופשי  .ה ' הבראה ' בימינו הפכה להיות חלק מזכויותיו הסוציאליות של העובד  ,והוצאות

ההבראה של השכיר משולמות בחלקן על  -ידי המעביד ( לא רחוקים הימים בהם היתה

שהייה בפועל בבית  -הבראה מוכר התנאי לקבלת ' מענק ההבראה ' מן
מתי החלו להשתמש במונח ' בית  -הבראה '

?

המעביד ) .

ב ' לוח ארץ  -ישראל ' מדובר בשנת תרנ " ו על

בית שייבנה בשפיה ' אשר בו יכולכלו החולים אשר שבו לאיתנם  3 , ' . . .ובשנת תרס " ח מדובר

על הכוונה להקים ' מעין מעון ק " ן  ,או מעון מרפא בעד חלושי כוח וחולים שנתרפאו '

במוצא .

4

כלומר  ,אין משתמשים במונח מיוחד להגדרת טיבו של המוסד  .ואילו בעיתונות

משנים מאוחרות יותר אנו מוצאים את השימוש ב ' בית  -הבראה ' ליד המונחים
ו ' מבראה ' ( מלה שחידש אליעזר

' סנטוריום '

בן  -יהודה ) .

בסקירה ראשונית על מקומו של בית  -ההבראה במערכת מוסדות הרפואה  ,מגדיר פרופ '

יהושע ליבוביך את המושג ' בית  -הבראה ' כך

:

' בית  -ההבראה שואב משלושה מקורות

:

המרפאה  ,הנופש  ,בית  -החולים  .מכל אחד לוקחים חלקים גדולים או קטנים לעיצוב דמותו
של מפעלנו  .לפי הדגשת אחד הגורמים נקבע אופיו המיוחד של כל בית  -הבראה '  5 .פרופ '

לייבוביץ סוקר במאמרו את תולדות התפתחותם של בתי  -ההבראה בעולם  ,שראשיתם
בשוויץ במחצית המאה שעברה  .שם הוקמו מוסדות  -החלמה
שמטרתם היתה כפולה

:

( סנטוריום )

לחולי  -שחפת ,

בידוד חולי השחפת מהחברה הבריאה  ,והענקת תנאי  -חיים

העשויים לסייע להחלמתם של החולים  -מנוחה  ,שקט  ,מזון משובח  ,אקלים מבריא
וטיפול

רפואי .

6

התפתחותם של בתי  -ההבראה בעולם היא לכאורה תוצאה מקידום התנאים הסוציאליים
של העובד  .אך לא בכל מדינה משתקף קידום זה בבתי  -ההבראה דווקא  .פרופ ' ליבוביץ

מצביע על הקשר הסוציולוגי בין אופיו של עם לבין התפתחות בתי  -הבראה בארצו  .הוא

מציין כי בתי  -הבראה התפתחו ברוסיה ובגרמניה ולא בארצות  -הברית או באנגליה ,

למשל .

וזאת  ,לדעתו  ,משום שהאנגלי או האמריקני איננו מוכן להבראה מאורגנת  ,המגבילה את
חופש הפרט  ,ואילו הגרמני או הרוסי מוכן לקבל מרות ציבורית גם בעניינים הנוגעים לפרט ,
כגון הבראה

מאורגנת .

הנטייה להישען בחיי הפרט על הכלל  ,במיוחד בתחום הבריאות  ,היתה קיימת במידה

3

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל  ,תרנ " ו  ,עמ '

4

שם  ,תרס " ח  ,עמ '

. 121

5

י ' לייבוביך  ' ,בית  -ההבראה במערכת מוסדות הרפואה '  ,ארזה  -למחצית יובלה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

כז  -ל .

1 2
~

ן. 16

6

על רקע זה  ,אולי  ,יש להבין את הקמת בתי  -ההבראה הראשונים בארץ  ,רחוק מיישוב ובאזורי הרים

שבהם האוויר צח ויבש ( ' ארזה ' בהרי ירושלים  ' ,בורוכוב ' בכרמל ועוד )  .רק בשלב מאוחר יותר  ,כאשר
בית  -ההבראה נעשה יותר למקום בילוי ונופש  ,החלו להקים את המוסדות בקירבת חופי  -רחצה ומרכזי -

בידור ( נתניה  ,נהריה

ועוד ) .

,

1

:

"

ששן

ן

"
~

מ 41
)

.

?

ה ' אמבולטוריום ' ( מרפאה ציבורית ) של קופת  -חולים  ,יפו

1920

רבה בציבור הפועלים בארץ בתקופה הנדונה  ,ודומה כי גם היא סייעה להקמת בתי  -הבראה

על  -ידי תנועת הפועלים .
מכאן  ,שהתפתחותם של בתי  -הבראה בארץ יסודה הן בתנאים האובייקטיביים שיצרו את
הצורך בהם  ,והן במוכנות הסוציולוגית והפסיכולוגית של ציבור הפועלים לסוג כזה של

הבראה .
הקמתו של בית  -ההבראה בשכונת הבוכארים
אברהם הרצפלד  ,איש מרכז קופת  -חולים של ' אחדות העבודה '  ,היה היוזם של רעיון בית -
ההבראה לפועלים והאחראי

לביצועו .

על הקמתו של המוסד סיפר הרצפלד כעבור כשלושים שנה

המחשבה היתה פשוטה

:

:

אדם שחלה מחלה קשה  -נמצאה עצה

:

הכניסוהו

לבית  -חולים ואחרי כן עסקו בסידורים ארעיים למענו עד שעמד על רגליו  .מה
שאין כן פועל שחלה מחלה קלה  .במקרה זה היה המצב באמת טרגי  ,שכן לרוב
הפועלים לא היה מקום מנוחה  ,פינה

משלהם . . .

משקפצה מחלה על הפועל

הבודד  -חשך עליו עולמו  .כל מקרה קל היה עשוי להתגלגל במחלה אנושה כי
לא היה לו מקום מנוחה  .אז עלה הרעיון בדבר חדר  -הבראה  ,שבו ימצא החולה
מעין קורת  -גג לשבוע  -שבועיים עם טיפול נאות  ,עד שיחלים ויעמוד על רגליו  .וגם

זה היה מדרך הטבע  ,שעל קופת  -חולים  ,שעסקה בריפוי חלוצים  ,הוטלה מלאכה
זו  .וכך נשכרה דירה בירושלים  ,בשכונת הבוכרים  ,וקם המוסד שברבות הימים
נתגלגל בסנטוריה הציבורית הראשונה
דווקא

? -

בארץ  -ישראל .

מדוע בחרנו בירושלים

עד כדי כך הגיעו ידיעותינו בהלכות הגיינה להבין כי אוויר צח יפה לה

וכי דבר זה מצוי בשפע

בירושלים . . .

זכור אזכור שהריפוי וההבראה בחדרי

המרגוע בשכונת הבוכרים נעשו באופן פרימיטיבי למדי  .המבריאים היו מתרפאים

ק ?1

~

מיכל הגתי

ב ' הדסה ' בירושלים והיו כאלה שרוב ימי הבראתם עברו עליהם בהמתנה לתורם
ובקבלת טיפול

במרפאות .

7

במקום אחר  ,בספר הביוגראפי ' הרצפלד מספר '  ,אנו קוראים סיפור אחר

:

רעיון בית -

ההבראה צץ במוחו של הרצפלד ונעשה דחוף עם שובם של אסירי דמשק  ,אנשי היישוב

שנכלאו בכלא דמשק על  -ידי השלטונות התורכיים במלחמת  -העולם הראשונה והוחזקו שם

בתנאים נוראים  .אסירים אלה  ,שחזרו לארץ עם תום המלחמה  ,היו במצב פיסי ונפשי קשה
ביותר  .הרצפלד  ,שידו היתה בטיפול באסירים בדמשק ובשחרורם  ,יזם את הקמת בית -

ההבראה למענם  ' :לבית  -ההבראה הבאנו את השרידים מאסירי דמשק שזקוקים היו לנופש

ולהבראה ' .

8

ייתכן שהרצפלד  ,שפעל רבות למען אסירי דמשק  ,יזם את רעיון בית  -ההבראה

עם שחרורם  ,בחושבו על מצבם

;

אך למעשה  ,אין להניח שאסירים משוחררים אלה נהנו

מ ' נופש והבראה ' במוסד  ,שהרי הם חזרו בשנת תרע " ט  ,ואילו המוסד הוקם כעבור שנה ,

בחר " פ .
שכונת הבוכארים  ,או ' רחובות ' כפי שקראו לה מייסדיה  ,נחשבה באותה תקופה ל ' שכונת

היוקרה ' של ירושלים ; בבתיה המרווחים  ,סגנון הבנייה המפואר ובתכנון השכונתי המודרני ,
לא דמתה שכונה זו לשכונות היהודיות האחרות בירושלים שלפני מלחמת העולם

הראשונה .
המלחמה הנחיתה מהלומה על השכונה הפורחת  .הקשרים עם בוכארה הרוסית -
שעתה היא ' ארץ אויב '  -נותקו  ,ועמם נותקו גם מקורות המחייה לשכונה ולתושביה

רבים נאלצו לעזוב את הארץ כנתיני אויב  ,והשכונה ידעה רעב

ומצוקה .

;

גם עם תום

המלחמה לא חזר המצב בשכונה לקדמותו  .בעקבות המהפכה הרוסית ירדו יהודי בוכארה

העשירים מנכסיהם ומקורות המחייה של תושבי שכונת הבוכארים נסתתמו כליל  .עולים
חדשים ותושבים חוזרים הגיעו מבוכארה בחוסר  -כל ואיכלסו בצפיפות את הבתים

המרווחים הקיימים  .רבים מתושבי השכונה נאלצו למצוא את מחייתם בהשכרת בתיהם  ,או
חלק מבתיהם  ,לדיירים זרים  ,שלא מבני העדה .
בשנות העשרים התחילו לאכלס את ירושלים תושבים חדשים רבים  ,בהם חבורות של
פועלים  ,חלוצים  ,אנשי  -רוח  ,עסקנים ציוניים ואנשי מפלגות  ,ואלה השתכנו בדירות
שהושכרו להם בבתים המרווחים והמודרניים של שכונת הבוכארים  .עד מהרה שונו פניה
של השכונה

מקצה אל קצה

:

לא עוד שכונת  -יוקרה שלווה  ,מסתגרת  ,בעלת אופי עדתי

מובהק בלבד  ,אלא גם מרכז של עשייה ציונית  ,השכלה ותרבות חילונית  .וכך  ,ליד בתי -
הכנסת המרובים של השכונה קמו גם מוסדות ציבוריים ותרבותיים חילוניים  ,כגון הגמנסיה
העברית

ו ' בית  -החיילים ' .

9

לכן  ,כאשר ביקשה קופת  -חולים של מפלגת ' אחדות  -העבודה '

להקים בית  -הבראה בירושלים  ,נשכר הבית בשכונת

 ,4ק
~

הבוכארים .

7

מ " ב  ' ,מימים עברו '  ,מתוך שיחה עם הרצפלד  ,ארזה  -למחצית יובלה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

8

א ' מאירוכ " ן  ,הרצפלד מספר  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '
דמשק  ,ראה

9

:

ש ' קושניר  ,שדות ולב  ,תל  -אביב

עוד על שכונת הבוכארים ראה

:

, 1962

. 41
עמ '

מו  -מח .

עוד על פעולתו של הרצפלד בקרב אסירי

. 175 - 122

א ' פירסט  ,ירושלים החדשה  ,ירושלים השמ " ב  ,עמ '

אריה  ,ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . 253 - 248

 ; 121 - 110י ' בן -

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

ראשיתו של בית  -ההבראה
יום ג '  ,כ " ז בתשרי

תר " פ

שלום לך רחל ,
הנה לך דין וחשבון ממה שעשיתי היום

:

התווכחתי לא פעם עם בוגדנובסקי0י

ונוכחתי כי אצטרך לעשות את הכל בעצמי  .עזרה ממשית מצידו לא תבוא  ,וכל מה

שהוא עשה עד עתה לא עלה בכסף  ,אך גם לא שווה פרוטה  .הבית הרוס ועזוב

והעבודה מתנהלת ברשלנות  .אני לא מכירה את העיר ואין כמעט כל עזרה מן הצד .
בכל זאת אני שקטה ומקווה במשך הזמן להיכנס לדבר כהוגן . . .
שאין איש המכיר את המקום שיוכל לעזור לי קצת . . .

בעיקר קשה לי

מכתב זה נכתב מירושלים על  -ידי פרידה כצנלסון לאחותה רחל ביפו ; היו אלה רשמי היום
הראשון לעבודתה בהקמת בית  -ההבראה .

באותו בוקר של יום שלישי  ,כ " ז בתשרי תר " פ  ,הגיעו לירושלים שתי צעירות  -פרידה

כצנלסון וצפורה דרוקר  .הן נשלחו על  -ידי הרצפלד מטעם מרכז קופת  -חולים ותפקידן היה
להכין את בית  -ההבראה ליעודו ולהפעילו תוך עשרה ימים  .כעבור חודשים אחדים פירסמה

פרידה רשימה ב ' קונטרס '  ,שבועונה של מפלגת ' אחדות  -העבודה '  ,ובה היא מספרת על
בעיותיו של בית  -ההבראה

בראשיתו .

עמד לרשותן תקציב התחלתי של

1ן

200

את פתיחת המוסד עיכבו קשיים תקציביים  .אמנם

לי " מ  ,לסידור הבית ולרכישת ציוד בסיסי  ,אך הכסף

הגיע לידיהן טיפין  -טיפין והדבר עיכב את קצב עבודת ההכנה  .מחוסר תקציב נפתח הבית

רק בי " ד בחשוון  ,כבית  -מלון  ,ללא כלכלה  ,ורק בכ " ו בחשוון  ,חודש לאחר שהגיעו

לירושלים  ,ניתן היה להן להפעיל את המקום כבית  -הבראה  .התוצאות לסידור הבית הגיעו
ל 206 -

לי " מ  ,והן כללו שכר  -דירה  ,תיקון הבית וסיודו  ,קניית ריהוט  ,כרים ושמיכות  ,לבנים ,

כלי  -מטבח  ,תיקון מיטות ומזרנים שהובאו מיפו ועוד  .לאחר כל זאת עדיין חסרו תנאים
בסיסיים  ,כגון משאבה למים ( את המים שאבו בדלי מתוך הבור )  ,צינורות למי  -שופכין ,
חדר  -אמבטיה  ,תנור לבישול וכיו " ב  .על סדרי העבודה במוסד היא כותבת

...

במוסד עובדות כעת שתי פועלות  ,האחת במטבח

:

והשניה בשאר עבודות הבית .

אשה אחת עסוקה מספר שעות בשבוע באספקת צרכי הבית הנקנים בשוק וכן

כביסת הלבנים ושאיבת המים נעשות על  -ידי איש שכיר  .יוצא מזה כי השירות
לעשרה אנשים עולה

כ 25 -

לי " מ  -רבע מתקציב החודשי המגיע

ל 100 -

לי " מ .

כמובן תפחתנה ההוצאות האלה בהתרחב המוסד 2 .י

ועל אוכלוסיית בית  -ההבראה

לשני סוגים

:

:

' עשרת החולים הנמצאים עתה בבית  -ההבראה מתחלקים

מחציתם מיוצאי בית  -החולים ומחציתם השניה מתרפאים אצל רופאים בעלי

מקצוע במחלות עיניים  ,אף

היה אז מנהל לשכת העבודה של ' אחדות

העבודה ' .

10

מאיו בוגדנובסקי

11

פ  [ .פרידה כצנלסון ]  ' ,בית  -ההבראה של קופת  -חולים בירושלים '  ,קונטרס  ,יח ( י " ס בכסליו חר " פ )  ,עמ '

. 45 - 43
שם .

12

שם ,

13

שם  ,שם .

[ בוגדן ]

גרון ' .

3ן

שקן

מכתב עידוד של אברהם הרצפלד לפרידה כצנלסון וצפורה דרוקר בענייני

בית  -ההבראה ,

ט " ו בחשוון חר " פ
ביומנה הפרטי כתבה פרידה באותו זמן :

במשך שבוע ישבנו בלי פרוטה ובלי עבודה  .לא אשכח את הבוקר ההוא  ,כשבאה
הכובסת לכבס את מעט הלבנים שתפרנו ולנו לא היו אפילו שני שילינג לשלם לה

בעד עבודתה  .מרוב בושה רציתי לברוח מהבית  .יצאתי ופגשתי ברחוב בצעירה

מתל  -ערש  ' .יש לך אולי פונט

לי . .

?'

שאלתיה  ,והיא הוציאה מכיסה שני פונט ונתנה

4 .י

פתרון מאולתר זה לבעיה כספית מיידית הוא אופייני  .מפעלים רבים הוקמו בתקופה ההיא

על דרך האילתור  .בראשית היה הצורך

;

עם הצורך התעורר הרעיון  ,ואז  -ללא בדיקה

מוקדמת של האפשרויות וללא תכניות מרחיקות  -ראות  -התחילו בביצוע הרעיון  ,כשלכל

בעיה המתעוררת מנסים למצוא פתרון לשעה  ,והעבודה היום  -יומית מבוססת על המטרה
הסופית  ,שהיא חזות הכול .
ביטוי לגישה זו אפשר למצוא במכתבו של הרצפלד לשתי הצעירות  ,כשבועיים לאחר
הגיען לירושלים

:

יפו  ,ט " ו חשוון  ,חר " פ
לפרידה ולציפורה ,
פעם כתבתי לכן ומובן  ,תשובה עדיין לא קיבלתי מכן  ,להתפלא אין פה

!

למותר

להגיד לכן עד כמה שאני מעונין בהצלחת הסידור של בית  -ההבראה  .ולמותר גם

שקן

להזכיר לי לעצמי את מצב הסידור הזה  ,כשאין כספים ואין יכולת  ,הכל בצמצום
14

היומן נמצא כעיזבון של פרידה כצנלסון  -חומסקי ז " ל  .הקטע נתפרסם בחוברת הזכרון ' פרידה חומסקי
 -דפים מעזבונה ' ( בהוצאת המשפחה )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

. 26

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

ובאיחור זמן  ,מוכרח לצאת הדבר בלי צורה ותכנית  ,בלי גוף ונשמה  ,בלי סדר

וסיפוק  .כן  ,כך מצבנו ולא פעם אני מעמיד לעצמי את השאלה  :אולי באופן כזה
לא כדאי להתחיל בדבר  .מה יצא מזה

? !

שום דבר לא יהיה  .הכל  ,הכל נבנה ונעשה

בארץ באותה הצורה הקבצנית שלכולנו זה נמאס  ,מכאיב ומחפיר  .ולהשתחרר
מזה  -לא היום ולא מחר לא יצא

!

מקווה אני בכל  -זאת שע " י העקשנות העזה

שלנו  ,אנו את שלנו נשיג  .וזה תוכן המרץ וההתאמצות שלי  .זה גם כן הייתי חפץ
לראות מכל אלה שלוקחים בידם ומקבלים עליהם אחד מהדברים
אתמול שלחנו לקופת  -חולים ירושלים ובעניין בית  -ההבראה סך

100

הללו .

לי " מ ע " י בן -

ציון  .תכתבו .
א  .הרצפלד
יש אתכן לבקוביץ ,

5ן

.

הוא הרבה יעזור לכן אם נחוץ עוד פעם  -תכתבו ! 6י

הצעירות שנבתרו להקים את בית  -ההבראה ולעבוד בו  ,לא קיבלו כל הכשרה מקצועית

בניהול מוסד  ,טיפול בחולים או בישול דיאטטי  .הן היו פועלות שעכרו בארץ שנים אחדות .
פרידה עבדה במגדל  ,בבן  -שמן ובקבוצת כנרת  .צפורה היתה זו שישבה עם הרצפלד בדמשק
וסייעה בהצלת האסירים שם  .שתיהן נתנסו רבות בעבודה קשה ובתנאים מאולתרים
והוכיחו כוח  -סבל  ,מסירות  ,רצון לעבוד  ,אחריות ויכולת למלא תפקיד שהוטל עליהן  .אלה
היו התכונות שנדרשו מהן להפעלת

בית  -ההבראה .

מקורות המימון
תקציב בית  -ההבראה נקבע וניתן על  -ידי מרכז קופת  -חולים של מפלגת ' אחדות

העבודה ' .

למעשה  ,כמעט מעולם לא היתה קופת  -חולים עצמאית במקורות המימון של פעולותיה  ,אף
כי ביסוד תקנותיה עמדה עצמאותה ואי  -תלותה בסיוע מן החוץ  .מלחמת  -העולם הראשונה
והמשבר בארץ שינו מהר מאוד את התמונה  .בשנת תרע " ט שולמו יותר מ 90 -
מהוצאות ' קופת  -חולים ' על  -ידי ועד הסיוע האמריקני  ,באמצעות ' הדסה ' וועד הצירים .
הנימוק למתן התמיכה היה  . . . ' :מכיוון שברוב מדינות אירופה מקבל הפועל החולה

אחוז

מהמעסיק ו  /או מהמדינה  ,ודווקא בארץ  -ישראל אין הדבר כך  .ומכיוון שמצבו הכלכלי של
הפועל בארץ אינו מרשה לו לשאת בעצמו בהוצאות מחלתו  ,יש הצדקה לתמיכת מוסדות

ציוניים  -לאומיים בו ' .

7ן

גם ראשי קופת  -חולים  ,שבתחילה ראו את קבלת התמיכה

מהמוסדות כרע הכרחי  ,אימצוה במשך הזמן וראו בה

עקרון .

בדין  -וחשבון של ' קופת  -חולים ' לשנת חר " פ טוען מזכיר ' קופת -חולים ' בירושלים  ,חיים
ארצישראלי  ,כנגד ההסתדרות הציונית ' שמצד אחד היא מרימה על נס את פעולת החלוצים ,

15

לבקוב " ן  -כנראה  ,שלמה לביא  ,ממייסדי מפלגת ' אחדות העבודה '  ,הוגה רעיון ' הקבוצה הגדולה '

16

וממקימי קיבוץ עין  -חרוד  .באותו זמן היה חבר בקבוצת
המכתב נמצא בעזבונה של פרידה כצנלסון  -חומסקי .

17
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ב ' פנקס '  ,א ( טבת

תקופה היה כפול מחלק הסיוע

( כ 5 , 966 -

3 7

תרפ " ב )  ,עמ '  , 17 - 16מובא תקציב קופת  -חולים

לחודשים שבט  -אלול תרפ " א ( לאחר איחוד קופות  -החולים ) .
לי " מ לעומת

כנרת .

לפיו  ,החלק ממס החברים בהכנסות באותה

כ 3 , 000 -

לי " מ ) .

~

מיבל הגתי

ולא מצאה לחובה לדאוג לבריאות הפועלים המסכנים את בריאותם וחייהם בעבודה
ושמירה בארץ '  .הוא רואה את תפקידה של קופת  -חולים ' לחפש אמצעים בכדי לעשות את
הבטחת הפועלים חובה גם על נותני העבודה והממשלה  ,לפי הדוגמה של מדינות

אירופה ' .

8ן

בבית  -ההבראה בשכונת הבוכארים היתה הגישה לבעיית התקציב שונה  .ברשימה נוספת
על בית  -ההבראה בירושלים שפירסמה פרידה כצנלסון  ,היא מביעה את דעתה גם בשאלת
התמיכה

:

..

 .אם עבודתנו חשובה היא לבניין הארץ  -נקבל בעדה את השכר שיספיק לכל

צרכינו  ,הפרטיים והציבוריים  .עלינו לדרוש תנאים אנושיים לקיום  ,ולא  -אל
נלך לקבוצות  ,אל נלך להגן  ,אל נמסור את חיינו ואת מיטב כוחותינו ובחלותנו -

אל נפשוט יד  .סם  -המוות בדרך בה אנו הולכים עתה ורעל אנו מכניסים לעורקי כל

מפעל וכל מוסד שלנו  ,אם לאבן  -הפינה שלו אנו מכניסים תקציב מוועד

הצירים . . .

חרפה

!

חרפה נודפת מעמידה זו על הדלתות  . . .לא תקציב לקופת -

חולים או לוועדת התרבות נחוץ לנו  ,כי אם שכר  -עבודה כזה שיספיק לכל צרכינו
וגם יישאר ממנו עודף לתשלום מסי

ההסתדרות .

9ן

קריאה זו לשיבה אל הרוח המקורית של תקנות קופת -חולים נבעה בוודאי מתוך נסיונה של

פרידה  ,שהיתה האחראית לחשבונות בית  -ההבראה  ,במשא  -ומתן עם המוסדות

התומכים .

המנהל הכללי של ועד הסיוע בארץ  ,הד " ר סגלה די  -פול  ,ביקש לפקח על פעולות קופת -

חולים ומינה כמבקר הקופה את ד " ר רובינוב  ,מנהל

' הדסה ' .

מסקנתו של המבקר היתה  ,כי עצם קיומן של שתי קופות  -חולים לפועלים הוא בזבוז

כספים  .כמו  -כן טען  ,כי ' קופת  -הולים ' איננה מתחשבת ביכולתה הכספית המוגבלת ונותנת
למבוטחיה הטבות מעל ומעבר ליכולתה ולתקציבה  ,ובכך היא מגדילה את גרעונותיה ,
שאותם צריכה ההסתדרות הציונית לכסות  .לדעתו  ,נמצאו בקופת  -חולים גם אי  -סדרים

כספיים וניהול חשבונות בלתי  -מקצועי  .לכן  ,הציע המבקר לבטל את קיומן הנפרד של
קופות  -החולים ואיחוד כל העזרה הרפואית בארץ במסגרת

' הדסה ' .

20

אין להתעלם מן הגורם האינטרסאנטי שבמסקנותיו של המבקר  ,מנהל

קופות  -החולים .

בין ' הדסה ' לקופות  -החולים היתה תחרות על ' כיבוש עמדות ' בשדה

הרפואה בארץ ( כשם שהיתה תחרות בין שתי התקופות לבין
18

19

' הרסה '  ,לגבי

עצמן . ) . . .

אין גם להתעלם

ראה לעיל  ,הערה . 2

פ.

( פרידה כצנלסון ]  ' ,כיח  -ההבראה כירושלים '  ,איגרת ( במקום קונטרס לט )  ,כ ' בסיוון חר " פ  ,עמ '

 . 31 - 30באותו עניין ראה גם
תרע " ט )  ,עמ '

, 17 - 16

:

אחד המתלוננים  ' ,ממענה למענה '  ,הפועל הצעיר  ( 2 - 1 ,י " ר בתשרי

היוצא נגד תמיכת ועד הצירים ביישוב בצורת

על חלקם של מיסי החכרימ בתקציב קופת  -חולים ראה בקונטרס י " ד

נדבות .
( י " ג כתשרי חר " פ )  ,עמ ' , 21 - 18

' קופת  -חולים  ,דין וחשבון תשרי  -תמוז תרע " ט '  .פירוט ההכנסות לתקופה זו  :מהמשרד הארצישראלי -
 2400לי " מ ; מקפא " י  134 -לי " מ ; ממיסי חברים  100 -לי " מ .
20

ע

ק

~

~

ראה דין  -וחשבון של ' הדסה ' ( לעיל  ,הערה  . ) 17את היחסים בין ' הדסה ' ל ' קופת  -חולים ' מתארת הנרייטה
סאלד ברשימה שנתפרסמה בשנת

תרצ " ט .

1927

בקובץ ,

היא מספרת  ,כיצד בימים הקשים של

20

שנות שירות רפואי בא " י ,

1921 - 1920

, 1938 - 1918

ירושלים

דרשה כל קופת  -חולים של כל מפלגה

מ ' הדסה ' שירות בית  -חולים נודד לעצמה  .גם כאשר המרחק בין מקום עבודה אחד למשנהו לא עלה על
מאות מטרים  ,דרש כל מחנה שירות נפרד  .לדבריה  ,אי  -היענותה של ' הדסה ' לדרישות מופרזות אלו
היתה הגורם העיקרי להחלטה על איחוד שתי הקופות .

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

מניגודים פוליטיים ואישיים בין המוסדות  .אך נראה  ,כי הניגוד המהותי הוא בגישה של שני
הצדדים לנושא

הארגוני  -מוסדי .

אנשי ועד הסיוע ו ' הדסה ' פעלו לפי שיטות העבודה הערוגות במערב

:

מקצועיות ,

יעילות  ,סדר  ,תכנון מוקדם  ,חשבון רווח והפסד ביסוד כל החלטה  ,סולם דרגות של בעלי

התפקידים וכו '  .לפי גישה זו  ,אין מקום לאילתור  ,לספונטאניות או לחובבנות  ,שהיו מסימני
ההכר של פעולות תנועת הפועלים  .מובן שאנשי ' הדסה '  ,בעלי החינוך המערבי  ,לא יכלו

בשום אופן לקבל את שיטת העבודה המערבת מין בשאינו מינו  -פוליטיקה עם בריאות ,
בעיות ויחסים אישיים עם מצבי  -רוח  ,כשכל אלה משמשים בערבוביה וללא הבחנה בכל

מפעל ובכל תכנית של תנועת  -הפועלים  .ניגודים אלה בהשקפות ובשיטות עבודה פערו

תהום בין שני הצדדים  ,הנותנים  ' -הדסה ' וועד הסיוע  ,והמקבלים -

קופות  -החולים .

הנותנים ראו את המקבלים כקלי  -דעת המפזרים כספי  -ציבור ברוחב  -יד וללא חשבון  ,ואילו
המקבלים טענו שהנותנים מצרים במתכוון את צעדיהם  ,במגמה לחסל את קופת  -חולים
ולהשתלט על שירותי הבריאות בארץ  ,ולשם כך הם משתמשים בכספי הציבור שהופקדו
בידיהם למען
ל ' מקבלים '

הפועלים .

וכך מתאר ש ' קושניר את מערכת היחסים שבין ה ' נותנים '

:

בכ " ג אדר א ' תרפ " א כתב הרצפלד מירושלים  :קרה לי דבר ששבר את נפשי לימים

רבים .

הפעם טיפלתי בעיקר בענייני

קופת  -חולים .

המצב קשה ודחוק

מאוד .

החולים שאנו מסדרים אותם זמנית בבית  -ההבראה והמקבלים מזונות במטבח

הפועלים  ,הולכים ומגדילים את החוב  .המטבח דורש בתוקף את המגיע לו  .בית -
ההבראה כבר חייב

200

לי " מ  .בתי  -המלון גם הם אינם נותנים מנות ותובעים לסלק

החלטתי להתראות עם ד " ר סולו  -דה  -פול כדי לקבל את עזרתו

את המגיע להם . . .
במצב הדחוק  .הוא הראה לי  ,שהתקציב של קופת  -חולים לחודש מארס הוא בסך -
הכל  25לי " מ  .כשהראה לי את המספר הזה מחקתיו בעיפרון והוא  ,הרואה עצמו

כשליט יחיד  ,נעלב וכתב תיכף פתקה לקופה שלא יתנו לי כלום  .שאילתיו  ,מהן
הטלגראמות שקיבל בעניין קופת  -חולים מאמריקה  ,על זה ענה בתרעומת ובגסות
' חוצפה

!'

:

אמרתי לו  ,כי חצוף הוא זה שמעליב אדם בשעת מילוי תפקידו  .מיד

החל בגידופים ודרש שאעזוב את החדר  ,אחז בידי ודחפני אל הדלת  .לא עצרתי בי
וכיניתי אותו בשם גנאי  .תשובתו היתה  -מכת לחי  .דרשתי לברר את העניין
בארץ ובחו " ל  ,להביא לידיעת הציבור את כל ההשפלה וההתעללות שביחסה של

' הדסה ' לקופת  -חולים ואת מצב קופת  -חולים המבודדת על אף כובד אחריותה

לעובד ולעולה .

ן2

55
21

קושניר ( לעיל  ,הערה
ההודעה הבאה

:

 , ) 8עמ '

. 214 - 213

בקונטרס  ,עג ( ט " ו באדר ב ' תרפ " א )  ,עמ '  , 24אנו קוראים את

' מועצת פועלי המושבות מביעה אהדתה לחבר הרצפלד ורואה בעלבונו עלבון כל

ציבור הפועלים '  .וראה גם את רשימתו של ז ' דויד  ' ,היד השלוחה '  ,קונטרס  ,עא ( ל ' באדר א '
עמ ' 29

וכן שם בעמ '

, 27 - 25

' הנהלת הסיוע

וקופת  -חולים ' .

תרפ " א ) ,

מיבל הגחי

מכתב הפנייה של חולה לבית  -ההבראה

:

' לויטוס פרידה  .חסרת דם סבלה הרבה קדחת חרונית .

נחוץ בשבילה מאוד טיפול בבית הבראה '  .על החתום ד " ר מלבין מסניף קופת  -חולים  ,יפו
ר  .ר שבהאי מלכיי  .יליד רוסיה  ,עלה לארץ כרופא בשנת  1900והיה מראשוני הרופאים ביישוב החדש  .לאחר שקדח קשה
בחדרה חזר לרוסיה  .השתתף במלחמת רוסיה  -יפאן ועלה שנית ב  . 1904 -היה רופא במושבות הגליל ובמלחמת -העולם -
בצבא התורכי  .עם הקמת קופ ת  -חולים של ' אחרות  -העבודה ' ב 9 19 -ו היה ר ' ד מלבין הרופא הקבוע הראשון בה  .המשיך לעבור
בקופת  -חולים הכללית בתל  -אביב ולאחר  -מכן בנהלל  .נפטר ב . 1925 -

בית  -ההבראה בפעולתו
בית  -ההבראה שכן בבית שכור בשכונת  -הבוכארים  .הבית היה שייך למשפחת בכיוף  .היה

זה בניין בן שישה חדרים וחצר מרוצפת  .במרתף הבית שכנה  ,לפחות בזמן הראשון ,
משפחה ערבית עם עדר

עיזיה .

22

חיה לסקובה  ,שעבדה במוסד מסוף
התנאים בבית  -ההבראה

1920

עד

, 1923

מספרת בוכרונותיה מתקופה זו על

:

במטבח בישלנו על כיריים ערביים בפחמי  -עץ  ,בסירי חרס  .מים שאבו מהבור
במשאבת יד קטנה  ,המקלחת היתה פרימיטיבית ורבים מהמבריאים סירבו
להתקלח אפילו פעם בשבוע  .כיור הרחצה הותקן בנוסח בית  -המדרש בגולה -
עם פח שופכין מתחתיו  .בית  -השימוש היה בחוץ  .מקום המנוחה היחידי היה

100

במטה  .לא היה למוסד אף כיסא מרגוע או ספסל בחצר ולא פינת צל
22

לפי עדות אחדים מתושבי שכונת הבוכרים עמד הכית ,

כנראה  ,ברחוב ישא ברכה . 38

למנוחה .

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

בחדשי החורף הקרים היה תנור נפט אחד לכל המוסד  ,ואף הוא מעלה עשן ללא

תקנה  .ובכל  -זאת  ,היה אצלנו ניקיון למופת  ,החדרים שטופי אור ואוויר  ,המטות
צחורות  ,בחדר  -האוכל עציצים ומטפסים  ,ובחצר הפנימית שלנו התקנו שדרה נאה

גאוותנו .

של עציצים שעליה היתה

23

מספר המקומות בבית  -ההבראה הונדל לאחר כשישה חודשים
בשנת תרפ " ב

ל 25 -

מיטות .

מ  10 -ל 15 -

מיטות והגיע

מספר העובדות הוגדל אף הוא משתיים לשלוש עובדות

קבועות  .שלוש העובדות טיפלו בחולים  ,עבדו במטבח  ,דאגו לקניית מצרכים  ,לנקיון הבית

ולניהול החשבונות  .שכרה של כל עובדת היה
אוכל וכביסה ( בשנת

1922

.

4 5

צומצמה המשכורת

לי " מ בחודש  ,נוסף על מקום  -מגורים ,

ל3 -

לי " מ  ,בגלל מצוקתו הכספית של

המוסד ) .
רופא הבית היה ד " ר ברוך ניסנבוים  ,רופא פנימי בבית  -החולים ' רוטשילד '  ,מראשוני
העלייה השלישית ( מעולי האניה ' רוסלן '  ,שהביאה

מלחמת  -העולם ) .

ב 1919 -

את ראשוני העולים לארץ לאחר

הוא היה גם איש ציבור  -פעיל בהסתדרות רופאי ' הדסה '  ,בהסתדרות

הרופאים  ,וחבר מרכז קופת  -חולים של ' אחדות העבודה '  .את עבודתו בבית  -הבראה עשה

בהתנדבות  ,לאחר יום עבודה בבית  -החולים .
הנהלת המוסד היתה בידי צוות העובדות  .הן היו אחראיות בפני המבריאים
24

ובפני מרכז

קופת  -חולים להפעלתו התקינה של בית  -ההבראה  ,הן בצורכי יום  -יום  ,הן בעניינים כספיים

ותקציביים  ,והן בדאגה לבעיות הפרט  .גם הדאגה לתנאי המגורים והכלכלה  ,לצורתו
החיצונית של הבית  ,לאפשרויות התפתחותו בעתיד  ,ואף לאווירה החברתית והתרבותית בו
 -כל אלה היו בתחום אחריותן של

העובדות .

25

המנהלת בפועל היתה זו שקיבלה על

עצמה את הטיפול בחשבונות ואת ניהול המשא  -ומתן עם המוסדות  .בתשעת החודשים
הראשונים היתה זו פרידה כצנלסון  .בקיץ  , 1920החליפה אותה צפורה דרוקר  ,שמסרה את
התפקיד כעבור זמן קצר לחיה

לסקובה .

26

קבלת המבריאים
הקריטריונים שלפיהם היו נשלחים המבריאים לבית ההבראה אינם ברורים וכנראה לא היו
ברורים וקבועים גם אז  ,כדברי הרצפלד
23

:

' אינני זוכר לפי איזה סדר ומשטר היו המבריאים

זכרונותיה של חיה למקובה מבית  -ההבראה נרשמו מפיה בידי פרידה כצנלסון  -חומסקי  .הרשימה נמצאת

בעזבונה של פרידה .
24

חיה לסקובה מספרת על ד " ר ניסנבוים  ,שהיה בא כערבים לטפל בחולי בית  -ההבראה  ,וכשרצו לשכור
בשבילו מרכבה שתסיעו לביתו  ,סירב והלך ברגל כדי לחסוך למוסד את דמי המרכבה  .עוד על ד " ר

ניסנבוים ופעולתו בקופת  -חולים ראה
; 28 - 26

25

26

:

' מכתב לחברים ' ב ( במקום קונטרס ק " ג )  ,כסליו תרפ " ב  ,עמ '

א ' קוסוכסקי  ' ,פעולות קופת  -חולים

כירושלים ' .

ברוך פריבר  ,ממייסדי ' קופת  -חולים ' ומראשי פעיליה  ,מאשר במכתבו אלי מיום

2

ביוני

, 1980

כי ' לא

היה כל ממונה על הבית מחוץ לשלוש הצעירות  ,והן שקבעו בכל עניין ועניין שנתעורר ' .
צפורה דרוקר עזבה את בית  -ההבראה שבועות אחדים לאחר הקמתו  .במקומה באה הניה בן  -ישי ( לאחר -
מכן בקרית  -ענבים ובנהלל )  .עם הגדלת המוסד נוספה לצוות רחל קרבל ( מרגלית  ,לאחר  -מכן בכפר -
מל " ל )  .בקיץ חר " פ עזבו פרידה כצנלסון ( לשתי שנות  -לימודים בארצות  -הברית ) והניה בן  -ישי
( שנישאה )  ,ובמקומן באו צפורה דרוקר וחיה לסקובה  .הצוות שכלל את חיה לסקובה  ,רחל קרבל וצפורה
דרוקר  ,המשיך בפעילותו עד לסגירתו של המוסד  ,בסוף שנת תרפ " ג .

ן ל) ך

מיכל הגתי

בבית  -ההבראה בשכונת הבוכארימ  ,ד ' אייר תר " פ

:

צוות העובדות ( בסינורים רבנים ) עם קבוצת

מבריאים  .מימין לשמאל  ,יושבים בשורה הראשונה  :רחל קרבל
בשורה השנייה

, )? ( :

( צוות ) ,

עזרה שלום  ,שושנה דלז ' נסקי  ,פרידה כצנלסון ( צוות )  ,צימבל מתל  -חי  ,חמדה

גולדנברג  ,בת  -שבע שומרוני מפתח  -תקוה  .עומדים בשורה השלישית
צילה , ) ? ( ,

רבינוביץ  ,האשה הכובסת .

:

כהנבסקי ממקוה  -ישראל ,

סורקין מטירה  ,סימה  ' , ) ? ( ,הניה בן  -ישי ( צוות ) .

שתיים מהדמויות הלא  -מזוהות הם כנראה פרנקל ממטולה ועלטי מתל  -חי  .בשולי התמונה הוסיפה
פו  -דה כצנלסון

נשלחים

:

' נעדרים בתמונה פרטק ( לא רצה להצטלם ) וזכרין ( קדח קשה ברגע

לבית  -ההבראה .

דומני שרופאי המקום במושבות ולפעמים

במקומות  ,הם היו העוסקים

בדבר ' .

זה ) '

ועדי הפועלים

27

חיה לסקובה מספרת  ,כי כאשר ביקש ממנה הרצפלד

'. . .

לבוא לעבוד מיד בבית -

ההבראה בירושלים  ,במקום הניה  ,שעמדה להתחתן  .עניתי בסירוב מחלט  ,כי הייתי בעצמי
זקוקה

להבראה . . .

אך הרצפלד חזר וכתב לי  ,כי אם אין ביכולתי לעבוד  ,אבוא לפחות

להבריא  ,ואגב ונבראתי אתבונן

ואחליט ' .

28

ההוצאות כוסו כולן על  -ידי קופת  -חולים .

לחברים השהייה בבית  -ההבראה היתה

29

חינם .

המוסד היה מיועד לפועלים חקלאים חברי

קופת  -חולים של ' אחדות  -העבודה '  ,אלא שנתקבלו כנראה גם מבריאים שלא לפי פנקס
החבר

המפלגתי .
באתי הביתה  .רחל ניגשת ומספרת לי בלאט  ,כי יוסף ברש

על ידו והוא מ ' הפועל הצעיר '  .אני התלקחתי
1 )( 2

:

39

היה והיא קיבלה חולה

' הפועל הצעיר ' אינו משלם בעד

27

לעיל  ,הערה . 7

28

לעיל  ,הערה . 23

29

י ' קנייבסקי  ,הביטוח הסוציאלי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '

30

משכורת בעת מחלתם היתה על חשבון קופת  -חולים עד . 1928
איש ' הפועל הצעיר '  ,לאחר  -מכן ממתיישבי כפר  -ביל " ו .

. 232

הבראה לפועלים שלא קיבלו

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

חוליו  .הוא אינו מכיר בבית  -ההבראה  ,אי אפשר לקבל אותו

!

רצתי תיכף לבית -

המלון כדי לעכב את יוסף מלהביא את החולה  .רצתי מ ' ורשבסקי ' ל ' מרשק ' [ בתי -
מלון בירושלים ] ומשם  -לבית  -הפועלים אך לא מצאתים  .לבי רתח  .בדרך אני

פוגשת את שרה דבידובסקי  ,והיא חולה מאוד וצריכה מקום  ,ואני אומרת לה
ברוגז  :מסרו שם את מקומך בלעדי לאיזה ' פועל  -צעירניק '  .אחר  -כך בבית  ,פגשה
אותי רחל

:

לא רוצה אני לעבוד במקום של מלחמת

מפלגות . . .

ן3

מכאן  ,שחולים הגיעו לבית  -ההבראה  ,לפחות בשנה הראשונה לקיומו  ,לא רק על  -סמך

המלצת רופא של קופת  -חולים

;

גם ועד הפועלים המקומי  ,חבר מרכז  ,או העובדות בבית -

ההבראה עצמן יכלו לשלוח ולקבל מבריאים למוסד לפי שיקול

דעתם .

המבריאים
על אוכלוסיית בית  -ההבראה בשבעת החודשים הראשונים לקיומו אנו קוראים

בית  -ההבראה בירושלים נוסד בתשרי חר " פ  .בתחילה היו רק
נוספו עוד

10

:

מטות ומפסח

חמש .

ביקרוהו במשך שבעה חודשים  ,עד סוף אייר ,

 90איש  .מהם  58גברים ו  32 -נשים .

ביניהם אחד שחזר לבית  -ההבראה ארבע פעמים  ,שניים  -שלוש פעמים  ,שמונה
פעמיים ויתר האנשים ביקרו רק פעם

מהם

:

אחת .

חולים בקדחת  , 28 -קדחת בצירוף למחלה אחרת  , 6 -מחלות עיניים

  , 6רגל או יד כואבת  , 9 -מחלות אף וגרון - , 5אחרי ניתוח למחלות המעיים -

,5

אחרי ניתוח לאפנדיציט -

אחרי ניתוח לטחורים  , 3 -מחלת כליות

,9

 , 2 -דלקת  -הריאות ואינפלואנציה -

,3

רבמטיזם  , 3 -עצבים -

בשעת התנפלות ערבים  , 2 -מחלות שונות -

,2

פצועים

.7

הרוב המכריע של החולים  -פועלים חקלאיים  .שבעה מהם  -פועלי רכבת ,
אחד  -שוטר  ,אחת  -תופרת ואחת -

מצלמת .

רובם ילידי רוסיה  ,אוקראינה  ,ליטא ופולניה  .שניים מהם ילידי הארץ  ,חמישה -
מאוסטריה וגליציה  ,אחד -

תימני ואחד  -אמריקאני .

32

הדין  -וחשבון אינו מפרט את גיל המבריאים ואף לא את מצבם המשפחתי  .פרטים אלה לא

נראו כנראה חשובים  ,משום שכולם היו צעירים ורובם  -רווקים  .מעניין לציין כי רק שניים

מבין המבריאים היו פצועי התנגשויות  ,וזאת בשנה שבה היו מאורעות תל  -חי והפרעות
בירושלים .
המספרים מצביעים על הומוגניות של המבריאים לא רק מבחינת הגיל והמצב
המשפחתי  ,אלא גם במוצא  ,בתעסוקה ובזהות הרעיונית  .אם נזכור כי משך השהות של
מבריא בבית  -ההבראה היה

25

יום בממוצע ,

33

אפשר לצפות להתפתחות יחסים קרובים

מאוד במוסד  ,בין המבריאים לבין עצמם ובין המבריאים לבין

31

מתוך יומנה של פרידה כצנלסון מיום ד ' בסיוון

32

פרידה כצנלסון ( לעיל  ,הערה . ) 19

33

ארצישראלי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 1

חר " פ .

הצוות .

103

מיכל הגתי

סדר החיים בבית  -ההבראה
בעיית דמותו של המוסד העסיקה את הצעירות כבר מההתחלה  :האם יהיה זה מעין פנסיון ,
שבו ימצא האורח מיטה לישון ומזון מוכן לפניו  ,או שיהיה זה מוסד שמטרתו לדאוג
להחלמת חוליו  ,ולשם כך חייב הוא להיות בעל מסגרת המחייבת התנהגות מתאימה  .בפתק

ללא תאריך  ,הכתוב בידי פרידה ( כנראה היו אלה ראשי  -פרקים לישיבה עם אנשי קופת -
חולים )

נאמר

:

לקרוא לשבת לאסיפה ולדרוש את השתתפות הרצפלד
לדרוש לברר את תפקיד המוסד  :מה מטרתו

ובוגדגובסקי .

לתת לחולה את ההכרחי באופן

? -

מסודר  ,או ליסד לו מקום שיחיה שם כאוות נפשו

?

אם המגמה היא הראשונה  ,ובכן מוכרחים לקבוע תקנות בין העובדים ובין הוועד ,
בכדי שהעובד ימצא קודם כל יפוי כוח למעשיו  ,ולא
צריך לקבוע את צורת
)1

יתנהל ( המוסד ) כאוות נפשו .

המוסד .

תקציב קבוע לאספקת כל איש  .אמצאת התקציב בתחילת החודש  ,הכנסת

תיקונים סידוריים הכרחיים  :משאבה וקנלים
חמים (  , ) 750אמבטיה

( , ) 400

[ צנרת ] ,

תנור לבישול טוב

תנורים להסקה (  , ) 600לבנים

( . ) 400

בלי סידור הגון אין לדבר

כל קיום  [ .המספרים ליד כל פריט מציינים את סכום ההשקעה
)2

שבוע

תיקונים פנימיים
[

:

הכספית הדרושה ] .

שעה קבועה לאוכל ולשינה  ,חוק הדורש להתרחץ בכל

! ]  ,חוק הדורש את שמירת סדרי הבית  ,אך איננו משתף את החולים

בעבודה  ,חוק הקובע את זמן השהות במבראה עד חודש ימים ולא יותר בשום
אופן

[ !].

34

דברים אלה נכתבו כנראה ממש בתחילה  ,ואולי אפילו לפני פתיחתו של המוסד  .יש להניח ,

כי הנהגתם של חוקים וכללי התנהגות מחייבים במוסד לא היתה משימה קלה  .הן קביעת

החוקים והן אכיפתם על ציבור המבריאים נעשו על -ידי העובדות  ,לפי שיקול דעתן ולפי

כוחן להשליט את דעתן .

שהרי בשום תקנון רשמי לא נקבעו כללי ההתנהגות בבית -

ההבראה ולא היתה בידיהן שום סמכות פורמאלית לכפות משמעת  .נוסף על כך  ,הן עצמן

לא היו מנוסות בתיפעול של בית  -הבראה ולא היה לפניהן שום דגם שעליו יכלו להסתמך
ושממנו יכלו ללמוד  ,שכן הנושא כולו היה חדש בארץ  .למעשה  ,עתידים כללים וחוקים

שנקבעו בבית  -ההבראה בירושלים לשמש דוגמה לבתי  -הבראה לפועלים שקמו

אחר  -כך .

הקושי להנהיג במוסד מישטר של הבראה ולחייב את המבריאים לנהוג לפיו לא נבע רק
מחוסר  -נסיון או מחוסר  -ידע של העובדות  ,אלא גם מעצם טיבו של מוסד ההבראה  .השוהה

בבית  -הבראה אינו חולה ואין עליו אותה דאגה לבריאותו

פטור מעבודה ומדאגות

;

אך הוא גם איננו בריא  ,ועדיין

יום  -יום .

את הצלחתן של העובדות בהנהגת משטר הבראה במוסד אפשר לזקוף בעיקר ליחסן

104

הרציני ולחרדתן המתמדת לדמותו של המוסד  .דאגתן היתה נתונה לתכנים הפנימיים -
מרבת היחסים החברתיים והאנושיים וחיי תרבות  -לא פחות מאשר לבעיות הקיום

היום  -יומיות .
34

יש לציין כי בדרישה לקבוע תקנות לא כללו העובדות דרישות לגבי תנאי עבודתן ומשכורתן .

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

בד  -בבד עם הדאגה לתקציב  ,למשאבת  -מים ולתנור  -בישול  ,היתה  ,למשל  ,הדאגה
להקמת ספריה  .במכתב שכתבה רחל כצנלסון  ,מרכזת ועדת התרבות של ' אחדות העבודה '

לאחותה פרידה בבית  -ההבראה בירושלים  ,מיום כ ' בחשוון חר " פ ( עוד לפני פתיחתו של

בית  -ההבראה )  ,אנו קוראים  . . . ' :שמעתי כי נחוצים ספרים לבית  -ההבראה  .אבל מי ישמור
אותם שלא יצאו מבית  -ההבראה ושיהיה סדר

?

אם יהיה ארון קטן מיוחד לזה  ,אני אדאג

לסדר ספריה קטנה ממה שאפשר ואשלח גם ספרים

ברוך פריבר כותב

והאווירה היתה טובה
לסקובה בזכרונותיה

:

:

חדשים ' .

35

'  . . .היה חדר  -קריאה  ,מדי פעם נערכו הרצאות על נושאים שונים

ומשפחתית ' .

36

על החיים התרבותיים בבית  -ההבראה מספרת חיה

' דאגנו לחיים תרבותיים במוסד  .את הקלפים החלפנו בדומינו ושח -

מט  .היו מרבים לשיר  .בשבת הלכנו ,

העובדות יחד עם המבריאים לכותל או לבקר עתיקות ' .

ועל החווירה בערב  -שבת היא מספרת  ' :את השבת ערכנו תמיד בדגים ממולאים  ,בשר עוף

יין ועוגות  .כמובן שלא חסרו גם זמירות בשבת  ,ביחוד כשהיה מבקרנו הרצפלד '  .המחשבה
המתמדת להשרות בבית  -ההבראה אווירה שתהלום את ערכי החיים המיוחדים לפועל איש
העלייה השנייה והשלישית  ,הביאה לרעיון מקורי של שילוב ההבראה בעבודה  ,וזאת לא
בגלל סיבות כלכליות  -תקציביות  ,אלא כאמצעי  -עזר להחלמתו של החולה מבחינה

רעיון זה מבוטא ביומנה של פרידה מחודש כסליו תר " פ

נפשית .

:

אמנם ועדת התרבות שלחה לנו לפי דרישתנו את מיטב הספרות החדשה  .אך כזאת

אין די .

ערך חינוכי במובן העמוק של המלה  ,במובן של השראת רוח טובה ,

מתבטא אצלנו לאו דווקא בקריאת ספרים  ,אלא בעבודה  .לכן מובן המצב הבלחי
טבעי של אדם שכולו דבוק בעבודה כמו הצדף לסלע ופתאום היד האכזרית של

המחלה מנתקת אותו מן הסלע שלו  .הן במצב כזה אפשר לאבד לגמרי את הקרקע
מתחת לרגליים  .אני יודעת שאת דברי אלה יבין רק אדם שבעצמו עבד וגם
השאלה היא מה לעשות כדי לשפר את החיים כאן

חלה .

אמנם ישנה גינה קטנה וישנן

?

גם עבודות בית רבות  ,אך איך לארגן את העבודה בצורה שתמשוך את הלב

?

37

רעיון זה  ,שילוב מבריאים בעבודה  ,במידת יכולתם  ,כאמצעי לשמירה על האיזון הנפשי

שלהם  ,לא יצא כנראה לפועל באופן פורמאלי  .בין המבריאים היו בוודאי גם אנשים
בריאים  ,המסוגלים לעבודה  ,אשר ישיבתם בבית  -ההבראה היתה לצורך ריפוי אצל רופא
מקצועי הנמצא רק בירושלים  .הם נהנו משירותן ומטיפולן של העובדות כאילו היו חולים

ממש  .יש לשער  ,כי

הצעירות  ,שהיו מוכנות לעשות הכול כדי להקל על סבלם של החולים ,

חשו עצמן נפגעות בבואן לשרת אנשים בריאים היושבים באפס מעשה ואינם נוקפים אצבע ,

ולו גם כדי להשתתף בעבודות הבית  .רמז לתחושה קשה זו אפשר למצוא ברשימה שכתבה
פרידה ביומנה  ,שבה היא מתארת את השלג הכבד בירושלים בחורף תר " פ

35

:

' בחדר בסמוך

המכתב נמצא בעזבונה של פרידה  .ב ' פנקס ' מחודש שבט תרפ " ג  ,עמ '  , 266מובא דין  -וחשבון של ועדת

החרכות המרכזית על החלפת הספרים בספריית בית  -ההבראה בשנים תרפ " א  -תרפ " ג

משלוחים וחמש החזרות למרכז ביפו  ,כשבכל משלוח
36

ן3

ןל) ך

17

ספרים .

לעיל  ,הערה . 25
התפרסם

בחוברת ' פרידה חומסקי  ,דפים מעזבונה ' ( לעיל  ,הערה

 , ) 14עמ '

. 27

:

היו חמישה

~

מיכל הגתי

יושבים הבחורים שלנו ומשחקים בקלפים  .צריך לדאוג ללחם לארוחת -הצהריים  ,אך הם
אינם מוכנים להוציא אפילו את האף

החוצה ' .

38

הרצון לשתף את המבריאים בעבודות הבית נבע  ,נוסף על הצורך הממשי בעזרתם  ,או

הצורך הנפשי שלהם בעבודה  ,גם מגורם אחר  -יצירת אווירה של בית ומשפחה שבה
תורם כל אחד מבני המשפחה לטובת האחרים  ,ללא חשבונות של חובות וזכויות  .על כך
כותבת פרידה ביומנה ביום

כ " ב בניסן חר " פ :

חפצתי לכתוב על אותם השינויים שחשה אני בזמן האחרון בבית ובעצמי בקשר
עם

הבית .

מאין השינוי הזה

?

מדוע החולים האלה  ,שלפנים היו כה נרגזים

וזועפים  ,הם עתה כה נוחים להשפעה  ,להבנה ולשיתוף פעולה

שנמצא פה מספר רב של צעירות וזה מכניס

משפחתיות . . .

?

הסיבה היא אולי

עזרא קטף פרחים

והעמיד על השולחן בליל שבת  ,פרטק מביא מים  ,הצעירות משתדלות להקל עד

כמה שאפשר  .כל זה יוצר הרגשה של מסירות ומצמיח

כנפיים .

39

על מסירותן של העובדות לכל אחד מן המבריאים אפשר ללמוד מן הסיפור הבא  ' :המבריא

החדש היה כא לרוב רק בבגדיו שעל עורו  ,וגם הם לא נקיים ביותר  .בלילה  ,בשעה שישן ,
היינו נוהגות לכבס את בגדיו ולהגישם למיטתו כשהם נקיים ומגוהצים  .קרה לא פעם
שהבחור לא הכיר את בגדיו לאחר הכביסה והגיהוץ

שלנו ' .

40

גם הדאגה לקיומו היום  -יומי של המוסד מצד העובדות נשאה אופי של דאגת אדם
לביתו  ,יותר מאשר אחריות עובד למקום עבודתו  .כאמור  ,הן היו הממונות היחידות על

הבית ועל הפעלתו  ,בתנאים של פיגור בן חודשים בקבלת התקציב המגיע למוסד  .חיה
לסקובה מתארת בזכרונותיה כיצד היתה ניגשת מדי פעם לביתו של אליעזר פרלסון ( פרי ) ,
חבר מרכז קופת  -חולים שהתגורר בשכנות לבית  -ההבראה  ,ותובעת ממנו סכום  -כסף על

חשבון התקציב  .גם מאיר בניהו  ,מאנשי העלייה השלישית ומראשי קופת  -חולים  ,מזכיר
כיצד ' המנהלת הוצרכה לכתת רגליה מדי יום ביומו לשוק בסכום דל עד לחמלה '  .י4

' אך למבריאים '  -מספרת לסקובה  ' -אסור היה להרגיש בזה שהתקציב מפגר  .פתחנו
בקרדיט בכל שטחי החיים  ,החל בשכר העבודה שלנו  ,שצומצם

.

מ4 5-

לי " מ בחודש

ל3-

לי " מ  ,וכלה במצרכי המזון  .והחנוונים הזעירים של מאה שערים ושכונת הבוכרים נתנו בנו
אמון

מלא . . .

הקפדנו מאוד על החיסכון  .שמרנו על כל סחבה בלויה כעל בבת עיננו ' .

את עבודתן בבית  -ההבראה ראו העובדות כשליחות  ,שלמענה יש למסור את כל כוחות

הגוף והנפש ללא חשבונות  .אך הן ידעו לדרוש גם מן המבריאים למלא את תפקידם -
לעשות הכול כדי לחזור לאיתנם כראוי ולשוב ולהשתלב במעגל העבודה  .הן הנהיגו בבית -
ההבראה משטר קפדני ביותר של שעת כיבוי  -אורות  ,סגירת שערים ואיסור יציאה מגבולות
המוסד

בלילה .

העונש למי שהפר את התקנות היה חמור ביותר

:

' פעם הודיענו ד " ר

ניסנבוים '  -מספרת חיה לסקובה  ' -כי ראה את מבריאינו מסתובבים בחוצות העיר
בחצות הלילה  .נתברר כי קבוצה של מבריאינו היתה נוהגת לקפוץ מעבר לגדר בלילות  .מובן
f6
1 o
סט

שהוצאנו את האחראים לשערוריה מגבולות
38
39

שם  ,עמ ' . 28
שם  ,עמ ' . 27

המוסד ' .

עזרא ופרטק היו שניים מבין המבריאים .

40

לעיל  ,הערה . 23

41

במכתבו אלי מיום

14

בנובמבר . 1980

צעיר

משרד העבודה טל " הפועל
מניף ירוש ל י ם

-

..

' 1ם a

(5ע7

נ4

/

"

ק

( 4 //

,

יק

/kO

" ,
מ

קפל ,

%

"

עלם/

~ 0 /ע

עמל
/ 6ן/

/

ננ5

/

נוה

פניית

3

/ /ה

שין

(ה .

/

"%

' הפועל

נ

19

*

/ה

)

4

21עין

"

57ננ
1

"

/

1ו141

.

", , r

אח

/

?

ר

~ "

* קץן

)3

ה
' (/ע4
~
194

פי1

g

ry
~
אין

1ן3פ

/

"

"

,

ו2

"

4

*

A~a

,

% % 44

0

""

ע

י * 6ליך קצר

ל ) 1ו4ע

4

4ע

 / 21ה

פו4נועל

%ולפן .

71י "

5פ ,

/

ה

- 412

, ,1
!

6

"

,

*"י

2%

,

%

4

קג90

" ,ק  ,גי ,

ע

f

ז, 4 % * ' 2

"

2%

,
* */

 /נציו

ישי

1זקל/

19וש  -ה2רח %

/1

ל

לל/ .//

.....

הד

.

א"

ע--

 %ג" * /

מ

לח ,

_-

קור

/
ן

ר ' טל  -ס ,

,

"

 4ועי

) אורבך

"

1401י

29ה

4עו4

/

,

5חה-

הנ %

/

הנירי

. 15

'יייי

ו, -

(

הצעיר ' אל אור -נתיב ( אורליצקי)  ,מנהל בית החיילים  ,להשכיר להם את הבית עבור

בית  -ההבראה  .הצעה מקבילה הוגשה באותו מועד גם על  -ידי מרכז קופת  -חולים של

' אחדות

העבודה '

סגירתו של בית  -ההבראה והקמת ' ארזה ' במוצא
בסוף שנת חר " פ  ,בתום השנה הראשונה לקיומו של בית  -ההבראה  ,היתה כנראה תכנית

להרחבתו  .במכתב שכתב מזכיר קופת  -חולים של

' אחדות העבודה ' בירושלים למנהל ' בית -

החיילים ' בשכונת הבוכארים בירושלים  ,ביום א ' באלול תר " פ  ,הוא מציע להחליף את בית -
ההבראה ב ' בית  -החיילים '  ' .בית  -החיילים ' היה מעון ומועדון לחיילי הגדוד העברי בבואם
לירושלים  ,ששכן בבית מרווח בן שתי קומות ברחוב הבוכארים ( כיום  -מספר

. ) 13

עם

פירוקו של הגדוד העברי נצטמצמו פעולותיו של הבית ולא היה עוד צורך בבניין כל  -כך
גדול  .בית  -ההבראה  ,לעומתו  ,ביקש להרחיב את שטחו ומכאן ההצעה לחילופי

הבניינים .

מעניין לציין כי ביום שבו נכתב מכתבו של מזכיר קופת -חולים של ' אחדות העבודה '  ,יצא
מכתב ממשרד העבודה של מפלגת ' הפועל הצעיר ' בירושלים אל מנהל ' בית  -התיילים ' ובו

הצעה להשכיר למפלגה זו את הקומה התחתונה של ' בית  -החיילים '
הבראה

לפועלים .

42

לצורך . . .

סידור בית -

הצורך בהקמת בית  -הבראה מקביל לזה של ' אחדות העבודה ' נבע אולי

מקשיים בקבלת מקום  -הבראה לחברי ' הפועל הצעיר ' במוסד של המפלגה האחרת ; ואולי
היה זה אמצעי למשיכת חברים  ,מבין העולים החדשים  ,למפלגת ' הפועל הצעיר '  .מכל

מקום  ,ידוע כי שתי העסקות לא יצאו אל הפועל ובית  - -ההבראה נשאר במקומו הראשון
ולא הרחיב את

גבולו .

במשך שנת תר " פ הוכפל מספר החברים
42

שני המנתבים בארכיון הציוני המרבוי,

43

קנייבסקי ( לעיל  ,הערה

ובסופה -

3 , 000

 , 29עמ ' ) 156

בקופת  -חולים .

43

גל העלייה השלישית שהחל

] 3 / 71

כותב שבתחילת שנת תר " פ היו  1 , 500חברים בשתי קופות  -החולים ,

חברים  .מהם בזו של ' אחדות העבודה '  900בתחילתה

ו 2 , 008 -

בסופה .

107

מיכל הגתי

אז  ,הביא לארץ אלפי חלוצים צעירים שבאו  ,כחבריהם בני העלייה השנייה בשעתם  ,ללא

אמצעים כספיים  ,ללא משפחה ובית וללא כל נסיון בעבודה פיסית  .הם עבדו בתנאים קשים

עמק  -יזרעאל .

ביותר באזורי המלריה המובהקים ובאקלים הקשה של עמק  -הירדן ושל

' קופות  -החולים ' .

חלוצים אלה היו אז הרוב בין חברי

עד מהרה נתקפו רבים מהם

במחלות המקומיות הטיפוסיות  ,איבדו את כושר עבודתם ונזקקו לטיפול רפואי  ,לאישפוז

ולמנוחה .
אלא שתמונת המצב הרפואי בארץ שונה עתה מזו שהיתה כעשר  -שנים קודם  -לכן ,
כשנוסדה קופת  -חולים  :עתה פעלו בארץ שתי קופות  -חולים לפועלים ; ' הדסה ' הרחיבה את

פעולותיה והגישה שירותים רפואיים לחברי קופת  -חולים במקומות שונים בארץ  ,במרפאות
וחדרי  -חולים לפועלים במקום

עבודתם .

44

ההבדל בין המצב בתקופת העלייה השנייה

לעלייה השלישית נעוץ גם במספר העולים  ,בקצב העלייה ובמקומות הריכוז  .אנשי העלייה
השנייה היו מעטים  ,עלו לארץ כבודדים או בקבוצות קטנות  ,ובבואם התפזרו במקומות -
עבודה בכל רחבי הארץ  ,כשבכל אזור היו עשרות אחדות של פועלים בלבד ; ואילו אנשי
העלייה השלישית הגיעו בדרך  -כלל בגלים  -קבוצות גדולות של צעירים וצעירות ,

שהתרכזו במקום עבודה אחד  .מבחינת הדרכים להגשת עזרה רפואית  ,הדבר איפשר  ,ואולי
אף חייב  ,את הבאת הטיפול הרפואי אל מקום העבודה  ,במקום השיטה שהיתה נהוגה בעבר
 הבאת החולה אל המרכזלפועלים בנצרת ובו

ובעתלית .

46

21

הרפואי .

בשנת תרפ " ב פתחה קופת  -חולים בית  -הבראה

45

מיטות  ,סמוך למקום הריכוז של ציבור פועלים גדול בעמק

בשנת תרפ " ג נפתח בעין  -חרוד  -ליד מעיין חרוד  -בית  -החולים המרכזי של

קופת  -חולים ששירת את יישובי העמק והגליל  .בכך פחת הלחץ על ירושלים כעל מקום יחיד

חיונית .

לקבלת טיפול רפואי  ,והרחבתו של בית  -ההבראה בירושלים לא היתה עוד כה

בחנוכה תרפ " א נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בוועידת האיחוד בחיפה  .בין
החלטות הוועידה היתה ההחלטה על איחוד שתי קופות  -החולים של שתי מפלגות הפועלים
לקופת  -חולים

אחת .

מועצת ההסתדרות שהתכנסה כעבור שבועות אחדים  ,קבעה את תקנות קופת  -חולים
המאוחדת ובחרה את חברי ' מועצת קופת  -חולים ' ( י ' אפטר  ,א ' הרצפלד  ,ח ' ארצישראלי  ,י '
רבינוביץ ומניה

שוחט ) .

כמו  -כן אישרה המועצה את הוועדה המטפלת בהקמת בית -

ההבראה על שם שרה שמוקלר  ,הוא בית  -ההבראה שיוקם במוצא  ,כעשרה ק " מ

מירושלים .

הרצפלד ראה מלכתחילה את הבית בשכונת הבוכארים כתחליף זמני ל ' סנטוריה כדת
44

על ההסכם בין ' הדסה ' לקופת  -חולים ראה

45

דין  -וחשבון של קופת  -חולים מחוז ירושלים  ,שם  ,עמ '

:

פנקס  ,ג  -ד ( תרפ " ב )  ,עמ ' . 81

. 80

קופת  -חולים בירושלים מתחילת השנה באו מחונן לירושלים

מסופר שם  ,כי רוב החולים שפנו לעזרת
( 44

מקומות

עבודה ) .

רובם שוהים בעיר

על  -חשבון הקופה במשך חודשים עד שהם מתקבלים לבית  -החולים לניתוח  ,שלאחריו הם זקוקים
למנוחה ולהבראה  ,גם כן על חשבון הקופה  .וכן בפנקס  ,א  ,הוספה ב '

( שבט

תרפ " ג )  ,עמ ' 8

האחרון היה בית  -ההבראה בי  -ם היחיד לכל חברי קו " ח ואליו היו באים גם מהנקודות

:

' עד הק " ן

הרחוקות ביותר .

מצב זה היה גורם להוצאות מרובות וטורח מיוחד הן לחולים והן לקופה ( הוצ ' הדרך הגיעו לפעמים ל -
)( 8

1

 25 %מכל ההוצאות ) ' .
46

לפי הדו " ח הנ " ל ( ראה הערה  ) 45היו

כ 1 , 500 -

פועלים בעמק ובסביבות חיפה שעסקו בייבוש הביצות

ובמפעל המלח בעתלית  ,והיה צורך בפתיחת בית  -הבראה כאזור

זה .

בית  -הבראה שנפתח בנצרת

בתרפ " ב  ,שכן בתרפ " ה ( לפי זכרונו של אהוביה מלבין  ,בנו של ד " ר שבתאי מלכין  ,ראה איור בעמ '
בבית ערבי שכור על דרך נצרת  -טבריה  ,סמוך

למעין  -מרים .

) 100

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

1
בית  -ההבראה ' ארזה ' במוצא  -תכנית אדריכלית של י ' ברלין

וכהלכה '  ,כדבריו  ,שתקום בבוא

העת במוצא .

47

בשנת תרפ " ג נרכש מגרש ' הרצליה ' במוצא ,

שהיה שייך ל ' בני ברית '  ,והחלו בבניית בית  -ההבראה  .בסופה של אותה שנה נסגר בית -

ההבראה בשכונת

הבוכארים .

מדיניות הפיזור של העזרה הרפואית לפועלים ברחבי הארץ והבאתה למקומות ריכוזם

של הפועלים  -החולים  ,הקמתם של בית  -ההבראה בנצרת  ,מרפאות  ,חדרי  -חולים  ,בית -
החולים בעמק ובחיפה

48

-

כל אלה נטלו מחשיבותה של ירושלים כמקום ריפוי מרכזי ,

ושוב לא היה צורך לקיים בית  -הבראה בקירבת מקום הריפוי דווקא  .סיבה נוספת לסגירתו
של המוסד באותו זמן קשורה כנראה במצב הפנימי בו  .רמזים מעידים על סכסוכים בין

העובדות לבין הנהלת קופת  -חולים על רקע קבלת עובדת

לבית  -ההבראה .

49

הסכסוכים

האלה והמצב הכספי הקשה גרמו את התפטרותן של העובדות  ,שבעקבותיה נסגר בית -

ההבראה .
הבית נסגר בקול דממה דקה  .בבטאוני ההסתדרות והמפלגות של אותה שנה לא נכתב
דבר על סגירתו של בית  -ההבראה הראשון לפועלים  ,כשם שלא נכתב בהם על יום פתיחתו

של בית  -ההבראה במוצא  ' ,ארזה '  ,כשנה

לאחר  -מכן .

אבן  -הפינה לבית  -ההבראה במוצא  ' ,ארזה '  ,הונחה ביום ל ' בסיוון תרפ " ג
הושלמה המלאכה והבית ובו
47

48

ראה

:

קושניר ( לעיל  ,הערה

60

מיטות נפתח למבריאים  .היה זה הבניין הראשון של קופת -

 , ) 8עמ ' ; 241 , 185

 , ) 6עמ '

מו  -מח .

ב 1922 -

פתח ארגון ' הדסה ' בית  -חולים

מאירובים ( לעיל  ,הערה

בחיפה .

ב 1931 -

 , ) 8עמ ' ; 131

מ  .ב  ( .לעיל  ,הערה

הועבר בית  -החולים לרשות הקהילה היהודית

בעיר  ,כיום  -בית  -החולים ' רוטשילד '  .וראה לעיל  ,הערה
49

,

5

כעבור שנה

. 20

בקונטרס  ,קלב ( א ' בתמוז תרפ " ג )  ,במדור ' מכתבי חברים '  ,התפרסם מכתב בחתימת ' טובה '  ,שבו היא

מאשימה את הנהלת קופת  -חולים באי  -התחשבות בעובדות בית  -ההבראה  ,בהנהגת סדרים חדשים
ובקבלת עובדת

חדשה .

גם חיה לסקובה מעידה בזכרונותיה  ,כי נאלצה לעזוב את המוסד לאחר

שההנהלה מינתה עובדת חדשה שלא לרוח העובדות וכי זמן קצר לאחר ההתפטרות נסגר המוסד

והחולים סודרו בבתי  -מלון
50

בעיר .

פנקס  ,ה ( ז ' בתמוז תרפ " ג )  .השם ' ארזה '  ,הוא שיבוש השם ' ארזו '  ,שניתן למקום על  -ידי דוד רמז על שם
הארז שניטע במקום בידי הרצל ב  3 -בנובמבר  1893ונגדע בימי מלחמת  -העולם  ,בשנת . 1916

קלקלן

מיכל הגתי

חולים אשר תוכנן ונבנה למטרה המיועדת לו מראש  .מקורות המימון לבניין באו מחסכונות

שחסכה קופת  -חולים למטרה זו ומתרומות של חברים מחוץ  -לארץ .
תיפקודה של ' ארזה ' היה שונה מזה של בית  -ההבראה בירושלים  .היה זה בית  -הבראה
שבו הגורם הדומינאנטי  ,לפי הגדרתו של לייבוביץ  ,היה גורם בית  -החולים  :היה בו צוות
רפואי צמוד  ,והדגש היה על הטיפול הרפואי במקום  ,בעוד שבירושלים שהו רבים
מהמבריאים בבית  -ההבראה רק כדי לקבל טיפול רפואי מקצועי בעיר  .י5

ואף  -על  -פי  -כן  ,בית  -ההבראה ' ארזה ' נבנה על היסודות שהוקמו בשכונת הבוכארים על -

ידי העובדות  .כללי ההתנהגות שהנהיגו  ,יחסי  -אנוש  ,הדאגה לפרט  ,חיי  -תרבות  -כל אלה
כבר היו בבחינת מסורת נתונה  ,שעליה בנו ואותה הרחיבו ב ' ארזה ' ובמוסדות ההבראה של

קופת -חולים

בעתיד .

1 10

51

לעיל  ,הערה . 4

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

על התפתחות הרפואה בארץ  -ישראל

(948 - 1933ו ) *

דורון נידרלנד

מבוא
המחקר העוסק בעלייה החמישית מעלה  ,כי העולים מגרמניה שהגיעו לארץ  -ישראל  ,היו

אוכלוסיית  -מהגרים בעלת אורחות  -חיים וערכים מיוחדים במינם  ,השונים מהותית מאלה

שהיו קיימים בארץ .

ן

המפגש שלה עם תושבי הארץ הוותיקים יותר חשף את האחרונים בפני

המורשת התרבותית של העולים החדשים ויצר מצב של התמודדות מתוחה בין שתי
תרבויות מנוגדות

בתכלית .

ההתמודדות הזו  ,שניתן לראות בה מקרה פרטי של עימות

טיפוסי בין מהגרים  -נקלטים מזה לבין קולטיהם מזה  ,תעמוד במרכז חיבורנו  ,שיבחן את

השינויים שחלו ברפואה בארץ  -ישראל בשנות השלושים והארבעים  ,כתוצאה ישירה

מעליית הרופאים מגרמניה .

ארגון הרפואה וביטוח הבריאות בגרמניה הווימארית
הרופא  -העולה מגרמניה חונך על ברכי שיטה וארגון רפואיים ששילבו שני מרכיבים

יסודיים  ,הסותרים לכאורה האחד את משנהו  .מחד גיסא  ,שמירה קפדנית על מעמדו
המסורתי של הרופא הפרטי כבעל מקצוע חופשי ומכובד

;

ומאידך גיסא  ,פיתוחה של

מערכת רפואה ציבורית מתקדמת בקנה  -מידה גדול  .ההתחקות אחר הסיבות לשילוב הזה
מחזירה אותנו לאחור  ,אל המחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  ,עת הונחו היסודות
למדינת  -הרווחה בגרמניה .
בשנת

תעשייה .
נכות

1883

העביר ביסמארק ברייכסטאג הגרמני חוק ביטוח  -בריאות  -חובה של פועלי -

לאחר  -מכן הורחבה תכולת החוק וכל הפועלים השכירים בוטחו כנגד תאונות ,

וזיקנה .

2

*

התואר דהשני בחוג להיסטוריה ,
ובעזרתו של
בהדרכתו קבלת
הגמר לשם
נכתבה
עבודת
עבודה זו
תמצית של
בירושלים .
העברית הינו
המובא להלן
האוניברסיטה
המאמר
" ר משה צימרמן .

1

קתדרה  ( 12 ,תמוז תשל " ט )  ,עמ '

ראה  ,למשל
; 147 - 125

:

מרים נטר  ' ,העלייה מגרמניה בשנים

החמישית '  ,קתדרה ,

16

( תמוז תש " ם )  ,עמ '

 . 73 - 103 ; 0 . Luft ,קק ) 1970 ( ,

Wuppertal , 1977
2

ראה

:

, ' 1939 - 1933

א ' קידר  ' ,העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב " קיבוץ המאוחד " בימי העלייה

"

"

,

ממ 4שפמ

יו .

 Israel : Their ; 152 - 133מWorman, ' German Jews 1

Leo Baeck Yearbook

] ו1ל Heimkehr

"

.א

cultural situation since 1933

 . 56 - 60קק 1 Deurschland, Wiesbaden 1974 ,ל ) . Gladen, Geschichte der Sozalpolitikל

ן ן ן

דורון נידרלנר

פעילותו האינטנסיבית של הקנצלר השמרן דווקא בתחום החקיקה הסוציאלית שימשה ,
כנראה  ,מענה לבעיות שהציב התיעוש המתרחב וגידולו של מעמד הפועלים  ,כמו גם תגובה

חברתיות .

לתעמולה של הסוציאליסטים בקרב אותן שככות

3

על  -מנת להגשים את חוק ביטוח הבריאות הלכה למעשה  ,נוסדו שם  ,כבר בסוף המאה

הקודמת  ,קופות  -חולים

למקומות העבודה .

) ( Krankenkassen

אחדות  ,על  -פי חלוקה גיאוגראפית ובהתאם

הקופות האלה לא קיימו מוסדות רפואיים עצמיים ולא העניקו

למבוטחיהן טיפול רפואי

בלתי  -אמצעי .

4

הן שימשו רק כסוכנים של ביטוח  -בריאות ,

המכסים הוצאות טיפולים  ,תרופות ואישפוז הניתנים על  -ידי כל גורם רפואי החתום עמן על

הסכם .
שיטת העבודה של כל קופות  -החולים בגרמניה  ,ללא יוצא מן הכלל  ,היתה ' הבחירה
החופשית של הרופא '

) Freie irztewahl

. ) 410

על  -פיה יכול היה כל חולה לפנות ישירות ,

ללא תווכם של פקידים  ,אל מרפאתו הפרטית של כל רופא המצוי בהסכם עם הקופה שבה
הוא מבוטח  .במידה שנזקק לתרופות  ,בדיקות  -מעבדה או צילומי  -רנטגן  ,רשאי היה החולה
לבחור כרצונו את המעבדה  ,המכון או בית  -המרקחת בם

חפץ ' .

עקרון ' הבחירה החופשית ' ,

כפי שהונהג בכל קופות  -החולים בגרמניה  ,איפשר את שילובה של הרפואה הפרטית
במסגרת המאורגנת של רפואת  -הציבור  ,שהפכה לצורך השעה בעידן המודרני  .הרופא
הגרמני המשיך אפוא בשיטת עבודתו הקודמת וקיבל את חוליו  ,הן הפרטיים והן חברי
הקופות השונות בביתו הפרטי ולא במרפאה ציבורית  .אירגון רפואי כזה  ,הבונה את רפואת
הציבור באופן אורגאני על בסיס הדפוסים המסורתיים של הרפואה הפרטית  ,הצליח לשמר

את הרפואה כמקצוע חופשי בד  -בבד עם הנהגת ביטוח  -בריאות  -חובה לכל השכירים

במדינה .
הודות לשילוב בין הרפואה הציבורית והפרטית גדלה בגרמניה גם האפשרות לקדם את

המדע הרפואי באמצעות ההתמחות  .ואכן  ,מגמה זו  -נטייתם של רבים מהרופאים
להתמחות בתחומים רפואיים מסוימים תוך כדי הזנחת  -מה של הרפואה הכללית  -אפיינה
את הרפואה

בתקופת רפובליקת וימר .

6

שלביה הראשונים של ההתמחות התרחשו כמובן בין

כותלי בית  -החולים הגדולים בערים  ,בעיקר אלו שבבירה  -ברלין  .בתי  -החולים הללו ,

כמו  Charit i , Moabitי -
(

 Friedrichshain .לא שימשו לצורכי אישפוז וטיפול בלבד  ,אלא

היו מרכזי  -ענק שכללו אלפי מיטות ושילבו טיפולים שוטפים עם קיום מקביל של מחקר

והוראה .

3

1 12

7

שם .

מאיר  ,הרפואה והציבור  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '

4

ראה " :

5

ראה 284 ; 329 :

6

ראה  . 97 :ק MUnchen 1979 ,

ן

על  -פי ראיונות שערכתי עם ו ' ניסל ומ ' מרקום  .וראה

הרפואה ,

 .קק 1978 ,

Ddsseldorf

.

. 55

der Weimarer Republik,

"

. Preller , Sozialpolitik
ו
8 . Engelmann
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 9ה (  , ) 1935עמ '  ( 370 - 369במאמר מעמת אדלר

:

]

ש ' אדלר  ' ,מוסדות הרפואה בארץ  -ישראל ' ,

את השיטה הגרמנית עם השיטה האנגלוסקסית

שמדגישה את עבודת הצוות של מנהלי  -מחלקות קטנות

יחסית ) .

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

תחנה של ' הדסה ' לבדיקה רפואית של ילדים  ,ירושלים

1930

מצב הרפואה בארץ ערב העלייה החמישית
כאשר הגיעו לארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1933ראשוני הרופאים יוצאי גרמניה שנמלטו מאימת
הנאצים  ,הם מצאו כאן רפואה שטיבה וארגונה היו שונים לחלוטין מזו שאליה הורגלו

בארץ מוצאם  .מדיניות אי  -ההתערבות הממשלתית בפיתוח שירותי  -בריאות ליישוב היהודי ,
שהחלה עוד בתקופה העות ' מאנית  ,נמשכה גם בימי שלטון המנדט

הבריטי .

8

כתוצאה

ממדיניות זו נאלץ היישוב המתרחב  ,שלא נהנה מחוק ביטוח  -בריאות  -חובה ומהעברות
כספים ממשלתיות למוסדותיו הרפואיים  ,להסתמך על עזרה עצמית

בלבד .

9

אלפי העולים שהגיעו לכאן בראשית המאה טופלו תחילה על  -ידי קומץ רופאים  -חלוצים
 בדרך  -כלל יוצאי מזרח  -אירופה  -שנלווה אליהם  ,תוך כדי סיכון אישי  ,לכל אתרואתר  .הרופאים האלו  ,שבשנת

פוליטי

מסוים .

1909

מנו

27

איש בלבד  ,לא היו קשורים למפלגה או לזרם

הם ביצעו את עבודתם הקשה בצורה אינדיווידואלית ולא במסגרת של

אירגונים או מוסדות

רפואיים .

0ן

ברם  ,לא לאורך זמן ניתנה העזרה הרפואית העצמית של היישוב בארץ  -ישראל על בסיס
8

ראה :

י ' קניבסקי  ,הביטוח הסוציאלי בארץ  -ישראל  -השגיו ובעיותיו  ,כ  ,תל  -אביב  ,הש " ב ,

עמ ' , 344

. 338

~

9

ראה  . 1 - 2 :קק 1 Kampf um die Gesundheit ' ,, Paldsrina Nachrichten , 11 ) 26 . 4 . 1935 ( ,ח' 1

!0

ראה  :י ' בן  -דוד  ,המבנה החברתי של המקצועות החופשיים בישראל  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

:ן ן

 , 1956עמ '

. 174

דורון נידרלנד

בדיקות  -עיניים בבתי  -ספר על  -ידי צוות

' הדסה ' ,

ירושלים

1930

אינדיווידואלי בלבד  .החל משנות העשרים ואילך היא החלה להיות מושתתת על עקרונות
של אירגון ריכוזי ביורוקראטי

בקנה  -מידה רחב  ,כאשר הרופא הפרטי נדחק לקרן  -זווית .

תפנית אירגונית זו נגרמה אמנם גם עקב הקושי בטיפול במחלות ומגיפות קשות ( מלריה ,
טיפוס  ,גרענת וכו ' )  ,שהצריך את הקמתה של מערכת בריאות כלל  -ארצית

;

אך הסיבה

העיקרית להתרחשותה נעוצה באידיאולוגיה של החלוצים  -הסוציאליסטים  ,ששללה כל
דפוס מקצועי שאינו קולקטיבי  .באופן זה נוצרה נקודת  -מפגש בין הצרכים האובייקטיביים
לבין השקפת העולם

הסוציאליסטית של המימסד הפוליטי והרפואי בארץ  -ישראל .

1ן

לעומת

מרכז  -אירופה  ,שם הוקמה  ,כאמור  ,רפואת הציבור באופן אורגאני  ,על בסיס רחב של רפואה
פרטית הקיימת מקדמת  -דנא ובתוקף חוק  -מדינה  ,נבנתה מערכת הרפואה בארץ  -ישראל של
שנות העשרים ' יש

מאין '

על  -ידי שני ארגונים

:

האחד פילאנטרופי  ,הסתדרות הנשים

הציונית ' הדסה '  ,והשני וולונטארי  -קופת  -חולים של הסתדרות העובדים הכללית  .שני
האירגונים האלה  ,בעלי הערכים הקולקטיביסטיים  ,קלטו רופאים מייד עם עלייתם ארצה ,
ובכך מנעו מראש את הקמתה של תשתית רפואית פרטית
1 1 ,4

בקנה  -מידה גדול .

המשלחת הרפואית של ' הדסה '  ,בראשותו של הסוציאליסט רובינוב  ,שהגיעה לארץ -
ישראל ים סיום מלחמת  -העולם הראשונה  ,דגלה כסיציאליזאציה מלאה של שירותי

הרפואה  .לפיכך  ,היא החלה להקים כאן שירות רפואי ריכוזי  ,המבוסס על רשת ארצית של
11

ראה

שם  ,עמ '

. 172

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

בתי  -חולים ומרפאות  ,שכולם כפופים להנהלה המרכזית של האירגון  .בראשות הנהלת

' הדסה ' ניצבו פקידים ואנשי  -ציבור  ,ואילו הרופאים שעבדו בבתי  -החולים ובמרפאות היו

פרטית .

שכירים ונאסר עליהם לקיים במקביל גם פראקטיקה

42

על  -פי התפיסה של הנרייטה סאלד  ,מיקדה ' הדסה ' את פעולתה ברפואה המונעת ,
ובייחוד בטיפול באם ובילד  .גישה זו העלתה מאוד את חשיבותם של האחות הציבורית ושל
כוחות העזר הרפואיים והפחיתה עוד יותר את מעמדם של הרופאים  ,שעורער כבר קודם -

לכן

על  -ידי מסירת המינהל לידי פקידים  -הדיוטות .

אולם  ,למזלם הרב של הנרייטה סאלד ועמיתיה  ,תאמה גישתם הרפואית את
האידיאולוגיה הסוציאליסטית של הרופאים ממזרח  -אירופה  ,בני העלייה השלישית ,

שהתקבלו לשורות האירגון .

3ן

הרופאים הללו  ,שעבדו בארצות מוצאם בתוך מערכת רפואית

ביורוקרטית שבה אין כמעט מקום ליוזמה פרטית  ,קיבלו בהבנה את הערכים המקצועיים

של קברניטי ' הדסה '  ,ובאופן זה נמנע מראש מאבק בינם לבין מעסיקיהם  .במקביל לפעילות
הפילאנטרופית של אירגון ' הדסה '  -נותן הטון בשטח האשפוז והרפואה המונעת  ,בעיקר

בערים הגדולות  -התבצעה בארץ באותה התקופה גם

פעילות רפואית ציבורית מסוג אחר .

בסיסה של זו היה עקרון העזרה ההדדית והיא התרחשה במסגרת מוסדות קופת  -חולים של

ההסתדרות הכללית  ,שפעלה בראש וראשונה בהתיישבות העובדת .
קופת  -החולים הזאת  ,שנוסדה כבר בשנת

1912

על  -ידי הסתדרות הפועלים החקלאיים

ביהודה  ,שאפה להעניק למבוטחיה שירות רפואי מלא באמצעות תשלום מסי חבר בלבד ,

ללא תרומות והזרמות כספים של מוסדות היישוב .

4ן

כבר מראשית דרכה היא נקשרה עם

פועלי הארץ  ,ואחד הביטויים המובהקים לכך הוא הגבלת החברות בה רק לפועלים ובעלי -

מלאכה ' החיים על יגיע

כפיהם ' .

5ן

שתי מפלגות הפועלים היריבות  ' -פועלי ציון ' ו ' הפועל

הצעיר ' פיצלו אותה לשניים במשך כל העשור השני של המאה  ,ורק כשנת  , 1920עם יסוד
הסתדרות העובדים הכללית  ,אוחדו שתי הקופות המפוצלות לאחת  ,שנקראה מאז ' קופת -

חולים של הסתדרות העובדים הכללית ' ( להלן

:

קופ " ח הכללית ) .

אופייה ועקרונות פעולתה

של הקופה המאוחדת היו במידה רבה פועל  -יוצא של השתייכותה להסתדרות  .בדומה

לאירגון  -הגג  ,נבנתה אף היא על בסיס של אירגון
באישור הוועד הפועל של ההסתדרות  ,שימש

ריכוזי כלל  -ארצי .
כהנהלה מרכזית .

16

מרכז הקופה  ,שנבחר
הוא מינה את ראשי

המשרדים המחוזיים  ,העביר להם הוראות הפעלה וקיבל מהם דינים  -וחשבונות  .כמו  -כן היה
גוף מבצע זה  ,שכלל בשורותיו רק אישי  -ציבור ופקידים ( ולא רופאים

! ),

אחראי על הקבלה

לעבודה והפיטורים של הצוות הרפואי בקופה ועל איוש מוסדותיה הרפואיים בכל רחבי
הארץ  .לי
המסגרת הארצית האחידה איפשרה לקופ " ח הכללית להגיש עזרה רפואית ברמה נאותה
ועם זאת שווה לכול  ,גם בנקודות ההתיישבות המרוחקות יותר  ,ובכך הוגשם הלכה למעשה
רעיון העזרה ההדדית שעליו היא

הושתתה .

כידוע  ,סירבה ההסתדרות לעסוק אך ורק בהגנת האינטרסים המקצועיים של הפועלים ,
ראה

שם  ,עמ '

ראה שם  ,עמ '
ראה

. 179 - 176
. 180

קניבסקי ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '

. 151 - 149

. 151

15

שם  ,עמ '

16

ראה שם  ,עמ '

17

ראה שם  ,שם .

159 - 158

5ן ן

רורון ניררלנר

בית  -החולים המרכזי של קופת  -חולים בעין  -חרוד  -הצריף הראשי

ושאפה לארגן את חייהם בכל התחומים  .התוצאה הישירה של הגישה הטוטאלית הזו היתה
הקמת רשת מוסדות ומפעלים עצמיים  ,שנוסדו במיוחד למען הציבור העובד  .קופ " ח
הכללית  ,כחברת  -בת של ההסתדרותן אימצה כמובן אף היא את גישת חברת  -האם ופעלה

על  -פי

על  -ידי

' השיטה הסגורה '  ,שפירושה מתן כל העזרה הרפואית במוסדות עצמיים ,

רופאים שכירים העובדים במישרה מלאה .

על רופאים אלה נאסר בכל תוקף לעסוק

בפראקטיקה פרטית לאחר שעות העבודה במרפאה  ,או לקבל תשלום עבור הטיפול בחברי
הקופה  .בנוסף להגבלות הללו  ,התחייב כל רופא שקיבל עבודה בקופ " ח הכללית  ,להסכים
מראש להישלח לכל מרפאה שיבחרו הממונים

עליו .

8ן

אידיאל השוויון ברמת השירות הרפואי  ,שעמד תמיד לנגד עיני מייסדי הקופה וראשיה ,
הביאם ליישום קשיח וקיצוני של ' השיטה הסגורה '  ,דבר שלא תמיד היה בו מן הברכה .
החולים לא יכלו להבחור בעצמם את רופאי  -המרפאה אצלם רצו להתרפא

שכן על  -מנת

;

לחלק באופן שווה את כמות העבודה  ,היה פקיד הסניף המקומי מפנה אותם לרופאים
השונים

על  -פי סדר עולה ( שיטת ה ' מספרים ' ) .

התוצאה הבלחי  -נמנעת של שיטת ה ' מספרים '

היתה צפיפות רבה ליד אשנבי הפקידים וליד דלתם של

הרופאים .

9ן

צפיפות זו  ,כמו גם

נורמות העבודה הקשות שנקבעו לרופאים באופן שרירותי על  -ידי מרכז

הקופה  ,גרמו

לעתים קרובות מדי לטיפול שטחי ופזיז ולהעדר גישה אישית כלפי החולה  .גם המנגנון
הפקידותי המנופח  ,שניצב כחיץ בין החולים לרופאים  ,לא הקל על האחרונים במתן יחס
1 16

אישי
18

19

י'

לחוליהם .

קנב .

20

ביבא -

מפעל הבריאות בישראל וההוצאה הציבורית לבריאות  ,תל אביב

להערכת המצב של קופ " ח בערי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

, 1936

ראה קליין  ,שם  ,עמ ' . 3

20

עמ '
ראה

 , 1969עמ '

; 21

מ ' קליין ,

.3
מאיר ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

. 68

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

לעומת

27

הרופאים בשנת  , 1909חל גידול משמעותי בשנים הבאות  .גל העלייה הגדול

ביותר שהגיע ארצה בשנים  1926 - 1922כמעט ושילש את מספר הרופאים

כאן .

ן2

ואולם  ,במחצית השנייה של שנות העשרים נוצרה מגמה הפוכה  -קיפאון ולעתים אף

ירידה במספר הרופאים היהודים בארץ .
העלייה מגרמניה  ,הגיע מספרם

. 1 : 382

ל 476 -

22

מגמה זו נמשכה גם בשנים הבאות  ,וב  , 1932 -ערב

בלכד  ,כאשר היחס בין רופא למספר התושבים הינו

23

בשנות העשרים לא היתה קיימת עדיין פקולטה לרפואה בארץ  -ישראל  ,ולכן לא נוצל
כלל הפוטנציאל של ילידי הארץ  .כל כוח  -האדם הרפואי הגיע הנה מחוץ  -לארץ  ,ולכן יש

על  -ידי העולים מארצות מוצאם .

חשיבות להתחקות אחר טיב המורשת הרפואית שהובאה

רוב הרופאים  -העולים בשנות העשרים הגיעו ממזרח  -אירופה  -בעיקר מרוסיה ומפולין
מ 75 -

( למעלה

מיעוט מבוטל ,

העולים ) .

אחוז של כלל

אחוז .

כ7 -6 -

לעומת זאת  ,יוצאי גרמניה היו באותה התקופה

24

אותם הרופאים שהגיעו לארץ  -ישראל בשנות העשרים ממזרח  -אירופה היו בדרך  -כלל
רופאים כלליים  ,ורק מיעוטם בא לכאן כשבאמתחתו מומחיות בתחום רפואי

מסוים ' .

2

ההשוואה בין הרפואה הגרמנית בשנות העשרים לבין זו הארץ  -ישראלית מלמדת אפוא על
ניגוד תהומי מבחינת הטיב  ,האירגון והערכים המקצועיים  .ניגוד שכזה עתיד היה להביא כל

לחלוטין .

רופא  -עולה שבא מגרמניה לידי התמודדות עם מציאות זרה לו

היקפה ומהלכה של עליית הרופאים מגרמניה

( 939 - 1933ו )

מגמת הקפאון במספר הרופאים בארץ  -ישראל  ,השתנתה בשנים

, 1935 - 1933

שהביאו עמן

גידול חסר  -תקדים  ,כמעט פי ארבעה במספרם ולעלייה דראסטית ביחס בין רופא למספר
התושבים ,
ראה

:

טבלה

מ 1 : 382 -

ל . 1 : 174 -

26

ר ' בקי וש ' גרוסמן  ,ידיעות סטטיסטיות על הרופאים היהודיים בארץ  -ישראל  ,ירושלים
,1

עמ '

, 1948

.1

שם  ,שם .
ראה

:

גנזך המדינה  ,חטיבה

10

( מחלקת

ראה בקי וגרוסמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 21עמ '

הכריאות ) ,

תיק

, 27 / 25

מ . 1554 /

.5

ראה ' hfedicine ( Israel ) ' , Eilcyclopaedhl Jtklica , 11 , Jerusalem 1971 , ) [ 01 . 1203 - 1205 :

בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 174

.

;

כל הנתונים הכמותיים נלקחו מטבלה שהוכנה על  -ידי מחלקת הבריאות של ממשלת המנדאט  ,המצויה
בגנזך המדינה ( לעיל  ,הערה
השנה

. ) 23

הטבלה ממחישה את המפנה בעליית רופאים בין השנים . 1935 - 1933

מספר רופאים יהודים

היחס בין רופא

בעלי רשיונות

למספר תושבים

1929

447

350

1930

461

] : 357

: 931

476

1 : 367

1932

476

1 : 382

1933

768

1 : 274

1934

1282

1 : 199

1935

1849

1 : 174

1936

1961

1 : 189

1937

1951

1 : 199

] 938

1975

1 : 204

1939

987ן

1 : 216

1:

1 1 ;7

דורון נידרלנד

את התרומה הגדולה לגידול הזה יש לייחס לעלייה מגרמניה  .הרופאים שנמלטו מאימת

הנאצים ועלו לארץ  -ישראל היוו בסוף שנת

1935

העולים ובמיפקד שנערך מאוחר יותר ( בשנת
האתני הגדול ביותר ,

35

כמחצית ממספרם של כלל הרופאים -
הסתבר  ,כי הם מהווים את המרכיב

) 1946

אחוז  ,באוכלוסיית רופאי

ארץ  -ישראל .

27

מידת נפיצותו של בית  -הספר הרפואי המרכז  -אירופי בין הרופאים  -העולים בולטת
בתקופה ההיא

68 :

אחוז מהרופאים שהשתתפו במיפקד הכללי של

בגרמניה אוסטריה או שוו "ן .

28

למדו את מקצועם

1935

שינוי כמותי זה  ,לא יכול היה  ,כפי שנראה בהמשך  ,שלא

להטביע את רישומו גם במישור האיכותי .
עיון חטוף בטבלה דלהלן ,

29

המתארת את התפלגות עליית הרופאים ממרכז  -אירופה בין

השנים  , 1938 - 1933מלמד בבירור על הקצב המהיר בו היא התרחשה
שנה

:

מספר העוסקים במקצועות רפואיים

שעלו ממרכז  -אירופה

] 933

324

1934

210

1935

361

] 936

125

] 937

43

1938

1 ]0

! 173

מן הטבלה עולה  ,כי חלק הארי ( למעלה

כולל

מ 75 -

811

אחוז

רופאים
!)

מבין יוצאי גרמניה העוסקים

במקצועות רפואיים  ,עלו לארץ  -ישראל במשך תקופה קצרה יחסית  -בין השנים
 , 1935 - 1933ואילו בשלוש השנים לאחר  -מכן  , 1938 - 1936 ,חלה ירידה משמעותית במספרם

של העולים הללו ( לפי שאלונים שהופצו

.

4 5

30

עלו

אחוזים עלו בשנים  , 1937 - 1936ומשנת

מאוסטריה  ,רק

כ 15 -

אחוז מן

80

אחוז מהמשיבים בשנים

1938

, 1935 - 1933

רק

ואילך הגיעו ארצה  ,כולל העלייה

העולים ) .

את טיב ההתפלגות של העלייה על  -פי השנים ניתן להסביר במידה רבה בעזרת הפעילות
הסינכרונית של גורמי הדחיפה בארץ המוצא וגורמי המשיכה אל הארץ הקולטת  .י 3על

גורמי הדחיפה  -רדיפות הנאצים  -אין צורך להרחיב את הדיבור ; לפיכך  ,ננסה לעמוד

ן2

ראה בקי וגרוסמן ( לעיל  ,הערה

, ) 21

עמ '

.5

ז ' פלר  ,מצב הרופאים העבריים בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ '

28

ראה :

29

הטבלה לקוחה מדין  -וחשבון של הסוכנות לקונגרס הציוני של

. 13

The Jewish Agency for : 1939

,

 . 81ק  Report 10 the Zionist Congress , Jerusalem 1939 , tab . 1 11 ,ןנ Palestine ,
30

מקיר חשיכ בייתר

לחקר הנישא היו השאלונים האישיים שנשלחו בדואר

ל 120 -

רופאים יוצאי  -גרמניה

שאותרו באופן מקרי  ,החיים עמנו היום  .שישים וששה מהם השיבו עליהם  ,ועל  -סמך תשובותיהם נעשה
עיבוד ממוחשב שסיפק שתי טבלאות

:

טבלת שכיחויות וטבלת מיתאמים  .כל הנתונים שיוצגו להלן

כ ' מימצאי השאלונים ' לקוחים משתי הטבלאות האלה  .עם זאת  ,אין להתייחס אל השאלונים כאל מידגם -

מייצג  ,מכיוון שלא עלה בידי להשיג רשימה שמית מלאה של כל הרופאים  -העולים מגרמניה  .רשימה כזו

1 1 8

אינה  ,כנראה  ,בנמצא ( ההסתדרות הרפואית לא ערכה רישום של רופאים  -עולים על  -פי ארץ  -מוצא ,

והתאחדות עולי גרמניה לא רשמה אותם על  -פי מקצועם ) .
] 3

,

ראה  968 , :ן  0 ~ the 8iockl ScienceJ5 , New York ,םrtjnalEncyclopaedie

 . 286 - 299ק

 ,ן(
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בשבוץ

לנטוע .
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הרופאים

צדורה

יבואו

ואחר

ן

עם

ן

י

הנה
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מחלקת

בתור
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צת
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הזליה

תירים

את

לל

,

ויגידו

לל

יסכיקו

,

כדי

בקדתם

.

כאלה

לידו

ברלס

'

תזכיר שהוגש בנובמבר

ימים

בריבים

כסחין

ב " ור

לקבירציה

ח  .רו -

ה  ,ני

מהצד

.

;

למה

הוא

גם

בנרכבי

רויון  -קבע

להציג

לפיכך

אני

רחלה

מציע

לכו

הרוכ ,

ע

 - 1לדצמבר נוד

יס

די ה

יתקבל

.

לדר '
העתקה  :לה

1935

ע ור

הגם

,

לקבל

לפ

יגיעו

כדת

אולם

דר '

על  -ידי

עוד

כגרמניה

את

להבטיח

לכני

כפוכן

וברע

יגעו

נ ' רוצי

תירים

באיזו

המכולה .

1100 ~ 08

הממרלה

את

כמלך

ומלפחות

לג

ה-

עמליו

להגיד

הרעיון

האחריות

יקבלו

העליה

תירים

כזה

את

ססס1

עאי  -אפער

יקבלו

בתור

של

נובמבר .

הום

האלה

הון

רביב

.-

סח ' 1ל

בתור

ידיעות לרוצחים  -תירים

של

הנוכחית

אי  -אפלר

רופאים

קבלתי

המצב

'

יסוד

האחרון

יי

-

"

ג

.

לנדוןר

הן

ד " ר ג ' לנדאואר למחלקה המדינית של הסוכנות  .התזכיר

עוסק בחיפוש דרכים להתגבר על גזירת ה -

1

בדצמבר של אותה שנה כמועד אחרון למתן רשיונות

תעסוקה לרופאים  -עולים .
על טיבם של גורמי המשיכה  ,שקבעו את העיתוי המדויק של עליית אותם הרופאים ,

שהחליטו עקרונית כי ארץ  -ישראל תהפוך למולדתם החדשה  .בשנת
' עודף ביקוש ' לרופאים בארץ  -ישראל ( ראה הערה

26

לעיל ) .

1932

התקיים  ,כזכור ,

אלא ששנה לאחר  -מכן החלו ,

כידוע  ,רדיפות היהודים בגרמניה הנאצית  ,ואז נקלט ההיצע הרפואי שנוצר עקב עליית
ההמונים של

1933

על  -ידי הביקוש הקיים בארץ  -ישראל  .ברם  ,ככל שגדלה כמות הרופאים

שבאו ארצה  ,כן רבו הדיבורים על פרסום קרוב של תקנה מנדטורית המגבילה את מתן

רשיונות העבודה לרופאים  -עולים נוספים  .באוגוסט

1933

אמר הנציב העליון כי ' ברגע זה

ען ן

דורון נידרלנד

אין בדעתו להגביל את מתן הרשיונות לרופאים ' .

32

בשנת

1934

פרחה שוב חרושת השמועות

על הגבלת הרשיונות  ,והפעם נקבע אפילו תאריך  -יעד קונקרטי  -ה -

1

. 1934

בספטמבר

הפרסומים הללו  ,שהיו כחרב דמוקלס התלויה מעל לראשי הרופאים הנרדפים בגרמניה ,
עודדו עלייה גדולה יחסית של רבים מביניהם לפני התאריך הקריטי  ,ומבחינה זאת  ,שימשו
גורם  -משיכה מן המעלה
שנת

, 1935

הראשונה .

33

שבה הגיעה לשיאה עליית הרופאים מגרמניה  ,הינה דוגמא מובהקת

לסינכרוניזאציה בין גורמי הדחיפה לגורמי המשיכה .

ב 15 -

בספטמבר

1935

פרסמו הנאצים

את חוקי נירנברג שהפכו את יהודי גרמניה לאזרחים מדרגה שנייה  .אך טבעי הוא  ,כי הוקי
הגזע הללו עודדו יהודים  ,ובתוכם גם רופאים ,

במקביל פרסמה

ב 25 -

ביולי

1935

להגר .

ממשלת ארץ  -ישראל רשמית טיוטת  -חוק המגביל  ,על -

ידי קביעת מיכסות שנתיות קטנות  ,את מספר רשיונות העבודה הניתנים לרופאים שיגיעו
ארצה לאחר ה -
נובמבר

1

בדצמבר

 1935כ 500 - 400 -

לפני תאריך

היעד .

. 1935

כתוצאה מן הפרסום באו ארצה בחודשים אוקטובר -

רופאים  ,מרביתם יוצאי גרמניה  ,שרצו לקבל את רשיון העבודה

35 ' 34

לאחר העלייה הגדולה של השנים

1935 - 1933

הלה כאמור ירידה תלולה במספר

הרופאים שהגיעו מגרמניה לארץ  -ישראל  ,במהלך ארבע השנים הבאות

( . ) 1939 - 1936

מקורותיה של התופעה טמונים בראש וראשונה בהיחלשות גורמי המשיכה  .באביב

1936

פרץ המרד הערבי הגדול שלווה בהתקפות אלימות על היישוב היהודי  .לאי  -השקט הבטחוני

התווסף באותה התקופה עצמה גם משבר כלכלי  ,שהיה חמור במיוחד  -כפי שנראה
בהמשך  -בסקטור הרפואי  .אם נצרף לכל אלה את הפעלת חוק ' המכסות ' הלכה למעשה

החל מדצמבר  , 1935נבין היטב מדוע העדיפו רופאי מרכז  -אירופה  ,הנאנקים תחת עול
הגזירות הנאציות  ,להגר לארצות אחרות ולא

לארץ  -ישראל .

הפרופיל הקבוצתי של הרופאים  -העולים מגרמניה
על  -מנת שאפשר יהיה להניח השערות על ההשפעות האפשריות של אוכלוסיית  -מהגרים כה

גדולה על הארץ הקולטת  ,נחוץ תחילה להכיר את המאפיינים המשותפים שלה  .את זאת
ניסינו לעשות באמצעות הרכבת ' פרופיל קבוצתי ' של הרופאים  -העולים מגרמניה ערב בואם

32

ראה

:

דין  -וחשבון הוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בארץ  -ישראל  ,מאי  - 1933מאי

, 1934

תל -

אביב  ,עמ ' . 5
33

מכתב ממחלקת הבריאות של הוועד הלאומי למנהל המחלקה המדינית של הסוכנות מיום
, ] 935

34

25

באפריל

אצ " מ  1 / 7836 ,נ

ראה מכתב ממשה ברכמן לפר " ! נואק ( יו " ר מחלקת הבריאות של הוועד הלאומי ) מיום  16בדצמבר
 , ] 935אצ " מ 1 / 2456 ,

נ.

der

 Verfehltes Gesetz '' ,ת ] ] ' 5 . Kanowitz ,

~
Olei Germania
0 - 12ן  .קק H. O . G ) 1 . 1 . 1936 ( ,

1 20

35

על  -פי התפלגות המשיבים לשאלה

23

בשאלון ( תאריך

העלייה ) ,

רבע מן המשיכים ציינו כי הגיעו לארץ

בחודשים אוקטובר  -נובמבר  . 1935עם זאת  ,בשאלונים  ,שלא כמו במקורות הכתובים  ,כמעט ואינה
מצויינת הזיקה בין העלייה ההמונית בשני החודשים הללו לבין חוק ה ' נומרוס קלאוזוס '  .סביר להניח
שהדבר נובע מנטייתם של הנשאלים להסביר את עלייתם במונחים של סבל מרדיפות או הכרה ציונית
מקדמת דנא  -דנא  ,תוך כדי דחיקת השיקולים הכלכליים .

-

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

רופא  -עולה מגרמניה ( כנראה ד " ר מרטין

קרון )

ממתיישבי רמות  -השבים

לארץ  -ישראל  ,על  -סמך השכיחויות והמתאמים שהתקבלו מתשובותיהם

לשאלונים . .

אב  -הטיפוס של הרופא  -העולה הינו מבוגר יחסית ( בדרך  -כלל מעל לגיל

36
,

ן

]

, ) 30

נשוי ובעל

נסיון מקצועי  ,לעתים אף עשיר  ,בארץ המוצא  .מבחינה חברתית  -כלכלית  ,הוא משתייך

למעמד הבינוני העצמאי והאמיד  -אביו הינו בעל השכלה תיכונית לפחות ועוסק לרוב
במסחר או כמקצועות חופשיים

( עריכת  -דין  ,רפואה ) .

המעורבות הפוליטית של הרופא

בגרמניה הינה מינימאלית  ,ובמידה שהיא קיימת  ,היא נוטה בבירור לכיוון השמאל ,

הסוציאל  -דמוקרטי או

הליבראלי .

הזהות היהודית של ה ' אב  -טיפוס ' חלשה למדי

:

הוא

משתייך בדרך  -כלל אל הקהילה הרפורמית  ,או אפילו מתבולל כליל  .גם זהותו הציונית אינה
ניכרת במיוחד  ,והסיבה העיקרית לעלייתו ארצה היא שלילת פרנסתו או הפסקת לימודיו

על  -ידי הנאצים .
הרופא  -העולה השכיח עבד  ,לרוב  ,במטרופולין  -ברלין  -גם אם לא למד שם  .לאחר

סיום לימודיו התמחה בענף רפואי מסוים באחד מבתי  -החולים הגדולים בעיר זו  ,ועם סיום
ההתמחות הפך לרופא  -מומחה במסגרת הסקטור האישפוזי או בפראקטיקה פרטית

משלו .

על  -פי ההשוואה בין מרכיבי ה ' אב  -טיפוס ' של הרופאים  -העולים מגרמניה לבין מצב
36

להלן יובאו רק המימצאים המסכמים  ,ללא פירוט השכיחויות של כל פרמטר לחוד  .המעוניין בהן ימצא

אותן אצל ד ' נידרלנד  ,השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה על התפתחות הרפואה בא " י
חיבור לשם

קבלת התואר השני  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

, 1982

נספחים

3

, 1948 - 1933 :

ו.4 -

 21ן

דורון נידרלנד

הרפואה בארץ  -ישראל ערב בואם ניתן להסיק  ,כי העלייה לא היתה ' טבעית ' מבחינתם  .היא
היתה  ,בעיקרה  ,תגובה להרעה פתאומית של תנאי החיים בארץ המוצא ולא נבעה ממשיכה
כלכלית  -מקצועית או
שמרנית נכפית '

אידיאולוגית .

מבחינה טיפולוגית  ,אפשר אפוא לסווגה כ ' הגירה

) and conservative migration

 , ( impelledהמתאפיינת בנסיונם של

הנימנים עליה לשמור על ה ' ישן ' של ארץ המוצא בכל מחיר  ,ולא לבטלו בפני ה ' חדש ' בארץ

הקולטת .

37

מהגרים כאלו  ,השואפים להעביר אל מולדתם החדשה את הרגלי עבודתם ואורחות

חייהם כמות שהם  ,הינם בעלי פוטנציאל  -השפעה רב  .להלן טבלה המציגה סדרת השערות
לגבי התחומים השונים של השפעותיהם הפוטנציאליות

אפשרויות ההשפעה בארץ  -ישראל

המוכיבים של ה ' אב  -טיפוס '

גיל מבוגר ונסיון מקצועי עשיר בגרמניה
חוסר שורשיות יהודית וציונית

;

;

הגעה

לארץ  -ישראל עקב הגירה נכפית שקטעה באיבה

קריירה

:

מקצועית .

העלאת רמת המיומנות של הרופאים ומינוי
אפשרי לעמדות ככירות  ,כמו ניהול

מחלקות בבתי  -חולים

;

נסיונות להכניס לכאן את

דפוסי העבודה והאירגון המקובלים בגרמניה
וסירוב להתבטל בפני הדפוסים

ספציאליזאציה בענפי רפואה שונים .

הקיימים .

פתיחת מחלקות חדשות כבתי  -חולים קיימים  ,הקמת
מרפאות חדשות והבאת תחומים רפואיים בלתי -
ידועים עד

אז .

הכרה טובה של מוסדות  -האישפוז הברלינאיים

מודרניזאציה בשיטות הטיפול  ,הכנסת מיכשור

שכללו מאות מיטות  ,מחלקות ספציפיות ומיכשור

חדיש וניהול תעמולה למען הקמת בתי  -חולים

מודרני  ,ושלבו טיפול עם הוראה

ומחקר .

גדולים שיהוו מרכזים רפואיים המשלבים טיפול עם
הוראה ומחקר .

רקע בורגני אמיד  ,עושר יחסי כהשוואה

הרחבת שירותי הרפואה הפרטיים בארץ  -ישראל

לעמיתים בארץ  -ישראל  ,ובמקביל  -השקפות

על  -פי הדגם הגרמני הליבראלי ואיזון

סוציאל  -דמוקרטיות נוסח גרמניה  ,שפירושן בשטח

ה ' סוציאליזאציה ' הקיצונית שהתקיימה עד

הבריאות

:

שילוב אורגאני של הרפואה הפרטית

במסגרת שירותי הרפואה

הציבורית .

, 1933

יחד עם נכונות התחלתית לעבוד בקופ " ח של
ההסתדרות  .לאחר היווצרות ניגודים כתוצאה מהפער

כין ההשקפות הסוציאל  -דמוקרטיות בגרמניה ובארץ -
ישראל  ,נסיונות לשנות את קופ " ח ' הפועלית '

' מבפנים ' .

יכולתם של הרופאים  -העולים מגרמניה להוציא את ההשפעות הללו מן הכוח אל הפועל
היתה תלויה בהיקף הביזור המקצועי שלהם בארצם החדשה ובהגעתם לעמדות  -מפתח

במוסדות הרפואה שם  .להלן נדון בקצרה  ,בשני התנאים

האלה .

קופ " ח הכללית והסתדרות ' הדסה ' נטלו את מירב המעמסה בקליטת הרופאים יוצאי

גרמניה  .הצורך המשווע בכוח  -אדם מיומן ובעל  -נסיון פתח את האפשרות לקבלת רופאים -
122

צולע רבים במסגרת האירגונים הללו  ,ובמקביל יכלו האחרונים להרחיב את שירותיהם
37

ראה

23 :

.

Petersen , ' 14 General Typology of Migration ' , American Sociological

 . 256 - 266קק  . ) 1958 ( ,במאמר זה מובאת הגירת יהודי גרמניה בשנים

נכפית בעלת אופי

שמרני ' .

1937 - 1933

 .יל

כדוגמא ל ' הגירה

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

פרופ ' מקס מרקום

לאוכלוסייה המתרחבת ( בני העלייה החמישית )  ,וכך להפחית מן הנטל הכספי הכרוך

בקליטה  .מרשים במיוחד היה היקף הקליטה במוסדות קופ " ח הכללית  .בשנת
הצוות הרפואי של הקופה

נקלטו במוסדותיה

72

רופאים בלבד  ,ואילו בשלוש השנים הבאות

( ) 1935 - 1933

גרמניה .

ההצטרפות

רופאים חדשים  ,מתוכם היו

120

1932

מנה

89

מעולי

38

ההמונית של הרופאים  -העולים מגרמניה לקופ " ח הכללית הפכה אותם  ,עוד לפני עליית
השיא בסתיו  , 1935לגורם האתני הגדול ביותר בצוות הרפואי שלה  ,שהתבסס עד אז על
יוצאי
232

מזרח  -אירופה .

בסך  -הכל קלטה קופ " ח הכללית בין סוף שנת

39

רופאים חדשים  ,מתוכם היו

28 ( 65

אחוז ) מארצות

אחרות .

.

59 5 ( 138

40

אחוז ) מגרמניה ,

.

12 5 ( 29

1933

לינואר

, 1939

אחוז ) מאוסטריה ורק

הנוכחות הניכרת של הרופאים יוצאי גרמניה במוסדות

קופ " ח הכללית לא הוגבלה רק למרפאות  ,אלא בלטה במובהק גם בעמדות  -מפתח בשני

בתי  -החולים של הקופה  .מהרשימות השמיות של מנהלי המחלקות בבתי  -החולים הללו -

' העמק ' ו ' בילינסון '  -בין השנים

1948 - 1933

ניתן להיווכח  ,כי הרופאים פליטי גרמניה

הנאצית ניצבו בראש כולן  ,להוציא את מחלקת הילדים בבית  -החולים

' בילינסון ' .

ן4

השלטת האסכולה המרכז  -אירופית בבתי  -החולים של קופ " ח הכללית התבטאה  ,בין השאר ,

בשימוש הבלעדי בשפה הגרמנית  ,שעורר ביקורת מצד רופאים וחולים כאחד .

42

תמונה דומה מתקבלת אף כאשר בודקים את השתלבות הרופאים  -העולים מגרמניה בשני

בתי  -החולים הגדולים של ' הדסה '  ,בירושלים ובתל  -אביב  .גם שם הם ניצבו בראש מרבית
38

ראה  :מרכז קופת  -חולים של פועלי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב אפריל
מיום

39

30

ביולי

, 1936

אצ " מ 87 / 308

מדכדי מ ' בילינסון כטקס הנחת אבן  -הפינה לבית  -החולים כיהודה ביום
העבודה  ,חטיבה

243

,

 , 11תיק

40

ראה  " :מאיר  ' ,בין הרופאים

41

תל  -אביב

 , 1981עמ '

12

כפברואר

, 1935

ארכיון

77א ' .

ראה  :י ' רותם  ' ,עפולה בימים ההם '  ,מידע לרופא ,

42

; 1933

מכתב מד " ר מאיר לג ' לנדאואר

בארץ ' ,

דפים רפואיים  ,ב ,
26

( יוני

6

( מארס

 , ) 1939עמ '

 ; ) 1981רות

. 322

בוגדי  ,שיבא  -רופא לכל אדם ,

. 59

בית  -החולים ' בילינסון ' כונה  ,בנימה מסוימת של לעג  ' ,האוניברסיטה של פתח  -תקוה ' ( ראה בונדי  ,שם ,

שם )  ,ועל הרופאים והאחיות בבית  -החולים המרכזי בעמק נכתבה תלונה בזו הלשון

שוכבת חברתי

?

:

' שאלתי היכן

וניתנה לי תשובה בגרמנית  ,וצליל השפה הזו עלה גם מבפנים  .והרי אחות שלישית וגם

היא מדברת גרמנית בלבד  .אחת היולדות מתאוננת שאינה יודעת שפה זו  .השיאו לה עצה שתדבר אידיש

אך המסכנה אינה יודעת גם אידיש  .ויש מקום לשאלה

:

האמנם לא יתכן להנות מאחד המוסדות

החשובים שלנו בלא ידיעת גרמנית ? ' ( מכתב למערכת דבר ,

21

כאוגוסט

. ) 1935

 1? 1ך
~

דורון נידרלנד

המחלקות ,

הגרמנית .

43

הבלחי  -נמנעת

והתוצאה

היתה

מחאות

חריפות

עליונות

כנגד

השפה

44

עד כה נידונה קליטת הרופאים יוצאי גרמניה בסקטור הציבורי  .ברם  ,חלק הארי מביניהם
-

65

פרטית .

אחוז ממשיבי השאלון  -פתחו כאן  ,כנראה בעזרת רכוש ה ' העברה '  ,פראקטיקה
45

רופאים אלו  ,שהורגלו בארץ מוצאם לשילוב בין הרפואה הפרטית והציבורית  ,סירבו
לפעול במסגרת קופ " ח הכללית  ,מכיוון שזו דרשה מהם  ,כזכור  ,להקדיש את כל זמנם
לרפואת הציבור ואסרה עליהם לקיים במקביל גם פראקטיקה

המשבר הגדול ברפואה הארץ  -ישראלית 1936 ,

פרטית .

1942 -

שוק העבודה הארץ  -ישראלי  ,שבפרום שנות השלושים שיווע לרופאים  ,התמלא אפוא
במהירות בין השנים

. 1935 - 1933

עודף הביקוש נעלם תוך זמן קצר  ,ובמחצית השנייה של

שנות השלושים נוצר בארץ מצב חדש

:

עודף היצע גדול של רופאים  ,בעיקר בסקטור

הפרטי .
נסיונה של ממשלת המנדט להפחיתו על  -ידי חוק ה ' מיכסות ' לא זו בלבד שנכשל  ,אלא
אף גרם במישרין להרעה נוספת במצב התעסוקה של רופאי הארץ  .מצב פראדוקסאלי זה
נגרם בעטיים של מאות הרופאים שנהרו ארצה בחודשי הסתיו של שנת

, 1935

כפי שפורט

לעיל  .הרופאים הללו הגבירו את האבטלה  ,שהפכה למשבר חריף  ,בעקבות ההרעה הכללית
במצב הכלכלי של היישוב היהודי באותה

התקופה .

46

ירידת השכר והיחלשות כוח הקניה

של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,שהיו פועל  -יוצא של המשכר  ,הקטינו בהכרח גם את
היקף פעולתם של מוסדות הרפואה הציבורית  .כתוצאה מכך אולצו חולים רבים להמעיט
בביקורים אצל רופאים

פרטיים .

47

האחרונים  ,שהתבססו על ציבור בעל כוח  -קניה גבוה במיוחד  ,היו אפוא הנפגעים
העיקריים מירידת הביקוש הכללית במשק היישובי בין השנים

. 1939 - 1936

עוצמת המשבר

בסקטור הרפואי הוחרפה שבעתיים עקב התפתחויות פנימיות שחלו בו בצמידות לאירועים

43

מכתבים מ ' הדסה ' ומהאוניברסיטה העברית למשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה ,
, 1934

44

אצ " מ 57 / 168 ,

;

מ 16 -

ו-

 31בדצמבר

ידיעות הדסה  ,יולי . 1939

שנים אחדות לאחר פרסום מכתב המחאה כנגד בית  -החולים ' העמק ' הוגשה למועצת העיר תל  -אביב

תלונה דומה להפליא  ,הפעם לגבי הצוות הרפואי של בית  -החולים ' הדסה '  .חיצי הביקורת הופנו בראש

וראשונה כלפי מקס מרקום  -מנהל המחלקה הכירורגית  -שדיבר  ,לכאורה  ,עם הרופאים  ,האחיות

והחולים אך ורק בשפה הגרמנית  .יתירה מזאת  ,המתלונן אף האשים אותו בהעדפת אסיסטנטים דוברי
גרמנית על אלו שאינם שולטים בשפה הזאת  ,וכמה רופאים שהזדהו בגלוי עם הטענות הללו הוסיפו
' שמן על המדורה ' וקבלו על ה ' גרמניזאציה של הילדים המטופלים '  .בעקבות ההתקפה על ד " ר מרקוס
התעורר ויכוח ציבורי סוער ששכך בהדרגה  ,רק לאחר שהרופאים המאשימים חתמו על מכתבי -
התנצלות  .ראה גטר ( לעיל  ,הערה

 24ו

45
46

 , ) 1עמ '  . 5 ; 147 - 125ק

) 29 . 11 . 1940 ( ,

התפלגות העונים לשאלה  30בשאלון .
דיון מפורט בסיבותיו ומאפייניו של המשבר הכלכלי בשנים

ביבא -

הכלכלה הארץ  -ישראלית כהתפתחותה  ,תל אביב תש " ד .
47

ראה :

] 939 - 1936

מצוי בספרו של ד ' הורוביץ ,

ת5 . Rosenbaum , Zur Motlage der Jddischen Arzte 1

, Mitleilungsblall

 . 12 - 13ק April 1937 ,

l ( . ); ,
)

derH.

Mitteilungsblatt

Erez-Israel

' ,
.

) ( ); ,

"

 1שע

-

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

הסבה מקצועית  :רופאה  -עולה מגרמניה בגן

הירק של רמות  -השבים

הפוליטיים והכלכליים החיצוניים  .בנוסף להשפעה ההרסנית של חוק ה ' מיכסות '  ,הוחמרה
מצוקת הרופאים גם מכיוון שקופ " ח הכללית  ,בה היה מבוטח כרבע מן האוכלוסיה
היהודית  ,העסיקה רק

10

אחוזים מכלל הרופאים  ,ובכך גרמה להרעה נוספת ביחס  ,הגרוע

בלאו  -הכי  ,בין רופא למספר התושבים בסקטור
התחרות הקשה

הפרטי .

48

והמרה בין הרופאים הפרטיים  ,בעיקר בערים הגדולות  ,גרמה

' לפרוליטריזאציה '

שלהם

ויצרה מצב שבו

מהמינימום הדרוש בכדי לפרנס את

כ 60 -

משפחותיהם .

49

אחוז מביניהם הרוויחו פחות

מלחמת הקיום הזו התנהלה לעתים

קרובות בצורות פסולות מבחינת האתיקה המקצועית  .כך  ,למשל  ,היו רופאים שלא היססו
להתארגן יחד ולהעביר ביניהם חולים  ,גם שלא

לצורך .

50

רופאים אחדים מעולי גרמניה  ,שעברו את סף היאוש בעקבות כשלונם להשיג קליינטורה
יהודית ניסו את מזלם בסקטור הלא  -יהודי ופתחו מרפאות פרטיות בלב ערים ערביות  .אולם ,

גורלם לא שפר עליהם  .אחד מהם  ,ד " ר להרס  ,נרצח בבית  -שאן על  -ידי פורעים ערביים
125
48

ראה תזכיר של פ ' נואק מיום דו בפברואר

49

ראה מאמריהם של רוזנבאום ( לעיל  ,הערה
מגנם מיום

50

13

בינואר

, 1937

ראה כן  -דוד ( לעיל  ,הערה

, 1936

) 47

אצ " מ 1 / 2456 ,נ

 , ) 10עמ '

. 192

אצ " מ 57 / 308 ,

וכגוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 34ומכתבו של ד " ר נוטמן לפרופ '

רורון נידרלנד

ואילו האחרים אולצו לנטוש את מרפאותיהם ולחזור בחוסר  -כול למקומות יישוב
יהודיים  .י5
חומרתו של ' משבר הרופאים ' הולידה את המסקנה  ,כי הפתרון היחידי למצב הקשה הוא
הסבה מקצועית של המובטלים  ,בעיקר

להקלאות .

52

מן השאלונים עולה כי כשליש מן הרופאים  -העולים לא קיבלו עבודה מייד עם הגיעם

אחר .

ארצה ואולצו לעסוק במקצוע

יתר על כן  ,המגמה המסתמנת בקרב אוכלוסיית

הנשאלים היא של ירידה רצופה באחוז מקבלי העבודה  ,ככל ששנת עלייתם מאוחרת יותר .

53

ואולם  ,מוסבי המקצוע הללו נטו לשמור כל הזמן  ,גם בזמנים הקשים ביותר  ,על הקשר עם
מקצוע הרפואה  ,באמצעות עבודה התנדבותית ועיסוק במקצועות פארא  -רפואיים  .עם סיום
המשבר  ,בראשית שנות הארבעים  ,הם חזרו למקצועם המקורי  ,בהזדמנות הראשונה

שנקרתה בדרכם  .לעומת ההסבה המקצועית החיצונית  ,שבוצעה  ,כאמור  ,בדרך  -כלל למשך
זמן קצר יחסית  ,אין למצוא אצל הרופאים  -העולים מגרמניה הסבה מקצועית פנימית בתוך
המקצוע הרפואי  ,והראייה

התמחו

בגרמניה .

54

אחוז מהם המשיכו לעסוק כאן באותו ענף רפואי שבו

 :כ 90 -

קרוב לוודאי  ,שהסיבה העיקרית להיקף הקטן ( יחסית לגודל ההיצע ) של

ההסבה המקצועית החיצונית ולאי  -קיומה של הסבה פנימית בקרב הרופאים יוצאי גרמניה ,
היא גילם המבוגר  .גורם זה הגביל מראש את יכולת ההצלחה הפוטנציאלית של הסבה

בקנה  -מידה גדול והכריח את כל הנוגעים בדבר לחפש פתרונות אחרים להקלת המצב
הקשה  .אלא שכל נסיונות ההקלה הללו  -כמו  ,למשל  ,ההרחבה המלאכותית של שירותי

רפואה ציבוריים  ,העסקת רופאים במקצועות פארא  -רפואיים והפנייה לקופ " ח להעסיק
רופאים במישרות חלקיות  -לא עלו יפה  ,בראש וראשונה עקב קשיים
ה ' אנשלוס ' של אוסטריה ( מארס

) 1938

תקציביים .

הביא את המצב הכלכלי של רופאי ארץ  -ישראל

אל עברי  -פי  -פחת וסתם סופית את הגולל על הציפיה להקלת המשבר  .כה חמור היה המצב ,
עד כי המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה  ,שהתייאש כבר לחלוטין מהאפשרות למצוא

לרופאים  -עולים עבודה בארץ  -ישראל  ,לא נרתע מלהציע אפילו לציונים שביניהם  ,את

השכנות .

אפשרות ההגירה לארצות  -ערב

55

חוסר  -היכולת של מוסדות היישוב להתמודד

בכוחות עצמם עם ' משבר הרופאים ' יצר את הרושם שאין מוצא מן

הסבך .

ואכן  ,רק

התרחשות חיצונית דרמאטית  -פרוץ מלחמת  -העולם השנייה  -יכלה להביאו לסיומו ,
כתוצאה מההקטנה  -מאונס של העלייה לארץ  ,וגיוסם של

הבריטי עד סוף . 1942

200

רופאים ארץ  -ישראליים לצבא

56

לכאורה  ,ניתן היה לחשוב  ,כי האבטלה העמוקה ששררה בקרב הרופאים  -העולים
51

ראה מכתבים של א ' רופין לרב ברלין מיום
במארס , 1937

52

53
54

26נ 1

55

19

במארס

1937

ושל ו ' סנסור לאלמנת ד " ר להרס מיום

1

אצ " מ 57 / 606 ,

ראה תזכיר של פ ' נואק מיום

ן1

כפברואר

, 1936

אצ " מ 37 / 2063 ,

על  -פי התפלגות העונים לשאלות  27 - 25בשאלון .
על  -פי התפלגות העונים לשאלה  28בשאלון .
' שמועה

רווחת כי תורכיה  ,עירק ומצריים מוכנות לקלוט רופאים יהודיים

מאוסטריה . . .

הטעמתי שאנו

מעונינים כי ציונים מהימנים ינצלו את האפשרויות הללו  ,אם הן קיימות  ,וביקשתי להודיעני מי הם

הרופאים שיסכימו להגר לארצות הנ " ל  .מכתב של ג ' לנדאואר למחלקה המדינית של הסוכנות מיום

במאי
56

ראה

, 1938

אצ " מ ,

. 57 / 606

בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

, ) 10

עמ ' . 194
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חבלי  -קליטה וחבלי  -לשון

תפחית במידה ניכרת את השפעתם  .ברם  ,קליטתם המקצועית

מגרמניה בשנים 1939 - 1936

המהירה והרחבה עד סוף שנת

1935

מחד גיסא  ,ונטייתם החזקה של מוסבי  -המקצוע

מביניהם לחזור אל הרפואה בהקדם האפשרי  ,מאידך גיסא  -סייעו בשימור עליונותם

הכמותית .

הגירה ושינוי דפוסי תרבות
הרופאים  -העולים מגרמניה הגיעו  ,כאמור  ,ארצה עם רקע מקצועי שונה מזה שהיה כאן ,

ומתקדם לאין ערוך  .ניתן לשער  ,שהדבר גרם  ,כנוסף לשינויים
מוסדיות וערכיות אשר אפשר להגדירן

' כמותיים '  ,גם לתמורות

כ ' איכותיות ' .

בטרם נעמוד ביתר פירוט על טיבן של אלה נקדיש כמה מלים לניתוח הקשר בין תופעת
ההגירה לבין התרחשות שינויים

תרבותיים .

57

רוב בני  -האדם אינם נוטים  ,כידוע  ,לשנות את הערכים התרבותיים ואורחות החיים
שלהם חונכו והורגלו  ,אך במיוחד נכון הדבר לגבי מהגרים שעזבו את ארצותיהם מתוך רצון
לשמור על מעמדם הכלכלי ולא מתוך הזדהות אידיאולוגית עמוקה עם

ערכי הארץ הקולטת .

מסתבר  ,כי מידת הזדהותם של מהגרים אלה עם המבנה החברתי הקורם וערכיו ניכרת למדי

וכי המשבר הדוחף להגירה אינו מערער את ערכי ההזדהות הראשוניים שלהם  .יתירה
57

מזאת ,

לצורך זה נעשה שימוש ניכר בספרם של D . R . Taft 8 ) 1) . Robbins International' Migrations -
 . 127ק 1955 ,

 Yorkש "א .

The Immigranr 41 Ihe Modern Wor[d
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דורון נידרלנד

הם ייטו אף להעביר לארץ החדשה  ,במידה זו או אחרת  ,את המוסדות והערכים המקובלים

עליהם .

58

ברם  ,מול שאיפות ההשפעה של המהגרים  ,החיים עדיין באופן רוחני בארץ המוצא ,
ניצבים תושבי המקום  ,הרוצים אף הם לשמר את המוסדות  ,הערכים ואורחות החיים

הנהוגים בארצם מימים ימימה .
מה יהיו  ,אם כן  ,תוצאותיו האפשריות של מפגש תרבויות כזה  ,שנכפה על שני הצדדים
בעטיה של הגירה
) , ( Assimilation

?

הספרות הסוציולוגית שדנה בנושא מרבה להשתמש במונח

' טמיעה '

המציין בדרך  -כלל את האופן שבו המהגרים החדשים מתאימים את עצמם

למקומיים  ,ולהיפך  ,עד אשר נוצרת חברה חדשה שבה קבוצות המהגרים  ,בתור שכאלה ,

נעלמות .

על  -פי הגדרה זו  ,יש לראות בטמיעה את סופו של תהליך ההתאמה

59

) ( Accomodation

בין המהגרים לתושבים המקומיים  ,וממנה ניתן גם להסיק כי קיימים

מצבי  -ביניים בדרך להשלמתו  .במרביתם תורגש  ,כמובן  ,השפעתה של תרבות המהגרים  ,אף
כי לא תמיד ברמה שווה  .אולם  ,כאשר מתרחשת טמיעה תרבותית של המהגרים בקרב
האוכלוסיה הקולטת  ,מאבדת המלה ' השפעה ' את משמעותה  .ניתן אפוא להכליל ולומר  ,כי
השפעה של מהגרים כקבוצה תיתכן רק בתנאי שטמיעתם

מינימאלית .

הסוציולוגים העוסקים בנושא ההגירה מציינים בדרך  -כלל ארבעה פרמטרים

לבחינת נטיית המהגרים להיטמע ואלו הם
א.

60

עיקריים

:

הגיל  -מהגרים צעירים נוטים יותר לקבל את הערכים של הארץ החדשה

מאשר עמיתיהם המבוגרים שעיצבו לעצמם עוד בארץ  -המוצא ערכים ואורחות -

חיים מגובשים

ב.

היטב .

היקף ההגירה ומהלכה

 -ככל שמספר המהגרים גדול יותר וקצב

כניסתם לארץ הקולטת מהיר יותר  ,כן קטנה נטייתם

ג.

מעמד כלכלי  -חברתי  -למהגרים ממעמד גבוה יש יותר ' מה להפסיד ' ,

יחסית לאלו מהמעמדות

ד.

להיטמע .

הנמוכים .

תחרות כלכלית  -תחרות על השגת עבודה בין המהגרים למקומיים

יוצרת באופן טבעי חיכוכים בין שתי האוכלוסיות ומאיטה את תהליך הטמיעה .
על ארבעת הפרמטרים הללו יש להוסיף שניים אחרים הקשורים לתחום התרבותי עצמו

ה.

.

:

דמיון בערכים  -כאשר ישנו דמיון ניכר בין ערכי המהגרים כפי שגובשו

בארץ  -האם  ,לבין אלו של תושבי הארץ הקולטת  ,תהיה טמיעה קלה ומהירה .
אולם  ,שוני מהותי בין שתי מערכו

סיומו ייקבע במידה רבה על  -פי

ו.
58

26

ו

הערכים הנזכרות יוליד קונפליקט  ,שאופן

הרמה היחסית של הערכים  -אם אורחות החיים והערכים של הארץ

ראה  :ש " נ איזנשטט ' עליה והגירה '  ,ח ' אדלר  ,ר ' בן  -יוסף וש " ג איזנשטט ( עורכים )  ,המבנה החברתי של
ישראל  ,ירושלים תש " ל  ,עמ ' . 275 , 270 - 269
 . 181 , 215 - 220קק 1969 ,

60

בעניין הקריטריונים נדרשתי בלעדית לספרם של טאפט ורובינס ( לעיל  ,הערה  , ) 57עמ ' , 143 - 142

מכיוון

שבנושא זה לא הצלחתי למצוא מחקר מודרני עדיף מבחינת היקף הסינתיזה  .כמו  -כן  ,יש לציין כי בספר
הזה ניתן למצוא קריטריונים נוספים לאלו שהובאו כאן  ,אולם הללו אינם רלוואנטיים למקרה הספציפי

הנידון .

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

הקולטת ייראו למהגר כגבוהים יותר מאלו של ארץ מוצאו הוא יטה לוותר על

ערכיו הקודמים  ,ולהיפך  -כשהערכים ' הישנים ' ייראו לו נעלים על אלו
' החדשים '  ,הוא ישאף להשפיע על החברה הקולטת שתאמץ

אותם .

בכדי לבדוק את מידת הטמיעה הצפויה של הרופאים  -העולים מגרמניה  ,יש צורך ליישם את
ששת הפרמטרים האלה למידע האמפירי של המקרה הייחודי  ' .הפרופיל הקבוצתי ' ( שהוצג

לעיל ) מורה על השכיחות הרבה של קבוצות  -הגיל הגבוהות בקרבם  .הרופאים המבוגרים
הללו הגיעו לכאן מעוצבים ומגובשים בערכיהם המקצועיים  ,ויש לשער כי הם לא נטו
לאמץ את הערכים שבהם נתקלו בבואם לארץ  -ישראל .
סקירת מהלכה והיקפה של עליית הרופאים הגרמנים הבליטה את מספרם הרב של

העולים ואת הקצב המהיר של ההגירה ( מאות רבות של רופאים במשך פחות משלוש שנים ) .
שתי עובדות אלו תומכות בהשערה  ,שנטיית הרופאים  -העולים להיטמע תהיה

נמוכה .

המעמד החברתי  -כלכלי של המהגרים היה גבוה  ,כפועל  -יוצא ממשלוח ידם  ,אך יתירה
מזאת  ,אם נשווה ( על  -פי הסקר של

את מצבם הכלכלי עם בואם ארצה לזה של

) 1935

הרופאים המקומיים  ,יסתבר לנו כי הרמה היחסית של מצבם הכלכלי היתה גבוהה במיוחד

' הרופאים הגרמנים עשירים יותר יחסית לרופאים שבאו בעליות

הקודמות ' .

ן6

:

הצירוף של

נתון זה עם התחרות הכלכלית הקשה  ,שנוצרה עקב עודף ההיצע הגדול החל מסוף שנת
, 1935

מחזק אף הוא את השערתנו  ,הטוענת לרמת טמיעה נמוכה של

הרופאים  -העולים .

לאחר שבדיקת ארבעת הפרמטרים הראשונים נמצאה תומכת בהשערתנו  ,לא נותר לנו

אלא לבחון את שני האחרונים  ,השייכים לתחום התרבותי עצמו  .ההשוואה בין הערכים
המקצועיים עליהם הושתתה מערכת הבריאות בגרמניה הווימארית לבין ערכי המקצוע
בארץ  -ישראל חושפת הבדל מהותי המתמצה בניגוד בין מדינת  -רווחה ליבראלית לבין

מערכת  -בריאות הבנויה על  -פי עקרונות סוציאליסטיים  .גם רמתה של הרפואה בארץ המוצא

 גרמניה  -היתה גבוהה לאין ערוך מזו שבארץ  -ישראל .מניתוח השאלונים מסתבר  ,כי העליונות של הרמה הרפואית בארץ המוצא יחסית לארץ
הקולטת וההבדל המהותי בין הערכים המקצועיים בשתי הארצות הללו  ,באו לידי ביטוי גם
בתשובותיהם הסובייקטיביות של

הנשאלים .

43 . 3

אחוז מבין המשיבים על השאלה ' היכן

היה הטיפול הרפואי טוב יותר  ,בגרמניה או בארץ  -ישראל '  -העדיפו את גרמניה ,

אחוז מהם לא היתה העדפה ברורה  ,ורק

.

23 3

יותר ( יש לזכור גם כי התשובות ניתנו היום ,

.

ל 33 3 -

אחוז טענו כי הטיפול בארץ  -ישראל היה טוב

50

שנה לאחר העלייה  .סביר להניח  ,כי בשנות

הארבעים היו המאזניים נוטים לצד גרמניה באופן בולט אף יותר )  .בשאלה הנוגעת לערכים
המקצועיים הוכיחה התפלגות המשיבים כי הרופאים  -העולים נוטים בבירור להעדיף את

הרפואה הליבראלית בארץ מוצאם על  -פני האירגון הקולקטיביסטי שאותו מצאו בארץ -
ישראל

58 . 1 :

אחוז מהם טענו ששיטת העבודה והאירגון של קופות  -החולים בגרמניה טובה

יותר מזו של קופ " ח הכללית ,

.

ל 18 6 -

אחוז לא היתה העדפה ברורה  ,ורק

השיטה הארץ  -ישראלית הנהוגה בקופ " ח הכללית

עדיפה .

.

20 9

אחוז ציינו כי

62

נראה אפוא  ,כי הרופאים יוצאי גרמניה ראו את הרמה הרפואית ואת הערכים המקצועיים

. 24

61

פלר ( לעיל  ,הערה

62

על  -פי התפלגות העונים לשאלות

 , ) 28עמ '

 46ו 47 -

בשאלון .

723

דורון נידרלנד

ד " ר גיאורג לנדאואר

הנהוגים בארץ מוצאם עדיפים על  -פני הערכים ' החדשים ' והרמה המקצועית שבהם נתקלו

בבואם לארץ  -ישראל  .לפיכך  ,סביר להניח  ,כי הם סירבו בתוקף להתבטל בפני הרפואה

הארץ  -ישראלית ואף שאפו להשליט בה את האירגון  ,הערכים המקצועיים ושיטות העבודה
שאליהם הורגלו

בגרמניה .

יישום ששת הפארמאטרים הנזכרים למקרה הפרטי שלנו הוכיח אפוא  ,כי יש לצפות
למידת טמיעה נמוכה מאוד בקרב הרופאים  -העולים מגרמניה  .ואכן  ,נראה בעליל  ,כי

הרופאים הללו שמרו בארץ  -ישראל על זהות קבוצתית  -יחודית  .הדבר בולט במיוחד
במוסדות קופ " ח הכללית  ,והרופא הראשי של הקופה  ,י ' מאיר  ,אף ציין זאת במפורש
' בשנתיים האחרונות ראינו  ,לצערנו  ,שקמה מחיצה בין הרופאים הותיקים

והחדשים . . .

:

וכן

אין אנו גורסים גרמנים ולא גרמנים  .ראינו גם רופאים מפולין  ,מרוסיה ומרומניה שלא יכלו
להקלט

במוסדנו ' .

63

דברים אלו נועדו להוכיח  ,כי הנהגת קופ " ח אינה רואה כמוצא האתני את הסיבה לקשיי
הקליטה במוסד  .ברם  ,במכתב ששלח לג ' לנדאואר  ,ראש המשרד המרכזי ליישוב יהודי
גרמניה  ,טען י ' מאיר מפורשות כי קופ " ח הכללית נתקלת ב ' קשיי  -שפה והסתגלות ' דווקא
אצל הרופאים מעולי

גרמניה .

64

חוסר  -הנכונות לוותר על הלשון של ארץ  -האם  -גרמנית  ,במקרה הפרטי שלנו  -הוא ,
כידוע  ,סימפטום מובהק לאי  -נכונות של מהגרים לעבור תהליך של טמיעה  .מהשאלונים
עולה  ,כי עשר שנים לאחר העלייה היתה עדיין רמת העברית של

44

אחוז מהנשאלים

בינונית עד חלשה ( בל נשכח  ,כי המדובר ברופאים הבאים במגע יום  -יומי עם

קהל ) .

65

מימצא זה  ,כמו גם המחאות הנמרצות על השליטה המוחלטת של השפה הגרמנית בבתי -

החולים הציבוריים ובקונגרסים רפואיים  ,הינן עדות נאמנה נוספת לשמירת הייחודיות
הקיבוצית על  -ידי הרופאים  -העולים מגרמניה .
בכדי להוסיף לדיוננו את המימד ההשוואתי  ,נשווה את מידת הטמיעה של הרופאים
() 13

יוצאי גרמניה בארץ  -ישראל לזו של אחיהם  ,שהיגרו בדיוק באותה תקופה לארצות -
63

דברי י ' מאיר בוועידה השמינית הארצית של רופאי קופ " ח  ,דפים רפואיים  ,ב ,

64

מכתב מי ' מאיר לג ' לנדאואר מיום

65

על  -פי התפלגות המשיבים לשאלה

30
45

ביולי

, 1936

בשאלון .

אצ " מ 57 / 308 ,

 ( 3מארס  , ) 1938עמ '
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השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

הברית .

66

ההשוואה המאלפת מדגימה  ,כפי שנראה להלן  ,את מרכזיותה של רמת הערכים

היחסית כגורם המשפיע על הנטיה לטמיעה או להימנעות ממנה .

השירותים הרפואיים בארצות  -הברית בשנות השלושים עמדו על רמה גבוהה יותר
מאשר באירופה  .אין תימה  ,כי

2 , 252

הרופאים היהודים  ,שהיגרו בתקופה הנידונה מגרמניה

אל ' ארץ האפשרויות הכלתי  -מוגבלות '  ,התרשמו מאוד מאופן הניהול של בתי  -החולים
הענקיים  ,מיעילות המעבדות ומאיכות הצוות הרפואי

שם .

עד מהרה הם זנחו את כל

ערכיהם הקודמים ואימצו לעצמם את הסטנדרטים והשיטות הנהוגים

בארצות  -הברית .

מרגע זה ואילך החלו הרופאים המהגרים מגרמניה לעבור תהליך מתקדם של אמריקניזאציה
שלא איפשר להם עוד להשפיע על הרפואה האמריקנית כקבוצה  ,אלא רק

כפרטים .

בארץ  -ישראל  ,בניגוד לארצות  -הברית  ,לא התרחשה טמיעה של הרופאים העולים
מגרמניה  ,וכתוצאה מכך הם יכלו להשפיע כקבוצה מלוכדת  ,המציגה אלטרנטיבות לרפואה
המקומית בתחומי הטיפול  ,האירגון והערכים המקצועיים  .מכאן חשיבותה של עליית

הרופאים הגרמניים  ,ובזאת גם כוחה היחסי הרב  .להלן יעשה נסיון לאשש את ההשערות

שהוצגו קודם  -לכן  ,באמצעות בדיקת השינויים האיכותיים שחלו ברפואה הארץ  -ישראלית
בעקבות עלייתם של הרופאים

מגרמניה .

ריגמת ההתמחות של הרפואה בארץ  -ישראל
' הפרופיל הקבוצתי ' ששורטט לעיל וההתייחסויות של היישוב היהודי הוותיק בארץ -

ישראל מורים כי ההתמחות היתה סימן ההיכר המובהק של הרופאים  -העולים מגרמניה

'. . .

:

העליה של רופאים מפורסמים  ,כירורגים וספציאליסטים בעיקר מגרמניה  ,הרימה את

רמת הרפואה

בא " י . ' . . .

67

עצם בואם של מאות הרופאים המומחים הללו  ,במשך זמן כה קצר

שינה את אופי הצוות הרפואי בארץ  -ישראל מן הקצה אל

הקצה .

אם עד כה התבססה

הרפואה בארץ על הרופא הכללי  ,הרי מעתה ואילך שלט בכיפה הרופא המומחה  ,הן
בסקטור הציבורי והן בסקטור

הפרטי .

68

הזיקה בין הרחבת ההתמחות במסגרתה של קופ " ח הכללית לבין בואם של המומחים
מגרמניה בלטה בראש וראשונה בשני בתי  -החולים של
עד שנת

1933

האירגון .

69

הכיל בית  -החולים המרכזי בעמק מחלקה כללית  ,אגף ליולדות ומחלקת

ילדים קטנה  ,שכראשם עמדו רופא כללי ורופא שעסק  ,בין השאר  ,גם

במחלות  -ילדים .

ואולם  ,בעקבות בואם של רופאים מגרמניה שינה בית  -החולים את פניו ללא הכר  ,עד כי
בשנת

1939

הוא כלל כבר ארבע מחלקות  -פנימית  ,יולדות  ,ילדים  ,כירורגית ומכון רנטגן

ממרכז  -אירופה .

שכולן נמסרו לידיהם של רופאים מומחים

בית  -החולים ' בילינסון '  ,שנוסד בעיצומה של עליית הרופאים מגרמניה ( בשנים
66

ראה ] . Fermi , Il/uslrious Immigrants - The Inrellecrual Migration From Europe 7930 - :
rhe

Peterson , rhe Refugee Intellectual -

 . 305 - 306 ; K . D .קק 1968 ,

 . 125 - 129קק rhe Immigrants Of 1933 - 1947 , New York 1953 ,

ד6

מכתב מ ' שרתוק ( שרת ) למזכיר הראשי של ממשלת ארץ  -ישראל קיום

 .ק 1977 ,

.

68

ראה 86 :

69

תיאור התפתחותו של כיח  -החולים בעמק ראו

Wuppertal

Unbekannte

לכיח  -החולים המרכזי כעמק יזרעאל

:

,

0

24

Chicago

1947 ,

Americani~ ation

ביוני

3 . Luft , Heimkehr rns

, 1935

אצ " מ  . 1 / 7836 ,נ

)

מ ' לפקוביץ  ' ,באספקלריה של העבר והווה '  ,עשר שנים

, 1940 - 1930

תל  -אכיכ

 , ) 940עמ '

. 11 - 8

ו3ו

בית  -החולים המרכזי של קופת  -חולים בעמק  -יזרעאל  ,ליד כפר  -ילדים  ,ביום חנוכת הבית

ב 1935 -

 , ) 1936 - 1935לא הוצרך כלל לעבור את שלבי ' ההתמקצעות ' הממושכים יחסית של בית -

החולים בעמק  .הוא הוקם מלכתחילה כבית  -חולים מודרני  ,הכולל ארבע מחלקות טיפוליות
ומכון  -רנטגן  ,שכמעט כולן ( להוציא את מחלקת הילדים ) נמסרך לניהולם של מומחים יוצאי
גרמניה .

מגמת ההתמחות  ,שהוכנסה בהשפעת הרופאים העולים מגרמניה לבתי  -החולים
הציבוריים של קופ " ח הגיעה  ,כמובן  ,גם למרפאותיה של הקופה  ,ואלה התרחבו מאוד ,
בעיקר בשלוש הערים הגדולות  .ברם  ,היא לא הצטיירה באותן השנים אך ורק כתהליך
חיובי  ,וההנהגה הוותיקה של הקופה אף הזהירה את רופאיה מפני המשך התמקצעות היתר
' היתה לנו עליה מקצועית

גדולה  .גם הרופאים העובדים במוסד עולים ומתקדמים ,

להודות שהרופאים החדשים  ,ביחוד מגרמניה  ,נתנו דחיפה

להתפתחות .

:

אולם  ,יש

מאידך גיסא ,

הספציאליזציה בערים הגדולות היא נפרזת  .יהיה בזה משום אסון אם הרופאים המקצועיים
ישכחו את הרפואה הפנימית ' .

70

יהא אשר יהא יחסנו אל ההתמחות  ,אין ספק  ,כי היא שינתה לחלוטין את פניה של

הרפואה בארץ  -ישראל  .ענפי  -רפואה אחדים נוצרו כאן כמעט ' יש מאין ' על  -ידי הרופאים -
העולים

א.

מגרמניה .
הכירורגיה י - 7בשנות העשרים וראשית שנות השלושים בוצעו בארץ  -ישראל

רק ניתוחים קטנים  ,וזאת מכיוון שמיכשור משוכלל ומיומנות כירורגית לא היו בנמצא  .כל
אותם החולים שנזקקו לניתוח מורכב יותר אולצו לנסוע לאחד המרכזים הרפואיים

באירופה  ,דבר שגרם לאיבוד זמן ולהוצאות כספיות גדולות  .כאשר הגיעו ארצה ראשוני
המנתחים מגרמניה  ,הם נדהמו לראות כאן את הנחשלות שבה היה
70

71

72

דברי י ' מאיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 63עמ '

מצוי תחום  -התמחותם .

72

. 103

מרבית הדברים שיאמרו להלן מבוססים על הראיונות עם ורנר נימל ומקס
אחד המפורסמים שבהם  ,מקס מרקוס  ,סיפר

מרקום .

לי  ,כי כאשר ביקש לראות את מכשירי הניתוח העומדים

לרשותו במחלקה הכירורגית  ,נפתח לפניו ארון זעיר ובו נמצאו כלים שהתאימו בקושי לביצוע ניתוחים
קטנים במרפאות  .הכירורג המופתע ביקש כמובן כלים אחרים  ,מודרניים  ,אולם הגוף המעסיק ( הנהלת

 ;2ל 1
~

' הדסה ' ) השיב לו  ,כי מפאת קשיי תקציב אין אפשרות לבצע במוסדותיה ניתוחים גדולים יותר  .בסופו
של דבר נאלץ מרקוס להזמין  ,מכיסו הפרטי  ,ציוד כירורגי מגרמניה  .לוורנר נימל  ,כירורג  -אורולוג ,
שעבד בבית  -החולים ' שערי צדק ' בירושלים  ,לא היו אמצעים להזמין מגרמניה ציוד כירורגי על חשבונו .
לפיכך  ,הוא הכין את מכשירי הניתוח הראשונים שלו מציוד שנקנה בחנות לחומרי  -בניין  ,ואחר  -כך יצר
כלים מ ' תוצרת בית '  ,על  -ידי עבודה משותפת עם נפח  ,נגר וחרט  -מתכת .

פרופ ' לודביג הלברשטטר

לאחר שהתגברו על קשיי המיכשור החלו המנתחים העולים מגרמניה לבצע כמחלקותיהם
ניתוחים גדולים  ,שכמותם טרם נראו בארץ  ,ותוך זמן קצר הציפו החולים את המחלקות

הכירורגיות החדשות  ,שנפתחו בין השנים

1939 - 1933

בבתי  -החולים ' בילינסון '  ' ,העמק ' ,

' הדסה ' תל  -אביב ו ' הדסה ' ירושלים  .במיוחד גדול היה זרם הפונים למחלקתו של מקס
מרקום וידיו היו עמוסות

עבודה .

73

' המהפכה הכירורגית ' שחוללו מקס מרקום ועמיתיו יוצאי גרמניה לא הוגבלה רק
לשינויים בסוגי הניתוחים ובמורכבותם אלא התבטאה בראש וראשונה בהכנסת שיטתיות

למקצוע  .עד לבואם בוצעו הניתוחים בארץ  -ישראל ללא הקפדה יתירה על ביצוע בדיקות
כלליות מוקדמות  ,ואילו המנתחים  -העולים מגרמניה נטלו את האיזמל רק לאחר בדיקות
רנטגניות ומעבדתיות מקיפות  ,כשלעתים הם חוזרים ומבצעים אותן גם במהלך

הניתוח .

שיטתיות זו  ,המקובלת היום כדבר שבשיגרה  ,הזניקה קדימה את הכירורגיה בארץ  -ישראל
ויצרה מצב חדש

:

תוך שנים אחדות הפכה ארץ  -ישראל מפרובינציה השולחת את חוליה

לחוץ  -לארץ למרכז הרפואי הגדול של

ב.

המזרח  -התיכון  ,בעיקר בתחום הכירורגי .

רנטגנולוגיה ורדיולוגיה  -הכירורגים יוצאי גרמניה ' החדירו '  ,כאמור  ,ארצה

את השימוש בצילומי  -רנטגן לשם

קביעת אבחנה

מחלות .

מדויקת של

עמיתיהם

הרנטגנולוגים סייעו להם כמובן בכך  ,ואף הרחיבו את היריעה  .הם לא הסתפקו רק במתן

שירותי  -איבחון  ,והשתמשו בהקרנות גם לצורכי ריפוי  .הניצול הרפואי של הרנטגן והרדיום

לשם איבחון וריפוי כאחד הפך בגרמניה הווימארית לחזון נפרץ  .העיר ברלין שימשה כמרכז
רדיולוגי  ,רפואי ומדעי  ,בחקר ובטיפול של מחלות ממאירות וחולים רבים מכל רחבי
גרמניה ואירופה נהרו אליה בכדי לקבל

טיפולי  -הקרנות .

74

לעומת מרכזיותה של הרנטגנולוגיה האיבחונית והריפויית ברפואה הגרמנית של שנות
73

ראה :
עמ '

74

י ' רוקח ,

' להקמת בית חולים

חדש

בתל  -אביכ '  ,ידיעות

עירית תל  -אביב ,

5

( פברואר  -מארס

, ) ] 934

. 177

זאת בעיקר במחלקה האונקולוגית של בית החולים '  , ' Chariteשנוהלה על  -ידי היהודי לודו  :יג
הלברשטטר  ,או במרפאה הפרטית של שלושת הרנטגנולוגים היהודים הלברשטטר ,

סימונם וטוגנדרייך .

שני הראשונים התמחו בריפוי על  -ידי קרינה ואף הירצו על כך באוניברסיטה של ברלין  ,ואילו השלישי
נודע כמאבחן מעולה  .ראה  . 4 . [ , :ח  . ,ק  .מ ]  Biographical Sketchג  . Simons -ג  . Kleeberg , Dr.נ
 . 9 - 10 , 14 , 16קק

שון

ך

דורון נידרלנר

העשרים נתנה הרפואה הארץ  -ישראלית עדיפות נמוכה מאוד לנושא הרנטגן  .והראיה

בשנת

1932

הכללית .

לא נמצא עדיין אף מכשיר רנטגן בכל מוסדותיה של קופ " ח

75

:

מצב

דברים זה החל להשתנות במהירות רבה רק לאחר עלייתם של רופאים  -רנטגנולוגים
מגרמניה ( משנת

1933

ואילך )  ,שהביאו ארצה הן את המיומנות המקצועית והן את הציוד

והמיכשור הדרוש  .ואכן  ,תוך ארבע שנים בלבד

פתחה קופ " ח הכללית ארבעה

( ) 1936 - 1933

מכוני רנטגן חדשים  -שניים בבתי  -החולים שלה ושניים אחרים במרפאות המרכזיות בתל -

אביב ובחיפה .

76

במקביל נפתחה בבית  -החולים

' הדסה ' ,

בשנת

מחלקה לרדיום

, 1933

וסרטן  ,ראשונה מסוגה בארץ  ,בהנהלתו של לודביג הלברשטטר  ,שעלה מברלין באותה
שנה  .המחלקה החדשה שימשה  ,מטבע הדברים  ,כמרכז ארצי לטיפול במחלות ממאירות
ומשכה אליה גם חולים

לא  -יהודים .

77

שני עמיתיו לשעבר של הלברשטטר  ,טוגנדרייך וסימונם  ,עלו אף הם לארץ  -ישראל
במהלך שנות השלושים ,

78

ופתחו בתל  -אביב מבון  -רנטגן פרטי  ,שהיה העתק של המרפאה

בדומה למחלקת הרדיום בבית  -החולים ' הדסה '  ,עסק גם המכון התל  -אביבי

בברלין .

בטיפול במחלות ממאירות  ,ובאופן זה נוצר בארץ  -ישראל מרכז אזורי שני של רפואה

רדיולוגית .
שליטתם המוחלטת של הרופאים יוצאי גרמניה בענף הרנטגן בארץ  -ישראל התבטאה
בכינוס הארצי הראשון של הרופאים הרנטגנולוגים (  , ) 1934שבו נישאו כל ההרצאות בשפה

הגרמנית  .רופאי ארץ  -ישראל ' הוותיקים ' לא יכלו  ,כנראה  ,לעבור על כך בשתיקה  ,ואחד

חריפה .

מהם הטיח כלפי הרנטגנולוגים  -העולים מגרמניה ביקורת

המחאות החוזרות

79

ונשנות כנגד השימוש המוגזם  ,לכאורה  ,בלשון הגרמנית במוסדות הרפואה ובכינוסי

הרופאים בארץ  -ישראל מלמדות יותר מכל על הגיבוש הקבוצתי של הרופאים יוצאי
גרמניה  ,שסירבו להיטמע בקרב אוכלוסיית הרופאים הוותיקה יותר  .הם הקימו פורומים ,
שבהם יוכלו להיפגש ולהחליף דעות בשפה של ארץ מוצאם והמשיכו להשתמש בה אפילו
במקומות

ג.

עבודתם .

תעשיית התרופות  -לפני שנת

1933

לא היתה קיימת בארץ  -ישראל תעשיית

תרופות  ,להוציא מוצרי קוסמטיקה ופרפומריה  ,והתרופות הנדרשות היו רובן ככולן
מיובאות  .בואם של רוקחים מיומנים מגרמניה ומאוסטריה גרם לפיתוח מיידי של הענף ,

ותוך שנתיים בלבד ( בשנים

) 1935 - 1934

הוקמו בערים הגדולות ובמושבות שבעה מפעלים

ובתי  -מלאכה פרטיים שעסקו בייצור תרופות  ,והעסיקו בסך  -הכל

כ 100 -

פועלים

ופקידים .

80

. 39

75

מרכז קופת  -חולים  ,עשר שנות קופת  -חולים

76

שם  ,שם .

77

הסתדרות ' הדסה '  ,סקירה שנתית  ,ירושלים  , 1933עמ ' . 3 - 2

78

יצוין כי טוגנדרייך עלה כבר ב  , 1934 -אך סימונם הצטרף אליו רק בשנת  . 1938ראה קליברג ( לעיל  ,הערה
 , ) 74עמ '

79

 , 1ן :ן

, 1942 - 1933

תל  -אביב

 , 1943עמ '

. 20 - 19

' זהו זלזול בשפה הלאומית  .האם לא בביתנו הלאומי אנו יושבים

?

האם כל כך קשה לתרגם הרצאה

לעברית ולקרוא אותה מעל גבי הכתב ולו יהי באותיות לטיניות ? שפה זרה אפשר להתיר בויכוחים ,
בשאלות וכתוספת להרצאה  ,אבל לא בהרצאות עצמן '  .ד ' מרגלית  ' ,מכתב למערכת ' הרפואה  ,ח 4 ,
(  , ) 1934עמ '
80

. 228 - 227

ראה

תזכיר  ' ,התעשיה הפרמצבטית בישראל וקופ " ח '  ,ארכיון העבודה  ,חטיבה

עמ '

. 51 - 49

243

תיק

 , 73מ , 32 / 1 / 3 /

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

ראש וראשון להם היה בית  -החרושת ' צרי '  ,שנוסד בשנת

1933

בתל  -אביב על  -ירי

שלושה מומחים  -עולים  ,שניים מגרמניה ואחד מצ ' כוסלובקיה  ,ושיווק את התרופות

הראשונות מתוצרתו במאי . 1934

ואולם  ,במהלך שנת

ן8

1985

השתלבו בעקבותיו בשוק

התרופות שישה מפעלים נוספים  ' -אסיא '  ' ,תמר '  ,מעבדות ד " ר ניסל  ' ,הלל '  ' ,טבע '
ו ' בריאות '  ,שהתבססו  ,כמו קודמם  ,על הידע המקצועי וההון הפרטי של הרוקחים יוצאי

ואוסטריה .

גרמניה

בהעדר ידע מקצועי מקומי תפסו האחרונים עמדות בכירות בכל

המפעלים החדשים  ,ומנהלי בית  -החרושת ' הלל ' שבחיפה אף הרחיקו לכת בהזמינם מנהל

עבודה אוסטרי  -נוצרי  ,שאמור היה להורות לפועלי ארץ  -ישראל את שיטות

ד.

הפסיכיאטריה והפסיכואנאליזה

בפרט היו  ,כידוע ,

הייצור .

 -רפואת הנפש בכלל והפסיכואנאליזה

תחומי  -התמחות נפוצים כקרב הרופאים היהודים בגרמניה וכאוסטריה .

על אלה האחרונים נמנה גם מקס איטינגון  ,פסיכיאטר יהודי ציוני  ,שפגש את פרויד
והפך עד מהרה לחברו ועוזרו  .בשנת

1920

83

ב 1906 -

יסד איטינגון בברלין את המכון לפסיכואנאליזה

ובכך סייע להפצתה ולמיסודה של התורה הפרוידיאנית

הנזכר  ,שנוהל על  -ידי איטינגון בשנים

במכון

82

בגרמניה .

84

, 1933 - 1920

במחלקות

כמו גם

הנוירולוגיות של בתי  -החולים בגרמניה  ,פותחו שיטות  -טיפול חדשות בחולי  -נפש ונעשו

מחקרים פסיכיאטריים ופסיכואנאליטיים  .מקס איטינגון עצמו חינך בברלין דור שלם של

תלמידים בפסיכואנאליזה  ,שעתידים היו להגיע יחד עמו לארץ  -ישראל באמצע שנות
השלושים .

85

לעומת גרמניה  ,שם הוקצו משאבים ממשלתיים ופרטיים לקידום רפואת הנפש  ,לא ידוע
על כל דאגה ממשלתית לחולה הפסיכיאטרי בתקופת השלטון העות ' מאני

בארץ  -ישראל .

חולי  -הנפש הקשים הובאו לבתי  -חולים פילאנטרופיים  ,שמטרת האישפוז שם לא היתה כלל
מתן טיפול רפואי  ,כי אם הרחקתם ובידודם

מהחברה .

בתקופת המנדט הוקדשה אמנם תשומת  -לב רבה יותר לפיתוח מוסדות פסיכיאטריים

;

ברם  ,השתתפות שירותי הבריאות הממשלתיים בבניית מוסדות אלו היתה עדיין מועטה

ביותר  .מרבית חולי  -הנפש של הישוב היהודי המשיכו  ,אפוא  ,להיות מאושפזים במוסדות

בירושלים .

פילאנטרופיים  ,שנמצאו בעיקר

86

אחד מהמוסדות האלה  -בית  -החולים ' עזרת נשים '  -שהוקם במקורו כמוסד לטיפול
בקשישים  ,שינה בשנות העשרים את יעודו והפך למרכז טיפולי לחולי  -נפש ראשון מסוגו

בארץ .
בשנת

מחולל השינוי הזה היה הפסיכיאטר היינץ הרמן  ,שעלה מגרמניה לארץ  -ישראל

 , 1924וקיבל לידיו את ניהול בית החולים .
ידיעות עירית תל  -אביב ,

( יוני

87

הלה  ,שהיה למעשה הפסיכיאטר המוסמך

81

ראה

82

ראה תזכיר ' התעשיה הפרמצבטית בישראל וקופ " ח '  ,שם

:

בספטמבר
3

83

84

9 -8

 , ) 1934עמ '

. 359
;

' הלל  -מרכז לרפואות חיפה '  ,דבר ,

15

 . Jacobson , ' Apotheken und Pharmazeutische Industrie ' , Faldstina ; ; 1935ען

 .ק 7 ) 26 . 4 . 1935 ( ,

,

7

.

Nachrichten

ראה  . 216 :ק Cultural History 7978 - 7933 , London 1974 ,

ראה  . 5 - 6 :קק , 26 ) 27 . 6 . 1941 ( ,

,י

,

 . ,ע) . )( .

ג-

 . Laqueur , Weimarעל

 Mitteilungsblatt der 1כתבה קצרה

ליובל

ה 60 -

של מקס

איטינגון .
85

86

שם  ,שם .
ראה :

י " צ הס  ' ,טיפול פסיכיאטרי בי  -ם בזמן המנדט הבריטי

( מש " ל )  ,עמ '

. 102 - 99

, ' 1922 - 1948

קורות  ,ה  ,חוברות א  -ב
87

שם ,

שם .

שען

ך

רורון נידרלנד

ד "ר

חיים הרמן

הראשון בארץ  -ישראל  ,הנהיג ב ' עזרת נשים ' שיטות  -טיפול חדשות בחולי פסיכוזה  ,הכשיר
אחים מטפלים והרחיב את המוסד הקטן לבית  -חולים גדול ( במונחים

הכולל

כ 100 -

עד שנת

מיטות .

1933

ארץ  -ישראליים )

88

ניצב היינץ הרמן יחידי במערכה לקידום הטיפול הפסיכיאטרי בארץ -

ישראל  .אולם  ,בשנה ההיא הצטרפה אליו קבוצת פסיכואנאליטיקאים ידועי  -שם מגרמניה ,
בראשותו של מקס איטינגון  ,שהפיצה כאן לראשונה את שיטת הפסיכואנאליזה והפכה את
הפסיכיאטריה לתחום רפואי ממוסד ומוכר העומד ברשות

עצמו .

הבסיס לשירותי  -מרפאה פסיכיאטריים בארץ  -ישראל הונח בשנים

פתיחתן של המרפאה לנוירו  -פסיכיאטריה בבית  -החולים

הפסיכיאטרית של קופת  -חולים

בתל  -אביב .

' הדסה '

, 1935 - 1934

עם

בירושלים  ,והמרפאה

באותו הזמן ממש יסד מקס איטינגון את

המחקר וההוראה הפסיכואנאליטיים על  -ידי הקמת ' החברה הפסיכואנאליטית

הישראלית '

ובאמצעות יסוד ' המכון הפלשתיני לפסיכואנאליזה '  .האחרון  ,שנבנה מלכתחילה כהעתק
זעיר של המכון הברלינאי  ,נועד לשלב טיפולים קליניים עם הכשרת פסיכואנאליטיקאים

חדשים וקידום המחקר של תורת התת  -מודע  .דרכי ההכשרה וההתמחות בו הועתקו  ,כמובן ,
מגרמניה  ,וכללו אנאליזה אישית  -דידאקטית  ,סמינרים וטיפולים בהדרכה ) supervision

s9

בכדי לתת גושפנקא ארגונית  -מוסדית לעצמאותו של תחום בריאות הנפש יזמו
העולים

הפסיכיאטרים

בינואר

מגרמניה ,

, 1934

את

הקמתה

של

' החברה

הנוירופסיכיאטרית '  ,אירגון מקצועי המאגד בתוכו את כל המומחים לרפואת הנפש  .כנשיא
הראשון של הארגון החדש נבחר היינץ

הפסיכיאטריה

הגרמנית

הרמן .

לארץ  -ישראל ,

90

הלה היה אמנם הראשון שהביא את מורשת

עוד

ההתמקצעות

בשנות

העשרים ,

אולם

וההתמסרות של רפואת הנפש התרחשה  ,כאמור  ,רק אחר  -כך  ,בשנים . 1935 - 1934

ה.

ההיגיינה המקצועית והסוציאלית  -תחום רפואיזה  ,הטוען לקשר הדוק בין

התנאים הסביבתיים במקומות העבודה לבין התרחשותן של תאונות ותפוצתן של מחלות
136
88

ראה  :ה ' ויזיק וב ' הלפרין ' סקירה על התפתחות הפסיכיאטריה בישראל '  ,קורות  ,ה  ,חוברות ג  -ד
עמ '

. 196 - 188
שם .

89

שם ,

90

ראה הס ( לעיל  ,הערה  , ) 86עמ '

; 101

ויניק והלפרין ( לעיל  ,הערה

 , ) 88עמ '

. 193

( תש " ל ) ,

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

מסוימות  ,החל להתפתח בסוף המאה הקודמת במדינות האירופאיות המתועשות ( אנגליה ,
גרמניה ) ,

שנאלצו להתמודד עם המספר הגואה של מחלות  -מקצוע

ותאונות  -עבודה .

בתחילה  ,טיפלה היגיינת המקצוע רק בתאונות  -עבודה ובמספר מועט של מחלות שזיקתן
למקצוע מסוים בלטה לעין  .אולם  ,בהמשך היא הרחיבה את טווח פעולתה לבדיקת מכלול
התנאים הסכיכתיים העלולים לגרום לתופעות פתולוגיות .

ן9

בשלב הראשון ניסו  ,כאמור  ,רשויות השלטון בגרמניה להקטין את תפוצת תאונות
העבודה ואת הנזק שנגרם לנפגעים מהן  ,באמצעות חקיקה סוציאלית  ,אך במהלך השנים

הסתבר כי בחקיקה בלבד אין די  .לכן  ,הורחבה בתקופת וימאר ' חזית המלחמה ' בתאונות -
עבודה ובמחלות  -מקצוע  ,וכללה מעתה גם השגחה ממשלתית צמודה על תנאי העבודה
והבטיחות במפעלים  ,וחקירה מדעית של הקשר בין תהליכי העבודה לבין תחלואי

העובדים .

92

את המחקרים המדעיים הללו  ,כמו גם את הביקורות במפעלים  ,ערכו רופאים

היגייניסטיים מיוחדים  ,שלהמלצותיהם ניתן משקל

רב .

בשנות העשרים בארץ  -ישראל  ,בניגוד גמור לגרמניה  ,כמעט ולא היתה קיימת הכרה
ממשלתית בחשיבותה של ההיגיינה המקצועית  ,ורק בשנת

) ! ( 1926

פרסמה ממשלת המנדט

את ארבעת החוקים הראשונים להגנת העובדים  .חוקים אלו דנו במתן פיצויים לנפגעי
תאונות  -עבודה  ,בהגבלת העבודה של נשים וילדים  ,בהגנת העובדים המשתמשים לצורך

עבודתם במכונות  ,ובשיפור סידורי העבודה בבתי  -החרושת והמלאכה
כל ההשתדלויות של ההסתדרות למען הרחבתה והשלמתה של החקיקה הסוציאלית לא

נשאו פרי  .התחיקה הממשלתית להגנת בריאות העובדים בארץ  -ישראל נשארה מצומצמת
ביותר  ,ולא כללה אפילו את החוקים הבסיסיים של ביטוח  -בריאות  -חובה מפני מחלות

ותאונות  -עבודה .

93

עליית הרופאים מגרמניה  ,שהביאה לארץ  -ישראל מספר מומחים בעלי שם בשטח
ההיגיינה גרמה למיסודו של התחום הרפואי הזה וסייעה  ,באמצעות הקברה ותעמולה ,
לפתח את המודעות

הסוציאל  -היגיינית בקרב פועלים  ,מעסיקים  ,רופאים והציבור בכללו .

הפעולות הראשונות בתחום היגיינת המקצוע בארץ  -ישראל קשורות בשמו של בנו חיות
)  , ( Chajesרופא  -עור והיגייניסט ברלינאי  ,שיזם במארס

1935

את הקמת ' הועדה המרכזת

להיגיינה מקצועית וסוציאלית שליד הוועד הפועל של ההסתדרות ' ,

מותו  ,באוקטובר

94

ועמד בראשה עד

. 1938

היעדר חקיקה סוציאלית מקיפה בארץ  -ישראל וחוסר  -הנכונות של ממשלת המנדט
לערוך ביקורות היגייניות במפעלים הגדילו את חשיבותה של הוועדה החדשה  ,שהחלה ,
לראשונה בתולדות היישוב  ,בפעילות היגיינית מקצועית בתעשיה

וכבנייז .

95

אחת הפעולות

הראשונות של הוועדה המרכזית להיגיינה מקצועית וסוציאלית היתה עריכת חקירה
ראה

.

 :ב ' חיות  ' ,ההיגינה של המקצוע ותפקידיה '  ,דבר  27באוקטובר 1 . Preller , Sozia/po/itik ; 1934

 . 143 - 145קק DUsseldorf 19782 ,
פרלר  ,שם  ,עמ '

.

 der Weimarer Republikהו

7ן1 :

. 145 - 143

 . 16ק 4 . Turnowsky , ' Soziale Fragen ' , JUdische Rundschau ] = 77 ) [ , 41 , 51 ) 26 . 6 . 1936 ( ,א
שם  ,שם .
ראה מכתב מהוועד הפועל של ההסתדרות למועצות הפועלים מיום  29באפריל  , 1937ארכיון העבודה ,
חטיבה ע , 250 1תיק מס '
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דברי נגזם של פרופ ' בנו היות  -צעדים ראשונים בעברית

"

שיטתית לבירור הסיבות להתרחשותם של מקרי  -אסון ותאונות  -עבודה בקרב פועלי

הבניין .

96

בנוסף לחקירת תאונות העבודה בענף הבניין  ,עסקה הוועדה להיגיינת המקצוע גם
בפיקוח היגייני וסניטארי על בתי  -חרושת  ,בניסוח דרישות כלפי העיריות והממשלה
להבטחת חוקי הגנה על בריאות העובדים ובעריכת פעולות הסברה בקרב הפועלים

והמעבידים .

97

יושב  -ראש הוועדה  ,בנו חיות  ,היה חסיד נלהב של ההסברה הסוציאל -

היגיינית  .הוא הירבה לכתוב מאמרים הדנים בנושאים אלה וכמו  -כן אירגן ( באוגוסט
96

המימצאים והמסקנות של מחקר חלוצי זה  ,המתבסס על ביקורים בכ 200 -

רוכזו בחוברת ' על כטחון העובדים בבנינים ' ( תל  -אביב

8ן1 :

תרצ " ו ) ,

) 1935

אתרי בניה בתל  -אביב ובחיפה ,

שנכתבה על  -ידי בנו חיות בשנת . 1935

הלה המליץ לדרוש הגנה חוקית על עובדי הבניין מטעם הממשלה וכפתרון זמני הוא הציע למנות
פועלים  -מבקרים  ,כמו בגרמניה  ,שיפקחו על שמירת תנאי הבטיחות  ,ההיגיינה המקצועית והסניטאציה

באתרי הבנייה ויהיו אחראים גם לפעולות הסברה בקרב חבריהם ( שם  ,עמ ' . ) 24 , 20 , 4 - 3
97

ראה חוזר מהוועד הפועל של ההסתדרות למועצות הפועלים ולוועדי העובדים מיום
ארכיון העבודה  ,חטיבה ען  , 250תיק מס ' 1882

ב' .

14

במארס , 1935

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

תיסאב

תולע

הנהנים גתם ,

'

ב2

גהרי העבודה

שלכם  ,מאוירו הצח ומשחיה

במשך

הקשה

בגליו ,

מש, 5

השניע ,

;

ה

.

ם

הרוצים אתם בשיפור שפת הים בצופן שיאפשר לכפ שעת  ,מרגוע
על החול הנקי ורציצה בימו
נשעה וו שמתם הולכים לבקש את רגעי המנוחה של שפת הים ,
מכינים את התכנית חשר תביא לנו טיילת סלולה  ,כביש לאוטו -
מובילים וסקופ בנין לבגים בני חמש קומות
שעל שפת הים !

נמקום שטה החול

.

לרחיצה ולמרגוע משחירים לכם רצועה קצרה של דול ע י בית -
הקברות

המושלמי "

,

הרוצים )  :תם לנ נוע  : :ת

שלכם ,

הרויים

לתועלת המנוחה

) [ ונם

יו,

 :) 1ת

,

לדאוג

רה ' צה לל

אתס .ישמור

הרוצים
לכך

הצבו -,

שהכולה תהיה נקיה וסמורה
:

השמיעו את קלכם נגד תכנית גרינבלט

נרער

1

אמהות,
תיל

על שפת הים

"

ההזלות
והרחיצה !
טפווטלשמירת
 ; 1ידי

- . -, ,

שעל

!

הים .

שפת

מקום

~,

היםמ ! נ '  un ' 1 lurYcוהנר ) והם
ונמי את
יסתכן
ימ - .ר הצח
;בזן

תויסי ' " נלבס

 ],ף

'

גרזל1ימ מכר את שפת הלם

'

כרו ננגך

ן

ו; -מנביעו את מחמתכם נגד תכבלנה גר " הנל , ,

בינוילחיף שפיז הים

בתל 14 -ביב

היה אחד הפעילים בפעילות המחאה

"

תערוכה לזהירות בעבודה  ,ראשונה מסוגה בארץ  ,שהיתה אמורה לשמש כיסוד למוזיאון
להגנת

העובדים .

98

במקביל לפעולות ההסברה הירבתה הוועדה להיגיינה מקצועית וסוציאלית בעריכת

ביקורות שיטתיות בבתי  -חרושת ומלאכה באזור תל  -אביב  .הביקורות הללו  ,שנועדו לחשוף
ליקויים בתנאי העבודה של המפעלים השונים  ,היוו תחליף להשגחה הממשלתית ( שהיתה
נהוגה  ,כאמור ,

בגרמניה ) ;

לפיכך  ,התיחסה אליהן הוועדה בכובד  -ראש והעלתה את

המימצאים על הכתב  .כל ביקורת לוותה  ,על  -פי המורשת הגרמנית  ,בהכנת דין  -וחשבון
מפורט  ,בו צוינו המיפגעים ההיגייניים והסניטאריים

המצב .

;

והוצעו הצעות קונקרטיות לשיפור

דינים  -וחשבונות אלה  ,כמו גם שאר פעולותיה של הוועדה  ,העניקו לה פרסום

99

ציבורי והעלו את נושא היגיינת המקצוע בפעם הראשונה על סדר היום  .אמנם לא תמיד
יושמו המלצותיו של בנו חיות  ,אולם אין ספק כי הוא היה חלוץ ההיגיינה המקצועית בארץ -

ישראל  .הוועדה המרכזית שהוקמה על ידו

ב 1935 -

המשיכה את פעולתה  ,אם כי בהפסקות

ובשינויי שם  ,גם לאחר מותו וניתן לראות בה את אמו  -הורתו של ' המוסד לבטיחות ולגיהות
טליד משרד העבודה '  ,המטפל כיום בדיוק באותם
ב ' חיות  ' ,הציבור כולו נקרא למלחמה בתאווית

הנושאים .

עבודה '  ,דבר  8 ,באוגוסט

98

ראה

99

דינים  -וחשבונות אחדים כאלו מצויים בארכיון העבודה  ,חטיבה עז

:

, 250

תיקים

. 1935
מס ' , 917

. 902
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בית  -הבריאות על  -שם לינה ונתן שטראוס  ,ירושלים  ,בסוף שנות השלושים

היגייניסט ברלינאי אחר  ,ולסר שטראוס  ,ששימש כמומחה  -יועץ למיניסטריון המיכרות

בפרוסיה  ,ריכז את הפעילות הסוציאל  -היגיינית באזור ירושלים  ,תוך שהוא מתמקד בפיתוח

הצד המדעי של ענף רפואי זה .
בשנים הראשונות לשהותו כאן עבד שטראוס כיועץ של קופ " ח הכללית לענייני היגיינה ,
ובמסגרת זאת אף ערך כמה מחקרים חשובים בנושא ההיגיינה והסניטאציה ביישובים

חקלאיים .

00ן

אולם  ,תרומתו המדעית והארגונית בולטת בעיקר בשנות הארבעים  ,עת כיהן

כמנהל בית  -הבריאות של ' הדסה ' על  -שם לינה ונתן שטראוס בירושלים  .ביוזמתו הפך את
בית  -הבריאות למרכז מדעי וטיפולי בענייני היגיינה  ,והפעילות העניפה שהתנהלה בין

כתליו אף קיבלה ביטוי בכתב  -העת ' היגינה ובריאות ' שנוסד על  -ידי המנהל החדש בשנת

. 1940

ן0ן

בניגוד לעמיתו בנו חיות  ,שפעל רק במסגרתה של הסתדרות העובדים הכללית  ,הצליח
שטראוס לכונן שיתוף  -פעולה פורה בעניינים

סוציאל  -היגייניים בין כמה אירגונים ומוסדות .

במהלך שנות הארבעים הוא ליכד את ' הדסה '  ,קופ " ח הכללית ומחלקת הבריאות של הוועד
הלאומי לשם מלחמה משותפת במחלות מידבקות  ,ובאותה התקופה הוקם ביוזמתו מוסד -
על פדראטיבי של התאחדות בעלי התעשיה  ,הסתדרות העובדים והסוכנות  ,שעסק בשיפור
תנאי העבודה

בבתי  -החרושת 02 .ן .

רגישותם הרבה של עולי גרמניה לנושא רווחתם ובריאותם של השכבות החברתיות
החלשות מצאה את ביטויה לא רק בתחום הרפואי המובהק  ,אלא גם בתחום אחר  ,קרוב לו

 העבודה הסוציאלית  .תחום זה אינו עומד אמנם במוקד חיבורנו  ,אולם כדאי לציין כאןכי גם בו חל תהליך של התמקצעות בעטייה של העלייה הגרמנית  .עד

() ק  ,ן
100

ראה :

ביבא -

ו ' שטראוס  ,החיים בישובים חקלאיים מבחינת היגינה  ,תל אביב

 מבנינו ההיגיני והכלכלי  ,תל  -אביב101

ראה

102

שם ,

:

. 1940

ר ' קוש  ' ,ולטר שטראוס בן  , ' 60הרפואה  ,מט ,

שם .

; 1939

הנ " ל  ,בית הילדים בקיבתן

, ) 1955 ( 1

עמ '

1933

עסקו בעבודה

. 15 - 14

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

סוציאלית בעיקר נשים מתנדבות חסרות הכשרה מקצועית  ,ואילו לאחר  -מכן  ,עקב בואם של
עשרות עובדים מקצועיים בעלי הכשרה ונסיון מגרמניה הפך עיסוק זה

למקצוע לכל דבר .

העובדים הסוציאליים יוצאי גרמניה  ,שהיוו בשנות הארבעים רוב בקרב עמיתיהם  ,היו
חדורים בגאווה מקצועית  ,ולפיכך זירזו את הקמתו של איגוד מקצועי בתחום

עיסוקם .

03ן

הדיון דלעיל נועד להמחיש את תרומתם של הרופאים יוצאי גרמניה להאצת תהליך
ההתמחות באמצעות בדיקה מדוקדקת של פעילותם בחמישה ענפים שונים של

הרפואה .

מהבדיקה עולה  ,כי תהליך מיסודם של מרבית התחומים החדשים התרחש כבר בשנים
1935 - 1934

( כינוסים ארציים ראשונים של פסיכיאטרים ורנטגנולוגים

להיגיינה מקצועית וסוציאלית

;

יסודם של מפעלי התרופות

וכו ' ) ,

;

הקמת הוועדה

ומכאן ניתן להסיק  ,כי

השפעתם של מאות הרופאים  -המומחים שעלו מגרמניה היתה מיידית  ,לפחות מבחינת

ההתמחות  .יתירה מזאת  ,נראה כי עליונותם של הרופאים יוצאי גרמניה בתחומים ספציפיים
של מדע הרפואה הקלה על גיבושם כקבוצה מלוכדת  ,שלא נטתה להתמזג בתוך הקהילה
הרפואית בארץ  -ישראל  ,ועל  -ידי כך הגדילה את אפשרויות ההשפעה שלהם על המערכת
ככלל  .היתה זו ' קבוצת  -לחץ ' חזקה שהמימסד הרפואי בארץ לא רק שלא יכול היה להתעלם
ממנה  ,אלא אף קיבל את המלצותיה במירב המקרים  .עם זאת  ,נראה להלן כי בתחומים

מקצועיים לא  -טהורים היה המצב שונה .

המודרניזציה ופיתוח המחקר הרפואי
בד  -בבד עם הכנסתם של תחומים רפואיים בלתי  -מוכרים לארץ  -ישראל שיכללו המומחים
יוצאי גרמניה הן את שיטות האיבחון של מחלות והן את דרכי הטיפול בהן  .להלן ייעשה
ניסיון לבחון ולהעריך את תרומתם הסגולית להחשת המודרניזאציה של שירותי הרפואה

בארץ  -ישראל  .לא רק במישור האיבחוני  -טיפולי  ,כי אם גם בהקשרים רחבים יותר  ,הנוגעים
לסדר הגודל ולאופן הארגון והתיפקוד של המוסדות האישפוזיים והאמבולאטוריים
המרכיבים את מערכת הבריאות

הארצית .

כזכור  ,מכשירי רנטגז ומעבדות בקטריולוגיות לא היו תזוז נפרץ כארץ  -ישראל בתחילת
שנות

השלושים .

לפיכך  ,אולצו בתי  -החולים לטלטל את חוליהם למרחקים כדי לבצע

צילום  -רנטגן  ,ומימצאי המעבדה חזרו לעתים קרובות באיחור רב  .אין תימה  ,כי בתנאים
עלובים כאלה ובהעדר מודעות מספקת לחשיבותן של בדיקות  -העזר  ,המעיטו רופאי ארץ -

ישראל להשתמש בצילומי  -רנטגן או במימצאי  -מעבדה והעדיפו לקבוע את האבחנות
בהסתמך על חושי המישוש והראייה

בלבד  " .י

הרופאים יוצאי גרמניה  ,שהכירו בארץ מוצאם את אמצעי האיבחון המתקדמים ביותר ,

103

גאה ע " ו דויטש  ' ,ההתפתחות של העבודה הסוציאלית כמקצוע בישוב העברי בארץ  -ישראל '  ,חיבור
לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ל ,

104

עמ '

 , 487 , 311הערה

. 150

כאשר ערך מקס לפקוב " ן  ,רופא  -עולה מברלין  ,שמונה כמנהל החדש של בית  -החולים המרכזי בעמק ,

את סיורו הראשון בבית  -החולים  ,הסתבר לו  ,לתדהמתו הרבה  ,כי במוסד אין כלל מעבדה בקטריולוגית ,
שלא לדבר על מכון  -רנטגן  .כששאל  ,כיצד מתבצעת בדיקה כמותית של סוכר בשתן  ,השיבו לו  ,כי
הרופא נוטל את צנצנת השתן  ,מביט בה אל מול האור ומחליט ' אם זה בסדר או לא בסדר '  .ר ' פריסטר ,
' הייקיב '

1א ' ) ,

מוסף הארץ 257 ,

( 11

בנובמבר  , ) 1968עמ ' . 17 - 16

ו4

ך

דורון נידרלנד

בית  -החולים ביילינסון ( ' בית  -החולים של קופת  -חולים

ביהודה ' )

העמידו את הדרישה למיכשור מודרני בראש סדר העדיפויות  ,השתדלו לצייד את מוסדות
האישפוז מהר ככל האפשר במכשירי  -רנטגן ובמעבדות בקטריולוגיות  ,והפכו את השימוש
האיבחוני באמצעי העזר החשובים הללו לשיגרה יום

יומית .

95ן

ואולם  ,הרופאים  -העולים מגרמניה לא הסתפקו רק בשיפור שיטות האיבחון והריפוי

ובהכנסת מיכשור רפואי חדש  .כמה מהם  ,ובראשם הארי הלר  ,המנהל של בית  -החולים
' בילינסון '  ,הציעו שינויים ארגוניים ותקציביים מרחיקי  -לכת  ,שנועדו לבנות בארץ  -ישראל
מערכת אישפוזית גדולה ומודרנית  ,על  -פי הדגם הגרמני שנשען על בתי  -חולים גדולים
ששימשו בעת ובעונה אחת כמרכזי טיפול  ,הוראה

ומחקר .

הארי הלרי ששימש ערב עלייתו ארצה כרופא ראשי

) ( Oberarzt

בבית  -חולים כזה

( ' פרידריכסהיין ' בברלין )  ,שאף להוליך את מוסדות האישפוז בארץ  -ישראל בדרך דומה ,
וכאשר התבקש להרכיב את הסגל הרפואי של בית  -החולים החדש ביהודה ( שנקרא אחר  -כך

על שמו של בילינסון )  ,דחף להקמת בית  -חולים גדול במושגי הימים ההם -
 -שיכיל ארבע מחלקות טיפוליות  ,מכון  -רנטגן ומכון

פתולוגי .

96ן

120

מיטות

למרות שבית  -החולים

' בילינסון ' היה אחד משיאי השיכלול והמודרניות במערכת הבריאות הארץ  -ישראלית דאז ,
לא נחה דעתו של המנהל השאפתן  .הוא טען  ,שהרפואה מתרכזת סביב בית  -החולים ולכן

חייבות כל המרפאות  ,המנותקות כהכרח מחידושי המקצוע  ,להיות קשורות לבית  -חולים
142

אזורי  ,שישמש גם כמרכז גדול של לימוד ומחקר  .למרכז רפואי מסוג זה היתה  ,לדעתו ,

עדיפות על  -פני המרפאות הקטנות והמכונים למיניהם  ,בהם השקיעה קופ " ח את עיקר
105

שם

106

ראה

ועל  -פי ראיונות שערכתי עם ורנר נימל ומקס

;
:

מרכוס .

רות בונדי  ,שיבא  -רופא לכל אדם  ,תל  -אביב

 , 1981עמ '

. 56

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

משאביה  .לפיכך  ,דרש תקציבי  -עתק בכדי להפוך את בית  -החולים ' בילינסון ' למוסד  -אשפוז
בסדר גודל של

מיטות .

1 , 000

לסן

דרישה מהפכנית זו נראתה בימים ההם בעיני הנהלת קופ " ח כ ' שיגעון גדלות ' 8סי
ונדחתה  ,כמובן  ,על

הסף .

אולם אפילו בקשות צנועות יותר של הלר ועמיתיו  ,מנהלי

המחלקות יוצאי גרמניה  ,שנועדו להביא למודרניזאציה של בית  -החולים
במתכונתו הקיימת  ,לא התקבלו

' בילינסון '

:

אין לקוות עוד לתיקון המצב לאחר שכל השנים נמצאו הענינים בויכוח תמידי בין
תביעות המנהלים של מחלקות ביה " ח ובין הנהלת המוסד וטענותיה שאין צורך
בשיכלולים

בשיפורים

ובציוד

הנדרשים

על

ידיהם .

היתה

תמיד

יד

האדמיניסטרציה הקשה על העליונה  ,ובכל פעם שעמדה על הפרק הברירה בין
רמה רפואית ובין סעיפי תקציב או פרינציפים של ההנהלה היתה מתגברת זו

האחרונה .

99ן

שאיפות המודרניזאציה של מנהלי המחלקות בבית  -החולים ' בילינסון '  ,בעלן המורשת
הרפואית הגרמנית  ,לא הוגשמו אפוא במלואן  .עם זאת  ,יש לזכור כי מרכז קופ " ח בא

לקראתם במידת  -מה  ,בעצם הסכמתו להקים בית  -חולים מוכרני וגדול יחסית  ,מסוגו של
' בילינסון '  .הקמת בית  -החולים ' בילינסון ' בשנים  , 1936 - 1935כמו גם פתיחת המרפאה

המרכזית החדשה ברחוב זמנהוף בתל  -אביב

( ב , ) 1936 -

סימלו את מדיניות הפיתוח החדשה

של קופ " ח  ,שהתבטאה בהעברת מרכז הכובד התקציבי מהמרפאות הקטנות בכפרים
ובמושבות אל המרפאות המרכזיות ובתי  -החולים בערים  .השינוי הזה בסדר העדיפויות

נתמך  ,כאמור  ,בהתלהבות על  -ידי רופאים מיוצאי גרמניה  ,שראו בו שלב ראשון בדרך
למודרניזאציה  .ברם  ,מנגד הוא עורר ביקורת קשה בקרב הרופאים הוותיקים של

המוסד .

הללו טענו  ,כי מגמת המודרניזאציה מיותרת ואף מזיקה  ,מכיוון שהיא גורמת לבזבוז כספים
ראוותני ויוצרת ניכור בין החולים לבין הרופאים .

0ון

טענות אלה מחד גיסא  ,והעקרון הסוציאליסטי של מתן עזרה רפואית שווה לחברי
הקופה בכל אתר ואתר מאידך גיסא  ,מנעו את האצת קצב המודרניזאציה במוסדות

קופ " ח .

ראשי הקופה המשיכו עדיין להקצות משאבים להקמת מרפאות קטנות בכפרים וכמושבות

וסירבו להרחיב את בית  -החולים ' בילינסון ' ולהפכו למרכז רפואי ומדעי גדול שיכלול מאות
מיטות  .כל השתדלויותיו של הלר לא נשאו אפוא פרי  .גישתו נראתה לממונים עליו
ן10

שם  ,עמ ' . 92

108

שם  ,שם .

109

ציטוט מדברי הארי הלר  ,הרופא כמוסד  -עלון אירגון רופאי קופ " ח ,

7 -6

( מארס  -אפריל

947ן )  ,עמ '

. 11
110

להלן כמה מובאות מדבריהם  ,שנאמרו בוועידה השמינית של רופאי קופ " ח ( חיפה

: ) 1937

' בענין בתי

החולים שגינו משגה גדול בבנין בי " ח בעמק ומשגה גדול עוד יותר בבנין בי " ח בפ " ת  .תמורת אלה

יכולנו לפתוח חדרי חולים בכמה נקודות  .תחת להוציא

44

אלף לא " י לבנינים  ,מוטב היה להקים הרבה

צריפים עם חדרי ניתוח וחדרי לידה ולאפשר הוספיטליזציה רחבה יותר '  .ר ' המר  ' ,לשיטות העבודה של
קופ " ח '  ,דפים רפואיים  ,ב ,

3

( מארס 1938

),

עמ '

. 105

' הבנינים עושים רושם של תירים מאמריקה אך אדם

בעל חשבון מוכרח להיות דואב על הוצאת הכסף לבנינים מפוארים '  .פ ' לנדר  ' ,דרגת חיינו גבוהה מדי ' ,

שם  ,עמ '  ' . 115רבים מאוד מחברינו מרגישים את עצמפ טוב יותר בסניף האזורי הדל

שבתל  -נורדו '

מאשר בבנין " המיניסטריון " ברח ' זמנהוף '  .ט ' ברמן  ' ,על תנאי עבודתם של רופאי קופ " ח '  ,שם  ,עמ '

. 114 - 113

ו * 4 :ן

דורון נידרלנד

כאליטיסטית ואנטי  -פועלית  ,מי ולפיכך נשאר בית  -החולים שלו מוסד קליני בלבד  ,למרות
שכונה

על דרך

ההיתול  ,כמובן  ' ,האוניברסיטה

של פתח  -תקוה '  .המרכז הרפואי -

אוניברסיטאי של ארץ  -ישראל נוסד בירושלים על  -ידי הסתדרות ' הדסה '  ,ששינתה בשנות
השלושים את מדיניות הבריאות שלה מן הקצה אל

הקצה .

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה ובמשך כל שנות העשרים עסקה  ,כאמור  ' ,הדסה '
בפיתוח רפואה סוציאלית מונעת והקדישה משאבים רבים להקמת מוסדות טיפול באם
ובילד  .בהתאם לתפיסה זו פרש האירגון בערים  ,במושבות ובכפרים רשת מסועפת של בתי -

חולים  ,מרפאות ותחנות  -יעוץ  ,שהעניקו טיפול ועזרה רפואיים לתושבי העיר והכפר

כאחד .

ברם  ,בפרוס שנות השלושים התחוללה תפנית במדיניותה של ' הדסה ' והיא החלה למסור

את מרבית מוסדותיה הרפואיים שמחוץ לירושלים בזה אחר זה לידי גופים אחרים ( עיריות ,
קופות  -חולים ) ,

כנראה  ,כתוצאה מהרעת מצבה הכספי בעקבות המשבר הכלכלי בארצות -

הברית  .י
2ן

כך  ,עד סוף שנות השלושים הפכה ' הדסה ' למוסד ירושלמי בעיקרו  .מעתה ואילך היא

הקדישה את מירב המאמצים לפיתוחו והרחבתו של בית  -החולים המרכזי שלה שם  ,בכדי

להפכו לבית  -חולים

אוניברסיטאי .

13י

קברניטי ' הדסה ' סירבו להודות בפומבי כי התפנית במדיניות ארגונם נגרמה בעטיים של
קשיים תקציביים  ,והסבירוה בצורך להקים מוסד מחקרי שיאפשר לרופאים  -המדענים

המגורשים מגרמניה להמשיך כאן ביצירתם המדעית 14 .י אמנם אפשר לפקפק במידת כנותו
ותקפותו של ההסבר הזה  ,אולם יש לציין  ,כי רגש החובה כלפי המדענים מגרמניה לא נשאר

בגדר של מס  -שפתיים בלבד  .מייד עם עלות היטלר לשלטון פתח בית  -החולים ' הדסה ' את
שעריו בפני הרופאים הנרדפים  ,והבולטים שבהם נתבקשו בבואם ארצה  ,ולעתים אפילו עוד
בגרמניה  ,לעמוד בראש המחלקות והמעבדות של המרכז הרפואי  -מדעי העתיד

לקום 5 .ין

הרופאים הללו העמיקו את ההתמחות בבית  -החולים ' הדסה ' בירושלים  ,ובמקביל
לעבודתם הקלינית עסקו גם במחקר מדעי שיטתי במסגרת האוניברסיטה העברית  .יכולתם

המדעית היא זו שאיפשרה את פתיחתה והפעלתה של הפרה  -פקולטה הרפואית למחקר
ולהוראת סטודנטים מתקדמים באוניברסיטה העברית ,
פקולטה  ,מאוחר יותר  ,ל ' פקולטה לרפואה '

( . ) 1950

16ן

והודות להם הפכה הפרה -

שליטתם המוחלטת של הרופאים

המדענים מגרמניה בבית  -החולים המרכזי של ' הדסה ' בירושלים השפיעה  ,כמובן  ,גם על
צורת עבודתו של האירגון  .הרופאים הללו דחפו את ' הדסה ' לכיוון החדש של מדעיות תוך
כדי הזנחתה של הרפואה הסוציאלית  ,שאפיינה את פעילותה בשנים
111

112

113

ראה כונדי ( לעיל  ,הערה

ראה בן  -דוד ( לעיל  ,הערה
ראה

שם .

. 92

. 186 - 185

הסתדרות מדיצינית ' הדסה '  ,עשרים שנות שירות רפואי בארץ  -ישראל

 , 1939עמ '
114

 , ) 107עמ '
 , ) 10עמ '

. 52

115

ראה בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

116

ראה

:

,

11 ) ( . ) ; .

, ) 10

בא " י

1938 - 1918

( לעיל ,

עמ ' . 187

Hebraische Universitat und die deutsche Alljah ' , Mirreilungsblarr der

 . 11ק , 44 ) 8 . 11 . 1940 ( ,
117

, ] 938 - 1918

ירושלים

ראה דברי יסקי  ,מנהל ' הדסה '  ,בהנחת אבן  -הפינה לבית  -החולים החדש על הר הצופים  ,ארכיון העבודה ,
 .(52קטעי עיתונות )  ,והשווה גם  ,עשרים שנות שירות רפואי
 ' 77ב '
תיק עמ
, ) 113
, 243
הערד
/ו1

2 44-

עברו .

17ן

,

ראה בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

וו
, ) 10

עמ '

. 188 - 187

~ Die

בית  -החולים

מן השאלונים עולה  ,כי

' הדסה '  ,הר הצופים  ,בסוף שנות השלושים

אחוז מהמשיבים הביאו לארץ  -ישראל שיטות איבחון

.

25 8

וטיפול מודרניות שלא היו ידועות קודם  -לכן ,

בשיטות הטיפול הרפואי הנהוגות

כאן .

8ון

.

ו 30 3 -

אחוז מביניהם הציעו שיפורים

מימצאים אלה תומכים במסקנה הנובעת מחלקו

הראשון של הדיון שהובא לעיל  ,לאמור  ,הרופאים יוצאי גרמניה חוללו מהפכה של ממש

בשיטות האיבחון והטיפול של מחלות .
כמה מהרופאים הללו אף הרחיקו לכת וניסו כאמור לישם גם את המודל הגרמני
האירגוני  ,כלומר  ,למקד את מרבית הפעילות הרפואית סביב מוסדות האישפוז בערים ,

באמצעות הפיכתם למרכזי  -ענק

מדעיים .

קופ " ח הכללית והסתדרות ' הדסה '  ,שחלשו הלכה למעשה על הרפואה הציבורית בארץ -

ישראל מראשית התהוותה  ,פעלו בשנות העשרים בהתאם לצורכי ההתישבות הציונית

והבעיות הרפואיות הקשות שהיא עוררה  ,ועל  -פי השקפה חברתית הדוגלת במתן עזרה
רפואית שווה לכל  .לפיכך  ,הזניחו שני האירגונים האלה את המחקר הרפואי והתרכזו
בהקמת

מוסדות

קליניים

בלבד ,

שכללו בנוסף לבתי  -החולים

בערים גם

מערכת

אמבולאטורית מסועפת במושבות ובכפרים .
כל נסיון להעביר לארץ  -ישראל את הדגם של אירגון הרפואה בגרמניה היה כרוך  ,מחוסר
משאבים מספיקים  ,בהזנחתה או אפילו בחיסולה המוחלט של המערכת האמבולאטורית ,
ובהפניית חלק הארי של המשאבים מהסקטור האמבולאטורי אל הסקטור האישפוזי  ,על -

מנת שניתן יהיה לבנות בערים מרכזים רפואיים גדולים ומודרניים  ,שישלבו טיפול  ,הוראה

ומחקר .
הנהלת ' הדסה ' היתה  ,כאמור  ,מוכנה לנטוש את מדיניותה הקודמת ולעלות על ' הדרך
המדעית ' נוסח גרמניה  .לעומתה  ,סירב מרכז קופ " ח לבצע תפנית כה חרה וניסה להמשיך

ולהחזיק את החבל בשני קצותיו  .מצד אחד  ,בנייה ופיתוח אינטנסיביים של מרפאות ובתי -
חולים מודרניים יחסית בערים  ,ומצד שני המשכת הפעילות האמבולאטורית בכפרים

ובמושבות .
118

על  -פי התפלגות בעונים לשאלות
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בשאלון .
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