התרי שליוו
במרכזה של חוברת זו עומדים שני דיונים  .הראשון שבהם נערך במסגרת יום עיון לזכרו של יוחנן אהרוני ,
אשר הנגב היווה את אחד המוקדים למחקריו  ,והוקדש לנגב בשלהי ימיה של ממלכת יהודה  .נ ד ב נ א מ ן דן
בפריחה שפקדה אותו

בפרק  -זמן זה  ,ומקדים אותה לימי מנשה  ,על רקע הכיבוש האשורי שיפשר

כלכלית מסועפת ומשגשגת בכל מרחב שלטונו  .אנסון פ ' רייני מתארך מחדש

את שכבות

6 - 10

מערכת

של תל -

עה  , -בזיקתן לאירועים ההיסטוריים הקשורים לנגב  .אברהם בירן ויצחק בית  -אריה מרחיבים את
הדיון לאתרים נוספים בנגב  -יהודה  .הם סוקרים את החפירות ומשמעותן לתולדות הנגב בערוער ותל  -עירא ,
שהיו ערי

חומה  ,ובחורבת עוזה -

מצודת  -מגדלים בגבול יהודה .

הדיון השני  ,המתייחס לתקופת הגאונים  ,עוסק במפגש של הקראות עם המגילות הגנוזות  .יו ר ם א רד ר
טוען  ,כי מיפגש זה לא היה בגדר תגלית חדשה לקראים  ,שכן ספרות אפוקריפית כגון זו היתה ידועה להם

כבר בבבל ובפרס טרם עלייתם לאשן  -ישראל  .יחד עם זאת  ,היה בו כדי להאיץ את אימהן עקרונותיה של

ספרות זו על  -ידי הקראים  ,בעיקר בתחום ההלכה ובעניין מרכזיותה של אשן  -ישראל  .חגי בן  -שמאי
מתמודד בשורה של הערות מתודיות עם הדרך בה קורא ארדר את המקורות  ,ומאיר כמה ענייני הלכה
ואמונה באור שונה .
חקר מבנהו של הבית השני העסיק רבות את המחקר  .אחד ממרכיביו הארכיטקטוניים של בית  -המקדש

 -המסיבה  ,המופיעה במסכת מידות שבמשנה  ,היא נושא מאמרו של יוסף פטריך  .צורתה של

' מסיבה '

זו היתה לדעת הכותב מעלה מדורג הבנוי בחלל עוביו של הקיר  ,דוגמתו ניתן למצוא גם במקדשי העמים
בתקופה

ההלניסטית  -רומית .

ההיסטוריוגראפיה העוסקת ביישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובראשיתה של העת

החדשה ,

היא נושא מחקרו של יעק ב ב רנאי  .הוא דן ביחס בין התמורות שהתחוללו בתולדות ישראל במאות הי " ט
והכ '  ,ובין ביטוין בכתיבה ההיסטורית של בני דורות

אלה .

פרשיות שונות מתולדות היישוב היהודי בארן  -ישראל בעת החדשה נידונות במאמריהם של י ש ר א ל
פריידין  ,יוסי כץ  ,ופרץ

לוינגר  .פריידין

בוחן מחדש את דרכו של הרב דיסקין  ,וטוען כילאהואהפך

את הקנאות לתופעה של קבע בירושלים  .תהליך זה התעורר אצל ממשיכיו  ,שלא השכילו להבין נכוחה את

תורתו והפכו את הקנאות מאמצעי לאידיאולוגיה  .כץ עוסק ברקע לפעילותם של ציוני מוסקבה האמידים
באשן  -ישראל  ,בהקמתה והתפתחותה של אחוזת

מגדל ומשמעותה למפעל ההתיישבות הציוני  .לוינגר

מתחקה אחרי תהליך הרכישה והפינוי של האדמות  ,שיועדו למושבה יקנעם ולקיבתן הזורע  ,תהליך אשר
נמשך שנות דור .
במדור

' תעודץק '

דן יוסי בן ארצי במספר תעודות של הקונסוליה הבריטית בירושלים  ,מבין אלה

שנמצאו בעזבונו של יעקב יהושע  .הן חושפות שתי פרשיות עלומות מתולדות העיר חיפה  -בקשה של

יהודים בשלהי המאה הי " ט מסגן הקונסול רוג ' רס לחסות בריטית  ,ויוזמתו של רוג ' רס לבניית מזח בחיפה .
במדור ' מידע ' סוקרת רחל ברקאי את תולדותיו והרכבו של האוסף הנומיסמאטי של בנק ישראל ,

בהדגישה פריטים ייחודיים מתוכו .
אהרן אופנהיימר

ועדת המערכת
פרופ ' יהושע

בן  -אריה  ,פרופ ' אברהם גרוסמן  ,פרופ '

לוין ,

ישראל לי

פרופ ' בנימין זאב קדר  -האוניברסיטה העברית

פרופ ' גד גילבר  ,פרופ ' יואב גלבר  -אוניברסיטת חיפה
פרופ ' אהרן אופנהיימר  ,ד " ר יצחק בית  % -ריה  ,פרופ ' גבריאל כהן ,

פרופ ' אריה כשר  -אוניברסיטת תל  -אביב

ד " ר יהושע קניאל  ,פרופ ' נתנאל קצבורג  -אוניברסיטת בר  -אי
,

ד " ר זאב צחור  -אוניברסיטת בן  -גוריון

ד " ר שמואל אחיטוב
פרופ ' אהרן אופנהיימר * ד " ר ישראל ברטל

התקין

:

:

ת "ד

ירושלים

, 7660
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אנסון פ ' רייני
אברהם בירן

יצחק ביות  -אריה

3
הייו יה הינו חלק מיום העיון השנתי לזכר פרופ ' יוחנן אהרוני ז " ל שהתקיים בשיתוף של המא
לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב  ,החברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותוה והמרכז לחקר או

-,

ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי ואוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב  ,י " א באדר תשמ " ג

. .

) 3 3 198 %

הנגב בשלהי ימיה של ממלכת יהודה
נדב נאמן

יוחנן אהרוני הקדיש למחקר אזור הנגב כחמש  -עשרה

שנה  ,מאז פתח בחפירות ערד בשנת . 1962

ן

בשתיים מן ההרצאות נידונו תוצאות חפירותיו של אהרוני בערד  ,כפי שהתבררו והתלבנו בעקבות
עיבוד החומר והעיון המחודש בו  .שני אתרים נוספים שנתגלו  ,נחקרו ונידונו בידי אהרוני  -תל
עירא וחורבת עוזה  -נחפרו לראשונה רק לאחר פטירתו וממצאיהם תורמים תרומה חשובה
להבנת תולדותיה של בקעת באר  -שבע  .ערוער שוכנת בשוליים הדרומיים

ויל

בקעת באר  -שבע

ושייכת בלי ספק לחבל הנגב ( הציון ' נגב ' יופיע כאן במשמעותו המקראית  :החבל הדרומי ביותר
בארץ

שבו ניתן עדיין להתפרנס מחקלאות ) .

קדש ברנע  ,לעומת זאת  ,שוכנת במדבר  ,מדרום לחבל

הנגב  ,וחורגת מקבוצת יישובי בקעת באר  -שבע  .ואולם  ,מתן פירוש נאות למימצא הארכיאולוגי
שנחשף בקדש  ,מותנה במידה רבה בהבנת תולדותיו של האזור השוכן מצפון לה  ,ולפיכך ניתן
לדון בהם במסגרת

אחת .

לאור הנתונים שהוצגו במחקרים השונים  ,ננסה לבחון את תולדותיו של נגב  -יהודה ( חבל
שבמרכזו נמצאת בקעת באר  -שבע ושלוחותיה ) בפרק הזמן האחרון

לקיומה של ממלכת יהודה .

בדיקה של התמונה היישובית המצטיירת מן החפירות והסקרים המקיפים שנערכו בבקעת באר -
שבע  ,מעלה שבמאה השביעית לפני  -הספירה פקדה את הנגב פריחה  ,שכמותה לא ידע בכל ימי
הבית הראשון  .בעקבות חורבנו של תל משוש ( אתר שבשיא שגשוגו  ,במאה האחת  -עשרה לפני-

הספירה  ,הקיף שטח של כששים

דונם )

.

הצטמצם מאד היקף היישוב בבקעת באר  -שבע נוסף

לבאר  -שבע המקראית  ,הקבורה כיום מתחת לחורבות העיר המודרנית  ,ושאי  -אפשר לקבוע את

שטחה בימי בית  -ראשון  ,ידועים במאות התשיעית  -שמינית רק שלושה אתרים נוספים  :תל באר -
שבע

( 10

דונם )  ,תל מלחתה (  15דונם ) ותל ערד (  4דונם ) .

בסוף המאה השמינית לפני  -הספירה חרב

תל באר  -שבע  ,ובמאה השביעית ככל הנראה הוקם על חורבותיו יישוב קטן ודל מאד  .תל מלחתה
ותל ערד המשיכו להתקיים במאה השביעית במתכונתם הקודמת  ,ולצדם צמח יישוב קטן בתל
משוש  ,ששימש אולי מעין תחנת -דרכים לשיירות  .ניתן לקבוע  ,כי במאה השביעית לפני  -הספירה
התקיימה שרשרת  -יישובים  ,רובם קטנים בשטחם  ,לאורכה של בקעת באר  -שבע  .המערבי שבהם
היה באר  -שבע  ,שעל קיומה מעידים הן

הטקסט המקראי והן אוסטרקון מערד .

תל באר  -שבע  ,תל משוש  ,תל מלחתה ותל

2

ממזרח לה נושבו

ערד .

לסיכום השקפותיו של " אהרוני על תולדות נגב יהודה לאור המקרא והמימצא הארכיאולוגי  ,ראה " :
' נגב יהודה '  ,יהודה וירושלים  :הכינוס הארצי השנים עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ '
כתובות ערד  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' 51 - 139נ ; הנ " ל  ' ,הנגב וספר המדבר

אהרוני ,

; 58 - 41

הנ " ל ,

הדרומי '  ,א ' מלמט ( עורך )  ,ימי

. 268 - 266

המלוכה  :היסטוריה מדינית ( ההיסטוריה של עם ישראל )  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' , 213 - 202
ראה מלכים ב כג  ,ח  ' :ויטמא את הבמות אשר קטרו שמה הכהנים מגבע עד באר שבע ' ; כתובת  3מערד ( אהרוני ,
כתובות ערד  ,עמ '  , 18שורות : ) 5 - 3

' וצוך חנניהו  :על ( ה ) כאר שכע עם משא צמד חמרם '  .לפירוש זה של

הכתובת  ,ראה  . 163 - 164 :קק ) . Lemaire , Inscriptions hebraiques , 1 : Les ostraca , Paris 1977 ,ע

רץ

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהורה

לשרשרת  -אתרים זו נוספו במאה השביעית שלושה יישובים גדולים  ,ששכנו כולם בשולי בקעת
באר  -שבע  ,במקומות שלא היו מיושבים קודם  -לכן  .האתר הגדול והמבוצר ביותר ביניהם הוא תל

עירא  ,השוכן על גבעה נישאה מצפון לבקעת באר  -שבע  .חומותיו הקיפו שטח המגיע לכדי
שלושים דונם  .חורבת עוזה נמצאת מדרום  -מזרח לערד  .במאה השביעית הוקמה במקום מצודה

ששטחה כשלושה דונם  ,ולרגליה השתרע יישוב ששטחו כשבעה דונם  .תל ערוער שוכן בדרומה

של בקעת באר  -שבע  .חומותיה של העיר הקיפו שטח המגיע לכעשרה דונם  ,ולרגליה השתרע שטח
מיושב נוסף שהיקפו כעשרה דונם  .בסקרים שנערכו בבקעת באר  -שבע נתגלו יישובים קטנים
נוספים שנוסדו במאה השביעית  ,דוגמת אתר קיטמית ושני אתרים הסמוכים לתל

עירא .

3

היישוב בבקעת באר  -שבע במאה השביעית נבדל באורח ניכר מן היישוב במאות השנים שקדמו

לו  .לא רק שמספר היישובים בבקעה גדל  ,אלא שגם היקפו של השטח המיושב הוכפל ( או אף
3

יהודה

" בית אריה  ' ,ח ' קיטמית'  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,פה ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 45
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נדב נאמן

שולש ) בתקופה זו  .מרכזי היישוב הועתקו מפנים הבקעה אל אזורי השוליים  .תמורות אלה בהיקף
היישוב ובתפרוסתו מחייבות הסבר

היסטורי  .יש

לזכור  ,כי תושבי אזורי  -שוליים מעוטי  -גשמים

תלויים במידה רבה בחסדי  -שמיים  ,והקמתם של יישובי  -קבע  ,שלחקלאות מקום מרכזי בכלכלתם ,

מותנית דווקא בכמויות המשקעים של השנים השחונות  .החקלאות בחבל הנגב היתה כמובן

משולבת בגידול  -צאז

אבל בהעדר מקורות  -מים קבועים היה מספרם של יישובי הקבע בנגב

;

מוגבל ושטחם מצומצם למדי  .לא ידוע לנו על כל גורם טכנולוגי חדש שהתפתח במאה השביעית

ושעשוי היה לגרום לגידול זה במספר היישובים ובהיקפם ; לפיכך  ,הסבר פריחתה היישובית של

בקעת באר  -שבע במאה השביעית וההתפתחות שחלה בכושר הנשיאה הכלכלי של אזור  -שוליים

זה  ,חייב להשען על שיקולים היסטוריים .
טרם שנבוא לדון בשאלה זו  ,נבחן בקצרה את העדות מן המקרא לגבי היישוב בנגב במאה

השביעית  .עוד בראשית ימי המחקר הגיאוגראפי  -היסטורי של הרשימות הגיאוגראפיות שבמקרא ,
הציע א ' אלט לקבוע את רשימת החבלים והערים המופיעה ביהושע סו  ,כא  -סב ויח כא  -כח לימיו
של יאשיהו

( 609 - 639

לפני -הספירה ) .

4

הנימוק המכריע שהביא אלט לקביעת תאריך זה הוא

הופעת מחוז בית  -אל  ,שעד לימי יאשיהו השתייך לתחום ממלכת ישראל  ,בממגרת מחוזות ממלכת
יהודה

( יהושע יח  ,כא  -כד ) .

חיזוק נוסף לתיארוך זה ניתן למצוא בכך  ,שבמחוז בית  -אל נזכרים

העוים ( פסוק כג ) וכפר העמוני ( פסוק כד )  ,שניהם יישובים שנקראו בשמן של קבוצות  -גולים

שהובאו מעוא ( עיר ששכנה באיזור הגבול שבין עילם לבבל ) ומעמון  ,והושבו במחוז בית  -אל בידי

רשימת הערים בה נזכרים יישובי  -גולים אלה  ,אינה

אחד ממלכי אשור ( אל  -נכון סרגון השני ) .
קודמת אפוא לסוף המאה השמינית  .יתר  -על  -כן  ,יישובים
נוסדו לפני המאה השביעית  .עם אלה נמנים עין  -גדי ( טו
5

ערערה ) ,

אחדים הנזכרים ברשימת הערים  ,לא
סב )  ,ערוער ( טו כב  ,בכתיב עדעדה -

ואולי גם קינה ( טו כב )  ,שהוצע לזהותה בחורבת עוזה .

6

רשימת הערים והמחוזות משקפת

אפוא נאמנה את יישובי ממלכת יהודה בימיו של יאשיהו וקצות תחומי המחוזות מייצגים נאמנה
את היקף הממלכה בפרק זמן

זה .

שלושים וחמישה יישובים נזכרים במחוז הנגב ביהושע טו ( כא  -לב )  ,ומניין זה עולה על מספרם

של האתרים שאנו מכירים בנגב אפילו בתקופת השיא שלו  ,במאה השביעית לפני  -הספירה  .חלק

מן המקומות הנזכרים ברשימה  ,היו יישובים קטנים מאוד  ,שכללו אולי רק בית  -אב אחד  ,ולכן אין
בכוחו של הסקר הארכיארלוגי  ,ויהיה מדויק ככל שיהיה  ,למצוא עדויות ליישובים זעירים אלה ,

שחלקם ודאי נמחק מן השטח עקב פעולות  -התיישבות מאוחרות

4
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 . 276 - 288קק  . 1953 ,לתאריכים אחרים שהוצעו לרשימת מחוזות יהודה  ,ראה
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קלאי  ,נחלות שבטי ישראל ,

 , 335ושם ספרות נוספת בעמ '  , 282הערה . 10

נ ' נאמן  ' ,עיון מחודש ברשימת ערי הלויים '  ,ציון  ,מז

( תשמ " ב )  ,עמ ' , 250 - 249

באמצעות השם האתני של קבוצות האוכלוסין שישבו בהם ( לדוגמה

:

הכינוי

הערה  . 36לציון מקומות
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ראה

:

1.

 . : Maintenance andכ)  Centuries 8 .ל - 51א the 61ת Babylonia 1מ ! Eph ' al , 'The Western Minorities
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ט Zadok , ~ Phoellicians , Philistines and Moabites

 . 5711 .קע 230 ) 1978 ( ,
6

Mesopotamia' , BASOR

.א

;

"

 . 76קק  , 47 ) 1978 ( ,םCohesion ' , Oriental 1

 18 topographie historiqae du Negeb ' , Semitica , 23פ ' /1 . Lemaire , ' L ' ostracon ' Ramat Negeb

 . 1 , 161 und das Siedlungsgebiet der kenitischen Sippeו ) . 18 - 22 ; 5 . Mittmann , ' 1קק ) 1973 ( ,
 . 234 - 235קק Hobab ' , ZDPV , 93 ) 1977 ( ,

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהורה

רץ

מאז שנחשף מצד חשביהו ונתגלו בו כתובות בעברית נטו חוקרים לקשור את הצמיחה
היישובית במאה השביעית עם השחרור מעולה של אשור והתעצמותה של ממלכת יהודה בעקברת
זאת בימי יאשיהו מלך

יהודה .

7

ההתרחבות והשגשוג נובעים  ,לפי הסבר זה  ,מגורמים פנים -

יהודאיים  ,והם תולדה של הנסיגה האשורית מתחומי ארץ  -ישראל בסוף הרבע השלישי של המאה
השביעית ומעליית כוחה של יהודה לאחר  -מכן  .ואולם  ,אף כי ממלכת יהודה נהנתה משגשוג
כלכלי ומפריחה יישובית בימי יאשיהו  ,הרי יש להטיל ספק בהנחה  ,שמקורה של פריחה זו

בגורמים פנים  -יהודאיים וביוזמות שפותחו בימי

יאשיהו .

חידת הצמיחה היישובית במאה

השביעית והגידול בכושר הנשיאה הכלכלי של נגב  -יהודה המתחייב מכך  ,אינה מוצאת את

פתרונה בדברי ימיו של יאשיהו  ,ודומה שיש לכרוך אותה עם גורמים שהיקפם רחב יותר .
בהקשר זה יש להעיר  ,שבמקרא לא נזכרה כלל הפריחה היישובית והכלכלית שידעה ממלכת
יהודה בימי יאשיהו  .דבר זה מפתיע בייחוד לגבי התיאור של בעל ספר דברי הימים  ,שלשיטתו
התברכו כל המלכים שעשו הטוב בעיני ה ' בפעולות בנייה  ,ביצור ושיקום בהיקף רחב  ,ולעומתם

נחלו המלכים עושי הרע בעיני ה ' רק מפלות  ,כשלונות וחורבנות  .בתיאור מפעלותיו של יאשיהו
בספר דברי הימים אין שום תיאור של פעולות בנייה ופיתות שבוצעו על ידו ובמקרא כולו אין

למצוא כל עדות לתנופה יישובית ולפיתוח כלכלי שפקדו את ממלכת יהודה בימיו  .מאליה עולה
השאלה  ,שמא החלו התנופה היישובית והפריחה הכלכלית עוד קודם ליאשיהו  ,ומפעלותיו אינן
אלא המשך ליוזמות ולמעשים של המלכים שקדמו לו

?

נראה  ,שיש להסביר את התנופה היישובית הגדולה ואת השגשוג הכלכלי של חבל הנגב במאה

השביעית על רקע הכיבוש האשורי של כל מרחב סוריה  -ארץ  -ישראל במחצית השנייה של המאה
השמינית לפני  -הספירה  ,ואיחודו תחת מרותה של האימפריה האשורית  ,שפיתחה מערכת כלכלית
מסועפת בכל המרחב הנתון

לשליטתה .

בתקופת שלטונם של חגלת  -פלאסר השלישי
( 05 - 721ך

( 727 - 745

לפני  -הספירה )

ושל סרגון השני

לפני  -הספירה ) סופח לתחומה של אשור כל השטח שבין נהר פרת לנחל הירקון ( למעט

תחומן של ממלכות אחדות בחוף הפיניקי )  ,ואף אשדוד הפכה שחווה אשורית ( אמנם עם מלך

בראשה ) .

הממלכות שמדרום וממזרח לתחום המסופח ( יהודה  ,פלשת  ,עמון  ,מואב

ואדום )

שועבדו לאשור והעלו לה מס  .מצרים  ,שלא השלימה עם דחיקת רגליה מאסיה  ,ניסתה להצית
מרידות בשטחים שכבשה אשור ואף שלחה יחידות  -צבא כדי לסייע לשליטים המורדים  .לבסוף

פקעה סבלנותם של האשורים  ,ובמסעות אחדים עלה בידם לכבוש את מצרים כולה  .תחילה ניסו
האשורים לשלוט על הטריטוריה הכבושה באמצעות צבא ופקידי  -מינהל  ,תוך השארת הנסיכים
המקומיים על כנם  .במועד מאוחר יותר העלו האשורים את נסיכי מחוז סאיס ( נמק הראשון ואחריו

7

ראה  ,לדוגמה  :י ' נוה  ' ,כתובות עבריות במצד  -חשביהו '  ,ידיעות  ,כה ( תשכ " א )  ,עמ '

ישראל כשלהי תקופת המלוכה '  ,קדמוניות  ,ו ( תשל " ג )  ,עמ '  - 2ר ; א ' בירן
סו ( תשמ " א ) ,

עמ ' 272

;

; 127 - 119

א ' שטרן  ' ,ארץ -

ור ' כהן  ' ,ערוער שבנגב '  ,ארץ ישראל ,

י ' אהרוני  ,ארכיאולוגיה של ארץ ישראל  ,ירושלים

 , 1978עמ ' ; 237 - 223

ח ' רביב ,

' תולדות יהודה מימי חזקיהו ועד יאשיהו '  ,א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה  :היסטוריה מדינית ( לעיל  ,הערה
עמ '  . 93 - 102 , 161 -67 ; 139 - 138קק  . Welten , Die Kdnigs-Stempel Wiesbaden 1969 ,ע ; ביטוי קיצוני
,)1

,

להשקפה זו ניתן לאחרונה במאמרם של י ' ידין וש ' גבע  ' ,ערי הנגב ויהודה על רקע זמנו של ירמיהו ( סקירה
ארכיאולוגית ) '  ,י ' הופמן

. 255 - 247

( עורך ) ,

אנציקלופדיה עולם התנ " ך  ,יא

:

ספר ירמיה  ,ירושלים  -רמת גן

 , 1984עמ '

ץע

דיון

נדב נאמן

יסימיך

)

למעמד ריבוני וסייעו להם להשליט את מרותם על הנסיכים יריביהם  .פסמתיך

( 610 - 664

לפני  -הספירה ) מייסד השושלת המצרית הכ " ו  ,עלה לשלטון בתמיכה אשורית ואיחד את כל מצרים
תחת שלטונו בעת שעמד בברית עם אשור  .דומה  ,שאשור ויתרה על השלטון במצרים בלא מאבק

מזוין  ,ובאופן זה הבטיחה לעצמה את השקט בגבולה הדרומי של האימפריה  .אין אפוא תימה
שבמקורות הקלאסיים המתארים את עליית השושלת הכ " ו במצרים לא נזכרת אשור כלל  ,וכי
במועד מאוחר יותר  ,בעת שאשור נאבקה בכשדים ובבני מדי  ,התייצבו שליטי מצרים ( פסמתיך

ובנו נכה השני ) לצדה של

אשור .

8

גורם נוסף  ,שחשיבותו עלתה מאז כיבוש כל תחומי הסהר הפורה בידי אשור  ,הוא הערבים

שוכני אזורי הספר  .אין כמובן לראות בערבים חטיבה מגובשת בעלת מדיניות אחידה  ,וחטיבות
השבטים  ,ששכנו באזורים מרוחקים זה מזה  ,נקטו מדיניות שונה  ,בהתאם לנסיבות שנתהוו
בחבלים שבשכנותם  .מצב דברים זה איפשר לאשורים לפעול נגדם בדרכים אחדות  ,בהתאם
למגמותיהם בכל אזור ואזור  .פעמים שיתפו האשורים פעולה עם שבטים ערביים והסתייעו בהם

כדי לקדם את מטרותיהם בתבלי הספר  .לעתים מצאו עצמם נאלצים ללחום בהם כדי להגן על
אזורי הספר  ,או בעת שהערבים התקשרו בברית עם אויביה של אשור  .ופעמים ניסו האשורים
לדחוק את רגלי הערבים ולזכות בשליטה על נתיבי הסחר ועל הסחורות שהובלו בהם  ,וכדי להשיג
זאת ערכו מסעות  -מלחמה ארוכי  -טווח לאזורי המדבר  ,תוך נסיון לפגוע במקומות מושבם ולכפות
עליהם את

תנאיהם .

9

מציאותם של שבטים ערביים בחבלי הספר חייבה את האשורים לעמוד כל

העת על המשמר ולעתים אף הצריכה מאמץ צבאי לא  -מבוטל  .ככלל ניתן לקבוע  ,שהאשורים
התמודדו בהצלחה עם הבעיה הערבית ושמרו על אזורי היישוב ועל נתיבי השיירות שעברו בהם
מפני סכנתם של שבטי
קטע מתבליט אבן מתל
א  -צאפי  ,מגולף בסגנון

אשורי

המדבר .

שלטונה הבלחי  -מעורער של אשור בכל מרחב ' עבר הנהר '  ,יחסי השלום עם מצרים וריסון

שבטי הנוודים בחבלי הספר איפשרו לאשורים לקיים מעין  ' ( pax Assyriacaשלום

אשורי ' )

במרחב הנתון למרותם  .מדיניות זו  ,שהביאה הן לצמצום החיכוכים ומלחמות השחיקה בין
המעצמות הגדולות ובין המלכים המשועבדים והן לאיחודו המינהלי של מרחב הסהר הפורה תחת
רשות אחת  ,נועדה לשרת בראש וראשונה את האינטרסים הכלכליים של אשור  .על מגמות

כלכליות  -מסחריות אלה מעידות אחדות מכתובות מלכי אשור  ,ולהלן נציג מקצת מן העדויות

לכך .

0ן

לאחר שתיאר את כיבוש עזה ושעבודה מוסיף תגלח  -פלאסר השלישי וכותב  ' :את הנמל שלו

( של שליט עזה ) חשבתי לנמל של אשור '  .לאחר שתיאר את כיבוש שומרון והטלת יראתו על בני
8

.

לדיון מקיף בבעיות אלה ראה  :א ' מלמט  ' ,הרקע ההיסטורי להתנגשות בין יאשיהו לפרעה נכה במגידו '  ,ישראל
בתקופת המקרא  ,ירושלים

 , 1983עמ ' , 234 - 228

 .קק  . 133 - 147 ; 15 ) 1978 ( ,עק 13 ) 1976 ( ,
the

,

0

,

ושם ספרות נוספת
!

"

. Spalinger , ' Psammetichus ,, .

; ]0

Research
Center
~

14

Egypt' ,,

49 - 57 ; idem , 'The Date of the Death of Gyges and 115 Historical Implications' , Journal

 . 400 -409קק American Oriental Society , 98 ) 1978 ( ,
9

לסקירה מקיפה  ,ראה  . 81 - 169 :קק 1 . Eph 'al , The Ancient Arabs , Jerusalem 1982 ,

10

לדיון מקיף במגמות הסחר של האימפריה האשורית ראה  :ח ' תדמור  ' ,מסעות המלחמה האשוריים לפלשת ' ,

ליוור ( עורך )  ,היסטוריה צבאית של ארץ ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ד  ,עמ '
ארצות המקרא בימי בית ראשון  ,ירושלים תשל " ז  ,במקומות שונים

;

; 285 - 261

"

מ ' אילת  ,קשרי כלכלה בין

נ ' נאמן  ' ,נחל מצרים והמדיניות האשורית

באיזור הגבול עם מצרים '  ,שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום  ,ג ( תשל " ט )  ,עמ '

, 145 - 138

. 158 - 152

הנגב בשלהי ימי ממלכת

נס אשורי עשוי ברונזה

מבנה קמרונות אשורי בתל ג ' מה

בעל צורת סהר  ,שנתגלה בתל שרע

קירות הלבנים בנויים
בשיטת ' ראש ופתין '

יהירה

לי ון

מצרים וערב מוסיף מרגון וכותב  ' :פתחתי את הנמל החתום של מצרים  ,אשורים ומצרים בוללתי

וגרמתי שיסחרו אלה עם אלה '  .לאחר כיבוש החוף הפיניקי  ,בימי תגלח  -פלאסר השלישי  ,מונו
מוכסים לגבות מכס על כל העצים שנכרתו בהר הלבנון  .נוסף למינוי נציבים במחוזות שסופחו

לתחום אשור  ,הפקיד תגלת  -פלאסר פקידים אשורים מיוחדים כדי שיפקחו על חוף הלבנון ועל
ספר המדבר המזרחי ( ואולי גם על חוף  -פלשת )  ,חבלים שכלל לא סופחו לאשור ואשר נודעה להם

חשיבות כלכלית רבה  .אסרחדון

( 669 - 680

לפני -הספירה ) אף הרחיק לכת והחריב את העיר צידון ,

ובמקביל בנה נמל אשורי ( שנקרא בשמו ' כר  -אסרחדון ' )  ,כדי שיתפוס את מקומה של צידון בסחר

הים  -התיכון  .המניעים לכל הפעולות הללו הם אינטרסים כלכליים של אימפריה  ,המנסה לבסס את
אחיזתה בשטחים שכבשה ולנצל אותם לטובתה

;

צעדיה אלה חורגים מעבר ללקיחת השלל

ולהטלת המסים  ,שאפיינו את המדיניות האשורית בשלבי הצמיחה וההתפשטות של

הממלכה .

לעדויות שבכתב על הפעילות האשורית בחוף  -פלשת וכאזור הגבול עם מצרים  ,מצטרף

המימצא הארכיאולוגי .

!ן

בתל ג ' מה ( אל  -נכון ארזה האשורית )  ,השוכן על נחל הבשור  ,הוקם מרכז

וניבנו ארמונות  ,כדי שישמשו את המינהל האשורי באזור .
11
12
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בתל שרע נחשפו שתי מצודות שניבנו

לדיון מסכם בשאלה זו ראה נאמן  ,שם  ,עמ '  , 154 - 152ושם ספרות נוספת .
" נוה ) B . C. E . Philistia : The New Evidence from Tell
 . 8 -21קק  12 ]/, 35 ) 1985 ( ,א8ת11ת ) 70פירסם לאחרונה ארבעה אוסטדקונים שנתגלו בשכבת היישוב האשורית
בתל ג ' מה  .באחד מהם מופיעה רשימת שמות  ,שבכל אחת מן השורות נזכרים אב ובנו  .אחדים מהאנשים נושאים
שמות שמחם  -מערביים  ,אבל רוב השמות מסתיימים באות שי " ן ושייכים ללשון לא  -ידועה  .נוה הציע ,
 Seventh-Centuryת' Writings and scrip ~ 1

"

קנ

י

יע ז

נדב נאמן

וכלי  -ארמון .

במאה השביעית  ,ונמצאו בהן ממצאים ' אשוריים ' מובהקים  ,דוגמת כלי  -ברונזה

מצודה אשורית נחשפה גם בחורבת הוגה ובאתר נוסף השוכן בנחל  -שיקמה  ,על הגבול המשוער
שבין ממלכות עזה ואשקלון  .בתל אבו מלימה  ,השוכן במחצית הדרך בק נחל הבשור לוואדי אל -

עריש  ,נחשפה מצודה  ,שבללה בתוכה חדרי  -מגורים ומקדש אשורי .

3ן

כל האתרים הללו נתקיימו

במאה השביעית  ,וצמיחתם ושגשוגם קשורים ישירות בפעילות האשורית באזור

חוף  -פלשת .

בד  -בבד עם ההתפתחות היישובית והפריחה הכלכלית בחוף  -פלשת ובנגב  -יהודה חלו

תהליכים של צמיחה יישובית ושגשוג כלכלי ללא תקדים גם בדרום עבר  -הירדן  ,בממלכת אדום .
דומה  ,כי פריחתה הגדולה של ממלכת אדום חלה במאה השביעית  ,בימיהם של המלכים קוס  -מלך ,
אירמו וקוס  -גבר  ,וכי היא קשורה ליציבות החיצונית ולפעילות הכלכלית הענפה שבאו בעקבות

הכיבוש האשורי 4 .י יחידות  -צבא אשוריות חנו כנראה בגבולות ממלכות עבר  -הירדן ( אדום  ,מואב

ועמון ) ונועדו להבטיח את נאמנותן ולשמור על גבולן מפני איום ממזרח  .ואכן  ,בימי אשורבניפל
( ) 627 - 668

הגנו יחידות אלה על גבולות הספר של ממלכות עבר  -הירדן מפני התקפות שבטי

הערבים  .כמויות ניכרות של קרמיקה אשורית נתגלו באחדים אדומיים  ,דוגמת בצרה ( בוצירה ) ותל

אל  -ח ' ליפה 5 ,י ויש בכך להעיד על היקף המגעים המסחריים שנתרקמו בתקופה דו  .מקדש אשורי
נחשף באקרופוליס של העיר בצרה  ,ואף הוא משקף את הקשר ההדוק שקיימה אשור עם ממלכת
אדום  ,שהיתה משועבדת

לה .
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הצמיחה הגדולה בהיקף היישוב ובכושר הנשיאה הכלכלי של נגב  -יהודה במאה השביעית לא
היתה אפוא תופעה מבודדת הקשורה לממלכת יהודה בלבד

;

היא השתלבה בהתפתחויות

יישוביות וכלכליות מסועפות במרחב גיאוגראפי גדול  .צמיחה יישובית וכלכלית זו אינה אלא

שנושאיהם היו תושבים מקומיים ממוצא פלשתי או שכירים מיוון  .יש לשים לב לכך  ,שהבנים בלבד נושאים
שמות שמיים  -מערביים  ,בעוד שהאבות נושאים אך ורק שמות ממוצא זר  .דומה  ,שניתן להסביר זאת בכך ,
שתושבים זרים נוטים תדיר לתת לבניהם שמות מקומים  ,תוך נסיון לשלבם בסביבתם החדשה ולטשטש את

נוכריותם  .במקום אחר ( נאמן  ,שם  ,עמ '  ) 153 , 144 - 141הצעתי  ,שסרגון השני מלך אשור הושיב כשנת
( שמוצאם אינו ידוע משום שהתעודה שבורה ) באזור נחל  -מצרים  ,אל  -נכון בעיר ארזה ( תל

ג ' מה ) .

716

גולים

נראה לי ,

שהאבות הנזכרים באוסטרקונים מתל ג ' מה  ,הם גולים שהובאו למקום על  -ידי השליט האשורי  :וכי
האוסטרקונים נכתבו בימי הדור השני  ,בעת שרבים מן הבנים נקראו בשמות מקומיים  .אם נכונה השערה זו  ,יש
בכך כדי ללמדנו על הטמיעה המהירה של הגולים בארצות אליהן הועברו ; וכן עד כמה קשה לקבוע את מוצאם
של תושבים לפי ניתוח שמותיהם  ,אפילו בתקופה זו של העכרת קבוצות גדולות של אוכלוסין ממקום
ה ~ KEru -החתום של מצרים '  ,ארץ ישראל  ,סו ( תשמ " א )  ,עמ '

13

ר ' רייך  ' ,לזיהוי

14

ב ' עודד  ' ,שכני ישראל במזרח '  ,א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה
 . 31 - 37 ; ; 188 - 186קק , 104 ) 1972 ( ,

, , fEe

'

Iandgom of

4 . ( , Peoples of Old Testament Times ,ט) Wiseman
תInfluence 1

11 Kenyon ,

.נ

]( .

:

למקום .

. 287 - 283

היסטוריה מדינית ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
 .א .נ
Bartlett , ~ The Rise ;and Fall of

idem , 'The Moabites and Edomites ' ,

 Neo-Assyrianת . 238 - 244 ; C . M . Bennett , ' Some Reflections 0עק Odord 1973 ,
 5 . ( , Archaeology 4 ! the Levant: Egaysט )  . Parrץ ! Moorey 4

,

"

.

.

)1

Transjordan ' ,

 . 165 - 171 ; R . H . Dornemann , The Archaeology of the Transjordan ! 1 theקק Warminster 1978 ,
 . 178 - 181קק Ages, Milwaukee 1983 ,
15

Bronze and

ז ' משל  ' ,הערות לבעיית תל אל  -ח ' ליפה  ,אילת ועציון גבר '  ,ארץ ישראל  ,יב

 . 51 * - 59 * ; C . M . Bennett ,עק Pottery' Eretz Israel , 9 ) 1969 ( ,

10

Moab

,

 . 53 - 63קק
]6

,

"

( תשל " ה )  ,עמ ' ; 53

Glueck ,

.א

' Some Ezion-Geber : Elath Iron 11

45 . ( ,,ט ) Clines
' Excavations at
 ) .,ע  .ע  .נ י
I BiblicalB
 )נ  .נ  .ו ] ] ~ 8Sheffield 1983
 . 9 - 17 ; M . F . Oakeshott , 'The Edomite Pottery ' , 154קק ~ ,
and

בנט ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' " the ; 169 - 166

,

!  Transjordan' , Srudiesנidem , 'Neo Assyrjn Influence 1

 . 181 - 187קק ~ of Jordan , 1 , Amman 1982

History and

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהודה

תולדה של  pax Assyriacaושל האפשרויות הכלכליות החדשות  ,שנוצרו בעקבות פעילותה

הנמרצת של האימפריה האשורית בכל האזורים הסמוכים ליהודה  ,כולל עבר  -הירדן  ,חוף  -פלשת ,

יי

וגבול  -מצרים  ,ומאמציה לזכות בנתח גדול ככל האפשר מן הסחר הערבי  .הצמצום בחיכוכים
וביריבויות בין ממלכת יהודה לשכנותיה  ,שכולן נשתעבדו לאשור והפכו להיות בנות  -חסותה ,

והתרקמות קשרים כלכליים מסועפים בין האזורים שמסביב לה  -הביאו לצמיתתם של יישובים

גדולים למדי בתחומי נגב  -יהודה  ,לאורך נתיב הסחר החשוב שהוליך מעבר  -הירדן דרך בקעת
באר  -שבע אל חוף  -פלשת

ומצרים .

מבחינה היסטורית  ,תואמת תקופה זו את ימיו של מנשה  ,שליט שמלך חמישים וחמש שנה
( ; 642 / 1 - 686 / 5

עוצר מ  , ) 696 / 5 -שעל קורותיו כמעט ולא ידוע דבר מן המקרא  .בספר מלכים לא

מסופר מאומה על דברי ימיו של מנשה  ,והמחבר הסתפק בתיאור מפורט של חטאיו כתחום
הפולחן  ,שבהם תלה את חורבנה של ממלכת יהודה לאחר  -מכן  .בעל ספר דברי הימים תיאר את
מנשה כחוטא  ,שחזר בתשובה לאחר שנענש בידי שמיים  ,ואחרי שהיטיב דרכו בנה את חומת

ירושלים והציב שרי  -חיל בערי יהודה הבצורות  .המחקר הארכיאולוגי מאפשר לשפוך אור נוסף על
תקופה עלומה

זאת .

מסתבר  ,שמנשה ניצל את הנסיבות החדשות שנוצרו בעקבות ' השלום

האשורי '  ,כדי לשקם את ממלכת יהודה  ,שנפגעה פגיעה אנושה בעת מסע סנחריב (  , ) 701וכדי

להגדיל את ההתיישבות ולהשתלב בסחר הבינלאומי המתפתח  .במסגרת מדיניות זו ניבנו תחנות -

דרכים ומצודות קטנות לאורך ציר נחל באר  -שבע ( תל ערד  ,תל מלחתה  ,תל משוש ואולי גם תל
באר  -שבע ) והוקמו מרכזים חדשים  ,גדולים ובנויים היטב  ,במקומות אסטראטגיים השוכנים סמוך

לנתיב זה ( חורבת עוזה  ,ערוער ותל

עירא ) .

ייסודם של רבים מן האתרים של ממלכת יהודה שנזכרו לעיל  ,נקבע בידי חופריהם לימיו של
יאשיהו  .מבחינה של הנימוקים שהובאו כדי לאשש תאריך כה מאוחר במסגרת המאה השביעית ,

ניתן להיווכח בנקל  ,שתאריך זה מבוסס בראש וראשונה על שיקולים בעלי אופי היסטורי  .יש
לזכור  ,שכלי  -החרס הנחשפים בשכבות  -חורבן של אתרים ארכיאולוגיים משקפים בדרך  -כלל את
השנים האחרונות שקדמו לחורבן היישוב  ,ולשם קביעת משך קיומה של אותה שיכבה ותאריך

ייסודה  ,נאלצים חוקרים להסתייע בנתונים ובשיקולים ' היסטוריים '  .לאור הניתוח שהוצג לעיל ,
נראה כי מוטב לקבוע את זמן ייסודם של רוב היישובים הללו לימיו של מנשה מלך יהודה ,
במחצית הראשונה של המאה השביעית לפני  -הספירה  .באופן זה אף אפשר להסביר את הופעתן
של ידיות עם טביעות ' למלך ' באתרים שנוסדו במאה השביעית ( ערוער  ,תל עירא  ,עין  -גדי )  ,זמן לא
רב לאחר מסעו של סנחריב

ליהודה .
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ההתפתחויות היישוביות והשגשוג הכלכלי בימי יאשיהו

( ) 609 - 639

היו כנראה המשך רצוף

ליוזמות ולהישגים שהושגו בימי מנשה  ,סבו  .הנסיגה האשורית מן הארץ בימי יאשיהו נובעת
בראש וראשונה ממלחמת האזרחים הממושכת שפקדה את אשור מאז ראשית שנות השלושים של

המאה השביעית ומן הלחץ של קבוצות  -נוודים גדולות על גבולותיה הצפוניים והמזרחיים של

האימפריה האשורית  .בעקבות נסיגה זו ( שחלה במועד לא  -ידוע לאחר שנת

11

לברית מציאותם של עיני

 630לפני  -הספירה ) ,

' למלך ' באתרים שנוסדו במאה השביעית  ,ראה לאחרונה  :ע ' מזר  ,ד ' עמית וצ ' אילן ,

' דרך הגבול שבין מכמש ליריחו וחפירות חורבת שילחה '  ,ארץ ישראל  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ '

פלשת ליהודה

:

 ; 248 - 247ע '

תמנה ( תל בטש ) בתקופת הברזל ב "  ,ארץ ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 317

מזר  ' ,בין

ך 1

י יין
.

נדד נאמל

אחדות מן הממלכות שהיו משועבדות עד כה לאשור  ,וביניהן ממלכת יהודה  ,זכו

לעצמאות .

מסתבר  ,שיאשיהו ניצל את החלל הפרליטי שנרצר  ,כדי להשתלט על מחוז בית  -אל ולספחר לתחום
ממלכתו  .פרט לאירוע זה אין עדויות ברורות על מאבקים צבאיים שהתחוללו באזור במחצית

הראשונה לשלטונו של יאשיהו  .במצרים  ,בת  -בריתה הנאמנה של אשור מאז ימי אשורבניפל ,
אפשר לראות מעין ' מדינה יורשת '
האחרונה באזור החוף ובסוריה

;

) ( successor state

של האימפריה האשורית בחבלים שפינתה

וספק רב אם החדירה המצרית לתוכם היתה מלווה במלחמות

ובכיבושים 8 .י מסתבר  ,שעיקר מעייניה של מצרים היו נתונים למאבק המכריע שה תחולל בצפון ,

בין אשור לבני מדי והבבלים  ,מאבק שבו נטלה מצרים חלק פעיל לצדה של אשור  .מצרים
הסתפקה בשלטון ישיר על אזורי החוף והעמקים ובהכרה נומינלית במעמדה ההגמוני בחבלים
שפינתה אשור  ,כולל ממלכת יהודה  .דומה אפוא  ,שרוב תקופת שלטונו של יאשיהו עמדה בסימן

שקט בגבולות והתפתחות יישובית וכלכלית ברחבי ממלכתו ; ומסתבר  ,שמצב דברים זה איפשר לו
לבצע את הריפורמה

הדתית  -פולחנית שלו בלי הפרעות מבחוץ .

בעיית היקף גבולו של יאשיהו ומעמדו הבינלאומי קשורה קשר בל  -ינתק בפירוש ההיסטורי

שניתן למימצא ממצד חשביהו  ,אתר השוכן בצפון פלשת  ,סמוך ליבנה  -ים .
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מקובל להניח ,

שהמצודה הוקמה בעת שממלכת יהודה השתלטה על חבל החוף  ,במגמה לבסס את אחיזתה באזור

זה .
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ואולם שלטון יהודאי בחבל זה איננו עולה בקנה אחד עם העדויות ההיסטוריות  ,לפיהן ערכו

פרעוני השושלת הכ " ו מסעות מלחמה לאורך החוף בדרכם צפונה ; ואין לשער  ,שממלכת יהודה
שלטה באזור זה  ,שנרדעה לו חשיבות כה רבה בעיני מצרים וממלכות פלשת  .מן החפירות
והסקרים שנערכו לאחרונה בשפלת  -יהודה התברר  ,כי אתרים רבים שחרבו במסע סנחריב ( , ) 701

לא נושבו עוד במאה השביעית ; ובאתרים אחרים ניכרת ירידה

בעוצמת הביצור ובאיכות הבנייה .

לעומת זאת  ,ניכרת פריחה בחוף  -פלשת במאה השביעית  ,ובייחוד בולט הדבר בעקרון ( תל
מיקנה )  ,שכנתה הסמוכה של ממלכת יהודה במערב  .אף מסתבר  ,שתמנה ( תל בטש ) נכללה במאה
השביעית בתחום ממלכת עקרון  ,וכי גבולה הצפוני -מערבי של ממלכת יהודה עבר בין בית  -שמש

18

ראה הספרות המופיעה בהערה  , 8לעיל  .הירודוטוס

שלכד אותה  .ח ' תדמור

"

( ב ) 157 ,

מספר  ,שפסמתיך צר במשך

 29שנה

על אשדוד  ,עד

 . 101קק  ( ' Philistia Under Assyian Rule ' , BA ,, 29 ] 1966[ ,הציע  ,שהמצור חל

בשנה העשרים ותשע של פסמתיך  ,כלומר כשנת  , 635ולא שנמשך  29שנה  .ואולם הדבר אינו יוצא מכלל

השערה  ,ולפי מצב ידיעותינו כיום מוטב להניח  ,שמצרים קיבלה לידיה את שטחי ארץ  -ישראל וחוף הלבנון בלי

להתקל בהתנגדות  ,אולי אף כהסכמה אשורית  ,כפי ששיער ספלינג ' ר ( [ לעיל  ,הערה  , ] 8עמ ' . ) 51

למלחמת

האזרחים שניטשה באשור מאז ראשית שנות השלושים  ,ואשר בעקבותיה נאלצה לנטוש את שטחיה במערב ,
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דיון

נדב נאמן

לתמנה  .י 2הנסיגה בהיקף היישוב ובעוצמת הביצור והבנייה בשפלת  -יהודה  ,לעומת התעצמותן של
ערי פלשת  ,אינה עולה בקנה אחד עם ההנחה  ,שממלכת יהודה התפשטה בימי יאשיהו עד לחוף

הים .

לעיל עמדנו על כך  ,שרשימת החבלים והערים המופיעה ביהושע סו כא  -סב  ,ית כא  -כח ,

משקפת את תחום ממלכת יהודה בימי יאשיהו ; ואילו מצד חשביהו נמצא הרחק מערבה מגבולות
אלה  .הקירמיקה היוונית הרבה שנתגלתה באתר  ,מעידה על ישיבתם של שכירי  -חרב ממוצא יווני
במקום  ,דבר העולה בקנה אחד עם דברי הרודוטוס ( ב , 152 ,

, ) 154

שפסמתיך מלך מצרים העסיק

שכירי  -חרב ממוצא יווני כדי לבסס את שלטונו  .נראה לי  ,שהמימצא האפיגראפי שנתגלה באתר ,
מלמד על שירותם של עובדים מיהודה בשדות הסמוכים למצודה  ,וכי במסגרת עבודת  -מס זו היו

כפופים ל ' שר '  ,אל  -נכון המפקד המצרי של המצודה ( או ממונה

מטעמו ) .

22

ניתן אולי לקבוע את

זמנם של ממצאים אפיגראפיים אלה לימיו של פרעה  -נכה  ,לאחר החלפת יהואחז באחיו יהויקים

( מלכים ב כג ,

לב  -לה ) ;

אבל ייתכן  ,שהם קדומים יותר ושייכים לימיהם של פסמתיך ויאשיהו  .אף

אין זה מן הנמנע  ,שגם הכתים  ,הנזכרים במכתבי ערד  ,היו שכירי  -חרב מיוון ששירתו בצבא -
מצרים  ,וכי מלך יהודה  ,שהיה כפוף למצרים  ,נאלץ להעביר אספקה ליחידות  -שכירים

אלו .

23

על קשרי הסחר המסועפים שנתקיימו בחבלי הדרום בסוף המאה השביעית מעידים כלי החרס

האדומיים והיווניים  -מזרחיים  ,שנמצאו באתרי הנגב המערבי

ונגב  -יהודה .

24

שני אתרים שנוסדו

במאה השביעית  ,ראויים לתשומת  -לב מיוחדת בהקשר זה של הסחר הבינלאומי  .בחפירות עין  -גדי
נחשף בית  -מלאכה לרקיחת  -בשמים  ,שבו הפיקו כנראה את השרף מן האפרסמון שגידלו
בסביבה

;

25

ומסתבר  ,ששרף זה ( ששימש לבושם ולרפואה ) הופק במסגרת סחר הייצוא של יהודה

בתקופה זו  .היישוב בעין  -גדי נוסד ככל הנראה בראשית המאה

השביעית ;

ומסתבר  ,שאחד

המניעים להקמתו נבע מן האפשרויות הכלכליות החדשות שנוצרו בעקבות ' השלום
והתפתחות

21

האשורם

הסחר הבינלאומי  .עניין רב מעוררת גם המצודה שנבנתה במאה השביעית בקדש -

חופר האתר

(ע '

מזר ) ,

סבר  ,שתמנה נכללה בתחום ממלכת יהודה והסמיך סברתו על ' ריבוי הטביעות

הממלכתיות והמשקולות האופייניים ליהודה '  ,שנתגלו בחפירת האתר ( [ לעיל  ,הערה

, ] 17

. ) 321

עמ '

לא ניתן

להיכנס במסגרת דיון זה לבדיקת הקריטריונים הארכיאולוגיים לקביעת גבולות ממלכת יהודה במאה השביעית

;

אבל חשוב להבליט את הסכנה האורבת לפתחם של חוקרים הקובעים את גבולותיה של הממלכה לפי התפוצה
המירבית של הקירמיקה והממצאים האחרים שמוצאם מיהודה

( ראה

במיוחד ידין וגבע  ,לעיל  ,הערה

: )7

דווקא

בתקופת ' השלום האשורי ' נתקיימו יחסי  -סחר מסועפים בכל רחבי הסהר הפורה  ,ובעקבות זאת הועברו חפצים

רבים ממקום למקום  .יתירה מזו  ,במסגרת קשרי הסחר נעשה מאמץ לאחד את מערכת המידות והמשקולות  ,על -
מנת להקל על המגעים בין הנוטלים חלק כסחר ; לפיכך  ,יש להמנע מהדבקת תווית ' לאומית ' לחפצים ששימשו

למדידה או לשקילה  .ריבוי הכלים והמשקולות  ,הנפוצים בערי יהודה  ,גם בחפירות תמנה  ,נובע ממקומה בגבול
המערבי של האחרונה
22

;

אבל אין להסיק מכך  ,שהעיר נכללה במאה השביעית בתחום ממלכת

לאוסטרקון ממצד חשביהו ראה  :נוה ( לעיל  ,הערה
בעמ '  ; 260 - 259ח ' רביב  ,כתובות מתקופת הממלכה בישראל  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '
; )7

24 New Philological Study ' , Maarav , 1

 . 33 - 66קק 978 ( ,
23

14

; 398 - 394

160 - 159י 230י

) Judicial Plea from Mesad Hashavyahu

[)

אהרוני  ,כתובות ערד ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' ; 145 - 144 , 13 - 12

; 271 - 250

למיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 233

מ ' כוכבי  ' ,עונת החפירות הראשונה בתל מלחתה '  ,קדמוניות  ,ג ( תש " ל )  ,עמ '
עמ '

25

)  -Yamאטתץ8

,י

Pardee , ~ The ; 55 - 46

.ס

לגבי הכתים במקרא ובמכתבי ערד  ,ראה  :ש " א ליונשטאם  ' ,כתים '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ד  ,ירושלים תשכ " ג ,
טורים

24

:

למיר ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '

, 269 - 259

יהודה .

ושם ספרות נוספת

; 24 - 23

בירן וכהן ( לעיל  ,הערה , ) 7

י ' בית  -אריה  ' ,תל עירא  :עיר מצודה מימי מלכי יהודה '  ,קדמוניות  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '  ; 23מ ' בירן ,

' תל עירא '  ,שם  ,עמ '  ; 27ידין וגבע ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 252
ב ' מזר  ' ,עין גד "  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ו  ,ירושלים תשל " ב  ,טורים

 , 207 - 201ושם ספרות

נוספת .

הנגב בשלהי ימי ממלכת יהודה

ברנע  ,הרחק מגבולה הדרומי של ממלכת

יהודה .

26

ו ל דן

מסתבר  ,שיש לראות באתר מעין תחנת  -דרכים

מבוצרת  ,שבה הושבו חיילים ופקידים ושנועדה לתווך בסחר עם התושבים המקומיים ועם
השיירות שעברו סמוך לה ; וכן גם

להבטיח את השליטה על מקורות המים החשובים הסמוכים לה .

האם היתה קדש  -ברנע מצודה שנבנתה ביוזמה מצרית  ,ביוזמה אדומית  ,או בידי מלך מיהודה

?

לשאלה זו פנים רבות  ,וקצרה היריעה מכדי להיכנס כאן לבירור סוגייה מורכבת זו  .מתן התשובה

לשאלה מותנה במידה רבה בפרסום כל הממצאים שנתגלו באתר ; קביעה מספרית מדויקת של
מוצא החפצים תאפשר ליישב במידה רבה יותר של ודאות את שאלת הבעלות על מצודה מרוחקת

זו .
מצב זה של סחר בינלאומי מסועף  ,שבו לקחו חלק ממלכות ועמים רבים  ,ושהביא לשגשוג
ולפריחה כלכלית ויישובית במרחב כולו  ,בא אל קצו עם הנצחון הבבלי על אשור וכיבוש כל

תחומי ' עבר הנהר ' בידי ממלכת בבל  .המאבק הבבלי  -מצרי ונסיונותיהן של שתי המעצמות לכפות
על הממלכות ששכנו באזור לתמוך בהן  ,הביאו לקיטוב  -עמדות מיידי ולמלחמות בין

הצדדים .

מובן  ,שאין לתאר באור אידילי את היחסים בין הממלכות ששכנו בתהומי ארץ  -ישראל ועבר -
הירדן בתקופת ' השלום האשורי ' ולאחר  -מכן  ,ואפשר שגם במרוצת המאה השביעית  ,התחוללו

לעתים מאבקים מזוינים ביניהן  .אבל דומה  ,שהמאבק בין מצרים ובבל וההשתלטות הבבלית על
כל מרחב ' עבר הנהר '  ,וכן המדיניות החדשה שהכניסו הבבלים  ,שעיקרה ניצול החבלים שכבשו

כדי לשקם את ממלכת בבל  ,שנפגעה קשות במסעות המלחמה האשוריים  -כל אלה הביאו קץ

על הפריחה היישובית והשגשוג הכלכלי שפקד את האזור  .יישובי מערב הנגב הרבו אולי בתקופת
המאבקים הבבליים  -מצריים על השליטה בחוף  -פלשת  ,בעוד שיישובי מזרח הנגב נפלו בידי
אדום  .זו האחרונה צידדה בבבל ושיתפה עמה פעולה  ,ודאי על רקע הסיכוי לרשת את יהודה בחבל

הנגב  ,ובעת הכיבוש הבבלי  ,בשנת  , 587 /6לכדה את ערי הנגב והחריבה אותן  .נוכח חלקה זה
בכיבוש הבבלי ובחורבן ערי יהודה הפכה אדום לסמל הרישעה בספרות הנבואית המאוחרת ,
ולאחר  -מכן גם בספרות התלמוד

ובמדרשים .

,
26

מ ' דותן  ' ,מצודת קדש ברנע '  ,ספר אילת  :הכינוס הארצי השמונה  -עשרה לידיעת הארץ  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '
; 117 - 100

ר ' כהן  ' ,החפירות בקדש ברגע בשנים  , ' 1982 - 1976קדמוניות  ,טז ( תשמ " ג )  ,עמ '

נוספת בעמ '

. 14

, 14 - 2

ושם ספרות

2ן

ערד בשלהי ימיה של ממלכת יהודה
אנסון פ ' רצני

אף שערד מוזכרת פעמים מעטות מאוד

בתנ " ך  ,ופעם

אחת בלבד בכתובת מצרית ( שישק

, ) 112 - 107

אפשר לנסות ולתארך את שכבותיה על  -פי תולדות סביבתה הקרובה  ,היא הנגב התנ " כי ( של יהודה ) .
זאת היתה גישתו של יוחנן

אהרוני  ,והיה בה שילוב של חפירות בצורה סטרטיגראפית באתרים

שונים ( ערד  ,מלחתא  ,עירא  ,ערוער  ,באר  -שבע ) ,

שבע של

ימינו ) ,

באזור הומוגני מן הבחינה האקולוגית ( עמק באר -

יחד עם סקרי  -שטח אינטנסיביים ובהתאמה ל ' תולדות האזור ' מתוך המקורות  .זה

יישומה המודרני של תכניתו המקורית של א ' אלט  .י בוועדה לפרויקט ערד מנסים  ,על  -פי דרך זו ,
להציע תאריכים לשכבות המאוחרות בתל ערד  ,במסגרת האירועים ההיסטוריים הקשורים

לנגב .

ואם התרחקנו במקומות אחדים מדעותיו המקוריות של אהרוני  ,הדבר נובע מראיות חדשות  ,או
מהתייחסות חדשה לראיות ישנות .

' קדש כהנים '

לפני שנדון בשכבות האחרונות לגופן  ,מל ההכרח לעסוק בקביעה שנעשתה לא

קערות  -מנחה משכבה  . 10הן נמצאו בלוקוס
מתחת לרצפות של שכבות

,9

 8ו. 7 -

על המדרגה שלרגלי מזבח העולה  2 .הן נקברו

, 394

ברצפת שכבה

מכבר  ,הנוגעת

לשתי

7

( המזבח היה קבור לגמרי כבר בשכבה

, )8

היתה

סידרה שלמה של כלי  -חרס מנופצים  ,שאותם ייחסו לסוף המאה השביעית לפני  -הספירה  .קערות

המנחה עצמן הן מסוג שכלל אינו אופייני למאות השביעית או השישית לפני  -הספירה ; הן מתאימות
לטיפולוגיה של השכבות המוקדמות יותר  ,אף שדומה כי הן עוצבו במיוחד לשימוש בפולחן  ,ולכן
הימצאותן מוגבלת לתחום חצר המקדש  .בכל קערה נמצאת כתובת חרותה  ,בעלת שני סימנים

:

הראשון הוא ק ' ארכאית  ,שבשום פנים אין להשוותה ל  -ק ' הפיניקית המאוחרת  .הסימן השני נתון
במחלוקת  ,בייחוד משום שבמקרה אחד הוא קשת פשוטה  ,מונחת על

גבה  ,עם

קו

מרכזי  .בדוגמה

השנייה  ,הקו המרכזי חוצה את הקשת ויוצר בבירור זנב ארוך  .לא ייתכן שזו ש ' פיניקית מן המאה
ק " ש  ,קיצור למלה ' קודש '  ,וכי הכתב הוא פיניקי מן

השישית  .קרוס ההזיק בדעה ששני הסימנים הם

המאה השישית  ' .הסימן השני הוא כ ' ארכאית  -האחת בעלת זנב  ,והאחרת אף עתיקה יותר  ,בלא

זנב  .אהרוני פירש את הסימן השני כסמל לקרבן  ,וכלל לא ראה בו אות ; והיו לו סיבות טובות
1
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עוד בשלהי ימי ממלכת יהודה

 7ל7ן

רימון הנושא כתובת הכוללת
את הביטוי קדע1כהנמ '

ואולם אם נצא מן ההנחה שסימנים אלה הם ק " מ  ,אפשר שיש כאן קיצור ל ' קודש

ביטוי

כהנים ' -

שלא נמצא בתנ " ך ובאפיגראפיה עברית עתיקה עד לזמן האחרון  .למייר פירסם לא מכבר רימון -
קראמיקה קטן  ,שנמצא אצל סוכן עתיקות בירושלים  ,הנושא את הכתובת
כהנם '

:

' לבינת יהו ] ה קדש

דבר המחזק את ההצעה שהעלינו עוד ב  6 . 1965 -את הצעתו של קרוס מפריכות אותיות

; 5

הכתב  ,צורת הקערות והסטרטיגראפיה .

שכבה סו  -המאה התשיעית לפני  -הספירה
את בנייתה של המצודה בשכבה

10

אפשר לייחס לתקופת מלכותו של אסא  7 ,בסוף המאה העשירית

או תחילת המאה התשיעית לפני  -הספירה ( בין
(  848 - 870לפני  -הספירה )

8,

לגבות מסים ותעריפים מן הפלשתים ומן

במעבר

910

ל  . ) 870 -מצד שני  ,בנו של אסא  ,יהושפט

מתואר כיזם של מבצעי  -בנייה נרחבים  9 ,וכאדון הנתיבים לאילת 0 .י כדי
הערבים  ,ח

היה עליו להחזיק צבא חזק בנגב ולשלוט

השיירות .

המקורות ההיסטוריים אינם מספקים נתונים ברורים על הנסיבות שהובילו להחרבת שכבה , 10
אך בתקופת מלכות יורם

(  841 - 853לפני  -הספירה )

שליטת יהודה בנגב נחלשה בגלל הניתוק

מאדום 2 .י את החולשה הזאת ניצלו הפלשתים והערבים  ,שפלשו ליהודה ובזזו את בית המלך .

,

י0ץ ] חט sur grenade

5

 . 236 - 239קק 87 ) 1981 ( ,

6

בשיחותי עם אהרוני בעת החפירה .

מלכים א  ,סו כג

,

"

"

דברי הימים ב  ,יד ד  -ו

7

ראה

8

לתיארוך המדויק ביותר של מלכי יהודה  ,ראה

:

;

;

3ן

ספק

1 . Lemaire , ' Une inscription palio-hEbraique

וכן להלן  ,הערה

/

.8

 ofthe Hebrew :צE . R . Thiele , The fitysterious Number-:

 . 217ק  ,יKings , Michigan 1983
9

דברי הימים ב  ,טז א  -ב

;

מז  -מח .

10

מלכים א  ,כב

11

דברי הימים ב  ,טז י  -יב .

יג

;

כא

ג.
12

שם  ,כא

ח -י .

13

שם  ,כא

טז  -יז .

17

? (//

אנטון פ ' רייני

אם ערד היתה נמלטת מחורבן בשעת סכנה כזאת  .אירוע זה התרחש בוודאי זמן לא רב לאחר אמצע

המאה התשיעית לפני  -הספירה  .דומה  ,שתאריך כזה עדיף על התיארוך הכללי שקבע אהרוני לסופה
של השככה העשירית  ,בשנת

עוכבה
שכבה

9

9

-

לפני  -הספירה לערך .

800

4ן

חידוש השליטה בנגב  -המאה השמינית לפני  -הספירה

היא אות לשלטונה המחודש של יהודה על הנגב ועל נתיבי הסחר ממדבר  -ערב לחוף הים -

התיכון במאה השמינית לפני  -הספירה  .אין ספק שהיה זה הישגו של עוזיה

שבנה מחדש את

אילת " ,

( עזריה ) ,

שלא זו בלבד

אלא גם גבר על הפלשתים  ,הערכים והמעונים כחצי  -האי סיני  .אויבים

אלה הצליחו לפתוח במתקפת -נגד בזמן מלכותו של אחז  ,בשנים 732 - 735לפני  -הספירה  .ברור  ,שהם
ניצלו את החולשה שנגרמה עקב פלישתו של תגלת פילאסר השלישי  ,מלך אשור  ,אשר עלה בצבא

גדול על הגליל ועל דמשק  .תוצאה נוספת של פלישה זו והחולשה שבעקבותיה  ,היתה כיבושה
מחדש של אילת בידי האדומים
ונגב  -יהודה .

ועכבה

8

6 ,ן

אשר השתתפו בהתקפה מתואמת עם הפלשתים כנגד ערי השפלה

אירוע זה הביא כנראה להריסתה של שכבה . 9

לן

-

ימי חזקיה

את הקמתה של שכבה

8

אפשר להבין במסגרת הכנותיו של חזקיה למרד כנגד אשור  .בין שאר

הצעדים שנקט  ,הוא תקף את תחום עזה  ,שמלכה  -צילבעל -
פעולה זו הקלה על התפשטותם של השמעונים לנגב המערבי .

9ן

סירב להצטרף לברית נגד אשור  ' .י

בו בזמן פלש חזקיה להר  -שעיר -

כנראה הרמה ההררית שמדרום לבאר  -שבע  ,ולא האזור שממזרח לערבה .

20

מצודות הנגב היו חלק

ממערכת ההגנה  ,שהביאה להקמת בסיסי  -אספקה ברחבי הממלכה  .י 2שכבה  2בבאר  -שבע נבנתה
כנראה כחלק מאותן ההכנות למלחמה של ממלכת יהודה שעשה חזקיה .

22

את ביטולו של מזבח העולה במקדש ערד אפשר אולי לקשור ברפורמות שבוצעו בתקופת
שלטונו של

ושאותן יזם בשנתו הראשונה  .אישור חשוב לאותנטיות של האזכורים

חוקיה ,

ההיסטוריים לרפורמות הללו  ,מתקבל כעת ממחקריו של גינצבורג  ,אשר הראה כי יש קווי  -דמיון

לשוניים חזקים בין הגרעין העיקרי של ספר דברים לבין הנביא הושע  ,בן המאה השמינית .
גינצבורג יכול כעת לקבוע בבטחון

למעשה ,

' הרפורמה הדתית שביצע חזקיה  . . .היתה לבטח כהשראת ספר

:

דברים  . ' . . .י2

ושוב  ,אין הצדקה לגישה הטוענת  ,שהפסקת השימוש במזבחות בערד ובבאר  -שבע היתה יכולה
להתרחש רק בימי מלכותו של יאשיה .

18

14

אהרוני ( לעיל  ,הערה

15

מלכים ב  ,יד כב ; דברי הימים ב  ,בו

16

מלכים כ  ,טז ו .

 , ) 2עמ '

.8

18

ב.

20

17

דברי הימים ב  ,כח יז  -יה .

22

א " פ רייני  ' ,יין מכרמי המלך '  ,ארץ ישראל  ,טז (  , ) 1982עמ '

23

 . 37ק  1982 ,וזסץ

19

New

21

,

מלכים ב  ,יח ח .
דברי הימים א  ,ד לט  -מג .
שם  ,שם מב  -מג .
דברי הימים ב  ,לב

. 180 - 179

H . L . Ginsberg , The Israelian Heritage of

כז  -כס .

ערך בשלהי ימי ממלכת יהודה

קערה

יעם

?(//

חרותת ' קב '

בחלק השמאלי ) .

ערד ,

שכבה סו

את הרפורמה של חזקיה אפשר להבין לאור נפילתה של הממלכה הצפונית ונסיונו לאחד את

השבטים הצפוניים עם שבטי הדרום  ,בנאמנותם לירושלים כמרכז דתי בלעדי  .את תחילת מלכותו
והרפורמות אפשר לתארך לשנת

715

לפני  -הספירה

עלה על יהודה בשנתו הארבע  -עשרה של חזקיה .
חזקיה ,

25

;

זאת לאור הקביעה החד  -משמעית  ,שסנחריב

24

הרפורמות בוצעו בשנה הראשונה למלכות

כלומר ב  714 - 715 -לפני  -הספירה  .הוא שלח הזמנה לשבטים הצפוניים  ,להצטרף לחגיגות

הפסח שתערכנה בעיר הבירה  .כדי להוכיח להם כי הוזמנו על בסיס של

שוויון  ,חש

חזקיה שיהיה זה

נבון מבחינה מדינית לצוות על ביטולם של הפולחנים הנפרדים בערי יהודה ומצודותיה

26 ,

ממש כפי

שדרש משבטי ישראל לוותר על מקומותיהם הקדושים בשומרון  ,בית  -אל ועוד  .זה הרקע הדתי
וההיסטורי שמאחורי המימצאים הארכיאולוגיים בערד

המקדש  .זו גם הסיבה להריסת ( פירוק
הואיל והריסת לכיש

לפני  -הספירה ' ,

2

3

?)

:

נטישתו וכיסויו של מזבח העולה בחצר

המקדש והמזבח  ,כפי שנתגלו בחפירות בבאר  -שבע .

תוארכה עתה מעבר לכל ספק למסע המלחמה של סנחריב בשנת

ברור  ,שתל ביתימרסים ובאר  -שבע נהרסו גם הם בידי האשורים .

27

701

אפשר  ,שבאותה

תקופה נהרסה ערד עד היסוד בידי האדומים  ,בשיתוף  -פעולה של האשורים  ,אשר ניצלו את שעת
24

מלכים ב  ,יח יג ; ישעיהו לו א  .וראה דברי תילה ( לעיל  ,הערה
כונן  ' ,מאירועי שנת ארבע  -עשרה לחזקיהו

:

 , ) 8עמ ' , 175 - 174

לעומת דבריהם של ח ' תדמור ומ '

מחלת המלך וביקור המשלחת הבבלית '  ,ארץ ישראל  ,טז ( . ) 1982

עמ ' . 201 - 198
25

דברי הימים ב  ,כט ג .

26

דברי הימים ב  ,לו .

מלכים  ,ב  ,יח כב ; ישעיהו לו ז

27

ראה :

28

Pritchard , Ancient Near

"

19
;

דברי הימים ב  ,לא א

;

לב יב .

 . 8 .נ A . L . Oppenheim , ' Babylonian and Assyrian Historical Texts ' ,

,

(  ] 7נ וג=) Eastern Texts
 . 2878 - 288קק ' , Princeton 1955 ,

 7לוז
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המשבר של ממלכת יהודה  .האדומים עזבו את הברית נגד אשור ושילמו מס כאשר הופיע סנחריב

בפיניקיה  .דומה  ,שיש רמז לאיום אדומי על יהודה באוסטרקון שמתוארך לשכבה

; 8

29

יש בו

התייחסות ל ' הרע אשנר ] אדנם עשתה ] ' .

שכבה

7

-

התחדשות אחרי שפל  -אמצע המאה השישית לפני  -הספירה

יהודה איבדה את שליטתה

על הנגב ועל הנתיבים לאילת ולמדבר  -ערב כתוצאה ממפלתה לסנחריב .

במשך חמישים שנה לפחות  ,רוב שנות מלכותו של מנשה  ,יש ראיות למכביר המצביעות על

כך ,

שממלכת יהודה הוגבלה לתחומיה ההרריים המצומצמים  .סנחריב נטל נתחים גדולים מתחומה של
יהודה ומסר אותם לצילבעל מלך עדה ,

30

ולמלכי אשדוד ועקרון  .ואף  -על  -פי  -כן  ,מס כבד הוטל על

העם ביהודה  ,ומלכותו של מנשה מתוארת בתנ " ך כתקופה של חולשה ושל כפירה דתית  .הוא מונה

. 686 - 687

שותף לשלטון יחד עם אביו  ,חזקיה  ,ב  , 696 - 697 -והמשיך לכהן בתפקידו עד

ן3

לימים

הכניס שוב פולחנים זרים למקדשים המקומיים  .במשך כל השנים הללו ועד לעלייתו על כס
חדש  ,אסרחדון  ,ב , 679 -

המלוכה של מלך אשורי

אין שום דבר המצביע על כך שההסדרים

הטריטוריאליים של סנחריב שונו לטובת יהרדה  .אדרבה  ,הכול מצביע על תהליך הפוך  .אחד
המאפיינים הבולטים של מדיניות אשור בהמשך היה מסע המלחמה לכיבוש מצרים  .שלב ראשון

היה כיבוש ' ארצה ' ( כנראה
לפני  -הספירה .

כין השנים

כאל  -עריש ) ,

המרכז החשוב בנחל  -מצרים ( ודי

33

673 - 676

לפני  -הספירה אסרחדון התערב כענייניהם של הערבים כדי לתמוך במנהיגם

יות ' ע  ,המשועבד לו  ,נגד נסיון התמרדות של המנהיג היריב  ,והבו .
673

שליטה במצרים התחתונה במסע המלחמה
הערבים ,

אשר

שלאחר  -מכן  ,ב 671 -

מתאפשרת בלא תמיכתם

37 .

של יהודה ' .

במסע  -מלחמה נוסף על מצרים  ,ומת בדרכו .
הראשון של אשורבניפל כנגד מצרים  ,ב -
29
30

 .ק ANET,

31

33
34

288

3

על  -כן מנשה לא היה יכול לפתוח בהקמתם

 , ) 2עמ ' , 76 - 72

מס '

9

'

669

20

40 , 666 - 667

כאשר כמה מלכים  ,ובהם מנשה וצילבעל עם

5נ .40 -

תילה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 176 , 174
 . 131 - 137קק 1 . ( ' Te[ Aviv , 9 ) 1982 ( ,מסA . F . Rainey , 'Toponymic Problems ) 0
 . 290ק  . 7 - 8 ; ANET ,ק (Jhronicles , Locust Valley 1975 ,
A . K . Grayson , Assyrian and
שרג 1 . Ephil , The
.
" ! Arabs: Nomads 0 " the~ Borderl
,
 ,ן )  CenturiesBג! ג . oftheFertitel Crescent Pth -

.

I

.

.

 . 3025ק  ; ANET,אפעל  ,שם  ,עמ '

. 126

 .ק ANET,

36

292

37

אפעל ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ '  . 191 % - 2925 ; 142 - 137קק ET,

38
39
40

לפני  -הספירה  ,כאשר פתח אסרחדון

וקביעה זו חלה גם על זמנו של מסע המלחמה

 . 126 , 128 - 129קק Jerusalem 1982 ,
35

לפני  -הספירה .

36

הוא הדגיש את

וכך  ,אין ספק שנתיבי הסחר ממדבר  -ערב דרך הנגב לחוף הפלשתי  ,היו

מחדש של יישובים בנגב באותה עת  .והדבר נכון גם בשנת

אהרוני ( לעיל  ,הערה

יעדו 35 ,

הוא הצליח לרכוש

הוליכו את צבאו במדבר  -סיני  .ברור ששום פלישה למצרים לא היתה

בידיהם של הערבים  ,מתחריה העיקריים

32

34

היה זה צעד חשוב  ,משום שב -

תוכננה הפלישה למצרים  .אף שבאותה שנה נכשל אסרחדון בהשגת

עזרת

אל  -עריש )

2,

'

ב 679 -

דברי הימים ב  ,כא טז -יז ; כו ז  -ח .
גרייסון ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ ' . 127
294

 .ק ANET ,

~

A

ערר בזלהי ימי ממלכת יהודה

להתלוות אל השליט האשורי בעלותו על מצרים  .ודומה שמצב  -דברים זה

כוחותיהם  ,נדרשו

בסיני ובמדבר  -ערב לא השתנה עד למסע המפורסם של אשורבניפל

מסע המלחמה הבא ( השלישי ) של אשורבניפל כוון נגד

בנגב ,

לנו  -אמון  ,ב . 663 - 664 -

צור  ,כנראה ב 663 -

לפני  -הספירה .

42

רוך

ן4

העיר

נאלצה להיכנע  ,כנראה מסיבות לוגיסטיות  ,וההסגר היבשתי והימי שאשורבניפל הצליח להטיל

עליה  ,מראה עד כמה חזקה ורחבת  -היקף היתה השליטה האשורית על דרכי התחבורה ברחבי המזרח
הקרוב כולו  .מתקבלת על הדעת ההנחה  ,כי החדרת פולחנים כנעניים ואחרים בידי מנשה  ,כפי
שעשה לפניו המלך הישראלי אחאב ,

אחרים  ,ובהם גם הערבים .

45

היתה אות להתקרבות מחודשת אל

43

צור 44ועמים שכנים

משום כך קשה להניח  ,שמנשה היה בעמדה נוחה כלפי האשורים ,

דווקא כאשר בעל  -צור נענש .

אולם בעשור שלאחר  -מכן החלה אשור לאבד מכוחה  .פסמתיך הראשון  ,נסיך סאים
עלה לשלטון תחת כיבוש אשורבניפל
ברית עם גיגם מלידיה

( לוד ) ,

ב , 664 -

( ד) ,

אשר

הצליח לאחד את מצרים כולה ב  . 656 -עד  -מהרה כרת

דבר שאיפשר לו להפסיק את תשלום המס לאשור .

46

צעד כזה השפיע

בלא ספק על מדינות הלבאנט  ,אך הוא לא משנה את השליטה בנגב ועל הנתיבים לאילת  ,לפחותלא

בשנים הראשונות  .בקצה השני של הקיסרות  ,אחיו של אשורבניפל  -שמש  -שום  -אוכין  ,מלך בבל
מרד גם הוא  .אשורבניפל היה עסוק בדיכוי המרידה הזאת במשך ארבע שנים ( , ) 648 - 652
ולבסוף מינה את עצמו למלך בבל .

47

בעת המלחמה בין שני האחים החלו הפיניקים להפגין סימנים של אי  -נאמנות ( אולי בהשפעת
המצרים ) ,

וגם הערבים ניסו להתערב לטובת שליט בבל

המורד .

48

האשורים נאלצו לפתוח במערכה כנגד מלך עילם שתמך גם הוא

. 646 - 647

התרחש בשנים

49

אך הם הוכו מכה ניצחת .

בשמש  -שום  -אוכין .

רק לאחר  -מכן יכול היה המלך האשורי להקדיש את כוחו לענישת

הערבים  .סימנים שונים מורים על כך  ,שהמלחמה הערבית המפורסמת נערכה בשנת
643 - 644

לערך .

50

והדבר

או

645

בשלבים האחרונים של המערכה חדר הצבא האשורי עמוק לתוך שטחם של

הערבים  ,כשפתח במתקפה מדמשק אל תוך הלג ' ה  .בדרכם חזרה היה עליהם לפנות אחורה  ,לעבר
פיניקיה  ,ולכבוש את הערים אוסו ועכו .

לתקופת המצור על בבל
שם  ,עמ ' 295

;

נחום ג

( ) 648

ח.

 . 288 - 292קק Tyre , Jerusalem 1973 ,
מלכים ב  ,כא ג ;

קצנשטיין ( לעיל ,

"

,

ן5

אפשר לייחס את מעצרו של מנשה בידי קצינים אשורים .

,

0

52

מנשה

 . Katzenstein , The Historyנ 11 .

מלכים א  ,טז לא .
הערה  , ) 42עמ ' . 264 - 263
.נ

ת2
 Biblicalאן syrans 732 - 609 BC. (Studies
~ n ! Judah under the
andReligion: Assyria Judah and' .
 . Cogan ,א ; ך . 20 - 2קק series , 26 ( , London 1973 ,

19 ( ,

"

.

. . C. E. (Society ofBiblical' Literature
3
.
~,

Series,

McKay , Religi

 the Eighth and Seventh tenturiesא !

 . 88 -96קק Missoula , Montana 1974 ,

,

"

 . 298ק  , 11 , Chicago 1927 ,ם ת9 5(' / 0נ

D . D . Luckenbill , Ancient Records of

and

שם  ,עמ ' . 305 - 300
אפעל ( לעיל  ,הערה

ן ]נ

. ! 57

שם  ,עמ '
שם ,

 , ) 34עמ '

. 156 - 154

שם .

 . 300ק

,

ET

דברי הימים לג יא  -יג  .ראה גם
Reviv , 'The

.א

:

אפעל ( לעיל  ,הערה

, ) 34

עמ '

. Rudolph , Chronikbficher: ; 159 - 158

יי

;  . 316 - 317קק  Alten Testament , Erste Reihe 21 , T bingen 1955 ,חזר Handbuch

~

?

לע ן

אנסון פ ' רייני

קדרה  .ערד  ,שכבה

7

נלקח לבבל  ,משום שאשורבניפל עדיין היה עסוק שם  .עם חזרתו  ,לאחר ששיכנע את מלך אשור

שהוא יהיה לו צמית נאמן  ,סילק מנשה את הפולחנים הפרו  -צדריים  ,ואף החל למנות מפקדים
למרכזים המבוצרים ביהודה  .הוא גם החל בבניית החומה הידועה בירושלים  .אין טעם לראות

.

פסוקים אלה כהמצאה של מחבר דברי הימים אך יש להכיר בכך שחזרתו בתשובה של מנשה

.

והתהפכות היוצרות שנבעה מכך אירעו לא לפני

648

לפני  -הספירה  .על  -כן  ,בניית שכבה

7

כערד

וחידוש מצודות אחרות בנגב  ,כגון תל  -עירא  ,לא היו אפשריים לפני שנה זו  .תוך כשש שנים הגיעה
מלכותו של מנשה

לקיצה " .

על  -אף ששיבתו לכס המלוכה פירושה היה שתמיכת אשור נתונה לו

עתה  ,והדבר כלל כנראה סיוע כספי לשיקום ארצו  ,הוא אך הספיק להתחיל בשינויים הקיצוניים

במפה הגיאו  -פוליטית

המקומית  ,שאנו

מוצאים בסוף המאה השביעית  .ואולם הגיעה העת הנכונה

לתקומתה של יהודה  .חסדו של אשורבניפל סר מעל הפיניקים והערבים  ,ואילו המצרים היו
עצמאים ואולי אף ביקשו את תמיכת הפלשתים בעזה ובמקומות אחרים  .וכך החליט מלך אשור

לשים את מבטחו במנשה  ,כדי לייצב את האזור  .מותו של מלך יהודה הקשיש בשנת
הספירה הביא לאנדרלמוסיה מדינית בירושלים  ,שנסתיימה ברצח בנו  ,אמון .

642

לפני -

54

אין מציינים מה היה מצבה המדיני של יהודה במשך השנים הראשונות של מלכות יאשיה  ,אך

בשנתו השמינית (  632 - 633לפני  -הספירה ) הוא ' החל לדרוש לאלוהי דוד ' " ,
לאשה את בתו של ירמיה  ,תושב עיר הלוויים

.

לבנה .

 . ( , The Age of the Monarchies:סט ) Malamat

) .נ

56

מקץ ארבע שנים

דמן לא רב לאחר שנשא

( 629

לפני  -הספירה ) הוא

History of Judah from Hezekiah 10 Josiah ' ,

,

,

 . 200 - 201 ; vol . 11 Of 8 . Mazar (ed. ( , The World ]iistory fthe ,Jewish:קק Political ,istory
 .נ ; Jerusalem 1979
, Journal of Cuneiform Studies
'Reade , kThe Accession of
, 23

.

'

22נ

 Babylon ' , Theolagischeת . 314 ; E . L . Ehrlich , ' Der Aufenthalt des K nigs Manasse 1ק ) 1970 ( ,
 . 281 -286קק  Jreitschrft , 21 ) 1965 ( ,כניגוד ~
לקצנשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '  . 293 - 292אבל ראה גם שם ,

53
54

עמ '  ,292הערה  ; 166כונן ( לעיל  ,הערה  , )45עמ '  , 69אשר מתעלם מן המשמעותשלבכל במקום ' ניגוה ' בקטעזה .
 55דברי הימים ב  ,לד ג .
תילה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 178 - 176
 56מלכים כ כג לא .
מלכים ב  ,כא יט  -כו  :דברי הימים ב  ,לג כא  -כה .

.

ערד ב17להי ימי ממלכת יהודה

החל לטהר את הארץ מפולחנים זרים  ,הן ביהודה והן בחלקים נרחבים בישראל הצפונית .

?

*

1

ן

זאת ,

57

כמדומה  ,שנה לאחר שאשורבניפל לקח לו את אשור  -אטיל  -אילני כשותף בשלטון על אשור .

58

הדבר מרמז על כך  ,שעוצמתה של אשור היתה בדעיכה  ,ובייחוד במערב  .בשנה השמונה  -עשרה
למלכות יאשיה

לפני  -הספירה ) היה בידו לקיים את חידוש הברית  ,וכך להקים בסיס לאומי  -דתי

( 622

חדש לממלכתו  ,שקמה לתחייה .

59

בשלב זה היה סין  -שאר  -אישכון שליט אשור כפועל  ,ולא רק

הטוען לשלטון  ,ונאבופילאסר שלט כנראה למעשה בבבל .
( צפונה

הגדיל גם את הבסיס הכלכלי

ודרומה )

שלו ,

ן6

60

תחום ההשפעה המורחב של יאשיה

כמו גם את כוחו המדיני  .היה באפשרותו

להרוס את מקומות הפולחן מבאר  -שבע לגבעם ולהשיג את המשאבים הדרושים להחזקת חילות -
המצב בשפלה ובנגב  .משום כך את השכבה השביעית בערד ואת השכבה השנייה בלכיש אפשר
לייחס לעלייתה של יהודה ככוח שיש להביאו נחשנון  ,לאחר שהערבים איבדו את שליטתם על
נתיבי השיירות .

על  -פי אוסטרקון שנכתב כולו בכתב רהוט מצרי ונמצא בתוך הריסות שכבה

 7בערד ,

טען אהרוני

שהמצודה נפלה לידי המצרים  ,והטקסט הוא רשימה מצרית של הציוד שנלקח מתוכה .

אך

63

השימוש בסימנים מצריים למספרים בידי סופרים מיהורה  ,כבר מופיע בשפע במכתבים אחרים

בערד  .גילויו של אוסטרקון חדש בקדש  -ברגע  ,הכולל רשימה ארוכה של סימנים בכתב המצרי
הרהוט  ,ובנוסף גם מלה עברית צחה  ' -אלפמ ' ,

64

מצביע על כך שהאוסטרקון מערד יכול היה

להיכתב בידי סופר מיהודה  ,וכי אין צורך להניח שהמצרים השתלטו על מחסני ערד  .למעשה  ,אין
כל ראיה שפרעה נכו הירשה לחייליו להתקיף מרכזים של יהודה במשך המערכה שלו בשנת

609

לפני  -הספירה  .מטרתו היתה לכונן חזית כנגד הבבלים בסוריה הצפונית  .פעולתו ביהודה היתה
החלפת יהואחז ביהויקים

65

והטלת מס כבד .

ההתייחסות למלך יהואחז מזכירה גם את אוסטרקון ערד מס '

; 88

לגביו טען אהרוני  ,כי ייתכן

שהכיל מסר ממלך זה לחילות  -המצב שלו  .אפשר לקרוא את הטקסט ( לפי אהרוני ) בצורה הבאה

' אני מלכתי
הקטוע

66 ,

הספירה .

67

בכיל

( הארץ ) יהודה  /ישראל ] ' .

:

אין מניע דקדוקי להתנגד להשלמה זו של הטקסט

שכן הביטוי ' מלך ב  , ' -בהתייחסות לארץ או לחבל  -ארץ  ,אופייני למאה השביעית לפני -
טרם הועלתה דעה סבירה יותר לפירוש הקטע הזה מערד מזו של אהרוני  ,המקשרת אותו

עם הכרזתו של יהואחז .
כדי למצוא סיבה מתקבלת על הדעת להחרבת שכבה
נבוכדנצר ,

ששלח ' גדודי כשדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון ' כנגד

ה -ו.

57

דברי הימים ב  ,לד

58

ריד ( לעיל  ,הערה

59

דברי הימים ב  ,לד ח .

63

אהרוני ( לעיל  ,הערה

64

7

בערד  ,אפשר להתייחס לפעולתו של

105 - 107

 .קק .

 , ) 52עמ '

.3

,1

 , ) 2עמ '  , 66 - 64מס '

"

65
66

כניגוד לדעתו של ידין  ,ראה

:

מלכים ב  ,בג

ט.

ח.

. 39

1976 - 1978

Cohen , ' Excavations 81 Kadesh -Barnea

דברי הימים ב  ,לו א  -ד .

מלכים ב  ,כג ל  -לה

.ת

, . Yadin , 'The Historical Significance 01 Inscription 88 from Arad ' ,י

 . 9 - 14קק  ]7 , 26 ) 1976 ( ,ן
(

67

61
62

(  , 44 ) 1981ג3
;

60

ריר ( לעיל  ,הערה

דברי הימים ב  ,לד

 , ) 52עמ '

.5

ראה  ,למשל  :ירמיה לז א ; בראשית לו לב ( = דברי הימים א  ,א מג ) .

ו:2 :

דיון

אכסון פ ' רייני

שש
9
:

ל -

יהויקים  ,במבצעי הריכוך בשנת

לפני  -הספירה .

598

68

אפשר שהריסת משלטים קטנים  ,כעין  -גדי

וערד  ,התבצעה באותה תקופה ( אך לא הריסתה של עיר גדולה כלכיש  ,שכבה

שכבה

6

-

. )3

ערב חורבן הבית הראשון

מכך שאלישיב שירת בערד הן בתקופת שכבה

7

והן בזו של שכבה

מבחינה כרונולוגית  .למעשה סביר ביותר  ,ששכבה

שיטת החישוב של ירמיה אשר סופר מחודש
פעילות דיפלומטית רבה במערב  ,ושליחים

6

נבנתה בסוף שנתו הרביעית של צדקיהו ( לפי

ניסן ) 592 - 593 ,

לאחר ששב מבבל .

69

מאדום  ,מואב  ,עמון צור

כנראה בעקבות מרד שפרץ בבבל בשנתו העשירית של נבוכדנצר

השתתפו אולי מקצתם של היהודים הגולים  7 ' .צדקיה נקרא
מנשה בימיו של אשורבניפל ( השווה

,6

לעיל ) ,

אפשר לטעון שהן היו צמודות

70

היתה אז

וצידון  ,ביקרו בירושלים .

(  594 - 595לפני  -הספירה )

לבבל  ,כנראה

ן7

72 ,

זאת

שבו

כדי לדווח על מעשיו  .כמו

דומה שצדקיה שיכנע את נבוכדנצר באמינותו  .וכך

ניתנה לו הרשות לשקם את המצודות של יהודה בנגב  .הכתובת על קנקן  -יין מערד 74מתייחסת

כנראה ל ' שנה השלישית ' למלכותו של המלך המולך  .אהרוני פירש זאת  ,כאילו בשנתו השלישית
של צדקיה ( חישוב הסופר מחודש תשרי ,

' ) 594 - 595

7

נהרסה שכבה

6

של ערד בידי האדומים  .אך

ההנחה  ,כי המצודה נהרסה בידי שכנים שהיו מעורבים בפעילות דיפלומטית נגד נבוכדנצר  ,נראית

בלתי  -סבירה לחלוטין .
68

76

מצד שני  ,הגיוני שיין ששימרו בשנה השלישית  ,סופק לשימוש בשנה

מלכים ב  ,כד ב ; והשווה  :ירמיה יג יח  -יט ; ירמיה הודיע למלך ולגבירה  ,בוודאי יהויכין ואמו  ,כי ' ערי הנגב קגרו

ואין פותח '  ,ערב המצור על ירושלים .

24

69

תילה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 184תרשים

70

ירמיה נא נט .

71

ירמיה בז א ; כח א  ,כפי שתוקן כתרגום השבעים ; לד א ; לה א  .וראה ריד ( לעיל  ,הערה

72

תילה ( לעיל  ,הערה , ) 8

עמ '  , 184תרשים

. 31
 , ) 52עמ '  , 329הערה

. 31

כא  -כב .

73

ירמיה כט

74

אהרוני ( לעיל  ,הערה

5ד

תילה ( לעיל  ,הערה

6ד

השווה  . 186 :ק Lemaire , Inscriprions Hebraijues , 1 : Les Ostraca , Paris 1977 ,

 , ) 2עמ ' , 43 - 42

 , ) 8עמ ' , 184

מס ' . 20

תרשים

. 31
/) .

. 56

עוד בשלהי ימי ממלכת יהודה

7

 .דן

שלאחר  -מכן  ,כלומר לחיילים שנשלחו לערד כדי להקים בה מחדש את המצודה  ,משום כך אנו
מציעים את התאריך

לערך כמועד בנייתה של שכבה

592 - 593

6

כערר  .האוסטרקאות הנוגעים

להנפקת היין ומצרכים אחרים לכותיים  ,ואשר נמצאו בחדרו של אלישיב  ,מתייחסים אולי לשכירי
החרב ששירתו בצבאו של צדקיה  .אך סביר יותר  ,שהללו הובילו שיירות לאורך הנתיב המדברי
לאילת ולמצרים  ,דרך קדש  -ברנע  .הם היו כנראה פיניקים מן העיר כתיון שבקפריסין  ,ואין צורך
להניח שהיו יוונים .
את הריסת שכבה

6

של ערד אפשר לייחס בצורה הטובה ביותר לפלישה האדומית לנגב בתקופת

כיבוש יהודה בידי הבבלים .

77

עדות דרמאטית לאיום מצד אדום עולה מאחת האגרות ( מס '

, ) 24

המתקשרת לפי הכתב לשכבה  , 6ובה פוקדים על מפקד ערד לשלוח תגבורת לרמת  -נגב כדי להדוף

התקפה אדומית .

78

תאריך הריסתה של שכבה  6בערד הוא אפוא  587לפני -הספירה  ,קודם לכיבושה

הסופי של ירושלים  ,בשנת

. 586

י  -יד ; תהלים קלו ן .

77

עובריה א ,

78

כשהתגלה מכתב זה ( בשטח בו חפרתי  ,בעונת  , ) 1967טענתי שרמת  -נגב יכולה להיות היישוב בתל  -עירא ( ח ' רבת
אל  -ע ' רה ) על  -סמך יהושע יט ,
; 299 - 298

ח.

וראה א " פ רייני  ' ,ראמת נגב  ,רמות נגב '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ז  ,עמ '

השווה לסייר ( לעיל  ,הערה

, ) 76

עמ '

. 192 - 191

אוסטרקת מן הארכית של ערד שנמצא בחדר
הדרומי של המצודה  ,בשכבה  , 4מיועד
לאלישיב  ,ודן בהספקה לכותיים

:25

תל  -עירא וערוער בשלהי ימיה של ממלכת יהודה
אברהם בירן

המידע הרב שנרכש בשנים האחרונות מהחפירות הארכיאולוגיות בנגב  ,מאפשר להבחין בשלבי

ההתפתחות השונים של התרבות החומרית במאות השביעית  -השישית

לפני  -הספירה .

אחת

החפירות העשויה לתרום לאבחנה זו  ,היא זו שבערוער  ,בה חופרים כבר עונות אחדות .
תוצאות החפירה  ,ניתן להציע מעין תרשים של רצף התיישבותי בן מספר שנים קטן יחסית  .חפירה
שנייה  -חפירת  -בדיקה בלבד  -נערכה בתל  -עירא ( להלן  :עירא ) .
ן

לאור

2

אף  -על  -פי שלחפירות עירא הקדישה משלחת ההיברו יוניון קולג ' רק שלושה שבועות ,
נתאפשר לנו לפרוש יריעה המתמשכת מערוער ועד לעירא  ,מעין מחקר אזורי בזעיר  -אנפין  .יש
מהמשותף בין עירא לבין ערוער  -שתי ערים גדולות  ,מוקפות חומה  ,אשר שימשו מרכז לאזורים
נרחבים והיוו אולי מעק ערי  -ממלכה

מצודות .

;

בעוד שערד  ,מלחתה  ,וקדש  -ברגע  ,למשל  ,היו בעיקר

בשתי הערים  -עירא וערוער  -החומה מקיפה את רכס הגבעה הטבעית  ,הגם

שלערוער חומת קדמות ונסיגות ולעירא חומה ישרה ומגדל אחד לפחות  .כן קיים קשר  -עין בין שתי

הערים .
תל  -עירא
חפירת ההצלה התרכזה בשני שטחים בצפון האתר  ,לאורך תוואי החומה בשטחים ל  ,מ  .בשני
השטחים נמצאו שרידים משלהי התקופה

הישראלית.

בשטח ל ' הנמצא בקצה הצפון  -מערבי של האתר  ,נחפרו חדרים אחדים לאורך הפן הפנימי של
החומה ( בחתך שבאיור נראות שכבות היישוב והתייחסותן
שעוביין

.

.

0 20 - 0 30

לחומה ) .

בתוך שכבות שרפה והרס

מ '  ,שכבה  111בעירא  3 ,נמצאו כלים רבים  ,הכוללים קנקנים  ,סירי  -בישול ,

לגינים  ,פכים גדולים וקטנים  ,פכיות  ,קערות וצלחות  .ראויה לציון מיוחד אמפורה קיפרית ,
מעוטרת בפסים ומעגלים חד  -מרכזיים בצבע חום  -אדמדם וחום כהה  ,ובדגם של קווים
1

"

צטלבים

כחפירות  -הצלה ,

החפירות בערוער מטעם ההיברו יוניון קולג '  -מכון למדעי היהדות  ,החלו בשנת 1975
בהנהלתם של א ' בירן ור ' כהן  .דיווחים שוטפים עליהן מופיעים ב ' חדשרת ארכיאולוגיות ' מטעם אגף העתיקות

והמוזיאונים  .ראה גם א ' בירן ור ' כהן  ' ,ערוער שבנגב '  ,קדמוניות  ( 41 ,תשל " ח )  ,עמ '  ; 24 - 20הנ " ל  ' ,ערוער
' . Biran , ' And David Sent' , Bibacalג
שבנגב '  ,ארץ ישראל  ,סו ( תשמ " א )  ,עמ ' ; 273 - 250
 . 28 - 37קק  . Review , 1 % ) 1983 ( ,בחפירות משתתפים תלמידי ההיברו יוניון קולג ' בירושלים ומתנדבים

ישראלים .

() 2נ

2

גם החפירה בתל  -עירא היתה חפירת  -הצלה  ,במתכונת החפירה בערוער  .היא נערכה בחודש מארס

. 1979

החפירות באתר זה החלו מטעם אוניברסיטת תל  -אביב  ,בראשותו של מ ' כוכבי  ,והן נמשכות בהנהלת י ' בית -
אריה  .וראה א ' בירן  ' ,תל עירא '  ,קדמוניות  ( 70 - 69 ,תשמ " ה )  ,עמ '

. 27 - 25

וראה להלן  ,במאמרו של י ' בית  -אריה ,

כולל תרשים שטחי ל ' ומ ' של חפירות תל  -עירא .
3

מעל

לשכבה הישראלית נמצאות שכבות מהתקופה ההרודיאנית

והביזאנטית.

תל  -עירא וערוער בשלהי ימי ממלכת הקודה

ופרח על

הידיות.

4

//(7

כן נמצאו כשלושים משקולות -נול מטין ומספר כלים מברזל  ,שאף הם היו

כשכבת השרפה העזה  .בין כלי הברזל נציין פלח  -מחרשה  ,מגל  ,אזמל  ,גרזן  ,מוט  ,ווי  -תלייה ,
יתדות  ,משקולת

.

(  6 4ג' )

וראשי  -חיצים  .נראה  ,כי רוב הכלים הם כלי  -עבודה חקלאיים ונמצאו

במחסן כשנפלה העיר  .בחדרים הרחרקים יותר מהחומה  ,לא נשתמרו שרידים רבים מהתקופה
הישראלית  ,פרט לכמה קירות ורצפות  ,ועליהם נרות ופכיות מסוף התקופה
כאמור  ,נמצאו כלים רבים בשכבת השרפה  ,ומהם אנו מביאים בלוח

2

הישראלית .

אחדים  ,המלמדים על

הכלל  ,שזמנו הוא סוף המאה השביעית  -ראשית המאה השישית לפני  -הספירה  .את הכלים מאפיין

מירוק  -אבניים משובח  ,והמכלול כולו דומה ביותר למכלול הכלים שנמצא בעין  -גדי ,י
כמובן  ,הקבלות גם בלכיש  , 11במצד  -חשביהו ומקומות אחרים בארץ  -יהודה

;

.

נמצאות ,

אך אנו מבקשים

,

לציין במיוחד את הדמיון לעין  -גדי  ,שכן ניתן למצוא הקבלה בין עירא  111לעין  -גדי ו ,כמעט בכל
כלי וכלי  .יתר  -על  -כן  ,הזהות המוחלטת כמעט בתרבות החומרית בשכבת השרפה של עירא עם זו

של עין  -גדי  ,מתירה לנו להגיח  ,שעירא חרבה  -כעין  -גדי -
האחרון של הבבלים

ב 582 / 1 -

לפני  -הספירה במסע

לארץ  -יהודה .

הסתמכות על המימצא בשטח ל ' בלבד היתה מובילה למסקנה  ,שעירא  -כעין  -גדי  -נוסדה

בימי יאשיהו המלך ; ואולם לא כן הדבר  ,כפי שעולה מן החפירות בשטח מ '  ,ממזרח לשטח

מ'.

שטח

נחשף שטח של

10

"

15

ל' .

מ ' ונחשף קטע של מגדל ושל חומת העיר  ,שראשיתם

בתקופה הישראלית ואחריתם בתקופה הביזאנטית  .הנדבכים העליונים של החומה  ,הנראים על -

פני השטה  ,שייכים לתקופה הביזאנטית  ,ואילו החומה הישראלית נשתמרה כאן לגובה של
4

ראה

:

]1: 6

 יקע8 .ם

)

,

1948 ,

.

-

( , part 2 : The Cypr

Stockholm

י. 1

.

3 30

מ'

Gjerstadt , The Swedish Cyprus Expedition

.ע

Archaic and Cypro-~ CldsslcaI Periods,

אמפורה

קפריסאית מסוף המאה השביעית -

ראשית המאה השישית לפני  -הספירה  ,שנמצאה

בשכבת השרפה של תל  -עירא

7

ל

1

7

אנרהם ביק

בתל  -עירא  ,שחוזקה

הפינה הצפונית  -מזרחית של מגרל

בחגורת  -אבן  .ברקע  -חומה מטויחת מהתקופה הישראלית ,
ומעליה החומה הביזאנטית

מבסיסה שעל הסלע  .החומה בנויה אבן ועוביה

.

מעלות ולגובה

הוא

מ ' קיר  -תמך בנוי אבני -צור  ,שטויח בטיח עבה  .עובי הבסיס של קיר התמך

מ '  .מראש השיפוע ומעלה טויחה החומה  ,לאחר סיום בניית קיר  -תמך  ,בטיח לבן מעולה

.

0 85

( ראה

1 80

 1 . 45מ ' .

אל בסיס החומה הוצמד בשיפוע של

68

איור ) .

על הסלע הונחה שכבת  -אדמה ( עובי

הטיח שיפוע של

8

מעלות .

5

.

0 30

מ ' ) שטויחה בטיח לבן קשה  .למישטח

הסתבר  ,כי בדומה לחומה  ,גם הקיר הצפוני של המגדל היה מטויח

באותו טיח לבן  .עובי הקיר החיצוני של המגדל אינו ברור מחמת התוספות המאוחרות ; אך הקטע
הקטן שנחשף מהפן הפנימי של קיר זה  ,מרמז שעוביו היה

.

2 10

"
המגדל

 9 80מ ' )

.

.

1 50

מ '  .המגדל הוא מלבני ( כ -

ובנוי אבני  -גיר לא  -מסותתות  .חגורת  -תמך משופעת בנויה מאבן  ,מקיפה את

; רוחבה  2 -מ ' במזרח ו 1 . 70 -
מ '  .מדרום למגדל נחשף חדר (  2 . 90 5מ ' ) .

מ ' בצפון  ,והיא הושתתה על מילוי  -אדמה  ,שעוביו

"

.

כ 1 30 -

על רצפתו נמצא ריכוז גדול של משקולות  -נול מטין

וכן חותם מאבן  -גיר  ,ועליו דגם הנדסי  .חדר אחר שנחשף ליד החומה  ,היה מרוצף ריצוף  -אבן ,
שהונח

.

כ 0 20 -

מ ' מעל הסלע הטבעי  .על הריצוף נתגלתה שכבת  -שרפה  ,וגם בתוכה נמצאו שברים

של כלי  -חרס  .בתוך המגדל נמצאו שרידי אסם חצי  -עגול  ,שנצמד אל הקיר הצפוני של המגדל ,

ובתוכו ומחוצה לו שברי  -קנקנים  ,סירי  -בישול  ,לגינים ממורקים  ,קערות

וקעריות .

כלי  -החרס שנמצאו בחדרים ליד החומה  ,בשכבת השרפה ובאסם שבחדר המגדל  ,דומים

לכלים שנמצאו בשטח ל ' ותאריכם אף הוא סוף המאה השביעית  -ראשית המאה השישית לפני -
הספירה  .ואולם בין החרסים שנמצאו בשכבת הטיח וקיר התמך שהוצמד לחומה  ,וכן בחומת
העיבוי של המגדל  ,נמצאו חרסים מתקופה הקודמת לסוף המאה השביעית  .נראה על  -כן  ,שבוני
28

החומה והחדרים שלידה השתמשו באדמה וחרסים משכבות  -יישוב קודמות  ,יישוב הנמצא אי  -שם
באתר  .אנו סבורים על  -כן  ,שראשיתו של היישוב בעירא קודם למאה השביעית לפני  -הספירה ,
5

גם בשטח ל ' נחשף קטע של החומה  ,ונדבכיה העליונים שייכים לתקופה הביזאנטית  .אלה הושתתו על שרידי
החומה הישראלית  ,שעוביה

.

1 45

מ '  .טרם ידוע  ,אם גם כאן היה

קיר  -תמך .
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מ'

ואילו החומה והחדרים שלידה נבנו ברבע האחרון של המאה השביעית  ,כנראה בידי יאשיהו

המלך .

ערוער
זיהויה של תלירא הנחפרת עם ערוער שבסיפורי דוד מקובל עלינו  ,על  -אף העובדה שבחפירותינו
לא מצאנו עדיין שרידים ארכיטקטוניים וקראמיים מימיו של דוד המלך  .הבאנו דוגמאות משכבה

 , 111המיוחסת למאה השביעית לפני  -הספירה  ,והצבענו על כך  ,שראשיתו של היישוב בערוער היא

בשכבה ,

י. 1

6

בשלוש השנים האחרונות נתגלו שרידים וממצאים רבים  ,בעיקר משכבה זו 1ו , 111 -

ונוספו עדויות לרציפות היישוב ותרבותו החומרית משך כל התקופה הישראלית  ,כולל השכבה
האחרונה ( שכבה
6

. ) 11

ראה לעיל  ,הערה

1

( ארץ ישראל ) .

ע2

=,

ור

7

לן ?

אברהם ביק

בבואם לערוער בנו התושבים את עירם בראש הגבעה והקיפו את שטחה בן

10

הדונאם בחומה

אך הם התיישבו גם מחוץ לחומה  ,בדרום האתר  ,לפי עדות השרידים משכבה /י. 1
לאחר ייסודה של העיר התפרס היישוב למורדות הגבעה

7

;

זמן קצר יחסית

ושטחו הגיע לכ  20 -דונאם  .מיקומה של

החומה והשיפוע התלול של הגבעה וסלעיה החשופים אילצו אביב

התושבים להניח שכבת  -חלוקים

לאורך הפן הפנימי של החומה  .שכבת החלוקים יצרה תשתית מפולסת לרצפת החדרים  ,שנבנו
צמוד

לחומה .

בשיטת  -בנייה זו השתמשו התושבים גם באזורים אחרים באתר  ,כשהתנאים

הטופוגראפיים חייבו זאת  .החלוקים נמצאו בשכבות ע , 11 - 1בשטחים ב ' וה ' במזרח  ,שטח י '
במערב  ,בריבוע  810במרכז התל ובמדרון הדרומי של הגבעה  ,בשטח א '  .שכבה

,

י1

היא  ,כאמור ,

שכבת היישוב הראשונה שנמצאה עד כה  ,והכלים שבשכבה זו מתארכים ייסוד העיר ובניית

חומתה  .אנו מבחינים בשני שלבים בשכבה ,
( רצפת שלב ב ' גבוהה

ב 20 -

י , 1מכיוון שנחשפו מפלסי  -שרפה  ,הרמת  -רצפות

ס " מ משלב א ' )  ,וקירות שלב ב ' בנויים על קירות שלב א '  .מכיוון

שהכלים משני השלבים מתחברים  ,יש לראותם כשכבה אחת  .משכבה

/י1

מעוררים עניין כלים

אחדים מהחדרים שליד החומה המזרחית בשטח ה '  .הכלים נמצאו בתוך חדר בנוי  ,לו משמשת
החומה כקיר מזרחי  .באותו חדר נמצאו שתי רצפות הניגשות אל

החומה .

מרבית הכלים מצויים ונפוצים באתרים שבארץ  -יהודה בתקופה הישראלית

השמינית .

8

ואולם במכלול הכלים שבערוער שכבה

,י1

ב' ,

במאה

 ,ישנם כלים  ,שלהם מקבילות בשכבות -

יישוב של המאה השביעית  ,כגון רמת  -רחל 4נ,ו ועין  -גדי ,י .

מבין כלים אלה נציין קערה שטוחה או

צלחת  ,השכיחה אמנם בלכיש  , 111אך נמצאה גם ברמת  -רחל  VAובעין  -גדי זו ; פיטם בעל הכתף
ולו זיווי חד המפריד בין הכתף והגוף  .בתכונה זו נבדל כלי זה מן הפיטם השכית ביהודה במאה

השמינית  ,אשר לו גוף מערגל ללא זיווי וללא כתף  .בלכיש נמצאו שני קנקנים דומים לו  ,במכלולי
המאה השביעית והשישית  ,ואחד בעין  -גדי מסוף התקופה הישראלית  .נראה לכן  ,שיש לתארך
פיטס מטיפוס בעל הכתף למאה

השביעית .

,

לדעתנו  ,די בכלים האלה כדי לקבוע את תאריכה של שכבה  11בערוער למאה השביעית לפני -

הספירה  .לקביעה זו יש משמעויות היסטוריות  ,מקראיות וארכיאולוגיות  ,שכן היא נוגעת לאתרים

,

אחרים באזור  .משום כך התמדנו בבדיקת הכלים האחרים שנתגלו בשכבה  , 11והבחנו בניצניה של
תופעה  ,שתלך ותגבר בשכבה

: 111

9

קערות עשויות חרס דק ובהיר  ,שפתן קצרה ומתחתן נראה

זיווי חד היוצר מעין כתף  .קערות סגורות אלה הן מייצור מקומי  ,שנעשו כנראה בהשפעה אשורית
או אדומית  .תכונות הזיווי החד והשפה המפושקת שכיחות בקערות האשוריות  ,שנמצאו בנמרוד

ובסביבתה במאה השביעית ובבצרה שבאדום  .בארץ  -יהודה נמצאו קערות בעלות תכונות דומות
בתל מלחתה  ,תל ג ' מה

ועין  -גדי .

לקבוצת הכלים ה ' אשוריים  -אדומיים ' שייכים גם ספל העשוי חרס לבן  ,קדרה סגורה  ,וקדרה
בעלת שפה מחורצת

ו4 -

ידיות המונחות על הכתף  .ההשפעה האשורית  -אדומית  ,שניצניה נראים

בשכבה /י , 1מגיעה לשיאה בשכבות  . 11 - 111עד כה לא נמצאו כלים דומים בשכבות קדומות יותר

ל) 1
~

7

במורדות המזרחיים של הגבעה נחשפו

כ 25 -

ממגורות .

העיבוד הקראמי של שכבה ע 1עשה י ' שהם  ,שיפרסם דיון מפורט במקום

אחר .

8

את

9

את העיבוד הקראמי של שכבה  111עשתה דליה פקמן  ,שתפרסם דיון מפורט שיכלול גם דיון בכלים ה ' אשוריים -

אדומיים '  ,במקום אחר.

ס
למעלה  :כלים אופייניים לסוף המאה השביעית  -ראשית המאה השישית לפני  -הספיחם משכבה ע
למטה

:

קטע כלי משכבה י

בערוער

~

~

בערוער  .המאה השביעית לפני  -הספירה

ז ילן

.וי

משיוהבן ריו -ן

למאה השביעית באתרים שבארץ  -יהודה ; ולכן אנו מבקשים לייחס את שכבה זו - 1את ייסודה

של ערוער ובניית חומתה  -למאה השביעית לפני  -הספירה  ,כנראה במחציתה

הראשונה .

קשה לקבוע בוודאות  ,מה הביא להשפעות ה ' אשוריות ' באזורנו  .ייתכן  ,כי אלה תוצאות של
מסעות אסרחדון  ,שכבש את תרצה ( תל ג ' מה
על מצרים בשנים תל, 671 , 679

. 669

? ) ב 679 -

והפכה כנראה לבסיסו הצבאי בהתקפותיו

בתל ג ' מה נמצאו כלים  ,שיכלו לשמש דוגמה לכלים שנמצאו

בערוער  .גאס ון ביק  ,חופר תל ג ' מה בשנים האחרונות  ,מתארך את הבניין בעל הקמרון שם לשנים

. 630 - 679

10

תנופת ההתיישבות בנגב באה אולי כתוצאה ממסע סנחריב בארץ  -יהודה  .ייתכן  ,שיצאה בימים
ההם קריאה לצאת וליישב את הנגב  ,רהתושבים נענו לה  .נראה  ,שהמלך מנשה הוא זה שעודד את

המפעל ההתיישבותי הנועז וראה בו משימה ממלכתית עליונה  .ייתכן  ,שהוא אף ציווה על הקמת

החומה בערוער  ,כשם שבנה את החומה בירושלים .
להשתחרר מעולה של אשור  .מכל מקום  ,התושבים שנענו לקריאה
! ן

אולי השתלבה פעולה זו במאמציו
ובאו מארץ  -יהודה  ,הביאו עמם

את המסורת של תעשיית כלי  -החרס  ,שהיתה רווחת במקומותיהם במאה השמינית  .סביר להניח ,
שעד  -מהרה היתה ערוער  ,השוכנת על פרשת  -דרכים בנגב  ,נתונה להשפעת הכיבוש האשורי
במערב ולהשפעות אדומיות במזרח  ,שגם לשם הגיע הכובש

כמה זמן עמדה שכבה ,

י1

האשורי .

על תילה  ,לא ניתן עדיין לקבוע בווראות  ,כשם שלא נדע כמה ומן

,

שימשה החומה להגנת העיר  .נראה הדבר  ,שאין פער התיישבותי בין שכבה ו 1לשכבה  . 111הכלים
שנמצאו בשכבה  , 111ממשיכים את המסורת של התרבות החומרית של שכבה זו . 1הקירות של

שכבה  111נבנו בחלקם על קירות שכבה זון  ,ובחלקם לידם ; אך שטח המחיה של שכבה

 111גדל

לעומת קודמתה  ,לפחות במורח  .בחפירה במזרח  ,מחוץ לחומה העומדת על תילה  ,כאז כן היום ,

נחשפה מדרגה שנבנתה על מורדות הגבעה  .למדרגה צורת מלבן ,
מ ' אורכו  ,צמוד לתוואי החומה

( לכיוון דרום ) .

בחלקם  ,ובמזרח הגיע גובה המדרגה

לכ 8 -

14

מ ' רוחבו ( כלפי

מזרח )  ,ו 50 -

קירות האבן של המדרגה בצפון ובמזרח נחשפו

מ '  .מיפלס החיים בראש המדרגה היה בן

בערך  ,וממנו נשתמר רק קטע צר לאורך החומה  .שני שלבי היישוב

700

מ"ר

שנתגלו  ,מצביעים על מבנים

מרשימים  ,השייכים לשכבה  111של ערוער  ,לפי ערות הכלים שנמצאו  -קדרה  ,קנקנים  ,סירי -

בישול  ,וצלמית  -עשתורת  .ייתכן  ,שגם המדרגה בשטח ב '  ,שנבנתה אף היא ליד החומה  ,שייכת

ערוער .

לאותו שלב בתולדות יישובה של

נראה הדבר  ,שבימי שכבה  111בערוער שקטה הארץ  ,והעיר ישבה פרזות  .מעידים על כך לא רק

המדרגות שמחוץ לחומה במזרח .
החומה  .כאן נמצאו קערות  ,קנקנים ,

בדרום  -מערב נבנו בתים  ,וממגורה אחת לפחות הוצבה על

לגין

רסירי  -בישול  ,השייכים למכלול הקראמי של שכבה . 111

דנו כבר בכלים משכבה  111שנמצאו בלוקוס

62

,

ן

כצפוי  ,ממשיכים כלים אלה את המסורת של

הכלים ' היהודאיים ' מן המאה השמינית  .אך בין הכלים של שכבה  111נמצאים גם כאלה בעלי אופי

,

או השפעה ' אשוריים '  ,שאחדים מהם מופיעים כבר בשכבה ו . 1לכלים אלה יש הקבלות בנמרוד ,
32

תל ג ' מה ' קבר אדוני נור  ,בוצירה וסחב שבעבר  -הירדן  .לכלים אחרים בעלי אופי או השפעה
10

 . 18ק  . Van Beek, ' Digging up Tell Jemmeh ' , Archaeology, 36 ) 1983 ( ,ען

11

דברי הימים כ  ,לג ,

12

ראה לעיל  ,הערה

1

יד.
( ארץ

ישראל )

וכן לוח . 6

ו י יו

תל  -עירא וערוער בשלהי ימי ממלכת יהודה

' אדומיים ' יש הקבלות

בבוצירה .

כלים אלה מופיעים במספר רב בשכבה  , 11אך ראשיתם

בשכבה  111נמצאה גם לוחית  -עצם ובראשה כותרת פרוטו  -איאוליוע

%,

שדוגמתה נמצאה ברמת  -רחל  .גם שבר הזכוכית המעוטר עיטור ' יהלום '  ,שכמותו נמצא בארמון

14 1

כבר בשכבה

. 111

וישא
מלכי אשור בנמרוד  ,שייך לאמצע המאה השביעית  .כן נמצאו בשכבה  111משקולת ארבעה אביב ~ ,

,

והחותם בעל הכתובת ל ' קוסא '  -שניהם מהמאה השביעית  .לאור כל האמור נראה לנו  ,שיש
לתארך את שכבה  111לאמצע המאה השביעית לפני  -הספירה  .סימוכין לתיארוך זה אפשר למצוא

י'

גלם

עא"

,

,

בשברי האוסטרקונים  ,המתוארכים לפי הכתב למאה השביעית  .באחד מהם מופיע השם ' פשחור'  ,ן (

היישוב בשלהי התקופה הישראלית  ,והתושבים ביקשו להתרכז בצילה  .כאן גם נמצאו מרבית

כנראה עם כיבוש ירושלים בידי נבוכדנצר מלך

בבל .

כאמור  ,לא נמצאו הוכחות לפערים בין שכבות היישוב לשלביהן בערוער  .נראה הדבר  ,כאילו
מבנים הוקמו מייד לאחר שהיישוב הקודם נהרס  ,מסיבה זו או אחרת  .בשטח א ' בלבד הבחנו

או

9

שלבי  -יישוב בשלוש השכבות  .קיימת אחידות ורציפות בתרבות החומרית של

~

(

ן

הכלים המעוטרים  ,המכונים ' אדומיים '  .פה ושם נמצאו עדויות ליישוב בשטחים אחרים באתר  ,אך

במקומות רבים נמצאו המבנים מהתקופה ההרודיאנית בנויים על שרידי שכבה  . 11שכבה  11חרבה

,

ע

*
*
,ש

'ן 1
; 144
,

,

ב, 7 -

י*

'

סיש

ערוער  ,משכבה לוחית  -עצם שבורה ,

ע 1עד שכבה  , 11במשך  70או  80שנות חייה ; הגם שלא היו הן שנות שלווה  ,היו אלה שנים של ובה שלושה טורים

רווחה כלכלית  .רישומיהם של התהפוכות הפוליטיות  ,של קשרי המסחר ואולי גם של גורמים

בעל

10ן

אתניים שונים נראים בשכבות ושלביהן  .תוצאות המסעות של מלכי אשור מצד אחד ושל מלכי ובו

מצרים מצד שני  ,והפשיטות של העממים ממזרח  -אדום  ,עמון והבדווים הנוודים  -הטביעו
את חותמם על תולדות

היישוב בערוער ובעירא .

12

חורים .

12

חודשים ,

נראה  ,כי במסגרת הדיון בשלהי התקופה הישראלית בנגב הגיעה השעה לקבוע את השלכים

השונים של היישוב בנגב במאה השביעית  ,תוך כדי הדגשת אופיים המיוחד  .דומה  ,שמהסתכלות
בכלים שנמצאו בשכבת השרפה בעירא  ,למשל  ,אפשר להבחין בהבדלים שבינם לבין הכלים

בערוער .

אפשר  ,שקיימים הבדלים  ,דקים ככל שיהיו  ,בין שטח ב ' לשטח א ' בערוער עצמה  .יתר  -על  -כן ,
ישנה זהות מפתיעה בין התרבות החומרית של עירא ועין  -גדי מצד אחד  ,ושל ערוער וקדש  -ברגע

מצד שני  .זהות זו מצביעה על השפעות אזוריות המחייבות עיון  .חקר המזבחות  ,המשקולות  ,צלמי

העשתורת וצלמי בעלי  -החיים יתרום בוודאי רבות לבירור השאלות הקשורות בתקופה

13

שם ,

שם .

הנדונה .

ייתכן ,

עונות ,
מיימת את
~ 3 -
השנה
שהלוחית
לוח

סיכום

שנמצאו בשכבת היישוב האחרונה

סעימני

)

33

30

יום

תל  -עירא וחורבת עוזה -

אתרים משלהי התקופה הישראלית בנגב יהודה
יצחק בית  -אריה

ביוני

1956

סייר יוחנן אהרוני לראשונה  ,עם תלמידי האוניברסיטה העברית  ,בתל עירא ( ח ' רבת

ע ' רה ) ובחורבת עוזה ( ח ' רבת
במהלך המאה השביעית

ע ' זה )

וכבר אז ביטא את תחושתו לגבי חשיבותם ומעמדם בנגב

לפני  -הספירה  .י

כעבור

23

שנה  ,בפברואר  , 1979נערכה בתל עירא עונת

החפירה הראשונה  ,וכעבור  26שנים  ,ביוני  , 1982נערכה

עונת החפירות הראשונה בחורבת עוזה .

2

בשני האתרים נחשפו שכבות  -יישוב מסוף ימיה של ממלכת יהודה  ,ושכבות השרפה שנתגלו בהם ,
ממחישות היטב את החורבן שפקד את נגב  -יהודה בסוף המאה השביעית או בראשית המאה
השישית

לפני  -הספירה .

תל  -עירא
תל זה הוא הגדול בתילי הנגב המזרחי והמרכזי ( שטחו למעלה

מ 25 -

דונם ) .

האתר שוכן על גבעה

שטוחה ונישאה בקצה הדרומי של שלוחת הרי  -חברון וחולש על כל בקעת באר  -שבע  .במקום

נערכו עד כה עונות חפירה נוספות  3 .שטח נפרד בתל נחפר על  -ירי משלחת של ההיברו יוניון קולג ' ,
בראשותו של א ' בירן  ,שנחלצה לחפירות ההצלה

ב . 1979 -

מתוצאות החפירות עולה  ,שבמאה השביעית לפני  -הספירה נבנתה בו עיר בצורה בעלת אופי

ממלכתי  .באזרר המבנים הציבוריים שבמזרח התל  ,נחשף אגפו הצפוני של שער מטיפוס השערים

המכונים ' שערי שלמה '  ,ובו מגדל קדמי ושלושה תאים  .מצפון נסמך אליו בניין גדול  ,ציבורי ככל

הנראה  ,ובקרבתו  -מחסן שהכיל כמות גדולה של פיתסים לאגירת מזון  .אזור זה בוצר בחומת-
סוגרים  ,ובצפונה הוצב מגדל קדמי לשמירה על הדרך המובילה אל

השער .

בתקופה זו התמוטטה הפינה הצפונית  -מזרחית של חומת הסוגרים ונבנתה מחדש  ,תוך שינוי

במהלכה .

מאחר שהחומה בפינה זו בנויה סמוך למצוק  -סלע טבעי  ,יש להניח שההתמוטטות

אירעה מעצמה  ,או שהבנייה המתוקנת של החומה נעשתה לאחר שהבחינו בערעור חוזקה במקום

רגיש זה של הביצור  .בחדרי הסוגרים נחשפו שתי רצפות
1

י ' אהרוני  ' ,נגב יהודה '  ,יהודה וירושלים

:

:

המאוחרת גבוהה

בכ 80 -

ס " מ מן

הכינוס הארצי השנים  -עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים תשי " ז ,

עמ '

. 58 - 41
2

מאז שננתב מאמר זה נערכו בתל  -עירא ובחורבת עוזה עונות חפירה נוספות .וראה מאמרי ' תל ערא  -עיר
מצורה מימי מלכי יהודה '  ,קדמוניות ,

11 * 4

המזרחי '  ,שם ,
3

74 - 73

( תשמ " ו )  ,עמ '

 ( 70 - 69תשמ " ה )  ,עמ ' ; 24 - 17

' חורבת עוזא  -מצודת  -גבול בנגב

. 39 - 31

החפירות נערכו על  -ידי המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב  ,בהשתתפות המחלקה ללימודי ארץ -
ישראל של אוניברסיטת בר  -אילן ( השותף העיקרי )  ,אגף העתיקות והמוזיאונים והאוניברסיטאות האמריקניות

ביילור  ,רייס ופולרטון  .וראה הערה

2

לעיל  .על חפירות ההצלה

ב 1979 -

ראה דבריו של א ' בירן

לעיל .

תל  -עירא וחורבת עוזה בשלהי ימי ממלכת יהודה

7

ל

1

ז

הקדומה  ,ושתיהן יחד התקיימו במאה השביעית לפני  -הספירה  .הקדומה התקיימה במחצית

הראשונה של מאה זו  ,והמאוחרת  -במחציתה השנייה  .בבניין הציבורי הגדול הובחנו שני
שלבי  -בנייה  ,ושכבת השרפה היחידה מתייחסת לשלב הבנייה הראשון והיסודי של הבניין  .בשלב
השני נוספו לבניין קירות אחדים  ,אך נעשה שימוש ברוב הרצפות של השלב

הראשון .

בין כלי החרס שנחשפו בשכבת החורבן של הבניין  ,נמצאו כלים אופייניים למחצית הראשונה
של המאה השביעית לפני  -הספירה  ,וביניהם גם כלים הזהים לטיפוסים של שכבה
ושכבה

3

2

של באר  -שבע

של לכיש  .אף כי החומר נתון עדיין בשלב העיבוד  ,ניתן כבר עתה לומר  ,שמכלול כלי

החרס מן הבניין הוא קדום ממכלול הכלים שנחשף בשלב האחרון של חדרי הסוגרים  .החלק
האחר והגדול יותר של העיר היה מוקף בחומה מוצקה  ,שעוביה

.

.

1 8- 1 6

מ '  .חומה זו נתמכה

מבחרן בקירות  -תמך  ,ובצפונה גם בחלקלקה מטויחת  .המבנים הפרטיים שנבנו סמוך לחומה ,
נשענו עליה והשתמשו בה כקיר החיצון

שלהם .

בשטח  8שנחפר כדי

20

מ ' לאורך החומה

הדרומית  ,נמצאה שכבה אחת מן המהצית השנייה של המאה השביעית ; שכבה זו חרבה בשרפה
עזה  .בחומר המילוי של המבנים הללו  ,המושתתים על הסלע הטבעי  ,נמצאו חרסים ישראליים
קדומים יותר  ,מעורבים עם חרסים מתקופת הברונזה הקדומה ג ' ( המאות הכ " ז  -הכ " ג לפני -

הספירה ) .
בשטח  )2שבצפון התל  ,נחשף קטע מבניין גדול  ,שנבנה כנגד קידמת החומה  .הובחנו בו
שלושה שלבי  -חיים  .האחד  ,הקדום ביניהם  ,הוא מן המחצית הראשונה של המאה השביעית לפני -

הספירה ושני השלבים האחרים  -מן המחצית השנייה של המאה השביעית וראשית המאה

השישית לפני  -הספירה  ,כזמנם של השלבים שנחשפו בחדרי הסוגרים  .כלי  -החרס מן השלבים

המאוחרים אופייניים לאתרים רבים בארץ  -יהודה וזהים  ,למשל  ,לאלה מלכיש שכבה

2

ועין  -גדי

שכבה . 5
בתל עירא שכנה כפי הנראה העיר החשובה ביותר בבקעת באר  -שבע במהלך הדורות האחרונים

של קיומה של ממלכת יהודה  .היתה זו העיר הגדולה ביותר בשטחה והאדירה בעוצמת ביצוריה
ובשליטתה

האסטראטגית

על

הבקעה .

יש

להניח ,

שלנגב  -יהודה

כיחידה

גיאוגראפית

וטריטוריאלית הומוגנית בממלכת יהודה  ,היתה גם אסטראטגיה הגנתית אחידה  ,כעדות אוסטרקון
24

מערד  ,שבו מצווה מפקד ערד לשלוח תגבורת לרמת  -נגב  ' ,פן תבוא אדום

שמה ' .

4

אין ספק  ,שהעיר ששכנה אותה עת בתל עירא נטלה חלק נכבד  ,אם לא מרכזי  ,במערכת ההגנה
של יהודה  ,ובשל עדיפותה הטופוגראפית והביצורית על  -פני שאר ערי הבקעה  ,אין להניח שנפלה

לפני נפילתן של הללו .
דומני  ,שהשאלה הניצבת כיום בפני חוקרי תולדות הנגב בסוף ימיה של ממלכת יהודה  ,היא
תאריך חורבנן של הערים בגבולה הדרומי  -מזרחי ; ובגלל הנימוקים שהובאו לעיל  ,אין לתאר את
חורבנה של תל עירא כמאורע נפרד  ,אלא יש לראותו כחלק מחורבן של כל ערי בקעת באר  -שבע ,
בעת ובעונה

אחת .

שאלה נלווית היא  ,מי היה הגורם לכך  -האם הבבלים עצמם או האדומים שניצלו שעת  -כושר
במהלכה של התקופה הנדונה  ,או גורם אחר שפרץ מן הדרום או מן המזרח

?

נראה  ,שתשובה

לשאלות הללו תימצא רק לאחר מחקר כולל של האזור לרבות אתרי מפתח כמו תל מלחתה  ,חורבת
עוזה וחורבת קטמית שבתחומו נלקטה קיראמיקה
4

ח

גיהרתי  ,כתובות ערד  ,ירושלים

תשל " ו  ,עמ '

. 48

אדומית .

! וץנ

משמאל

:

תל  -עירא -

תכנית כללית של העיר
הישראלית ושטחי
החפירה
למטה

:

חומת הסוגרים

תל  -עירא וחורבת עוזה בשלהי ימי ממלכת יהודה

חורבת עוזה  -מצודת  -מגדלים בגבול יהודה5
המצודה שוכנת בקצה המזרחי של נגב  -יהודה וממוקמת על גדתו של ואדי  -קינה העמוק  ,מעל
לאחד מפיתוליו הרבים באזור זה  .צמוד למצודה  ,במדרון התלול של הוואדי  ,מצויים שרידיו של
יישוב קטן מן התקופה
בשנת

1956

הישראלית .

נערך במקום הסקר הראשון על  -ידי יוחנן אהרוני ותלמידיו  ,ולאחר ביקורו השני

במקום פירסם אהרוני את תכניתה של מצודת

המגדלים .

6

בעונת החפירות הראשונה נפתחו

שלושה שטחי  -חפירה  :שניים במצודה ואחד ביישוב  .כל החומר שנמצא בשכבה הישראלית של

השטחים שנחפרו  ,הוא מן המאה השביעית לפני  -הספירה  .בתקופה זו היו מידות המצודה
5

 51א 42

סקירה זו מבוססת על עונת החפירה הראשונה  ,שנערכה בק " ן  . 1982החפירות נערכות על  -ידי המכון
לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  -אביב ואוניברסיטת ביילור מארצות  -הברית ומנוהלות על  -ידי המחבר וב '
קרסון מאוניברסיטת

ביילור .

6

אהרוני ( לעיל  ,הערה

פינת

מלאכה בחדר מן התקופה הישראלית  ,בתוך המצח  -ה בחורבת עוזה

,)1

עמ '

. 54

 7ל1ן

ר

י

יצחק בית  -אריה

מ '  ,היינו כשני דונם  .רוחב חדרי הסוגרים הגיע
לגובה של למעלה

מ 2-

לכ 3 -

מ '  ,ובמקומות אחדים השתמרה החומה

מ'.

התברר  ,ששורת הסוגרים האמצעית  ,שעוד לפני החפירה הובחן כי היא חוצה לשניים את חצר
המצודה  ,שאהרוני ייחס אותה למצודה הישראלית  ,שימשה כצלע המערבית של מצודה הלניסטית
שנבנתה במאה השלישית לפני  -הספירה על חורבותיה של המצודה היהודאית  .שער המצודה

( שטרם נחפר בעונה הראשונה ) נתון קרוב לוודאי בין שני מגדלים בולטים בצלע הצפונית של
המצודה  ,הפונים לעבר

היישוב .

בשטח החפירה שבחצר המצודה החלו להיחשף מבנים אחדים מן התקופה הישראלית ; ביניהם
מיבנה גדול ומאסיבי  ,הטמון מתחת לשורת הסוגרים המערבית של המצודה ההלניסטית  .אורך
הקיר של המיבנה שנחשף  ,מגיע

ל 17 -

מ ' ועוביו -

90

ס " מ  ,אך מוקדם עדיין

לעמוד על מהותו .

כל החומר הקיראמי שנמצא במצודה  ,הינו אופייני לסוף התקופה הישראלית  .בין הממצאים
החשובים יש לציין

4

אוסטרקונים עבריים ; אחד מהם בן

13

שורות  ,שלפי תוכנו ( המקוטע ) נושא

אופי של תעודה ספרותית  .האוסטרקון קשה לפענוח ומוקדם עדיין להציגו ; אך ברור  ,שמציאותו
באתר מצביעה על כך  ,שחשיבותו של המקום חרגה מעבר למצודת  -גבול בעלת אופי

אוסטרקון אחר הוא כן

8

צבאי .

שורות ומכיל רשימת שמות  ,ביניהם [ פ ] אריהו  [ ,ש] בניהו  ,יגדיהו

והצליהו  .הארתיות כתובות בכתב גדול ורהוט הזהה לארסטרקונים משכבות

 6ו7 -

בערד .

בשטח החפירה ביישוב הסמוך  ,המשתרע על  -פני כ  7 -דונם  ,במדרון הוואדי שמצפון למצודה ,

נחשף בניין  -עמודים גדול (  6 14מ ' )  ,ובו שלושה חדרים עם רצפות  -טיח וחצר מרוצפת אבן .
"
היישוב נבנה על טרסות  ,שקירות התמך שלהן שימשו גם כקירות האורך של הבתים .
כלי החרס שנחשפו ביישוב מעידים  ,שתקופתו זהה לתקופתה של המצודה  ,ושניהם התקיימו
יהד עם קשר ברור ביניהם  ,כפי שמעיד גם שער המצודה  ,הפונה לכיוון היישוב  .בנוסף לכלי החרס
שנמצאו על רצפות המיבנה שנחפר  ,נתגלו גם שבר של אוסטרקון וחותם  .החותם מתאר חיה לא
מזוהה  ,בעלת גב מוגבה וצוואר

ארוך .

נראה  ,שליישוב הגדול יחסית בחורבת עוזה  ,היה תפקיד מרכזי  ,הן בהגנת גבול יהודה והן
במינהל הממלכתי של הנגב  ,כפי שהיה למצודת ערד  ,השוכנת

2? 8

10

ק " מ מצפון לה .

המסיבה של בית  -המקדש על  -פי מסכת

מידות *

יוסף פטריך

מבוא
צורת בית  -המקדש השני היא מל הנושאים הנדושים ביותר בחקר הטופוגראפיה של ירושלים
בתקופת הבית השני ; כל החוקרים שביקשו לשחזר את תבנית ירושלים באותה עת  ,נדרשו כמובן

גם לסוגייה זו  .אך למרות זאת  ,עניינים לא מעטים הקשורים בצורת הבית  -ובכלל זה הנושא

שיידון להלן  -נותרו סתומים  .שרידים ארכיאולוגיים שניתן לייחסם בוודאות למקדש הורדוס ,
אינם מוכרים
שבמקורות

;

ולפיכך  ,המקורות העומדים לרשות החוקר  ,הם תיאוריו של יוסף בן מתתיהו ואלו

חז " ל .

התיאור המפורט ביותר של בית  -המקדש השני מצוי במסכת מידות  .המקדש היה מורכב מהיכל

וקודש הקודשים  ,שלפניהם אולם  ,מעליהם  -כקומה שנייה  -עלייה  ,ובהיקפם מצפון  ,ממערב
ומדרום  -תאים הערוכים בשלוש קומות  .מצפון  ,מעבר לתאים  ,נמצאת ' מסבה '  ,ומדרום -
' בית הורדת המים '  .הבנה נכונה של המיבנה ומיקום המרכיבים השונים תאפשר שחזור נכון של
צורת

הבית .

מקומם ומידותיהם של האולם  ,ההיכל  ,קודש הקודשים והעלייה ברורים למדי מתוך האמור

במשנה .

לא כן התאים  ,המסיבה ובית הורדת המים  .חלק מן המפרשים והחוקרים התקשה

בהבנתם  ,ועיקר הקושי היה בצורתה של

המסיבה .

דעותיהם של המפרשים והחוקרים
המסיבה מתוארת

במסכת מידות ד ה

:

ומסשה הןתה עילה משרן מזרחית צפרית

סט

*

"

ים '

1

לירן

צפונית מעקבית  ,שבה היו עולים לגגות

ס  :ה עילה שלסשה מסיי לטערב ' חלף צל

 ,עד שהוא מגיע למערב .

וי

פני הצפון
נושא זה התעורר בי אגב שיחה עם פרופ ' יגאל ידין ז " ל  .אלמלא נפטר
לבדוקמוצא
העניין שהיה
להניח

ימים אחדים אחר  -כך  ,יש
הזמן והמקום להציג את עמדתו בנושא  .השחזורים המוצגים במאמר נעשו  ,על  -פי הנחיותי ,

על  -ידי ליין ריטמאייר  ,שהשקיע בהם מכשרונו ומנסיונו  ,ואגב  -כך העלה כמה פתרונות מקוריים  .הנני אסיר

תודה על עזרתו  .שרטוטי השיחזור מובאים באדיבות
במסגרת כנס חוקרים בנושא ' בית הורדוס '  ,שהתקיים כאוניברסיטת חיפה

 ~Eretz Magazineאת הדברים שלהלן הבאתי בהרצאה
ב 10 - 9 -

באפריל

 , 1986מטעם

יד יצחק

בן  -צבי והמרכזים לחקר ארץ  -ישראל ויישובה באוניברסיטאות חיפה ותל  -אביב  .באותה הרצאה העליתי גם
הצעה חדשה לשחזור גפן הזהב  ,שעמדה מעל פתח ההיכל של כית -המקדש  ,וזיקתה לתיאור חזית המיבנה שעל
מטבעות בר  -כוכבא
1

;

הצעה שבכוונתי לפרסם

בקרוב.

בסוף משפט זה מן הראוי לשים נקודה  .ונך הוא במשנה עם פירוש הרמב " ם  ,מהדורת קאפח  ,ירושלים תשכ " ז ,

ובכתב  -יד ירושלים

( 1336ס, ( Heb . 4

אלבק  ,הקובע במקום זה פסיק .

בניקוד לפי מסורת תימן  .זאת בניגוד לפיסוק של ילון במשנה עם פירוש

קמן

אמות

שיחזור צורת בית  -המקדש לפי מסכת מידות

הסיע לטןדב  ,וסיף שיו לדרים  ,הלף פל 5ני הט ?דב  ,עד שהוא מגיע לקרום  .הייע
ליסף שיו ליןדח  ,היה מהלף בדרום  ,צד שהוא מגיע לפתחה שלקללה  ,וריתחה שלקללה

לדרום ,

40

ניתוח לדרים  .ובפחסה שלסללה סיו שני כלונסות שלשדז  ,שלהן סיו עולין לנלה שלאילה .
לראשי שסיפסין טידילים בעללה יין סקיש  ,לבין קיש הקדשים  .ילולין היו פתוחין שעללה

לסית קיש

הקדשים  ,ששסל ציי ישלשלים

קדשי ודשים .

את האעגים בתבות  ,כדי שלא :זונו עיניהל מבית

1גיי
י

"
*

'ו

"

קן

י

ן ן

י
3
- 1
4

i

קד 1
~

_
~

L

1

ן

11

יוסף פטריך

ממשנה ז אנו למדים  ,שרוחב המסיבה הוא שלוש אמות והיא מצויה בין התאים הצפוניים של
המקדש לבין כותלו החיצוני ( ראה לעיל תכנית ושיחזור

למסיבה היתה מן התא שבקרן

המקדש ) .

משנה ג מלמדת  ,שהכניסה

מזרחית  -צפונית .

המפרשים חלוקים ביניהם בדבר צורתה של המסיבה  .לדעת אחדים  ,המסיבה היא כעין גרם -

מדרגות לולייני .

2

פירוש זה למסיבה מקורו ב ' לולים ' של מקדש שלמה  ,מונח סתום  ,אשר תרגום

יונתן מביא במקומו את המלה הארמית ' מסיבתא '  ,דהיינו  -מסיבות ; השבעים מתרגמים ' מעלה
לולייני '

( 11ססק6ע6

זא: )411

3

בתנ " ך הסורי ( ' 3תסא 2דיעוא ' )  ,לעומת ואת  ,מופיעה במקום זה

שמקורה ב 14 -זז 6קהסזס
המלה ' 2טרוטא '
~

"

"

.

היא

' ארובה ' בלשון תרגום

השבעים ; ואילו יוסף בן

מתתיהו  ,בדברו על מקדש שלמה  ,מספר במקום המתאים לאותו פסוק במלכים א ( קדמוניות ח ג
ב [ : ) ] 70
OU

' והמלך השכיל להתקין מעלה

ססז 4טסקטם) '  .היאור מסיבת המקדש במסכת מידות גם הוא למעשה תיאור של עלייה

TOI

~
בעובי

( ע050ע) 6

אל הקומה העליונה דרך עבי הקיר

( פסז 516

הקיר  ,ואף  -על  -פי שיוסף בן מתתיהו אינו מזכיר מסיבה כלל וכלל בתארו את מקדש הורדוס ,

הרי יתכן מאוד שהושפע ממראהו של מקדש זה  ,אותו הכיר היטב  ,בעת שבא לתאר את הלולים
במקדש שלמה  .ודומה  ,שגם הקומה השנייה  ,ארתה הוא מייחס בטעות למקדש שלמה ( שם , ) 64 ,

מקורה למעשה במקדש הורדוס  .מתוך זהות המונחים בין המשנה לבין התרגום הארמי והיותם
קרובים בזמן  ,סביר להניח  ,שגם המסיבה שבתרגום יונתן כיוונה לבאר את הלולים כמעלה סגור

בתוך חומה  ,ולא לשני הביאורים האחרים שאנו מוצאים ללולים  -גרם  -מדרגות לולייני או

ארובות .

4

לפי הרמב " ם בפירושו למשנה  5 ,המסיבה היא אחד מן התאים שבצד צפון  ,וההיקף שמקיף את

2

כר רש " י  ( ,מאה י " א ) כפירושו ליומא לט ע " א ( שם מדובי

על המסיבה העילה מלשכת המדיחין לבית הפרוה ,

וראה מידות ה ג )  ,ובפירושו למלכים א ו ח וליחזקאל מא ז ; הרד " ק ( סוף המאה הי " ב  -וראשית המאה הי " ג ) ,
בפירושו לאותם פסוקי מקרא

;

אברהם בן שלמה התימני ( המחצית השנייה של המאה הי " ד ) בפירושו ללולים

שבמקדש שלמה ( מלכים א  ,שם  ,שם ) ; ר ' עובדיה מכרטנורא ( המאה הט " ו ) בפירושו למשנה ( לגבי מסיכת בית
הפרוה  ,אך לא לגבי מסיבת המקדש  ,אותה הוא מגדיר ' כמין מחילה ומערה ' ) ; ר ' יוסף קארו ( המאה הט " ז )  ,בעל
' כסף משנה '  ,כפירושו למשנה תורה  ,הלכות בית הבחירה  ,פרק ד ' הלכה י " ב ( מסיבת המקדש )  ,וכן שלמה עדני
( המאה הי " ז ) ויצחק חיות ( סוף המאה הי " ט ) בפירושיהם למידות ד

ה.

לפירושי רש " י ורד " ק על המקרא ראה  :מקראות גדולות  :נביאים אחרונים  ,מהדורה ישראלית מוגהה היטב
מחדש  ,תל אביב תשי " ח ; פירוש רש " י ליומא יט ע " א  -תלמוד בבלי  ,דפוס ראם  ,ווילנא תרמ " א ; פירוש

ביבא-

פירוש רע " ב למשנה מובא בשולי הדף  ,משניות  :סדר

אברהם בן שלמה התימני מובא אצל גיל  ,להלן  ,הערה
קדשים  ,דפוס ראם  ,ווילנא תרס " ט ובנספחות לסדר זה  ' :מלאכת שלמה ' לר ' שלמה עדני וחידושים מלוקטים
;4

מספר ' זרע יצחק ' מהר ' יצחק חיות ; פירוש ' כסף משנה ' לר ' יוסף קארו מובא בשולי הדף של ' משנה
לרמב " ם  ,הוצאת אלה המקורות
3

ירושלים תשט " ז.

גרם  -מדרגות לולייני היה רווח מאוד בבנייה הפרטית והציבורית במצרים בתקופה ההלניסטית  .ייתכן שמשום כך
Maria Nowicka , La maison:
השבעים דימו בעיניהם באופן זה את הלולים שבמקדש  .ראה למשל :

,

Manteuffel , Tell Edfow , ] 11 Cairo

4

.נ ש
)

dans l'Egypte Ptoleinaique , Wroclaw 1969 ; 8 . Bruyere

י

מבוסס על מאמרו של מ ' גיל  ' ,הלולים שבבית המקדש '  ,בית מקרא  ,יז  ( 50 ,תשל " כ)  ,עמ ' . 301 - 297
שלעיל1939 ,
ינ 15 .ק
הדיון
,
וראה גם  :א ' קמרון  " ' ,לול " ו " כלול " '  ,לשוננו ,

42

תורה '

 ( 38תשל " ד )  ,עמ ' , 227 - 225

המציע שבמלכים א  ,ו ח יש לקרוא

' נלולים '  ,עם כ' שורשק!  ,משורש בלל .
5

משנה עם פירוש רכינו משה בן מימון

:

סדר קדשים  ,מהדורת קאפח  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ ' תנא  .בהלכה י " ב

מהלכות בית הבחירה  ,מובאת משנה ה של פרק ד במסכת מידות כלשוגה  ,ללא פירוש משל הרמב " ם  .וראה איור
בעמ '

49

להלן .

המסיבה של בית המקדש

ההיכל עד שמגיע אל העלייה  ,היה מתוך התאים שמסביב

להיכל .

6

הגדרה זו קשורה בגישתו

המיוחדת של הרמב " ם לביאור התאים המקיפים את ההיכל וקודש הקודשים  .גישה זו כרוכה
בקשיים רבים ביותר  ,שאין

לתרצם .

7

מפרשים רבים רואים במסיבה כעין מסדרון  ,התחום בין התאים לבין הכותל הצפוני של

המקדש  ,כשמחיצות התאים ניצבות לקירות הבית  ,בניגוד לשיטת הרמב "ם  .אחדים מהם סבורים ,

שגג התאים היה נמוך מפתח העלייה ; ולפיכך משערים  ,שהמסיבה נמשכה גם בצדו הדרומי של
המקדש  ,בניגוד לאמור

במשנה .

5

רק שניים מן המפרשים  -ר ' אשר בן יחיאל ( רא " ש) ור ' שמואל שטראשון
על כך  ,שהמפלס של גג התאים והמפלס של פתח העלייה

אחד הם .

9

( רש " ש ) -

עמדו

בדעה זו מחזיק גם הולצמן ,

בביאורו לתרגום מסכת מידות לגרמנית 0 .י
גם במחקר הועלו הצעות שונות ונבדלות בדבר מהותה וצורתה של
6

לאיורים בכתבי היד השונים של פירוש הרמב " ם למשנה ראה

:

המסיבה  .יי

' Maimonides

בתכניות

Rahel Wischnitzer ,

 . 16 - 27קק Drawings of the Temple ' , Journal ofJewish Art , 1 ) 1981 ( ,
7

בשיטתו של הרמב " ם בביאור התאים דבקים גם הראב " ד ( המאה הי " ב )  ,ר ' יוסף קארו  ,בעל ' כסף משנה '  ,ר '
עובדיה מברטנורא  ' ,המאירי '  ,ר ' אברהם שמעון טרויב ועוד  ( .ראה לעיל  ,הערה  , 2וכן מנחם בר ' שלמה לבית
מאיר

[ ' המאירי ' ] ,

בית הבחירה על מסכת שקלים  ,תמיד ומדות  ,מהדורת סופר  ,ירושלים תש " ך ו ' הגהות וציונים

מהר ' אברהם שמעון טרויב '  ,המובא כנספח במשניות  :סדר קדשים  ,דפוס ראם  ,ווילנא

תרפ " ט ) .

אולם המפרשים

המאוחרים דחו שיטה זו ואימצו את שיטת רש " י לביאור הצלעות שבמקדש יחזקאל  ,או היציעים שבמקדש

שלמה .
8

כך בפירוט רב -

ר ' ישראל ליפש "ן

( המאה הי " ט )  ,כעל פירוש ' תפארת ישראל '  ,המובא כשולי הדף מסכת

מידות  ,פרק ד  ,סימנים כד  ,לח  ,לט  ,מב  ,וכן כסימן מה לתמונת בית  -המקדש המובאת כנספח לפירושו  .ואילו
דבריו שם

:

' בין חומה חיצונה של התאים הצפוניים לבין החומה של מסיבה שמושכת אל על כנגדה בצפון

ממזרח למערב  ,שהיתה ג " כ עביה ה ' אמות  ,היה רווח ג ' אמות מצפון לדרום  ,ורווח זה נקרא מסיבה וארכו של
רווח זה כאורך כל התאים הצפוניים  ,וברווח זה היה כעין גשר שמשפע ועולה ממורח למערב  ,עד שבקצה
המערב מגיע ראש הגשר לגג הדיוטא הג ' של התאים  .ומשם עולין לגג הדיוטא העליונה של כל התאים שבג '

רוחות ההיכל  .אולם במקצוע דרומית שבגג דיוטא העליונה זאת  ,שוב מתחיל הגשר ההוא לשפע ועולה ממערב
למזרח  ,ממעל לגג דיוטא הג ' של התאים שמקיפין את ההיכל מצד דרום  ,עד שמגיע ראש הגשר הזה לפתחו של

עלייה שעל גבי היכל  ,שפתחו של עליה בדרום היה  .פירוש למסיכה  ,הזהה לזה של ר ' ישראל ליפש " ן  ,מביא
יצחק פסח ניימאן  ,קונטרס המודד למדידת הר הבית  ,ירושלים תרס " ב  ,דפים יד  -סו  ,סימנים נט ,

סא .

שחזור בציור ובדגם בנוי של המסיבה לפי שיטה זו מובא במאמרו של א ' אייבש " ן  ' ,ההיכל והאולם בבית שני
 עיונים ובירורים במקורות '  ,סיני  ( 87 ,תש " ם ) ,תשכ " ב  ,לוחות מול עמ '  . 40 , 33תודתי נתונה לידידי אלחנן ריינר ועודד

עמ ' רכו -רלז  ,וכן בספרו של ש ' שפר  ,בית המקדש  ,ירושלים
עיר  -שי  ,שהסבו תשומת

לבי למחקרים

אלה  .לדעת הגר " א ( סוף המאה הי " ח ) התגברו על הפרש הגבהים שכין גג התאים לסף פתח העלייה  ,לא בטיפוס
במסיבה בדרום  ,כי אם בכלונסאות הארז הנזכרים במשנה  ,שתחילה היו עולים בהם מגג התא לעלייה דרך פתח
העלייה  ,ומן העלייה היו גם כן עולים כהן לגגה של עלייה  .ראה
מ " ה  ,דפוס ראם  ,ווילנא
9

:

' באורי הגר " א ' שבשולי המשנה מידות פ " ד

תרפ " ט .

לפי ר ' אשר בן יחיאל ( המאה הי " ג  -י " ר )  ,מסיבת המקדש אינה מעלה  -מדרגות כמו כלולים  ' ,אלא חלקה היתה

ומהלכת ממזרח למערב על פני כל הצפון '  ,ובהמשך הולכים במערב ובדרום על גג התאים עד פתח העלייה  .ראה
בשולי הדף  ,תלמוד בבלי  ,הוצאת פרדס  ,ניו  -יורק תרי " ט  ,מסכת מדות  ,לז ע " א  .ר ' שמואל שטראשון ( המאה

הי " ט ) מדגיש בחידושיו  ,שתיאור המהלך בו מגיעים אל פתח העלייה  ,כפי שמובא במשנה  ,מלמד ש ' על כרחך
גובה גגות התאים הוה שווה לרצפת העליהק '  .לפיכך  ,אין לדבר על חלונות שהאירו את ההיכל מעל גגות התאים ,
כפי שכתב התוספת יו " ט בראש משנה ג  ,וכן גובה התאים אינו רק " ' ח אמה  ,כמשתמע מדבריו במשנה ד  .ראה

' הגהות וחדושי הרש " ש ' בנטפחות למשניות  -סדר קדשים  ,דפוס ראם  ,ווילנא
10

 . 93 - 4 andעק Mishna Middot: Text, ttersetzung undErkldrung, Giessen 1913 ,

 . 7111ק תPlan 0
11

תרס " ט .

"

(2

0 . Holzmann ,

יאסטרוב מתרגמה כ ~8 staircase ' -ת1נמ71י '  ,דאנבי כ ~ , ' Passage- way ' -נויזנר כ ~ ' Passage ' -ובתרגום הולצמן

ק*4 :

יוסף פטריך

המקדש שמביאים ואטמון  ,הולצמן  ,אייזנשטיין  ,הולים  ,ואצינגר מוצגת המסיבה נכונה  -רק
בצדו הצפוני של המקדש  .אך כמה מהם סותרים בשחזוריהם את

דברי המשנה בנקודות אחרות .

12

ההצעה שתובא להלן תואמת את פירושו של הולצמן למסיבה והאופן בו עלו בה עד שהגיעו
אל פתח העלייה  .אף כי ואצינגר לא עסק בפירוט בשאלה זו  ,הרי התכנית והחתכים שהכין

מלמדים  ,שגישתו תואמת את גישתנו .

!3

תמוה הדבר שדווקא החוקרים שעסקו במקדש של מסכת

מידות בשנים מאוחרות יותר  -ונסאן ,

4ן

אבי -יונהר ובוסינק5ן  -אינם נותנים את הדעת

לשחזוריו הנכונים של ואצינגר ומציגים בתכניותיהם מרחב נוסף בצדו המערבי של המקדש  ,מעבר
לתאים  ,היוצר מסדרון המקיף את המקדש משלושה רוחות  .לדעה זו שותף גם

דאלמן .

!7

דבר זה

עומד בניגוד למשנה ז  ,לפיה כותל התאים המערביים הוא הכותל החיצוני של המקדש לצד

מערב 8 .י אבי  -יונה משחזר למקדש גג יחיד  ,החופה גם על העלייה וגם על התאים  ,באופן שאין
-

' Windungen

111ת  Gangתם '

דהיינו  -מעבר עם פיתולים  .אלבק מבארה באופן דומה כדרך שהיו בה

סבובים מלמטה למעלה '  .אולם בתכניות המצורפות לפירושיהם של הולצמן ואלבק מוצגת המסיבה כמסדרון
ישר בצדו הצפוני של המקדש ,

ראה

:

"

בין הכותל החיצוני לתאים ; מסדרון אשר בו היה מותקן המעלה אל גגות התאים .

; 1 % 8 Targumim, The Talmud Babli and Yerushalmi, and

,

Dictionary 0

11 . Jastrow , 4

 .נ י4. 596ע י . 803 ; 11 . Danby , 1he~ Mishnah , London , 1933ק New York 1903 ,
4 4 : 5נ  Tamid Middot , Leiden 1980 ,ל History ofthe .Mishnaic Law ofHoly Things,

,

.

.

Midrashic' Literature
.
,

 , ,4ץטמ5טט4ן .

הולצמן לעיל  ,הערה  ; 10וכן ששה סדרי משנה מפורשים בידי חנוך אלבק  :סדר קדשים  ,ירושלים  -תל  -אביב
תשט " ז  ,עמ '  , 331ותכנית מול עמ ' . 328
12

בחתכים שהוא מציג  ,מגביה ואטסון את קומת התאים השלישית  ,באופן שהם מקיפים חלקית גם את העלייה

אייזנשטיין מציב קיר  ,שרוחבו
70

100

;

אמות  ,רק בחזית האולם  ,ומעכר לקיר החזית רוחב האולם מצפון לדרום רק

אמות  ,כרוחב המקדש בשטח ההיכל וקדש הקדשים  .לדבריו  ,הטיפוס במסיבה נמשך גם בצד דרום  .לדברי

הוליס  ,אין הכרח שהמסיבה הגיעה למפלס של גג התאים בפינה הצפונית  -מערבית  ,וכהחלט ייתכן שהמעלה
נמשך גם לאורך חלק מן הפאה המערבית  ,וזאת משום שלפי האמור במשנה נמצאים רק שני תאים כקומת

התאים העליונה  .לדבריו  ,נמשך מקצה המעלה המעבר כמפלס אופקי על גג התאים  ,עד קצה הפאה המערבית ,

ומשם לאורך הפאה הדרומית  .ראה 2 , :

 oflerusalem ' ,~ PEFQStשקוזז C . M. Watson , ~ The
.
1896 , Plans

 . ] ( . Eisenstein, The Jewish Encyclopedia , % 11 , New-~ YOfk - Londonנ ; 6 58תש  . 54קק 3 10 face
 .קע rchaeology ofHerod's Temple , London 1934 ,

329 - 330 , and pis . XV, XVIII
13

/

1906 , 0015 . 85 - 97 , esp . 001
101115 , Theי  . 7 .ע ; , . 91

i

~

כך לגבי התכנית והחתכים ; לא כן לגבי שחזור חזית המקדש  ,שחזור העומד כסתירה לכתוב בפרק ג משנה ז .

.ם

ראה 15 . 6 - 7 :ע  . 41 - 45קק Watzinger , Denkmdler Paldstinas , 11 , Leipzig 1935 ,
14

 . 5 - 35 , 398 - 418 ; idem .קק L . H . Vincent , ~ Le Temple Hirodien d 'aprds ! 8 Michna ' , 7]9 , 61 ) 1954 ( ,

1 . cvע
15

8 ) A1
 . 508 - 509 andקק 5 1956 ,ת8ע .M . Steve , le'rusalem de I' Ancien Testamen , 11 - 111 ,

מ ' אבי  -יונה  ' ,בית המקדש השני ' הנ " ל
וחתכים בעמ '

!6

 .ק  . 344 ,עם

, 401 , 399

( עורך ) ,

ספר ירושלים  ,א  ,ירושלים  -תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '

. 402

 . 1545 .ק 6ת . 1573 - 1574 , 8קק 11 , Leiden 1980

,

TempelvonJerusalem

'

Der

,

, 403

ותכניות
Th . A .

1559 , 118 , 347
17

 . 3עת  . 273 ,ק  , G tersloh 1924 ,אצא  . )3 . Dalman , Orte und Wegeוראה גם
50

18

idem , ' Der Zweite :

~
Tempel zu Jerusalem ' , Paldstinajahrbuch
 .ק 5 ) 1909 ( ,

מידות ד

ז:

' מהמזרח למערב מאה אמה

:

כותל האולם חמש  ,והאולם אחת עשרה  ,כתל ההיכל שש  ,ותוכו

ארבעים אמה  ,אמה טרקסין  ,ועשרים אמה בית קדש הקדשים  ,כתל ההיכל שש  ,והתא שש  ,וכתל התא חמש  .מן
הצפון לדרום שבעים אמה
4 * 1ן

ותוכו

:

כתל המסבה חמש  ,והמסבה שלש  ,כתל התא חמש  ,והתא שש  ,כתל ההיכל שש ,

עשרים אמה  ,כתל ההיכל שש  ,והתא שש  ,וכתל התא חמש  ,ובית הורדת המים שלש אמות  ,והכתל חמש

אמות .
בדומה לתוכניותיהם של דאלמן  ,ונמאן  ,אבי  -יונה ובוסינק  ,גם כציור צורת הבית המובא כנספח לפירוש יום טוב
ליפמן ( המאה הי " ז )  ,בעל התוספת לפירוש רע " ב על המשנה ( ראה בנספח למסכת מידות  ,במשניות דפוס ראם ) ,
מוצגת המסיבה כמסדרון הנמשך במקביל לתאים  ,לאורך הפאה הצפונית  ,כש ' המסיבה '  ' ,אחרי בית הכפרת ' ,

המסיבה של בית המקדש

לעלייה פתח בדרום  ,דבר הערמד בניגוד לנאמר במשנה ה  .בוסינק מבדיל בין גג התאים לגג

העלייה  ,המוצגים  ,כפי שראוי  ,בשני מפלסים שונים  .את המסיבה ובית הורדת המים  ,שביניהם
מקשר המרחב המערבי הנוסף בתכניתו  ,הוא מותיר בלתי -מקורים  :הוא סבור  ,שמסדרון מקיף זה

שימש הן לטיפוס והן להובלת מי הגשמים מן הגגות  .את פתח הכניסה למסיבה הוא קובע בכותל
הצפוני החיצוני של המקדש  ,על  -מנת שמים הזורמים בה  ,לדעתו  ,לא ישטפו ויציפו את
שחזור זה מנוגד לכתוב בסוף משנה

ג' .

האולם .

9ן

זה מקרוב העלה יצחק מגן הצעה  ,לפיה המסיבה של המקדש על  -פי מסכת מידות דומה
בצורתה ל ' בית המסבה ' הנזכר במגילת

המקדש .

20

' בית המסבה ' של מגילת המקדש הוא בית

מרובע  -עשרים אמה מפינה לפינה  -המרוחק שבע אמות מצפון למקדש  ,סמוך לפינה

הצפונית  -מערבית

;

בתוכו עמוד מרובע  ,ארבע על ארבע אמות  ,שסביבו עולות מעלות שרוחבן

ארבע אמות  ,ויש לו עלייה שממנה ניתן היה לעבור  -כנראה באמצעות גשר של קורות  -עץ -

אל עליית ההיכל ,

שפתחה בצפון .

!2

בדומה לכך מציע מגן לשחזר את המסיבה שבמשנה כמגדל -

מדרגות  ,שמידותיו דומות  ,המרוחק שבע אמות מן המקדש לצד מערב  ,סמוך לקרן הצפונית -

מערבית  .אלא שלהצעה כולה אין כל אחיזה בכתוב  .זהו פירוש מוטעה לנאמר במסכת

מידות .

בניגוד לדברי משנה ה  ,גורס המחבר שהמשפט הפותח אותה מוסב על ' מבוא המסיבה '  -מושג

שאינו נזכר כלל במקורות  .אין כל אפשרות לבאר את המסיבה שבמשנה כמגדל  -מדרגות  .המהלך
המתואר במשנה עד פתחה של העלייה מסתכם בתפנית של

180

מעלות בלבד  .שלא כבמגילת

המקדש  ,נזכרת כאן עלייה אחת בלבד  -העלייה של המקדש  -ופתחה בדרום ; ואילו מגן כופה

על הכתוב שתי עליות  :עליית המסיבה ועליית המקדש  .אין הוא נותן כלל את דעתו לשאלה כיצד
עולים במסיבה אל גגות התאים המקיפים מבחקן את כותלי ההיכל וקדש הקדשים ,
אל העלייה של המקדש  ,שמפלסה גבוה
מגיעים אל גג העלייה  ,המצוי

45

אמות מעל רצפת

ההיכל .

23

והצעתו בדבר הארפן שבו

אמות מעל רצפת ההיכל  ,היא מופרכת

90

ו ' בית הורדת המים ' יוצרים מרחב רצוף  ,המקיף את הכיח

22

כיצד נכנסים

לחלוטין .

24

מצפון  ,ממערב ומדרום ( ראה שם  ,סימנים סג  ,סד  ,סח ) .

ציור דומה של יהונתן בן יוסף מרזינאי ( ראשית המאה הי " ח ) מובא בנספח למסכת מידות שבתלמוד בבלי ,

הוצאת פרדס ניו  -יורק

תרי " ט .

מידות ד ג  ' :ושלשים ושמונה תאים היו שם  :חמשה עשר בצפון  ,חמשה עשר בדרום  ,ושמונה במערב  .שבצפון

ושבדרום  -חמשה על גבי חמשה  ,וחמשה על גביהם  .ושבמערב  -שלשה על גבי שלשה ,

ושנים על גביהם .

ושלשה פתחים היו לכל אחד ואחד  :אחד לתא מן הימין  ,ואחד לתא מן השמאל  ,ואחד לתא שעל גביו  ,ובקרן
מזרחית צפונית  ,היו חמשה פתחים
ואחד

להיכל ' .

:

אחד לתא מן הימין  ,ואחד לתא שעל גביו  ,ואחד למסבה  ,ואחד לפשפש ,

,

י ' מגן  " ' ,המסיבה " או " בית המסיבה " של המקדש '  .או ישראל  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ ' . 235 - 226
י ' ידין  ,מגילה המקדש  ,א  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '  ; 168 - 163ב ,עמ ' . 96 - 92
ראה לעיל  ,הערה . 19
משנה  ,מידות ד ו .
לפי דבריו ( שם  ,עמ '  , ) 231הקצה התחתון של שני כלונסאות הארז מונח בפתח של עליית המסיבה  ,והקצה
העליון שלהן מגיע עד הגג של עליית המקדש ; אך אין הוא שם לב לכך  ,שבין נקודות אלו קיים הפרש  -גבהים של
45

אמות  .מאחר שלפי הצעתו המסיבה מרוחקת שבע אמות מן המקדש  ,נקבל שהכלונסאות מונחים במצב אנכי

כמעט  .זהו סידור לא  -הגיוני ובלחי  -אפשרי לחלוטין  ,ותימה כיצד ניתן לכנות מיתקן זה בשם גשר  .וראה גם

.

השגותיו של מורטון ממית לגבי הצגת המסיבה כמגדל  -מדרגות כתשומה ל " מילגרום  ,שאימץ גישה זו ללא
3 .,
תט', ' Challenge 105
'
ביקורת ובדיקה ( התשובה מובאת בהמשך מאמרו של מילגרום ) -Worship : :

,

interpretation of Temple Scroll' s Gilded Staircase' , Biblical' Archaeology Review, xul ) 1985 ( ,
 . 70 - 73קק

ון14

יוסף פטריך
וטווןזךר

זיורת המסיבה

נושא המשפט הפותח את משנה ה בפרק ד היא המסיבה  .המשפט מתאר את המסיבה  ,מקומה

במקדש ותפקידה  .בהמשך הדברים מתחלף נושא המשפט  :לא עוד המסיבה  ,כי אם האדם ( כהן ,
לוי או ישראל ) ,

המבקש להגיע אל פתח העלייה ,

25

לשלושה קטעים

:

26

והמשנה מתארת את מהלכו  .מהלך זה מחולק

בקטע הראשון  -עלייה במסיבה ממזרח למערב  ,למלוא אורכה של הפאה

הצפונית של המקדש  .מן הרישא של המשנה כבר שמענו  ,שבקטע דה הגיע העולה אל גגות

התאים .

בקטע השני  -הליכה מצפון לדרום  ,למלוא אורכה של הפאה המערבית ; ובשלישי  -הליכה

ממערב למזרח  ,עד פתחה של העלייה  ,ולא למלוא אורכה של הפאה הדרומית  .ברי  ,שהפתח היה

בכותל הדרומי של עליית ההיכל  ,ולא בזה של עליית קודש הקודשים .
פוסע ההולך במפלס אופקי על גג התאים המערביים והדרומיים  .אם הגיע במהלך זה אל פתח
העלייה  ,משמע שהמפלס של גג התאים זהה למפלס של רצפת העלייה  28 .מן הפתח העליון של
27

בקטע השני והשלישי

המסיבה ניתן היה כמובן גם לפנות ישר מזרחה ולהלך על גגות התאים הצפוניים  ,עד הכותל
המערבי של האולם המתנשא אל  -על  ,וזאת אם לא ביקשו להגיע אל פתח

העלייה .

לא נאמר כיצד היו עולים במסיבה  -האם בכבש בעל שיפוע אחיד או במדרגות  ,שהוא סידור

נוח יותר  .אולם קיומן של מדרגות ב ' בית המסיבה ' של מגילת המקדש עשוי לרמז  ,שגם במסיבה
טיפסו

במדרגות .

29

על -פי הצעתנו  ,נמשכה המסיבה מכותל ההיכל במזרח ועד הצד המערבי של

כותל העלייה במערב  .חישוב מורה  ,שאורכו של קטע זה היה

66

אמות ,

30

והפרש הגבהים

מתחתיתה  -במפלס של רצפת ההיכל ועד ראשה  -במפלס של גגות התאים ורצפת העלייה -

היה

 45אמות .

ן3

השיפוע המתקבל הוא אפוא מתון יותר מזה של כל גרמי המדרגות שהיו במקדש ,

שהרי לפי משנה ב בפרק ג
משל אולם '
ראה

:

;

' כל המעלות שהיו שם  ,רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה  ,חךן

:

דהיינו  -השיפוע המקובל היה של  45מעלות  ,ואילו כאן לפנינו שיפוע קטן יותר .

32

תוספתא  ,כלים ( כבא

קמא )

ה יא ( מהרורת צוקרמנדל  ,עמ '

. ) 570

השתנות דומה של נושא המשפט אנו מוצאים גם שם  ,ד ב ( ובתמיד ג
אחד בצפון ואחד בדרוס  .שבדרום לא נכנס בו אדם

מעולם . . .

ז) :

' ושני פשפשין היו לו לשער

הגדול :

נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס להתא

ומהתא להיכל  . ' . . .על שינוי הסגנון במשנה זו ראה גם הערת אלבק כמבוא למסכת מידות  ,סדר קדשים  ,עמ '

. 314

וכן דברי נויזנר שם

( לעיל  ,הערה . ) 11

השווה  :תוספתא  ,כלים ( בבא קמא ) א ז ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '
כך  ,כאמור  ,גם הולצמן

( לעיל  ,הערה . ) 10

ופירוש רא " ש ורש " ש

. ) 569
( לעיל  ,הערה . ) 9

בבבלי  ,זבחים סג ע " א אנו קוראים
מזבח שהיה שלש אמות ומחצה ואצבע ושליש אצבע בזכרותא '  .אם אמנם יש בדברי אמורא בבלי זה  ,בן הדור
:

' אמר רמי בר חמא

:

כל כבשי כבשים שלש אמות לאמה חצן מכבשו של

הרביעי  ,ראיה לגבי הכבשים של המקדש של מסכת מידות  ,כי אז שומה עלינו להסיק  ,שהעלייה במסיבה לא
היתה בכבש  ,שהרי השיפוע הנדרש

() 1 : 3

הוא קטן מכדי לטפס לגובה

45

אמות לאורך הפאה הצפונית לבדה .

ה.

והרי כך מטפסת המסיכה  ,כפי שעולה מתוך משנה
על פי פרק ד משניות ד  ,ז  .מן האורך הכולל יש להחסיר בצד מזרח את העובי של כותל האולם  ,רוחב האולם

והעובי של כותל ההיכל  ,ובצד מערב את העובי של כותל התאים ואת הרוחב של גג התאים המערביים  .לפיכך

. 100 - ) 5 + 11 + 6 ( - ) 7 +5 ( = 66

במשנה ד לא נזכר רובד

 8אמותמעל

:

קומת התאים השלישית  .גגה של קומת -

תאים זאת היווה המשך לגג ההיכל וקודש הקודשים  ,ולפיכך העובי של כותל העלייה לא פחת באמה מהעובי
של כותל ההיכל וקודש הקודשים בקומת התאים השלישית ; דהיינו  -העובי של כותלי העלייה כצפון  ,במערב
ובדרום היה

5

אמות ( השווה  ,לעומת זאת  ,פירוש ר ישראל ליפשיץ למשנה זו  ' ,תפארת ישראל '  ,בועז  ,פרק ד ,

סימן א  ,והציור המובא

שם ) .

פרק ד  ,משנה ו .
לגבי מעלות האולם ראה שם  ,ג .1

המסיבה של בית המקדש

על  -מנת שהאמור במשנה ב של פרק ג יהיה תקף גם לגבי המעלות של המסיבה  ,שומה עלינו

להניח  ,שהמסיבה לא היתה בנויה כגרם  -מדרגות אחד רצוף  ,אלא שהיו בה כמה מעלות מדורגים ,

זה מעל זה  ,שלכל אחד מהם השיפוע המקובל של  45מעלות  ,ובין אחד לשני הפריד רובד אופקי .
אורכם הכולל של הרבדים האופקיים הצטרף ל  21 -אמות .
33

בניגוד לבוסינק יש להניח שהמסיבה היתה מקורה למלוא אורכה קירוי אופקי  ,על  -מנת למנוע
ממים ומצפורים לחדור לתוכה  .המפלס של גג המסיבה היה ככל הנראה כמפלס של גג התאים ,

שהרי במשנה נזכרים גגות למקדש רק בשני מפלסים  -גג התאים וגג העלייה  .בצדו הדרומי של
המקדש  ,במקום סימטרי לזה של המסיבה  ,בין התאים הדרומיים לכותל החיצתי של המקדש  ,נזכר
' בית הורדת המים '  -שגם רוחבו

3

אמות .

34

לכאן הגיעו המים במרזבים מגגות המקדש  ,ומכאן

הם הובלו אל בור  -מים מרכזי  ,שנמצא מתחת לחצר המקדש  .ניתן להציע  ,ש ' בית הורדת המים '
היה דומה במבנהו למסיבה ; דהיינו  -מעלה משופע  ,שרוחבו

בה ירדו

המים .

35

3

אמות  ,והותקנה בו תעלה רחבה ,

על  -מנת להמנע מנזקיה של הצפה בתחתית התעלה  ,יכלו להתקינה כך שהשיפוע

ירד ממזרח למערב  ,בכיוון הפוך לזה של המסיבה  ,שהרי העם התכנס בצדה המזרחי של העזרה ,
ושם גם ניצב

המזבח .

36

משיקולים של סימטריה יש להניח  ,ש ' בית הורדת המים '  ,בדומה למסיבה ,

התנשא עד למפלס של גגות התאים בלבד  .וכך התנשאו גגות העלייה והאולם לגובה אחד  ,וסביב

העלייה  -מצפון  ,מדרום וממערב  -היה מפלס אחיד  ,נמוך יותר  ,של גגות התאים של המסיבה

ו ' בית הורדת המים ' .

37

או האומנים העושים
33

בהיקף הגג הנמוך היה ודאי מעקה  ,שנועד להבטיח מפני נפילה את הכהנים

דרכם על הגג עד לפתח העלייה .

38

אפשר  ,שגם על  -גבי מעקה זה הותקן ' כלה

בשיחזור המובא לעיל מחולקת המסיבה לשלושה גרמי  -מדרגות  .רום שני התחתונים הוא
ורומו של השלישי -
7

19

14

אמות כל אחד ,

אמות  .בין שלושת גרמי המדרגות מפרידים שני רבדים אופקיים  ,שאורך כל אחד מהם

אמות  ,ובתחתית המסיבה  ,לפני גרם המדרגות התחתון  ,במקום בו מצויה גס הכניסה אל המסיבה  ,שוחזר רובד

אופקי נוסף  ,שאורכו  7אמות  .באופן זה מפלס הרבדים האופקיים זהה למפלס הרצפות של כל אחת מקומות

התאים .
לעיל  ,הערה

. 18

34

ראה

35

יוצאת  -דופן היא הצעתו של ונסן ( לעיל  ,הערה

, ) 14

לפיה ' בית הורדת המים ' אינו אלא ' בית הדלפה '  ,הנזכר

בתיאור המידות של חלקי המקדש מלמטה כלפי מעלה ( מידות ד ו)  .כהתאם לכך הוא גורס  ,שבסקירת המידות
של חלקי המקדש מצפון לדרום מתייחסת המחצית הראשונה של התיאור  -עד אמצע הכית  -למפלס פני

הקרקע  ,ואילו המחצית השנייה  -מאמצע הכית ועד לכותל הדרומי  -למפלס הגגות  .אין בהצעה זו כל ממש ,
ולו רק בשל
36

אם בכל זאת

העובדה  ,שבמפלס העליון רוחב התאים הוא  7אמות ולא

.6

השתפלה תעלה זו ממערב למזרח  ,בדומה למסיבה  ,סידור המקנה למבנה כולו יתר סימטריה

ויציבות  ,ייתכן שהמים נאגרו בבור מס '

28

( ביר רומנה ) שמתחת למפלס ה ' חארם '  .מאידך  ,אם השיפוע היה

הפוך  ,אין בור  -מים סמוך לקצה המערבי של ' בית הורדת המים '  .אפשרות שלישית היא  ,שהתעלה השתפלה

משני הקצוות  -ממזרח וממערב  -כלפי המרכז  ,כמשפך  ,ומתחתיתה זרמו המים אל בור  -איסוף  .פחות
סבירה בעינינו היא האפשרות  ,שהניחו למים לזרום למטה לכל אורך הקיר הדרומי של התאים  ,ללא הכוונתם אל

המרזבים  .בשחזורנו לא פורט מבנהו של ' בית הורדת המים '  ,בהעדר נתונים מדויקים יותר לכך במשנה  .התקנת
' בית הורדת המים ' כמעלה משופע

עשויה היתה לסייע לבנאים בעת הקמת המקדש ; והדברים יפים גם לגבי

המסיבה עצמה .
ד3

השווה  :יוסף בן מתתיהו  ,מלחמות היהודים  ,ה  ,ה  ,ה (  ' : ) 221סביב צלעותיו של המקדש התחתון היו חדרים

( שעברו ) זה לתוך זה והם של שלוש קומות והכניסה לתוכם היתה משני צדי השער  .ואילו החלק העליון ( של
הבית ) היה חסר חדרים אלה ; שכן היה צר יותר לפי שיעורו  ,ואילו גובהו היה גדול יותר  ,כדי  40אמה  ,ופשוט
יותר מן החלק התחתון ' ( תרגום

:

א ' שליט  ,הורדוס המלך  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '

המשוחזרים על  -ידי הולים  ,ואצינגר ובוסינק  ,לעיל  ,הערות , 12
38

השווה

לכך את החתך צפון  -דרום שהציע בוסינק ( לעיל  ,הערה

, 13

. ) 205

וראה גם החתכים

. 16

 , 16עמ ' , 1559

ציור

, ) 347

שם עובר המעקה

ץ; *4

יוסף פטריך

עורב '  ,בדומה לזה שעל המעקה שמעל העלייה ( ראה השיחזור

לעיל ) .

39

המסיבה ו ' בית הורדת המים '  ,מלבד התפקיד הפונקציונלי שמילאו  ,היוו גם קירות  -מעטפת

חיצוניים למקדש עצמו  ,בנוסף על מעטפת התאים  .עובדה זו הוסיפה לחוסנו ובדיעבד גם שמרה
על החלל הפנימי מפני השפעתם של התנאים האטמוספריים

המשתנים .

40

המסיבה של בית -

המקדש על  -פי מסכת מידות שונה אפוא לחלוטין מ ' בית המסבה ' הנזכר במגילת המקדש  .זהו
מסדרון מדורג ומקורה שרוחבו

3

אמות  ,הנמשך לאורך הפאה הצפונית של בית  -המקדש ומוביל

אל גגות התאים  .ברי  ,שגרם  -מדרגות מעין זה  ,העשוי בעובי הקיר  ,יכול גם ( כהוראת השם ) לשנות
כיוון ולטפס בתוך שניים או יותר מקירות הבית סביב  ,הכל בהתאם למפלס אליו יש להגיע  ,אורך
הקירות ושיפוע הגרם  .אולם  ,כאמור  ,בבית  -המקדש נמשכה המסיבה רק לאורך הפאה הצפונית
של המקדש ( כפי שעולה מן הכתוב במשנה )  ,והדבר מתיישב אף עם מידות המסיבה  -אורכה ,

הפרש הגבהים עליו היא צריכה להתגבר ושיפועה  .בין המשנה למגילת המקדש קיים גם הבדל
טרמינולוגי  :המונח הנזכר במשנה בקביעות הוא ' מסבה '  ,בעוד שבמגילת המקדש מדובר על ' בית

מסבה '  ,והוא מיבנה נפרד ומנותק מן המקדש גופו  .ההבדל הארכיטקטוני מתבטא אפוא גם בהבדל

טרמינולוגי .
במגילת המקדש נזכרות גם מסיבות בתוך ' בתי מעלות '  ,המצויים ליד קירות השערים  ,בפרוורי
החצר החיצונה  .במסיבות אלו היו עולים מקומה לקומה ולגג של חומת החצר  .י 4מתוך הקבלה

ל ' בית המסבה ' של המקדש הציע ידין  ,ש ' בתי מעלות ' אלו היו בנויים כמגדלי  -מדרגות  ,בהם
מטפסות ועולות מדרגות סביב אומנה

מרכזית .

42

אף שהדבר אפשרי  ,אין הוא מתחייב מתוך

הכתוב  ,וייתכן שהיו אלו גרמי  -מדרגות הבנויים בצמוד לקירות השערים והחדרים  ,מבחרן  .לעומת

זאת  ,בתיאור ' ירושלים החדשה ' מתוארים בשערי רובעיה השונים של העיר מגדלי  -מדרגות ,

הדומים בצורתם ל ' בית המסבה ' של מגילת המקדש .

43

בכל מקרה  ,אין במתקנים אלו כדי להעיד על

צורת המסיבה במקדש המתוארת במסכת מידות  .לא היה זה מגדל  -מדרגות  ,כי אם מעלה בעובי

הקיר .
סביר להניח ש ' מסיבה ' הוא מונח טכני  ,המכוון בכל פעם שהוא נזכר במשנה לעצם

ארכיטקטוני מוגדר  .לפיכך יהיה עלינו להסיק  ,שגם המסיבה בה עלו מלשכת המדיחין אל גג בית
הפרוה

44

היתה בצורת מעלה

מדורג  ,שנמצא בעובי אחד או יותר מהקירות של לשכת המדיחין .

45

באופן דומה נוכל לבאר גם את המסיבה ' ההולכת תחת הבירה ' או ' תחת החיל '  ,בה הולך הכהן

שאירע לו קרי אל בית הטבילה  46 ,כמנהרה תת  -קרקעית מדורגת  ,היורדת מבית המוקד  ,וזאת על  -פי
בשולי הגגות של התאים  ,ואילו המסיבה ו ' בית הורדת המים ' אינם מקורים  ,אלא פתוחים

לשמים .

39

מידות ד

40

גם בספריות של התקופה הרומית נהגו להקים קירות  -מעטפת כפולים  ,שרווח מפריד ביניהם  ,תאת על  -מנת

ו.

לשמור על הכתבים מפני לחות וחום  .ברווח שבין הקירות נהגו להתקין גרמי  -מדרגות מעץ לשם טיפוס אל
המפלסים העליונים של
ראה

:

הספרייה  .דוגמה יפה לסידור מעין זה היתה בספרייה שהקים הקיסר אדריאנוס באפסוס .

 . 170 - 171קק Ch . Callmer , ' 1481110 Bibliotheken' , Opuscula Archaeologica , 111 ) 1944 ( ,

41

" ירין  ,מגילת המקדש  ,עמ ' מב  ,שורות . 9 - 7

42

בתוך הפרור עולים מסבות לתוך הפרור השני והשלישי
שם  ,א  ,עמ '  , 202- 201ציורים . 18 - 17

43

שם  ,שם  ,עמ ' 67נ 68 -נ וכן  . 190 :ק  the Judaean Desert 111 , O]ford 1962 ,מ] . halik , Discoveriei 1ך 7 .

ץ2ש *

44
45
46

מידות ה

ירושלים תשל " ז  ,עמ '

ולגג . .

: 126

' ובית מעלות תעשה אצל קידות השערים

'.

ג.

בדומה לכך  ,ראה בתכנית של בוסינק ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '
תמיד א א

;

מידות א

ט.

, 1545

ציור
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( א ' ) ומערך התאים

ששרשיכן הלמקז
( ב '  -צד צפון~-ודרום ; ג '

מ ישנה ,

'

 -צד

מידות

מערב )

הפירוש המקובל  .ההצעות של מגן לשחזר את שתי המסיבות הללו כ ' מגדלי מדרגות ' אין בהן כל
ודאות  ,ולאור צורתה השונה של מסיבת המקדש  ,הן מוטלות בספק

רב .

את מקדש אוגוסטוס  ,שבנה הורדוס בשומרון  ,ושממנו שרדו היסודות בלבד  ,הוצע לשחזר
כמבנה בעל אולם תווך רחב ושתי סטראות שרוחבן כ  2 -מ '  ,הנבדלות מאולם התווך על ידי שתי

שורות עמודים .

47

אולם לאור העובדה שתוכנית מעין זו של מקדש היא יוצאת  -דופן ואינה הולמת

כלל וכלל מקדש בן התקופה הרומית  ,יש לדחות הצעת שיחזור זו  .מתוך הקבלה למקדש הורדוס
בירושלים ניתן לראות בשני המרחבים הצרים באגפים של מקדש אוגוסטוס בשומרון מסיבה ובית

הורדת מים  .וכפי שלמד הורדוס מן הנסיון שרכש בהקמת רחבת מקדש אוגוסטוס בשומרון  ,בעת
שבא להקים את רחבת הר  -הבית  ,כך עמד לו הנסיון הזה גם בעת שהתקין לבית -המקדש מסיבה
ובית הורדת

מים .

הקבלות ממקדשי עמים אחרים
גרם  -מדרגות הבנוי בעובי הקיר ומוביל אל גג המקדש  ,הוא אלמנט ארכיטקטוני מוגדר  ,המופיע

גם במקדשיהם של עמים אחרים בתקופה הרומית
47

ראה

:

 .ק 1908 - 1910 , Cambridge Mass . 1924 ,

:

נ

במקדש זאוס בקנואת שבחורן מצוי גרם -
! . , Harvardl
rExcavations at

! 8ט

G . A . Reisner

177

_

_

יוסף פטריך

י

מקרש הארמון ( מקרש  ( vmwnבחתרנו  ,בירת הפרתים  :תכנית
בעובי הקיר

50
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מקדש קצר בינת  -פרגנת  ,פטרה  :תכנית ( מימין ) ושיחזור הפינה הדרום  -מזרחית  ,מבט מבחוץ

מקדש חתחור בדנדרה  ,מצוים העליונה

:

תכנית המקדש וחתך לאורך הקיר המזרחי

( משמאל )

( המסיבה )

,, ,1
,

1

לן

יוסף פטומך

בעובי אחד הקירות העבים התוחם את הפרושאיס ( אולם המבוא אל המקדש )  48 .במתראים

מדרגות

של בירקוש בחרמון מקיף גרם  -מדרגות רחב  ,המטפס ועולה בעובי הקיר  ,את האפסים משלושת

צדדיו .

49

במקדש

"

צר בינת פרעון שבפטרה מצויים שני גרמי  -מדרגות בעובי הקירות הסוגרים על

החדרים שמשני צדיו של האדיטון המרכזי  .שיפועו של כל גרם הוא
כלומר

כ2-

אמות  .רומה ושלחה של כל מדרגה הוא

כ 25 -

45

מעלות  ,ורוחבו כ  1 -מ ' ,

ס " מ  ,כלומר בערך חצי  -אמה  .המדרגות

בנויות אבן על תשתית של בטון  .בצד מערב מצרי חלל מתחת למדרגות שבעובי הקיר הדרומי  ,אליו
הוביל פתח מן החדר שממערב לאדיטון המרכזי  .מקדש זה נבנה בפרק  -זמן קרוב לזה של מקדש

הזאת .

הורדוס בירושלים  ,ולכן חשובה הדוגמה

50

מעניינת במיוחד היא ה ' מסיבה ' במקדש זאוס

בבאיתושקי ( חוסן סולימאן) שבסוריה  .הכניסה אליה היתה מתוך המקדש  ,מבעד לפתח קטן המצוי
מימין לכניסה הראשית  .היא מורכבת מקבוצות של חמש מדרגות ורובד אנכי  ,לסירוגין  .הטיפוס

בה הוא לאורך הקיר המערבי בלבד  -אחת מפאות האורך של המקדש  .אל הגג הגיעו סמוך
לקצהו של קיר

sl

מקדש הארמון בחתרה  ,מן המחצית השנייה של המאה השנייה לספירה  ,הוא

בעל תכנית שונה  -ריבוע בתוך ריבוע  .מסיבה אחת הובילה אל גג המסדרון ההיקפי ; ומסיבה
שנייה  ,שהייתה בנויה בעובי אחד מקירותיו של הריבוע הפנימי  ,הובילה אל הגג  .גרמי  -מדרגות

עצמו .

דומים הותקנו גם בארמון

52

גרם מדרגות הבנוי בעובי הקיר הוביל גם לגג המקדש

ההלניסטי בדנדרה שבמצרים העליונה  ,הבנוי בסגנון מצרי

מסורתי .

53

נסתיימה כבר בימי תלמי השלושה  -עשר ( נפטר בשנת  47לפני  -הספירה ) .

בנייתו של עיקר המקדש

מיתקן דומה נבנה בפרק -

זמן קרוב במקדש הורוס באדפון5
מסיבה  -דהיינו  ,מעלה מדורג בעובי הקיר  -היתה אפוא מיתקן רווח במקדשי התקופה
ההלניסטית והרומית

אנו מוצאים ארחו לא רק בבית  -המקדש בירושלים  ,כי אם גם בגדולים

;

ובמפורסמים שבין מקדשי העמים  -במצרים  ,נבטיאה  ,סוריה

ופרחיה .

48

 . 94 - 95 , figs 11 - ! 2קק % . Amy , ' Temples 4 (iscaliers ' , Syria , 27 ) 1950 ( ,

49

אמי ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ '  , 113ציור  . 250במקדש חיבריה שבחרמון בנוי גרם מדרגות בעובי הקיר הסוגר על
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המיפגש של הקראות עם המגילות הגנוזות
והספרות האפוקריפית הקרובה לה
יורם ארדר

חגי בן  -שמאי

53
הדיון נערך במסגרת המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי ואוניברסיטת
תל  -אביב  ,ט " ו בטבת תשמד ( ) 21 . 12 . 1983

תל  -אביב ,

אימתי החל המיפגש של הקראות
עם ספרות אפוקריפית הקרובה לספרות
המגילות הגנוזות ? *
יורם ארדר
מבוא
ייסוד הקראות הוא אחד האירועים הבולטים בתקופת הגאונים  ,ואין להבין תקופה דו מבלי
להתייחס לאירוע

זה .

במשך למעלה משלוש מאות שנה עשתה הקראות

חיל .

מבבל ומפרס

התפשטה תחילה לכל המרכזים היהודיים שתחת שלטון האסלאם  ,ולאחר  -מכן התבססה בקהילות

היהודיות בביזאנטיון  .בכל קהילה שבה התבססה  ,קמו מוסדות  -הנהגה קראית  ,שפעלו בנפרד
ממוסדות ההנהגה הרבנית וקראו עליהם תיגר  .חכמי הקראים  ,אשר יצרו ספרות ענפה  ,ניסו להטות
באמצעותה ובאמצעות פעולה מיסיונרית רבים מקרב היהודים לקראות  .באמצע המאה התשיעית
בקירוב קם מרכז קראי חשוב בירושלים  ,שהפכה לאחד המרכזים החשובים

של היצירה הקראית .

הקראות לא הביאה בשורת  -התגלות חדשה  ,הטומנת בחובה שינוי  -ערכים והנהגת אורח  -חיים
שלא נודעו כמותם לפני  -כן  .מהפכנותה היא בקריאתה ליהודים לשוב למקורות  ,ושיבה זו תחיש
את פעמי הגאולה ותחדש את ימיו של עם ישראל כקדם  .הקראות הטיפה אפוא לתחייה של ערכים

ואורחות  -חיים שנזנחו  ,לדעתה  ,בשל הרפורמה

הרבנית .

בבסיסה של הקריאה הקראית

להתחדשות עמדה השיבה אל המקרא והתכחשות לתורה שבעל  -פה  ,שאינה שואבת את כוחה
מההתגלות שניתנה למשה  ,כדברי הרבניים  ,אלא היא בבחינת ' מצוות אנשים מלומדה ן עמוסה

"

סתירות למכביר  2 ,ומשמשת ביטוי לעוצמת ההנהגה הרבנית  ,הכופה עצמה על העם  .מגלרת בבל

ופרס באה הקריאה להשיב לארץ  -ישראל  ,ובייחוד לירושלים  ,את מרכזיותה ,

3

מתוך ציפייה

ששיבה לארץ  -ישראל  ,הנהגת אורח  -חיים המבוסס על המקרא והנהגת מנהגי  -אבלות על חורבן
הביתך יביאו בסופו של דבר להקמת בית  -המקדש החרב  ,על כל מוסדותיו ; ההנהגה הכוהנית
*
1

הכוונה לספרים  ,כגון ספר היובלים  ,ספר חנוך א ' וספר צוואות השבטים  .ספרים אלה קרובים לספרות כת
קומראן  ,וקטעים מהם בנוסחם הארמי ,נמצאו במערות מדבר -יהודה .
 , ' 4.ת3 . 54 % 5
דניאל אלקומסי  ,ז06 . 636 , ] . 13א  , 8061 . MS .אצל  :מן  Early Karaite Settlerתש by
 . 274ק 5 , 12 ) 1921 - 22( ,א  ,אJerusalem ' , 70

2

הקראים הדגיגיו את החילוקים בהלכה הרבנית  .ראה  ,לדוגמה  ,דיונו של קרקסאני על החילוקים שבין ההלכה

.

הארץ ישראלית להלכה הבבלית יעקוב אלקרקסאני  ,כמאב טלטןנאר ואלסואקע ) New ork
 , ) 1939עמ ' 51 - 48

3

ןלהלן

:

,

ed . ] ..

קרקסאנק .

יש קראים שנהגו לקבוע אם השנה תהיה רגילה או מעוברת לאור מצב השעורה בשדות ארץ  -ישראל  .ראה

מכתבו של משה בן יצחק  , 8061 . 548 . Heb . 8 11 , 1 . 10 ,אצל מ ' גיל  ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית

הראשונה (  , ) 1094 - 634ג  ,תל  -אביב  ,תשמ " ג  ,תעודה מס '

54
4

301

[להלן  :גיל  ,אוץ  -ישראל] .

על מנהגי האבלות של ' אכלי ציון ' ראה  :גיל  ,ארץ  -ישראל  ,א  ,סעיפים

אביב

מקורותיה של אבלות ציון -

; 826 - 825

וכן הויכוח בין י ' מאן ומ ' צוקר

~.

EgyptandPalestinei under the
 !I2ל , TheJewsiתת[ . 548
' Caliphs ,

 . 47 -49קק  ; 1 , New York , 1970 ,מ ' צוקר  ' ,לתנועת אבלי ציון הקרים בספרות הרבנית '  ,ספר היובל לחנוך

אלבק  ,ירושלים תשנ "ג  ,עמ ' . 401 - 378

מיפגש הקראות עם ספרות אפוקריפית

ריוך

תתפוס שוב את מקומה הראוי בהנהגת העם  ,במקום ' רועי הגלות '  5 ,הם הרבנים ; מלאכת הפולחן
תשוב על כנה  ,ואו ייפסקו מנהגי האבלות ואפשר יהיה לאכול בשר ולשתות

יין .

5

הקראות התפתחה בסביבה מוסלמית  ,ויש לראות בהתפתחותה את אחת התוצאות החשובות

של המיפגש התרבותי בין האסלאם ליהדות  .הכיבוש המוסלמי השפיע השפעות מכריעות על
ארפיו של העם היהודי מבחינות רבות  :השפה הארמית  ,שהיתה הלשון הרווחת  ,פינתה את מקומה

לשפה הערבות  -היהודית  .היהודים סיגלו לעצמם לא את השפה הערבית בלבד  ,אלא אף הושפעו
רבות מההגות המוסלמית בת התקופה  .המיבנה הכלכלי של החברה היהודית השתנה

כליל .

מחברה שעיקר פרנסתה היה חקלאות  ,הפכה לחברה העוסקת במסחר והשתלבה במערכת

הכלכלית החדשה שעיצבו המוסלמים  .הכובשים הערבים הקימו ערים חדשות ברחבי האימפריה ,

שבסיסן הכלכלי היה המסחר  ,ובערים אלה הסתופפו יהודים רבים  .בין הערים החשובות שהוקמו
במאה השמינית  ,ידועה בגדד  ,שבבנייתה החל ה0ליפה טלססצור בשנת  , 763כדי שתשמש בירת

האימפריה העבאסית  .בעיר זאת  ,בעשור הראשון לקיומה  ,פעל ענן בן דוד  ,הנחשב למייסד

הקראות .

7

למן ימי  -הביניים המאוחרים סברו הקראים  ,אכן שענן הוא מייסד תנועתם ושהוא הקרא

8

במקורות הקודמים מן המאה הי ' והי " א  ,מצטיירת תמונה שונה לחלוטין ומורכבת הרבה

הראשון .
יותר  .ענן

בן דוד ייסד את התנועה העננית  ,והנוהרים אחריו נקראים

' עננים ' .

9

הקראים הראשונים ,

בני המאה הס ' והי '  ,אף ציינו את המבדיל בין תורתם לתורת ענן  .דניאל אלקומסי  ,מראשוני

הקראים שעלו לארץ  -ישראל  ,מספר שנאמני ענן קראו לו ' ראש המשכילים '  ,בעוד שלדעתו ,היה

הכסילים ' .

ענן ' ראש

0ן

נוסף לקרע בין העננים לקראים  ,הקראים עצמם היו מפולגים  ,וידועות לנו

כיתות קראיות רבות  .ין

לפי מיטב ידיעותינו  ,התגבשה הקראות בראשית דרכה  -ממחצית המאה הח ' עד סוף
המחצית הראשונה של המאה הט '  -בגולת בבל ופרס  ,וראשוני העולים הקראים לא הגיעו
5

דניאל אלקומסי  ,פתרון שנים עשר ( מהדורת י ' מרקון ירושלים  ,תשי " ח )  ,עמ '  . 8על חשיבות הכהונה אצל ענן
ראה

:

ענן בן דוד  ,ספר המצוות ( מהדורת א " א הרכבי  ,פטרסבורג ,

תרס " ג )  ,עמ ' ; 36 - 35

ח " ה כן ששון  ' ,ראשוני

הקראים  -קווים למשנתם החברתית '  ,ציון  ,סו ( תש " י)  ,עמ ' . 49 - 48
6

על  -פי אחד המקורות הקראיים כבר ענן אסר על אכילת בשר ושתיית יין בגולה  ,כל עוד המקדש חרב  .ראה MS . :

 Jewish Eistory andמ , Texts and Studies 1מת . 542נ
; וכן קרקסאני ,
 . 108ק , 11 , Cincinnati 1931

3799 .

7

עמ '

.א

Firkovitch - 2 Arabic Collection ,

. 1242 - 1241

על  -פי טלס ? ריזי  ,הגיע ענן לעירק מהמזרח בשנת  136להג ' רה ( . ) 753

וכמקום אחר באותו ספר נאמר  ,שענן הגיע

לבגדד בשנת 40נ להג ' רה (  . ) 757ראה 8 :ססד בן ? לי שלמקרתי  ,שמאב אלסנאעט ו8לץ ? משאר בוכר אלחטט
[ טלטטאר  ,ג  ,ביירות [ ללא תאריך ] עמ '  370 , 366ולהלן  :טלסקךיזק טלטשט ]  .ראה  :וט ת8ת )ל ' 5 . Poznanski ,
 . 166 - 168קק REJ, 44 ) 1902 ( ,
8

432
9

"

15חses 40

על  -פי הקראי אבן אלהיתי  ,היה ענן הקראי הראשון  .ראה

.ת

9 ) 1897 ( ,

Doctors' , JQR ,

על עננים וקראים ראה קרקסאני  ,עמ '

Arabic :

 -Hitfsע

טפ ' 0 . Margoliouth ,

Chronicle of

 ; 14 - 13אלמקריזי  ,אלהטט  ,ג  ,עמ ' . 372

א ' פול ומ ' גיל סוברים  ,שענן בן

דוד לא ייסד כת כלשהי  ,והעננות צמחה החל מהמחצית הראשונה של המאה התשיעית  .ראה
 . 13 -24קק Paris 1969 ,

.

I'Islam

ahCC premiers siei'cles de

קומראן ]  .גיל  ,ארץ ישראל  ,א  ,סעיפים , 852

7) . Paul , Ecrits :

 [ de Qumran 81 sectes juivesלהלן  :פול ,

. 919
שען

10

קרקסאני  ,עמ ' . 5

11

נוסף לעננים  ,מונה קרקסאני  ,בין השאר  ,את הקראים התסמדים  ,החוסאנים ואנשי ומאל  .על לוח הכת התסמךית

תלא  -אביב  , 1981עמ ' . 94 - 86
ראה  :מ ' גיל  ,התסתרים המשפחה והכת  ,ביב
.

לדעתו של וידר  ,היתה הקראות בתחילתה

תנועה פלוראליסטית  ,וככל שחלף הזמן הפכה למונוליטית יותר ראה TheJudean~ Scrolls and :
 . 1מ  . 256 ,ק London 1962 ,

](araism

-

Wieder ,

.א

דייז

יורם ארדר

לארץ  -ישראל לפני המחצית השנייה של המאה הס '  .החל מהמאה הי " ב רווחת מסורת בקרב

הקראים  ,הנוטעת את ראשית הקראות דווקא בארץ  -ישראל  .על  -פי מסורת זאת  ,נאלץ ענן  ,בן
למשפחת ראש הגולה  ,להימלט מידם הקשה של רבני בבל ועל  -כן עלה לירושלים וייסד בה קהילה
ובית  -כנסת 2 .י דבריו של הקרא סלמון בן ירוחם  ,בן המאה

ה "  ,מפריכים את דברי הקראים

המאוחרים  .בפירושו לתהילים מתאר הוא ארבעה שלבים בקראות  :ענן היה הראשון שיצא נגד

הרבניים ; אחריו פעל בנימין אלנהושודיי שעל  -פי ידיעותינו  ,פעל במחצית הראשונה של המאה
הט '

;

אחרי בנימין הופיעו הקראים

ורק בשלב הרביעי עלתה קבוצה מבין הקראים לירושלים

;

והקימה בה את קהילת ה ' שושנים ' 3 .י

אף  -עליפי שהקראות נוסדה בגולה  ,מרכזיותה של ארץ  -ישראל היא אחת מאבני היסוד בתורת

רוב הכיתות הקראיות  ,והעלייה הקראית לארץ  -ישראל  ,שמניעיה היו אידיאולוגיים  ,מעידה על
כך 4 .י אנו נעסוק כאן בהיבט אחד ממכלול הקשרים הרבים בין הקראות לארץ  -ישראל  .בספרות

המחקר העלו בין היתר את ההשערה  ,שעליית הקראים לארץ  -ישראל והתיישבותם בה הביאה
לשינוי מהותי באופיה של הקראות שהתפתחה באוץ  -ישראל  ,לעומת הקראות שקדמה לה בבבל

ובפרס ; וזאת בעיקר מפני שהקראים שעלו לארץ  -ישראל גילו בסביבות ים  -המלח חלק מספרות

המגילות הגנוזות  .המיפגש של העולים הקראים עם ספרות המגילות הגנוזות  ,שנתגלתה בארץ -
ישראל ולא היתה ידועה כלל בבבל ובפרס  ,הביא לשינוי מכריע הן בהשקפת עולמם והן בעולמה
של ההלכה

הקראית .

!5

לדעתי  ,יש לראות באור שונה את המיפגש של העולים הקראים עם ספרות המגילות הגנוזות

בארץ  -ישראל .
כידוע  ,השף גילויין של מגילות קומראן את הקשר ההדוק שבין תורת המגילות הגנוזות לבין
חלק מהספרות האפוקריפית שרווחה במזרח  ,כגון ספר היובלים  ,ספר חנוך א ' וספר צוואות

השבטים  .עיון בשרידי תורתו של ענן ובשרידי התורה הקראית  ,שהתפתחה בבבל ובפרס לפני

העלייה הקראית לארץ  -ישראל  ,ובחינת הרקע שממנו צמחה הקראות עד לעליית הקראים לארץ ,
הביאוני לידי מסקנה  ,שספרות אפוקריפית הקרובה לספרות המגילות הגנוזות רווחה בבבל ובפרס
במחצית המאה השמינית  ,בתקופת פעילותו של ענן  ,והשפיעה בעת ובעונה אחת הן על התפתחות
הכיתות בישראל ,
12

כולל הקראות  ,והן על התפתחות הכיתות באסלאם .

על ראשית העלייה הקראית לארץ  -ישראל ראה
ירושלים בעריכת א " מ לונץ  ,י ( תרע " ד )  ,עמ '

:

ש " א פוזננסקי  ' ,ראשית ההתישבות הקראית בירושלים ' ,

. 100 - 83

העולים הקראים לאוץ  -ישראל  ,ראה

:

14

דיון במועד עלייתו של דניאל אלקומסי  ,אחד מראשוני

ח ' בן  -שמאי  ' ,שרידי פירוש דניאל לדניאל אלקומסי כמקור היסטורי

לתולדות ארץ  -ישראל '  ,שלם  ,ג ( תשמ " א )  ,עמ '
13

6ן

לאור זאת  ,יש לראות את

פירושו של סלמון בן ירוחם לתהילים סט  ,א

. 307 - 295

( 1956

Philadelphia

 ( ed . ] Marwick ,עמ '

. 98

ראה  :גיל  ,ארץ  -ישראל  ,א  ,סעיפים  . 925 - 921ראה גם הדיון ' עלייה ועליה  -לרגל בתקופת הכיבוש המוסלמי
הראשונה (  , ) 1099 - 634קתדרה  ( 8 ,תמוז תשל " ח )  ,עמ '  ; 146 - 124אנקורי סובר  ,שענן לא הציב את ארץ  -ישראל
2 . Ankori ,,
ישראל בראש מעייניהם  .ראה ! :
במרכז תורתו  ,ורק הקראים שבאו אחריו שמו את או

-,

"

56
Mer Morte ' , RB , 57 ) 1950 ( ,
 . 44 - 46קק VT, 1 ) 1951 ( ,
16

]8

 propos des manuscrits deג ' de Vaux

~ : scrollsl

בנושא זה כותב אנקורי ( קראים  ,עמ '

:

1) .

;  . 89- 90קק //1 , 2 ) 1951 ( ,

 . Kahle , 'The:ע ;  . 417-429קק ; פול  ,קומראן  ,עמ ' . 139 96 - 90

~

 : ) 20עWhether the ancient work or works were circulating 8

!  century , ! 5 51 ! 1א1ת1מ along among interested nonconhrmists 0 ! reached them olfly % 1 the

מיפגש הקראות עם ספרות אפוקריפית

המיפגש של העולים הקראים עם ספרות המגילות הגנוזות כעין המשך להשפעת הספרות
האפוקריפית על הקראות בבבל

ובפרס .

7י

71

יתר  -על  -כן  ,נראה שהכרתם של הקראים העולים את

הספרות האפוקריפית עוד בטרם עלותם לארץ  -ישראל הקלה עליהם את תהליך האימכן של חלק
מתורת המגילות

הגנוזות .

בשל קוצר היריעה לא אדון באופיים של כל אחד מהמקורות ולא אעמוד על הקשיים הרבים

הניצבים בפני המחקר בסוגייה זאת  .אציג אפוא אך את עיקרי הדברים ואדון בקצרה בשלושה
נושאים

א.
ב.

:

העדויות במחקר שהביאו לידי מסקנה  ,כי הקראים הושפעו מספרות המגילות

הן על הכיתות בישראל והן על הכיתות באסלאם במאות הח '

ג.

הגנוזות .

בחינת הרקע שממנו צמחה הקראות בבבל ובפרס  ,ובייחוד השפעת הספרות האפוקריפית

והט ' .

עדויות להשפעות הספרות האפוקריפית על ענן ועל ניצני הקראות בבבל ובפרס .

הקראים וספרות המגילות הגנוזות
התחקותו של המחקר אחר השפעת כיתות  ,שפעלו בעת העתיקה  ,על הקראות הקדומה החלה זמן

רב לפני גילוי המגילות הגנוזות  .כידוע  ,כינו חכמי הרבניים בימי  -הביניים את הקראים ' צדוקים '

וראו בהם את ממשיכי בית צדוק .
שהקראים הלכו בעקבות ההלכה הצדוקית .
7ן

 ( debatableהשאלה אם

ואכן לפני גילוי מגילות קומראן רווחה ההשקפה במחקר ,

היצירה העתיקה או יצירות עתיקות היו נפוצות לאורך כל הזמן בקרב נונקינפורמיסטים

מעוניינים  ,או שהגיעו לידיהם רק במאה
17

הס ' ,

עדיין נתונה

לוויכוח ) .

רבנו מעריה גאון  ,אברהם אבן עזרא  ,יהודה הלוי  ,הרמב " ם ועוד רכים אחרים כינו את הקראים ' צדוקים '  .ראה
אצל פול  ,קומראן  ,עמ '

18

8ן

מסתבר  ,שהקראים שחיו במאה הי '  ,כינו את הספרות

ראה

:

. 66 - 65

א ' גייגר  ,המקרא ותרגומיו  ,ירושלים תש " ט  ,עמ '

, 110

, 114

ses ; 315 - 314

א

תשת4ע ' Poznanski ,

5.

 . 168 - 172קק  . dcrits ' , RV , 44 ) 1902 ( ,גם אם מקובלת היום ההנחה  ,כי הספרות הצדוקית  ,שהיתה בידי
הקראים  ,היא ספרות אפוקריפית  ,נראה שהקראים למדו היטב מתוך הספרות התלמודית את ההלכה הצדוקית

והשמאית  ,המנוגדת להלכה המקובלת .

מערת קומראן מס '  , 1בה
נתגלו המגילות הגנוזות
הראשונות

57

דייו

יורם ארדר

האפוקריפית שהיתה בידם ספרות הכת הצדוקית  .לאותה כת היה לוח שמשי 9 ,י בניגוד ללוח

הקראי שהיה ירחי  .הקראים ממשיכים ואומרים  ,כי הצדוקים קבעו  ,שכל חודש מחודשי השנה הוא
בן

שלושים יו. 0

20

הטעם לקביעתם זאת היה ' מעשה נוח '  ,כפי שמציין יהודה הדסי  ,אשר הסתמך

על אותו מקור שהסתמך עליו קרקסאני  ' :אף שמו החדשים כלם שלמים משלשים שלשים יום כלל
חדשי שנתה

ואומרים כמעשה נוח בתורתך ' .

]2

' מעשה נוח ' מתייחס לתקופת שהותו של נוח בתיבה

בעת המבול  .על  -פי המסופר במקרא  ,החל המבול בחודש השני  ' ,בשבעה עשר יום לחדש ' ,
והסתיים לאחר חמישה חודשים  ' ,בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחדש '  .פרק  -זמן זה הוא בן
מאה וחמישים
שימש אף

יו. 0

22

מכאן הסיקו הצדוקים  ,שכל חודש הוא בן שלושים יום  .סיפור ' מעשה נוח '

את בעל ספר היובלים  ,בעת שקבע כי החודש הוא בן שלושים יו. 0

23

החכם הקראי יעקב

אלקרקסאני  ,בן זמנו של סעדיה גאון  ,שחיבורו ' ספר המאורות ומגדלי הצופים ' הוא אחד המקורות
החשובים לתולדות הכיתות בישראל  ,מודה שאין הוא יודע דבר על תולדות כת הצדוקים ,
שמכתביה ציטט  ,ועל  -כן הוא נאלץ לפנות למקורות הרבניים כדי ללמוד על

הכת .

24

הספרות

הרבנית התייחסה לבית צדוק  ,שפעל בתקופת החשמונאים  .לבית צדוק זה אין כל קשר לכת

הצדוקים  ,שלכתביה התייחס קרקסאני  .הזדקקותו של קרקסאני למקורות הרבניים העוסקים בבית
צדוק  ,כדי ללמוד על כת הצדוקים  ,מעידה שהלה לא הבחין כלל בין שתי הכיתות  .יתר -על  -כן ,
קרקסאני למד מהמסורת הרבנית  ,שבית צדוק מזמן החשמונאים נקרא על שם צדוק  ,תלמידו של
אנטיגונוס איש סוכו  .מסורת מדרשית זאת

משוללת כל יסוד היסטורי ואין בה ללמד אף על בית

25

צדוק  .מדברינו עולה  ,כי הכינוי שדבק בקראים  ,שהם ממשיכי בית צדוק  ,מעיד אך ורק על

הפולמוס הקראי  -רבני ולא על מקורה הצדוקי של הקראות  .מאידך גיסא מסתבר  ,שהקראים
הושפעו מספרות בעלת אופי קומראני  ,היא ' הספרות הצדוקית '  ,כפי שנקראה בפיהם  .נראה  ,כי הם
כינוה בשם זה בשל חשיבותו הרבה של בית צדוק הכוהני בכתבים

אלה .

26

ההשקפה כי ' הספרות

הצדוקית ' שהיתה בידי הקראים מקורה במערות מדבר  -יהודה  ,התבססה במחקר על  -פי הראיות
הבאות :

א.

עיון בכתבי הקראים  ,ובייחוד בכתבי הקראים שחיו בארץ  -ישראל  ,מעיד על השפעה

קומראנית בכל התחומים  .מונחים הרווחים בספרות קומראן  ,כגון ' דורש תורה '  ' ,מורה צדק '  ' ,דרך
אמת '  ,מקובלים בספרות הקראים  ,וניכרות השפעות אף בתחום
19

ראה 888 :

 . BM . or . 2399 !.וכן 702),

 ,ית80נ)

ההלכתי .

Writings of

"

ג. 4

20

קרקסאני  ,עמ '

21

יהודה הדסי  ,אשכל הכפר  ,גוזלוו

22

בראשית ז יא

24

;

ח

, 1836

סימן

צז .

ג-ד.

ספר היובלים ה בז .
קרקסאני  ,עמ '  . 11על
הקרעיה  ,שם  ,עמ '

58

,

 -Karaiteת נ 8 . Poznanski , 'The

 . 1ת  . 265 ,ק 10 ) 1898 ( ,

23

27

חוסר בטחונו של קרקסאני בתיאור תולדות הכיתות הקדומות  ,ראה התייחסותו לכת

. 47 , 12

על הכיתות למד קרקסאני מדוד בן סךנאן

"

ל21טץ  ,שם  ,עמ ' . 41

25

ראה אבות דרבי נתן ( מהדורת ש ' שכסר וינה תרמ " ז עמ '

26

על חשיבותו של בית צדוק הכהן בספרות קומראן ראה  :י ' ליוור  ' ,בני צדוק שבכת מדבר

. ) 26

יהודה '  ,חקרי מקרא

.

ומגילות מדבר יהודה  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ '  154 - 131נתגר ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  97שלמד על דברי אלמקמץ

היסטורי .

27

על אודות כת הצדוקים מ ' אשכל הכפר ' ליהודה הדסי  ,סבר שלדברי אלמקמץ אין כל ערך
ראה פול  ,קומראן  ,עמ '  Relation 10 ; 135תו ' The Dietary Laws of the Damascus Covenant

 . 51 - 69קק those of the Karaites ' , 775 , 8 ) 1957 ( ,

 . Golbא

מיפגש הקראות עם ספרות אפוקריפית

י

יל7

שרידי בית  -הכנסת הקראי בעיר העתיקה
בירושלים שנחנך ב 1864 -

ב  .במכתב ששלח הקתוליקוס הנסטוריאני של בגדד  ,טימותיאוס  ,לחברו בעילם בשנת

815

בקירוב הוא מוסר  ' ,שלפני עשר שנים ' הגיעו לידי יהודי ירושלים ספרי מקרא וספרים נוספים

הכתובים עברית  ,שנמצאו דרך מקרה על  -ידי רועה בדווי במערה בקירבת יריחו  .קיימת סברה
במחקר  ,כי המגילות שטימותיאוס מזכיר  ,הן מגילות ים  -המלח שגילו הקראים בעת עלייתם

לארץ .
ג  .בשנת
28

1910

פירסם סולומון שכסר שתי תעודות מגניזת קהיר בנות המאה הי ' לערך  ,תחת

הכותרת '  Zadokite Workש  ' Fragments ofזאת  ,בין השאר  ,משום שמצא מקבילה לטקסט
שבתעודות בספרו של קרקסאני  ,תחת הכותרת

' ספר

צדוק '  ,והן משום התפקיד המרכזי שממלא

בית צדוק הכוהני בטקסט זה  .עם גילוי מגילות ים  -המלח התברר  ,כי התעודות שפירסם שכטר  ,הן
העתקות מאוחרות של ' מגילת ברית דמשק '  .עיון בהלכות שבחיבור זה והשוואתן להלכה הקראית
מעידים  ,שהקראים הם שהעתיקו תעודות אלה והחזיקו

בהן .

29

ד .על  -פי קרקסאני  ,ערב הופעתו של ישו פעלה כת  ,שהטמינה את כתביה במערות  ,ועל  -כן כינו
אותה ' כת

המערות ' .

30

הכת האמינה  ,שאל משני ברא את העולם מהאצלה של אל עליון  .הקרא

בנימין אלנהואנדי  ,שחי במאה הס ' והיה מראשוני
28

הקראים  ,הושפע מתורת כת המערות .

המכתב נתפרסם  Brief des Katholikos Timotheos 1 aber Biblische Studien des 9 .ת0 . Barun , , 81

 . 299 - 313קק (  . Jahrhunderts' , Oriens Christianus , 1 ) 1901וראה לעיל  ,הערה
29

ן3

הרכבי ,

. 15

.

התעודות  TS 16 . 311 TS 101 : 6אצל ofa 2Tadokite Work Ktav , New York

Schechter ,,

5.

)  . 1970 ( repr .א ' כיכלר  ,אוגר עיין במגילת ברית דמשק לפני גילוי המגילות הגנוזות  ,סבר שהמגילה שייכת לכת
קראית בשל הקירבה בינה ובין תורת הקראים  .גם לאחר גילוי המגילות הגנוזות סבר ש ' צייטלין בתחילה ,

שהמגילות הגנוזות נכתבו במאות הז ' והח ' על  -ידי

הקראים .

ראה B chler , ' Schechter ' 5 ' Jewish :

 . 429 - 485 ; 5 . Zeitlin , 'The Hebrew Scrolls : Once Moreקק 3 ) 1912 - 1913 ( ,

,

 ,צוו

.ג

~
Sectaries
' , JQR,

ע5

 . 1 -70קק and Finally ' , 6 ; 4 41 ) 1950 ( ,
30

קרקסאני  ,עמ '

31

דיון מפורט על כת המערות וספרות המחקר בנושא ראה  :י ' ארדר  ' ,חדירת ספרות חנוך לאסלאם לאור מידע על

, 12

. 42

ביבא-

קראים ו ? אש ים '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך ( בהדרכת פרופ ' מ ' גיל )  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל אביב
 , 1981עמ '

"

. 21 - 13

-

דיון

יורם ארדר

שהתייחס לדברי קרקסאני לפני גילוי מגילות ים  -המלח  ,סבר שכת המערות היא ענף של כת

התיראפ אוטים .

האיסיים  ,שפעלה במצרים  ,היא כת

32

על  -פי הסופר ה מוסלמי אלבירוני  ,שציטט

משסאב אלמקאלאת ' לאבו עיסא אלנראק  ,חגגה כת המלארבה  ,שזוהתה במחקר עם כת המערות ,

את ראש השנה ביום ד ' .

33

מידע זה סייע רבות להבנת מיבנה הלוח של כת קומראן ; שכן מכתבי

והספרות האפוקריפית לא ניתן היה לקבוע באיזה יום בשבוע חגגה הכת את ראש השנה .

קומראן

34

הזהות בין הלוח של כת קומראן לזה של כת המערות הביאה חוקרים לידי השערה  ,כי המגילות

שנתגלו במדבר  -יהודה בתקופתו של טימותיאוס  ,הן מגילות כת המערות  ,ויש לזהותן עם המגילות

הגנוזות .

35

הרקע שממנו צמחה הקראות בבבל ובמרס
הקראים וכיתות פורשות מהיהדות הרבנית  ,שפעלו בתקופת הגאונים  .הספרות הקראית
והספרות המוסלמית מוסרות לנו מידע מועט אך חשוב על אודות כיתות מינים יהודים  ,שפעלו
ערב הופעת ענן ולאחריה בבבל  ,בפרס ואף

בארץ  -ישראל .

אפוקריפית  ,וחלקן העמיד במרכז אמונתן את הציפייה

כיתות אלה הושפעו מספרות

למשיח .

אחת השאלות המרכזיות בחקר הקראות הקדומה היא  ,האם יש לראות בפרישתו של ענן
והקראים אחריו תולדה של השפעת כיתות המינים שקדמו לו  ,או שה ' ענניות ' התפתחה מתוך
המסגרת הרבנית של המרכז היהודי

בבבל ?

בחיבור מקיף על תולדות הכיתות בישראל בתקופת הגאונים מציין ישראל פרידלנדר  ,שאין
לראות בכיתתו של ענן המשך לכיתות המינים שפעלו בתקופתו  .ענן  ,לדבריו  ,פעל בלב לבו של

המרכז הרבני  ,ועל  -כן לא ייתכן שהיה בעל דעות חריגות  ,כדוגמת הכיתות שפעלו באזור פרס  .את
תופעת הכיתות הפורשות מייחס פרידלנדר לריחוקן של הללו מהמרכז הרבני בבבל ולהשפעה

שיעית עליהן .

36

עיוץ בספר המצוות ' של ענן וב ' ספר המצוות ' של בנימין אלנהואנדי מעיד  ,שהללו

יצאו מחוגים רבניים  ,היו מצויים בספרות רבנית  ,ואף הרבנים עצמם סברו  ,שניסו לחקות את
הספרות

התלמודית .

37

חוקרים נוספים שהתייחסו למקורותיה של הקראות הקדומה לאחר גילוי

מגילות קומראן  ,המשיכו בדרכו של פרידלנדר וטענו  ,שהקראות צמחה מן הרבנות ; ההשפעה של

ספרות אפוקריפית על הקראים קשורה  ,כאמור  ,בעלייתם לארץ  -ישראל בעת שגילו חלק
מהמגילות הגנוזות  ,ושללו את הקשר בין הקראות לבין הכיתות  ,שפעלו בתקופה שנוסדה

הקראות .
32

א " א הרכבי  ' ,לקורות הכיתות בישראל '  ,נספח לחיבורו של צ ' גרץ  ,דברי ימי ישראל  ,ג ( תרגם וההדירשפ " רורשה

תרנ " ד )  ,עמ ' . 479

על נסיון לזהות האיסיים עם התיראפאוטים ראה

:

and

' Essenes

5 ,טמזזטזו

3.

)

 . 495 - 504קק Therapeutai ' , Revue de Qumran , 3 ) 1961 - 1962 ( ,
33

יסעד

בן טססד אלבירוני ,

טלטמאר טלסאק ! ה  TYטל) ריז

לן Ses origines bibliques ' ,

34

3

36

 . 203 - 214קק ( 1 ) 1910 - 1911

%

"

אלמאליה ,

( 284

.ע

(ed . 8 . Sachau Leip ~ g 1927 ,

) . Jaubert, 'Le calendrier des Jubilis 01 de 18 secte de Qumr nל

~

,

,צ נ

,חסן  . 1 . Friedlaender, 'Jewish-~ Arabic Studies ' ,פוזננסקי סכר  ,זטיזט

לראות בתנועתו של ענן המשך לכיתות המינים  ,אך אין הוא מסביר מדוע  .ראה  :ש " א פוזננסקי  ' ,מייסדי כיתות

בישראל בתקופת הגאונים '  ,רשומות  ,א ( תרע " ח )  ,עמ '
37

ראה

להלן  ,הערה

. 99

. 216 - 207

מיפגש הקראות עם ספרות אפוקריפית

1

לן

להלן נעמוד בקצרה על עקרונות של שתיים מהכיתות הפורשות  ,שפעלו בתקופת הגאונים .
כיתתו של אבו עיסא  ,שפעלה לפני הופעת ענן  ,וכיתתו של מהמייה אלעכברי  ,שפעלה אחריו.
אבו עיסא  .מוצאו של אבו עיסא היה מאצפהאן שבפרס  .נראה  ,שפעל בתקופת ההליפה
האומיי

עיד

שבידינו  ,הם

אלעלע בן סך3אן  ,בסוף המאה הז ' .

עיקרי תורתו של אבו עיסא  ,לאור המקורות

38

:

א  .הכרה בנבואותיהם של ישו ומוחמד  .לפי השקפתו  ,למן בריאת האדם שלח האל נביאים
רבים  .הנביאים השתים התנבאו לעמיהם  ,בלשונותיהם  ,לאורך ההיסטוריה  .כך שלח האל את
בלעם לבני מואב  ,את ישו לבני עשיו ואת מחמד לבני

ערב .

כשם שתורת ישו מחייבת את

39

הנוצרים ותורת מוחמד מחייבת את המוסלמים  ,מוטלת על היהודים חובת קיום מצוותיו של

משה .

40

ב  .איסור שתיית יין ואכילת בשר  .כמו  -כן אסר את הגירושין  .על  -פי קרקסאני למד את איסור
הגירושין

מהנצרות .

!4

ג  .אבו עיסא טען לנבואה שהורדה מהשמיים  .לדעתו  ,היה הוא הנביא האחרון  ,שתפקידו לבשר

על הופעתו הקרובה של המשיח  .לאחר שמת  ,בעת מרד נגד המוסלמים  ,ציפו מאמיניו לשובו  .הם
טענו  ,שלמעשה לא מת  ,אלא מסתתר בנקיק

בהרים .

42

האמונה שהמשיח לא מת ומסתתר בהרים ,

עד לשובו מחדש  ,רווחה בקרב חוגים שיעיים רבים באותה עת לגבי משיחיהם

שקלטו תורה זאת מהמאניכאים .
כת מישויה

אלעכשרי .

בגדד במחצית השנייה

לכת קומראן

:

;

ויש להניח ,

43

מישויה נולד כנראה בבעלבכ שבלבנון ופעל ב ? כשוא שבסביבות

של המאה הס ' " .

מבין אמונותיו נציין את העיקרים הבאים  ,שחלקם קרוב

45

א  .הוא החל בספירת העומר מיום א '  ,אך לא ידע מאיזה יום א ' עליו להתחיל בספירה  .האם
מיום א ' הנכלל במסגרת שבעת ימי מצה כמנהג הקראים  ,או מיום א ' שלאחר שבעת ימי מצה  ,כפי

38

39

קרקסאני  ,עמ '

. 12

על  -פי אלשסך ? סאגי  ,פעל אבו עיסא בתקופת טלס ? צוה ראה

יי

:

יססד

? 9ד טלשךים

אלשהרסתאני  ,יסאב טירלל נטלגסל (  ( ed . . Cureton , Leipzig 1923עמ '  ( . 168להלן  :אלשהרסתאני) .
פועלו ותורתו של אבו עיסא  ,ראה במפורט אצל ארדר ( לעיל  ,הערה  )31עמ ' . 35 - 33
? לי בן טססד קבן אזם  ,טלס ? ל יי טלסלל יטלטהואא נטלנסל  ,א  ,ביירות עמ '  ( 99ללא תאריך )  .השקפה על
שושלת  -נבואה היתה מקובלת באסלאם  ,ויש הרואים כאן השפעה מאניכאית  .ראה  ,למשל )3 . Widengren , :

על

 . 128 - 129קק Muhammad, The Apostle Of God and his Ascension , Uppsala 1955 ,
40
41

קרקסאני  ,עמ ' . 52
קרקסאני  ,עמ ' . 51

לדברי ? בד טלגסאר  ,טען ואני  ,שישו אסר בעילת נשים  ,הקרבת קרבנות ואכילת בשר  .ראה

עבד אלגבאר  ,סממית ולטיל טלמונה  ,ביירות  , 1966עמ '
42

43

תסכית] .

קרקסאני  ,עמ ' . 12
עבד אלגבאר  ,תת  ,עמ '  ; 140 - 137ש ' פינס  ,היהודים  -הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על פי מקור חדש ,
1 . Friedlaender , 'Jewish-~ AIabic:
דברי האקדמיה הישראלית  ,כ  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ ' , ; 209 - 207

 . 507 - 508קק (5 , 2 ) 1911 - 1912ינ .

44

114

[ להלן

:

עבד אלגבאר ,

:

לדברי קרקסאני ( עמ '
אנקורי ( קראים  ,עמ '

, ) 14

, ) 382

'

JQR

פעל מישויה לאחר ט9ס ? יל טל ? ? שרי  ,שחי בתקופת

טלי

סעם ( . ) 842 - 833

לדעת

?
לבעלבכ  ,מפני שרק שם  ,רחוק
נולד מישויה בעככרא בסביבות כגדד  ,אך נאלץ להגר

מהמרכז הרבני הבכלי  ,יכול היה לפעול לפי שיטתו  .פוזננסקי סבר  ,שבבל שימשה קרקע נוחה לפעילותו של
 5 . Poznanski , kMesvn 81, REJ
Okbari
מישויה  ,ועל  -כן היגר מבעלבכ לעככרא  .ראה  . :קק , 34 ) 1897 ( ,

'

162 - 163
45

אנקורי  ,קראים  ,עמ '

. 379 - 372

זש

ן

דייו

יורם ארדר

( על  -פי ידיעותינו

שנהגה כת קומראן .

היום )

46

כמו כן הוא לא ידע כיצד יש לקבוע את ראש החדש ,

ועל -כן נהג על  -פי מנהג ה ' גמאעה ' ; דהיינו  ,על  -פי מנהג הרבניים או

הקראים .

47

ב  .לשיטתו  ,הפסח חייב לחול תמיד ביום ה '  ,כדי שיום הכיפורים יחול תמיד ביום שבת  ,על  -פי
הפסוק בויקרא בג

לב :

' שבת

שבתון ' .

48

ג  .איסור הקרבת קרבן בשבת  .מישויה טען  ,שיש להבין את הנאמר בבמדבר כח י ' עלת שבת
בשבתו '  ' -לפני השבת

לשבת ' .

49

ד  .היום מתחיל בבוקר ומסתיים בבוקר ; ומכאן ניתן להסיק  ,שמישויה נהג

ה  .לפי הקרא טוביה בן משה ניתן להבין  ,שמישויה נטה לנצרות

' היעמד נלעג לשון עם מתי

ולוקאס  . . .כי נביא שקר כמוהו לבד ג ' אלוהות לעת זקנתו . . .

ויוחנן ואבא שאול

המיר כבוד בג '

:

על  -פי לוח שמשי .

מתים ' .

הקראות והכיתות

ונלעג לשון

50

באסלאם .

כאמור  ,יש לראות בהתפתחות הקראות את אחת התוצאות של

המיפגש התרבותי בין היהדות לאסלאם  .על  -פי מסורת קראית  ,אשר יש הסוברים שנשתמרה אצל

בכלא  ,י '

סעדיה גאון  ,חייב היה ענן את חייו לחכם ישמעאלי שפגש

הי " ד לערך עם אבו מניפה  ,מייסד אחת האסכולות בהלכה

המזוהה במקור קראי מהמאה

המוסלמית .

יש המוצאים קשרים

52

רעיוניים בין אסכולת אבו חניפה לאסכולה שפיתח ענן  ,מבלי להתייחס לשאלה אם אכן נפגשו שני

האישים .

53

הקראים עצמם הודו בהשפעת אסכולת המעתזלה על התיאולוגיה שלהם ,

נבחנה השפעת ההלכה המוסלמית בכללה

על ההלכה הקראית .

55

יש שטענו להשפעה שיעית על

האבלות .

הקראות  ,בכיוון של התכחשות הקראים לתורה שבעל  -פה ומנהגי
46

47

קרקסאני  ,עמ '  . 57על קראים שנהגו על -פי לוח קומראן בעניין זה  ,ראה שם  ,עמ ' . 852
ספירת העומר  ,ראה ז ' ובר ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' . 251 - 250
אנקורי סובר ( קראים  ,עמ '  , 377הערה

הקראים '  ,חורב  ,ב

56

על שיטת קומראן בעניין

שמישויה נהג לקבוע את ראש החודש על  -פי הלוח השמשי  ,אך אינו

, ) 57

פוזננסקי ( לעיל  ,הערה  , 44עמ '

מסביר את המונח ' גמאעה ' .
' גמאעה '  .גם א " ש הלקין סובר ,

54

וכבר

, ) 165

סובר שקרקסאני מתכוון לרבניים באומרו

שמישויה נהג כמנהג הרבניים  .ראה  :א " ש הלקין  ' ,תולדות קדוש החודש בעדת

( תרצ " ה  -תרצ " ו ) ,

,

עמ '

. 208

נסוי תירגם ' גמאעה ' ) ? (  . sectariansראה

,

 kAl~ :

Nemoy ,

].

Jewish Sects and Christianity ' ,,
 . 390ק 7 ) 1930 ( ,
5 Account ofעמ ] ] 4 1ף  -למונח ' גמאעה '
יש מספר משמעויות בכתביו של קרקסאני  ,וקשה להחליט כיצד לפרש את המונח במקרה זה  .קרקסאני מלמדנו

"

( עמ '  , ) 59בין השאר  ,שדניאל אלקומסי אסר הדלקת נרות כליל החג  ,כשם שאסרה הגמאעה הדלקת נרות בליל -

שבת ; וברור  ,שכוונתו במקרה זה לקראים  .לעומת זאת  ,מהנאמר שם  ,עמ '
48

מתייחסת לרבניים דווקא .
קרקסאני  ,עמ '  . 58בניגוד לכת קומראן  ,שחגגה הפסח ביום ד ' .

49

שם  ,שם .

50

26 ) 01 . 255 ( ,

756

1.

עמ '

. 203

 Bodl . MS . OPP .אצל פוזננסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '  . 182וראה פינס ( לעיל  ,הערה

51

ראה

52

ראה לעיל  ,הערה

53

ב ' קלאר  ' ,כן אשר '  ,תרבתן סו

:

ש ' פינסקר  ,ליקוטי קדמוניות  ,ב  ,וינה  , 1860עמ '

, ) 43

. 103

.6
( תש " ד )  ,עמ ' 36

 . 239 - 248קע iaw , Budapest 1947 ,
54

, 937 , 11

מסתבר שהמלה ' גמאעה '

אהרון בן אליהו  ,עץ חיים ,

( 1841

ואילך  .נמוי מפקפק באמיתות ההיסטורית של הסיפור  .ראה

1 fit(emory ofI.ל

Leip g

Delitzsch ,

.ע

Semitic Studies

 ( ed .פרק א '  ,עמ '

Ben David ' ,

:4

]. :

מפת )ע ' Nemoy .

' אחרי כל זאת כשגלו ישראל

בארץ לא להם בין הגוים ההם והיו ~
עיני השכל מגששות למצוא האמת כשנחלקו ישראל לשתי כיתות קראים

62

ורכניס  .חכמי הקראים וקצת מחכמי הרבנים נמשכו אחר דיעות מעת לה . .
~
א  ,פרק ע " א .
55

ראה :

56

ראה

מ ' צוקר  ,על תרגום רס " ג לתורה  ,ניו יורק

XVII :

1952 ,

. New-

Haven

תשח ' ט  ,עמ '
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 ' .וכן ראה  :הרמב " ם  ,מורה נבוכים ,

ואילך .

] . Nemoy , Karaite Anthology

מיפגש הקראות עם ספרות אפוקריפית

ריוך

עיון במקורותיה של השיעה מלמד  ,שספרות אפוקריפית  ,כדוגמת ספר חנוך וספר היובלים ,

רווחה בקרב מוסלמים במאה הח ' בבבל  .השיעים אימצו את עקרונותיה של ספרות אפוקריפית וו ,

שלהם .

שהיתה אבן  -יסוד בבניית התיאולוגיה

כידוע  ,לא קיבלו השיעים את מנהיגותם של הח ' ליפים  ,ממלאי מקומו של מחמד  ,מפני
שהאחרונים לא היו מצאצאיו של הנביא  .לדעתם  ,דכות  -עולם עומדת לעלי ולבני ביתו להנהיג את

האומה המוסלמית  ,בהיותם יורשיו החוקיים של מחמד  .מחמד ועלי קיבלו את השלטון מהנביאים ,
שהנהיגו את העולם מאז בריאתו  .אדם הראשון העביר את ההנהגה לשת  ,שת העבירה ליורשו  ,וכך

התגלגלה ההנהגה לחנוך  ,מתושלח ולצאצאיהם  ,עד שהתגלגלה לידי מחמד ועלי  .לחלק מ ' אבות -

עולם ' אלה ניתנה נבואה  ,והורדו להם גליונות  .הרעיון של מעבר ההנהגה מאב לבנו מאז בריאת

האפוקריפיתן '

העולם מצוי בספרות

ונראה שממנה קיבלה השיעה את האמונה בדבר קדמות

הנבואה וקדמות ההנהגה העוברת מדור

לדור .

58

בעוד שהמקרא מלמדנו מי היו אבות העולם  ,אין אנו יודעים ממקור זה מי היו נשותיהם  .ספר
היובלים מספק מידע זה

שת נשא את אזורה  ,מהללאל נשא את דינה בת

:

הנשים הללו נמצאים גם בספרו של

טשרי .

60

אין ספק ,

אנוש בת ברכיאל .

שטין

טין

אסחאק העתיק

ברכיאל וכו ' .

59

שמות

ט9מאק  ,בן המאה הח '  ,והם השתמרו בגירסתו של

מספר היובלים .

ן6

בחיבור זה מסופר  ,שלמך נשא את בת

גם מן המגילה החיצונית לספר בראשית  ,שנמצאה בין כתבי קומראן  ,אנו

62

לומדים על נישואים אלה

:

מביא גם את הפיסקה הזו ,

' בארין אנה למך אתבהלת ועלת על בת אנוש
64

אנתתי ' .

63

אבן אסחאק

והרי לפנינו ראיה חותכת לשימוש שעשו המוסלמים במאה הח '

בספרות האפוקריפית .

האמינו שהאמאמים שלהם לא מתו  ,אף שהוצאו להורג .
ולאחר העדרות ( עןבה ) הם עתידים לשוב לעולמנו ( רועה )  .אמונה

השיעים

לטענתם  ,מסתתרים

האמאמים ,

וו מזכירה את

אמונתם של אנשי אבו עיסא  ,ונראה ששתי הכיתות למדו אמונה זו

מהמאניכאים .

65

השיעים נהגו להשוות את מאבקם בהנהגה הסונית למאבק ההנהגה הכוהנית הישראלית במי

אין זה מן הנמנע  ,שהשיעים הושפעו בעניין זה מספרות אפוקריפית ,

שאינם מבית אהרון .

שהדגישה את חשיבותו של בית אהרון  .המסורות השיעיות מוסרות  ,שעלי הוא גלגולו של אהרון
אחי משה  ,והיחס שבין מחמד לעלי הוא כיחס שבין משה

לאהרון .

66

בניו של עלי הם אפוא גלגול

ד.

57

ספר היובלים

58

 ! Arabicל  the Early Shfa Tradition ' , Jewsalem SNdiesתו Rubin , ' Prophets and Progenitors

~ the Antediluvian World ' , Studa
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 . 41 - 65 ; 2 .קק andlslam , 1 ) 1979 ( ,

 . 41 - 66קק Islamica , 52 ) 1980 ( ,
59
60

61

ספר היובלים ד יא ,

סו .

ממסד אבן נריר אלטשרי  ,תאריה טלרסל
( המצטט מ ' כסאב טל ?9סדא ' ) .
רובין ( לעיל  ,הערה

, ) 58

עמ '

נטלילוכ

( [ Leiden 1964 [ repr -.

 ,ט . De )304טס ) ,

א  ,עמ '

. 59 - 58

כח .

62

ספר היובלים ד

63

נ ' אביגד י ' ידין ( מהדירים )  ,מגילה חיצונית לבראשית ממגילות מדבר יהודה  ,ירושלים תשי " ז  ,דף

64

163

אלטברי ( לעיל  ,הערה  , ) 60א  ,עמ '

.2

. 173

65

ראה לעילי הערה

. 43

66

מקורות רבים מוסרים זאת  .ראה  ,למשל  ,מחסד בן עלי טלסא ? נדראני אבן שסרטשוב  ,שאקב אל 8יי טאלב  ,ד ,
 , 1956עמ '

. 33

אליסף

עע

"

)

ין

/

/

יורם אודר

של בני אהרון  .מסורת משמו של עלי מספרת  ,שכשנולד ססן בן עלי ביקש הנביא לראות את הרך

הנולד  .מחמד שאל את עלי לשמו של התינוק  ,עלי השיב ששמו חרב  ,והנביא שינה את שמו למסן .
לצאצא השני קרא מחמד חסין  .הנביא קראם בשמות אלה על שם שני בני אהרון  ' ,שבר ' ו ' שביר ' .
67

לאור הדיון הקצר בעקרונות הכיתות היהודיות הפורשות בתקופת הגאונים ובעקרונות השיעה ,
אין לקבל את הסברה  ,שהשיעה היא שהשפיעה על כיתתו של אבו עיסא ודומיו  ,כפי שסבר

פרידלנדר .

68

נראים הדברים  ,שהן אבו עיסא והן השיעים שפעלו במאה

בעת ובעונה אחת מספרות

הח ' בבבל ובפרס  ,הושפעו

אפוקריפית הקרובה לספרות קומראן  .יש רגליים לסברה  ,שהתנועה

המאניכאית היוותה אפיק חשוב  ,שדרכו חדרו רעיונות אפוקריפיים לאסלאם ולכיתות המינים
היהודיות  .העיר חירה שימשה מרכז מאניכאי חשוב ביותר ערב הופעת האסלאם  ,ועל חורבותיה
של עיר זו הוקמה כופה  -המרכז השיעי בתקופה המוסלמית

הראשונה .

69

השפעת ספרות אטוקריפית על ענן וניצני הקראות בבבל ובפרס
מדברינו עולה  ,כי הענניות וניצני הקראות  ,שהתפתחו בבבל וכפרס במאות
בקרקע נוחה מאוד לקליטת ספרות אפוקריפית

אפוקריפית על הקראות לפני עליית הקראים

;

הח ' והט '  ,צמחו

ונראה  ,שיש אף ראיות להשפעה של ספרות

לארץ  -ישראל .

כאמור  ,בנימין אלנהואנדי  ,שלא עלה לארץ  -ישראל  ,הושפע מספרות כת המערות  ,שדגלה

באלוהות משנית ונהגה על  -פי הלוח השמשי " .
הצדיקים  ,אך התכחשו למשיחיותו  .הם אף סברו  ,שיש קירבה בין תורת ישו לתורת צדוק וענן :
' נטסא קום מן אלקראיין ?ן ? מיז  TBזשוע כאן וגלא צאלסא ואנמא כאן סבילה סביל צדוק וענן '

קרקסאני מספר על קראים  ,שהאמינו כי ישו היה מן

( וקבוצה מן הקראים טענה שישוע היה צדיק ונהג בדרכיהם

של צדוק וענ. ) 7

]7

אמונה זו בצדיקותו

של ישו מייחס שסך9סאגי לענן  .על  -פי מקור זה  ,סבר ענן שישו לא התכחש לתורת משה  ,אלא הלך
בדרכיו  ,ועל  -כן לא היו צריכים היהודים להרגו  .האבנגליונים אכן אינם דברי התגלות אלוהית ,
וישו אינו אל  ,אך יש לקבל את
67

משיחיותו .

72

שלס טלדיז סבסד 4ז טססד טלוסבי  ,סור ט ? לאם טלושלאא  ,ג  ,קהיר
' שכר ' ו ' שכיר ' מוצאם מ ' שפר '

ו ' שפיר ' .

69

ראה  ,לעיל העדה

~,842

ראה araja ' , :

 . 223ק Israel Oriental Studies , 2 ) 1972 ( ,
68

על  -פי סקוליי האמין ענן במשיחיותו של ישו וסבר ,
 , 1956עמ '

. 165

קיסטר סובר  ,שהשמות

 bani isr flaתו addithd

~

~

' Kister,

 .נ 1 .ג

~

. 36

על הקשר בין ) שאי

מלך פרס  ,בעת שקיבל עליו את דת מזדם  ,גלגולה של הדת המאניכאית  ,לבין סארי בן ? 9רו

שלילדי  ,מלך חירה  ,ומעורבותו של האחרון בהפצת דת מזדכ  ,ראה  :מטהר בן טאסר טל ? קוסיי שסאב טלכךא
נטלמארי  ,ביירות עמ '  ; 199טססד בן ? סר אפז ריסה  ,טיטילאק אלנסיסה (  , (BGA , 1 11 , Leiden 1967עמ '

"

 . 144 - 145 ; 128קק 15 ) 1961 ( ,

,

ראה  . 298 :ק ofEnoch , Odord 1976 ,
70

71

ראה לעיל  ,הערה

. 34

,

 8ט  . IGster ' 41-נ  .ע .
 . M ik, The Booksז  .ג

"

"

,

על ספרות חנוך שהיתה בידי המאניכאים ,

~

קרקסאני  ,עמ '  . 43 - 42יהודה הדסי אומר בספרו ' אסוכל הכפר '  ' :יודעי תורה בני מקרא אומרים כי ישוע איש
מתוקן וחכם וצדיק בדבריו מתחילה היה לפני ישרים  .ומדרך צדוקים וביתוסים היה בליבו לגמרים ואסר גם
הגירוש מאשה כמו שאסרו צדוקין '  .ראה
 . 436ק  . Eshkol Hakkofer' " , JeR , 8 ) 1896 ( ,עבד טלגבאר ( תסכיתי עמ '

64

Chapters of Jehudah Hadassi ' s :

 " 6א" 6

) 142

תBacher , ' 1

שהאמינה כי ישו היה מל הצדיקים  ,אך התכחשה למשיחיותו  .לדעת הכת  ,הוצא ישו להורג על לא עוול
72

פינס ( לעיל  ,הערה

, 43

אלשהרסתאני  ,עמ '

. 167

 .ין

מספר על כת יהודית ,

עמ '  , ) 203סובר שעבד אלגבאר מתייחס לקראים  ,שעליהם סיפר

קרקסאני .

בכפו .

שער ' ספר המבחר וטיב המסחר ' מאת אהרן בן יוסף הרופא

 .ראה אור בקוזלוב ( יבפטוריה ) שבחצי  -האי

293
~

שמחמד קיבל התגלות אלוהית  ,שהערבים מחויבים לקיימה  ,אך התגלות זאת לא ביטלה את תורת

משה .

73

הכתבים המועטים שנותרו בידינו מעבודותיו של ענן  ,עוסקים בהלכה ואינם מלמדים אותנו
דבר על השקפותיו התיאולוגיות  .על עיקרי אמונתו של ענן לומדים ממקורות מוסלמיים  ,הסותרים

זה את זה  ,וייתכן שאף ייחסו לענן אמונות שאינן שלו  .יחד עם זאת  ,אין לשלול לחלוטין את
המידע מהמקורות המוסלמים  ,כפי שסברו חוקרים

אחדים .

74

מקורות קראיים שופכים אך אור

מועט על השקפותיו של ענן  ,ומסתבר שהשקפות אלה אינן רחוקות מאלו המיוחסות לענן בספרות

המוסלמית  .יש קראים שסברו  ,כי תורת ענן קרובה לתורת ישו ולתורת צדוק ,
73

אלמקריזי  ,אל טט  ,ג  ,עמ '

"

למשל 166 :

75

דהיינו  ,לספרות

. 372

55

 .קק 1 ses icrits ' , REJ, 44 ) 1902 ( ,ט תשם4נ ' 5 . Pomanski ,

74

ראה ,

75

ראה לעיל  ,הערה  ; 71דברי גיל ( [ לעיל  ,הערה  , ] 11עמ '  , ) 15על השפעות מאניכאיות על הענניים והקראים  .כמו -

 , 62על השפעות מאניכאיות על המסינרים

כן ראה שם  ,עמ '
הקרובות לדעות דניאל

אלקומסי .

שחיו בפרס  .קרקסאני מייחס לתסתרים דעות

קרים 1835 ,

 7ין ?

יורם ארדר

האפוקריפית  .יפת בן עלי  ,בדיונו על קדמות המצוות  ,אומר  ' :והעננים  -והם אשר על דת ענן '
טוענים  ,כי ' התורות קדמוניות מזמן אדם הראשון ' ,

76

האפוקריפית .

השקפה המקובלת בספרות

על  -פי קרקסאני  ,טענו העננים ששם  ,אחד מ ' אבות העולם '  ,הוא זה אשר מל את אברהם אבינו ,

הראשון .

שלא היה הנימול

התגלות האל למשה .

בנושא זה .
שהתכרון

79

78

77

בנימין אלנהואנדי מנה מאה ושתיים מצוות  ,שהורדו לעולם לפני

קרקסאני מספר  ,שענן האמין בגלגול נשמות ( תנאם

"

ואף חיבר ספר

)

סעדיה גאון התייחס בספרו ' אמונות ודעות ' למאמינים בגלגול נשמות  ,ויש הסוברים

לענן .

80

עיון בספר המצוות של ענן מעיד על התמצאותו בהלכה ועל נקיטה בשיטות תלמודיות להוכחת
דבריו  .יחד עם זאת  ,יש ראיות על קירבה  ,אף בתחום ההלכה  ,למגילות קומראן  .ענן החל למנות

את ה ' עומר ' ממחרת ' שבת בראשית '  ,ולא מט " ז בניסן  ,כפי שסברו הרבניים  .נראה  ,שמנה מיום א '
החל בחג המצות  ,ולא מיום א ' שלאחר סיום חג המצות  ,נפי שנהגה כת קומראן

הקראים מאשה יום א ' עליהם למנרת את ה ' עומר' .

82

ענן החמיר בקדושת השבת  .כשחל י " ר בניסן

בערב שבת  ,הוא דחה את מועד קרבן הפסח כדי לא לחלל את

המילה  ,אם היתה אמורה לחול

בשבת .

;

!8

ואכן  ,התחבטו

השבת .

83

כמו  -כן דחה את ברית
-

84

על  -פי כתבי הצדוקים שהיו בידי הקראים  ,לא מנו הצדוקים את יום השבת בכלל ימי חג המצה
וימי חג הסוכות  ,כדי לא לפגוע בקדושת השבת  .במנהג זה הם הסתמכו על המקרא  .שלמה הקהיל

את עם ישראל בירושלים  ' ,בירח האתנים בחג הוא החדש השביע "  -85 .חג הסוכות נחוג ברוב עם

למקומותיו .

וביום השמיני שלח שלמה את העם

86

בקטע המקביל במקרא  ,המספר על התקהלות

העם  ,נאמר  ' :וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם '

.

חל בכ "ג בחודש  ,ולא בב " ב בחודש ומכאן הסיקו הצדוקים

; 87

הווה אומר  ,שהיום השמיני

שהשבה לא נכללה במסגרת החג .

88

אם נכונה הנחתנו  ,שלוח כת הצדוקים נוהג על  -פי לוח קומראן  ,הרי החגים נופלים בימים קבועים
בשבוע  .היות שיום טוב ראשון של חג המצות על -פי לוח קומראן  ,חל תמיד ביום ד ' בשבוע  ,ויום
טוב ראשון של חג הסוכות חל אף הוא תמיד ביום ד ' בשבוע  -עלינו להסיק  ,שהצדוקים לא כללו
במסגרת ימי המצה ובמסגרת ימי הסוכה את השבתות של חול המועד החלות בי " ח בניסן ובי " ח

בתשרי .

קרקסאני מוסר  ,שהעננים הסתמכו על אותם הפסוקים שעליהם הסתמכו הצדוקים ,

76

ח " ה בן ששון  ' ,יחס הקראים בני המאה העשירית  -האחת עשרה לשאינם בני ברית '  ,ספר היובל לס ' בארון ( חלק

77

עברי )  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ ' פ .
קרקסאני  ,עמ ' . 504 - 503

80

ראה  :א " א הרכבי  ,חדשים גם ישנים  ,ירושלים תש " ל  ,מהדורת צילום  ,עמ '  . 216ראה גרץ ( לעיל  ,הערה
עמ '

81

 , 81הערה

.3

78

שם  ,עמ '

453

ואילך .

79

-

שם  ,עמ '

. 54

, ) 32

ה,

-

בניגוד לדברי קרקסאני  ,עמ '  , 11הטוען שענן נהג על  -פי הלוח של כת הצדוקים  ,שמכתביה ציטט ( וראה להלן ,

בדברי תשובתי לחגי בן  -שמאי) .
82

83

קרקסאני  ,עמ '
שם ,

עמ '

. 54

. 852

לדעתו של ענן  ,יש להקריב את זבח הפסח בפרק הזמן שכין שקיעת גלגל החמה לבין שקיעת נוגה

השמש  .פרק  -זמן זה שייך בעת ובעונה אחת לעם ולמחרתו  ,ועל  -כן דחה ענן את זבח הפסח

מפני ערב -שבת .

ראה שם  ,עמ '  878ואילך ( בנושא זה אני עוסק חהרחבה בחיבורי לשם קבלת התואר דוקטור  ,הנמצא

66

84

שם  ,עמ '

. 529

בהכנה ) .

' אילא כד מיתרמי יום שמיני דמילה דקטן  . . .בשבת מהלינן ליה בתר דערבא שמשא דשבת מקמי

דנאפיל הברא  .דבין הערבים מתחשיב מיומיה ומתחשב מלמחר ' ( כאשר יפול יום שמיני של מילת הקטן

 . . .בשבת אזי אנחנו מלים אותו אחר הערב שמש של יום השבת קודם שיפול החשך  .כי בין הערבים נחשב
מיומו נמיום שעבר] ונחשב מיום המחח  .ראה  :ענן בן דוד  ,ספר המצוות ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 77
85
86

מלכים א  ,ח ב .
שם  ,שם סה  -סו .

י.

87

דברי הימים ב  ,ז

88

קרקסאני  ,עמ ' . 816 , 389 , 41

מיפגש הקראות עם ספרות אפוקריפית

בהוסיפם יום נוסף לחג הסוכות ולחג המצות ; אך העננים הוסיפו יום נוסף לחגים אלה  ,רק במקרה
שיום טוב ראשון של חג חל בשבת ,

89

דבר שאינו יכול לקרות לעולם בלוח הקומראני  -צדוקי  .נראה

עליו .

אפוא  ,שענן לא הכיר את הלוח הצדוקי על בוריו  ,אף שהסתמך

אין בידינו עדות ישירה לכך  ,שאנשי כת קומראן הוסיפו יום נוסף לחג הסוכות ולחג המצות ; אך
יש חוקרים הסבורים  ,שניתן ללמוד מכתבי קומראן על נוהג

זה .

90

במגילת ברית דמשק נאמר  ' :אל יעל איש למזבח בשבת כי אם עולת השבת ' כי כן כתוב ' מלבד
שבתות ה ' ומלבד מתנותיכם '

[ ויקרא כג לח ] .

ן9

כלומר  ,חל איסור מוחלט על הקרבת קרבן כלשהו ,

מלבד עולת השבת  .ייתכן  ,שאנשי כת קומראן נמנעו מלהקריב את קרבנות חול המועד בשבת כדי
לא להפר את קדושתה  ,ועל  -כן לא הכלילו את השבת במסגרת ימי חול

המועד .

ענן  ,על  -פי ' ספר המצוות '  ,החזיר לכהונה את חשיבותה  ,כפי שנהגה הספרות האפוקריפית

וספרות קומראן .
יין

93

העננים  ,והקראים שבאו אחריהם  ,נהגו כאבו עיסא  ,ואסרו אכילת בשר ושתיית

92

כמי  -כן ההמיר ענן בצומות  .העננים ציוו לצום מיום י " ג בניסן  ,היום בו יצא הצו של המן

להרוג ולאבד את כל היהודים  ,עד כ " ג בסיון  ,היום בו בוטל הצו ; דהיינו  ,צום בן שבעים יום .
המאמינים הצטוו לצום במשמרות  ,שלוש נפשות במשמרת  ,וכל אחד מהם צם יום אחד במשך

.

שלושה ימים אנשי כת קומראן למדו את התורה יומם ולילה במשמרות  ' :ואל ימש במקום אשר
יהיו שם העשרה איש דורש בתורה יומם ולילה תמיד חליפות איש לרעהו ביחד את שלישית כל
לילות השנה לקרוא בספר ולדרוש משפט ולברך

ביחד ' .

נראה  ,שאף בתואר שהעניקו העננים למנהיגם

-

94

' משכיל '

95

ניתן למצוא עקבות

-

קומראניות  .על  -פי מגילות קומראן  ,המשכילים הם מנהיגי העם  ,החייבים להשכיל את העם בינה
.

ולהכינו לקראת התקופה המשיחית .

רבה .

וייחסו לו חשיבות

96

הקראים  ,שבאו לאחהינן  ,השתמשו אף הם במונח

' משכיל '

97

המקורות הרבניים והקראיים מאשרים  ,שענן היה מצוי בתורת הרבניים  .על  -פי נטרונאי  ,גאון
סורא במחצית המאה הס '  ,אמר ענן  ' :אני אעשה

לכם תלמוד משלי ' .

98

הגאון רב האי בן דוד  ,ראש

ישיבת פומבדיתא בסוף המאה הט '  ,תירגם  ,לדברי קרקסאני  ,את ספרו של ענן מארמית לעברית

. 389

89

שם  ,עמ '

90

ראה סיכום המחקר בעניין זה

.
:

אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '
91

ברית דמשק

( 1954

.

ז ' בן שחר  ' ,לוח השנה של כת מדבר יהודה '  ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,

Ch . Rabin , Odord

( ed .

. 132 - 130 , 108 - 107

יא  .נראה  ,שעל  -פי ספר היובלים נ י  -יא  ,יש להקריב בשבת גם את

עולת התמיד  ,לצד עולת השכת .
92

ראה לעיל  ,הערה

.5

93

ראה לעיל  ,הערה

.6

94

מגילת הסרכים ( מהדורת י ' ליבט  ,ירושלים תשכ " ה ) ו ו  -ז  .על העניין בהרחבה ראה נ ' וידר ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

. 99 - 96
95

קרקסאניי עמ ' . 5

,

גלות

ובמקום אחר אומר דניאל אלקומסי  ' :ובדבר הזה נודע מפי ה ' על ידי המלאך לדניאל כי משכילי

הרישנים [ ]

כי הוא
( לעי

רישון [ ! ]

נכשלו במצוות ועתה אם תאמר כי ענן היה מן המשכילים הלא הו [

ואס תאמר לא משכיל היה אין לך ללמוד מדבריו  .והאחרונים ימצאו אמת  . ' . . .ראה בן  -שמאי

למשל  ,מלחמת בני אור בבני חושך י ; ( מהדורת "

96

יא

!]

מן המשכילים הנכשלים

ידין  ,ירושלים

תשי " ז ) ,

מגילת הסרכים ( לעיל  ,הערה

, ) 94

א.
. 106

97

דאה וידר ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

98

סדר ר ' עמרם ( מהדורת ל ' פרומקין  ,ירושלים ,

תרע " ב )  ,ב  ,עמ '

דניאל  ,נכדו של ענן  ,ראה גיל  ,ארץ  -ישראל  ,סעיף

. 917

. 207 - 206

קיימת השערה  ,שדברים אלה אמר

יי

?1

//17

יון  -ב! )1ן-ו -ר

,

וצף ב מ :א סימוכין  ,לכל הלכותיו של ענן בדברי הרבניים  ,מחוץ לשתי הלכות שמקורן בפיוטי

ינאי .

99

בקיאות זו של ענן ושיטותיו בהלכה הביאו חוקרים אחדים לידי דעה  ,שיש לחפש את מקורותיה
של הענניות בחוגים רבניים  ,ואין לקשרה לכיתות המינים ולספרות

האפוקריפית .

00ן

כך  ,למשל ,

סובר פול  ,כי כל דמיון בין תורת ענן לבין הכיתות הפורשות בתקופת הגאונים הוא מקרי

בהחלט .

! !0

לדעתי  ,אין להסיק מהשרידים המועטים של ' ספר המצוות ' מסקנות כוללות על מהות

תורתו של ענן  .אך עיון באמונותיו ובדיעותיו מלמד  ,שהיה קרוב לספרות האפוקריפית  ,ואף עיון

מדוקדק במספר הלכות מורה על כך .
באשר לבנימין אלנהואנדי  ,האיש שהקים למעשה את הקראות  ,אנו יודעים שלצד אמונותיו
באלוהות משנית שבראה את העולם  ,מעיד ' ספר המצוות ' שלו על למדנות מופלגת  ,וקרקסאני אף
מוסר לנו ששימש ריין רבני לפני שהפך

לקרא .

! 62

נראים הדברים  ,שהן ענן והן בנימין אלנהואנדי היו בעלי משנה תיאולוגית חריגה  ,שהיתה
קרובה לכיתות המינים 03 .י בתחום ההלכתי נהגו עדיין בשיטות תלמודיות והחלו בתהליך קליטת

הלכות מתחום הספרות האפוקריפית  .מסתבר  ,שאבו עיסא  ,האיש שהאמין שתורותיהם של ישו
ומחמד הן תורות אלוהיות  ,היה צמוד לעיקרי ההלכה היהודית  ,כגון תפילת שמונה  -עשרה וקריאת

שמע ; כמו -כן נהג על פי הלוח הרבני  .קרקסאני מעיד  ,ששאל את הרבני הארץ  -ישראלי יעקב בן
אפרים  ,מדוע הרבנים מתחתנים בעיסווים  ,בעוד שיחסם קשה במיוחד לעננים ולקראים  .תשובתו
של החכם הרבני היתה  ,שאין הרבנים רודפים את העיסווים  ,למרות כפירתם  ,משום שהם חוגגים

על  -פי לוח השנה הרבני .קרקסאני מעיר לגבי תשובה זאת  ,שהרבנים רואים חומרה רבה יותר
בשינוי המועדים מאשר בכפירה בצמונה .

04ן

התחקות אחר מקורותיה של הקראות מלמדת אפוא  ,כי בעת שפעל ענן  ,והקראים שבאו אחריו
 -בבבל ובפרס במאות הח ' והט '  -פעלו לצדם כיתרת מינים וכיתות מוסלמיות  ,שאימצו

לעצמן ספרות אפוקריפית הקרובה לקומראן  .מדברינו עולה  ,שהן העננים והן הקראים בבבל

ובפרס לא פסחו על ספרות זאת וקלטו ממנה רעיונות לא  -מעטים .
אין זה מן הנמנע  ,שבעת עלייתם לארץ גילו הקראים חלק מספרות המגילות הגנוזות במערות
מדבר  -יהודה ; אך גילוי זה היה מיפגש מחודש עם ספרות שהיתה בחלקה ידועה להם כבר בבבל

ובפרס  ,ואין לראות בו תפנית כה מהותית בתולדות הקראות  .המיפגש המחודש עם הספרות
האפוקריפית הקומראנית הארן את התהליך של אימרן העקרונות תלרן זאת  ,בעיקר בתחום

ההלכה ובעניין מרכזירתה של ארץ  -ישראל  .אימרן הלכרת רבות מכת קומראן הרחיק עוד יותר את
הקראים מהרבניים  ,והמחלוקת ביניהם הלכה
99

קרקסאני  ,עמ ' . 13

100

על בקיאותו של ענן בספרות הרבנים ראה פרידלנדר ( לעיל  ,הערה
; 50

ץ
~

()

והעמיקה .

אנקורי  ,קראים  ,עמ '

, ) 36

עמ '

; 203

בן  -ששון ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

. 17

. 133 - 132

101

פול  ,קומראן  ,עמ '

102

קרקסאני  ,עמ '  , 13ח " ה בן ששון ,

103

לדעת וירר ( [ לעיל  ,הערה  , ] 11עמ '  , ) 255 - 254הושפע ענן בראשית דרכו מספרות אפוקריפע!  ,ותחת חסותו

104

התלכדו מינים רבים .
קרקסאני  ,עמ '  . 51על -פי ' אשכל הכפר ' ליהודה הדסי  ,נהג אבו -עיסא בלוח השמשי אך אין זו ידיעה מהימנה .
ראה אנקורי  ,קראים  ,עמ '  , 274הערה . 62

שם .

הערות מתודיות לחקר היחס בין הקראים
ובין כיתות יהודיות קדומות
( בהקשר האסלאמי

והארץ  -ישראלי )

חגי בן  -שמאי

אין כוונתה של רשימה זו להגיב על כל העובדות  ,ההנחות והמסקנות שהעלה י ' ארדר בהרצאתו ,
או לדון בהן  .כל כוונתה אינה אלא לדון בשיטה  ,בדרך שבה קורא ארדר את המקורות שעליהם הוא
מסתמך  ,ולהצביע בכמה דוגמאות על אפשרויות אחרות לקרואת המקורות ולהערכתמי אפשרויות
אלו עשויות להוביל  ,כמסתבר  ,למסקנות שונות

ממסקנותיו .

הקראות ריתקה את תשומת לבם של רוב חוקרי תולדות ישראל בני העת החדשה  .דבר זה
כשלעצמו אינו מפליא  ,הואיל והקראות היא התופעה הכיתתית הבולטת והממושכת בתולדות
ישראל במשך למעלה מאלף שנים  ,והיא מתקיימת והולכת עד עצם היום

הזה .

1

אחת הבעיות שבהן התלבטו חוקרי הקראות היתה הקשר שבינה ובין כיתות יהודיות קודמות

לה  .המקורות היהודיים  ,בעיקר הספרות הרבנית  ,דלים בידיעות על כיתות או קבוצות יהודיות

בשלהי העת העתיקה וסמוך להופעת האסלאם  ,שהיו שונות מהיהדות התלמודית  .מובן  ,שמכאן
אין להסיק  ,כי כיתות או קבוצות כאלה לא היו קיימות  .אפילו לגבי קבוצות או כיתות בתקופה
שבין זמנה המשוער של פרישת ענן

( 770 - 760

בקירוב) ובין פולמוסו של רבינו סעדיה גאון נגד

הקראים ( ברבע השני של המאה הי ' ) יש התייחסויות מועטות בקשובות הגאונים  .לעומת זאת ,
מרבים המקורות הקראיים בהזכרת קבוצות וכיתות יהודיות שונות  ,כחלק מתולדותיהם

מבין המקורו

"

האלה חשוב במיוחד הוא ספרו של אבו יוסף יעקוב אלקרקסאני ,

שלהם .

' כתאב אלאנואר

ואלמראקב ' ( ספר המאורות ומגדלי הצופים )  ,שלא היה ידוע לחוקרי הקראות הראשונים  ,וחלקים

נכבדים ממנו נתגלו  ,בעיקר באוסף פירקוב "ן ' שבלנינגרד  ,לקראת סוף המאה -הי " ט  .חשיבותו של
הספר היא בזמנו  ,הקדום יחסית  ,ובמידע הרב מאוד שהוא מכיל אודות תולדות הכיתות בכלל
והקראים

בפרט .

2

במקרים רבים ניתן לזהות את המקורות של מידע חשוב זה  .לתולדות הכיתות

חשוב במיוחד החלק הראשון של החיבור  .גילויו של הספר חיזק את מגמת החוקרים למצוא קשר
1

עוד לפני חוקרי תולדות ישראל גילו עניין בקראות חכמים פרוטסטאנטים כאירופה  ,כגון יעקוב טריגלנד
ההולנדי ויוהן פופנדורף השוודי  ,בסוף המאה הי " ז

;

ראה ,

למשל  , Texts and Studies , 11 , :תת18ן

.נ

 . 680ק  . Cincinnati 1935 ,הללו ראו בקראות ' יהדות אחרת '  ,בלתי  -תלויה במסורת התלמודית ; ומשום כך ,
ולי  ,קרובה יותר לנצרות  ,ובייחוד לנצרות הפרוטסטאנטית  ,שהיתה בעיניהם המשך ישיר של דת
2

ראה

 :אביב

כן  -שמאי  ' ,קרקסאני '  ,האנציקלופדיה העברית  ,ל  ,עמ ' . 322

המקרא .

קלו)

.7

1

?

חגי בן  -שמאי

ישיר בין כיתות יהודיות בשלהי העת העתיקה והופעת הקראות במאה השמינית .

מגמה זו

3

התבלטה עוד יותר אחרי שנתגלה בגניזת קהיר חיבור  ,שזוהה לאחר  -מכן כהעתק של מגילת ברית

דמשק הקומראנית  ,ואחרי גילוי מגילות מדבר  -יהודה והנסיונות לתארכן ולקבען במקומן הראוי
בתולדות הכיתות בישראל  .חוקרי הקראות והמגילות ניסו לאמוד את מידת השפעתה של כת
המגילות על הקראים  ,או את הקשר בין הראשונים והאחרונים  ,אם בכלל היה

כזה .

4

מכל מקום ,

שאלה זו נידונה בדרך  -כלל כחלק מתולדות היחסים בין קבוצות שונות בתוך היהדותך ומעטים

הרחיבו לעבר התחום היהודי  -נוצרי  ,שגדריו רופפים לעתים  6 ,מבלי להביא בחשבון את האסלאם
כגורם בהחייאת מסורות עתיקות  ,או כצינור להעברתן למי שלא הכירון קודם  -לכן  .אם יש מקום
לשקול את השפעת האסלאם על היהדות הרבנית או על קבוצות יהודיות אחרות  ,ניתן לעשות זאת

חדש .

בעניינים שנתחדשו באסלאם  ,או נתעטפו בו בלבוש

נראה  ,שכאן המקום להעיר בקצרה על המקורות הקראיים  ,שהם בלי ספק הראשונים במעלה
להכרת הקראות  .את המקורות שמן המאה הח ' ועד המאה הי '  ,כלומר מהתקופה שבה נתעצבו קווי

דמותה העיקריים של הקראות  ,ניתן לחלק על  -פי מוצאם לשתי קבוצות
מבבל ומזרחה ממנה ( כתבי ענן  ,בנימין אלנהאונדי

[ להלן :

:

א ) מקורות שמוצאם

בנימין ]  ,יעקוב

מקורות ארץ  -ישראליים ( כגון סלמון בן ירוחים  ,ןפת בן עלי  ,סהל בן

אלקרקסאני) .

ב)

מצליח ) .

ביניהם מתמצע דניאל אלקומסי  ,שעל  -פי מוצאו עלה מן המזרח לארץ  -ישראל  ,אולם רישומה
בכתביו והשפעתו על קראי

ארץ  -ישראל מכריעים את הכף  ,וניתן לשייכו לקבוצה השנייה .

כל המקורות לוקים בחסרונות לא  -מעטים  ,בין במצב השתמרותם ובין במהימנותם  .השרידים
מכתבי ענן  ,בנימין ודניאל אלקומסי מקוטעים ביותר  ,וגם חיבורו של קרקסאני  ' ,אלאנואר '  ,אינו
שלם לגמרי  ,ומחיבורים אחרים ממנו שרדו חלקים קטנים  ,ויש שאבדו לחלוטין  .יפת בן עלי ,
שפעל בעיקר סמוך לסוף המאה הי '  ,ליקט לעתים קרובות מכלי שני  ,ובחיבוריו חלו אחריו ידי

3

הרכבי היה הראשון שהלך בכיוון זה  .החלק הראשון של ספרו של קרקסאני תורגם בחלקו הגדול לאנגלית על -

ידי

HUCA , 7 ) 1930 ( ,

Jewish Sects and Christianity ' ,

Account of

] . Nemoy , ' 11 -Qirqisinfs

 . 317 - 397קק  .על מחקרי הרכבי ונסוי  ,ותרגום אנגלי חדש של החלק הראשון של ' כתאב אלאנואר ' עם מבואות
והערות ראה

 Jewish Sects and Christianity :חס

Maier , Frankfurt a/M 1984

4

.נ

תסץ

hrsgb .

[) ( ,

4 ! -~ irgisdni

Lockwood , Ya 'gdb
('

, .י

)

ש

8 . Chiesa

(Judentum und die Umwelt ,

אין זה המקום למצות את כל העניין ואסתפק בציונים מעטים umran Studies, Odord 1957 , :

,

Rabin ,

.ם
14 .

; השוב מאוד הוא ספרו של London
~Wieder, The Judean Scrolls and
' 'Karaites
~
 , 1962שמטרתו הראשונה היתה לדון בטענה  ,כי המגילות שנמצאו במדבר  -יהודה  ,אינן אלא תעודות קראיות

שנכתבו בימי  -הביניים  .הוא עוסק בעיקר כהשוואת דרכי הפרשנות והמוטיבים הכיתתיים והמשיחיים של שתי

הכיתות  .וראה דברי הסיכום שלו בעמ '  - 253ד , 25שם הוא מבאר את דעתו  ,כי אף  -על  -פי שאין תעודות
המוכיחות קשר ישיר בין כת המגילות  ,או שרידיה  ,או ממשיכיה  ,ובין הקראים  ,העדויות הספרותיות הנסיבתיות
מוכיחות ששרידים כאלה השתלבו בתנועתו של ענן  .דעתו של וידר מבוססת על ההנחה  ,שתנועה כזאת של ענן
אכן היתה קיימת  .וראה גם

20 :

,

 .ק New York 1959 ,

:א ! , Karaites

תסתתם

] .נ .

לאחרונה ניסה

 . 148 - 160קק  B . Z . SVacholder, TheDawn ofQumran Cincinnati 1983 ,לטעון  ,שקראים במאה הח ( כגון

קרקסאני וסהל בן מצליח ) הכירו הכרות בלתי  -אמצעית גם את מגילת ברית דמשק  ,גם את מגילת המקדש ( שהוא
מכנה ' התורה של קומראן ' ) וכתכים ' צדוקיים ' אחרים  ,וכי בזמנו של סעדיה גאון היו במצרים קראים שנהגו

ל)7

לחוג חגים מסוימים לפי מגילת
5

6

המקרש .

ראה בהערה הקודמת וכן  . 98 - 99עק 2 . Wansbrough , 1he Sectarian Milieu , Odord 1978 ,

.

ראה לאחרתה  ,למשל 24 Byzantine Iconoclasm' , Jerusalem :ש ; 1 , Judeo-Christia~ityתש ] Crone , ' 15

87 - 88 , 95

 .קק " Arabic and Is[am , 2 ) 1980 ( , esp .

! Studies

?.

הקראים וביתות יהודיות קדומות

/flf

עורכים ומעתיקים  ,שעשו בהם כבתוך שלהם ? מובן  ,שעם כל זה  ,ערכם של המקורות הקראיים
רב  ,וגם כאשר יש ספקות במהימנות הידיעות שהם מוסרים  ,ברור שלעתים קרובות מצוי בהם
חומר קדום  ,שאלמלא שמרוהו הם  ,אפשר שהיה יורד

לטמיון .

יש שהמחברים הקראים עצמם אינם בטוחים בתולדות הדעות של קודמיהם  .דוגמה מלמדת
לעניין זה היא פקפוקיו של קרקסאני בנוגע לדעתו של דניאל אלקומסי על המלאכים ; שכן נודעו לו

שתי גירסות בעניין זה  :האחת ( שעליה אומר קרקסאני שהיא כתובה וערוכה בספרי אלקומסי ) ,
שהמלאכים הם הפגעים והנסיונות שה ' שולח על בני האדם ( או האש  ,העננים והחום ,
שבאמצעותם פועל

ה' ) ;

והשנייה ( שנודעה לקרקסאני מפי השמועה )  ,שאין המלאכים אלא דמויות

שנבראו לשעתן ( ונראו לרואיהן ) כבני  -אדם  ,אך אין הם קיימים באמת כעצמים  .קרקסאני מודה ,
שאינו יודע לבטח מה היתה למעשה דעתו של דניאל אלקומסי

( שחי כדור אחד לפניו) .

8

במקרה

אחר מטיל מחבר קראי ספק במהימנות ידיעות שמוסר קרקסאני  .בדונו בהלכות טומאת מים מוסר

קרקסאני  ,שחסידי ענן ( ' אצסאבה ' ) הורו  ,שמאכלות אסורים ( כגון בשר  -חזיר) הנופלים לתוך מים
בכלי  ,בטלים  ,אם אינם משנים את צבע המים או טעמם או ריחם

;

וכי בעניין זה הם גרועים

מהרבניים  ,הואיל והללו קבעו שיעור אחד מששים לביטול  ,וחסידי ענן קבעו שיעור של אחד

מחמשה .

9

בשרידי פירוש קראי לויקרא  ,ככל הנראה מידו של ישועה בן יהודה  ,איש ירושלים

מהמאה הי " א  ,טוען המהבר נגד דברי קרקסאני ואומר  ,שאין להם יסוד וששיטה כזו של שיעורים

לא נמסרה משמו של שום מורה קראי  ,בין מי שיש לו שיטה משלו ובין מי שאין לו .

0ן

עניין אחר בתיאורי קרקסאני על ענן וה ' ענניים '  ,שאינו פחות סתום ומוזר  ,הוא האמונה בגלגול
נשמות ( שארדר מזכירה

במאמרו ) .

אכן ייחוס אמונה כזאת לענן נראה מוזר  ,ולפיכך גם קרקסאני

עצמו אינו מזכירו בלשון ודאי  ,אלא אומר שכך מסרו או סיפרו לו עליו  ,וכן לעניין הספר שחיבר
ענן בעניין

זה  .יי

באמונת הגלגול .

לעומת זאת ברי לו  ,שיש בזמנו אנשים מבין העננים ( לא כל אנשי הכת ) שהחזיקו
12

במשפט המקדים לדיון בגופו של עניין אומר קרקסאני  ' :נפנה עתה להשיב על

דעת המאמינים בגלגול מן הענניים וזולתם '  ,והמשפט הראשון בדיון עצמו הוא
מייחדי האל המאמינים בגלגול היא '

וכו ' .

13

:

' האסמכתא של

כלומר  ,חלק מהעננים בזמנו של קרקסאני הם חלק

מהיהודים המאמינים בגלגול נשמות  ,ושם אין ענן עצמו נזכר שוב  .כשחוזר קרקסאני על העניין

מאמרי  ' ,מהדורה ונוסחאות מפירושי יפת בן עלי למקרא '  ,עלי ספר  ,ב ( תשל " ו)  ,עמ ' . 32 - 17

7

ראה

8

קרקסאני  ,אלאנואר  ,מהדורת  ] . Nemoy New York 1939 - 1943עמ '  , 328שורה

 , 329 - 16שורה

13

ןלהלן

:

קרקסאני  ,אלאנואר ]  .שם  ,עמ '  , 330שורות  , 15 - 13טוען קרקסאני  ,שדעתו הקיצונית של אלקומסי ( שבשתי
גירסותיה מנוגדת לדבריו להסכמת כלל ישראל ) כוונה בעיקר להפריך את תורת המלאך ( הבורא ) של בנימין
אלנהאונדי  ,הנזכרת להלן ברשימה
9

שם  ,עמ '  , 998שורות . 18 - 12

10

ראה במאמרי

זו .

 the British Museum collection ' ,, .ת ] :

' Some Judaeo-Arabic :

 . 129ק  . 38 ) 1975 ( ,גם במקורות קראיים אחרים לא מצאתי טענה כנגד ענן או תלמידיו  ,שביטלו מאכלות

אסורים או טמאים כשיעורים  .יהודה הדסי  ,אשכול הכפר  ,פרק שמא  ,אות ר -ק ( דף קלג  ,טור א ) טוען נגד
הרבניים בנוגע לביטול באחד מששים ואינו מזכיר את

זן

ענן .

 , 54שורות . 19 - 18

11

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '

12

שם  ,שם  ,שורות

13

שם  ,עמ '  , 307שורות , 7
לאמונת הגלגול  ,ברור שמדובר כיהודים .

~

. 20 - 19

. 10

על  -פי הפרק שלאחר  -מכן ( שם  ,עמ '

, ) 318 - 315

הדן בהפרכת הראיות מהמקרא

י יין

חגי בן  -שמאי

בפירושו הקצר לבראשית  ,אינו מזכיר כלל את ענן
המכנים עצמם יהודים המאמינים בגלגול נשמות ' ,

15

והעננים .

4ן

גם סעדיה גאון מזכיר ' אנשים

מבלי לייחס אמונה זו לענן ; ועל דרך הסברה

אפשר לטעון  ,שבוודאי לא היה מחמ "ן הזדמנות להזכיר בפולמוס זה את הקראים בכלל ואת ענן

בפרט  .הקראי יהודה הדסי ( המאה הי " ב ) אינו משייך את אמונת הגלגול ליהודים כלשהם  ,ומזכיר

זה .

רק לא  -יהודים בהקשר

הזכרת עניין הגלגול על  -ידי קרקסאני היא אפוא מעורפלת וסתומה ,

6ן

ואין בה כדי להעיד דבר על אמונותיו של ענן  .פולמוסו המפורט של קרקסאני הוא בוודאי עדות
חשובה על טיבה של

מונה  ,שהיתה מקובלת בין כמה יהודים בזמנו של קרקסאני  ,ועובדה זו

כשלעצמה אינה מפליאה על רקע התפתחותן של אמונות גנוסטיות בכלל  ,ומאניכאיות בפרט ,
ובקשר לתולדות הדעות -בעולם המוסלמי במאה הט ' 7 .ן הדבר החשוב לשאלה הנדונה כאן הוא ,
שיש לקרוא את הידיעות שבמקורות בזהירות מרובה  ,לפני שמסיקים מהן מסקנות  ,ובמיוחד

כשלשון המקור רומזת בבירור למידת מהימנות הידיעות בעיני המחבר עצמו  .קרקסאני הוא מחבר
שקול וזהיר  ,ומבהין בדרך  -כלל בין דברים שסופרו לו רבין דעות שהוא מביא כלשונן מתוך מקור
שהוא עצמו קראו  .הבחנה זו חשובה גם לכמה שאלות שיוזכרו

להלן .

שאלה נכבדה היא היחס בין הקראים ובין הצדוקים  ,ובמיוחד המידע שמביא קרקסאני על כת

הצדוקים ועל מייסד הכת  ,צדוק  .ראשית  ,על  -פי לשונו של קרקסאני במקום אחד ,

8ן

הוא מסתמך

בדבריו אודות הצדוקים על מקור רבני  ,והוא ככל הנראה אבות דרבי נתן  .ואולם במקומות אחרים
ברור למדי  ,שמקור דבריו על הצדוקים הוא בחיבור של דוד בן מרואן
הקרעיה מוסר קרקסאני ,

אלמקמץ .

9ן

בדברו על כת

שהשתמש בעוד ספר על תולדות הדתות והאמונות ( ' סקאלאת ' )  ,שבו

20

סופר גם על הנצרות  ,ואין זה מן הנמנע שהשתמש במקור זה גם לעניין הצדוקים  .מכל מקום  ,כפי
שכבר ציין א " א הרבבי  ,נראה שאין ראייה ברורה מדברי קרקסאני  ,כי הוא ראה במו עיניו ספר
שיוחס לצדוק או לצדוקים

לעומת זאת  ,ניתן להבין מדברי סהל בן מצליח  ,הקראי הירושלמי

;

מסוף המאה הי '  ,שהוא אכן ראה ספרים שיוחסו לצדוקים
כתב  -יד המוזיאון הבריטי ,

.

 tor 2492דף 65

;

21

ואם כן  ,אולי נובע ההבדל שבין

א  -ב  ,נדפס בחיבורי  ,שיטות המחשבה הדתית של אבו יוסף יעקוב

. 47 - 6

אלקרקסאני ויפת בן עלי  ,ב  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' גז  ,שורות
רב סעדיה גאון  ,האמונות והדעות ( מהדורת ר " י קאפח  ,ירושלים תש " ל)  ,עמ ' ריר  ,שורה

12

ואילך  .אגב  ,שם  ,עמ '

קצו  ,שורות  , 12 - 10טוען רס " ג  ,שענן סבר כי הנפש היא דם טהור  ,ואף כתב כך בפירוש כספרו  .בספר המצוות
של ענן ( מהדורת א " א הרכבי  ,פטרבורג תרס " ג  ,עמ '  67ובדומה לכך בקטעים שפירסם 5 . Schechter ,
 . 23ק  (Documents ofJewish Sectaries , 11 , Cambridge 1910 ,נאמר  ,שאסור לאכול ארבה חי  ,משום

.

שכתום ' לא תאכל הנפש עם הבשר ' ( דברים יב בג )  ,ואף  -על  -פי שאין לארבה דם  ,נפש יש לו הרי שאין הדברים
מתיישבים עם מה שייחס רס " ג
אשכול הכפר  ,פרק צו  ,אות

לענן .

צ -ל ( דף מ  ,טורים א  -ב) .

נראה  ,שדבריו מבוססים בעיקר על דברי יוסף אלשציר

במתאב אל חסוי '  ,כתב  -יד קאופמן ( האקדמיה הלאומית  ,בודפשט)  , 200 ,דף 90א 91 -ב .
ראה  . 232 - 233 :קק  19702 ,ת . 11 . Jonas , rhe onostic Re[igion , 805 ! 0על פולמוס נגד
~

כיתות תרמים

באסלאם שהאמינו בגלגול  ,ראה  :עבד אלקאהר אלבגדאדי  ,אלפרק בין אלפרק ( מהדורת טה עבד אלראוף סעד ,
קהיר ) ,

עמ '

165 - 162

 . 91 -98קע 1935 ,

( תרגום אנגלי

Tel-Aviv

, Melanges de l' Universite

'

11 ,

'

[ ,מ8111א )  .לאחרונה כתב על אמונת הגלגול בין מוסלמים במאה הס '  .אם
 ) Fadl 81 -ט ! 161

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '
מקור זה נזכר שם  ,עמ '
שם  ,עמ '  , 47שורות

, 41

Pellat , ' Deux cuneux Mu' tazilites : Ahmad 6 . 1

Hadati

. Saint

 . 483 - 494עק Joseph , 50 ) 1984 ( ,
, 11

6 ( 14 . 5 . :

Moslem Schisms and Sects [ Translated

,

81 -Baghdadi

שורות
שורה

עשן זה טעון כמובן דיון יסודי  ,ואדון על כך במקום
~

. 19 - 12

; 12

עמ '

, 47

שורות

אחר .

. 16 - 15

. 14 - 13

א " א הרכבי  ' ,לקורות הכתות בישראל '  ,אצל צ ' גרץ  ,דברי ימי ישראל ( תרגם

שפ " ר ) ,

וארשה תרנ " ה  ,ג  ,עמ '

495

( ראה עכשיו גם בתרגום האנגלי של חיבורו הרוסי של הרכבי על קרקסאני בספרם של קייזה ולוקווד [ לעיל ,

הקראים וכיתות יהודיות קדומות

//(7

קרקסאני ומהל בעניין הכרת ספרים שיוחסו לצדוקים  ,מהעובדה שקרקסאני ישב בבבל וסהל

בארץ  -ישראל .
לעניין זה שייכת פרשת מכתבו של ה
במחקר ,

22

"

תיליקיס

הנסטוריאני טימומיאוס  ,שנדונה הרבה

ואין כאן המקום לדון בה באריכות ; ולא הזכרתיה אלא כדי לציין שיש לקרוא במכתב

את מה שיש בו  ,ולא את מה שאין בו  .הקתוליקוס יודע מפי השמועה על המגילות  ,שנמצאו סמוך
ליריחו ( אי  -אפשר לדעת באיזה מרחק מיריחו ובאיזה

כיוון ) .

על  -פי אותן השמועות  ,המגילות

שמצאן צייד בן המקום  ,עדיין מוחזקות בידי יהודי ירושלים  .במכתב מביע הקתוליקוס את רצונו
העז לראות את הכתבים שנמצאו  ,ומספר ששלח מכתבים  ,שבהם ביקש כי ישגרו אליו מן הכתבים

כדי שיוכל לראותם  .אולם אין שום עדות שבקשתו של הקתוליקוס נתמלאה אי פעם  .יש כאן אפוא ,
לכל היותר  ,עדות נסיבתית למציאות כתבים  ,כגון ברית דמשק ( שהעתק ממנה נתגלה בגניזת

קהיר)  ,בראשית המאה הס ' בארץ  -ישראל  .אין שום הכרח להניח  ,שכתבים כאלה היו בידי
קרקסאני או בידי קראים קודמים לו  ,בבבל  ,שמתוכם יכלו להכיר את אמונותיהם ואת הלכותיהם
של אנשי כת מגילות מדבר  -יהודה  ,ולהסיק מכך שהקראים הראשונים  ,או העננים  ,הושפעו

מכתבים אלה .
מעבר לשאלת האפשרות העובדתית של מסירת כתבים אפוקריפיים ותפוצתם בין קראים  ,או
הכרות מחודשת של קראים עם ספרות אפוקריפית באמצעות המוסלמים  ,עומדת השאלה של

ראיות ענייניות  ,תכניות  ,להוכחת אפשרות כזאת  .ראשית  ,לשאלת עמדתו העקרונית של קרקסאני
כלפי הצדוקים  ,תהיה הבנתנו את שימושו במונח צדוקים אשר תהיה  ,קרקסאני אינו מזכיר בשום

מקום שהספרות הצדוקית היא מקור לדעות הקראים או הלכותיהם  .הדבר היחיד שהוא אומר

לזכותם הוא  ,שצדוק ' היה הראשון שחשף את [ סודם או חרפתם של] הרבניים  ,חלק עליהם כפומבי

וגילה משהו מהאמת ' .

23

אמנם קרקסאני מספר  ,כי ' יש קראים הטוענים שישוע [ ישו] היה אדם

צדיק  ,כמו צדוק וענן ואחרים  .הרבניים פנו נגדו עד שהרגוהו  ,כפי שביקשו להרוג את ענן ולא
עלתה בידם  .זאת דרכם כלפי כל מי שמבקש לחלוק
של קראים אל צדוק

;

עליהם ' .

24

זאת ההתייחסות החיובית היחידה

אולם אי  -אפשר ללמוד ממנה באיזה צדוק מדובר  ,ואף לא מי הם הקראים

שהחזיקו בדעה זו  ,והיכן ומתי היו  .אבל ההעדפה הכיתתית בולטת כאן  .זכותו של צדוק  ,כמו זו
של ישו  ,היתה שחלק על הרבניים  .ועוד  ,ידיעה זו אינה מבררת אם אותם הקראים ידעו על צדוק
מכלי ראשון  ,כלומר

מצדוקים .

הערה 3ן  ,עמ '  , 57ודברי סהל במקורם שם  ,עמ '  , 83הערה

. ) 29

אולם חשוב להעיר  ,בי בספרים שמזכיר סהל אין

לדבריו מלה אחת על הלוח השמשי של הצדוקים ( אם עקרון החודשים של שלושים יום אכן מורה על לוח
22

שמשי) .
ראה אנקורי ( לעיל  ,הערה
אביב תשמ " ג  ,עמ '

, )4

634 - 633

עמ '

 , 254הערה ; 10

והערה

. 94

מ ' גיל  ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה  ,א  ,תל -

ראה עוד  :שרה סטרומזה  ,דאוד אכן מרואן אלמקמץ וחיבורו עשרון

מקאלה  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

, 12 - 11

שהעלתה

השערה  ,כי אלמקמץ הוא המקור לידיעותיו של טימותיאוס על המגילות שנמצאו במערה  ,ומכל מקום השאירה
23

את העניין בצריך עיון .
קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '  , 11שורות . 15 - 14
 . 265 - 270עק alttestamentlische Wissenscha/t, 71 ) 1959 ( ,

על יחסו של קרקסאני לצדוקים ראה גם ' Kirkisanis :
(

""

Bammel ,

2.

 . SadduzEer' , Zeitschriftiirהוא סבור  ,כי

ברור מדברי קרקסאני שהוא ( או המקור שממנו שאב) ידע על צדוקים שונים מהצדוקים של התלמוד  ,שהיו
24

קרובים קירבה יתירה להשקפות המובעות במגילת ברית דמשק .
קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '  , 42שורה  , 43 - 18שורה . 3
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הקראים וכיתות יהודיות קדומות

מתקבל על הדעת  ,שידיעותיו של קרקסאני על הצדוקים שאובות מספר של אלמקמץ ,

7

ל

1

ן

25

ושבתקופתו שלו ובמקומו ( בבבל במחצית הראשונה של המאה הי ' ) הצדוקים וכתביהם לא היו
תופעה חיה אלא

עניין ספרותי .

26

ואם כן  ,הרי אין שום ראייה שהבעייה הצדוקית העסיקה את קראי

בבל  .ואם תאמר שהעסיקה אותם  ,ושדעת קרקסאני משקפת את דעת קראי בבל  ,הרי אין מוצאים
בספרו הזכרות חיוביות של הצדוקים ודעותיהם ; ובאמת יש ענין למנות כאן כמה הזכרות

כאלה .

את הפרק על הצדוקים מכתיר קרקסאני בכותרת  ,שזה תרגומה המילולי  ' :אודות מסירת דעת
הצדוקים שזו היא דרכה ' ,

הוזכרו .

28

27

כלומר דרכה או מנהגה של דעת הצדוקים דומה לדרך או מנהג שכבר

אכן כותרת הפרק שלפני הפרק על הצדוקים היא

החולקת על דעת כל האומה ' ,

29

:

' אודות מסורת דעת השומרונים

ואפשר שקרקסאני מתכוון להשוות את דעת הצדוקים בכללותה

לדעת השומרונים  ,מצד זה שהיא חולקת על דברים ( אמונות או הלבות ) המקובלים על בל הזרמים
והכיתות ביהדות  .ואפשר  ,שההשוואה מתייחסת למשפט האחרון בתיאור דעות השומרונים  ,שבו
מספר קרקסאני כי השומרונים שינו דברים בלשון

התורה ומביא דוגמאות לזה .

30

מכל מקום  ,לפי

שתי הדרכים האפשריות להבין את הכותרת  ,הוא משווה את הצדוקים לשומרונים  ,השוואה שאינה

לשבחם של הצדוקים  .השוואה כזו הוא מזכיר גם במקום אחר  ,כשהוא מנגח את הרבניים ( ' בעלי

העיבור ' ) וטוען  ,כי גם הם החזיקו בקביעת הלוח על  -פי ראיית הירח  ,עד שקלקלו להם השומרונים
והצדוקים את חשבונם זה ; י 3כלומר  ,הם היו הגורמים לסטייה החמורה שסטו הרבניים  ,שהמירו

את קידוש החודש על  -פי הראייה בקידושו על  -פי החשבון  .גם הבאת תיאורו של אלמקמץ  ,שסיפר
כי הצדוקים פירשו כפשוטם את התיאורים המקראיים המגשימים את האל ,

אינה לשבחם של

32

הצדוקים  .כללו של דבר  ,קרקסאני רואה את הצדוקים  ,שבזמנו  ,לדבריו  ,עברו ובטלו מן העולם ,
כמי שעמדו בשעתם מחוץ ' לאומה '

;

כלומר  ,לא השחייכו לאותן קבוצות שהיו חלוקות ביניהן

בחריפות בענייני אמונה והלכה בתוכה ובמסגרתה של ' האומה ' ( עם  ,דת ) היהודית  .הצדוקים הם
שלב של התפתחות  ,שהיה בו כדי להוביל את היהודים אל דרך האמת  ,ואולם מסיבה שאין

שם  ,עמ '  , 41שורות

שם  ,עמ '

 , 59שורה

שם  ,עמ '

שורה

, 41

. 13 - 12
.8
.5

אמנם נמוי ( [ לעיל  ,הערה
;

 , ] 3עמ ' ) 363

וגם קייזה ולוקווד ( [ לעיל  ,הערה

 , ] 3עמ ' ) 134

תרגמו

אולם נראה  ,שהלשון הערבית ' שלד ' י מד ' ף סבילה ' מתייחסת  ,כאמור  ,אל מה שנזכר לפני  -כן  ,ולא אל

מה שעתיד להיזכר להלן  .במקרים מהמין האחרון אין קרקסאני מוסיף דברים בלשון
קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '
שם  ,עמ '

are as

' Which

, 40

שורה

, 40

שורה

 , 41 - 17שורה

.3

כזו .

.9
ולפי זה צריך להבין  ,כי דעות הצדוקים שמונה קרקסאני בהמשך  ,כלומר

איסור הגירושין ( המותרים  ,לדבריו  ,מלשון מפורשת של הכתובים )  ,מניין שלושים יום בכל החודשים ודין
שמונה ימים בפסח וסוכות ( ראה

קרקסאני ( אלאנואר  ,עמ '

, 729

להלן ) ,

שורות

מנוגדים לדעת כלל האומה  .את איסור הגירושין של הצדוקים משווה

)8 - 7

לגנאי עם איסור הגירושין של הנוצרים וחסידי אבו עיסא  .השוואה

עובדתית של איסור הגירושין של הנוצרים והצדוקים נזכרת גם שם  ,עמ '  , 43שורות . 4 - 3
שם  ,עמ '  , 805שורה  . 13קרוב לוודאי  ,שהדברים מסתמכים על המשנה  ,ראש השנה ב א  -ב  .במשנה

עצמה  ,וכן

בתלמוד הבבלי והירושלמי  ,מתחלפות הגירסות בין ' מינין '  ' ,צדוקין '  ' ,בייתוסין '  ,וקרקסאני זיהה אותם בכל

אופן עם הצדוקים  ,או שכך היתה הגירסה לפניו  .וראה גם במל ( לעיל  ,הערה

בספרות אבות הכנסייה בין שומרונים וצדוקים .
קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '  , 42שורות . 5 - 4

, ) 23

עמ '

268 - 267

להשוואות

את הקשר לדעות המע ' אריה ובנימין ( שיוזכרו עוד להלן ) יוצר כנראה

קרקסאני עצמו  ,ואינן מעידות דבר על קשר בין שלוש הקבוצות .

75

רוו .
1

1

 - 7שמאי

קרקסאני מזכירה ,

33

לא הגיעו אל דרך האמת  ,שאליה הגיע בסופו של דבר ענן .

34

י ' ארדר העלה בהרצאתו כמה ענייני הלכה ואמונה  ,ועל כמה מהם אעיר כאן מצד בדיקת

המקורות והערכתם  .בחקר הקשר בין ההלכה הקראית הקדומה או ההלכה העננית ובין כיתות
יהודיות בעת העתיקה  ,ביקש אברהם גייגר כבר במאה הי " ט  ,להוכיח קשר בין הקראים ובין
הצדוקים של ספרות

חז " ל .

35

דב רכל הראה לאחר -מכן  ,שהלק ניכר ממסקנותיו של גייגר ניתן

לערעור  ,הואיל והיה מבוסס על דמיון לכאורה  ,התעלמות מפרטים והתעלמות מהקבלות בין
ההלכה הקראית והלכות פרושיות קדומות או הלכות קרומות אחרות  ,שנדחו בפסיקה הרבנית  ,אך
נשתקעו לדורות בתרגומים הארמיים לתורה  .חלק גדול ממסקנותיו של רבל עצמו על הקשר בין
ההלכה הקראית וההלכה של פילון עדיין טעון

עיון .

36

מאז גילוי מגילות מדבר  -יהודה נעשו

נסיונות למצוא קשר בין ההלכה של כת קומראן והספרות האפוקריפית מצד אחד ובין הלכות
קראיות או ' פרוטוקראיות ' מצד

שני .

37

אסתפק כאן בדוגמאות

אחדות .

הידיעות על הלוח השמשי  ,המיוחס למישניה אל ? כטרי ( או אלשעלטסי )  ,אינן חשובות
בתולדות הכיתות בישראל אלא לעניין מישויה וחסידיו  ,ואין בהן כדי להעיד על הקראים או על

מבשרי הקראות  .לוה שמשי זה  ,אשר לא שימש את מישויה עצמו בבבל  ,אלא אולי את חסידיו

באוץ  -ישראל או בקפריסין  ,מאופיין בשני יסודות עיקריים

חלוקת השנה לחודשים שווים בני

:

שלושים יום  ,וקביעת תחילת היום בזריחת השמש  ,ולא בשקיעתה  .צירוף כזה של שני היסודות
יחד אינו ידוע משום כת בישראל  ,לא לפני מישויה ולא אחריו  .היסוד הראשון לעצמו  ,כלומר
הלוח השמשי של השנה  ,ידוע כבר ממגילות מדבר -יהודה  .אם ניתן בכלל לקשור כת זו עם ספרות
קומראנית או אפוקריפית  ,הרי קשר זה לא בא לעולם בבבל  ,במקום צמיחתה הראשון של הכת
המישוית  ,אלא דווקא אחרי שנדדה מערבה והתקרבה למקום  ,שבו אולי נתגלה מחדש חלק
ממגילות

מדבר -יהודה .

38

עניין אחר הוא התוספת שהוסיף לכאורה ענן על מספר ימי חג הפסח וחג הסוכות  ,משום שלא
33

34

35

נפי שהוא עושה בעניין הנצרות ( שם  ,עמ '  , 43שורות  , ) 9 - 4כשהוא תולה במלים מפורשות את אשמת הסטייה
בפאולוס .
אפשר  ,שמבחינת קרקסאני ההסבר הוא דבריו בעמ '  , 11שורות  , 17 - 16שכל טענותיו וחירופיו של צדוק נגד
הרבניים לא היו מבוססות על ראיות ( ' דליל ')  ,אלא על מסורות .
מלבד מה שהזכיר ארדר בהרצאתו ( הערה

, ) 20

אפשר להוסיף את דבריו המסכמים של גייגר בספרו Das

 . 224 - 234קק und selne Geschichte , Breslau 1910 ,
 . 260 - 269קק New York 1911 ,

,

iiistory

;

 ( Judenובתרגום אנגלי  -צון Judaism and

וכן במאמר מפורט

und Pharis&er' , J dische

' Sadduc~ er

~

 . 11 - 54קק  . Leben 2 ) 1863 ( ,א  Reitschri/tbfUr Wissenschaftועוד במאמר שגייגר פרסמו בעברית  ' ,על דבר
איזה מחלוקות אשר בין הצדוקים והנלוים אליהם ובין הפרושים וההפרש בין ההלכה הקדומה למאוחרת ' ,
תשל " ב ) ,

36

החלרן  ,ו ( תרכ " ב )  ,עמ '  ( 30 - 13נדפס מחדש בהוצאת מקור  ,ירושלים
מאמרים  ,ברלין Schriften , Bd . 5 / 1 ( 1877
Geiger, fachgelassene
[ akah
'צ and 7
~
0 Sadducean, Samaritan andfhilonian Halakah ,ן

,

שנדפס גם באסופה  ,קבוצת

) .ע )

8 . Revel , 1he Karaite-

(  . 1 - 88קק  . [ , Karaite Studies , New York 1971 ,טס ] Philadelphia 1913 ( = p. Birnbaum
37
38

() 7

ראה לעיל  ,הערות

. 5 -4

ענין מישויה וכת חסידיו נדון בהרחבה על  -ידי אנקורי ( [ לעיל  ,הערה  , ] 4עמ '  , ) 415 - 372ועדיין אפשר לענות בו ,
ויש שאלות שעדיין לא הוכרעו  ,וזרויות הטעונות הסכר  ,אלא שאין כאן המקום להאריך  .חומרה אחת שמזכיר
קדקסאני ( אלאנואד  ,עמ '

, 58

שורה

)7

כשמו של מישויה היא  ,שאסור להקריב שום קרכן כשבת  .בזמנו של

מישויה כמובן לא היה לדעתו עניין מעשי  .מכל מקום  ,לכאורה מזכירה חומרה זו את ההלכה שבברית דמשק  ,יא
ת  -יח  .אלא ששם הותרה בפירוש עולת שבת ; ואולם מישויה אסר להקריב אפילו את עולת השבת ביום השבת
עצמו  ,ופסק להקריסה מבעוד

יום .

הקראים וכיתות יהודיות קדומות
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מוגה -אוסף כתבי  -יד בקמבוידג

'

,

,

ן

- --- - -

יייז

חגי בן  -שמאי

כלל את השבת במניין ימי החג ; ואם כן  ,הלך ענן אחרי ההלכה שקרקסאני מגדירה ' צרוקית '  ,ושיש
מזהים אותה עם ההלכה של כת מגילות מדבר  -יהודה  .ואולם גם בעניין זה יש לדייק היטב  .ענן
הורה  ,שכאשר חל החמישה עשר בניסן בשבת  ,נדחה היום הראשון של פסח ליום ראשון  ,וקרבן
הפסה מובא אפוא

במוצאי  -שבת .

ענן  ,אחרי שקיעת החמה ,

הפסח .

ן4

הסיבה להוראה זו היא  ,שזמן הקרבת קרבן הפסח חל  ,לדעת

39

ואיסור מלאכה בשבת ( שחיטה  ,צלייה

40

וכיו " ב )

אינו נדחה מפני

בדומה לזה הורה ענן  ,שכאשר חל חמישה  -עשר בתשרי בשבת  ,נדחה היום הראשון של

סוכות ליום

ראשון .

42

טעמה של הוראה זו  ,שלדברי קרקסאני לא הסכימו לה הקראים שבזמנו  ,היה

שזמן בניית הסוכה  ,בהקש להקרבת קרבן הפסח ולאפיית המצות  ,הוא בין הערביים  ,כלומר אחרי
שקיעת החמה  ,במוצאי היום הארבעה  -עשר לחודש

האסורה בשבת  ,דוחה

את השבת .

43

;

ואם כן  ,אין בניית הסוכה  ,שהיא מלאכה

עיקרם של דינים אלה בוודאי אינו קשור להלכות של קומראן ,

הואיל ולפי הלות של כת המגילות  ,ראשון של פסח וראשון של סוכות חייבים לחול לעולם ביום

רביעי בשבוע .

44

יתר  -על  -כן  ,לפי עדותו של קרקסאני  ' ,הצדוקים ' הוציאו תמיד את השבת מחשבון

ימי החג  ,ולפיכך פסח וסוכות נמשכו אצלם תמיד שמונה ימים

; 45

מה שאין כן בהלכה

העננית .

חומרות בדיני שבת אינן מיוחדות לענן או להלכה של קומראן ; הן מסימני ההיכר של כיתות שונות
בישראל  ,ואף של ההלכה הפרושית הקדומה  46 .הדין של ערב  -פסח שחל להיות בערב  -שבת  ,מזכיר

את הדיונים בהלכה הרבנית  ,עוד בפני הבית השני  ,בעניין ערב  -פסח שחל להיות בשבת  ,ואת

זה .

הצורך בהכרעתו של הלל בעניין

47

לפני קרבן התמיד  ,כלומר מבעוד יום

;

הסיבה לקושי בהלכה זו היתה  ,שלפי המשנה הפסח קרב

48

ואם כן  ,כשחל ארבעה  -עשר בשבת יש צורך לעשות בה

מלאכות האסורות בדרך  -כלל  .על  -פי דרכו  ,שינה ענן את ההלכה לעניין זמן הקרבת הפסח  .אבל

הקושי העקרוני  ,כלומר האם השבת נדחית או לא מפני הפסח  ,שווה בשני המקרים  .ואם כן  ,אפשר
שהוראתו של ענן משקפת הלכות רבניות קדומות ,

שנדחו .

49

יש שדימו כמה מדיני המאכלות המותרים והאסורים של הקראים להלכה בברית דמשק יב
יא  -סו  ,האוסרת אכילת שרצים ורמשים מסוימים ; והכוונה אולי לשרצים הנמצאים בתוך מאכלים

מותרים  .וכן מחייבת אותה הלכה לשחוט ( ' לקרוע ' ) דגים ולשפוך את דמם  ,כלומר לא לאכול את

אכילתם .

הדם  ,ולהעביר חגבים באש או במים  ,כשהם חיים  ,לפני
39

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '

40

עניין זה נדון בהרחבה שם  ,עמ ' . 885 - 878

שורות

, 54

 ( 9 - 8וכן

במקומות אחרים

50

השוואת דעותיהם של ענן

שם ) .

וראה גם ספר המצוות לענן ( לעיל  ,הערה

. 72

41

שם  ,עמ '

42

ראה לעיל  ,הערה

43

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '

44

על כך כתבו רבים  .ראה  ,למשל  ,סיכום העניין אצל " ידין  ,מגילת המקדש  ,א  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

45

, 14 , 909 - 21 , 906

. 39

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '

, 925

, 389

שורות
שורות

. 6- 1
, 816 ; 10 - 9

שורות

. 7 -6

השווה במל ( לעיל  ,הערה

י " ר גילת  ,משנתו של ר ' אליעזר כן הורקנוס  ,תל  -אביב תשכ " ח  ,עמ '

46

ראה ,

47

ראה

48

משנה  ,פסחים ה

:

למשל :

, ) 15

עמ '

. 97 -95

 , ) 23עמ ' . 267

. 128 - 102

בבלי  ,פסחים סו ע " א .

א.

78
התנאית ראה גילת ( לעיל  ,הערה
50

ראה מאמרו המפורט של

.

!0

.
צ77
 . 51 - 69קק , 8 ) 1957 ( ,
 .ק 20 ) 1951 ( ,

Research ,

, )46

עמ '

. 158

 Relationת ] Golb , 'The Dietary Laws of the Damascus Covenant

.

Karaties ' ,
'

 . those ofש ' ליברמן קבע במאמרו the Cave Scrolls

,,

 American:ש4

~0

,

,

.א

ת' Light 0

from Rabbinic:

הקראים וכיתות יהודיות קדומות

וכמה קראים קדומים יכולה להראות  ,שגם כאן ראוי לדייק  .ענן הורה  ,שאץ הדגים טעונים שחיטה
ושאסיפתם היא שחיטתם  ,והסתמך על הפסוק בבמובר יא כב ,

ן5

יי

1

רבזה אימץ למעשה את הדרשה

שבתלמוד ' .
2

להתנייה של ענן שאיסוף הדגים צריך להיות דווקא ביד ישראל ולא בידי נכרי  ,אין מקבילה

מפורשת בתלמוד  ,אף  -על  -פי שבתנאים מסוימים גם ההלכה הרבנית נוטה לאסור קניית דגים מידי

נכרים .

המקורות הקראיים אינם מזכירים את דעת ענן בעניין אכילת דם  -דגים  .קרקסאני מתירו

53

בפירוש ומסמיך את היתרו על דיוק  ,או דרשה  ,של הפסוק בויקרא ז כו  ' :וכל דם לא תאכלו בכל

ולבהמה ' .

מושבותיכם לעוף

בתלמוד .

ואולם רוב הקראים לא קיבלו את התרו של קרקסאני  ,ועד היום הזה הם אוסרים אכילת

55

דם  -דגים .

54

.

דרשה כזו משמשת לסתר דם  -דגים כבר בברייתא המובאת

חיוב שחיטת דגים ( שאפשר לדמותו להלכה הנזכרת בברית דמשק ) מיוחס לדניאל

אלקומסי בלבד

;

56

ומכאן ניתן לפחות להציע  ,שגם הלכת  -יחיד קראית זו נתחדשה בארץ  -ישראל ,

אף  -על -פי שאינה קשורה בהכרח בהלכה של מגילת ברית

דמשק .

57

גם הקשר בין ההלכה הנזכרת בברית דמשק ובין ההלכה הקראית האוסרת אכילת שרצים

ותולעים הנמצאים בתוך הפירות  ,אינו חד  -משמעי כלל  .ראשית  ,בספרות הקראית מובא דין זה
כנגד הדין

שבתלמוד .

58

ואולם הקראים עצמם יודעים שההתר שבתלמוד

59

מוגבל למיני פירות

מסוימים בלבד  ,ורק כשהם תלושים  ,ואינו חל על שרצים המצויים בבשר  ,גבינה  ,דגים ועוד  .שנית ,
ידוע מהספרות הקראית  ,שענן לא ראה בשרצים אלה שרצים לכל דבר  ,והורה שגם אם הם אסורים
באכילה  ,הרי אינם מטמאים ; ובדומה לדין שבתלמוד  ,הסתמך ענן על דסק במלת ' הארץ ' שבפסוק

בויקרא יא מא  .לפיכך  ,אפשר לראות בהלכה קראית זאת  ,בדומה להלכה של ענן  ,שאסר דגים

שניצורו בידי נכרים  ,הרחבה או החמרה בהלכה הרבנית ; שהרי לשון תיאורו של נושא ההלכה
השנויה במחלוקת שווה בתלמוד ובהלכה הקראית  ,מה שאין כן כשמשווים את ההלכה הקראית
לברית דמשק  .נראה אפוא  ,שמכל הדמיון שרצו לראות בעניין זה  ,נשאר הדין של דניאל אלקומסי ,
שחייב שחיטת

דגים ;

וכאמור  ,ייתכן שרקעו של דמיון זה ארץ  -ישראלי הוא .

בהקשר זה הוזכרה 60גם הימנעותם של רוב הקראים הקדומים מאכילת

בשר  -בהמות .

ן6

 , 402שבל הקראים הסכימו עם ההלכה הנזכרת במגילת ברית דמשק  .אולם כל המקוהות הקראיים שהביא
51
52

מאוחרים יחסית .
קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '
בבלק

חולין בז

. 1201
-

ע " ב.
ו -ז ; בבלי  ,שם מ ע " א .

53

משנה  ,עבודה זרה ב

54

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '  , 1197שורות

55

בבלי  ,כריתות כ

ע" א .

56

מתיאורו של קרקסאני ( אלאנואר  ,עמ '

 , 1197שורות
 , ) 50עמ '
57

21 - 20

-

 , 21 - 18וראה

, 59

שורה

)1

להלן  ,הערה

. 56

יוצא שרק דניאל אלקומסי אסר אכילת דם  -דגים  .שם  ,עמ '

הוא טוען  ,שאיסור אכילת דם  -דגים מחייב בהכרח את שחיטתם  .והשווה גולב ( לעיל  ,הערה

. 56

על איסור אכילת דם  -דגים בכיתות נוצריות ועל הוראת חכם יהודי בצור כתקופת האמוראים שנחשר כמינות ,

לשחוט דגים  ,ראה  :ע ' עיר  -שי  ' ,יעקב איש כפר נבוריא
ישראל  ,ב ( תשמ " ג )  ,עמ '  . 168 - 163הידיעות המובאות שם ניתנות לתיארוך ודאי  -במאות הג ' והד ' -
:

חכם שנכשל במינות '  ,מחקרי ירושלים במחשבת

ולמיקום ודאי  -בארץ  -ישראל וסביבותיה .

. 1230

58

בפירוט קרקסאנק אלאנואר  ,עמ '

59

בבלי  ,חולין מז ע " א  -ע " ב .

61

תיאור מפורט של דעותיהם  ,ראה  :קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '  , 1241שורה

- 60

גולב ( לעיל  ,הערה  , ) 50עמ '
- 16

עמ '  , 1243שורה

. 10

. 55

קטל

ן

ייון

חגי בן  -שמאי

הטעמים שהביאו רובם לאיסור זה קשורים  ,על  -ידי דרשות של פסוקים שונים  ,להעדרו של
המקדש  .רק דעתם של התסתרים ( קראים שמוצאם מהעיר סססר שבדרום  -מערב

קשורה בפרישות  ,שנבעה מעקרונות

' פילוסופיים ' .

ירושלים בלבד  ,ורק בשעה שאין מקדש ,

פרס )

62

היתה

קראים אחרים הגבילו איסור זה לתחום

ועניין זה נקשר באבל על ציון .

63

לעומת זאת  ,לפי מגילת

המקדש  ,נאסר בשר  -תאווה בירושלים עצמה  ,ובתחום מהלך שלושה ימים ממנה  ,דווקא בפני

הבית ; ואפילו בהמות שהוקדשו לקרבן ונפסלו  ,אינן מותרות אלא מחדן לתחום של ' שלושים רס '

( שהם פרסה אחת ) מירושלים .

64

הבא לקבוע השפעה או המשכיות בתולדות האמונות והדעות  ,על  -יסוד המקורות  ,ראוי לו
לדקדק היטב בלשון מקורותיו  ,ולבדוק ראשית לכל את היחס בין המקורות השונים  ,קודם
להחלטה בדבר היחס בין הדעות והאמונות המיוחסות לכיתות או קבוצות  .משל קרוב שיש בו

ללמד על כלל זה  ,הוא אמונתו של בנימין אלנהאונדי ( הקראי בן המאה הס ' )  ,שכל הביטויים
שבמקרא המגשימים את האל מכוונים לאמיתו של דבר למלאך ' עליון '  ,שרק אותו בלבד ברא
הבורא הראשון  ,ומלאך זה ברא את העולם הזה ואת כל אשר בו  .לדעת ארדר  ,אפשר ללמוד מדברי

קרקסאני הקראי ומדברי הסופר המוסלמי שהרסתאני ( שתיאר במאה הי " ב את קורות הדתות
והכיתות )  ,שמקור אמונתו של בנימין היה באמונתה של כת ' המערות '  ,היא הכת שכתביה נתגלו

בקומראן .

65

אין זה המקום להאריך בניתוח מפורט של הדעות והאמונות שקרקסאני דן בהן ,

ואסתפק בהערות על הערכת

המקורות .

ארדר מבסס את דעתו על ההנחות והקביעות הבאות
א)

כת המערות

( ' אלמע ' אריה ' )

:

שמזכיר קרקסאני  ,היא כת מגילות מדבר  -יהודה ( קומראן ) ,

הקשורה עם הספרות האפוקריפית  .הכת ' אלמקארבה ' שמזכיר שהרסתאני  ,אינה אלא כת זו עצמה ,
שכתיב שמה נשתבש

אצלו .

ב ) דעותיה של כת זו על הבורא הראשון ועל המלאך בורא העולם אינן דעות מאניכיאיות  ,אלא
דעות ניאו  -פלטוניות  ,שהמשכן בדעות האריאניות

בנצרות .

ג ) לדעות של כת המערות היה המשך כלשהו במאות הראשונות לאסלאם  ,ומהן הושפע בנימין
אלנהאונדי וכן הצאבאים  ,אנשי

חראן .

הכת ' אלמע ' אריה '  ,שאותה מזכיר קרקסאני בחיבורו פעמים אחדות  ,היא עדיין בגדר

הוא מזכיר אותם באופן כללי ,

66

חידה .

ומסביר שנקראו כך על שם שכתביהם נתגלו במערות  .הסבר זה

מוזר לפי המשמעות הפשוטה של לשונו  ,שכן פירוש הדברים הוא  ,ששם הכת ניתן לה אחרי שכבר

לא היתה קיימת וכתביה נתגלו במערות  .אכן קרקסאני מונה את הכת יחד עם כיתות שעברו ובטלו
62
63

שם  ,עמ '  , 1243שורות . 5 - 1
בקטע מאוסף פירקוביץ ' שפירסם מאן ( [ לעיל  ,הערה  ] 1ב  ,עמ '  , ) 110 - 108ושעל  -פי השמות המוזכרים בו ,
נתחבר לא לפני אמצע המאה הי " ד  ,טוען המחבר  ,שענן אסר אכילת בשר בכל מקום משום שהיה מ ' אבלי ציון '
( נימוק זה חסר מן הסתם בסיס היסטורק  .קרקסאני ( אלאנואר  ,עמ '  , 1243ומודה
האיסור לחלוטין ואינו מזכיר כלל את האפשרות של איסור בשר

80

בירושלים  .יש

, 1249 - 12

שורה  ) 10דוחה את

בדבריו עדות מעניינת לעמדת

קראי בבלי במאה הי ' כלפי מנהגי האבל על ירושלים .
ידין (לעיל  ,הערה  , )44א  ,עמ ' . 247 -244
ראה לעיל  ,מאמרו של ארדר  ,הערות

בעניין

בפירוט .

אלאנואר  ,עמ '

, 12

שורות

. 4- 1

, 70 , 34 - 30

ובעיקר הערה

, 31

שם הוא מפנה אל חיבור קודם שלו  ,שבו דן

הקראים וכיתות יהודיות קדומות

מן

העולם .

67

מתוך התיאור הכללי הקצר של מאפייני הכת

68

.7

ן

ניתן ללמוד  ,שהמקור היחיד שעליו

הסתמך קרקסאני בתיאורו הוא חיבורו של אלמקמץ  .קביעת ראשי החודשים לליל מלאות הירח

69

אינה מעידה כשלעצמה על לוח שמשי  ,אף  -על  -פי שהשלמה כזאת של המידע שמוסר קרקסאני ,
אינה בלתי  -אפשרית  .אבל  ,כאמור לעיל בפרשת מישויה  ,גם לוח שמשי כשלעצמו אינו מעיד
בהכרח על המשך של ההלכה הקומראנית או החייאתה  .ואפילו אם כן  ,די לעניין זה בהקשר הארץ -

ישראלי  ,ואין לו צורך בסעד של המיפגש עם האסלאם  ,או בצל האסלאם  .בין כך ובין כך  ,טיבה של
כת זו טרם הגיע לידי הכרעה  ,ובמחקרים בני זמננו מוצאים דעות שונות בעניין

זה " .

7

כאמור  ,שאב קרקסאני את ידיעותיו על כת המערות מחיבור של אלמקמץ  .אולם במקור זה לא

נאמר דבר על הקשר בין דעות הכת ובין בנימין אלנהואנדי  .זהו קשר ספרותי  ,שאותו יצר קרקסאני
בעצמו  ,כשהוא אומר שבניגוד למה שמסר אלמקמץ על דעת הצדוקים  ,שהאמינו בתיאורים
המקראיים המגשימים את האל כפשוטם  ,הוא מסר על המע ' אריה  ,שלדעתם  ' ,אין להאמין
בהגשמה  ,ואולם גם הם לא הוציאו את התיאורים [ המגשימים ] ההם מפשוטם  ,אלא היו טוענים

שאלה הם תיאורים לאחד המלאכים  ,והוא  -הוא שברא את העולם  .דעה זו מתאימה לדעת בנימין
שעליה נמסור להלן '  .י 7עובדה היא  ,שבדיון המפורט על דעת בנימין

72

אין ה ' מע ' אריה ' נזכרים

כלל  .שם שואב קרקסאני את ידיעותיו ממקורות קראיים פנימיים והוא מבחין יפה בין דעת בנימין
עצמו  ,שאותה הוא מכיר באופן בלתי  -אמצעי ( ' ראינו ' בלשונו )  ,בין מה ' שנמסר ' לו בשם ' חבריו '

( או ' אנשיו '  ' ,חסידיו ' ) של בנימין  ,ובין מה שמוכר לו באופן בלתי  -אמצעי  ,שהוא ממין הדעות
שם ,
שם ,

עמ '  , 59שורות . 9 - 8
עמ '  , 42שורות . 8 - 1

את המלה ' וחכי '  ,שם בשורה

,5

יש לקרוא בצורה הפעילה  ,כלומר ' סיפר '  ' ,מסר ' או

כיו " ב  ,ולהבינה כמוסבת אל דאוד בן מרואן ( אלמקמץ )  ,כפי שכבר הערתי בחיבורי ( לעיל  ,הערה
הערה  , 97וכן סטרומזה ( לעיל  ,הערה

, ) 22

עמ '  , 11הערה

בעניין זה חוזר קרקסאני לדיון מפורט באלאנואר  ,עמ '

 , ) 14עמ ' , 279

. 26

 , 796שורה , 798 - 15

שורה

. 15

 . Golb , ' Who were the Maghariya? ' , .Journal' ofthe .Americanא

ראה Oriental Society , 80 ) 1960 ( , :

 . 347 - 359קק ( נזכר גם בחיבורו של ארדר [ במאמרו לעיל  ,הערה  , ] 31עמ '  , 14הערה  1ובמקומות נוספים )  .גולב

שלל כל קשר בין כת זו ובין כת קומראן  ,וכן היה סבור שעניין הלוח אינו שייך בהכרח לאמונותיה או עיקריה  . .מ
הש JieitschriftifUr die neutestam
(
 .קק It/iche Wissenschaft , 49 ) 1958 ( ,

"

Baml
Imelם16ן ט1ו ' Imel ,
חט : nsch
(

 77 - 88סבור  ,זככת המערות קשורה בגילוי מגילות במערות בארץ  -ישראל  ,ובחוג קראי בירושלים דווקא במאה

הס '  .בין

השאר הוא מסתמך על סהל בן מצליח  ,אולם נראה שהכרונולוגיה של קהא זה אינה נהירה לבמל כל

צורכה ואולי הובילה אותו לטעות ; והשווה גם מאמרו ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ ' . 270 - 269

וראה עוד להלן על דעת

ו

H . A. Wolfson , ~ The

וולפסון .
קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '

, 42

שורות . 8 - 6

 . 90 - 91קק 70 , 51 ) 1960 - 1961 ( ,

,

1 Angel ofthe Magh riansת1510ע  -ט

~
and 8 ] -Nahjwendi

]

הבחין בין הדברים הנמסרים בשם אלמקמץ ובין

הקשר שקרקסאני עצמו יוצר בין~הדעות  .ארדר בחיסורו הנזכר בהערה הקודמת  ,עמ '

 , 16הערה 22

מזכיר  ,שסופר

תולדות האמונות והדעות אלאשערי ( במחצית הראשונה של המאה ה "  ,כלומר בן זמנו של קרקסאני ) מזכיר
בספרו מקאלאת אלאסלאמיין  ,עמ '  , 565כי יש יהודים אשר האמינו שהבורא הראשון ברא מלאך  ,והוא שברא
את העולם ושלח שליחים וגילה את כתבי הקודש  .על כך יש להוסיף  ,שאלאשערי מעיר  ,שדעה זו יוחסה לאחד ,

אבן יאסין  .ושמא לא תהיה זו השערה נועזת מדי להציע ששם זה הוא שיבוש מהכתיב הערבי של השם בנימין ,
שהוא מן הסתם בניאמין  .עוד אפשר להוסיף כאן  ,שאלאשערי מסביר  ,שדעה זו ' נגזרת ' ( בערכית  ' -משתק ' ,

ואולי הכוונה ' לקוחה ' ) מדעת ' בעלי הגלגל ' ( בערבית 8 ' -ןסאב אלסלך ' )  ,האומרים שהאל ברא את הגלגל ( או
הגלגלים )  ,אשר ברא את הגופים ויצר יש מאין את העולם הזה  ,הכפוף לחוקי ההווייה והכליון  ,ואילו מה שברא
הבורא

דווקא ,

( = האל) אינו כפוף להם  .מבלי
אולי של תורת ההאצלה .

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '
בקיצור  ,עמ ' . 5 - 3 , 55

326 - 319

להיכנס לפרטים  ,גלוי לעין שאלאשערי רואה תורה זו בהקשר פילוסופי

( כולל תשובת קרקסאני לדעות בנימין וההולכים

בשיטתו ) ;

וקודם לכן

ן ץן

ן

דיוז

חגי בן  -שמאי

האלה  ,גם אם לא יוחסו בפירוש לבנימין  .נראה  ,שהבחנת קרקסאני בין ראירת מהכתוב לדעה וו
מוקשים )

( ולמעשה הן פתרונות לכתובים

ובין טענות מושכלות  ,מתאימה להבחנתו בין שתי

הקבוצות הראשונות והקבוצה השלישית  .וולפסון כבר ציין בצדק ,

73

כי בעוד שבנוגע

ל ' מע ' אריה '

אין קרקסאני מזכיר שהמלאך הבורא הוא נותן התורה  ,הרי בתיאור שיטת בנימין נזכרת טענה זו

בפירוש  .השקפה כגון זו של בנימין  ,בקוויה הכלליים  ,היתה משותפת לשיטות גנוסטיות רבות
מאוד והיתה נפוצה מאז שלהי העת העתיקה בכל ארצות המזרח  ,בגוונים שונים ומשונים  ,וגם

בחוגים מאניכיאיים  .לפיכך  ,יכול היה בנימין להכיר דעות כאלה בסביבתו ובזמנו הקרובים ,
ומשום כך קישר קרקסאני  ,בצדק  ,את הדברים עם דעות מאניכיאיות  ,שהיו מוכרות בזמנו

ובמקומו .

74

נראה  ,שזהו הסבר פשוט יותר וקרוב יותר לדעה שלא קנתה לה שביתה בקרב הקראים ,

ואף אינה אופיינית לקראות בהקשרה הארץ  -ישראלי  .יתר  -על  -כן  ,ייתכן שדעה זו אינה אופיינית
לקראות דווקא

כפשוטם

75 ,

;

שהרי אף  -על -פי שנדחק בנימין לרעה זו מחמת קשיים בפירוש המקראות

כתיאורו של קרקסאני  ,והפתרון שמצא הוא אולי פתרון ' קראי '  -נמצאו גם אחרים

שהחזיקו בדעות דומות  ,לא מצד פירושי הכתובים אלא מצדן ה ' מושכל ' או ה ' פילוסופי '

הללר אינס מזוהים על  -ידי קרקסאני כקראים

הכללי .

דווקא  ,ואפשר שהפולמוס נגדם הוא במסגרת

היהודית הכללית  ,הרחבה יותר  ,בדומה למה שנזכר לעיל בעניין גלגול

נשמות .

המקור השני הנזכר כאסמכתא להנחת הקשר בין שיטת בנימין אלנהאונדי ובין כת קומראן הוא ,
כאמור  ,חיבורו של

שהרסתאני .

76

מלבד העובדה שנוכרה לעיל  ,שמדובר שם על

' אלמקארבה ' ולא

על ' אלמע ' אריה '  ,ואם כן הראייה ממקור זה מבוססת על תיקון שאמנם אינו בלתי  -אפשרי -
מצבה הטקסטואלי של הפיסקה הנדונה בספר ההוא  ,כפי שנדפס  ,רחוק מלהניח את הדעת ולשמש
אסמכתא

בטוחה .

77

ואולם אפילו מתעלמים מפרטים אלה  ,התמונה המצטיירת מהתיאור בצורתו

הנתונה  ,מבולבלת
' אלמקארבה ' עם כת

למדי .

ראשית  ,מבחינת הזמן  ,מצרף שהרסתאני בתחילת תיאורו את כת

יהודית אחרת  ' ,יודע ' אניה '  ,שלפי הכרונולוגיה של קרקסאני ,

78

מקומה בין

לבו עיסא אלאצפהאני ובין ענן  ,כלומר במחצית הראשונה של המאה הח '  .שנית  ,תורת המלאך של
הכת ההיא  ,לפי שהרסתאני  ,לא באה לפתור רק ביטויים מגשימים במקרא ואף אינה מתייחסת

לשאלת הקשר בין הבורא הראשון לעולם הוה החומרי אלא ברמז  .היא מתרכזת בפירושים
לתיאורים של מציאות גשמית או התגלות גשמית של האל במקרא וגם באגדות שמחרן למקרא ,

79

. 71

73

ראה לעיל  ,הערה

74

השווה וולפסון ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ '  . 97על עניין זה כהשקפות הגנוסטיות בכללן ראה בספרו של ג ' ונאס

.

( לעיל  ,הערה  ) 17במקומות שונים ובייחוד עמ '

132

בחיבורי ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '
כפי שאפשר ללמוד מדברי סעדיה גאון ( לעיל  ,הערה

ואילך  ,עמ ' . 237 - 236 , 218 - 206

על דעת בנימין ראה עוד

. 283 - 279

75

, ) 15

עמ ' פג  ,שורות

, 26 - 16

השקפות דואליסטיות נחשבו

למוצא אפשרי למי שהתעקש לפרש את התיאורים המגשימים שבמקרא כפשוטם  .דווקא דניאל אלקומסי ,
שאפשר לייחס לו אולי דעות הקרובות בדרך כלשהי לכת קומראן  ,פיתח תורת מלאכים המנוגדת ניגוד קוטבי

לתורתו של בנימין  .ראה לעיל  ,הערה
76

82

.8

כתאב אלמלל ואלנחל ( . Cureton , London 1842- 1846יו

 , ) 71עמ '

4 .ם )  ,עמ '  , 170 - 168והשווה וולפסון ( לעיל  ,הערה

. 92

חבר חוקרים בפריס שוקד זה כמה שניס על מהדורה מתוקנת של החיבור האמור ,

קרקסאני  ,אלאנואר  ,עמ '
הערה

 , ) 3עמ ' 383 , 328

, 12

שורה  , 13 - 19שורה

, 52 ; 2

שורה

וכן קייזה ולוקווד ( לעיל  ,הערה

.

, )3

 , 53 - 18שורה . 2
עמ '

, 103

בליווי תרגום צרפתי ופירוש .

לתרגום אנגלי ראה נסוי ( לעיל ,

. 145

זה מתאים למושג המוסלמי )עוראה ' המקיף גם חומר חבן  -מקראי  ,כגון הלכות תלמודיות

ומדרשי -אגדה .

מערות קומראן  -ביניהן מערה

מס ' 4

( משמאל  ,מודגשת בחץ ) ומערה מס '

5

( בראש התצלום )  ,בהן נמצאו

רוב מגילות קומראן

כגון הסיפור שהקדוש  -ברוך  -הוא בכה על המבול  ,עד ' שכבז ' עיניו ; או שהוא צחק מלוא פיו ( לא
נאמר מתי )  ,עד שנגלו מלתעותיו  .לאחר  -מכן מביא שהרסתאני את המסורת ( שאותה מזכיר ארדר ) ,

כי הם היו המקור לתורתו של אריוס  ,וקדמו לו בארבע מאות שנה ; כלומר  ,שהכת פעלה עוד קודם

חורבן הבית השני  .לבסוף קושר שהרסתאני את הכת לבנימין אלנהאונדי  ,כשהוא מספר  ,כי יש

אומרים  ,שהוא  -הוא בעל השיטה הזאת בתפיסת האלוהות  ,ושהוא לימד את ה ' מקארבה '  ,כי יש
להוציא את הביטויים המגשימים שבמקרא מפשוטם ולפרשם כמכוונים אל ' המלאך הגדול מכל '

( ' אלמלד אלמעט ' ם ' )  .מתי לימד אותם בנימין
אריוס

?

?

בתקופת ה ' יודע ' אניה '  ,או ארבע מאות שנה לפני

לשאלה זו אין תשובה בכרונולוגיה המבולבלת של שהרסתאני  .ייתכן  ,ששאב מקרקסאני ,

או ממקור משותף לשניהם  .מכל מקום  ,תיאור זה הוא  ,בלשון המעטה  ,בסיס רופף מאוד מכדי
להסמיך עליו הנחה של קשר בין בנימין אלנהאונדי וכת קומראן  ,ואף מכדי להסמיך עליו כל תיאור
של תולדות תורת המלאך הבורא או הבורא

המשני .

תחום אחר  ,שבו אכן ניתן להראות קירבה בין מגילות מדבר  -יהודה לספרות הקראית  ,הוא
תחום האידיאולוגיה הכיתתית ופרשנות ה ' פשר ' בהקשרן הארץ  -ישראלי  .אפשר להצביע על שורה
ארוכה של מונחי  -מפתח כיתתיים דומים או מקבילים  ,כגון ' משכילים '  ' ,מזהירים '  ' ,מורה צדק ' ,

' מרשיעי ברית ' ; ושל נושאים אופייניים  ,כגון החזרה אל תורת האמת וההתעמקות בפירושה  ,הכת
כמיעוט נרדף בהשוואה לרוב השולט והמרשיע שסופו צפוי  ,ועוד כיוצא
80

את

כל אלה הראה בהרחבה וידר  ,לעיל  ,הערה

.4

באלה .

80

והוא הדין

83

 7ללן

חגי בן  -שמאי

בגישה הפרשנית המכונה ' פשר '  ,המפרשת את פסוקי המקרא  ,בעיקר בספרי הנביאים ובחלק

מספרי הכתובים ( תהלים  ,דניאל  ,שיר השירים ,

איכה )

כמוסבים על מאורעות היסטוריים

שהתרחשו בעבר הקרוב ומתרחשים בהווה  ,ומאורעות שיש להם משמעות אסכטולוגית כללית

וגם מיוחדת למעמד הכת  ,והם צפויים להתרחש בעתיד הקרוב  .לעניין הנדון כאן חשובים בתחום
זה שני עניינים

:

א ) ניתן לבסס את הקירבה האמורה על השוואה פילולוגית  -ספרותית של מקורות ראשוניים

;

ואם כן  ,אין צורך להניח קיומם של גורמים מסייעים חיצוניים ( כגון המיפגש עם האסלאם )  ,אלא
אפשר להניח שהקראים שבכתביהם מוצאים קירבה זו  ,הכירו חיבורים ממין המגילות הכרה בלתי -

אמצעית  .הנחה זו נתמכת על  -ידי גילוי הקטעים מהעתק ממגילת ברית דמשק בגניזת קהיר  ,ואין
ספק שהעתק זה נעשה
ב)

בימי  -הביניים .

הקירבה הואת מתייחסת רובה ככולה לכתבים הקראיים מארץ  -ישראל  ,שנתחברו מסוף

המאה הס ' ועד ראשית המאה הי " א ; י 8ואם כן  ,הריהי בעיקרו של דבר תוצאת המיפגש של

הקראים עם ארץ  -ישראל  .ייתכן  ,שמיפגש זה השפיע גם על ההלכה הקראית  ,שבסוף המאה הט '
היתה עדיין בעיצומו של תהליך התהוותה  .ואולם  ,מצד אחר  ,כמה מיסודותיה החשובים של הלכה
זו כבר נקבעו בבבל  ,בתהליך מורכב ומסובך של שאילה וסיגול מההלכה הרבנית ופולמוס  ,לעתים
סמוי ולעתים גלוי ,

נגדה .

מי שמבקש להראות השפעות של המיפגש הארץ  -ישראלי על ההלכה הקראית  ,כגון בעניין

שחיטת דגים שנזכר לעיל  ,או בשאלת עיבור השנה על  -פי האביב  ,צריך להשתית את קביעותיו על

עדויות לשוניות וספרותירת נאמנות .
סוף דבר  ,אמנם שלבי צמיחתה והתגבשותה של הקראות מקבילים  ,כידוע  ,בזמן ובמקום
לשלבי צמיחתה והתגבשותה של דת האסלאם  .משמעותה של עובדה זו לתולדות האסלאם מצד
אחד  ,ומצד שני לתולדות הקראות  ,ולמעשה לתולדות היהדות בכללותה  ,ולא במעט בהשפעת
סיגולה של הלשון הערבית על  -ידי היהודים שתחת שלטון האסלאם  -היא מן המפורסמות  .ועם

זאת  ,הקראות מהווה גם חוליה ברצף ההתפתחות הפנימית של המורשת היהודית ; ואף אין חולק
על כך  ,שמשימתו של החוקר בתחום זה היא לגדור ולקבוע את היחס בין מעגלי ההתפתחות

השונים  ,על  -יסוד המקורות העומדים לרשותו .

ק*ע
~
81

נתבים קראיים מאוחרים אינם מחדשים הרבה בעניין זה .

דברי תשובה
יורם ארדר

בגלל קוצר היריעה אתייחס בדברי לשיטה של קריאת המקורות  ,עיקר דיונו של חגי

בן  -שמאי .

דבריו ודאי שיועילו לכל העוסק בנושא .
המנסה לעמוד על השפעת הכיתות שפעלו בעת העתיקה על הקראות  ,אינו יכול להתעלם

מהעובדה  ,שהקראים לא הכירו היטב את המקורות הקדומים שעמדו לרשותם  .כבר ציינתי לעיל ,

שקרקסאני זיהה את כת הצדוקים  ,שמכתביה ציטט  ,עם בית צדוק המוזכר בספרות התלמודית  .אם
נקבל את דברי קרקסאני  ,נראה שאף ענן לא הכיר היטב את כתבי הצדוקים  .ענן סבר  ,כצדוקים ,
שיש לחוג את חג הסוכות במשך שמונה

ימים  ,כפי שחגגו אותו בתקופת שלמה המלך  .י

בן  -שמאי

העיר בצדק  ,שענן הוסיף יום נוסף לחג הסוכות  ,רק אם חל יום טוב ראשון של חג בשבת  .סתירה
זאת בין דברי ענן ללוח הצדוקי נובעת מכך  ,שענן לא ידע שבלוח השמשי של הצדוקים נופלים
החגים בימים קבועים  ,ועל  -פי לוח זה לעולם לא יפול יום טוב ראשון של חג ביום השבת  .יתר  -על -

כן  ,לו היה ענן נוהג על  -פי שיטת הצדוקים ומדלג על שבת החלה בימי חול המועד  ,היה צריך לדלג
על שתי שבתות  ,במקרה שיום טוב ראשון של חג הסוכות נופל בשבת ; ואזי היה חל שמיני עצרת
בכ " ד בתשרי ולא בכ " ג

בו .

בפיסקה שבה מספר קרקסאני על הלוח הצדוקי  ,הוא מוסר שהללו החלו במניית ימי העומר
ממחרת השבת  ,והעננים נהגו

כמותם .

2

ענן  ,כידוע  ,נהג למנות את ימי העומר ממחרת השבת

הנכללת במסגרת ימי המצה  ,כמנהג בית צדוק המוזכר

בתלמוד .

3

ואילו בלוח הקומראני  -צדוקי

החלו במניית ימי העומר ביום א ' שלאחר ימי המצה  .למרות זאת  ,טוען קרקסאני  ,שענן נוהג בענין

מניית העומר על  -פי שיטת הצדוקים בעלי הלוח השמשי  .אין זה מן הנמנע  ,שענן כקרקסאני  ,לא
ידע שכת הצדוקים  ,אשר התייחס אליה  ,נהגה למנות ימי העומר מיום א ' שלאחר סיום ימי המצה .
הקראים לא קיבלו את הנאמר בספרות האפוקריפית כמיקשה אחת

;

חלק ממנו אימצו  ,תוך

התאמתו לצרכיהם  ,וחלק דחו  .יפת בן עלי מוסר  ,שענן התייחס ל ' מעשה נוח '  ,וזכה בשל כך
לביקורתו החריפה

של רס " ג .

4

אך בעוד שבעל ספר היובלים קבע  ,שכל חודש מחודשי השנה הוא

בן שלושים יום  ,לאור ' מעשה נוח '  ,ענן קבע שרק במקרה שהלבנה אינה נראית ביום כ " ט בחודש ,
יש לקבוע שהחודש הוא בן שלושים

יו. 0

5

ראה הדיון על כך במאמרי לעיל  .על נושא זה אעמוד בהרחבה במקום

קרקסאני עמ '

אחר .

וורדן

. 11

ראה בבלי  ,מנחות סה

ע" א .

יפת כן עלי  ,פירוש בראשית 12 . 109 ! 288 ,ן Trinity College , Cambridge ,
ראה  . 241 :ק  , 10 ) 1898 ( ,ז , 7)22ית80ל)

Writings

 . 5 . Poznanski , 'The Antiמ ' צוקר ,

' נגד מי כתב רב סעדיה גאון את הפיוט " אשא משלי " ? '  ,תרבתן  ,כז ( תשי " ח )  ,עמ '

. 81 - 80

רון

17רם ארדר

לאור דברינו אלה  ,לא ייפלא שאין התאמה מדוייקת בין הספרות האפוקריפית והמגילות
הגנוזות לבין הידיעות שמוסרים לנו הקראים על אודות ספרות קדומה זאת  ,אשר במקרים רבים לא
ידעו הקראים לפענח את

תוכנה .

חוסר ההתאמה המדויקת אינו מוביל בהכרח למסקנה  ,שהקראים היו מנותקים מהספררת

האפוקריפית  .עיון בתולדות הכיתות היהודיות והמוסלמיות שפעלו בבבל ובפרס בעת שהתגבשה
הקראות  ,חיזק את דעתי  ,שלספרות האפוקריפית היתה השפעה רבה על עיצובן של כיתות אלה ,

ונראה שהשפיעה אף על הקראות הקדומה .

ee

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל
בימי הביניים ותחילת העת החדשה

*

יעקב ברנאי

מגמותיה השונות של ההיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה ינקו מן ההוויה הרעיונית  ,החברתית
והפוליטית בת הזמן  .התמורות רבות המשמעות בתולדות היהודים באשר הם ובתולדות ארץ -
ישראל  ,שהתרחשו במאות הי " ט  -כ '  ,באו אף לכלל ביטוי בהיסטוריוגראפיה .
שלרשה שלבים עיקריים רואה שמואל אטינגר בהיסטוריוגראפיה היהודית בעת החרשה

:

א) אנשי ' חכמת ישראל '  ,שבמרכז ההיסטוריוגראפיה שלהם עמדו ההשכלה והאמנציפציה ( מרכז -

אירופה במאה

הי " ט ) ;

ב) הדור שלאחריהם  ,זה שספג לתוכו את ערכי הרומאנטיקה הלאומית ומרד

בהשכלה ' הרציונאליסטית והשטחית '  .לדעתם  ,עם ישראל הוא לאום  ,גוף אורגאני חי  ,ויש לחקור
את רציפות קיומו  .ג ) דור השואה והתקומה  ,שהדגיש את המימד המדיני והחברתי בתולדות ישראל .
ומוסיף אטינגר

:

'  . . .אותם היסטוריונים שדמותם הרוחנית עוצבה בתנאים של קיום ממלכתיות

יהודית ופזורה רבת היקף כתופעת קבע  ,מכוונים את עיקר מאמציהם להיסטוריה פוליטית
" נורמאלית " לתולדות הישוב ולהיסטוריה לוקאלית או ליצירתו הרוחנית ' . . .

ן

בהתפתחות הכתיבה ההיסטורית הכללית משלהי ימי  -הביניים ואילך  ,היה משקל רב לתודעה
הלאומית ולתנועות הלאומיות  2 .אלה האחרונות נזקקות פעמים רבות למיתוסים  ,לאפולוגטיקה ואף
לסילופים  .ההיסטוריוגראפיה  ,שלא תמיד השכילה לשמור כראוי על כללי מחקר ביקורתי  ,אימצה

אותם לעתים לעצמה ואף פיתחה אותם  .בדרך  -כלל חלות האבחנות הכלליות הללו גם על
ההיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה  .אך מכיוון שההיסטוריוגראפיה היהודית החדשה הקדימה
מעט את התנועה הלאומית היהודית  ,מלכתחילה היו כיווניה שונים  .ראשיתה בתקופת ההשכלה
היהודית והאמנציפציה  ,ובכיוון זה היו מועדות פניה  .אבל גם בין אנשי ' חכמת ישראל ' וראשוני
המשכילים היהודים באירופה ניתן למצוא כבר הדים למגמות הלאומיות היהודיות  ,הגם שהדברים
נשמעו בקולות עמומים

למדי .

רק בדורות שלאחר  -מכן  ,ובעיקר במאה הנוכחית  ,נתגבשה

היסטוריוגראפיה של תנועה לאומית  ,על זרמיה השונים .

*

בו  ,אנו מביאים סקירה של המגמות כהיסטוריוגראפיה  :בעיות היסטוריוגראפיות ומחקריות רבות
הנזכרות זה
במאמר
לא באות לידי מיצוי  ,ואני מקווה לעשות זאת בהמשך המחקר  .כמו  -כן לא יכולתי במסגרת זו

להזכיר את כל החוקרים שעסקו בנושא  .תודתי העמוקה נתונה לפרופ ' יצחק טברסקי  ,ראש המרכז ללימודי
יהדות באוניברסיטת הרוורד  ,שבמסגרת שהיזוזי שם נכתב המאמר  ,ואשר סייעני כעצתו

הטובה .

תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ ' . 25

1

בהקדמתו לספרו של ח " ה בן  -ששון  ,רצף ותמורה ,

2

ראה  ,למשל  . 207 - 238 :קק Writing, Oklahoma 1938 ,

History of

ג

8 . 8 . Barnes ,

2 7
~

יעקב ברנאי

במאמר זה ננסה להתמקד בסוגיה אחת בהיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה  :חקר תולדות

היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז הכיבוש הערבי

מתעוררות כמה שאלות היסטוריוגראפיות קשות

( ) 634

ועד לעלייה הראשונה (  . ) 1882בהגדרה

:

א  .המושג ' היישוב '  ,שמובנו כללי  ,חל בהיסטוריוגראפיה היהודית רק על היישוב היהודי

שבארץ  -ישראל .
ב  .המושג ' העלייה הראשונה '  ,המעורר מחלוקת בספרות המחקר .
ג  .בעיית הפריודיזאציה .

באשר לבעיית גבולות הזמן של מאמרנו  ,ראשית הסקירה בכיבוש ארץ  -ישראל מידי הערבים
ולא  ,למשל  ,בחורבן הבית השני  ,מרד בר  -כוכבא או בחתימת התלמוד הירושלמי  ,מפני שמקובלת

עלינו תפישתו של בן  -ציון דינור  ,ודעתם של חלק ניכר מן החוקרים כיום  ,שרק בכיבוש הערבי של
ארץ  -ישראל מתחילה בעצם מה שקרויה ' תקופת הגלות '  3 .החוקרים הסבורים כך  ,מסבירים את

טענתם בריבוי מספר היהודים בארץ  -ישראל עד הכיבוש הערבי  ,שרק אז פסקה הארץ להיות יחידה

טריטוריאלית עצמאית ונפסקה ריבונותם של היהודים על אדמותיהם .

הסקירה

סיום

ההיסטוריוגראפית בתקופה הציונית  ,מתנקש מהחידוש הגדול שיש בעליות הללו ובהקמתה של

התנועה הציונית בתולדות ישראל  .החידוש הגדול בתנועה הציונית הוא בהיותה תנועה לאומית
מודרנית בעלת גוון חילוני  -אנטי  -תיזה לגישות היהודיות המסורתיות  ,הגם שיש בה לא מעט

ממשקעי הרצף המסורתי היהודי  .סוגיה זו ( ראה להלן ) היא נקודת  -מחלוקת היסטוריוגראפית וגם

פוליטית  -חברתית במדינת ישראל של זמננו  .עצם העובדה שזקוקים אנו להסבר זה של
הפריודיזאציה  ,מלמד על הבעיות ההיסטוריוגראפיות השונות  ,שבכמה מהן אף נדון להלן .
מחקר תולדות היישוב היהודי כארץ  -ישראל ( עד לעשרים השנים

האחרונות )

נחלק

:

א  .צעדים ראשונים .
ב  .המחקר בעת ההתעוררות הלאומית היהודית

( . ) 1920 - 1870

ג  .תקופת המנדט  -הזרם הציוני במחקר ( . ) 1948 - 1920
ד  .המחקר לאחר . 1948

צעדים ראשונים
' גילויה מחדש של ארץ  -ישראל ' במאה

הי " ט4

על  -ידי נוסעים וחוקרים נוצרים  ,בעיקר

מאירופה ,

לא חל בחלל ריק  .קדמה לכך ההתעניינות בארץ  -ישראל ובשיבת היהודים אליה  ,שגילו חוגים
פרוטסטאנטיים מילינאריים באנגליה ובגרמניה החל משלהי המאה הי " ח  5 ,השקיעה הפוליטית של

האימפריה העות ' מאנית ונסיונות החדירה של מעצמות אירופה לאזור הים  -התיכון  .הגורמים

הללו ,

בנוסף להתעניינות המדעית בארץ  -ישראל של חוקרים נוצרים במאה הי " ט  ,הביאו גם לראשיתו של

ו

נ

ץ

~

השתדלתי להשתמש במאמריו המקובצים של דינור  .בסוגיה של ראשית תקופת הגלות ראה  :ב " צ דינור  ,דורות
ורשומות  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '  . 100 - 98על בעיית הפריודיזאציה ראה להלן ואדון בכך בהרחבה במקום אחר .

4

תודתי נתונה לפרופ ' אהרן אופנהיימר ולפרופ ' מ "ד הד על עזרתם כבירור הסוגיה הזאת .
" בן אריה  ,ארץ ישראל במאה הי " ט  :גילויה מחדש  ,ירושלים . 1970

5

ראה  ,למשל  :מ ' ורטה  ' ,רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים  , ' 1840 - 1790ציון  ,לג

~

( תשכ " ח )  ,עמ '

. 179 - 145

מגמות בהקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

חקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי על  -ידי יהודים  .במקביל להתעניינות בארץ  -ישראל וביישובה
היהודי  ,התפתחה כספרות ההשכלה וההיסטוריוגראפיה היהודית התנגדות עזה לאורחות חייו של
היישוב היהודי בארץ  .דיאלקטיקה זו מלווה את ההיסטוריוגראפיה היהודית במשך שנים ארוכות ,
והדיה נשמעים אף בשנים האחרונות .

ראשוני החוקרים היהודים בעת החדשה  ,אשר החלו לעסוק בחקירת ארץ  -ישראל  ,כגון שלמה

לויזון  ,יעקב קפלן ויהוסף שווארץ  ,התעניינו בעיקר בגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ  -ישראל .
שלמה לריזון פירסם את המחקר הראשון בתחום חקר ארץ  -ישראל ,

( . ) 1819

6

' מהקרי ארץ '  ,בשנת תקע " ט

יעקב קפלן הוסיף והרחיב את היריעה בספרו ' ארץ קדומים ' ( תקצ " ט  7 . ) 1839 -ר ' יהוסף

שווארץ פירסם את ' תבואות הארץ '  ,שאף הוא הוקדש לחקירת ארץ  -ישראל  ,בירושלים בשנת
האירופית ,

(  . ) 1845השפעות ההשכלה

תר " ה

הרומאנטיקה הלאומית  ,החקירה המדעית המתפתחת

וביקורת המקרא הנוצרית ניכרים היטב בחיבורים הללו  8 .מאידך גיסא  ,מדגישים לאחרונה חוקרים

את הרציפות הקיימת  ,למשל  ,בין עבודותיו של שלמה לויזון על אוץ  -ישראל לחוקרים יהודים
מימי  -הביניים  ,כמו אישתורי הפרחי  " ,או פרשנותו של הגאון מווילנה על הגיאוגראפיה של ארץ -

ישראל .

10

בין שני היסודות הללו  -ההשפעה החיצונית והרצף הספרותי  -מחקרי היהודי  ,נעים כיווני

המחקר של ההיסטוריוגראפיה היהודית על ארץ  -ישראל ויישובה היהודי מן המאה הי " ט ואילך .
מחד גיסא  ,היסטוריונים וזרמים בהיסטוריוגראפיה היהודית המדגישים יותר את ההשפעות
החיצוניות והכלליות על תולדות היישוב היהודי והתפתחותו ; ולעומתם  ,אלה המדגישים יותר את
הזיקה והרצף להתפתחויות פנימיות בעם

היהודי .

הואיל וכך  ,יש עניין מיוהד לבדוק כיצד באות שתי התפישות הללו לידי ביטוי אצל החוקרים
היהודים הראשונים של ארץ  -ישראל  .מייד בפתיחת הקדמתו ל ' מחקרי ארץ ' אומר שלמה לויזון

:

' כל איש משכיל הקורא בספרי דברי הימים מן הקורות אשר הקרה ה ' לעם ועם  ,הוא יתאמץ לדרוש
את תכונת הארץ אשר ישב בה העם ההוא '  .כבר כאן ניכרים סימני ההשפעה של חוקרי אומות
העולם כני דורו  .בהמשך ההקדמה מוסר לנו לויזון מהם מקורותיו לחקירה ומהיכן שאב את שיטת
עבודתו המחקרית בספר זה

:

' כפי אשר דרשתי מעל ספרי המסעות וכפי אשר העליתי מספרי נכבדי

חכמי העמים ללשנות שונות אשר התאמצו לחקור את הדברים האל בתבונה ובדעת

;

מה גם על

הנמצא בדברי התלמודיים בענינים ההמה  ,הניפותי את ידי לקחת ממנו '  .בהמשך הדברים הוא

מספר  ,כי הושפע

מר ' שלמה דובנא ( , ) 1813 - 1738

מראשוני המשכילים היהודים  ,שאף הוא שאף

לכתוב ספר דומה  .שיטת עבודתו הביקורתית והמדעית בספר זה איננה מעידה דווקא על המשך
ההליכה כדרם הפרשנות המסורתית  ,אלא על השפעות מדעיות
6

ש ' לעוויזאהן  ,מחקרי ארץ ,

וינה . 1819

מודרניות  .ח

אין גם רמז להשפעה

הקדמת המחבר נכתבה כבר בעינת 5נ . 18וראה מהדורת ג ' קרסל לספר זה

( תל  -אביב תש " ה )  ,ובה מבוא מאת המהדיר  .ר ' מיכאל  ' ,שלמה לויזון (  -גישתו להיסטוריה של העם היהוד " ,
אומה ותולדותיה  ,כ  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

ירושלים
7
9
8

10
11

; 162 - 147

הנ " ל

( מהדיר ) ,

שלמה לויזון

:

משורר  ,כלשן  ,הוקר ,

תשמ " ה .

" קאפלאן ,

ארץ קדומים  ,ווילנא

ק ץ

תקצ " ט .

השכלת פראג '  ,מולד  ,כג
של)  ,עמ
הערה 6
הלאומי
לעיל ,
אופיה
ארץ (
גולדשטיין ' ,
בהקדמתו למחקרי
קרסל קסטנברג -
למשל  :ר '
ראה  ,דברי
' יד .
ראה  :ט ' כהן  ,מהלום למציאות ארץ ישראל בספרות ההשכלה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

( תשכ " ה )  ,עמ '

מיכאל ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

. 151

הנ " ל  ' ,שלמה לותון '

( לעיל ,הערה  , )6עמ ' כ  -כה .

. 45 - 39

. 233 - 221

~ ~

יעקב ברנאי

ברורה של הגר " א על לויזון  ,כפי שנטען לא מכבר .

12

הדברים נראים דומים גם בספרו של יעקב קפלן  ' ,ארץ קדומים '  ,שהוא המשכו ועיבודו של
חיבורו של לויזון  .אף לגבי ספר זה הועלתה לאחרונה הסברה  ,כי ניכרת בו השפעתו של הגר " א
בהתייחס לשימוש בפירוש שלו למשנה  ,כי ' המשכיל הוילנאי בעסקו בגיאוגרפיה של ארץ ישראל
רואה עצמו כממשיך דרכו של הגר " א ' .
של מרדכי אהרן גינצבורג

3ן

אולם מעיון מדוקדק במבוא של קפלן לספרו ובהקדמתו

( ) 1846 - 1795

לספר  ,מתקבלת תמונה הפוכה  .קפלן מביא במבוא את

המקורות ששימשוהו לשם תיברר הספר  ,וביניהם הוא מונה גם את

שמות ומקורות רבים

( כ , ) 50 -

הגר " א  .א

אך ברשימה מופיעים

כמשה מנדלסון ומשכילים אחרים  ,חוקרי מקרא וגיאוגראפים

נוצרים  ,ושימושו בהגר " א הוא שולי ביותר .לעומת זאת  ,בהקדמתו שלגינצבורג  ,שישב או בווילנה ,

אשר קפלן מתייחס אליה כאל הקדמתו שלו ( ולכן לא כתב

הקדמה ) ,

מאשים הוא את חכמי ישראל

לאורך הדורות על כי הזניחו תחום זה של ספרות ומתקר  ' :אבל הוי לא כמחשבת הדורות הראשונים
מחשבות הדור החדש  . . .עד כי רוב ההוגים במקראי קדש בימינו פסוח יפסחו על הפרשיות אשר לא

נמצאו בהן בלתי אם שמות ערים ואומות לבדם כעל דברים אשר כל חפץ אין בהם ' 5 .י

לעומתם ,

אברהם משה

חכמי אומרת העולם מרבים להתעניין ולחקור בתרלדרת הארץ  ' :ובדבר הזה הובישו חכמי העמים את
פנינו כי המה התעודדו להתחקות על מחקרי ארץ ישראל ולחפור אותה בכל חשק לבבם כעבור

לונץ

אהבתם את הקדמוניות ' .

!6

הגורמים המרכזיים להתחלות המחקר ומקורות היניקה הבסיסיים ברורים מאוד מדברים אלו .

השימוש במקורות היהודיים לצורך המחקר אינו מורה על המשך של הפרשנות המסורתית ; זוהי
כתיבה מדעית  -ביקורתית מודרנית  .מגמה דומה מוצאים אנו גם אצל ר ' יהוסף שווארץ  .שווארץ
שהיה בעל זיקה עמוקה הן לעולם החרדי  -מסורתי והן להשכלה המודרנית  ,עלה לארץ  -ישראל
בשנת

1833

ובה הירבה בחקירותיו  .בהקדמתו ל ' תבואות הארץ ' הוא כותב בין השאר בסוגיה זו

:

ואמת אגיד כי בושתי וגם נכלמתי באמרם לי כי דרשו פעמים הרבה מחכמי ב " י הן בחו " ל
והן בקדש של הידיעה הזאת ואין מגיד להם  ,כי לא ידעו ארץ נחלת אבותיהם ואשר הם
יושבים

בה . . .

ולמה יגרעו חכמי  -ב " י מחכמי העמים אשר יעלו ויבאו מידי שנה בשנה

ממדינות רחוקות לחקור ולדרוש על תכונת הארץ ו למה נחלתינו לורים ועל מה אבדה
הארץ

?

בשנו מאד כי עזבנו ארץ ציון היא אין דורש לה .

!7

ההשפעה הנוצרית על ראשית המחקר היהודי בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי מופיעה גם
בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה הכ '  ,עם התפתחות המחקר  .א " מ לונץ  ,שעוד ידובר בו

להלן ,

שיבח את חוקרי אומות העולם והצביע רק על אישתורי הפרחי שעסק בחקירת הארץ לפני ר ' יהוסף
שווארץ  .קשה להניח  ,כי חוקרים כשווארץ  ,לרנץ ודומיהם לא היו מזכירים את הגר " א אילו באמת

חשבוהו ל ' חוקר ארץ  -ישראל ' מן האסכולה המודרנית  .בין השאר כותב לונץ

:

גם בהמאה הקודמת  ,אשר חכמי ארצות המערב מבני העמים החלו לעלות לארץ  -ישראל
12

50

כהן ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 59 - 58

13

שם  ,עמ '
קאפלאן ( לעיל  ,הערה

15

שם  ,עמ ' . xx

14

. 62

, )7

עמ '

. XXX-XXVII

. XXII

16

שם  ,עמ '

!7

ר ' יהוסף שוואקף  ,תבואות הארץ  ,ירושלים תר" ה  ,עמ ' א -ג .

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

לחקרה ולדרשה  ,ויחברו ספרים מדעיים כמקצוע הזה  ,גם אז לא עלה על לב אחד מרבנינו
וחכמינו שבארץ לעסוק במקצוע הנכבד הזה . . .

!8

ובהקדמתו לחלק הגרמני ( השונה מהקדמתו לחלק העברי) של ' ירושלים ' כרחב לונץ

:

בזמן שההתעניינות בארץ הקודש גדלה והולכת מיום ליום  ,כאשר כל העולם מקיים את

הפסוק מתהלים  ' :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני '  ,כאשר בגרמניה ובאנגליה מוקמות
חברות לחקר ארץ  -ישראל  ,אשר מוציאות רבעונים מיוחדים לשם כך  ,בזמן שכזה אין

צורך בהסבר מיוחד להוצאת השנתון שלנו ' ירושלים '  ,אשר מוצא עתה לאור בפעם
הראשונה [ ! 9התרגום שלי  ,י " ב ] .

דברים דומים מוצאים אנו גם אצל חוקר ארץ  -ישראל  ,בן ' היישוב הישן '  ,ש " י איש הורוביץ ,
בראשית המאה הכ ' ( מת בשנת תרע " ח -

: ) 1918

על כן הזנחנו כל כך את חקירת הארץ ונעזבנה לאומות העולם  .ובה בשעה שאצלנו
נתחברו רק אי  -אלה ספרים בודדים לחקירת הארץ  ,כמו ' ארץ קדומים ' ו ' תבואות הארץ '
ועוד איזה חוברות צנומות ברשימת המקומות הקדושים שלנו נתפרסמו אצל אומות
העולם ספרים גדולים ונכבדים למאות ומאמרים וחוברות לאלפים בכל ענפי חקירת

הארץ  . . .את עבודת חוקרי אומות העולם במקצרע המדע הארץ  -ישראלי עלינו לכבד בכל
לב  .זה כבר מאה שנה שמאות חוקרים מומחים ואנשים גדולי  -המדע משלהם עובדים
במקצוע זה עבודה כבירה על בסיס מדעי . . .

20

הרחבנו כאן בשאלת הגורמים לראשית המחקר המדעי המודרני של ארץ  -ישראל משום שגם שאלה
זו הפכה לאחרונה לשנויה במחלוקת  .דמותו של הגר " א כ ' אב המייסד '  ,לא רק של היהדות החרדית
בעת החדשה  ,לא רק כמעצב מחדש את דרך לימוד התורה במזרח  -אירופה  ,אלא גם כ ' משכיל ' ,

כ ' ציוני '  ,כבעל תפישה ' משיחית אקטיביסטית '  ,קשורה יותר לזרמים אידיאולוגיים  ,בעיקר ביהדות
הדתית  -לאומית בזמננו  .אין היא מתאימה להלכי הרוה של המאה הי " ט  ,שבהם אנו עוסקים .

מסקנה אחרת הנובעת מההשפעה המחקרית הנוצרית על המחקר היהודי בנושא ארץ  -ישראל
שזו גם חלה בתחומים מעשיים

:

21

היא ,

היתה השפעה נוצרית בולטת על ההתעניינות המתחזקת של

היהודים בארץ  -ישראל  .המעיין בעברדות הראשונות הללו  ,הן של לויזון המשכיל מפראג ובוודאי
של שמארץ החרדי  -משכיל מגרמניה וארץ  -ישראל  ,רואה את השפערת הרומאנטיקה הלאומית של
זמנם  .כבר הצביעו חוקרים על נימת ההתרפקות הרומאנטית של לויזון בסיום הקדמתו ל ' מחקרי
ארץ '

:

18

א " מ לונץ  ,נתיבות ציון וירושלים ( מהדורת ג ' קרסל)  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

19

Luncz, Jerusalem , 1 ) 1882 ( , Wien

.

A. M

כ ,111-י .

20

י " ז הלוי איש  -הורוב"ן  ,ארץ ישראל

21

בנוסף לדברי כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 10ראה גם  :א " ר מלאכיי פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
; 21 - 9

ושכנותיה  ,וינה תרפ " ג  ,עמ '

. 318

)

ח " ה ריבלין  ,חזון ציון  ,שקלוב וירושלים  ,תל  -אביב תש " ז ; א ' מורגנשטרן  ,משיחיות ויישוב ארץ ישראל

במחצית הראשונה של המאה הי " ט  ,ירושלים תשמ " ה  .הללו ואחרים תולים בגר " א את הנאמר כאן  .לעומת זאת ,
השווה דבריו של ע ' אסקס  ' ,הגר " א וההשכלה  -תדמית ומציאות '  ,פרקים בתולדות החברה היהודית ( ספר
היובל ליעקב

כ"ץ ) ,

ירושלים תש " ם  ,עמ ' קצב  -ריז  .וראה ההיתלות על הגר " א בדברי עגנון  ,כפי שהובאו על  -ידי

בגרבמציאות ההיסטורית '  ,קתדרה  ( 31 ,ניסן תשמ " ד )  ,עמ '  , 159וכן להלן  .יש דמיון
משיחיות
ציפיות לתלות
בין ' הנסיון
ברטל ,
מסוים
"
" א זרמים מודרניים לנסיון דומה שתלו לפני שנים רבות ברמח " ל  ,וארחיב בכך
במקום אחר.

ן קן

יעקב ברנאי

בגשתי לדבר כל ארצות קדם  . . .וגם על חבל נחלת ישראל ויהודה יסתער לבי

בקרבי ,

ונפשי תהמה עלי כהמות ימים  . . .כי בעת אשוט על אדמת ישורון  ,אזכור בניה הנשארים

בארצות תבל לאלפים ולרבבות  ,שומרים בלב אנוש את משואות נחלתם . . .

חקר ארץ  -ישראל בכיוון זה נמשך גם במחצית השנייה של המאה הי " ט על  -ידי אנשי
בגרמניה  .לא כאן המקום להעריך הערכה כוללת את

מפעלם  ,ע

' חכמת ישראל '

אך נסקור את פעלם בתחום דיוננו .

הן צונץ והן שטיינשניידר עסקו בנושא תולדות ארץ  -ישראל  ,בעיקר מן ההיב ט ה ביבליוגראפי .

שינוי חשוב בכיוונו של המחקר התחולל אצל ההיסטוריונים שבחבורת אנשי

23

' חכמת ישראל '  ,יוסט

וגרץ .
בעוד שבראשיתו עסק המחקר בעיקר בצד הגיאוגראפי  -היסטורי  ,החלו הם לעסוק גם בתולדות
היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,אם כי הקדישו לתקופה שאחרי החורבן מקום מצומצם בכתיבתם
בהקשר זה  .שניהם  ,יחד עם דובנוב  ,הואשמו בהיסטוריוגראפיה הציונית בכך  ,שזלזלו בארץ -
החדשה ,

ישראל וביישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובראשית העת

וזאת במסגרת
בארץ  -ישראל ,

האשמות כוללניות יותר  24 .יוסט אכן סקר אך בקצרה את תולדות היישוב היהודי
בעיקר במאה הט " ז  25 .אולם לגבי גרץ  ,שונה הדבר  .גרץ כלל לא התעלם מהיישוב היהודי בארץ -

דונה גרציה

ישראל בימי  -הביניים  ,הגם שלא הקדיש לו מקום ומעמד נרחבים  ,על  -פי תפישתו הכוללת  ,מכיוון
שלא עמדו לפניו מקורות מספיקים ומפני שסבר כי רמתו הרוחנית היתה ירודה .
פרק נכבד ( אם כי לא

26

אולם גרץ הקדיש

ליישוב היהודי בארץ  -ישראל במאה הט " ז והיה הראשון ליצירת

ארוך )

המיתוס של הנסיון להקים ' מדינה יהודית ' על  -ידי דון יוסף נשיא בטבריה  27 .יתר  -על  -כן  ,כיום ברורה
הזיקה העמוקה שהיתה לגרץ לראשיתה של התנועה הלאומית היהודית ולרעיונות של יישוב ארץ -

ישראל  ,שהחלו לרקום עור וגידים כזמנו  .גרץ הושפע השפעה עמוקה ממשה הס ומספרו

וירושלים ' .

28

מינויו בשנת

1870

' רומי

לפרופסור באוניברסיטת ברסלא ו על  -ידי שר התרבות של פ רוסיה

נועד להוראת טופוגראפיה של ארץ הקודש  ,בנוסף לפרשנות המקרא ולדקדוק עברי  .במינויו יש

משום ביטוי לזיקה שבין ההתעניינות הנוצרית בארץ  -ישראל במאה הי " ט לראשית המחקר היהודי
בנושא .
22

בהיסטוריוגראפיה הציונית זכו אנשי ' חכמת ישראל ' להתקפות חריפות  .ראה בעיקר  :ג ' שלום  ' ,מתוך הרהורים
על חכמת ישראל '  ,לוח הארץ

לשנת תש " ה  ,עמ ' . 112 - 94

מעניין להשוות את הדברים לגישה אוהדת הרבה יותר

של הסופר ש " י עגנון  ,תכריך של סיפורים  ,ירושלים  -תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '
23

, 161 , 160

ישראל ותולדותיה

:

מדריך ביבליוגרפי  ,תל  -אביב תש " ג  ,עמ '

, 19 , 15

ובעקבותיו

. 45
אחרים .

24

ב " צ דינור  ,במאבק דורות  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

25

 . 83 - 95קק 4 . 305 ! , Geschichte der Israeliten , 8 , Berlin 1828 ,ן  . 3 .וראה

ההיסטוריוגראפיה היהודית המודרנית  ,ירושלים
26

. 176

 . 146 - 216 ; 8 , 2 , ff . 265 - 304קק  ] . Zunz, Gesammelte Schriften , 1 , Berlin 1875 ,וראה  :ג ' קרסל  ,ארץ -

, 83 - 82

:

ר ' מיכאל  ,י " מ יוסט

:

אבי

תשמ " ג .

ראה  ,למשל  ,דברים שכתב גרץ על היישוב בירושלים במאה הט " ו  ,שהובאו לאחרונה על  -ידי י ' הקר ,

' ר ' אליה

מלה  -מאסה בירושלים '  ,ציון  ,נ ( תשמ " ה )  ,עמ '  243והערה  . 10כך  ,למשל  ,לא היו לפני גוץ תעודות הגניזה
הקהירית  ,וראה על כך

:

מ ' גיל  ' ,על מצב המחקר  ,סקירה על המחקר ההיסטורי בכתבי הגניזה ( א ) '  ,ידיעון

האיגוד העולמי למדעי היהדות  ( 22 ,תשמ " ג )  ,עמ '

 :2ק

. 29 - 17

עד כמה שידוע לי  ,לא

תודתי נתונה לידידי ד " ר מנחם בן  -ששון שהיפנה את תשומת לבי למאמר

~

פורסם ההמשך למאמר זה .

זה .

27

ראה

28

ראה הקדמתו של ש ' אטינגר לספרו של צ ' גתן  ,דרכי ההיסטוריה היהודית  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '  . 21על גוץ

8.

Graetz , GescAichte der luden , 1 % , Leiplig 1866 :

ראה גם את מבואו הביוגרפי של ר ' מיכאל  ,שם  .כמו  -כן ראה
היסטוריונים ואסכולות היסטוריות  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

:

ש ' אטינגר  ' ,מפעלו ההיסטוריוגרפי של גרץ ' ,

. 90 - 89

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

אולם גרץ לא הסתפק בתיאור היישוב היהודי בצפת ובטבריה במאה הט " ז כלבד  ,אלא

תיאר ,

בדרכו שלו  ,גם את תולדות היישוב היהודי בירושלים במאה הי " ט  .המדובר בדץ  -וחשבון הקשה

והקטלני שהגיש בנידון אחרי שביקר בירושלים בשנת . 1872

29

הוא בא לארץ בראש משלחת של

יהודי גרמניה כדי לבדוק את מצבו של היישוב היהודי בארץ ולהציע דרכים לסייע לו להיחלץ
ממצבו העגום  .משלחות ושליחים כאלו רבו במאה הי " ט  ,אך גרץ שונה מהם בכך  ,שהסתייע בסיורו
גם כאמצעי לסיים את הכרכים על תקופת הבית הראשון והשני של חיבורו הגדול על ההיסטוריה

היהודית  .הדין  -וחשבון שלו על היישוב היהודי נכתב כעיניים משכילות ואפשר לראות בו גם את
תפישתו ההיסטוריוגראפית על היישוב בתקופה העות ' מאנית  .הוא מביא נתונים חשובים על היישוב

היהודי בארץ  -ישראל ומתאר את תופעת ה ' טפיליות '  ,את נישואי הבוסר ומעלה את הצורך ' לתקן '
אותו .

30

קשה אפוא לקבל את הדעה  ,שגרץ התעלם בכתיבתו מן היישוב היהודי בארץ  -ישראל ; זווית

ראייתו היא שאולי לא נשאה חן בעיני המקטרגים .

המחקר בעת ההתעוררות הלאומית ( ) 1920 - 1870
ראשוני החוקרים היהודים של ארץ  -ישראל במאה הי " ט התעניינו בעיקר בטופוגראפיה

צבי גצן

וכגיאוגראפיה ההיסטורית של הארץ ופחות בתולדות היישוב היהודי שבה מימי  -הביניים ואילך .
בכך יש לראות את ההשפעה המחקרית הנוצרית  -אירופאית  .רוב החוקרים הנוצרים במאה הי " ט היו

מעוניינים בחקר המקרא ובראשית הנצרות  ,ולא בתולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופה שלאחר
מכן .
אצל גרץ  ,כאמור  ,ניכרה ראשיתו של המיפנה  ,וידועה אמרתו ' הפעם היסטוריה יהודית '  ,בהקשר
לספרו הגדול ' תולדות היהודים '  .ואכן תמורה יסודית בכיוון המחקר ניכרת החל משנות השבעים

של המאה הי " ט  .בשנים הללו גדל מאוד היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,ועם גידול זה החלה גם

לצמוח תודעתם ההיסטורית של בני היישוב  .ההתעניינות המרובה בארץ  -ישראל מצד מעצמות
אירופה ומצד יהודי אירופה  -משכילים ואורתודוכסים כאחד  -והוויכוח סביב שאלת מעמדו
של ' היישוב  , ' Twlnהביאו את גרץ לארץ  ,כנזכר לעיל  .בשנים הללו היתה גם ראשיתה של

ההתעוררות הלאומית היהודית המודרנית ; הוקמו האגודות הראשונות ליישוב ארץ  -ישראל ותנרעת
' חיבת ציון '  .כל אלו הביאו לכך  ,שבין בני ' היישוב הישן ' בארץ  -ישראל  -כמה מהם בני הדור

השני והשלישי בארץ  ,ואחרים זה מקרוב באו  -קמו מלקטי התעודות  ,מניחי היסודות למחקר
וכמה מכותבי קורותיו הראשונים  .הללו הניחו את הבסיס למחקר ההיסטורי של היישוב  .המאפיין

קלטו הם הרבה מן הרעיונות
אליו  ,י
ן
אנשים אלו הוא  ,שעם היותם אנשי ' היישוב הישן ' ומקורבים

אריה ליב פרומקין

המשכיליים והלאומיים ומן הביקורת שהיתה בחברה היהודית באירופה על החברה המסורתית

בחוץ  -לארץ ובארץ  -ישראל

כאחד  .י '

האישים המרכזיים בקבוצה

בתחום התשתית למחקר ולהיסטוריוגראפיה הם

:

זו  ,שתרמו

איש  -איש את תרומתו

אריה ליב פרומקין  ,אברהם משה לונץ  ,יעקב

גולדמן  ,יחיאל מיכל פינס  ,דוד ילין  ,אלעזר רפאל מלאכי  ,ישראל זאב הלוי איש הורוביץ  ,אשר ליב
ץנ ן

29

גרץ  ,שם  ,עמ ' . 285 - 277

30

זו היתה בדרך  -כלל גישתם של רכים ממשכילי מערב  -אירופה בתקופה דו ליהודי המזרח בכלל וארץ  -ישראל

בפרט  .ראה  ,למשל  ,ספרו המפורסם של ל " א פראנקל  ,ירושלימה  ,וינה
31

ראה על כך ,

1858

( ובשפות

שונות ) .

למשל  :י ' שלמון  ' ,תהליכי קיטוב ביישוב היהודי בארץ במחצית הראשונה של שנות ה , 90 -

העם " ו " בני משה "  -פינס וחוגר  ,קתדרה  ( 12 ,תמוז תשל " ט )  ,עמ '

. 30 - 4

" אחד

~

יעקב ברנאי

בריסק  ,ופנחס גרייבסקי  .א " ל פרומקין עסק בעיקר במלאכת הלקסיקוגראפיה של אישים ורבנים

בארץ  -ישראל  .הוא נודע בעיקר בזכות ספרו ' תולדות חכמי ירושלים ' .
בירושלים אחרי עלייתו אליה בשנת תרל " א

כתובות

ממצבות ,

( , ) 1871

שרבות מהן נהרסו אחר  -כך .

33

32

פרומקין החל את פעילותו

ברישום מצבות בהר  -הזיתים  .הוא העתיק כאלף
בכך הניח פרומקין יסוד הן לספרו על חכמי

ירושלים והן למחקר העתידי של היישוב  .במלאכת רישום המצבות המשיכו אחריו כמה
ובעיקר א ' בריסק  ,בחוברות שנקראו ' חלקת מחוקק '  .בשנת תרל " א הדפיס פרומקין
א) ,

בדפוס ישראל ב " ק  ,את ספרו ' מסע אבן שמואל ' ( חלק

חוקרים ,

בירושלים ,

ובו מכתבים שכתב מארץ  -ישראל

לאודיסה  .במכתבים הללו תיאר את מצבה ומעמדה של ארץ  -ישראל  .בסוף הספר סיפר על מלאכת

רישום שלוש מאות מצבות מהר  -הזיתים ועל כוונתו להדפיסן בחוברת ב ' ( כנראה לא נדפסה ) .

34

בפרסום הלקסיקון שלו החל בשנת תרל " ד  ,עת הדפיס בווילנה את הלקסיקון הראשון לחכמי ארץ -

ישראל בשם ' אבן  -שמואל ' .

35

ספר זה שימש כבסיס ( כרך א ) לספרו הגדול ' תולדות חכמי ירושלים ' .

לקסיקון זה דומה במבנהו ללקסיקונים של חכמי ארץ  -ישראל בשלהי ימי  -הביניים  ,כ ' קורא הדורות '
ילץ
ן
דוד

לר ' דוד קונפורטי במאה הי " ז ( 36הגם שלא הוקדש רק לחכמי
החיד " א ' שם הגדולים ' מן המאה הי " ח 37 .

ארץ  -ישראל ) ,

ובעיקר לספרו של

דומה  ,שהאיש אשר הטביע את חותמו יותר מכל בני הקבוצה על חקר תולדות היישוב היהודי
בארץ  -ישראל לדורו ולדורות הבאים  ,היה א " מ לונץ .

38

לונץ החל בפעלו המחקרי והספרותי בארץ -

ישראל כבר בשנות השבעים של המאה הי " ט  .בשנת תרמ " ב

( , ) 1882

שהיא חשובה וסמלית בתולדות

היישוב היהודי בארץ  ,הוציא לאור את הכרך הראשון של ' ירושלים ' .

39

בשער הספר הגדירו  ' :להאיר

ולהעיר על ארץ הקדושה מצבה וקורותיה וכל הנוגע לה כשכבר הימים ובימינו אלו למען דעת כל

עם ישראל דברים כהוייתן '  .מהמבוא שלו לכרך הראשון של ' ירושלים ' עולה בבירור נימת פולמוס
מסוים נגד הדוגלים באמנציפציה ובהתבוללות

:

' לזכרון ארץ הקדושה תאות נפש כל אחינו  ,אשר

לא יתכחשו לצור מחצבתם '  .יש שם רמז לימי ' חיבת ציון '

:

' ואף

כי היום אשר עיני רבים נשואות

לשוב ולרשת את הארץ אשר בה רוח חיים להעצמות היבשות '  .אולם המטרה העיקרית שלו בפרסום
הקבצים היא  ,לדבריו

:

' להפיץ אור נאמן על כל ארחות הארץ  . . .ולא יפנו להבלי השוא לדבות

המרגלים המוציאים דבת הארץ להביא מורא ומורך בלב עם רצוץ

משפט ' .

כבר אצל בני הקבוצה הזאת  ,שהיו מקורבים הן ל ' יישוב הישן ' והן לתנועת ' חיבת ציון '  ,ניכרים
סימני הדיאלקטיקה ביחס לייישוב הישן '  ,אשר היתה במשך שנים ארוכות אחד מסימני ההיכר של
ההיסטוריוגראפיה הציונית  .לחלק מן הכותבים הללו היו יחסים אמביוולנטיים עם המימסד של
' היישוב הישן ' בגלל הביקורת בסגנון המשכילי שהטיחו כנגד אורח

33

א " ל פרומקין  ,תולדות חכמי ירושלים  ,א  -ג  ,ירושלים תרפ " ח  -תר"ץ .
שם  ,המבוא של א ' ריבלין לכרך א  ,עמ ' כא .

34

שושנה הלוי  ,הספרים העבריים שנדפסו בירושלים  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

32

35

4ע

36
37

38

ריבלין ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

תר" ו .

על לונץ נכתב הרבה  .ראה בעיקר במבוא של קרסל לספרו  ,לעיל  ,הערה

ירושלים

, 71

מס '

. 147

נ  -נא .

ר ' דוד קונפורטי  ,קורא הדורות ( מהדורת קעסעל )  ,ברלין
ר' חיים יוסף דוד אזולאי  ,שם הגדולים  ,לבוב . 1856
:

חייו .

40

מחד גיסא הם ביטאו

חיי אברהם משה לונץ ( תרט " ו  -תרע " ח ,

; 18

חנה לונץ  -בולוטין  ,מאיר נתיבות

 , ) 1918 - 1854ירושלים תשכ " ח .

תרמ " ב .

39

א " מ לונץ  ,ירושלים  ,וינה

40

כך למשל קיצצו ללונץ את הקצבת ה ' חלוקה ' שלו  .ראה קרסל

( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 23

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בכתיבתם התנגדות לאורח החיים של ' היישוב הישן '  ,ובעיקר ל ' חלוקה '  ,למיסטיקה ולסגפנות של
חלק מן העולים  .מאידך גיסא  ,וזאת בעיקר בתקופה שבה התפתחה התנועה

הציונית  ,ראו

הם בבני

' היישוב הישן ' את ' המבשרים '  ,את החוליות בשלשלת שהובילו לציונות .

ר ' ישראל זאב הלוי איש הורוביץ  ,בל למשפחה שאפשר להגדירה כבת ' היישוב הישן ' ( נולד
בטבריה בשנת תר " ם [  ] 1880ומת כירושלים בשנת תרע " ח

[ ) ] 1918

ואשר נטה להשכלה ולציונות ,

התקיף את יחסם של היהודים ' לארץ ישראל הגשמית ' בעיקר עד להופעת התנועה הציונית

:

לכן לא באו אליה על מנת לחיות בה  ,כי אם למות בה  . . .בן הישוב הישן לא ידע כי תחת
השם ' ארץ ישראל ' מובנים גם הרים וגבעות  ,בקעות ועמקים  . . .וזכרונות לאומיים אין

קץ  .הוא ידע אמנם כי ישנן פה ' ארבע ארצות ' ( ירושלים  ,חברון  ,צפת וטכריא ) והמקומות
הקדושים שמסביבותיהן  ,ששם ' שער השמים '  . . .ואף בני הישוב החדש לא ידעו את
הארץ הרבה יותר מזה  .העירונים שכהם וביחוד מורי בתי הספר ותלמידיהם  ,מסדרים
אמנם לפעמים איזה טיול  . . .ובני המושבות אשר חיים כבר בתוך הטבע הארץ -

ישראלי  . . .י4
תרומתם העיקרית של לונץ וחבורתו מבחינה היסטוריוגראפית היא באיסוף התעודות הראשונות
( כתבי  -יד  ,מצבות

וכד ' )

ומחקרים ראשונים כתולדות אישים ובסוגיות שונות בתולדות היישוב

היהודי בארץ  -ישראל  ,כגון ה ' חלוקה '  ,תולדות ' היישוב הישז ' ועוד .

ההיסטוריון הראשון המזוהה רעיונית ופוליטית עם היהדות הדתית  -לאומית  ,הוא זאב יעבץ .

יעבץ  ,שהיה איש המחנה הדתי  -לאומי בתנועת ' חיבת ציון ' ובעת יסודה של התנועה הציונית  ,עלה
ארצה בשנת תרמ " ז

( ) 1887

ועזבה לאחר כעשר שנים  .בספרו ההיסטורי המקיף ' תולדות ישראל ' ,

42

ניסה יעבץ לתת תשובה דתית  -לאומית להיסטוריוגראפיה של אנשי ' חכמת ישראל ' ולשיטת ביקורת
המקרא והמחקר הנוצרי  .לענייננו חשוב לברר  ,מה היתה גישתו לתולדות היישוב היהודי בארץ -

ישראל  .מבחינת ההיקף  ,אין אצל יעבץ שוני בנושא זה לעומת היסטוריונים אחרים שקדמו לו או

בני דורו  .נלומר  ,אף הוא לא הקדיש מקום נרחב לתולדות היישוב היהודי בארץ בימי  -הביניים
ובראשית העת החדשה  .הוא אף נמנע מכתיבה על היישוב החדש  -הציוני  ,שהיה חלק ממנו  ,כנראה
מכיוון שהדבר נראה לו קרוב מדי .
יעבץ מחלק את התקופות בהיסטוריה היהודית לשלושה ' סדרים '

:

א ) ישראל בארצו ( חלקים א  -ו בספר ו  ,עד חתימת המשנה ) .
ב) ישראל בגולה ( חלקים ז  -יד) .
ג) תור ישראל בארצו  ,החל משנת תרמ " ב

( , ) 1882

שלא כתב אודותיו .

הוא רואה בהקמת פתח  -תקוה על  -ידי בני ירושלים ובפוגרומים ברוסיה  ,דהיינו בראשית
ההתעוררות
האחרונות

הלאומית .

( ) 1922 - 1882

את ראשיתם של הזמנים החדשים בתולדות ישראל

לא היתה בלתי אם תחילה לתור תהיית עם ישראל ורוחו על אדמתו ' .

41

איש  -הורוב " ן ( לעיל  ,הערה

42

ז ' יעכץ  ,תולדות ישראל ,

43

שם  ,יד  ,עמ '

. 119

:

' ארבעים השנים

 , ) 20עמ '

43

,

,111י .

תלא  -אביב תשט " ו  -תשכ " ג .
א  -יד  ,ביב

וראה  :י ' ברלוביץ  " ' ,הסדר השלישי  -תור ישראל בארצו "  ,יצירתו הספרותית של זאב יעבץ

-

בראי השקפתו ההיסטורית '  ,קתדרה ,

20

( תמוז

תשמ " א ) ,

עמ '

. 182- 165

ןע

יעקב ברנאי

בסיום החלק הי " ד של חיבורו סוקר יעבץ את תולדות יהודי ארץ  -ישראל במאות השנים
האחרונות  ,תוך שהוא מקשר זאת אל ההתעוררות הלאומית בת דורו  .כסקירה זו באה לידי ביטוי
הרומאנטית ,

הגישה

ששלטה בכתיבת תולדות היישוב  .הנסיונות לפרודוקטיביזאציה ולעבודת -

אדמה בארץ  -ישראל במאה הי " ט נתפשת אצלו כ ' מעין שיבת ציון ' .

44

את הזמנתו של דאהר אל  -עמר

לר ' חיים אבולעפייא לבוא ולהתיישב בטבריה בשנת ח " ק (  . 1740יעבץ כותב בטעות
מפרש כך

:

) 1742

הוא

' ויקם רבי חיים ויבן בה בתים וחניות וישם בה חוצות ויתקן בה שוקים ודרכים ויכונן

עבודת אדמה לבני ישראל בכפר שפרעם  -אשר לפנים היתה עיר מושב הסנהדרין כמה שנים ' .

45

הדברים בעיקרם ( להוציא הסיפור על שפרעם  ,שאינו מבוסס כלל ) מתבססים על זכרונותיו של ר '

יעקב בירב  ,כפי שהובאו בספר ' זמרת הארץ ' .

46

אולם המעיין בהם  ,מבין שפעולות הבנייה והסלילה

מיוחסות לדאהר אל  -עמר ולא לר " ח אבולעפייא  .פירוש דומה  ,אך זהיר יותר  ,של המאורעות
מוצאים אנו גם אצל בן  -צבי .

47

בהמשך הדברים  ,כאשר דן יעבץ ביישוב במאה הי " ט  ,באה לידי ביטוי ברור הגישה הדתית -

לאומית  .הוא מדגיש יותר את צד הרצף והזיקה לארץ  -ישראל כגורמי ההתעוררות הלאומית  ,יותר
מאשר את כשלון האמנציפציה  ,האנטישמיות ובעיית היהודים באירופה  .ניתן גם דגש יתר לצד
ההתיישבותי  ,ופחות לצד הרעיוני מדיני של הציונות  .בדברו על נסיונות ההתיישבות של בני

' היישוב הישן '  ,ובעיקר בפתח  -תקוה  ,אומר יעבץ

:

ואף כי מאמצי רוחם אשר התאמצו  -תמו לריק מקצר יד ומאפס כסף  . . .בכל זאת חובה
עלינו להעלות לזכרון ולמשמרת על ספר דברי הימים לעם בני ישראל גם את פרשת צירי
הלידה  . . .למען ידעו דורותינו כי חבת ארצנו ותשוקת בניינה לא פרי מנוסה נחפזת היא

שהתרגלה לבוא מפני הרעה אשר נתכה על בני ישראל ברוסיא  ,כי אם פרי אהבה עמוקה
היצוקה ברוח בחירי אחינו התמימים .
ענף נוסף של ההיסטוריוגראפיה של

48

היישוב ,

שהחל להתפתח בשלהי המאה

הי " ט ,

היה

ההיסטוריוגראפיה החרדית  .ספרות זו באה לשבח ולרומם את הרבנים והצדיקים  ,כמקובל במיוחד

בספרות החסידים  .אף  -על  -פי  -כן  ,יש בכמה מן הפרסומים שהחלו להופיע במאה

הי " ט  ,תעודות

חשובות לתולדות היישוב  .דוגמה לכך יכולים לשמש ספריו של ב " ר כהנא  ' ,חיבת הארץ ' ו ' ברכת
הארץ ' .

49

בספרים אלו כינס המחבר עניינים שונים בתחום מצוות יישוב הארץ ומנהגיה וכן אגרות

חסידים מארץ  -ישראל משלהי המאה הי " ח ומראשית המאה הי " ט  .השוואת המגמה של ספרות זו

למגמת חוקרי ארץ  -ישראל הראשונים שהוזכרו לעיל  ,מלמדת על שתי הגישות ההולכות ונוצרות

בהמשך בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .מחקר מדעי ביקורתי מודרני מכאן  ,ו ' מחקר ' חרדי -
מכאן המהווה המשך לספרות ' השבחים ' המסורתית ואמצעי תעמולה ל ' חלוקה ' ולהחזקת בני
' היישוב הישן '  .באחרונים לא

44

() קנ

שררו  ,מטבע

יעבץ ( לעיל  ,הערה  , ) 42יד  ,עמ '

אופיים  ,הדיוק וההקפדה במסירת הדברים כהווייתם .

. 109

שם .

45

שם ,

46

ר ' יעקב בירב  ,זמרת האוץ  ,מהדורת א ' יערי  ,מסערת ארץ  -ישראל  ,רמת  -גן  , 1974עמ '

47
48

49

בן  -צבי ( להלן  ,הערה  , ) 74עמ ' . 310 - 308
יעבץ ( לעיל  ,הערה  , ) 42יד  ,עמ ' . 112
ב " ד כהנא  ,חיבת הארץ  ,ירושלים

תרגיז ;

הנ " ל  ,ברכת הארץ  ,ירושלים

תרס " ד .

75

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישרא '

מעניין להשוות את הקדמתו של ב " ר כהנא  ,איש הזרם החרדי  ,ל ' חיבת הארץ ' עם כמה מן
הדברים שהבאנו לעיל  ,ואשר הינחו את חוקרי היישוב הראשונים

:

 . . .גודל מעלות וקדושת ארץ ישראל ומלהיבים לב איש ישראל להשתוקק ולהשתפך
נפשם אל חיק אימותם ארץ מולדתנו אשר ממנה הוצבנו  .גם להתעורר ולהחזיק יושבי
עומלי התורה מתוך הדוחק  .גם לזכות אותנו יושבי ארץ הקדושה שכל הבאים לישב שם
לידע על מה ולמה באו ואיך יהי ' הנהגותינו על אדמת הקודש .
בעוד שבגישת החוקרים הראשונים ניכרות השפעות המחקר הנוצרי של ארץ  -ישראל והמגמות

המשכיליות והציוניות שהתפתחו בחברה היהודית  ,הרי בגישה החרדית יש המשך ליחס המסורתי
ליישוב ארץ  -ישראל .
עם הקמתה של ההסתדרות הציונית והתפתחותה ועם הנסיונות להשיג הישגים מדיניים בארץ -
ישראל  ,החלו גם בחוגים ציוניים בחתן  -לארץ לתת את הדעת לחשיבות המחקר של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל  .דומה שהראשון מבין עסקני התנועה הציונית שהבין את חשיבות המחקר כאמצעי
לקידום האינטרסים של הציונות  ,היה מאיר דיזנגוף  .במאמר שפירסם ב ' העולם ' בשנת תר " ע
(  50 , ) 1910הציע דיזנגוף תכנית ( בת שבעה סעיפים ) לחקר ' היישוב הישן '  ,ותכנית רחבה יותר

( עשרים ושלושה

סעיפים )

לחקר ' היישוב החדש '

:

סולומון רוזאניס

' בנוהג שבעולם עבודה הנמשכת והולכת

שלושים שנה רצופות כלומר במשך דור שלם  ,כבר הספיקה להם השעה שיתבררו ברור גמור
ואובייקטיבי דרכי גידולה והתפתחותה בעבר  ,מצבה בהווה ותקוותיה לעתיד . ' . . .
שבעת הסעיפים שהציע דיזנגוף למחקר ' היישוב הישן ' הם

:

א ) ה ' חלוקה ' ( בדור

האחרון ) ; ב )

אוכלוסין ; ג ) מוסדות ; ד ) יחס השלטון והתושבים המקומיים ל ' יישוב הישן ' ; ה ) כרקטריסטיקה

של ' היישוב הישן ' ; ו ) הכוללים

;

ז ) השפעות גורמים מודרניים על ' היישוב

. ' Twln

באותן שנים של ראשית המאה הכ ' החלו בכתיבתם גם שני היסטוריונים יהודים ' כלליים '  :האחד
היה שמעון דובנוב  ,שפירסם בשנת

1894

את מאמרו ' " החסידים " הראשונים בארץ ישראל '  .וי

דובנוב ראה בעלייה זו המשך לעליות המיסטיקונים לארץ  -ישראל במאה הט " ו  ,ובכך הניח יסודות
למחקר ההולך ונמשך בסוגיה זו עד עצם היום הזה  .האחר היה שלמה רוזאניס  ,ההיסטוריון של
היהודים באימפריה העות ' מאנית .

52

ליישוב היהודים בארץ  -ישראל הקדיש רוזאניס מקום שולי

בכתיבתו  .צפת או ירושלים מתוארות על  -ידו ללא ייחוד  ,כיתר הקהילות הבינוניות באימפריה
העות ' מאנית  .גם רוזאניס ( בדומה לגרץ ) ביקר בארץ  -ישראל ביקור פרטי בשנות השבעים של המאה
הי " ט ,

53

אך הדבר לא השאיר את רישומו בכתיבתו ההיסטוריוגראפית  .עובדה זו מעוררת

מדוע כמעט

ולא קמו חוקרים גם בקרב אנשי היישוב הספרדי בארץ  -ישראל  ,בתקופה בה החלו בני

' היישוב הישן ' האשכנזי לחקור את תולדות
50

מחשבה ,

היישוב ?

כאחרים מבני היהדות העות ' מאנית בני דורו ,

מ ' דיזנגוף  ' ,מקץ שלושים שנה '  ,העולם כז ( תר " ע )  ,עמ '  . 5 - 3הדברים נזכרו על  -ידי " קולת  ' ,על המחקר והחוקר
של תולדות היישוב והציונות '  ,קתדרה ( 1 ,תל -אביב תשל " ו)  ,עמ ' . 27

. 214 - 201

למקורות

ולהיסטוריוגראפיה של סוגיה זו יש בכוונתי להקדיש דיון במקום אחר .

51

פרדס  ,ב

52

ש ' רוזאניס  ,דברי ימי ישראל בתוגרמה  ,א  -ו ( נקראו בחלקם ' קורות היהודים בחורקיה וארצות הקדם ' )  ,הוסיאטין

( , ) 1894

עמ '

תרס " ח  -ירושלים חש " ו ( במהדורות
53

שונות ) .

על ו  -וזאניס ראה  :א " מ הברמן  ' ,מסעות החכם האבי " ר לאוץ הקדושה '  ,סיני  ,לד ( תשי " ד )  ,עמ ' שיב  -שיט ,
שעג  -שפב

;

מ " ר גאון  ,חכמי ירושלים  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '  ; 171 - 163י ' ברנאי  ' ,היהודים כאימפריה

העות ' מאנית ובמדינות הלאומיות '  ,ש ' אטינגר ( עורך )  ,תולדות היהודים בארצות האיסלאם  ,ב  ,ירושלים תשמ " ו ,
עמ '

. 287 -286

97

בעיקר בבלקן  ,דומה רוזאניס בטיפוס שהוא מייצג  ,ללונץ וחבורתו  :שילוב של מסורת והשכלה  .גם
אצל משה דוד גאון ואברהם אלמאליח  ,בני הדור השני של החוקרים  ,שניסו כוחם במחקר תולדות
היישוב הספרדי והמזרחי  ,ניתן למצוא קווי  -אפיון דומים  .כתיבתם מצטיינת בתום וברומאנטיות

וחסרה כל ביקורתיות .

54

נקודת מיפנה בהיסטוריוגראפיה של ארץ  -ישראל ויישובה היהודי משמש

ספרם של דוד בן  -גוריון ויצחק בן  -צבי  ' ,ארץ ישראל אין פערגאנגענהייט און געגענווארט '  ,אשר
נדפס ביידיש בניו  -יורק בשנת

תש " ם ) .

1918

( ובתרגום עברי חלקי  :ארץ  -ישראל בעבר ובהווה  ,ירושלים

שני המחברים אשר גורשו מן הארץ בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,ראו בספר אמצעי

חשוב לקידומה של התנועה

הציונית .

בחיבור פרקים חשובים בהיסטוריה  ,גיאוגראפיה ,

תקופת המנדט  -הזרם הציוני במחקר

( ) 1948 - 1920

העברת השלטון בארץ  -ישראל לידי הבריטים והמאבק על ארץ  -ישראל הביאו להתפתחות נוספת ,
הפעם
משה

דח -גאון

דרמטית ,

כחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .עם ראשית השלטון הבריטי פירסמו

השלטונות ספר באנגלית ובעברית שנקרא ' ספרה של ארץ ישראל '

55 ,

עם הקדמה של הנציב העליון ,

הרברט סמואל  .הספר נותן מידע בסיסי על מצבה של הארץ בתחומים שונים  ,כגון הכבישים ,

המחצבים  ,פעולות הממשלה הבריטית וכו '  ,אך יש בו גם סקירה היסטורית על תולדות ארץ  -ישראל .
סקירה זו מתחילה מימי קדם ותקופת המקרא ועוסקת בשליטים ששלטו בה לאורך הדורות  .החלק
השני מוקדש לעמים השונים שישבו ויושבים בה  .פרק יד כחלק השני מוקדש לסקירה היסטורית על
היהודים בארץ  -ישראל מאז החורבן  .פרק מיוחד מוקדש גם ל ' יישוב החדש '  .הסקירה  ,הגם שהיא
תמציתית

מאוד  ,מנסה

להבהיר את רציפות היישוב היהודי בארץ  ,למרות התמעטות האוכלוסיה

היהודית בה  .קו נוסף הבולט

בסקירה  ,הוא

האופי המיסטי של העליות והעולים לארץ  -ישראל בימי -

הביניים  .אולם יש להדגיש  ,כי הכיבוש הבריטי מהווה רק את המסגרת החיצונית להתפתחותה
הגדולה של ההיסטוריוגראפיה של היישוב  .הגורם העיקרי הוא כמובן התנועה הציונית  ,שעיקר
מאמציה הושקעו מעתה בבניינו ובפיתוחו של הבית הלאומי  .מאמרו של דיזנגוף ב ' העולם ' שנזכר

לעיל  ,משמש חולייה מקשרת בין כיווני המחקר כפי שהשתקפו בראשית התנועה הציונית  ,לבין
התפתחות המחקר המואצת בשנים שאחרי מלחמת  -העולם הראשונה  .דיזנגוף התעניין פחות
בתולדות היישוב ויותר ביקש לסכם את תולדות המפעל הציוני  .ואכן התפתחות המחקר מתקופת
המנדט ואילך קשורה קשר הדוק לגורם המדיני ולתמורות הפוליטיות  ,קשר שלא ניתק עד עצם היום
אברהם אלמליח

הזה .
ההיסטוריוגראפיה היהודית במאה העשרים שינתה פניה לבלי הכר לעומת זו של המאה הי " ט  .זו

האחרונה ניצבה מול שאלות כמו האמנציפציה  ,ההשכלה  ,המשכר בחברה היהודית בין מסורת
ומודרניזאציה  .ואילו במאה העשרים עומדת ההיסטוריוגראפיה מול תופעות שונות

 :האנטישמיות ,

דחיית האמנציפציה  ,המהפכה הבולשביקית  ,צמיחתה של הציונות וזרמים אחרים  ,ההגירה הגדולה
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של יהודי אירופה והקמת המרכז באמריקה  .כנוסף לכך  ,חלה במאה העשרים התפתחות גדולה
מ " ר גאון  ,בעיקר בספרו יהודי המזרח בארץ ישראל ב  ,ירושלים תרצ " ח  ,שהוא לקסיקון לחכמי היהודים של
ספרד והמזרח ונכבדיהם

;

א ' אלמאליח במאמרים ובחיבורים רבים  ,כגון ספרו  ,הראשונים לציון  ,ירושלים

תש " ל .
ה ' טש ' לוק וא ' קיט  -רוטש  ,ספרה של ארץ ישראל  ,ירושלים

תרפ " ד .

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בתחומי המחקר ההיסטורי המדעי

החלו להיחקר תחומים חדשים  ,נתגלו מקורות רבים -

:

היסטוריים וספרותיים  -לתולדות היהודים  .כל אלו שינו בתכלית את פני ההיסטוריוגראפיה  .כדי
להדגים מגמות אלו נזכיר בקצרה שניים מחשובי ההיסטוריונים היהודים שפעלו במאה העשרים ,
שמעון דובנוב וגרשם שלום .

דובנוב גרס  ,כידוע  ,כי ההיסטוריה היהודית מתאפיינת בכך  ,שבכל תקופה ותקופה יש בה מרכז
או מרכזים דומיננטיים  ,והם הקובעים את התפתחותה של ההיסטוריה היהודית .

56

זו ,

על  -פי תפישה

לא היתה לו בעיה מיוחדת בבואו לקבוע בספרו ' דברי ימי עם עולם ' את מקומו של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל לאחר החורבן  .דובנוב הקדיש דיונים קצרים לתקופות מסוימות  ,בהן היה מרכז יהודי

כל שהוא בארץ  -ישראל  ,בהתחשב בחשיבות שייחס לו על  -פי תפישתו הכוללת  .הדבר נבע גם
מהיקף החומר התיעודי והספרותי על היישוב  ,שעמד לנגד עיניו  ,אשר היה דל ביותר  .דובנוב לא

הקדיש מקום למעמדה של ארץ  -ישראל בתודעתם של היהודים בתפוצות  ,לזיקה הרעיונית של
היהודים לארץ  -ישראל ולקשרים שבין היישוב ויהודי התפוצות  -תחומים שכל  -כך הירבו
להדגיש בהיסטוריוגראפיה הציונית  .כבר הוזכר לעיל מאמרו המוקדם על עליות החסידים לארץ -
ישראל במאה הי " ח  ,אולם במאמר זה יש לראות יותר את פרי התעניינותו של דובנוב ביהודי מזרח -

שמעון דובנוב

אירופה ובחסידות מאשר ביישוב בארץ  -ישראל  .מאידך גיסא  ,דובנוב הדגיש בסוף ספרו המקיף את

מקומו של היישוב החדש המתפתח בארץ  -ישראל ואת המרכז החדש באמריקה .
לעומתו  ,גרשם שלום הוא נציג בולט של ההיסטוריוגראפיה הלאומית  -הציונית ורואה חשיבות
עקרונית בכיווני המחקר והכתיבה ההיסטורית בעיניים ציוניות  .בכך בא לידי התנגשות בולטת עם
הזרמים שקדמו למחקר הציוני  ,ובעיקר עם אנשי ' חכמת ישראל ' בגרמניה במאה הי " ט  ,אותם
התקיף בחריפות רבה ביותר .

57

בהיסטוריוגראפיה היהודית במאה העשרים מייצג שלום את שתי

המגמות שהוזכרו לעיל  .הגישה הציונית וכיבוש תחום חדש במחקר  :המיסטיקה היהודית והרעיון
המשיחי ( בעיקר התנועה

השבתאית ) .

בגישתו ההיסטוריוגראפית שלום לא נתן משקל יתר ליישוב

היהודי בארץ  -ישראל בזרמים שחקר  ,הגם שהקדיש דיונים חשובים גם לקבלה בארץ  -ישראל .
כחוקר תולדות הרוח  ,הוא לא התייחס בהרחבה לנושא הגשמי  ,היישובי והחברתי  .לעומת זאת  ,כמה

מההאשמות שהטיח באנשי ' חכמת ישראל ' במאה הי " ט  ,כגון חקירה מתוך אידיאולוגיה ופירוש
מוטעה של היהדות  ,הועלו גם כנגדו לאחר  -מכן .

58

במקביל לשני הכידונים הללו של ההיסטוריוגראפיה היהודית במאה העשרים  ,התפתח הזרם
ההיסטוריוגראפי הציוני  -הקלאסי  ,שרוב חוקריו ישבו בארץ  -ישראל  .זרם זה הדגיש את מרכזיותה

של ארץ  -ישראל בתולדות ישראל ונתן משקל רב לחקר תולדות היישוב היהודי בה לאורך הדורות .

גרשום שלום

מייד עם הכיבוש הבריטי של ארץ  -ישראל החלה להתפתח בארץ ספרות  -מחקר ענפה בנושא
תולדות היישוב היהודי  .זו כללה הקמת אגודות לחקירת הארץ  ,כתבי  -עת מדעיים  ,קתדרה לחקר

ארץ  -ישראל באוניברסיטה העברית החדשה  ,פרסום תעודות  ,מחקרים ראשוניים בסוגיות שונות
56

על דובנוב ראה  :דינור ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

; 261 - 231

ר ' מאהלר  ' ,שיטת דובנוב ומפעלו בהיסטוריוגראפיה

היהודית '  ,היסטוריונים ואסכולות היסטוריות ( לעיל  ,הערה

, ) 28

עמ '

ע9

. 114 - 93

. 22

57

ראה לעיל  ,הערה

58

בעיקר על  -ידי ב ' קורצוייל  ,במאבק על ערכי היהדות  ,ירושלים  -תל  -אביב תש " ל ,
1885 ( , 1982ן ) Cambridge

,

'ץ

"

עמ ' ; 134 - 99
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,

וראה גם

:

.

(]

;; י ' כץ  ,לארמיות

יעקב ברנאי
ואפילו

סיכהמים ראשונים של תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל כימי  -הביניים ובראשית העת

החדשה  .מראשיתה העמידה כתיבה זו במרכז עיוניה את היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז

החורבן ,

ובעיקר במאות השנים האחרונות  ,ודחתה לשוליים גם את תולדותיה ה ' כלליים ' של ארץ  -ישראל וגם
את תולדות היהודים בתפוצות .
הכותבים והחוקרים שהיו שותפים למפעל ההיסטוריוגראפי הציוני בארץ  -ישראל בתקופת
המנדט  ,ראו עצמם כעובדים בשירות התנועה הלאומית  .במחקריהם ראו גורם חשוב ביותר
במלחמה של הציונות למען רעיונותיה  .כך  ,למשל  ,כותב יצחק ריבקינד  ,אשר הירבה לפרסם

תעודות לתולדות היישוב בתקופה העות ' מאנית  ,החל משנות העשרים  ,בשנת תרצ " ג

( : ) 1933

' דוקא

שעה זו  ,שעה גורלית ואחראית לארצנו  ,גורמת ומחייבת לבלי להחמיץ פרסום מגילוח ישוב

עתיקות  . . .ומי יודע . . .
שורותיהם ואותיותיהם ' .

וכמה " זכויות " משפטיות שנרכשו על ידי אבותינו נשתקעו ונשתתקו בין
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בעשותם כן הלכו החוקרים הללו אחרי תופעות דומות שמצאנו גם בתנועות הלאומיות
האירופיות  .כמו באירופה  ,כך גם בתנועה הציונית  ,ניתן למצוא הקבלה בין

התנועה הלאומית

וראשיה לבין ההיסטוריוגראפיה וחוקריה  .כמה מראשי התנועה הציונית היו לחוקרים של תולדות

היישוב  ,כמו יצחק בן  -צבי

;

וכמה מראשי החוקרים עסקו גם בעסקנות פוליטית ומדינית  ,כמו

בן  -ציון דינור.
הכיוון הארץ  -ישראלי במחקר בזרם זה התבטא קודם כל בהקמת המסגרות השונות שבהם החלה
הפעילות המחקרית  .הוזכרה לעיל הקתדרה לתולדות ארץ  -ישראל  ,שהוקמה באוניברסיטה העברית
בשנת תרפ " ה

( , ) 1924

ואשר כראשה הועמד שמואל קליין  .סמוך

לכך ,

בשנת תרפ " ו

( , ) 1926

פירסמה החברה הארץ  -ישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ( שהוקמה אז ) את החוברת הראשונה של
המאסף ' ציון '  .בשער החוברת הובאו דברי המערכת  ,שיש בהם כדי לשקף את המגמה החדשה

שהתפתחה בהיסטוריוגראפיה היהודית  -ארץ  -ישראלית

:

החברה להיסטוריה ואתנוגרפיה בארץ ישראל  ,ניגשת בזה להוצאת הראשון למאספים
שיופיעו מזמן לזמן  ,ויהיו מוקדשים לחקירות בתולדות ארץ ישראל וישובה היהודי  .אנו
חושבים שיש בהוצאת מאספים כאלה גם משום דרך הרבים וגם משום מצות השעה  .עוד
לפני ארבעים שנה הטעים ר ' אברהם משה לונץ  ,הראשון לסופרי ישראל שהקדיש עצמו

כולו לחקירת הארץ  ,את הקשר האמיץ שיש בין ' ירושת הארץ ' ובניינה לחקירת תולדותיה
ואורחותיה .
שתי נקודות עיקריות בולטות במבוא זה  :א ) הזיקה לבעיות השעה ; ב) הזיקה לדור החוקרים

הקודם ,

ובראשם לונץ .

שלושת חברי המערכת הראשונים של המאסף ' ציון '  -שמואל קליין  ,שמחה אסף ובן  -ציון
דינבורג

( דינור )

-

היו אכן לחשובי החוקרים בזרם הציוני הארץ  -ישראלי בהיסטוריוגראפיה .

מעניין גם תוכנם של המאמרים אשר הופיעו בחוברת הראשונה של ' ציון ' בשנת תרפ " ו  :ש ' קליין
~ן

פירסם מאמר על שלהי תקופת הבית השני ודור החורבן ; א ' סוקניק כתב על גילויים ארכיאולוגיים
מן התקופה ההלניסטית ; ש ' אסף  -על ארץ  -ישראל בתקופת הגאונים ; ג ' שלום  -על ענייני

ארץ  -ישראל בספר ' הזוהר '
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"

;

י ' בן  -צבי  -על היישוב היהודי בכפר

ריבקינד  ,דפים בודדים  ,ציון ( מאסף )  ,ה ( תרצ " ג )  ,עמ '

קמח .

יוסף [ ! ] ;

א ' ריבלין פירסם

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

מכתב מר ' מרדכי צורף משנת תר " ה

( ; ) 1845

וב " צ דינבורג ( דינור) פירסם אגרות של ' הפקידים

והאמרכלים ' באמשטרדם לחכם באשי הראשון בירושלים  ,ר ' חיים אברהם גאגין .
דומה שאוסף המאמרים שבחוברת הראשונה של ' ציון ' יש בו כדי לשקף גם את התפלגותו של

המחקר בתולדות היישוב בשנים שלאחר  -מכן עד לימינו ; דגש רב הושם על ארץ  -ישראל בתקופת
המשנה והתלמוד  .הארכיאולוגיה מתחילה לפרוח  ,ומתפתח תחום חדש  -חקר הקבלה  .כמו  -כן

עוסקים בחיפוש השורשים ' מעל האדמה '  ,במחקר על הפלאחים היהודים בימי  -הביניים ובחקר
היישוב היהודי במאה הי " ט .
התפתחות מעניינת בכיווני המחקר של המאסף ' ציון ' באה בשנות השלושים  .החל משנת
(  , ) 1936המאסף הפסיק להופיע במתכונתו הראשונה והפך לרבעון

תרצ " ו

' ציון '  ,הגם שהוצא לאור על  -ידי

אותו גוף  .כתב  -העת שינה את כיוונו מעיסוק בלעדי בענייני היישוב היהודי בארץ  -ישראל למחקרים

בתולדות ישראל  .חלו גם שינויים במערכת  ,ועורכיו היו עתה ב " צ דינבורג ( דינור) ויצחק בער  .שינוי
המגמה בא כתוצאה מתפישות כוללות יותר של ההיסטוריה היהודית  ,שהחלו להתפתח בשנים הללו
באוניברסיטה העברית  ,ואשר נודעו לימים בשם ' האסכולה הירושלמית '  .נראה  ,כי במקומה של
המגמה הבדלנית של המאסף ' ציון ' באה עתה תפישה רחבה יותר  .בהקדמה לחוברת הראשונה של
' ציון ' במתכונתו החדשה כותבים העורכים במאמרם

' מגמתנו ' ,

יצחק בער

כי רציפותה ואחדותה של

ההיסטוריה היהודית עומדת בראש תפישתם ההיסטוריוגראפית  ,כנגד מגמות האפולוגטיקה של
אנשי ' חכמת ישראל '  .אף  -על  -פי  -כן  ,הם מדגישים גם בכתב  -העת החדש את ייחודם של ארץ -

ישראל ושל היישוב היהודי בה בתפישתם הכוללת

:

בשורה הראשונה יש להעמיד את השאלות המדיניות הגדולות  . . .מובן שבמרכזם של

מחקרים אלה עומדת ארץ ישראל [ ההדגשה במקור ,

י " ב] ,

המדינה היהודית או הישוב

היהודי שנמצא בה בכל דור ורור עם נטירתיה ומלחמותיה  ,קשריה עם הגולה והתעניינות
הגולה בגורלה  . . .חדירת שכבות מרובות של עמים נוכרים ומתיישבים זרים לארץ ,
השתתפות היהודים בהכרעת גורלה של ארץ בתקופת הגלות  ,יחס היהודים לשינויים

המדיניים בארץ בתקופת הגלות  ,יחסי הגויים לרעיון של ארץ ישראל

יהודית  ,התנועות

המשיחיות ותוצאותיהן והשפעתן על התפתחות הישוב היהודי בארץ ישראל  ,על קשריו

עם קהילות ישראל בתפוצות ועל יחס התפוצות לארץ ולעליה לארץ .
לא קשה לחוש את גישתו של דינור בשורות

אלה ,
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מי שלימים השפיע על דור שלם של

היסטוריונים וחוקרים בארץ  ,בהדגשת ייחודה ומרכזיותה של ארץ  -ישראל בהיסטוריה

היהודית .

בדיקת הכרכים הראשונים של הרבעון ' ציון ' אכן מראה  ,כי רבים הם המאמרים שהוקדשו לתולדות
היישוב היהודי בארץ  -ישראל ובארצות השכנות בימי  -הביניים  ,מגמה שהלכה והשתנתה

לאחר  -מכן ,

כעיקר לאחר הקמת המדינה .
עוד לפני הקמת ' החברה הארצישראלית להיסטוריה ואתנוגרפיה ' הוקמה  ,כבר בשנת תרפ " א
( , ) 1921

בירושלים ' החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה '  .אף היא הוציאה לאור כבר

בשנת יסודה את הקובץ הראשון שלה ( ' קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ' ) .
הגם שמושא חיבורנו הוא החקירה ההיסטורית של היישוב בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה  ,מל

הראוי להזכיר עניין זה ; שכן התפתחות המחקר הארכיאולוגי היהודי של ארץ  -ישראל יונקת אף היא
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ראה :

ש ' אטינגר  " ' ,ציון " והמחקר ההיסטורי בזמננו '  ,ציון  ,נ

( תשמ " ה)  ,עמ ' ט  -טז .

()

~

יעקב ברנאי

מאותם השורשים שמהם ינק המחקר ההיסטורי  :מן המחקר הארכיאולוגי הנוצרי של ארץ  -ישראל

AWiidi

החל מן המאה הי " ט  ,ומן התפתחות התנועה הציונית וחיפוש השורשים בארץ  -ישראל  .בהתעניינות

המרובה בארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל ( שנתחזקה  ,כידוע  ,בשנים מאוחרות יותר ) היה הרבה מן
ההשתקפות הרומאנטית של הציונות  ,של חיפוש אחר העבר הרחוק ה ' מפואר ' ושל המגע החומרי

והפיסי עם העבר הזה  .כמו המחקר ההיסטורי  ,כך גם הארכיאולוגים ראו בעבודתם שירות לתנועה
הלאומית ויעוד חינוכי אידיאולוגי  .ב ' קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה '

נתפרסמו דבריו של נחמיה צימבליסט ( לימים

צררי ) ,

חבר קיבוץ תל  -יוסף  ,בנידון

:

בידוע שבגולה היינו נטולי חינוך לידיעת שרידי עברה של הארץ שבה חיינו ולא פחות
נטולי חינוך על אותה הארץ שעליה התפללנו שלוש פעמים ביום  .חוסר החינוך הזה
הבאנו איתנו גם לארצנו  . . .רצוני לומר כמה דברים גם על ערכו התעמולתי החשוב של

המדע הארכיאולוגי  ,שמנהיגינו עדיין לא למדו לנצלו כראוי  .כאשר אני מעלה בדעתי את

מחקריהם החשובים של אולברייט ואלט  ,הייתי מצרף את הדברים האלה לדברי התעמולה
הציונית  . . .אז לא היה מגיע אחד ממנהיגינו למה שאמר באחד הכינוסים האחרונים
נחום סלושץ

:

' היתה לנו חכמת ישראל באירופה  ,אבל בחיינו בגולה היינו נטולי שרשים '  .אנו זקוקים
לחכמת ישראל חדשה  ,חיטוטים בבטן האדמה וכיו " ב .
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אחד ממניחי היסוד לאותה חברה לחקירת ארץ  -ישראל היה נחום סלושץ  .סלושץ שעלה לארץ
בראשית המאה

מאוריסה  ,תרם

גם מחקרים חשובים למחקר ההיסטורי של תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ובעת החדשה  .הוא מן הראשונים שעסק בחקר תולדות היישוב במאה
הט " ז .
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מאמרו מצביע על יכולת מחקרית  -ביקורתית משוחררת מרומאנטיקה  ,אשר אפיינה רבים מן

הכותבים בדורו  .הוא גם מן החלוצים אשר החל בחקירת תולדות עדות המזרח

במאמרו על העדה המערבית בארץ  -ישראל .

בארץ  -ישראל ,

63

בשנות העשרים והשלושים הופיעו כבר שני הסיכומים הראשונים של תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל בימי הביניים ובראשית העת החדשה

של אלכסנדר זיסקינד רבינוב "ן

( אז " ר ) י

:

בשנת תרפ " א

( ) 1921

הופיע סיכומו הראשון
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הספר סקר את תולדות

' תולדות היהודים בארץ ישראל ' .

היהודים בארץ מחורבן הבית השני ועד פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  .בשנת תרצ " ה

הופיע הסיכום השני של שמואל קליין  ' ,תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל ' .

65

( ) 1935

הוא מקיף את

התקופה ' מחתימת התלמוד עד תנועת " ישוב ארץ ישראל " ' ( הכוונה במושג זה ל ' יישוב הישן '

במאה הי " ט) .
לשינויי הפריודי של שני הסיכומים יש משמעות לראייה ההיסטורית של תולדות ארץ  -ישראל
ויישובה היהודי  .אצל או " ר עדיין שרירה התפישה ההיסטוריוגראפית המסורתית  ,הרואה בחורבן
הבית את ראשית תקופת הגלות  .כתיבתו רומאנטית ורגשנית מאוד ומשקפת את הלכי הרוח הציוניים
בשנים הללו  .על יהודי ארץ  -ישראל בימי הביניים הוא כותב
61

נ ' צימבליסט  ' ,בתי נכות

גליליים '  ,קובץ החכרה לחקירת אוץ ישראל ועתיקותיה  ,ד

ישראל ועתיקותיה  ,ג ( תרצ

102

" ה )  ,עמ '
63

נ'

:
( תש " ה ) ,

עמ '

. 41 - 40

. 338 - 323

סלושץ  ' ,לתולדות עדת המערבים בארץ ישראל מימים קדמונים ועד הדורות האחרונים '  ,ירושלים ( של א " מ

לונץ ) ,

ז

( תרס " ז) ,

עמ '

. 135 - 113
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א " ז רכינוב"ן  ,תולדות היהודים באוץ

65

ש ' קליין  ,תולדות הישוב היהודי באוץ ישראל  ,תל  -אביב

ישראל  ,יפו

תרפ " א .

תרצ " ה .

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

בהן [ בימי  -הביניים ] אנו רואים שורה ארוכה של גיבורים העומדים על משמרתם  ,הללו
נהרגים והללו באים תחתיהם ואת המערכה אינם עוזבים  . . .והישוב היהודי נבנה
נבנה ונחרב  .היום מחריבו טיטוס מחר אדריאנוס  ,ביצנצים  ,פרסים ,

ונחרב ,

ערבים  ,צלביים ,

מונגולים  ,מצרים  ,תורכים  ,דרוזים  ,מחריבים ומחריבים והישוב חוזר ונבנה  .אם לפי שעה
אין כתים יושבים במערות

אין לחם אוכלים עשבים

:

הזיקה למפעל הציוני מתבטאת אף היא בכתיבתו

:

...

66

' הגבורה העליונה  ,העקשנות של ברזל שהראה

עם ישראל תמיד בנאמנותו לארצו  ,היא ערובה להצלחת העבודה הענקית  ,שקבל עליו עכשיו לבנות
מחדש ביתו הלאומי בארץ אבותיו ' .

67

נקודה חשובה נוספת העולה מתוך קריאת

הספר  ,ואשר

יש לה השלכות גם על המשך המחקר

.

בתולדות היישוב היא העדר  ,או כמעט העדר  ,דיון בהיסטוריה הכללית של ארץ  -ישראל בתקופה
הנדונה

;

שכן  ,כפי שכבר נאמר לעיל  ,לדעתו  ,תושביה ושליטיה עסקו רק בהחרבתה .

מבחינות מסוימות שונה סיכומו של קליין מסיכומו של אז " ר  .קליין החל בחקירת ארץ  -ישראל
הי " ט ,

מן ההיבט הגיאוגראפי  -היסטורי שלה עוד בהיותו בווינה  .בכך הלך בעקבות חוקרי המאה
הנוצרים והיהודים  ,שנזכרו לעיל  .אך צורך השעה הביאהו לכתוב סיכום זה  .בהקדמתו לספר הוא
מסביר את תחומי הזמן של סקירתו
ירידתו של המרכז הארץ  -ישראלי  .וכן

שמואל קליין

' בחתימת התלמוד הירושלמי וביטול הנשיאות '  ,ראה את

:
:

' החומר ההיסטורי והטופוגראפי הרב שבספרות התלמודית

ושל אבות הכנסיה  ,וכן זה שבמקורות ההיסטוריים שלפני חורבן בית שני  ,טעון עיבוד שונה ממה
שניתן בספר זה בנוגע לתקופות הם אוח רות ' .

68

גם נקודת הסיום של הספ ר שונה מזו של אז " ר  .קליין

נימק זאת כך  ' :גמרתי את סיפור הדברים בתנועת ' ישוב א " י ' [ דהיינו ב ' יישוב הישן ' ] ולא המשכתי
בתקופת ' חיבת ציון '  ,מפני שאף תנועת ' ישוב א " י ' מקומה בעצם בהיסטוריה של עם ישראל

בגולה ' .

69

באמירה זו הדגיש קליין הלכי  -רוח  ,שעדיין רווחו אז ללא עוררין כמעט  ,בדבר ההבדל המהותי
שבין ' היישוב הישן ' לתנועה הציונית ול ' יישוב החדש '  .תפישת הפריודיזאציה שלו מתקרבת מאוד

לגישות שרווחות בהיסטוריוגראפיה הציונית ( תפישת דינור) באשר לראשית תקופת הגלות  ,ולגבי
ראשית העת החדשה בתולדות היישוב  ,הוא מקבל את תפישת דינור אך בחלקה בלבד .
קליין מעלה שלוש נקודות נוספות  ,שאף הן עוברות כחוט השני בהמשך המחקר של היישוב
א)
ב)

' השפעתו של הישוב בארץ ישראל על היהדות כולה ' ,
בארץ  -ישראל ,

העיסוק בתולדות היהודים

70

:

וזיקת יהודי התפוצות לארץ .

ולא בתולדות הארץ בכללותה  .קליין מודע

לבעייתיות שבכך ומקדיש לה דברים אחדים בהקדמה לספרו .
ג)

הדיאלקטיקה ביחס ליישוב שחי בארץ  -ישראל בדוררת שעברו  ,ובעיקר לייישוכ הישן '

ואורחות חייו  .על כך אומר קליין

:

אי אפשר לומר בכל זאת שאין ערך גם לישוב ההוא העתיק  . . .אבל אנשים בעלי מעוף
גדול לא קמו אז בארץ  . . .מכל מקום אין הרשות בידינו לבטל את הישוב ההוא ( כפי

שרגילים לומר היום  :את ' הישוב הישן ' )  . . .הישוב ההוא שחי ברובו על ' החלוקה '
66

א " ז רבינוכ " ן  ,תולדות היהודים בא " י ( הערה

.2

67

שם  ,עמ '

68

קליין ( לעיל  ,הערה

, ) 65

ההקדמה .

103

 , ) 64עמ ' . 1
69

שם ,

70

שם ,

שם .
שם .

יעקב ברנאי

מצב שבודאי לא ימצא חן בעינינו  -היה כביכול בא כוחו של כל עם ישראל  . . .והודות
לסבלו ועינוייו  . . .נשארה השאיפה ערה גם לבניין הארץ בלב רבבות ישראל שלגילוייה
הנפלא אנו עדים היום בתקופה הזאת של בניין ארץ ישראל ובניין עם ישראל בארצו  .י7
המשך דרכו של קליין בחקר ארץ  -ישראל ויישובה היהודי היה שוב בתחום
עת

הגיאוגראפי  -היסטורי ,

ערך את הכרך הראשון של ' ספר הישוב ' והשתתף כעריכת הכרך השני ( תרצ " ט  -תש " ד)  .שני

הכרכים  ,שהיו חלק מתכנית כוללת יותר  ,עסקו בחקר היישובים היהודיים בארץ  -ישראל מחורבן
הבית השני ועד לתקופת הצלבנים  .המטרה היתה להגיע עד לתקופת ' חיבת ציון '  .גם כאן  ,בנושא
הגיאוגראפי  ,נקטו קליין וחבריו בפריודיזאציה שגרס קליין בספרו המסכם .
בשנות העשרים והשלושים החלו להסתמן במחקר של תולדות היישוב גם העיסוק בהיבטים

הפרודוקטיביים והחקלאיים של יהודי ארץ  -ישראל  .עסקו בכך בעיקר אנשי תנועת

ובראשם יצחק בן  -צבי  .בשנת תרפ " ב

פקיעין ' .

( ) 1922

העבודה ,

פירסם בן  -צבי חוברת בשם ' הישוב היהודי בכפר

בחוברת הראשונה של המאסף ' ציון ' פירסם  ,כאמור לעיל  ,את מאמרו על כפר  -יסיף

72

( שקרא לו כפר  -יוסף )  .שני עניינים מרכזיים יש בחיבורים אלה

:

א ) הרציפות של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,נקודה חשובה מאד בהיסטוריוגראפיה הציונית
ובהסברה הציונית .

ב ) קדמותה של החקלאות העברית בארץ  -ישראל וראיית חלק מן הפלאחים הערבים בארץ -

ישראל כצאצאי היהודים  .בן  -גוריון ובן  -צבי אף הקדישו לסוגיית הפלאחים פרק מיוחד בספרם

שהוזכר לעיל .
נקודה זו העסיקה מאוד את אנשי תנועת העבודה בעלי האוריינטציה המשכילית  -סוציאליסטית .

כתיבתו של בן  -צבי בסרניה זו רוויה ברומאנטיקה לאומית עדה ביותר

:

כמו אגדת קדומים וכמו הד קול העולה מנבכי מאות שנים מצלצלת באוזנינו הידיעה על

דבר שירי
הנדחת שירי הישוב החקלאי היהודי אשר נשארו מימי קדם  ,בודדים וגלמודים כמו החרוב

הפלחים היהודיים  ,אשר נשארו מימי קדם בכפר קדומים זה  . . .כך חיים בפנתם

הקדמון אשר בצלו יחסו . . . .

73

אולם עבודתו המחקרית החשובה של בן  -צבי ותרומתו הגדולה לחקר תולדות הארץ ויישובה היהודי
היא חיבורו המאוחר יותר  ' ,ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני ' .

74

בספר זה באו לידי

ביטוי תפישותיו של כן  -צבי  ,אשר הובאו לעיל  ,אך גם ראייה כוללת יותר של תולדות ארץ  -ישראל .
פרק נכבד הוקדש בספר לתולדות ארץ  -ישראל והשלטון העות ' מאני בה ( שנכתב בידי ח " ז
הירשברג ) .

ביישוב היהודי בארץ  -ישראל רואה בן  -צבי את ' הבריח המקשר את העבר ההיסטורי

המזהיר של האומה עם ההווה האפור שלה ועם עתידה המקווה ' .

75

הרא העלה כמה בעיות  ,אשר

מעסיקות את המחקר ההיסטורי עד עצם היום הזה  :יחסי יהודים  -ערבים  ,תולדות העם ותולדות
הארץ  ,הזיקה והיחס ל ' יישוב
71

72

1 )( 4

73

שם ,

הישן '  ,העדות

בישראל ועוד .

שם .

תרפ " ב .

" בן  -צבי  ,הישוב היהודי בכפר פקיעין  ,תל  -אביב
שם עמ '  . 23 , 3רעיון הזיקה בין הפלאחים הערבים והיהודים לקוח מספרי המסעות של המאה הי " ט  ,וממנו

שאבו כמה מאבות התנועה הציונית  .ראה ביבליוגראפיה מקפת על כך אצל י ' שביט  ,מעברי עד כנעני  ,תל  -אביב
, 1983
74

עמ '

. 120

" בן  -צבי  ,ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני  ,ירושלים תשט " ו ( במהדורה מתוקנת ומורחבת על -

ידי ד ' תמר  ,ירושלים
ירושלים תש " ל  ,עמ '
75

בן  -צבי  ,שם  ,עמ '

טז .

תשכ " ו) .
. 205 - 201

על הספר ראה

:

ד ' תמר  ,מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובאיטליה ,

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

חוקר נוסף הנמנה עם בעלי מגמה זו  ,שאף הוא החל את דרכו במחקר בשנות העשרים  ,הוא יוסף
כרסלכסקי  -כרסלכי .

שעיסוקו המרכזי היה בתחום ' ידיעת הארץ '  ,שהיא בעלת אופי

כרסלכי ,

פופולארי  ,עסק גם במחקר היסטורי מעמיק  .מאמריו אלו כונסו לאחר  -מכן בקובץ מיוחד .

76

אף

הוא  ,כבן  -צבי  ,הירבה להתעניין בכפרים וב ' פלאחים ' היהודיים בארץ  -ישראל  .ברסלבי היה פחות
רומאנטי בכתיבתו ובעל גישה ביקורתית יותר במחקריו  .כך  ,למשל  ,כאשר השתמש במושג ' רציפות

הישוב היהודי בארץ ישראל '  ,מושג שהיה לנכס  -צאן  -ברזל בהיסטוריוגראפיה שלנו  ,שאל שאלות

ביקורתיות על מהותה של אותה רציפות  ' :כמה ארכה רציפותו של הישוב היהודי הקדום בארץ -
ישראל לאחר תקופת התלמוד  ,כיצד פסק להיות מעורה באדמת מכורתו  ,מה היה תהליך עקירתו
ממנה ומתי

נסתיים ' " .

הוא לא קיבל את טענת בן  -צבי על רציפות מוחלטת של היישוב היהודי

הכפרי בגליל  ,ובעיקר בפקיעין  ,מאז ימי קדם  ,הגם ש ' ביסודו ישוב עתיק היה  ,ישוב שדם יהודי
הגליל הקדמונים נזל בעורקיו ואנו רשאים לראות בו חולייה בשלשלת חקלאות יהודית שאולי לא
פסקה בארץ ישראל מעולם ' .

78

גם בפרשה אחרת  ,שזכתה למידה לא  -מבוטלת של מיסטיפיקאציה בהיסטוריוגראפיה היהודית

עד לימינו אלה  -פרשת דון יוסף נשיא ובניינה של טבריה במאה הט " ז  -ברסלבי היה מסויג
הרבה יותר  79 .הזכרנו לעיל את התלהבותו של גרץ בעניין זה  ,אשר היה הראשון להלבישה בלבוש
מדיני  .בעקבותיו הלכו חוקרים שונים  ,כגון שאול פנחס רבינוביץ ( מתרגמו של גרץ

ובעיקר יעקב הרוזן  ,בספריו בצרפתית ובעכרית

בארון .

ן8

80 ,

יוסף

יוסף ברסלבי
( ברסלבסקי )

לעברית ) ,

קלויזנר  ,דוכנוכ ולאחרונה אף שלום

הללו העניקו לפרשה זו מימד ציוני  ,מדיני ומעשי כאחד  .ברסלבי  ,כאמור  ,הסתייג מאוד מן

הפירוש הזה  ,ובמאמריו בנושא בולטת חריפותו המחקרית  .בצד השימוש הקפדני שהוא עושה

במקורות  .תפישה דומה  ,המבוססת על תעודות עות ' מאניות  ,הביע מאוחר יותר גם אוריאל

הד  ,ם

אשר הראה כי דונה גרציה  ,ולא דון יוסף נשיא  ,היתה הדמות הפעילה בפרשה  ,ושהיא חכרה את
אזור טבריה מן השלטון

העות ' מאני ,

' לשם השגת

העות ' מאני כגליל ושיקומה של טבריה כמרכז יהודי '

מטרתה ,
83

-

שהיתה הרחבת היישוב העברי

מסקנה זהירה יותר .

שני תחומים נוספים זכו בתקופת המנדט  ,ובעיקר בשנות הארבעים  ,להתפתחות מואצת

:

א ) התחום הביבליוגראפי של חקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .בהקשר זה יש להזכיר במיוחד
את תרומתו החשובה של ג ' קרסל בחיבורו ' ארץ ישראל ותולדותיה '

84

-

ביבליוגראפיה מוערת

ראשונה בעברית לחקר ארץ  -ישראל והיישוב היהודי בה  .בשנים שלאחר מכן פירסם קרסל מחקרים
יעקב
76
77

78

ברסלבסקי  ,לחקר ארצנו  :עבר ושרידים  ,תל  -אביב

"
שם  ,ההקדמה .
שם  ,עמ ' . 169

תשי " ד .

ואילך  ,ושם ביבליוגראפיה מקפת לנושא זה ומראי מקום לחוקרים הנזכרים  .למחקרים חדישים

79

שם  ,עמ '

80

יותר ,שלא נזכרו אצל ברסלבי  ,ראה בהערות להלן .
" הרוזן  ,דונה גרציה ומדינת היהודים בטבריה שבגליל  ,ירושלים

81

180

 .קק 1983 ,
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0

. 1978

and' Religious
.
History

להלן .

א ' הד  ' ,תעודות תורכיות על בניינה של טבריה במאה הט " ז '  ,ספונות  ,י

רב .

83

שם  ,עמ '

84

לעיל  ,הערה

. 23

Social

ג

( תשכ " ו ) ,

עמ '

קצג  -רי .

5 . Baron ,

1 05

הרוזן

יעקב ברנאי

חשובים בתולדות העיתונות הארץ  -ישראלית

85 ,

וכמה מונוגראפיות ומקורות חשובים לתולדות

משכילי ארץ  -ישראל וחוקריה במאה הי " ט  ,כגון לונץ  ,ישראל דב פרומקין ( עורך

' החבצלת ' ) ,

יואל

משה סלומון 86ואחרים .
ב)

פרסום מקורות עבריים לתולדות היישוב  ,בעיקר על  -ידי אברהם יערי  .יערי החל בשנות

הארבעים בפרסום סדרת המקורות שלו לתולדות הישוב
ישראל ' וימסעות ארץ ישראל ' .

87

:

' אגרות ארץ ישראל '  ' ,זכרונות ארץ

כמו  -כן טרח שנים רבות על חיבורו המקיף ' שלוחי ארץ  -ישראל ' .

88

בחלקו הראשון של ספר זה ניסה לסכם סיכום היסטורי את פרשת השליחות של שד " רי ארץ -
ישראל  ,ובחלקו השני סקר אחד לאחד מאות רבות של שליחים שיצאו מן הארץ במשך הדורות .
מפעלו של יערי  ,הגם שאינו נקי מפגמים

89 ,

אין ערוך לו בחשיבותו ; שכן לראשונה ניתנו בידי

הקורא והחוקר קבצים של מקורות לתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .אכן  ,איסוף המקורות
ופרסומם נעשה מתוך מגמה ציונית ברורה  -להצביע על הדיקה העמוקה של היהודים לארץ -

ישראל  .לספרו המונומנטלי  ' ,שלוחי ארץ
גצל קרסל

ישראל ' ,

ערך עצום בעיקר בגלל הריכוז של חומר

היסטורי רב שנאסף בו ; כמעט ואין שם קהילה  ,אישיות  ,או מושג בתולדות היישוב היהודי בארץ -
ישראל שלא תמצאנו במפתח הספר  .לעומת זאת המונוגראפיה על השליחות שהקדים יערי לספרו

.

זה  ,זכתה לביקורת שלילית .

90

המגמה ההיסטוריוגראפית הציונית באה לידי ביטוי גם בשני חיבורים דומים  ,שנדפסו בשנות
הארבעים ,

בנושא העליות של יהודים לארץ  -ישראל  .אלו ספריהם של חוקר החסידות ש " א

הורודצקי  ' ,עולי ציון '  ,י 9ושל י " ר וילהלם  ' ,דור דור ועוליו ' .

%

בספרים הללו מובאת סקירה של

עליות רבנים לארץ  -ישראל לאורך הדורות  ,ובכתיבתם ניכרת המגמה של דינור ושל הזרם הדתי -

לאומי  ,אשר מבקשת להצביע על

' הציונות שלפני הציונות '  .כתיבתו של הורודצקי גדושה

בפראזולוגיה  .וילהלם מבקש בספרו ' להעיד על חיבת ציון לפני " חיבת ציון "  ,להורות כי ל ' עליה
הראשונה ' במובנה החדיש קדמו עליות רבות לארץ ישראל  . . .עוד לפני עגון האניות בנמל יפו
בקיץ

 1882עם

קבוצת המשכילים הצעירים חברי אגודת ביל " ו ' . . . .

93

וילהלם מדגיש בעיקר מה

שאחר  -כך הפך לקו המנחה בזרם הדתי  -לאומי בהיסטוריוגראפיה  ,לאמור  ,שבלי ' היישוב הישן ' לא

יכול היה ' היישוב החדש ' להצליח .

ביישוב הארץ  -ישראלי היו בשנות הארבעים מי שרצו לתרגם מיפגש מחודש זה עם העבר הרחוק
85

אברהם יערי

ג'

קרסל  ,תולדות העתונות העברית בארץ ישראל  ,ירושלים תשכ " ד  .מחקרים מוקדמים על העיתונות הופיעו כבר

למנות כאן את כל המחקרים בתחום זה  ,אך נציין את ספרה של גליה ירדני  ,העיתונות העברית בארץ ישראל
בשנים
86

87

, 1904 - 1863

ביבא -

תל אביב

ביבא -

א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,תל  -אביב תש " ג ; הנ " ל  ,מסעות ארץ ישראל  ,א  -ב  ,תל אביב תש " ז ; הנ " ל  ,זכרונות

ארץ ישראל  ,תל  -אביב

ש1 0

תשכ " ט .

למשל  :ג ' קרסל  ,יהודה וירושלים  ,ירושלים תשט " ו ; הנ " ל  ,מבחר כתבי ישראל דב פרומקין  ,ירושלים תשי " ד
וכן ההדרת ספרו של לונץ  ,נחיבוח ציון וירושלים ( לעיל  ,הערה  , ) 18ועוד רבים .

;

תש " ז .

88

הנ " ל  ,שלוחי אוץ ישראל  ,ירושלים תשי " א .

89

וראה מה שהעיר על כך י ' הקר ( לעיל  ,הערה

 ; ) 26עמ ' , 241

הערה

:3

' גם הקבצים הנודעים של א ' יערי . . .

שחשיבותם היתה מרובה להפצת ידיעת ארץ ישראל ותולדותיה וערכם רב כיום כמעשי כינוס  ,מבוססים על

טקסטים לא בדוקים . ' . . .
90

כ " ץ ( לעיל  ,הערה

91

ש " א הורודצקי  ,עולי ציון  ,תל  -אביב

 , ) 58עמ '

. 260 - 252

תש " ז .

92
93

י " ר וילהלם  ,דור רור ועוליו  ,ירושלים

שם ,

הקדמה .

. 1946

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

לכלל תפישה רעיונית ולגמרי לא מנותקת מן ההיבט ההיסטוריוגראפי  ,והכוונה ל ' כנע נים ' .

94

מבחינה זו שונים ה ' כנענים ' בתכלית שינוי מן הזרם ההיסטוריוגראפי הציוני הקלאסי  ,שביקש לחבר
את הקצוות בארץ  -ישראל ובתולדות ישראל  ,מכלי לנתק את ימי  -הבינים מהרצף של תרלדות
היישוב .
המנדט ,

כך הלכה אפוא והתפתחה המגמה הארץ  -ישראלית בהיסטוריוגראפיה היהודית בתקופת

בעיקר בקרב חוקרים ומלומדים תושבי הארץ  ,מתוך אוריינטציה ציונית ברורה  .זו באה להצביע על

המקום המרכזי של ארץ  -ישראל בתולדות העם היהודי  ,לא רק בדור ההתעוררות הלאומית  ,אלא גם
בדורות הקודמים .
דומה  ,שהאיש אשר עיצב  ,השפיע ואף יסד שיטה היסטוריוגראפית שלמה ומסודרת לגישה
אשר

רבים נטלו בה

חלק  ,הוא

זו ,

בן  -ציון דינור  .כבר הוזכר לעיל חלקו החשוב של דינור בהקמת

החברות וכתבי  -העת הקשורים לחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,וכבר רמזנו על תחומים שונים
בהם השפיע דינור  ,כמו שאלת הפריודיזאציה של תולדות היישוב .

בהעלאת קווים לתרומתו של דינור בתהום חקר תולדות היישוב  ,אין ככוונתנו לסקור את כל
מפעלו ההיסטוריוגראפי  .ברצוננו אך להצביע על המגמות המרכזיות במחקריו בתחום דיוננו
ולנסות להעריך את השפעתו על המשך המחקר  .ב " צ דינור שילב באישיותר המגוונת רקע

בז ציוו דינור

חסידי ,

ישיבתי  ,משכילי  ,אוניברסיטאי  ,סוציאליסטי  -מהפכני וציוני  ,והוא ניזון מעולמן של מזרח  -אירופה
ומערבה  .משעלה ארצה
בתחומים הללו .

ב 1921 -

החל בפעילותו ההיסטוריוגראפית ונתגלה כבעל השפעה וכמכוון

95

דינור לא היה ' חוקר תולדות היישוב ' ( הגם שעסק גם

בכך ) ,

אלא היסטוריון כללי של תולדות

ישראל  .מה שייחד אותו מההיסטוריונים הכוללים הגדולים שקדמו לו  ,כגרץ ודובנוב  ,או מבני
דורו  ,כשלום ובארון ( ובמידה מסוימת אף

מבער ) ,

הוא מרכויותה של ארץ  -ישראל בגישתו

ההיסטוריוגראפית  .ואכן בדיקת מחקריו של דינור בתחום תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל
מוכיחה ,

שרובם

הציונות ' )

96

מוקדשים לזיקת היהודים לארץ  -ישראל ( כמו המקורות שפירסם ב ' ספר

או לתולדות העליות לארץ  -ישראל כימי  -הביניים ובראשית העת החדשה .

97

כלומר ,

דינור לא ראה את היישוב כיחידה העומדת לדיון כפני עצמה  ,כפי שחוקרים רבים בדורו ובדור
שאחריו עשו  ,אלא ראה בו נקודה מרכזית של העם היהודי כאשר הוא מסתכל עליו מן הגולה .
בשורה של חיבורים ומחקרים ביטא את תפישתו ההיסטוריוגראפית בצורה הברורה ביותר .
בנוסף למבואות ל ' ציון ' שנזכרו לעיל  ,אשר נכתבו בשנות העשרים והשלושים  ,הציג את השקפתו

בצורה רחבה לראשונה בהקדמתו לכרך הראשון של ' ישראל בגולה ' ( תרפ " ו ) .
94

ראה

בעיקר :

שביט ,

בחיבור זה

98

ב ' קורצוייל  ' ,מהותה ומקורותיה של תנועת ה " כנענים " '  ,לוח הארץ  ,תשי " ג  ,עמ '

 ; 129 - 107י '

מעברי עד כנעני  ,ירושלים תשמ " ד  ,ושם הפניות מתאימות לכתביהם של ה ' כנענים '  .אחרי מלחמת ששת

הימים נסחפו גם שרידי ה ' כנענים ' בהתלהבות הכללית שהביאה לפריחת חקר היישוב  ,ואהרן אמיר אף הוציא
חוברת מיוחדת של ' קשת ' על או
95

-,

ישראל במאה הי " ט ( בק "ן תש " ל )  .ואקדיש לפרשה זו דיון מיוחד .

על דינור ראה  :ש ' אטינגר  ' ,כן ציון דינור  ,האיש ופועלו ההיסטור "  ,בפתח ספרו של דינור ( לעיל  ,הערה

ז  -יח

; ע'

שוחט  ' ,מקומה של ארץ  -ישראל בהיסטוריוגרפיה של בן  -ציון דינור '  ,ירושלים  :מחקרי ארץ  -ישראל

96

ברה ( תשט " ו )  ,עמ ' שיט  -שכג .
ב " צ דינור  ,ספר הציונות  ,ת " א תרצ " ט .

97

ב " צ דינור  ,במאבק הדורות  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

. 79 - 69
98

ב"צ

 , ) 3עמ '

ביבא -

; 267 - 232

הנ " ל  ,במפנה הדורות  ,ירושלים תשט " ו ,

דינור  ,ישראל בגולה  ,תל אביב תשי " ח , 2וראה הנ " ל  ,דורות ורשומות ( לעיל  ,הערה
-

, )3

עמ '

עמ '

. 141 - 98

 )( 7ו

( דינבורג )

יעקב ברנאי
( ואחרים )

התפלמס עם ההיסטוריוגראפיה של דור האמנציפציה וגם עם תפישת המרכזים של

דובנוב  .מול האפשרות של השתלבות ואבדן הייחוד הקיבוצי היהודי של דור האמנציפציה  ,העמיד

דינור את אחדותה הלאומית של ההיסטוריה היהודית סביב המרכז הארץ  -ישראלי
המרכזים המשתנים של דובנוב  ,העמיד דינור את ' גלויות וחורבנן '

99 ,

;

מול תורת

בעצם ימי השואה  ,והדברים

ברורים .

אחד העניינים החשובים בגיבוש תפישתו של דינור על מרכזיות ארץ  -ישראל בהיסטוריה
היהודית  ,הוא הפריודיזאציה של תולדות ישראל  .בידוע הוא  ,שהפריודיזאציה איננה רק עניין טכני ,
לנוחות הלומד היסטוריה  ,אלא יש בה גם מידה לא  -מבוטלת של השקפתו של מחלק הזמנים על

ההתפתחות ההיסטורית  .ואכן  ,דינור הירבה לכתוב על הקשר שבין ההיסטוריון ותפישתו ובין
החלוקה לתקופות  .כמו  -כן הדגיש את השוני בראיית ההיסטוריה ותקופותיה בכל דור ודור .
שעשה

! 00

נראה ,

כן משום שראה לנכון להסביר את גישתו המיוחדת בעניין הפיריודיזאציה של תולדות

ישראל  ,לעומת ההיסטוריונים שקדמו לו  ,ואת הלגיטימאציה שיש לתפישתו השונה  ,לאור
התמורות העוברות על העם היהודי  ,ובעיקר המאבק הציוני .

לעצם העניין גרס דינור  ,שתקופת הגלות התחילה רק עם הכיבוש הערני של ארץ  -ישראל

( ) 634

ולא עם חורבן הבית השני  ,מרד בר  -כוכבא או חתימת התלמוד הירושלמי  ,כפי שקבעו אחרים לפניו

ובזמנו  .עד הכיבוש הערבי המרכז הארץ  -ישראלי היה  ,לדעתו  ,לא רק מרכז בתודעה היהודית  ,כפי

שנשאר תמיד גם בימי  -הביניים  ,אלא גם מרכז ארצי גשמי גדול  ,בעל ישות עצמית .

ן0ן

את ראשיתם

של הזמנים החדשים בתולדות ישראל הציע דינור לראות לא בהשכלה ולא באמנציפציה וגם לא

באירועים או בזרמים אחרים  ,אלא בעליית חבורתו של ר ' יהודה חסיד מפולין לארץ  -ישראל בשנת

ת " ס ( . ) 1700

!%

את תפישותיו הרעיוניות והפרגמאטיות בנוגע לחקר תולדות היישוב  ,הירצה דינור בכינוס

העולמי הראשון למדעי היהדות  ,שנתכנס בירושלים בשנת תש " ט ( . ) 1949

03ן

זהו מאמר פרוגרמאטי ,

ובחירת הבמה להרצאה מצביעה אף היא על מגמתו .
דינור קבע בהרצאתו זו שלושה מוקדים מרכזיים לתולדות היישוב

א ) הייחוד ההיסטורי הארצי שלו

;

ב ) השילוב של תולדות היישוב בהיסטוריה
ג)

:

היהודית ;

תולדות היישוב כבעיה היסטוריוגראפית .

המעיין בדבריו  ,רואה כי לצד תפישת מרכזיותה של ארץ  -ישראל והיישוב היהודי בה בעיני
הפזורה היהודית  ,יש בה גם ספיקות ואפילו הסתייגויות מתפישה טוטאלית זו  ,בצד אפולוגטיקה ,
הרהורי  -לב ואף סתירות  .דינור מצביע על כך  ,שהיישוב  ,בעיקר מאז מסעי -הצלב  ,הוא ' שקע שלא
הספיק להתגבש ומבחינה היסטורית כאילו אין לו גוף ודמות

)( 8

1

הגוף ' .

04י

כמו  -כן הוא מצביע על

99

שם  ,עמ '

100

למשל  ,שם  ,עמ '  , 90 , 30ובעוד מקומות בכתביו  .על שאלת הפריודיזציה של תולדות ארץ  -ישראל ראה לאחרונה ,
ש ' שמיר  ' ,מתי התחילה העת החדשה בתולדות ארן  -ישראל '  ,קתדרה  ( 40תמוז תשמ " ו)  ,עמ ' . 158 - 138

. 175 - 102

101

שם  ,עמ '

102

דינור  ,במפנה הדורות ( לעיל  ,הערה

, ) 97

עמ '

103

ראה בספרו  ,במאבק הדורות ( לעיל  ,הערה

, ) 97

. 100 - 98

. 68 - 19
עמ '

 . 86 - 79יש

להעיר  ,כי בראש הספר נשמטו העמודים למאמר

זה  ,ובסופו נשמט האזכור כי הוא פורסם לראשונה ב ' דברי הכינוס העולמי הראשון למדעי היהדות '  ,ק " ן תש " ז ,
ירושלים תשי " ב  ,עמ '

. 377 - 371

104

במאבק הדורות  ,שם  ,עמ '

. 79

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

הסיוע של קהילות התפוצות ליישוב כעל חלק אורגאני מתולדות היישוב  ,וזאת כנגד מגמה הפוכה

שהיתה רווחת בעניין זה  .דינור מדבר לא רק על העליות לארץ  -ישראל  ,אלא על ' העלייה והירידה ' ,
ובכך הוא חורג מהגישה ההיסטוריוגראפית הציונית  ,שלא הירבתה לכתוב על הירידה מן הארץ ,
דבר שנגד את האידיאולוגיה הציונית והמאמץ הלאומי  .יתר  -על  -כן  ,דינור טוען  ,ש ' אף מבחינה
תרבותית אין להגיד שהיתה

רציפות היסטורית בישוב אחרי מסעי הצלב ' .

105

כל אלו הן כמובן

הסתייגויות מהגדרת המרכז  .מאידך  ,רואה דינור את היישוב כעילית של העם היהודי  -רעיון לא

חדש  ,הקיים משלהי ימי  -הביניים ואילך  ,אשר התפתח מאוד בתקופה החדשה  .עיון בשלושת
המוקדים שנזכרו לעיל  ,מראה כי דינור התעלם לגמרי מתולדותיה הכלליים של ארץ  -ישראל ,
מהשלטון  ,מהדתות השונות ומהאוכלוסיה הלא  -יהודית שישבה בארץ וגילתה בה עניין  .לא

במקרה  ,לדעתי  ,פותת דינור את מאמרו בהגדרת המושג ' היישוב בארץ  -ישראל '  ,באומרו שהכוונה
במילה ' יישוב ' סתם היא רק ליישוב

היהודי .

06ן

יתר -על  -כן  ,בבואו לדבר על ייחודו של היישוב

היהודי באוץ  -ישראל  ,לעומת קיבוצים יהודיים אחרים  ,הוא אומר  ,כי בעוד שכניסתם של
היישובים היהודיים לארצות השונות ומעמדם שם  ' ,מותנים היו בתנאיהן הכלליים של אותן

ארצות '  ,אין הדבר כן בארץ  -ישראל  .היישוב היהודי בארץ עומד בניגוד לחורבנה ולשממונה -
חורבן בידי אויבים וצוררים או בידי ה ' מידבר ' וה ' שממה '  -וההמשך של היישוב מבחינת
הרציפות לא

פסק .

07ן

כאן באה לידי ביטוי תפישה קיצונית מאוד של הציונות בדבר ארץ  -ישראל הריקה מאדם
והחרבה  .תפישה דו מצויה כבר בדברי הרמב " ן והיתה ידועה בימי  -הביניים  .על הפסוק ' והשמתי

אני את הארץ ושממו עליה אויביה היושבים בה ' ( ויקרא כב לו) אומר הרמב " ן בפירושו לתורה ,
בהקשר למפלת הצלבנים

בארץ  -ישראל :

' היא בשורה טובה מבשרת כל הגלויות שאין ארצנו

מקבלת את אויבינו  . . .כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון שכולם משתדלים להושיבה ואין

לאל יד. ' 0

! 08

בחריפות רבה יותר הביע דינור תפישה זו שנים רבות לאחר -מכן במאמר פחות ידוע שלו ,
שנשא אופי פובליציסטי פולמוסי  ,רעיוני ופוליטי בשם ' זכותנו על ארץ ישראל '  ,ותחתיו כותרת -

מישנה

:

' לערבים באוץ ישראל  -כל הזכויות  ,אבל על ארץ ישראל  -שום

ניתן להצביע על כמה סתירות בתפישתו של

דינור :

זכות ' .

09ן

דבריו על אי  -הרציפות היישובית

והתרבותית של היישוב אינם מתיישבים עם מרכזיותו של היישוב ; חוסר השפעתו של היישוב על

התפוצרת  ,לעומת הסמכות הדתית  ,שכביכול היתה לו ; הגדרת היישוב כעילית של העם היהודי לא
זכתה אצלו לניתוח ולהגדרה ברורה  .בנושא חורבנה ושממונה של הארץ וביטול כל ' היסטוריה

אחרת ' של הארץ  ,נוצרית או מוסלמית  ,קשה לומר שהוא משכנע  .נראה שנכונה הגדרתו של

. 80

105

שם  ,עמ '

106

בסוגיית ההגדרה של המלה ' יישוב ' אדון במקום אחה ראה  ,למשל  ,מה שהעיר בעניין זה א ' כרמל  ' ,שלם או

חסר ? '  ,המזרח החדש  ,כו ( תשל " ו -תשל " ז )  ,עמ '

, 102 - 98

בנוגע לשם הקובץ ' שלמ '  .והשווה שם הקובץ הנ " ל

בשערים העברי והאנגלי  ,בכרכים א  -כ ( תשל " ד  -תשל " ו ) שלו  ,לבין כרך ג ואילך ( תשל " א )  ,וכן תגובת העורך " ,
הקר  ,למאמרו הנ " ל של כרמל  ,שם  ,עמ ' . 102
107

108

דינור  ,במאבק הדורות ( לעיל ,הערה  , )97עמ ' . 79
השווה  :ח פראוור  ,הצלבנים  :דיוקנה של חברה קולוניאלית  ,ירושלים תשל" ו  ,עמ ' . 315
אטינגר  ,שהסב את

109

תשומת  -לבי לעניין

זה .

מ ' כהן ( עורך )  ,פרקים בתולדות אוץ ישראל  ,א ,

תלא -אביב תשמ " ב  ,עמ ' . 414 - 410
ביב
-

תודתי נתונה לפרופ '

ש'

קלקלן

יעקב ברנאי

תלמידו המובהק  ,ש ' אטינגר  ,שכתב עליו  ,כי ' יש בו משום כך מן המזיגה של אידיאולוג לאומי
ושל היסטוריון לאומי

.

דגול ' 10י

ואכן  ,דינור ראה עצמו  ,הן במפעלו ההיסטוריוגראפי והן בשאר

התחומים בהם עסק בימי חייו  ,כמשרת התנועה הלאומית היהודית  .הוא הירבה לערב את התפישה
ההיסטוריוגראפית שלו עם המאבק הציוני על ארץ  -ישראל  .י1ן לזכותו ייאמר  ,שלא ניסה לטשטש

זאת וכתב על כך בגילוי  -לב בערוב ימיו

:

הדברים במידה רבה קשורים ושזורים במאבק שהיישוב והציונות נאבקו בחמישים שנים
אלה על זכויותיו של העם בארצו וזכותו על הארץ  ,שרק אנחנו יחדנו אותה כאוץ ובה גם
נתייחדנו כעם  .מתנגדינו אויבינו שללו תמיד גם את ייחודה וטענו  ,כי היא אינה אלא חלק

של ארץ סוריה שהם כבשוה  ,יושבים בה ושולטים עליה  .במידת יכולתי לקחתי חלק

במאבק זה 2 .יי
 .דינור אמנם השתתף בפועל במאבק זה  ,ולא רק בכתיבה ההיסטוריוגראפית שלו  .הוא כתב

תזכירים בנוגע לזכויות היהודים על ארץ  -ישראל  ,אשר שימשו את הנהגת היישוב והסוכנות
היהודית במאבק על ארץ  -ישראל בשנות השלושים והארבעים  .אחד מן התזכירים הללו  ' ,מאבק
דורות על ירושלים מחורבן ירושלים על ידי טיטוס עד מלחמת העולם הראשונה ' ,
לסוכנות היהודית בשנת

בענייני תכנית

1938

ושימש אותה בדיוני ועדת וודהד

) Woodhead

13ן

הוגש

 .נ) שבאה אז לארץ

' החלוקה ' .

דינור לא היה היחידי אשר השתתף בפעילות הספרותית וההיסטוריוגראפית של התנועה
הציונית בעת מאבקיה המדיניים  .המוסדות הלאומיים הגישו כמה ' תזכירים היסטוריים ' לוועדות

השונות  ,שבדקו את שאלת ארץ  -ישראל בשנות השלושים והארבעים  .תזכירים אלו הוכנו בידי
חוקרים והיסטוריונים של תולדות הארץ ויישובה היהודי  ,כגון מ ' אבי  -יונה  ,י ' בן  -צבי  ,י " ד
וילהלם  ,ב ' מייזלר

( מזר )  ,י ' פראוור

ואחרים 4 .יי

ב ' תזכירים ' הללו הודגשו הסוגיות של היישוב

היהודי בארץ  -ישראל בעת העתיקה  ,רציפות היישוב היהודי בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה
ותיאור גלי העליות לארץ  -ישראל  .פעילותם של החוקרים בהכנת התזכירים הללו מעידה אף היא
על הזיקה העמוקה שבין התפתחות המחקר והכתיבה ההיסטורית על היישוב היהודי בארץ  -ישראל
לבין הפעילות המדינית

הציונית .

נבדוק את השפעת רעיונותיו של דינור על המחקר ההיסטורי בשלושה נושאים  :א ) מרכזיותה

של ארץ  -ישראל בהיסטוריה היהודית ; ב ) הפריודיזאציה של תולדות ישראל ; ג ) כיווני המחקר

בהיסטוריוגראפיה .
תתן לומר  ,שתפישתו הכוללת בדבר מרכזיותה של ארץ  -ישראל ויישובה היהודי לא נתקבלה
110

בהקדמה לספרו של ב " צ דינור  ,דורות ורשומות ( לעיל  ,הערה נ )  ,עמ '

111
112

ב " צ דינור  ,במאבק הדורות ( לעיל  ,הערה

113

שם  ,עמ '

. 350 - 299

עניין  ,בשנת
114

1 10

. 238 - 230

כ " ץ ( לעיל  ,הערה

, 1928

 , ) 58עמ '

יז .

 , ) 97עמ ' . 7

פרופ ' אטינגר העירני  ,כי דינור כתב והגיש למוסדות הלאומיים תזכיר מוקדם יותר באותו

אולם עד כה לא עלה בידי

למוצאו .

ראה  ,למשל Palestine , Jerusalem 1936 :
, The Historical Connection of the Jewish People wt
ובמהדורות נוספות  ,תזכירים היסטוריים  ,ירושלים חש " ו  .יש לציין  ,כי גם אצל הערבים התפתחו מגמות דומות
בבואם לטעון לזכותם על האוץ בתקופת המנדט  ,וראה  :י ' פורת  ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית
הפלסטינאית  , 1929 - 1918 ,תל  -אביב  , 21976עמ '  . 32 , 30 , 11הנ " ל  ' ,אידיאולוגיה אנטי  -ציונית ואנטי יהודית

בחברה הלאומית הערבית בא " י '  ,ש ' אלמוג ( עורך)  ,שנאת ישראל לדורותיה  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 236
מקווה לדון בסוגיה זו במקום אחר .

אני

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

על  -ידי רוב ההיסטוריונים והחוקרים המרכזיים בתולדות ישראל ובמחשבה היהודית  ,מהם
מתלמידיו המובהקים  .יעקב כ " ץ ואפרים אורבך ראו הפרזה רכה בתפישתו  .מאידך גיסא  ,תעודות

הגניזה  ,הרחיבו והעמיקו את ידיעותינו על היישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים והדגישו

במובנים מסוימים את מרכזיותה של הארץ בקרב יהודי אגן הים  -התיכון  ,בייחוד בימי  -הביניים
המוקדמים ( עד המאה

הי " א ) .

כך  ,למשל  ,מעמדם של הישיבה והגאון בירושלים בתקופה זו

וידיעות רבות על יישובים יהודיים זכו להארה מחודשת ושונה לחלוטין בהיסטוריוגראפיה

בעקבות פרסום תעודות הגניזה וחקירתן  .אחרי המאה הי " א ניכרת ירידת המרכז בארץ  -ישראל 5 .יי

ש ' אטינגר תופש בדרך שונה את תולרות עם ישראל בעת החדשה מאשר מורו ורבו .
מאהלר ובארון  ; 7 ,ן אינם הולכים בדרכו של דינור בסוגיה זו  .לעומת זאת  ,נתקבלו בדרך  -כלל
 ;6ן

גם

התפישות של דינור ובער על אחדותה ורציפותה של ההיסטוריה היהודית  ,גישה המהווה את
תמציתה של ' האסכולה הירושלמית ' בהיסטוריוגראפיה

היהודית .

עם הבולטים שבמתנגדי תפישת דינור נמנה יעקב כ " ץ  .מחקריו של כ " ץ בהיסטוריה היהודית
משתרעים על  -פני תחומים רבים  ,אך לענייננו חשובים במיוחד מתקריו בנושא ' מבשרי הציונות ' ,
ביקורתו על דינור וכמה התבטאויות שלו על ' היישוב  lle lwlnלמרות זהירותו והתלבטותו  ,הרי
בכמה עניינים נוטה כ " ץ לזרם הדתי  -לאומי בהיסטוריוגראפיה ( ראה

להלן ) .

כ " ץ מדגיש את

מקורות היניקה המסורתיים והמשיחיים של הציונות ואת הרצף שבין אלמנטים ב ' יישוב הישן '
לרעיונות הציוניים  .כך  ,למשל  ,הוא מכנה את ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  ,מאנשי ' היישוב הישן '
בירושלים במאה הי " ט  ,אשר הטיף לעבודת אדמה  ' ,הסבא של הציונות ושל נטורי

קרתא ' .

9ין

מאידך מסתייג כ " ץ מגישת דינור וממשיכיו ( גם בזרם הדתי  -לאומי )  ,הרואה בחסידות ובהשכלה
רעיונות של גאולה לכינון ארץ  -ישראל  .הוא חולק על דינור  ,הרואה בעליות של המאות הי " ח  -י " ס
' עליות ריאליסטיות ' ,

120

ומסתייג מהאצלת התואר ' ציוני ' או ' מבשר ציונות ' לדמויות יהודיות ולא -

יהודיות במאות הללו  .יתר  -על  -כן  ,כ "ץ אינו מקבל את הדעה  ,כי לעליות של המאה הי " ט היה אופי

משיחי  ,ואומר  ' :מכל מקום בין עלייה זו [ של ר ' יהודה החסיד ] לבין העליות המאוחרות חלה
הפסקה ובמרחב ההיסטורי היהודי בכללו חלה הסתלקות ביודעים מכל זיקה לתקוה
אולם

משיחית '  .ן2י

פרקים מגישתו של דינור ביחס לארץ  -ישראל והיבטים שונים שלה השפיעו על דור

החוקרים שאחריו  :אצלם ישנה הדגשה רבה יותר במחקר ההיסטורי והרעיוני על מקומה של ארץ -

ישראל בתודעה היהודית של יהודי התפוצות בימי  -הביניים ובראשית העת החדשה  .יותר ויותר
מחקרים נכתבים על העליות לארץ  .גם משקל תולדות היישוב בכלל המחקר ההיסטורי היהודי
והכללי של

ארץ -ישראל גדל מאוד  ,ובכך הרגשמה אחת ממטרותיו של דינור .

בין החוקרים שהושפעו מתפישת דינור  ,ישנם בעלי תפישה מכסימליסטית של שלמות הארץ ,
115

כ " ץ ( לעיל  ,הערה
הגולה  ,י " ז ( מס '

 , ) 58עמ '  ; 238 - 230א " א

אורבך  ' ,מודעות של מרכן ותפוצות כתולדות ישראל '  ,בתפוצות

 , 75 / 76תשל " ו )  ,עמ ' ; 20 - 10

גיל ( לעיל  ,הערה

העת החדשה  ,תל  -אביב

 , ) 26עמ '

. 29 - 17

תשכ " ט .

116

ראה

117

ראה עליהם

118

מאמריו של כ " ץ בנושא הלאומיות היהודית קובצו בספרו  ,לאומיות יהודית ( לעיל  ,הערה

119

על הרבנים אלקלעי וקלישר ראה שם  ,עמ '  . 356 - 285על שלזינגר ראה דבריו בתוך הקובץ  ,הכרת העבר בתודעת

:

ש ' אטינגר  ,תולדות עם ישראל

:

להלן .

העמים ובתודעת עם ישראל  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '
120

כ " ץ ( לעיל  ,הערה

121

שם  ,עמ '

. 235

 , ) 58עמ ' , 4 - 3

. 235

. 143

, ) 58

ובו עשינו שימוש .

ן 1 1

יעקב ברנאי

כגון מיכאל איש  -שלום  .איש  -שלום הלך בבירור בדרכו של דינור  ,בתוספת נופך  ,שממנו עולה

הפוליטית .

תפישתו

מלכויות ' ,

22ן

שני חיבוריו החשובים הם ' מסעי ננצרים לארץ ישראל ' ו ' בצילן של

וראוי לציון גם מאמר  -ביקורת בשם ' יישובה של ארץ ישראל '

! 23

שכתב על ספ רו של

י ' בן  -צבי  ' ,ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני '  ,במהדורתו הראשונה  .מאמר זה פותח
במלים

:

' שלושים שנה ויותר טורח יצחק בן צבי להוכיח את רציפותו של היישוב היהודי בארץ

ישראל '  ,המהווה אחד הטיעונים החשובים בהיסטוריוגראפיה הציונית  .בהמשך הוא מתפלמס עם

ההיסטוריוגראפיה הלא  -יהודית והיהודית  ,שהנמיכו את קומתו של היישוב היהודי באוץ  -ישראל
אחרי החורבן  ,ובכך הולך הוא בעקבות דינור בצורה ברורה  .אולם יש במאמר  -ביקורת זה גם
אבחנה  ,שנראה כי יש בה משום סתירה לתפישה הציונית וההיסטוריוגראפית המקובלת  .בדברו על
דאהר אל  -עמר  ,שליט הגליל מן המאה הי " ח  ,אומר איש  -שלום

:

גיבור התקופה היה דאהר אל עומאר [ כך ! ]  ,שליט ארץ הגליל שמרד בעות ' מאנים ואמר
להקים מדינה ערבית עצמאית בארץ ישראל  ,אלא שנכשל כשלון גמור  .ובדין מעיר

המחבר [ י ' בן  -צבי]  ,שהכשלון היה בלתי נמנע  ,הואיל והמרד לא נשען על גורם ציבורי
חיים הלל
בן  -ששון

מדינית .

24ן

אובייקטיבי  ,על מעמדות השואפים והמוכשרים לעצמאות
מעניין להשוות דברים אלה לגישה השונה  ,העולה מתוך מחקר מאוחר יותר  ,המתבסס על חומר
ארכיוני שלא עמד לרשותו של איש  -שלום

:

דאהר אל עמר נבדל משליטים אחרים בתקופתו בכך שהיה בן הארץ  .אמנם מוצאו היה
משבט בדווי  ,שהגיע מן

התחתון . . .

המדבר . . .

אך שבט זה התנחל דרך קבע במזרח הגליל

דאהר ואחיו היו איפא איבר מאיבריה של החברה המקומית  .לפיכך יש

לראות את עלייתו  ,התחזקותו ושלטונו כביטוי לדפוסי -יחסים והתנהגות מקומיים  .לשון

אחר  :היה

פלסטינאי  -גלילי . . . .

25ן

השוואת שני הקטעים הללו יכולה ללמדנו על מידת ההשתחררות של המחקר ההיסטורי הישראלי
מאפולוגטיקה  .דבריו של איש  -שלום על המדינה הערבית שרצה דאהר אל  -עמר להקים  ,מקבילים

לפרשנות שנתנו בהיסטוריוגראפיה לפרשת דון יוסף נשיא  .בספרו המקיף  ' ,מסעי נוצרים לארץ

ישראל '  ,נקט איש  -שלום גם כן בגישה המצמצמת את תולדות ארץ  -ישראל אך ורק לתולדות
היישוב היהודי בה  ,כדרכו של דינור  .בחיבורו זה הביא דברים של נוסעים נוצרים רק על היהודים
בארץ  -ישראל  ,בהשמיטו את כל שאר המידע המצוי בהם  ,דבר המשבש את הבנת הקורא בנושאים

הנדונים  .את תפישת ' שלמות ארץ  -ישראל' ניתן למצוא אצלו בהקדמתו לספרו האחרון  ' ,בצילן של
מלכויות '  ,באומרו  ' :להוכיח מתוך הדגשת יתר לא רק את רציפותו של הישוב מבחינת המסגרת
ההיסטורית הכוללת  ,אלא אף להראות ככל שהידיעות והמקורות מאפשרים לנו את הרציפות הזאת
גם מבחינה גיאוגראפית  ,היינו ללמדנו את ההיסטוריה מבחינת קיומם של היישובים השונים ,

לחלקי הארץ ולמחוזותיה  ,כולל עבר הירדן המזרחי [ ההדגשה שלי ,

יהושע פראוור הקדיש בספרו ' הצלבנים
1 12

122

123

:

י " ב] ' .

דיוקנה של חברה קולוניאלית '

127

26ן

פרק גדול מאוד

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ו ; הנ " ל  ,בצילן של מלכויות  ,תל  -אביב תשל " ו .
הנ " ל  ' ,יישובה של או ישראל '  ,בחינוך  ,יא ( תשט" ו)  ,עמ ' . 80 - 72

-,

. 73

124

שם  ,עמ '

125

א ' כהן

126

בצילן של מלכויות ( לעיל  ,הערה

( עורך ) ,

ההיסטוריה של אוץ  -ישראל  ,ז  ,ירושלים
, ) 122

עמ '

. 12

 , 1981עמ '

. 129 - 128
127

לעיל  ,הערה  , 104עמ ' . 329 - 250

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

ליישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופה זו  ,למרות משקלו הקטן של היישוב היהודי בארץ  -ישראל
בפרק זמן זה  .לעומת זאת  ,אין בספר פרק נפרד על המוסלמים בארץ  -ישראל  .הדיון על האוכלוסיה
המוסלמית כלול בפרק קצר  ,הנקרא ' הארצות הכבושות ויושביהן '  .פראוור מנמק בהקדמתו עניין
זה באומרו  ' :פרק מיוחד הוקדש  ,כמובן  ,לתולדות היישוב היהודי תחת שלטון הצלבנים  .במבנהו
ובפירוטו הוא חורג מן המסגרת הכללית של הנושא  ,אולם העניין המירחד שבו מסביר את כתיבתו
בפרק

מונוגראפי ' .

28ן

גם ש ' אטינגר בספרו ' האנטישמיות בעת  -התדשה ' הוסיף בסופו של הספר פרק בשם ' היחוד

ההיסטורי והזיקה לארץ ישראל ' .
לסדרה ' ההיסטוריה של עם ישראל ' .

29ן

כמו  -כן הדגיש את מרכזיותה של ארץ  -ישראל בהקדמתו

30ן

אצל שניהם ניכר הרצון להדגיש את מרכזיותו של היישוב

היהודי בארץ  -ישראל בנושאים  ,שבהם הוא איננו מהווה את העיקר  ,ובכך ניתן לראות את השפעת
תפישתו של דינור  .בנושא הפריודיזאציה נראה  ,כי תפישתו של דינור על ראשית תקופת הגלות

בכיבוש הערבי נתקבלה על  -ידי חוקרים רבים  ,ומכל מקום לא באו לערער על כך  .כך הדבר למשל
ב ' תולדות עם

ישראל '  ,ן3י

שחיברו מורי האוניברסיטה העברית בירושלים  ,וכן בספר ' ארץ ישראל

מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ' ,
ובקובץ

' שלם ' .

34ן

32ן

בסדרה החדשה ' ההים טוריה של ארץ ישראל '

 33ן

מאידך גיסא  ,לא נתקבלה בדרך  -כלל קביעתו על ראשית העת החדשה בתולדות

ישראל בעליית ר ' יהודה חסיד וחבורתו לארץ  -ישראל ( בשנת

. ) 1700

מאיר בניהו הוכיח כצורה

ברורה את הרקע השבתאי של החבורה והעיר על עניין הפריודיזאציה  ,בהתפלמסו עם דינור  ,בזו
הלשון

:

עתה אנו יודעים היטב שעלייתה של ' החברה קדושה ' לא היתה אלא עליית  -הזייה
שנתפרצה והתפשטה בעקבות חדירתה של השבתאות לפולין  .לא היתה להם לחבריה כל
תכנית ליישובה של ארץ  -ישראל ( ולא הם בנו את בית הכנסת הנקרא על שם ר ' יהודה

חסיד) . . .
למשבר . . .

מבחינת תולדות הישוב אין לזקוף לזכותה שום תועלת  .אדרבה היא גרמה

אין איפא לראות בעלייה זו אתחלתם את הזמנים החדשים בתולדות ישראל ,

אלא המשכה של התנועה השבתאית  ,שאין בינה לבין דרכיהם של הזמנים החדשים

דבר .
128

שם  ,עמ '

35י

. 16 - 15

129

ש ' אטינגר  ,האנטישמיות בעת החדשה  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '

130

ש ' אטינגר  ' ,קוי יסוד בתולדות עם ישראל '  ,ההיסטוריה של עם ישראל  ,א  ,תל אביב תשמ " ו  ,עמ '

131

132

. 274 - 255

ביבא -

ח " ה בן  -ששון ( ואחרים )  ,תולדות עם ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב תשכ " ט .
צ ' ברם ואחרים ( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  -ב  ,ירושלים תשמ " ב  .גדליה
אלון ( תולדות היהודים כארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,א  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ '

133
134

135

. 19 - 15

)3

מכנה את תקופת

התלמוד ' תקופת ביניים ' [ ההדגשה במקוף .
י פראוור ( עורך)  ,ההיסטוריה של ארץ ישראל  ,ו  ,ירושלים . 1981
י' הקר ( עורך)  ,שלם  ,א ( תשל " ד)  ,פתח דבר .
מ'

בניהו  ' ,ה " חברה הקדושה " של רבי יהודה חסיד ועלייתה לארץ ישראל '  ,ספונות  ,ג  -ד ( תש " ך)  ,עמ ' קע  -קעא .

מאמר זה וקודם לו של בניהו  ' ,קהל אשכנזים בירושלים

( תמ " ז  -תק " ז ) ' ,

ספונות  ,ב

( תשי " ט ) ,

נכתבו כעבודת גמר באוניברסיטה העברית בהדרכת ב " צ דינור  .ראה על כך שם  ,עמ '

עמ ' קכח  -קפט ,

קכח  ,הערה . 2

יש להשיג

על דברי בניהו  ,מהם משתמע כי ' בניית בית  -כנסת ' יש בה להעיד על ' תכניות התיישבות '  .לטעות זו נתפש

לאחרונה גם מורגנשטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '

133

ואילך  ,המזהה את וגאולת החורבה ' ובנייתו של בית  -הננסת

האשכנזי עם רעיונות התיישבות מודרניים  .תודתי נתונה לידידי  ,ד " ר עמנואל אסקס  ,על שהסב את תשומת  -לבי
לנקודה

זו .

ע :ן ן

יעקב ברנאי

.

אולם נראה לי  ,שגם בקביעת הזמנים החדשים היתה לדינור השפעה מסוימת אם כי לא ישירה .

בזרם הדתי  -לאומי שבהיסטוריוגראפיה הישראלית  ,אשר הושפע מאוד מתפישותיו של דינור  ,לא
קיבלו אמנם את ציון עלייתו של ר ' יהודה חסיד והשבתאים כראשית הזמנים החדשים בתולדות

ישראל ( לדעתי בגלל הגורם השבתאי שבה )  .אבל אף הם חיפשו את נקודות האחיזה לראשית העת
החדשה בעליות לארץ  -ישראל  .במגמה זו הדגישו את עליות החסידים והפרושים כמסמלים את
המיפנה לכיוון ארץ  -ישראל  ,ובהמשכו לציונות  ,כדעתו של דינור .

בעניין כיווני המחקר והדגשת מעמדה של ארץ  -ישראל בהיסטוריוגראפיה  ,אין ספק שנתממשו
הרבה מציפיותיו של דינור  ,כפי שהניח במאמרו הפרוגרמאטי שנזכר לעיל  .תולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל עלו למדרגה גבוהה ביותר בסולם העדיפויות של המחקר ההיסטורי הישראלי בשנים
האחרונות  ,שהן חורגות מתחום מחקרנו זה .
במחצית השנייה של תקופת המנדט  ,בשנות השלושים והארבעים  ,החלו להיכתב באוניברסיטה

העברית ופורסמו ברבעון ' צירן ' עבודות גמר  ,חיבורים לשם קבלת התואר דוקטור ומחקרים
ראשוניים בנושא תולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי  ,בהדרכתם של מורי האוניברסיטה .

אוריאל הד

נזכיר ,

לדןגמה את עבודתו של עזריאל שוחט ( בהדרכת י ' כער וש ' אסף )  ' ,היהודים בירושלים במאה
הי " ח '  ,אשר נדפסה בשנה הראשונה של הרבעון ' ציו. ' 7

מאמריו הפרוגרמאטיים של ד '

ויינריב ,

36ן

בשנה השנייה והשלישית של ' ציון ' נדפסו

' בעיות החקירה של תולדות היהודים בא " י וחייהם

הכלכליים ' 37 .י

בתקופה זו הופיע גם חיבורו של אוריאל הד  ,על דאהר אל  -עמר שליט הגלילבמאה הי " ח .
אף הקדיש חלק ממחקרו לפרשה של חידוש היישוב היהודי בטבריה ונסמך על מקורות

138

הוא

יהודיים  .הד

הוסיף ופירסם תעודות ומחקרים חשובים לתולדות יהודי ארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית גם
בשנים שלאחר  -מכן  ,ורבה השפעתו על דור של חוקרים בתחום זה  .תרומה חשובה מאוד כתחום

תולדות הערבים בארץ  -ישראל הרים בשנים הללו מיכאל אסף בספרו ' תולדות הערבים בארץ -
ישראל ' .

39ן

בסוף שנות הארבעים נסתיימו שני חיבורים לשם קבלת התואר דוקטור באוניברסיטה העברית
על ' היישוב הישן ' .

140

כמו  -כן פורסמה עבודתו של י ' היילפרין על עליות החסידים לארץ  -ישראל .

ן4ן

הזיקה בין הזרמים הרעיוניים והפוליטיים בתנועה הציונית וביהדות לבין ההיסטוריוגראפיה
ברורה למדי  .בעוד שדינור ייצג בתפישתו את הקו הציוני המרכזי והדומיננטי של התנועה הציונית ,

בעיקר בתקופת המנדט ובעת המאבק על ארץ  -ישראל  ,והיה מאנשי תנועת העבודה  ,הרי ניתן למצוא
בהיסטוריוגראפיה הציונית גם כמה מן הזרמים הפוליטיים החשובים האחרים שהיו ועודם קיימים ,
136

ע'

שוחט  ' ,היהודים בירושלים במאה הי " ח '  ,ציון  ,א

תשל " ט ) ,

137

עמ '  , 45 - 3בשינויים

( תרצ " ו )  ,עמ ' 410 - 377

נדפס שנית בקתדרה ,

13

( תשרי

מסוימים .

ד ' ויינריב  ' ,לבעיות החקירה של תולדות היהודים בא " י וחייהם הכלכליים ( מימי הכיבוש התורכי ) '  ,ציון  ,כ
( תרצ " ז )  ,עמ '  ; 215 - 189שם  ,ג ( תרצ " ח )  ,עמ '  . 83 - 58ביקורת על מאמרו של וייגריב מן ההיבט ההיסטוריוגראפי ,

בעקבות גילוי מקורות חדשים ובעיקר תורכיים וערביים ראה  :א ' כהן  ,ארכיונים תורכיים וערביים כמקור
1 14

138
139

140

ומים  ,א '  ,חיפה תשמ "א  ,עמ ' .48 - 39
תש " ב .
מקדם
ירושלים
הגליל',מאנית ,
בתקופה העות
עמר שליט
ישראל
דאהר -אל
הידי ארץ
לתולדות ( הד ) ,
א ' הייט

-,

מ ' אסף  ,תולדות הערבים באו ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב תרצ " ט  -תש " א .
ב " צ גת  ,היישוב היהודי בא " י בשנות הח " ר  -תרמ " א (  , ) 1881 - 1840ירושלים תשכ " ג ; י ' חנני  ' ,תנועת ההשכלה
בא " "  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ט ( ובשכפול  ,בהוצאת יד בן -
צבי  ,ירושלים

141

תש " ל) .

" היילפרין  ,העליות הראשונות של החסידים לא " י  ,ירושלים  -תל  -אביב

תש " ז .

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

וכוונתי בעיקר לזרם הדתי  -לאומי  .כמו  -כן ניתן למצוא גם היסטוריוגראפיה חרדית  ,אשר איננה

מתאפיינת בחקירה ביקורתית  -מדעית  .לא תמיד חופפים החיבורים באסכולות השונות את תקופת
דיוננו דווקא  ,וניתן להבחין בהם גם

עכשיו .

להדגשה מיוחדת זכו תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל על  -ידי חוקרים מן הזרם הדתי -
לאומי ( וכבר הוזכר לעיל זאב

.

יעבץ ) 42י

הזרם

הדתי  -הלאומי בתנועה הציונית יש לו ייחוד משלו .

הוא קם כפשרה בין הציונות המדינית  ,שהיתה הנועה חילונית  ,לבין הגישה המסורתית ,אשרבמאה
הי " ט נהיתה באירופה לאורתודוכסית  .בהקמת ' המזרחי ' היה נסיון לתת לגיטימציה דתית לנסיון
חילוני לפתור את השאלה היהודית באירופה בדרך של תנועה לאומית חילונית  .ראשי הזרם הזה
ביקשו שלא לפגוע יתר על המידה בעקרונות המסורתיים של הדת ושל תורת הגאולה המסורתית  ,אך
לא תמיד עלה הדבר יפה  .הדיאלקטיקה הדתית  -לאומית צמחה אפוא בתוך תנועה  ,שגם בה לא חסרו
סתירות וניגודים פנימיים

:

בין ' שלילת הגולה ' לבין הזיקה לעבר היהודי

ולמסורת .
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היטיב להביע תפישה זו הרב אברהם יצחק הכהן קוק  ,בעניין היחס לקופת ר ' מאיר בעל הנס מזה

וקופת הקרן  -הקיימת  -לישראל מזה  ' :היישוב הישן יסוד ושורש ישובנו
עתה את רוח היהדות

הנאמנה . . .

בקודש  ,והכח המחזיק גם

ובין הצד ההולך ומתחדש  ,לגאולת הארץ  ,והרחבת הישוב

המחודש  ,שהוא פתח תקוה וצמיחת ישועה לישראל בעה " י ' .
טבעי אפוא הדבר שכאשר התפתחה ההיסטוריוגראפיה

144

הציונית  ,אשר

ארץ  -ישראל הועמדה

כמרכזה  ,כלטו כין כותביה אנשי המהנה הדתי  -לאומי ; שכן האפיק של ההזדהות עם תולדות היישוב

היהודי בארץ  -ישראל הוריד הרבה מהמתח של ההזדהות עם היסודות החילוניים  ,שהיוו את המסד
של התנועה הציונית  .מאידך

גיסא ,

סייעה להם ההזדהות עם ' היישוב הישן ' במאבקם עם

האורתודוכסיה האנטי  -ציונית .
עם ראשוני זרם זה מלאכי  ,וילהלם ואחרים  .אלעזר רפאל מלאכי  ,צאצא למשפחה מן ' היישוב
הישן ' הקדיש בשנת תש " ט מאמר מיוחד ל ' עלייתו ' של הגר " א ולעלייתם של הפרושים לארץ -

ישראל ( פרשה הזקוקה עדיין לליבון מחקרי

) 145 ,

וקורא לר ' מנחם מנדל משקלוב  ,מראשי

הפרושים ,

' המעפיל הראשון '  .במאמר זה ניכרת בבירור הזיקה בין הגר " א ותלמידיו לבין התנועה הציונית  ,הן
ברוח המאמר והן בביטויים שונים השאולים מעולמה הרעיוני והמעשי של הציונות  ' :הישוב הישן

שנוסד והתנהג ברוח הגר " א ותלמידיו השפיע בכמה מובנים על תנועת חיבת ציוץ  .בהמשך הוא
חולק על יוסף יואל ריבלין  ,הרואה בעליית הפרושים את ראשיתה של הציונות המדינית  ,באומרו
שזוהי אולי ' ציונות ארצית ולא מדינית ' .

146

בתקופה זו החלו צאצאי הפרושים  ,ובראשם בני משפחת

ריבלין  ,לפתח את המגמה  ,כי נסיון ' עליית' הגר " א ועליות הפרושים הן אבן היסוד לכל תולדות
היישוב בעת החדשה  .אחד מההיבטים הללו הוא ' השוואת ' העלייה הפרושית לתנועה הציונית גם

בנושא הארגון  .היו שמצאו כי לפני עלייתם נערך ' קונגרס ציוני '  ,והיו שכינו את תנועת העלייה
הזאת בשם ' חזון ציון ' וכיו " ב .

עצם היום הזה .
142

143
144

145

147

148
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פירושים מעין אלו לעליית הפרושים ולתורת הגר " א נמשכים עד

8א

יש להדגיש  ,כי לא כל חוקר בעל השקפה דתית  -לאומית משתייך בהכרח לזרם זה  ,אבל אין בין אנשי זרם זה
חוקרים בעלי השקפה אחרת .
הדברים זכו לאחרונה לבירור ממצה כספרו של א ' לת  ,מקפילים נפגשים  ,תל אביב תשמ " ה .

ביבא-

ר' א " י הכהן קוק  ,שו " ת דעת כהן  ,יורה דעה  ,ירושלים תש " ב  ,סימן קל " ו  ,עמ ' רגב .
 146שם  ,עמ ' . 21
מלאכי ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 21 - 9
ראה לדוגמה  ,ריבלין ( לעיל  ,הערה  , ) 21ועוד רבים  .וכבר העיר על כך ג ' קרסל  ,פותחי התקוה  ,ירושלים תשל " ו ,
עמ ' . 21
ראה הוויכוח ההולך ונמשך סביב ספרו של מורגנשטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 21בבמות מדעיות ובאמצעי התקשורת .

עו ן ן

יעקב ברנאי

המחקר לאחר

1 948

קשה לראות שינוי יסודי במגמות המחקר שהתווינו לעיל בתחום תולדות היישוב אחרי הקמת

המדינה  .אבל ישנה פחות התלהבות וירידה במתח במחקר בתחום דיוננו  .הגורם לכך הוא השגת

המטרה המרכזית של הציונות  -הקמת מדינה יהודית בארץ  -ישראל  .שהרי  ,כפי שנוכחנו לעיל ,
ראו ההיסטוריוגראפים את עצמם כנוטלים חלק במאמץ הלאומי ושירתו את הרעיון הציוני
במחקרים ובחיבורים רבים בתחום תולדות היישוב  .נראה גם  ,כי שואת יהודי אירופה והמרכז

החרש בארצות  -הברית הביאו אף הם להסטת נקודות הכובד בהיסטוריוגראפיה היהודית לאפיקים

חדשים .
בדיקת המאמרים בכתבי  -העת למדעי היהדות  ,כמו ' ציון '  ' ,תרביץ '  ' ,סיני ' ואחרים  ,מצביעה

בעליל על ירידה במספר המחקרים והתעודות העוסקים בתולדות היישוב כימי  -הביניים ובראשית
העת החדשה  ,שהתפרסמו בהם אחרי הקמת המדינה  .אמנם מייד אחרי הקמת המדינה נוסד רבעון
חדש לתולדות היישוב בשם ' ירושלים ' ,

149

אך הוא לא החזיק מעמד זמן רב ופסק מלהופיע בשנת

תשט " ו  .כמו  -כן הופיעו בשנות החמישים והשישים חיבוריהם המקיפים של בן  -צבי ואיש  -שלום

שנזכרו לעיל  .מכון בן  -צבי לחקר יהורי

המזרח  ,אשר נוסד בשנת הקמת המדינה  ,הקדיש אף הוא

חלק ממפעלו לחקר תולדות היישוב  .אך אלו לא הביאו לפעילות מחקרית אינטנסיבית בנושא

להיפך  ,הנושא כולו הלך ונדחק לשולי הפעילות האקדמית

;

והמחקרית  ,הן במחקר והן בהוראה .

בתקופה זו כתבו את חיבוריהם המקיפים שניים מחשובי ההיסטוריונים היהודים בני זמננו ,

שלום בארון ורפאל מאהלר  .חיבורו של בארון  ,ההיסטוריון היהודי היושב בארצות  -הברית ,

,

,

'

'ץץ3 0ןן37א0ן1ן7שן מם101

"

)

4 30א החל להופיע בשנת  1937וכתיבתו טרם נסתיימה .
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הקמת מדינת ישראל עומדת לנגד עיני הכותב בהקדמה לכרך הראשון של המהדורה העברית  ' :מן
המוסכמות שכל דור ודור כותב את דברי הימים כתיבה

חדשה . . .

מפרספקטיבה זו מתגלה גילוי

חדש כל מהלך ההיסטוריה של עם ישראל  .אפילו תקופת הבית הראשון והשני נראית אחרת ,
כשמשקיפים עליהם מנקודת תצפית של תקופת " הבית השלישי " '  .בתפישתו הכוללת מדגיש
בארון בעיקר את הזיקה שבין הדת והחברה היהודית והיבטים כלכליים ומדגים זאת בדיונים

ארוכים על אישים מפורסמים ועל העילית היהודית  .ליישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי  -הביניים
המוקדמים הקדיש תשומת  -לב מועטה באופן יחסי  .בכרך האחרון ( יח ) הוא עוסק באריכות ביהודי

האימפריה העות ' מאנית במאה הט " ז ובמחצית הראשונה של המאה הי " ז  .הדיון היחידי על היישוב
באוץ  -ישראל בתקופה זו מוקדש לדון יוסף נשיא ולנסיונו לבנות את טבריה באמצע המאה
בנוסף לכך  ,הוא מקדיש פרק נרחב לדון יוסף נשיא כמקורב לחצר השלטון

ברטל ( לעיל  ,הערה

; ) 21

י ' ברנאי ,

העות ' מאני .

' באספקלריה משיחית '  ,דבר  7 ,ביולי  , 1985ותשובת מורגנשטרן  ,שם  ,מיום

 21ביולי  1985ועוד  .לסוגיה ההיסטוריוגראפית של עליית הפרושים אקדיש דיון נפרד במקום

1 1 )1

149

מ ' איש  -שלום ואחרים

( עורכים ) ,

ירושלים

:

150

עד

עתה הופיעו

הופעתו.

כרכים שבחלקם תורגמו גם לעברית  ' ,היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל '  ,תל  -אביב

תשט " ו ואילך  .על בארון ראה

. 299 - 277

אחר .

מחקרי ארץ ישראל  ,תש " ט  -תשט " ו  .כספרות המחקר נהוג לכנותו

ירושלים ( רבעון )  ,הגם ששינה את צורתו וסדר
18

הט " ז .

:

י ' בער  ' ,ההיסטוריוגרפיה הדתית והחברתית של היהודים '  ,ציון  ,ג ( תרצ " ח )  ,עמ '

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

הגם שבארון מודע היטב למיתוס שיצרה ההיסטוריוגראפיה על ' המדינה היהודית ' או על
הרעיונות המדיניים שהינחו את דון יוסף נשיא ( ובעצם את דונה גרציה )  ,ואף מביא בגוף החיבור ,
ובעיקר בהערות  ,את דעות החוקרים החדשים  ,המצביעים על כך שאין בתיאוריות אלו ממשות -

הוא קורא לפרק

:

'  1 Experimentת] 0 ) 0210ק '  .לעומת תשומת הלב שהקדיש לסוגיה זו אין

"

בארון מקדיש תשומת  -לב למרכז הרוחני והכלכלי החשוב בצפת בתקופה זו  ,מרכז שהשפעתו על
תולדות ישראל בוודאי עולים לאין שיעור על הנסיון לחכור את אזור המס של

טבריה .

בכמה היבטים ביוגראפיים ( מזרח  -אירופה  ,וינה  ,ארצות  -הברית ) דומה מאהלר לבארון  ,אך הוא

שונה בתפישתו ההיסטוריוגראפית  .מאהלר (  , ) 1977 - 1899מרכסיסט  -ציוני בתפישת עולמו  ,ניסה
לשלב את שתי הגישות הללו בדרך המטריאליזם
 -דורות

אחרונים ' .

52ן

ההיסטורי 51 ,י

בחיבורו המקיף ' דברי ימי ישראל

בכרך הרביעי הקדיש מאהלר דיון נרחב ביותר לתולדות היישוב היהודי

בארץ  -ישראל במאה הי " ח וראשית המאה הי " ט  .זהו

הדיין

הרחב ביותר המצוי בתוך סקירות

כוללות על ההיסטוריה היהודית  .בסקירה הזאת יש הרבה מן התפישה המרכסיסטית של

מאהלר :

.

מלחמת ההמונים העניים באוליגרכיה של ' הכוללים ' וכיו " ב בהדגשת מקומו של היישוב במאה
היייה הלך מאהלר בעקבות דינור  ,והוא ראה בו את היסודות להמשך הזיקה לארץ  -ישראל  .הוא

מתריס כנגד דובנוב בסוגיה זו  ' :האבטונומיזם כשיטה מדינית והיסטורית גרם  ,שמחוללו

יחד

רפאל מאהלר

[ דובנוב ]

תשומת לב זעומה לבעיית יחסו של העם היהודי ומעמדותיו המיוחדים בתקופת הגולה

למגמה ההיסטורית של שיבת ציון והתחדשות

בציון ' 53 .י

חידוד לתפישה הדתית  -לאומית בהיסטוריוגראפיה בא לאחר הקמת המדינה  .אחת מבעיות היסוד

של החוקרים מזרם זה היתה  ,מהי נקודת ההתחלה של היהדות הדתית  -לאומית בעת החדשה

?

את

שורשי תנועתם חיפשו בחוגים מסורתיים במזרח  -אירופה  ,שהיו בעלי אוריינטציה ארץ  -ישראלית
לפני הציונות  .מבחינה זאת  ,שימשה להם כהשראה תפישתו של דינור  ,אלא שהמאורע עליו הצביע
דינור  ,עליית ר ' יהודה חסיד  ,כמסמל את ראשית הזמן החדש בתולדות ישראל  ,לא נתקבלה בזרם

הדתי  -לאומי כנראה בגלל שבתאותם של העולים  .יש לציין  ,כי בחיפוש אחר השורשים לא פנו בני
זרם זה לכיוון של העליות מיוצאי הקהילות הספרדיות והמזרחיות  ,אולי מפני

ש ' המזרחי ' ו ' הפועל

המזרחי ' היו תנועות מזרח  -אירופאיות וחיפשו את שורשיהן שם  .מאידך גיסא  ,בעלי המגמה הזאת
בהיסטוריוגראפיה ביקשו להצדיק את הציונות בעיני הציבור החרדי בתלותם אותם ב ' אבות
המייסדים ' מהמחנה המסורתי .

הגישה הדתית  -לאומית בולטת מאד אצל חיים זאב הירשברג ומרדכי אליאב  .הירשברג מאשים
את ההיסטוריוגראפיה הציונית בטשטוש חלקו ודמותו של ' היישוב הישן '  .הוא אף מכנה אותו בשם

ח יים

זאב הירשברג

' היישוב הוותיק '  ,וכך את שם הקובץ המחקרי שהוציא בנושא  ' ,ותיקין '  .בפתיחת המכון לחקר
תולדות היישוב על שם י " י ריבלין באוניברסיטת בר  -אילן שנערך בשנת תשכ " ג  ,אמר הירשברג

:

בחקר תולדות עם ישראל בארצו עדים אנו לתופעה אופיינית מבחינה חברתית  .תקופות
האבות  ,ההתיישבות  ,המלוכה  ,הבית השני ומרד בר  -כוכבא זוכים להתעניינות . . .
117
' ביל " ו '  .ואילו כל מה שאירע במשך אלף וחמש מאות שנה בקירוב  . . .נשאר עניין
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ראה כ " ץ ( לעיל  ,הערה
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ר ' מאהלר  ,דברי ימי ישראל  -דורות אחרונים  ,א  -ז  ,מרחביה

153

 , ) 58עם ,

שם  ,א  ,הקדמת המחבר  ,עמ '

.9

. 251 - 243
1952

-

תלא  -אביב . 1980
ביב
-

יעקב ברנאי

למומחים  . . .ארבעים חמישים דורות של יישוב יהודי בארץ נראים בעיני רבים כדורות
של אנשי ' חלוקה '  .אלה שהינחו את שיטתנו ההיסטורית לפי קו זה לא ראו  -ויתכן

שבמזיד לא רצו לראות  -כי באותה מידה  ,לפחות  ,זקוקות היו תפוצות ישראל לישוב
שבארץ ולמוסדותיו  .וכל כת ופלג בתפוצות שמוכנים היו לוותר על הקשרים עם ארץ

ישראל  -ניתקו גם את קשריהם עם עם ישראל ודתו .

54ן

בתפישתו של הירשברג יש משום התפתחות  ,שכן יש לו ויכוח לא רק עם מגמות ההשכלה
והאמנציפציה  ,אלא גם עם הציונות החילונית  .לעומת זאת  ,הוא מחפש את נקודות החיבור עם

היישוב היהודי שחי בארץ  -ישראל  ,והוא אמנם תוקף את קודמיו ביהדות הדתית  -לאומית  ,שהלכו

לאור התפישה הציונית  -חילונית

:

יש להודות שאפילו היהדות האמונה על מקורות מסורות  -אבות קדומות  ,הלכה שבי אחרי
גישה היסטורית זו  .היא ראתה את ועידת קאטוביץ  . . .כראשיתה של תקופה חדשה ברעיון
הישוב הדתי לאומי של הארץ

:

ואף היא התחילה מצביעה על עליית החסידים של הרבי

מיאבלונה לפני ארבעים שנה בקירוב כעל ' עליית חסידים ' ראשונה כביכול .

55ן

בהקשר לזה ציין לאחרונה א ' לוז את ' כל אותה ספרות אפולוגטית  ,שנוצרה בדורנו במגמה לטהר
את שמה של החסידות ולהראות כביכול את שורשיה של הציונות בתוך אותה תנועה ' .

בדברי

56ן

הירשברג הונח באופן ברור היסוד לפריודיזאציה החדשה של הזרם הדתי  -לאומי והובעה בהם אי -
הסכמה בולטת לראיית התנועה הציונית כמפעל מהפכני וחדש  .לא עוד ' חיבת ציון '  ' ,ביל " ו ' ,

הקונגרס הציוני או הרצל ויהודים חילונים אחרים מהווים את ראשיתו של המפעל הציוני והיישוב

החדש בארץ  -ישראל  ,אלא ' שלומי אמוני
ברוח דומה כותב גם אליאב ,

ישראל ' משלהי המאה הי " ח וראשית המאה הי " ט .

שבמחקריו ובאוספי המקורות הקונסולאריים שפירסם  ,הרים

תרומה חשובה לחקר תולדות היישוב  .אף הוא רואה ב ' יישוב  , ' Twlnהחל משלהי המאה הי " ח  ,את
היסוד ' לתחיית עם ישראל בארצו ויצק את הדפוסים הארגוניים והחברתיים להתחדשות החיים
היהודיים בארץ ישראל ' .

157

אליאב רואה אפוא במישטר ה ' חלוקה ' ובכוללים  ,שבהם הוא דן

באריכות  ,את מניחי היסודות הארגוניים של היישוב החדש .
הקשר הזה בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש ' הוא מוטיב מרכזי בכתיבתו של אליאב  ,והוא בא
לידי ביטוי בולט בעיקר בספרו המסכם  ' ,ארץ

ישראל ויישובה במאה הי " ט . ' 1917 - 1777 ,

58ן

בספר

זה מציג אליאב הן את התפישה הציונית הקלאסית רהן את תוספת ההדגש הדתי -לאומי  .מן
התפישה הכוללת  ,ובעקבות דינור  ,הדגיש אליאב את מרכזיות היישוב היהודי בארץ  -ישראל

והזיקה היהודית הרצופה לארץ  -ישראל במרוצת הדורות  .מן הצד הדתי  -הלאומי  ,מצביע אליאב

על קו רצוף בין הרמב " ן  ,שקבע כי מצוות יישוב ארץ  -ישראל היא ' מצוות עשה מן התורה ונוהגת
בכל הדורות ' ( ספר המצוות  ,מצוה ד ' )  ,לבין ר' שמואל מוהליבר  ,ממייסדי התנועה הדתית  -לאומית
בציונות
154

ע 1

~

ו

המודרנית  59 .י

ח " ז הירשברג ( עורך )  ,יד יוסף יצחק ריבלין  ,רמת  -גן תשכ " ד  ,עמ '

: : 1 ::
'(

157

רציפות היישוב נתפשה אצל אליאב כטיעון מרכזי בתפישתו  ,והוא רואה

מ'

ל

שערה

 , ) 143עמ '

159

ביבא-

ביבא -

וראה עתה  :י ' אלפסי  ,החסידות ושיבת ציון  ,תל אביב

תשמ " ר .

אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ד  ,תל אביב תשל " א  ,הקדמה  .וראה גם ספריו  ,הקונסוליה הגרמנית באוץ -

ישראל  ,א  -ב  ,תל  -אביב
158

405

והערה

. 30

. 32

; 1973

בחסות ממלכת אוסטריה  ,ירושלים
-

מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט
שם  ,עמ ' -יא .

תשמ " ו .

ןדד - 1ד , 191ירושלים

. 1978

-

מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל

הסיבה המרכזית להצלחת המפעל הציוני .

בכך את

60י

את הסקירה על המאה הי " ט מתחיל אליאב

בעליות החסידים בשלהי המאה הי " ח  ,שבהן הוא רואה את הבסיס להתיישברת הציונית באוץ -
ישראל  .במה שונה עליית חבורת ר ' יהודה חסיד (  , ) 1700שדינור ראה בה את הבסיס ליישוב
החדש  ,מעליות החסידים של

? 1777

על כך משיב אליאב  ,כי ' נסיון עלייתו של ר ' יהודה חסיד

וחבורתו היה בבחינת אירוע בודד ללא המשך

הארץ ' .

י6ן

קביעה זו  ,לדעתי  ,מעלה קשיים

:

:

עתה נפתחה הדרך לרציפות בעלייה וביישוב

הרי בעקבות עליית ר ' יהודה חסיד ישנה רציפות

בעליות ממזרח  -אירופה וממערבה ומארצות האסלאם במשך כל המאה הי " ח  .ואולם הקביעה
דלעיל של ראשית תולדות היישוב בעת החדשה דווקא בעליות החסידים  ,מתעלמת מן ההמשכיות
שבעליות השבתאים או הספרדים ויהודי המזרח

המוסלמי .

62י

לסיכום  :בבחינת הגישה הדתית  -לאומית בהיסטוריוגראפיה  ,אפשר למנות שלושה מאפיינים
עיקריים

:

א ) ראייה של המשכיות בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש '  ,ללא אבחנה ברורה ביניהם  ,בין
מהות עליותיהם לארץ והתיישבותם בה  .העלייה לארץ והמגורים בה הופכים בגישה זו
לעיקר  ,ולא הצד הרעיוני המדיני

הלאומיות המודרנית ותמורות בחיי החברה

;

היהודית בתפוצות  .יש בגישה זו משום טשטוש מושגים בין ' זיקה לציון ' או רעיונות מסורתיים
ומשיחיים  ,לבין תפישה לאומית

מודרנית .

ב) נסיון לראות את התחלות המפעל הציוני בשלהי המאה הי " ח או ראשית המאה הי " ט  ,תוך
התעלמות מוחלטת מעליות קודמות או מהיישוב

הספרדי .

ג ) דמותו של הגר " א כ ' אב המייסד ' של זרמים מודרניים

ביהדות .

הגישה הדתית  -לאומית בהיסטוריוגראפיה של היישוב הושפעה עמוקות מתפישת דינור ,

קיבלה את ררב הדגשיר על מרכזיות ארץ  -ישראל ו ' אקטיביזם משיחי '  ,ונתנה לתפישה זו פירוש
ומימד משל

עצמה .

! 63

כמה תחומים מחקריים חדשים בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי התפתחו מאוד החל

משנות החמישים  ,כגון חקר הצלבנים בארץ  -ישראל  ,שלו היבטים היסטוריים והיסטוריוגראפיים

רבי  -משמעות גם לתולדות עם ישראל והיישוב היהודי בארץ  .קידום הנושא קשור לחוקר אחד ,
יהושע פראוור  ,שתרם תרומה מכרעת ואף העמיד דור של תלמידים שעיסוקם בכך  .מן ההיבט של
ההיסטוריה היהודית והיישובית  ,כבר צויין לעיל  ,כי פראוור הדגיש את משקלו של היישוב היהודי
160

וראה דבריו השונים בתכלית של ח " ה בן  -ששון  ' ,זכותנו על הארץ '  ,בתפוצות הגולה ,

. 27 - 21

ואדון בכך במקום

76 / 75

( תשל " ו)  ,עמ '

אחר .

 , ) 158עמ ' . 84

161

אליאב ( לעיל  ,הערה

162

יש לציין  ,כי תפישה מנוגדת בתכלית של ' היישוב הישן '  ,יחסו לתנועה הלאומית ולמודרניזאציה  -תפישה

שאינה עולה בקנה אחד עם הגישה הדתית  -לאומית  -מובעת במחקר בשנים האחרונות  .גישה זו שוללת את
התפישה  -הרואה בחלק מאנשי ' היישוב הישן ' מבשרי מגמות לאומיות ומפחיתה מערכן של המגמות

המודרניסטיות בקרב ציבור זה  .ראה  ,למשל  :י ' ברטל  " ' ,היישוב הישן " כארץ  -ישראל (  , ' ) 1914 - 1777סקירה
חדשית ,

 ( 4 - 3מרס  -אפריל  , ) 1981עמ ' . 33 - 24

ישראל  ,ח  ,ירושלים

 , 1983עמ ' , 256 - 194

על -ירי במקום אחר  ,וראה לפי שעה
( חשוון תשל " ז)  ,עמ ' ; 19 - 3

ההיסטוריוגרפיה '  ,שם ,
163

"

:

הנ " ל  ,בתוך  :י ' בן אריה ו " ברטל

( עורכים ) ,

ההיסטוריה של ארץ -

ובמאמרים נוספים  .הסוגיה כולה  ,מן ההיבט ההיסטוריוגראפי  ,תתברר

י ' ברטל  " ' ,ישוב ישן " ו " ישוב חדש "  :הדימוי והמציאות '  ,קתדרה 2 ,

קניאל  ' ,המונחים " ישוב ישן " ו " ישוג חדש " בעיני בני הדור ( ! 882

 ( 6טבת תשל " ח ) ,

עמ '

) 1914 -

ובעיני

. 19 - 3

אין באפשרוהנו להתייחס במסגרת זו למורכבות הבעיה של מחקר והוראת ההיסטוריה היהודית
במערכת המחקר והחינוך הדתית -לאומית במדינת ישראל  ,ומקווה אני שהדבר ייעשה במקום אחר .

( והכללית )

ק) ך ך

יעקב ברנאי

בארץ  -ישראל בתקופה הנדונה  .בשילוב תולדות ארץ  -ישראל הכלליות והיהודיות  ,יש משום פריצת-

דרך בכיווני המחקר  ,לעומת ההסתגרות של ההיסטוריוגראפיה הציונית  ,בעיקר בתקופת המנדט .

164

תחום מחקרי נוסף שזכה לקידום מואץ בתקופה זו הוא חקר הגניזה הקהירית  .תעודות הגניזה ,

שרובן עוסק ביהודי הים  -התיכון בימי  -הביניים  ,מן המגרב ועד לתימן ולהרדו  ,יש בהן חומר עשיר
לתולדות ארץ  -ישראל ויישובה

היהודי .

בנושא זה הגיע המחקר  ,בעיקר בשנים האחרונות ,

להישגים גדולים  .כבר בתקופת המנדט פירסמו שמחה אסף  ,יעקב

מאן65ן

ואחרים מקורות מן

הגניזה לתולדות יהודי ארץ  -ישראל  .אליהו שטראוס ( אשחור ) הוציא לאור את ספרו ' תולדות
היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים ' ,

66

י

ובו חומר חשוב גם על יהודי

אוץ  -ישראל .

גדול חוקרי הגנחה בדורנו  ,שלמה דב גויטיין  ,פירסם אף הוא מחקרים חשובים בנושא

זה .

167

לאחרונה זכינו לספרו המקיף של משה גיל  ' ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה
( 68 , ' ) 1099 - 636י שתעודות הגניזה משמשות לו מקור עיקרי  .ספרו של גיל  ,בדומה למחקריו של
פראוור  ,מצביע אף הוא על המגמה של השתחררות מההסתגרות  ,שאפיינה את ההיסטוריוגראפיה

יעקב מאן

הציונית בנושא היישוב היהודי באוץ  -ישראל  .הגם שהוא מבוסס בעיקרו על מקורות הגניזה
ומקדיש דיונים ארוכים לתולדות יהודי ארץ  -ישראל  ,הוא עוסק בהרחבה גם באוכלוסייה המגוונת

שהיתה בארץ  ,הנוצרים והמוסלמים ובתולדותיהם  .גיל דן בתולדות הארץ לא רק מל הזווית

היהודית אלא גם מהיבטיה הכלליים .
סוגיה נוספת הזוכה להארה רבה  ,היא המרכז היהודי בצפת במאה הט " ז  .בעיקר זכו לתשומת -

לב ההיבטים הרוחניים של מרכז זה  ,אך לאחרונה הולכים ומתבררים גם הצדדים החברתיים
והכלכליים שלו  .ג ' שלום  ,עמיתיו ותלמידיו פתחו לנו צוהר לתולדות הקבלה בצפת  ,וחוקרים
אחרים עסקו בהיבטים שונים של חיי הרוח  ,החברה

והכלכלה .

69ן

ההיסטוריוגראפיה הציונית  ,שהיתה פעילה מאוד בעת המאבק הלאומי על ארץ  -ישראל
בתקופת המנדט  ,לבשה פנים אחרות  ,מתונות ושקולות יותר  ,אחרי הקמת המדינה  .מאז ועד
מלחמת ששת הימים

( ) 1967

ירד משקלם של שיקולים אמוציונאליים  ,ובכך נהיה המחקר של

תחום זה דומה לתחומי מחקר אחרים בעת החדשה  .התמורות הנרחבות שחוללה מלחמת ששת

הימים בחברה הישראלית ובדמותה  ,לא פסחו גם על ההיסטורירגראפיה שלה  .אך זהו נושא הראוי

למאמר נפרד .
שמחה אסף
164

וראה  ,למשל  ,את הסידרה שפראוור נימנה עם עורכיה ומעצביה  ,ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,א  -י  ,ירושלים

. 1985 - 1981

בסוגיה ההיסטוריוגראפית של ' תולדות העם והאוץ ' אדון במקום

אחר.

 Palestine under theומ  , The Jews 14 Eyypt andתת48ן  .ג
במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים  ,א  -ג  ,ירושלים תש " ג  -תש " ל .

165

Fatimid Caliphs , New York 1970

166

א ' שטראוס  -אסתור  ,תולדות היהודים

167

למשל  :ש " ד גויטיין  ,היישוב בארץ  -ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה  ,ירושלים

תש " ם  ,ועוד .
168

1 20

169

מ ' גיל  ,אוץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (  , ) 1099 - 636א  -ג  ,תל  -אביב תשמ " ג .
למשל  : Lawyer and Mystic, London 1962 :אסא  . 2 . Werblowski , Josephנ  .א .
בתולדות היהודים בא " י וכאיטליה  ,ירושלים תש " ל  .י ' כץ  ,הלכה וחברה  ,ירושלים תשמ " ד  .ש ' אביצור  ,צפת
מרכז לתעשיית אריגי צמר במאה הט " ו [ ז ] ספונות  ,ו ( תשכ " ב )  ,עמ ' מא  -סט  .י ' הקר  ' ,אין פורענות באה לעולם

ד ' תמר  ,מחקרים

אלא בשביל עמי הארץ '  -תשלום מס הג ' זייה על  -ידי חכמים באוץ  -ישראל במאה השש  -עשרה  ,שלם  ,ד
( תשמ " ד ) ,

עמ '

 - 63ד. 11

הרב

מצל

דיסקין  ,מייסד האורתודוכסיה הקנאית

בירושלים  -תדמית ומציאות
ישראל פריידין

הרב משה יהושע ליב דיסקין  ,שעלה ארצה בתרל " ו (  , ) 1877היה גדול בתורה ורב חשוב ומפורסם

במזרח  -אירופה  .מאחוריו היה עבר עשיר של כהונה ברבנות בקהילות של לומזא  ,מזריץ  ,קובנה ,
שקלוב ובריסק  .את רבנות לומזא שירש מאביו ב  , 1844 -נאלץ לעזוב כעבור

ופקידי הרשות .

דעות עם עשירי הקהילה

ן

15

שנה  ,עקב חילוקי -

עבר למוריץ  ,וכעבור שלוש שנים עבר לקובנה .

מלומזא

מקובנה גורש בידי שר המחוז כעבור כשנה  ,משום שניסה לסלק את חוכר המס הממשלתי המקורב

לשר .

2

מקובנה חזר הרב ללומזא ב  , 1863 -וכעבור שלוש שנים הגיע לשקלוב  .לאחר שמונה שנים

בשקלוב עבר לבריסק  ,ב  , 1874 -אותה נאלץ לנטוש שוב בגלל הסתבכות עם

השלטונות .

3

רוב האשכנזים בירושלים באותה עת נחלקו לפרושים וחסידים  ,כשבשוליים החלו להתארגן
ולפעול חוגי

משכילים .

בנוסף לחלוקה האידיאולוגית  ,היו האשכנזים מאורגנים במסגרות

חברתיות  -כלכליות שנקראו ' כוללים '  4 ,שההשתייכות אליהם היתה על  -פי קהילות המוצא בחוץ -
לארץ  .בשנת תרכ " ו

( ) 1866

נוסד ' הועד הכללי '  ,מסגרת קונפדרטיבית  ,שאיגדה את כל כוללות

הפרושים  ,והחסידים הצטרפו אליה מאוחר יותר  .מכל מקום  ' ,הועד הכללי '  ,כמו גם מוסדות

חשובים נוספים כעיר  ,כגון בית -החולים

' ביקור חולים '  ,וישיבת ' עץ חיים '  ,היו בשליטה פרושית .

בראש העדה הפרושית עמד הרב שמואל סלאנט  ,שבאופן רשמי נשא בתראר אב  -בית  -דין של

העדה  ,בעוד הרב מאיר אוירבך כיהן כרב העדה  ,עד לפטירתו בתרל " ח ( . ) 1878
בתרל " ח  ,מייד אחר בואו לירושלים  ,הקים הרב דיסקין בית -דין  .הוא ' גייס ' לבית  -דינו את הרב
יעקב יהודה לעווי מכולל ורשה  ,ששימש קודם  -לכן כדיין בבית -דינו של הרב סלאנט  ,אך אולץ
לפרוש עקב חיכוכים על רקע כלכלי בין כולל ורשה לבין

משפחת סלאנט .

5

חיכוכים אלו הביאו

לכך  ,שמאותו זמן הפך הרב דיסקין לפטרונו של כולל ורשה  .כולל נוסף שראה ברב דיסקין את
רועהו הרוחני  ,היה כולל הונגריה  ,שמאז יסודו לא השתלב במימסד הפרושי

המזרח  -אירופי .

6

ראה  :ד ' תדהר  ,אנציקלופדיה לתולדות חלוצי הישוב וכוניו  ,תל  -אביב  , 1947כרך ב ' עמ '  ; 565י " ט לוינסקי  ,ספר

תלא  -אביב תשי "ג  ,עמ ' . 104
זכרון לקהילת לומזה  ,ביב
תדהר  ,שם  ,שם ; י " ט לוינסקי  ,שם  ,עמ ' . 105
י " ט לוינסקי  ,שם  ,שם ; המגיד  ,כ  ( 44 ,כ " ח כחשוון
ראה

:

מ ' פרידמן  ,חברה ודת  ,ירושלים תשל " ח עמ '

תרל " ז ) .

. 16 - 12

ראה  :א " ר מלאכי  ,פרקים בתולדות היישוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '

ספר היובל למ ' וכסמן  ,ירושלים  -תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '
והשווה

:

הלבנון  ,יז ,

7

; 123 - 122

; 178 - 176

חבצלת  ,ח ,

32

הנ " ל  ' ,תולדות " הלכנון " ' ,

( ג ' בתמוז

תרל " ח ) ,

עמ ' , 232

( ה ' בתשרי תרמ " א )  ,עמ ' . 56 - 54

ראה  :א " ר מלאכי  ,שערי שמחה  ,ניו  -יורק תשכ " ז  ,עמ ' יב  ,סו  .כולל הונגריה לא היה שותף להקמת בית  -החולים
של הפרושים ' ביקור חולים ' בתרכ " ז

( . ) 1867

ו !נ 1

ישראל פריידין

בחר " ם

( ) 1880

' הועד הכללי ' .

7

פרש הרב דיסקין את חסותו על כולל סובלק  -לומזא  ,שבאותו זמן הסתכסך עם
תוך זמן קצר היה הרב דיסקין למנהיגם של שלושה כוללים ופרש את הסותו גם על

אישים מכוללים

אחרים .

בשנת תרל " ח

( ) 1878

8

הגיעה לקיצה פרשה  ,הידועה בשם ' ריב החצר של ישיבת " עץ חיים "

',

שהסעירה את ' היישוב הישן ' במשך  15שנה ופילגה את העדה הפרושית .
השתלט המימסד הפרושי על חצר המריבה  ,שחובות כבדים רבצו עליה  .נציגי המנהיגות הפרושית
9

כתוצאה מסכסוך זה

 יוסף ריבלין  ,בייניש סלאנט  ,יואל משה סלומון ופישל לאפין  -לוו כספים כדי לפרוע אתהחוב והתחייבו להחזיר את ההלוואה תוך שלוש

שנים .

אולם הלווים לא הצליחו לעמוד

בהתחייבותם והיו צפויים למשפט ולמאסר  .על  -כן כפו הלווים את ממוני הכוללים החברים

הכללי ' בתרמ " א

( ) 1881

ב ' ועד

להתחייב  ,ש ' הועד הכללי ' יפריש סך מסוים מהכנסותיו באמריקה ,

השייכות לכוללים  ,לפרעון ההלוואה .

0ן

דבר זה לא נכפה על כוללות החסידים וכולל הונגריה  .אבל

הנטל שהוטל על כוללי ורשה וסובלק  -לומזא  ,שלפי עדויות שונות היו להם הכנסות ניכרות
באמריקה 1 ,י עורר תסיסה במחנהו של הרב דיסקין  ,פטרונם של כוללים אלה  .וכך  ,כשפתח יחיאל

מיכל פינס  ,מקורבו של המימסד הפרושי  ,את בית -מדרשו בתרמ " ב  ,הוא הוחרם על  -ידי הרב
דיסקין בטענת

אפיקורסות .

2ן

החרם  ,שנועד לפגוע במימסד הפרושי ובעומד בראשו יותר מאשר

בפינם  ,בוטל על  -ידי הרב סלאנט  .הרב דיסקין בחר להחרים את פינס מפני שזה האחרון התקרב

ליוסף ריבלין ולמנהיגות הפרושית ; '

ן

מה גם ששנה קודם  -לכן פינס תקף בחריפות את הרב דיסקין

מעל דפי העיתונות  ,במסווה של שמות בדויים .

4ן

אם נוסיף לכך את החשד  ,שהיה מבוסס במידה

מסוימת  ,כי כוונתו האמיתית של פינס בייסוד בית  -המדרש היתה להכתיר באופן רשמי את הרב
סלאנט כרבה של ירושלים 5 ,י נבין כי נימוקים כבדי  -משקל עמדו בבסיס ההחלטה להחרימו  .זהו גם

הרקע לבחירתו של הרב דיסקין על  -ידי כוללות הונגריה  ,ורשה  ,וחסידי ווהלין וגליציה באופן
רשמי כרב קהילותיהם בינואר

7

. 1882

6ן

רמז לכך ראה במכתבו של י ' ריבלין  ' ,ירושלים '  ,המליץ כה ,

הלבנון  ,יז ,

8

ראה

9

ראה  :מלאכי  ,פרקים ( לעיל  ,הערה
עמ '

:

7

( ה ' בתשרי תרמ " א )  ,עמ '
, )5

עמ '

69

( י " ס בתשרי תרמ " ו ) עמ ' 3ננ. 1115 - 1

. 55

; 119 - 105

שושנה הלוי  ,ספרי ירושלים הראשונים  ,ירושלים תשל " ו ,

.45 - 42
חבצלת  ,יא ( 26 ,י "ר באייר תרמ " א )  ,עמ ' . 195 - 193
חשבון כולל אמריקה  ,נויארק  , 1898עמ ' . 5

10

ראה

:

11

ראה

:

12

רמז לכך  ,שהחרם נגד פינס נועד לפגוע ברב סלאנט  ,ראה מלאכי  ,פרקים ( לעיל  ,הערה
עמ '

13

, )5

עמ '  , 293וכן ראה שם ,

. 296 - 294

יחיאל בריל  ,עורך ' הלבנון ' וידידו של פינס  ,הזהירו לבל יתקרב לשום צד ביישוב הישן ' ולא יתערב במאבקיו ,
אך פינס לא שמע לעצה זו  .למן שנת תרמ " א היה פינס ששימש כנציג ' קרן מזכרת משה מונטיפיורי '  ,מעורב בכל
מאבקיו הפנימיים של ' היישוב הישן '  .הוא נקט עמדה לטובת המימסד  ,בראשות יוסף ריבלין  ,שאר בשרו  ,והרב

סלאנט  .ראה מלאכי  ,תולדות הלכנון ( לעיל  ,הערה

2נ2נ

14

ראה להלן  ,הערה

15

ראה  :חבצלת  ,יב
לרבה של

~
16

 , ) 5עמ '

, 100

. 134 - 133

. 27
14

( ב " ב בטבת

תרמ " ב ) ,

עמ '

. 105

לאחר מותו של הרב אוירבך לא נבחר איש באופן רשמי

ירושלים .

ראה  :מ ' אליאב  ,בחסות ממלכת אוסטריה ,

, 1917 - 1849

ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 187

הבחירה של כוללי החסידים

היתה בעלת אופי ' טכני '  ,שכן שיתוף הפעולה בינם לבין הרב דיסקין היה לעניין החזית המשותפת שלהם נגד
המימסד

הפרושי .

בית היתומים

דיסקין  ,גבעת שאול ,

ירושלים

כאשר ראו יוסף ריבלין וחבריו  ,כי חסרים עדיין כספים לסילוק ההלוואה  ,הטילו גם על כוללות

הונגריה והחסידים לשאת בנטל  .ריבלין נימק צעד זה כך
הסכימו לחרם בית מדרשו של

פינס ' .

לן

:

'  . . .יען כי נמצא בכם אנשים אשר

פעולה זו גרמה להתקוממות של ממש נגד ' הועד הכללי '

מצד כוללות החסידים  ,ררשה  ,סרבלק  -לומזא

והונגריה .

8ן

אך בקושי הסתיימה הפרשה ללא קרע

( . ) 1884

מוחלט בין שני הצדדים  ,והשקט הושב על כנו רק בתרמ " ד

!9

בפעילותו להשגת עמדות  -השפעה בעדה האשכנזית לא הסתפק הרב דיסקין בהקמת בית -דין
ושליטה על מספר כוללים ממתנגדי ' הועד הכללי '  .בתרמ " א

( ) 1881

נתן הרב דיסקין את תסותו

ל ' אגודת מייסדי היישוב ' בפתח  -תקוה  ,שברובה היתה מורכבת מאנשי כולל הונגריה  .חברי
האגודה היו בעימות חריף עם מייסדי המושבה  ,שנמנו עם אנשי המימסד הפרושי  ,בראשותו של
יואל משה סלומון במחלוקת זאת היה שיתוף  -פעולה מסוים בין ' אגודת מייסדי היישוב ' לבין י " ד

.

פרומקין ,

20

שנאבק בהנהגה הפרושית מסיבות
יב ,

( י ' באלול

תרמ " ב )  ,עמ '

שונות לחלוטין .

. 311

17

חבצלת ,

18

על ההתקוממות נגד ' הועד הכללי '  ,שפרצה בתרמ " ב (  , ) 1882ראה
תרמ " ה ) ;

19

40

שם  ,טז  ( 3 ,כ " ח כתשרי

ן2

באותה שנה עשה הרב דיסקין

:

חבצלת  ,סו ,

46 - 45

( ט " ו וכ " ג באלול

תרמ " ו ) .

ראה  :י ' קניאל  ' ,ר ' יוסף ריבלין והוועד הפועל של חובבי ציון ביפו  ,אגרות בדבר השלום בתרנ " ו ( , ' ) 1896

ותיקין  :מחקרים בתולדות היישוב  ,רמת  -גן תשל " ה  ,עמ '

חבצלת  ,טז ,

9

( י "ב בכסליו

תרמ "ו )  ,עמ '

, 196

הערה  ; 9הצבי  ,ב ,

7

( ה ' בכסליו תרמ " ו )  ,עמ ' כו

;

.66

מ ' אליאב  ' ,חבלי בראשית של פתח תקוה '  ,קתדרה  ( 9 ,תרי תשל " ט )  ,עמ '

.23 - 22

20

ראה

21

ראה מאמרי  ' ,נסיונות ראשונים להקמת בית  -חולים בטבריה במאה הי " ט '  ,קתדרה  ( 22 ,טבת תשמ " ב )  ,עמ '

:

. 103 - 101

1 121
~

ישראל פריידין

צעד

בעל

נוסף

השלכות

ציבוריות

הוא

:

הקים

את בית  -היתומים

את

הנושא

שמו .

ההיסטוריוגראפיה  ,רובה ככולה  ,ראתה זאת כחלק ממאבקו של הרב בבית  -היתומים שנוסד חצי -
שנה

קודם  -לכן על  -ידי יהודי גרמניה  ,במסגרת מלחמתו נגד תיקונים בחינוך המסורתי .

22

רבות הן

העדויות  ,כי יותר משנתכוון הרב דיסקין לפעול נגד המוסד הברליני  ,היה צעדו מכוון נגד המימסד

הפרושי ומנהיגו  .הרב דיסקין הבין  ,שהתמודדות על השליטה בעדה האשכנזית מצריכה בניין
חלופי למימסד הקיים  ,שנשען על ' הועד הכללי '  ,ישיבת ' עץ חיים ' ובית  -החולים

על  -כן פנה הרב דיסקין לבניין מוסדותיו  ,במגמה לגבש כוח

נטה הרב לפעול להקמת מושב  -זקנים ,

25

ארגוני  -כלכלי .

24

' ביקור חולים ' .

23

ייתכן  ,שבתחילה

אך לאחר זמן קצר פנה להקמת בית  -יתומים  .בסיוון

תרמ " א התפרסם בעיתון ' הלבנון '  ,הקרוב למימסד הפרושי  ,מאמר התוקף בצורה חריפה את בית-
היתומים של הרב דיסקין וגבאיו  .הכותב מציין  ,כי בשל העובדה שהנדיבים בחוץ  -לארץ אינם
תורמים למוסד הנ " ל  . . . ' ,חרה אפם עד להשחית בהרב הגאון

הגדול . . .

מוהר " ר שמואל סלאנט

שליט " א על כי לא ירצה לחלל שמו הטוב ולקיים את דבר בית היתומים

שנחתם על  -ידי

' מר זוטרא ' וחובר

על  -ידי

שלהם . ' . . .

פינס 27בשירות המימסד הפרושי ,

26

המאמר ,

מוכיח כי הנהגת

הפרושים היתה מודעת למגמתו האמיצות של הרב דיסקין בהקמת בית -היתומים והתנגדה לכך מן
ההתחלה  .אין תימא אפוא  ,שבתרנ " ב (  , ) 1892כאשר שלחו הפרושים דין  -וחשבון לאמריקה על
מוסדות העדה האשכנזית  ,הם התעלמו לגמרי ממוסדות החסידים ומוסדותיו של הרב דיסקין  .על

חריף .

מעשה זה הגיבו תומכי הרב דיסקין במאמר

28

כאשר ניסה הרב דיסקין לאסוף כספים

באמריקה לטובת בית  -היתומים  ,יצא הרב סלאנט נגדו וטען  ,כי הדבר פוגע בהכנסות ' הועד
הכללי '  .הרב דיסקין הגיב בטענה  ,כי ' הועד הכללי '  ,למרות הכנסותיו העצומות  ,אינו מתפקד ואין
בו כל

תועלת .

29

אין

ספק  ,כי בית -היתומים הברליני הפריע  ,מבחינה כלכלית  ,לזה של הרב דיסקין .

ואולם שיגורו של נציג בית -היתומים של הרב דיסקין  ,הויזדורף  ,לברלין כדי להידבר עם ראשי
הוועד בגרמניה על  -מנת להגיע עמם להבנה  ,כמו גם הנסיון לקבל חסות קונסולרית גרמנית למוסד
22

גישה זו נקט לראשונה א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל  ,יז ( ירושלים תרע " ב )  ,עמ '

. 45

היהודי בארץ  -ישראל בשנות הח " ר  -התרמ " א (  , ) 1881 - 1840ירושלים תשכ " ג  ,עמ '
יהודה ליב ' אנציקלופדיה עברית יב  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ ' Judah Leib ' ; 525

וראה גם  :ב " צ גת  ,הישוב

; 145

,

' דיסקין ,

ר ' משה יהושע

' Diskin , Moses Joshua

 . 74 - 75קק  1 ,ך  ; Encyclopaedia Judaica,מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בראי המדיניות הגרמנית ; תעודות

ובירורים  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ '

; 249 - 248

הנ " ל  ,אהבת ציון ואנשי הו " ר  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '

337

ואילך ; מ '

ורבין  " ' ,עבודה ומלאכה ויישוב הארץ "  :פעלו של י " מ פינס כנציג קרן " מזכרת משה מונטיפיורי " בארץ ישראל

882 - 1878נ '  ,קתדרה  ( 33 ,תשרי תשמ "ה )  ,עמ '  . 142רמז לגישה שונה ומפוכחתיותר  ,הרואה בבית  -היתומים של

הרב דיסקין יריב כלכלי  -פוליטי למנהיגותו של המימסד  ,בראשית הרב סלאנט  ,ראה
היישוב
23

השווה

:

הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  ,ירושלים תשמ " ב ,

עמ ' , 172

. 193

מ ' פרידמן  ' ,על מבנה הנהגת הציבור והרבנות בישוב הישן האשכנזי בשלהי השלטון העות ' מאני ' ,

פרקים בתולדות היישוב היהודי בירושלים  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

לפנים והיום '  ,הדואר ,

24נ 1

 :י ' קניאל  ,המשך ותמורה :

 ( 15תרצ " ו ) ,

; 286

וכן א " ר מלאכי  ' ,הרבנות הירושלמית

. 209 - 207

עמ '

. 208

24

מלאכי  ,שם  ,עמ '

25

ראה

חבצלת  ,י ,

26

הלבנון  ,יז  ( 45 ,י " ח בסיוון תרמ " א )  ,עמ '

27

י  ,בריל  ,שפירסם את הדברים על בסיס מכתביו של פינס אליו  ,גער בו לאמור  . . . ' :ומה לך להצדיק או להרשיע

:

28

( י " ח באייר תר " ם )  ,עמ ' 210

;

שם  ,יא ( כ " א באייר

תרמ " א )  ,עמ '

. 206 - 205

. 358 - 357

את הממונים כמכ " ע עתים שונים תחת שם מסתתר אשר כלם הכירו כי אתה הוא ולא אחר  . ' . . .ראה מלאכי ,

לתולדות הלבנון ( לעיל  ,הערה
28
29

, )5

עמ '

. 134 - 133

חבצלת  ,כב  ( 9 ,י " ז בכסליו תרנ " ב )  ,עמ '

ראה

:

קניאל ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ ' , 196

. 66 - 65
הערה  ; 9אצ " מ . 25 / 38 / 1 ,
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בעניין המחלוקת עם

' הועד

תרנ " ז

המוסדות  ,אף כי לא

4

י,

של ראשי כולל אמריקה בירושלים לר ' הוכשטיין

הכללי ' והחרם שהרב סלאנה הכריז

( כמו זו של המוסד הברליני ) -

1יף4

"

"

11

.
" ך ן21ן- -

קטע ממכתבם מיום י " ג בסיון

30

אעףק

חרמ

לל

,

נ

""

',

91ק

ח

"

4י "1קטש
" , 11 ,

=1 4

)

"

"

באוצות  -הברית ,

מוכיחים  ,כי הרב דיסקין ניסה להקהות את התחרות בין שני

רצה להביא לאיחוד ביניהם .

30

מובן על  -כן  ,כי הדעה שבית -היתומים של הרב

על נסיונות כיח  -היתומים של הרב דיסקין לקבל את חסות הקונסוליה הגרמנית ועל שליחות הויזדורף לגרמניה

ראה אליאב  ,היישוב היהודי הגרמני ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' , 78 - 76
 , ) 22עמ '

. 249 - 248

; 248 - 245

הנ " ל  ,אהבת ציון ( לעיל  ,הערה

1 '25

ישראל פריידין

דיסקין לא נוסד אלא לשם חיסול המוסד הברליני  ,איננה יכולה לשמש כהסבר מלא ומספק  .מעיון

בתקנות בית -היתומים נראה ,

ן3

כי הן מייצגות מערכת -ערכים חברתית -כלכלית דומה לחברות

המימסד הפרושי  ,כגון ' כנסת ישראל ' .

32

ההיסטוריוגראפיה נטתה לייחס לרב דיסקין אידיאולוגיה קנאית  ,בהשוואה לדרך המתונה של

מחנהו של הרב סלאנט .

33

אולם כאשר משווים בין הרב דיסקין והרב סלאנט  ,לפחות בשני עניינים

חשוכים  -שימוש בשמן שומשומין בפסח והשמיטה  -הרב דיסקין נטה

להקל .

34

תליית הקנאות ברב דיסקין התבססה על כך  ,שהוא הירבה להשתמש בחרם כאמצעי למלחמתו
בפורצי  -גדר  ,בעוד הרב סלאנט לא נקט בדרך

זו .

35

בחינה מדוקדקת של העובדות מראה  ,כי לא

תמיד תאם דימוי זה את המציאות  ,ואפיזודה לא כל כך ידועה מיטיבה להדגים זאת  :בשנת תרנ " ז

(  , ) 1897כשעמל הרב דיסקין בייסוד

' כולל אמריקה '  ,במסגרת מאבקו ב ' ועד

הפגנה ליד ביתו של הרב  .דבר ההפגנה פורסם בעילום שם בעיתון

הכללי '  36 ,יזמו ראשיו

' הצפירה ' .

37

ראשי ' הועד

הכללי '  ,ובראשם הרב סלאנט  ,החרימו את מפרסם המאמר  ,אך נתקלו בהתנגדותו של הרב דיסקין
שביטל את החרם  .במכתב ששלחו אנשי כולל אמריקה בירושלים בכ " ה באייר תרנ " ז לראש הכולל

כניו  -יורק מסופר . . ' :

 .כי יצא רכינו שליט " א חוץ ד אמותיו להראות למנהלי וועה " כ [ ' הועד

הכללי ' ] כי אין העולם הפקר ולא כל העולה על רוחם יעשו  .ולולי עזרת מרן הק ' [ דוש ] שליט " א היו

31

32

התקנות נמצאות באוסף גאסטר  ,המוזיאון הבריטי  ( , 10761 ,סרט  8076במכון לתצלומי כתבי  -יד העבריים בבית
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי )  .ראה נספח .
תקנות ' כנסת ישראל ' ראה  :הלבנון י ,
יב

33

25

( י " ז בשבט

תרל " ד ) עמ '

. 194 - 193

וראה על ענין זה מאמרי ב ' הציונות ' ,

[ בדפוס ] .

מעז אני לערער במידה מסוימת על גישה זו  .כאשר רצה מ ' סאמט להצביע על המבדיל בק היהדות המסורתית
והאורתודוקסיה  ,סחר להשוות בין פסקי ' הנודע ביהודה ' ר ' יחזקאל לגדא  ,לבין ' החת " מ סופר '  ,ולאחר בחינה

מדוקדקת קבע כי ברוב המקרים ' הנודע ביהודה ' סקל ור ' משה סופר מחמיר  .מ ' סמט  ' ,היהדות החרדית בזמן
תלחת.
החדש '  ,מהלכים  ,א  ,תשכ " ט  ,עמ ' מ
34

"

על היתר השימוש בשמן  -שומשומין בפסח ראה  :ב ' לנדוי  ,הגדה של פסח לאבות ובנים  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ '

סה  -סז ; הנ " ל ' אגרת בדבר השמיטה להרס גימפל יפה זצ " ל '  ,המעין  ,יג  ( ,תשרי תשל " ג )  ,עמ '  . 18 , 14הצבי  ,יא ,
11

( כ " ו באדר תרנ " ה ) א " ר מלאכי  ' ,ירושלים הרעבה מתחבטת באיסורי פסח '  ,הדואר ,

; 504

חבצלת  ,כה ,

בפסח  .ראה

25

(ד ' בניסן תרנ "ד ) .

יהודה וירושלם  ,מהדורת קרסל  ,ירושלים תשט "ו  ,עמ ' . 134

:

ראה  :י ' קלויזנר  ,מקטוביץ עד בזל  ,ב  ,ירושלים תשכ " ה ,

על גישתו המקלה בעניין השמיטה

עמ ' ; 326 , 320 , 336 - 335 , 345 - 344

קיטוב ביישוב היהודי כאוץ  -ישראל ממחצית הראשונה של שנות התשעים '  ,קתדרה ,

הערה . 22

 ( 39תש " ך )  ,עמ ' , 408

דווקא יוסף ריבלין  ,מסיעתו של הרב סלאנט  ,יצא נגד השימוש כקטניות

12

י ' שלמון  ' ,תהליכי

( תמוז

תשל " ט )  ,עמ ' , 10

י " ג הלוי  ,ספר הוראת שעה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' קבב  -קבו ; מאיר וונדר  ,רשימת הספרים על

השביעית  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' טז  ,מס '

18

; הנ " ל  ' ,מילואים ותיקונים לרשימת הספרים על השביעית א '  ,המעין

( תשכ " ז )  ,עמ '  ; 71קניאל ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '  ; 132חבצלת  ,יט  ( 43 ,ג ' באלול תרמ " ט )  ,עמ '  . 345י ' אבנרי ' הרב

אברהם יצחק הכהן קוק  ,רבה של יפו  ,תרס " ד  -תרע " ד

( , ' ) 1914 - 1904

קתדרה  ( 37 ,תשרי תשמ " ו ) עמ '

, 52

בדברו

על הרב נ " ה הלוי  ,רבה של יפו  ,קובע כי הנ " ל ' הזדהה עקרונית עם גישתם של מנהיגי ירושלים  ,שגרסה כי
המגמה להקל בהלכה תעודד את פריצת כל גדריה '  .הרב הלוי היה תלמידו של הרב דיסקין  ,וכמוהו חיפש דרכים
להתר ולקולה בעניין השמיטה  ,מה גם שעמדתם של רבני ירושלים לא היתה אחידה  .וראה קניאל ( לעיל  ,הערה
, ) 22

ע) 1 :2

35

עמ '  , 133 - 131וכן כל מה שהובא

ראה  ,למשל

:

לעיל .

ספר זכרון לסופרי ישראל החיים עמנו כיום  ,ורשה תרמ " ט ( מהדורת ג  ,קרסל  ,לכסיקון סופרי

ישראל  ,חל  -אביב תש " ם  ,עמ '  ; ) 184 - 183וכן מלאכי  ,פרקים ( לעיל  ,הערה
עמ '
36
37

 , ) 5עמ ' ; 291

שלמון ( לעיל  ,הערה

. 14

ראה מלאכי  ,פרקים ( לעיל  ,הערה
הצפירה  ,כד ,

89

 , ) 5עמ ' ; 311 - 305

( א ' דראש חודש אייר

תרנ " ז )  ,עמ '

פרידמן ( לעיל  ,הערה

.460

, ) 23

עמ '

. 287

, ) 34

הרב מאל ריסקין  -תדמית ומציאות

מוסיפים להחרים את כאו " א [כל אחד ואחד] החושב טוב ' .

38

שנתיים קודם  -לכן  ,כשעמדה בשיאה

המחלוקת בין ' הועד הכללי ' ל ' בני משה '  ,נטה הרב סלאנט  ,בעצת פינס  ,להחרים את ' בני משה ' ,
אך היתנה זאת בהסכמת הרב דיסקין  .הרב דיסקין דחה

בן  -יהודה הוחרם על  -ידי הרב סלאנט ,

בן  -יהודה .

נגד

40

את ההצעה .

39

גם בתרנ " ד (  , ) 1894כאשר

הרב דיסקין לא היה שותף לחרם ואף לא נטל חלק במאבק

ן4

יוצא מדברינו  ,שנשק החרם הופעל לא רק על  -ידי הרב דיסקין  ,רכאשר האינטרסים ' חייבו ' זאת ,
גם הרב סלאנט השתמש בו  .על  -כן יש לראות בהזדקקות לחרם אצל הרב דיסקין יותר עניין של
מדיניות ופחות עניין של אידיאולוגיה

;

אמצעי ולא מטרה לעצמה  .מנחם פרידמן קבע  ,כי מאז

עלייתו של הרב דיסקין לארץ  -ישראל הפכה הקנאות לתופעה של קבע בירושלים  ,והקנאים ראו

ורואים בו עד היום את מורה דרכם .

42

לדעתי  ,ממשיכיו של הרב דיסקין לא תמיד השכילו להבין

את ' תורת הקנאות ' שלו ונגררו לעתים קרובות אחרי מעשים של קנאים קיצוניים שגרמו להם
נזק

38

;

רק אצלם הפכה הקנאות למטרה בפני עצמה וחלק

43

ראה

מאידיאולוגיה .

מכתבים מראשי כולל אמריקה בירושלים לרב משה צבי האכשטיין  ,ראש גבאי הכולל בארצות  -הברית ,

מיום כ " ה אייר וי " ג סיוון תרנ " ז  ,מיקרופילם  4025מבית המדרש לרבנים בניו  -יורק ( סרט  29830במכון לתצלומי

כתכי  -היד

העבריים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ) .

ירושלים תשל " ב  ,עמ '

נוסח החרם ראה אצל ד ' ילין  ,ירושלים של תמול ,

. 141 - 2
עמ '

. 196 - 195

39

ראה קניאל ( לעיל  ,הערה , ) 19

40

י ' קלויזנר  ,מקטוביץ עד באזל  ,ג  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '

ביבא -

; 314 - 286

גליה ירדני  ,העיתונות העברית בארץ ישראל

בשנים  , 1904 - 1863תל אביב תשכ " ט  ,עמ '  , 390הערה  ; 96י ' קניאל  ,אליעזר בן יהודה בבית האסורים חנוכה
תרנ " ד  , 1893ירושלים תשמ " ד ; המגיד לישראלי ג  ( 9 ,כ " ב באדר תרנ " ד )  ,שם  ( 11 - 10 ,ז '

. 77

, 72

נ4

42
43

-

באדר ב '

תרנ " ד ) ,

עמ '

ראה  :המגיד לישראל  ,ג 5 ,נ ( ו ' בניסן תרנ " ד ) ; עמ '  121שם  ( ,ג ' בסיוון תרנ " ד )  ,עמ '  , 180וכן אליעזר בן יהודה

בבית האסורים  ,שם  ,עמ '  . 15לפי פרוטוקול כ " ח של בני משה מי " ב טבת תרנ " ד  ,רכני ירושלים  ,מלבד הרב
מבריסק  ,רדפו את כן יהודה על שהתקומם נגד החלוקה  .ראה אצ " מ ) 35 / 14 / 1ע .
פרידמן (לעיל  ,הערה  , )4עמ ' . 21

.

שם עמ '

, 348 - 347 , 285 - 277

.366 - 361

,ל נ
~~

ישראל פריידין

נספח
תקנות בית היתומים דיסקין תרמ " א

.

אלו הן התקנות אשר עליהן נתייסדה חצירות בתי יתומים בהתעוררות והשתדלות הרב הנאמן הצדיק
המפורסם כקש " ת מו " ה יהושע ליב דיסקין נ " י ובהסכמת כל מנהלי קהילות האשכנזים פעה " ק ירושלים ת " ו .
א)

מטרת החברה לקנן את היתומים העזובים אשר אינם מוכשרים ללימוד התורה לבקש טובתם פרנסתם

וללמדם אומנות אשר יוכל להתפרנס בה להיות
ב)

לאנשים .

כל יתום מאב או מאם מבן שלוש עשרה שנה ומעלה אשר אינו מוכשר לתורה יפנה אל בעלי הוועד כי

יקבלוהו אל בתי היתומים הנ " ל ואחרי אשר יסופח אל הבית מחויבים בעלי הוועד להשגיח עליו בכל דבר
הצריך לו אכילה שתי ' [ ה ] הלבשה הנעלה עד אשר יוכל להתפרנס ממעשי
ג)

כן מחוייבים בעלי הוועד לבקש לכל ילד אשר יקובל אל הבית הזה אומן חכם וי " א [ וירא אלוקים ] אשר

ילמדוהו האומנות הטובה בעיניו ואשר יוכשר לה
ד)

ידיו .

בשלי ' [ מות ]

היתומים אשר בבית הזה ילמדו תחת השגחת הוועד את הדבר הנוגע ליראת

ד ' מאת רב מוסמך

ירא

ושלם .
ה)

ככלות זמן לימודו את האומנות יבקשו לו בעלי הוועד מקום אצל אומן להתרגל במלאכתו

ואח " כ

יבקשו לו מקום אשר יוכל לעשות מלאכתו לעצמו .
ו)

סכסוך כי יפול בין הילדים והאומנים יובא בכל יום ד ' לבית הוועד והם ישפטו ביניהם  .כן מחויבים בעלי

הוועד לעשות חוזה את האומנים על דבר לימודם את הילדים מקוים מאת הקונזול אשר בית היתומים
יעמוד תחת
ז)

מחסהו .

בעלי הוועד יהי ' [ ו] תמיד ששה אנשים וששה ממלאי מקומם  ,יהי ' [ ו ] נבחרים מאת הרב הגאון הנ " ל

בהסכם מנהלי הקהילות .
ח)

האנשים הנצרכים לשרת בבתי היתומים הם רופא מומחא סוכן מנהל סופר משגיח שתי מבשלות

מערכת השולחן משרתת .
ט)

כל ילד מחויב לבא בכל יום שעה אחת לפני שקיעת החמה

לבהמ " ד

המיוחד להם ושמה יקשיבו לקח

לפני מורה במיוחד מקרא ודינים הנצרכים כן מחויבים לבא בכל יום שבת ויו " ט אחר סעודת הצהרים ושמה
ידרוש להם מענינא דיומא .
י)

ההשגחה הנוגעים לבריאת הגוף  ,לטובת המאכל  ,שלום בין הילדים  ,למודם אצל האומנים את

מלאכתם הוא תחת יד רופא מנהל ושני גבאים אשר יתחלפו תמיד .
יא )

שכירות האומנים ישולם מקופת החברה  ,ריוח הבא ממלאכתם שייך להחברה אך לבל ילד ירשם

חשבון הכנסותיו והוצאותיו ביחור .
יב )

1 28

שמות המתנדבים יורשמו בפנקס החברה והיתומים עם מורם ומלמדם יברכוהו ויתפללו בעדו

חפץ או תנאי המנדב כסף ימולא אם אך לא יתנגדו תנאיו או חפציו לאלה דברי
ובמועדים .לעיל .
בשבתות המובאים
התקנות

*

הבריטי  ,אוסף גאסטר ,
והאוניברסיטאי .
המוזיאון

 . OR 10761סרט

8076

במכון לתצלומי כתבי  -יד עבריים בבית הספרים הלאומי

מפעלם ההתיישבותי של ציוני מוסקבה האמידים
אחותו מגדל ,

"

:

0ו9ו  -ו92ו

סי כץ

מבוא
מעורבותם של ציוני מוסקבה בפעילות התיישבותית באוץ  -ישראל החלה  ,בדומה לערים אחרות
ברוסיה ומזרח  -אירופה  ,עוד בראשית שנות השמונים של המאה הי " ט  ,עת הלכה והתפשטה בקרב
יהודי מזרח  -אירופה הרוח הלאומית  ,ויחד עמה השאיפה העזה לציון  .כבר בתחילת

1882

נוסדה

במוסקבה אגודה  ,שמנתה כמה מאות איש  ,ששמה לה למטרה לעודד את ההגירה לארץ  -ישראל .
באגודה זו נטלו חלק עשירי מוסקבה  ,אשר אף תיכננו לייסד בנק לקניית קרקעות בארץ  -ישראל .
ן

שתי אגודות נוספות שנוסדו באותה שנה  ,תיכננו  -האחת  ,לרכוש קרקעות בארץ  -ישראל
והשנייה לסייע  ,באמצעות הלוואות  ,למתיישבים שכבר עלו לארץ  .במהלך שנות השמונים היו עוד

מספר התארגנויות במוסקבה  ,במטרה לרכוש קרקעות ולהתיישב בארץ  -ישראל ,

בתחילת שנות התשעים  ,על רקע גירוש מוסקבה ואישורה הרשמי של תנועת ' חיבת

ציון ' ,

קיבלה התנועה להתיישבות בארץ  -ישראל תנופה מחודשת  ,לאחר ששככה במקצת במחצית

השנייה של שנות השמונים .

תנועה זו הקיפה את מרבית הריכוזים היהודיים ברוסיה ומזרח -

אירופה  ,ובכללם כמובן את מוסקבה  .אגודה בשם ' נווה שלום ' התארגנה במוסקבה בתחילת , 1891
ונציגה שהגיע לארץ אף חתם על חוזה לרכישת

10 , 000

דונם בגליל העליון  ,לא רחוק

מראש  -פינה .

3

בפועל לא הצליחו האגודות שקמו במוסקבה בשנות השמונים ולא אלו שקמו בשנות התשעים ,

לבצע רכישות קרקע ולהתיישב בארץ  -ישראל  .קשיים שהערימו השלטונות התורכיים  ,העדר הון
מספיק מצד האגודות והספסרות הקרקעית שהרקיעה שחקים באותן שנים  ,היו הגורמים העיקריים

לכך  ,שהאגודות לא הצליחו להוציא לפועל את מטרתן ,

לעומת אי ההצלחה בשנות השמונים והתשעים  ,הרי שבעשור הראשון של המאה העשרים ועד

מלחמת  -העולם הראשונה ייסדו אגודות אחרות מקרב יהודי מוסקבה שני יישובים חקלאיים

בארץ  -ישראל  .האחד  ,האחוזה מגדל שבגליל התחתון  ,אשר נוסדה

רוחמה שבנגב  ,אשר נוסדה ב . 1912-

ב 1 1910 -

והשני  ,האחוזה

בעוד שמגדל נוסדה בידי קבוצת ציונים אמידים ממוסקבה ,

מאמר זה מכוסס על מחקרי  ' ,הפעילות ההתיישבותית של החברות והאגודות הפרטיות בין השנים , ' 1914 - 1900
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

1983

( בהדרכת פרופ ' י ' בן  -אריה ופרופ ' ש '

רייכמן ) .
ראה  :י ' קלויזנר  ,בהתעורר עם  :התנועה לציון ברוסיה  ,ירושלים  , 1962עמ '

שם  ,עמ '

, 215

219נ 1

. 163

. 370

י ' קלויזנר  ,מקאטוביז עד באול  :הועועה לציון ברוסיה  ,ירושלים  , 1965ב  ,עמ ' , 61 , 50

. 64

ז " ר לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,ב  ,תל  -אביב

שם  ,שם  ,וכן עמ '  ; 126 - 108לוח אחיאסף לשנת  , 1904עמ ' ; 225
עמ '  ; 123א ' גרנובסקי  ,מדיניות קרקעית עברית בארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1938עמ '

. 60

, 1924

יוסי כץ

בידי הציונים בני המעמד

שהתארגנה במסגרת חברת ' טבריה אדמות ונטיעות '  ,נוסדה רוחמה

הבינוני  ,אשר התארגנו במסגרת חברת ' שארית

ישראל ' .

5

מטרת מאמר זה היא לדון ברקע לפעילותם ההתיישבותית בארץ  -ישראל של ציוני מוסקבה
האמידים  ,בהקמתה והתפתחותה של אחוזת מגדל ובתרומתה של אחוזה זו לקידומו של המפעל

העות ' מאנית .

ההתיישבותי הציוני באוץ  -ישראל בשלהי התקופה

חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' ורכישת אדמות מגדל
חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' נוסדה בקיץ

בעלי  -הון ציונים ממוסקבה  .בתחילת

1911

1909

על  -ידי וארבורג  ,קרמינצקי ,

היא אושרה כחברה גרמנית  ,אך עוד לפני כן  ,באמצע

 , 1910החלה בהקמת אחוזת מגדל שבגליל

התחתון .

החברה הוקמה כתוצאה של שלושה גורמים עיקריים

:

הקמתה של ' קבוצת גאולת הארץ

במוסקבה ' ; תוכנית התיישבותית מיוחדת שהוצאה לפועל באמצעות
אדמות הכפר מג ' דל

צ ' לנוב וקבוצת

' קבוצת גאולת הארץ ' ; הצעת

למכירה במארס . 1909

ייסוד ' קבוצת גאולת הארץ במוסקבה '  .באמצע אוקטובר 1908התכנסה במוסקבה אספה
מיוחדת של האגודה הציונית ' בגי ציון '  ,אחת מהאגודות הציוניות הוותיקות ביותר ברוסיה  ,שעמה
נמנו יחיאל צ ' לנוב  ,הרב יעקב מזא " ה  ,מנחם אוסישקין

ואחרים .

6

היוזמה לכינוס המיוחד יצאה

מצ ' לנוב  -מראשי התנועה הציונית ברוסיה וחבר הוועד הפועל הגדול  .באספה נכחו חברי
האגודה וכן מנהיגים ציונים רוסים חשובים

ובעלי  -הון מציוני מוסקבה .

7

מטרת האספה היתה לדון

בצעדים המיידיים שיש לבצע באוץ  -ישראל ובתורכיה  ,על  -מנת שלא לאבד את ההזדמנות לפעולה

נרחבת בארץ  -ישראל בעקבות מהפכת ' התורכים

הצעירים '  ,שפרצה

בקיץ . 1908

באי האספה תלו

תקפת רבות במהפכה  ,ברפורמות הצפרירת בכל מה שקשור באפשרויות רכישה של קרקעות

והתיישבות בארץ  -ישראל ובאפשרויות לחיזוק מעמדם המדיני של היהודים בארץ  -ישראל .

8

הכינוס בא על רקע אכזבת יוזמיו ומחאתם על כך  ,שההנהלה הציונית  ,ובראשה הנשיא וולפסון ,
לא נקטה כל פעולה  ,כפי שמתחייב היה ממהפכת ' התורכים הצעירים '  .החלטות האספה הביעו את
דרישותיה ואת אלו של הציונות הרוסית מההנהלה הציונית  ,שהיה בהן גם ביטוי לרצון להשפיע
על דרכי פעולתו של המשרד

הארץ  -ישראלי .

שלוש החלטות עיקריות קיבלה האספה
)1

6

11 0

8

~

9

ולתורכים .
י ' כץ  ' ,מפעל האחוזות בארץ  -ישראל בשנים

על חברת ' שארית ישראל ' וייסודה של רוחמה ראה בהרחבה :
 , ' 1917 - 1908חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , 1979עמ '

על

, 95 - 91 , 73

אגודת ' בני ציון ' ותולדותיה ראה בהרחבה  :הד הזמן  2 ,בפברואר  , 1910עמ '  ; 3העולם ,

עמ '
7

:

על ההנהלה הציונית לייסד בתורכיה ובארץ  -ישראל שני בטאונים ציוניים  ,שיביאו את דבר
הציונות ליהודים

5

9

. 16

.

.

כפברואר

, 1910

. ] 51 / 85

החלטות האספה שנערכה בימים  19 - 16באוקטובר  1908אצ " מ
ראה  :ש ' אייזנשטדט  ,יחיאל צ ' לנוב  :פרקי חייו ופעולותיו  ,תל אביב

ביבא -

24

. 124 - 101

 , 1937עמ '

עמ ' ; 150 - 149

. 37 - 36

שם  ,שם ; מ ' אליאב  ,דוד וולפסון  :האיש וזמנו  ,ירושלים תשל " ז ,
מיום  7בדצמבר  , 1908אצ " מ 85 / 284 ,נ ; מכתב אייזנברג אל לוין אפשטיין מיום כ " ד באדר תרס " ט  ,שם ,
מכתב י " ל גולדברג אל דיזנגוף

 ; 24208 / 6מכתם אברהם קומרוב למערכת עיתון ' הפועל הצעיר ' מיוני  , 1909איב "צ ,
עמ '  ; 382ש ' שווארץ  ,אוסישקין באגרותיו  ,ירושלים  , 1950עמ ' . 247

; 1 / 4 / 6 / 31

השלא  ,תרס " ח ,

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

יחיאל צ ' לנוב

)2

על ההנהלה הציונית לפעול להקמת מוסד לאשראי אגררי לזמן ארוך  ,מוסד שנחיצותו

הורגשה באופן מיוחד לרגל האפשרויות הרחבות לעבודה מעשית בארץ  -ישראל .
)3

ביוזמת האספה תנוהלנה תעמולה ופעולה נרחבת למשיכת ההון הפרטי לארץ  -ישראל  ,כולל

הון פרטי של יהודים לא  -ציונים  ,למטרת רכישת קרקעות  .מעשית יבוצע הדבר באמצעות

הקמתם של חמישה ועדים גליליים לרכישת קרקעות  :במוסקבה  ,אודסה  ,וילנה  ,ורשה וקיוב .
רכישות הקרקע תבוצענה באמצעות לישכה מיוחדת  ' ,לישכת גאולת הארץ '  ,שמרכזה יהיה
ביפו  ,והיא תהיה מורכבת מראשי החברות והגופים הציוניים העוסקים ברכישת קרקעות
בארץ  -ישראל 0 .י

החלטות אלו של האספה היו סודיות  ,והוסכם שלא לפרסמן בעתונות  .זו הסיבה שלמרות
חשיבותה הרבה של האספה  ,כמעט ולא נמצא לה הד בעתונות בת הזמן  .עם סיום האספה מסר

צ ' לנוב את החלטותיה להנהלה הציונית  ,לקרן הקיימת  ,לאוטו וארבורג  -ראש המחלקה הארץ -

ישראלית של ההסתדרות הציונית ולארתור רופין  -מנהל המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות

הציונית ביפו  .משני האחרונים ביקש צ ' לנוב לסייע לו בארגון הלישכה המיוחדת בארץ  -ישראל .
זמן קצר לאחר האספה  ,עוד באוקטובר  , 1908נוסדו הוועדים הגליליים

,

1

1ן

בוורשה  ,אודסה  ,וילנה

וקיוב  ,התרכזה פעולת הוועדים בעיקר בקרב בעלי אמצעים בינוניים  .זמן לא רב לאחר  -מכן
אוחדה פעולת הוועדים יחד עם הפעולה לייסוד ' חברות אחוזה ' ברוסיה  -פעולה שנעשתה

ביוזמת הוועד המרכזי של ציוני רוסיה  ,ואשר מטרתה היתה להקים מושבות חדשות בארץ  -ישראל
על  -ידי בעלי ההון הפרטי  ,אשר גם יתיישבו בעתיד במושבות אלו  .משום כך  ,כמעט ולא בוצעו
רכישות קרקע בגלילים אלה  ,אלא לשם הקמת ' מושבות אחוזה '  ,במסגרת חברות

' אחוזה ' .

3ן

לעומת אופי הפעולה בגלילים אלו  ,אירגן צ ' לנוב  ,מייד לאחר האספה  ,קבוצה של בעלי  -הון
10

דין  -וחשבון החלטות האספה  ,אצ " מ / 85 ,
, 1914

11

עמ '

.1

מכתב צ ' לנוב אל אוסישקין מיום
8

בנובמבר

12

שם ,

13

ראה

; ] 51

מכתב גולדברג אל דיזנגוף  ,לעיל  ,הערה

, 1908

שם ,

4

בנובמבר

, 1908

אצ " מ 24 / 56 / 1 ,וע  .וכן ראה מכתב צ ' לנוב אל וולפסון מיום

. 1]2 / 304

שם .
:

;9

החרות  ,נ 2ביוני

1ן12

ראזסוויט ,

16

במארס

, 1912

עמ '

 ( 11ברוסית )

וסי כץ

יצחק ניידיץ

יהודים ממוסקבה והסביבה  ,שעמה נמנו  ,מלבד צ ' לנוב עצמו  ,גלן  ,וישיניאק  ,ניידיץ ואחרים  .בסוף
שנת

1908

הארץ

מנתה הקברצה עשרה בעלי  -הרן  ,כולם ציונים  ,והיא קיבלה את השם ' קבוצת גאולת

במוסקבה ' .

קרקעות

.

בסך  -הכל הגיע הסכום שהקבוצה היתה מוכנה להשקיע מיידית ברכישת

לכ 300 , 000 -

רובל

( כ 750 , 000 -

פרנק ) .

בדצמבר

1908

הוקמה הלישכה בארץ  -ישראל

ן

לקבוצה ממוסקבה לא היו העדפות מסוימות במיקום הרכישות  .אולם חבריה טענו  ,כי מכיוון

שבגליל התחתון מתבצעת ממילא רכישת קרקעות על  -ידי יק " א  ,רצוי שהלישכה בארץ תתרכז

באיתור קרקעות ביהודה .

!5

עם ייסוד הלישכה הפקידו חברי הקבוצה בבנק ההסתדרות הציונית -

בנק אפ " ק ( אנגלו  -פלסטינה
בעתיד 6 .י במהלך שנת

1909

בנק ) -

סך של

200 , 000

פרנק  ,שאמורים היו לשמש לרכישת קרקעות

התכנסה הלישכה לעתים קרובות ודנה בהצעות שונות  ,שלדעתה היו

מתאימות לקבוצה במוסקבה  .בין השאר  ,דנה הלישכה ברכישת קרקעות עבור הקבוצה ממוסקבה

ביהודה וברכישת קרקעות ג ' יפטליק שהוצעו למכירה .

אולם עוד לפני שהקבוצה במוסקבה

!7

החלה לדון ביסודיות בהצעות שהציגה לפניה הלישכה  ,פנה אוטו וארבורג לקבוצה בהצעה
להצטרף להברה התיישבותית קפיטליסטית  ,שהיה מעוניין

להקים .

תכניותיו של וארבורג והתקשרותו עם הקבוצה ממוסקבה  .בסוף  , 1906כשנתיים לפני
14

מכתב אוסישקין אל צ ' לנוב מיום

מכתב צ ' לנוכ אל אוסישקין  ,לעיל  ,הערה ; 11
 ; /]24 / 56 / 1מכתב צ ' לנוב אל לבונטין מיום נו בנובמבר
מיום  14בינואר  , 1909שם  ; 715 / 6443 ,מכתב המשרד הארץ  -ישראלי אל וולפסון  ,ללא תאריך ( אך די ברור

, 1908

שהמכתב הוא מינואר

, ) 1909

15

16

16

11 2
~

שם ,

מכתב רופין אל וולפסון מיום

7

במאי

, 1909

שם ,

.785 /284

שם ,

; ] 51 / 85

6

בנובמבר

, 1908

מכתם דיזנגוף אל קלווריסקי

.]2 /47

מכתב אוסישקין אל הוועדים הגליליים מיום  8בינואר  , 1909שם ,

י " ב בניסן תרס " ט  ,אה "ע ,/ 1 ,י

17

אצ " מ ,

; /)24 / 56 / 1

מבהב שיינקין אל ברזילי מיום

. 105
באפריל

, 1909

אצ " מ ,

; ] 1 / 30

מכתב דיזנגוף אל חכרת ' גאולה ' באודסה מיום

,

מכתב אייזנברג אל קבוצת מוסקבה מיום  22כאוקטובר  , 1909אה " ע  / 32 ,ו1
בקושטא מיום  4ביולי  , 1909אצ " מ  ; 785 / 284 ,פרוטוקול אספת הלשכה ביפו מיום י " ב בתמוז תרס " ט  ,שם ,
; 104

מכתב דיזנגוף אל יעקובסון

 ; 785 / 120מכתכ לבונטין אל דיזנגוף  ,מיום  2ביוני  , 1909שם  ; 785 / 13 ,מכתכ אייזנכרג אל גוץ מיום כ " ו בסיוון

תרס " ט  ,שם )208 / 8 ,ע .

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

קיום האספה במוסקבה  ,הגה וארבורג תכנית התיישבותית מיוחדת עבור בעלי  -הון ציונים  ,שאין

בכוונתם להתיישב בארץ  -ישראל  .על  -פי התכנית  ,יקימו מספר בעלי  -הון יהודים בחצן לארץ חברה

מסחרית קפיטליסטית  ,בהון של כמה מאות אלפי מרק  ,שמטרתה להקים אחרזרת רחברת  -ידיים ,
עליהן יתפתח משק מעורב  ,שיכלול כותנה  ,מטעים  ,תבואות  ,גידול בקר ומחלבות  .בעתיד אף
יוקמו באותן אחוזות בתי  -חרושת לתעשייה חקלאית  .העבודה במקום  ,אשר תנצל את יתרונות

' המשק הגדול '  ,תבוצע בידי פועלים יהודים ותנוהל בידי הנהלה שתמנה החברה  .האחוזות  ,אשר
תנוהלנה על בסיס עסקי רווחי  ,תוך ניצול שיטות חקלאיות ומיכשור מודרניים ופיתוח גידולים
רווחיים  ,תשמשנה  ,מלבד להשגת רווחים לבעלי החברה  ,להשגת המטרות הבאות

:

שבבעלות יהודית בארץ  -ישראל .
לפועלים יהודים בארץ  -ישראל .

.1

הרחבת הרכוש הקרקעי

.2

המצאת מקומות  -עבודה

.3

הנהגת מיכון ושיטות חקלאיות מודרניות  ,על  -מנת שיאומצו על  -ידי איכרי המושבות בארץ -

ישראל .

.4

ביצוע נסיונות בגידולים חקלאיים

חדשים .

18

על  -פי התכנית לא היתה כל כוונה  ,שחברי החברה

יתיישבו בעתיד באחוזה או ייהפכו לאיכרים .

מבחינת הרווחים  ,הכוונה היתה להגיע למצב בו יכסו ההכנסות את ההוצאות ויישאר רווח
מינימלי  ,אשר ישווה לגובה הריבית הבנקאית המקובלת על ההון המושקעה

!

לאור נסיונו של וארבורג כשותף בחברות קולוניזטוריות גרמניות ומהכרתו את צורכי המפעל

ההתיישבותי בארץ  -ישראל  ,ידע הוא את היתרונות הקיימים בהשקעות של בעלי  -הון במפעל

התיישבותי  ,וכי ישנן פעולות הנחוצות לקידומו של המפעל ההתיישבותי בארץ  -ישראל  ,אשר

יכולות להיעשות רק על  -ידי

בעלי  -הון .

הוא גם למד לדעת  ,כי אחת המגרעות של חברות

קולוניזטוריות שמקור המימון שלהן אמור לבוא מבעלי אמצעים בינוניים  ,הוא שאיפת החברים
לראות רווחים ודיבידנדים תוך זמן קצר ממועד ההשקעה  .התברר  ,כי שאיפה זו גורמת לכך ,
שבעלי אמצעים בינוניים נרתעים מלהצטרף לחברות ההתיישבותיות  ,מכיוון שמטבען אין הן
יכולות להצביע על רווחים תוך זמן קצר  ,אלא רק לאחר זמן

ארוך יחסית מאז בוצעה ההשקעה .

השאיפה לראות רווחים תוך זמן קצר מביאה לעתים לנטישת החברותי לפיגור בתשלומים על

חשבון המניות או אף להפסקתם המוחלטת של התשלומים  .בניגוד לבעלי האמצעים הבינוניים ,
יש לבעלי  -הון יותר אורך  -רוה והם מסוגלים להתאזר בסבלנות עד לראיית הרווחים  .מסיבה זו
חברות שהם מקימים  ,הן הרבה יותר יציבות וסיכויי הצלחתן גבוהים

יותר .

בנוסף לכך טען וארבורג  ,כי ישנן פעולות הנדרשות לקידום המפעל ההתיישבותי בארץ -

ישראל  ,כמו הנהגת שיטות חקלאיות חדשות ומודרניות  ,ביצוע נסיונות בגידולים חקלאיים חדשים
והקמת תעשיות חקלאיות  -פעולות שאמנם יש בהן סיכוי גבוה לרווח  ,אך גם סיכון גבוה

( '  . . .כל מיני עסקים שיש בהם

חשש הפסד . . .

' - ) 20

אשר רק בעלי  -הון יכולים ליטול אותו  .כל

הגורמים הללו הביאו את וארבורג למסקנה  ,כי למטרת הרחבת המפעל ההתיישבותי וקידומו יש
!8

מנתב וארבורג אל צ ' לנוכ
, 1909

19

שם ,

20

הזמן ,

; ] 1 / 41

 Paldstina, Berlinז

 . 30 - 44קק 1922 ,
הזמן  ,לעיל  ,הערה

מיום

"

. 18

17

 2באוקטובר , 1908

ביולי  , 1907עמ '

שם ,

 ; 1424 / 56 / 1מכתב וארבורג אל גולדברג מיום  5במאי

.3

5 . Rubaschow , Privatwirtschaftliche und genossenschaftliche Kolonisation

9נ 9ן

~

תטי כץ

אוטו וארבורג

לשאוף ולייסד חברה המורכבת מבעלי  -הון  ,אשר תוציא לפועל את המטרות הנ " ל  ,תרחיב את
האחיזה של יהודים בקרקעות ארץ  -ישראל ותשמש מקום  -עבודה לפועלים יהודים  .הפעולה עצמה
תבוצע  ,כאמור  ,על  -ידי רכישת חלקות  -קרקע נרחבות והקמת אחוזות שבהן תבוצענה כל הפעולות

הנ " ל .
במהלך השנים

1908 - 1907

ניסה וארבורג לאתר בעלי  -הון יהודים ולהקים את החברה

הראשונה  ,אך הדבר לא עלה בידו  .רק ערב כינוסה של האספה במוסקבה  ,ב  , 1908 -ניתנה לו
הזדמנות להוציא את תכניתו לפועל  .י 2לווארבורג נודע על הכוונה לקיים אספה ועל כך שיהיו

נוכחים בה בעלי  -הון ציונים מרוסיה  ,המעוניינים לפעול למען קידומו של המפעל ההתיישבותי

בארץ  .הילכך הוא פנה לצ ' לנוב ימים אחדים לפני מועד האספה והציע לו לרתום את בעלי ההון
לייסוד חברה קפיטליסטית  ,על  -פי תכניתו  ,חברה אשר תרכוש את ואדי אל  -חוורית

( עמק  -חפר )

ותבצע שם את תכניתו .מסיבות שונות לא יצאה לפועל התכנית להקים את ההתיישבות המיוחדת
במקום זה

,

2

הצעת מג ' דל למכירה והקמת החברה  .באפריל , 1909כחצי  -שנה לאחרשהתכנית לרכישת

ואדי אל  -חוורית ירדה מעל הפרק  ,נודע לווארבורג מרופין  ,כי אדמות הכפר מג ' דל שבגליל
התחתון  ,סך  -הכל

כ 5 , 500 -

דונם  ,מוצעות למכירה .

23

וארבורג טען  ,שיש לעשות הכל על  -מנת להעביר את הקרקע לידיים יהודיות ; אך היה בדעה  ,כי

מכיוון שכמחצית השטח המוצע היא אדמת  -שלחין  ,מתאימה ההצעה לחברה קפיטליסטית של
בעלי  -הון מהסוג שתואר לעיל  ,אשר תיישם את המטרות הנ " ל במשק מעורב  ,שבמרכזו יעמוד

גידול הכותנה .
במאי

134

1909

העביר וארבורג את הצעתו לצ ' לנוב ולעסקנים אחרים ברוסיה .
י ' טהון  ,ספר וארבורג  ,תל  -אביב

21

ראה לעיל  ,הערה

22

מכחב רופין אל וארבורג מיום

23

שם ,

שם .

; 18

25

באפריל

, 1909

 , 1948עמ '

. 56 - 55

אצ " מ )24 /56 / 1 ,ע .

כוונתו היתה

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

ש ' קבוצת גאולת הארץ במוסקבה '  ,יחד עם מספר בעלי  -הון נוספים  ,יקימו את החברה  ,ירכשו את
מג ' דל ויגשימו את

תכניתו .

24

בסיף ירל ,

1909

הודיעה הקבוצה ממוסקבה על נכונותה העקרונית

25

מלבד הקבוצה ויוהן קרמינצ ' קי ( מראשי הציונים

להשתתף בהקמת החברה וברכישת מג ' דל .
באוסטריה ) ,

לא הצליח וארבורג למצוא בעלי  -הון נוספים  ,ובסך  -הכל הביעו את הסכמתם

26

להשתתף בחברה

12

אנשים  .בקיץ

1909

הוקמה החברה  ,ובסוף אותה שנה הודיעה ' קבוצת גאולת

הארץ במוסקבה ' ללישכתה באוץ  ,כי היא משקיעה את הונה בחכרה החדשה וביקשה לחדול
מלהציע לה ( כקבוצה ) קרקעות

בק "ן

למכירה .

27

החל וארבורג בארגון החברה  .הוא קיבל את הערכותיהם של אגרונומים ומומחים

1909

בארץ  ,כי מג ' דל מתאימה למשק מעורב  ,אשר הענף המרכזי בו יהיה גידול כותנה  .אותו זמן היו
ההכנסות מענף הכותנה בשוק העולמי גבוהות במיוחד  ,ואילו הנסיונות בגידולה שנעשו במקומות
שונים באוץ  -ישראל  ,הראו על הצלחה  .על  -סמך אותן הערכות קבע וארבורג  ,כי ההון היסודי של
החברה שתקום  ,יהיה בגובה של

 40 , 000פרנק .

28

במהלך ק "ן

400 , 000

פרנק  .לפיכך נקבע  ,כי כל חבר ישתתף בסכום של

נוסחו תקנות החברה  ,אשר קבעו כי החברה תיקרא בשם ' חברת

1909

טבריה אדמות ונטיעות '  ,היא תירשם כחברה גרמנית בע " מ ובראשה יעמדו שני מנהלים -

וארבורג בברלין וצ ' לנוב

ברוסיה .

29

להלכה הוקמה החברה בינואר  , 1911משנרשמה כחוק כחברה גרמנית בע " מ ,

בה שותפים

30

וארבורג  ,קרמינצ ' קי  ,גתן  ,ניידיץ  ,מינסטר  ,בילין  ,ציטלין  ,דימנט  ,זקס  ,רישיניאק  ,גורלנד

וצ ' לנוב ' ,
ן

' כולם בעלי הון אשר לשם רווחים בלבד לא היו מבקשים עסקים בארץ ישראל ואולם

חפצים הם להשתתף בגאולת הארץ ובחיזוק הישוב העברי בארץ ישראל

קרמינצ ' קי וצ ' לנוב ( שהיה רופא )  ,השאר היו
כנציגה

באוץ .

עם הקמת החברה נקבע  ,שרופין ישמש

1909

העבירו החברים ארצה כמחצית מהסכום שהתחייבו להשקיע

הושלמה רכישת הקרקע  .במהלך המחצית הראשונה של

ובמהלך

1911

הון החברה

'

34

עד סוף יולי
1909

סוחרים .

33

, ...

3

מלבד וארבורג ,

1910

,

3

החלה העבודה במג ' דל ,

השלימו כל החברים את תשלומיהם על חשבון התחייבויותיהם  .במהלך

ל 530 , 000 -

פרנק  .כל הסכום הועבר במהלך השנים

1914 - 1909

25

מכתב וארכורג אל גולדברג ומכתב דומה לצ ' לנוב ולבעלי  -הון ברוסיה מיום  5במאי  , 1909שם ,
פרוטוקול אספת הלשכה מיום י " ב בתמוז תרס " טי שם 85 / 120 ,נ ; פרוטוקול אספת הלשכה מיום  22ביולי

מכתב אייזנברג אל קלווריסקי מיום ח ' באב תרס " ט  ,שם ,

;

26

מכתב וארכורג אל צ ' לנוב  ,לעיל  ,הערה

27

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

12

כיולי

15 / 6443נ .

, 1909

שם ,

. 14208 /8
מכתב וארבורג אל גולדברג  ,לעיל  ,הערה

; ] 1 / 142

מכתב אייזנברג אל קלווריסקי מיום ח ' באב תרס " ט  ,שם 15 / 6443 ,נ ; העולם ,
30

31

מכתב צ ' לנוב אל קרמינצקי מיום  11ביולי  , 1909אצ " מ ) 72 / 23 ,ע
מכתבי וארכורג אל צ ' לנוב מן התאריכים  22במארס 31 , 1910
מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

32

33

רשימת אנשי חברת טבריה ועיסוקיהם  ,אצ " מ . ] 1 / 141 ,

35

1

בספטמבר

, 1913

עמ '

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום
מכתב וארבורג

.3
12

אל קרמינצקי מיום

ביולי
20

, 1909

בספטמבר

שם ,

. 7 -3

.] 18 / 16 / 2

כמארס  , 1912שם . ] 1 / 142 ,

~ ~

. ] 1 / 142

 , 1909שם ,

16

1910

.

עמ '

; 24

ע ק ן

במאי  , 19 ; 0שם  ,שם .

הצפירה .

34

;

12

בינואר

נוסח התקנות  ,שם ,

בינואר , 1911

15

, 1909

. 24

מכתב אייזנברג אל גוץ מיום י " ס בכסלו תר " ע  ,שם ,

29

כ 590 , 000 -

. ] 1 / 141

שם  ,שם

28

1912

הגיע

לארץ  -ישראל והושקע

באדמות מג ' דל ומימון העבודה שם  .בסך  -הכל הושקעו במג ' דל עד פרחן המלחמה
24

באוקטובר

. ] 1 / 142

יוסי כץ
פרנק ,

אשר כללו את הסכום שהעבירה החברה ועוד כ 60 , 000 -

כהלוואה למימון

העבודות .

במהלך השנים

36

1914 - 1910

פרנק שלקח מנהל האחוזה

היו לאחוזה הכנסות מסוימות ממכירת

תבואה וירקות  ,אך אלה אף פעם לא עלו על ההוצאות ואפילו לא כיסו את חלקן .
תכתובת ענפה בעניין החברה והתפתחות האחוזה נוהלה בין צ ' לנוב  ,וארבורג  ,רופין ומנהל
האחוזה

במג ' דל .

37

על  -פי דרישת החברה  ,שלח מנהל האחוזה באופן קבוע דיווחים דו  -חודשיים

על התפתחות האחוזה והתקדמות העבודה

ובין וארבורג לחברים אחרים בחברה ".
החברים על התפתחות האחוזה .

בה .

38

כן נערכו פגישות אישיות בין וארבורג לצ ' לנוב

ברוסיה אף כונסו מספר אספות כלליות  ,בהן דווח לכל

3

40

רכישת אדמות מג ' דל  .אדמות מג ' דל ,

כ 5 , 500 -

דונם  ,היו בבעלות משפחת בדום

) ( Bedum

אלה ) .

בעקבות

הערבית  ,לאחר שרכשו אותן מערביי הכפר מג ' דל שמדרום ( ומכאן שם אדמות
הרכישה נשארו בידי ערביי מג ' דל כמה מאות דונמים

בתחילת שנת

פרנק .
)1

42

1906

ן4

בלבד .

הציעה המשפחה את הקרקעות למכירה  .המחיר שדרשו היה

80 , 000

קבוצת גרמנים קאתולים שישבה אותו זמן בחיפה גילתה עניין בהצעה משתי סיבות

:

לאתר את מקום קברה של מריה מגדלנה  ,שלפי המסורת הנוצרית קבורה באזור  ,ולאחר גילוי

הקבר לבנות עליו מנזר .

)2

להקים במקום  ,שהיה ידוע מאז ומתמיד בטיבו ובשפע מימיו  ,מושבה

בה .

גרמנית קאתולית ולהתיישב

43

לאחר שהקבוצה קיבלה הבטחה מחוגים קאתוליים בגרמניה

להשתתף במימון חלקי של הרכישה  ,בוצעה הרכישה בסוף ינואר  , 1906במחיר

שנקבע .

44

במשך הזמן התברר לקבוצה  ,כי ההון המצוי בידה לא יספיק לכינון ההתיישבות  ,מה גם שעוד

קודם  -לכן נכנס ראש הקבוצה לחובות כתוצאה מהוצאות על הכשרת הקרקע  .לכן החליטה

הקבוצה לנטוש את המקום .

להחלטה זו גם תרמו החום הכבד באזור  ,שהגרמנים לא הצליחו

45

הקבוצה .

להתרגל אליו  ,וכן המלריה שהמיתה שלושה מחברי

46

במהלך חודש מארס

1909

עזבו

הגרמנים את השטח  ,וראש הקבוצה פתח בצעדים למכירת הקרקעות  .פרטים על ההצעה נודעו
לרופין  ,וזה העבירם לידיעתו של וארבורגן4

לפני שקבוצת מוסקבה החליטה להיענות להצעתו של וארבורג  ,ביקשה היא מוועדת  -מומחים ,

שהיתה מורכבת מראשי העוסקים במפעל ההתיישבותי בארץ  -ישראל  ,לבקר במג ' דל ולחוות את
טהון אל יעקובסון מיום

בפברואר

36

מכתב

37

עיקר התכתובת מרוכזת באצ " מ . ] 1 / 141 - 144 ,
גליקין למוסקבה מיום

4

, 1916

ביוני 911נ  ,שם ,

. 23 / 1473

שם ,

מכתת גליקין למוסקבה והעתק לווארבורג מיום

; ] 1 / 141

38

מכתב

39

ביולי  , 1911שם  ,שם ; מבהב גליקין לווארבורג והעתק למוסקבה מיום
ראה  ,למשל  ,מכתבי צ ' לנוב לווארבורג מן התאריכים  27כמאי  23 , 1910במארס

3

14

וארבורג למוסקבה מיום  3במארס
40

( )11ך

, 1912

ביוני

41

42

. ] 1 / 144
שם  ,שם .

43

זכרונות מ ' גליקין  ,שם  [ 14179 / 28 ,להלן

11

מכתב רופין אל וארבורג מיום

:

באפריל

, 1910

שם ,

; ] 1 / 142

מכתב

שם ,

; ] 1 / 141

זכרונות
, 1909

. ] 1 / 142
מכתב גליקין למוסקבה מיום

4

ביוני

, 1912

שם ,

גליקין ] .

שם ,

. ] 1 / 142

שם .

45

שם ,

46

מכתב גליקין אל מוסקבה מיום
באייר תרע " א  ,עמ '

47

25

, 1911

ביולי  , 1911שם . ] 1 / 143 ,

. ] 1 / 144

מכתב וארבורג אל שכטל מיום  8במאי 911נ  ,שם ,
מכתב גליקין למוסקבה מיום

44

שם ,

4

7

בדצמבר

, 1910

שם ,

; ] 1 / 141

העולם  30 ,ביולי

, 1911

. 38 - 36

מכתב רופין אל וארבורג מיום

25

באפריל

, 1909

אצ " מ ,

; ] 1 / 141

זכרונות

גליקין .

עמ '

; 15

האחדות  ,י " ד

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

דעתה אודות הצעת הרכישה  .ביוני הם ביקרו במג ' דל  .בחוות הדעת שלהם מנו את יתרונות ההצעה
וחשיבותה :

קירבה לטבריה  -במרחק שעה אחת בלבד ממנה  ,ועם סלילת הדרך לטבריה יתקצר המרחק
לחצי  -שעה  .כן ניתן להגיע לטבריה בסירת  -מנוע

ב 30 - 20 -

דקות .

אפשרויות לשיווק נוח  ,זול ומהיר  -בשל הסמיכות לים כנרת  ,ניתן יהיה להוביל את
התוצרת החקלאית בסירות עד לתחנת -הרכבת בצמח ומשם  ,באמצעות הרכבת  ,ישירות
לחיפה

ולדמשק .

עליית ערכו של האזור בעתיד  -בגלל הקירבה לתחנת  -הרכבת בצמח  ,צפוי לכל האזור

מאד . . .

'  . . .עתיד מזהיר

כל הקרקעות יעלו שמה וישתמשו הרבה במים ובכוחות של

המעיינות הנמצאים שמה  ,ואין ספק שיבנו שמה מעונות חורף וגם מעוני קיץ ואחדים מיושבי
הארץ יתחילו לשים עין ולעשות צעדים על דבר הסביבה הזאת וביחוד הנוצרים  ,שלהם ישנם
למו שמה גם זכרונות דתיים ומי שיקדים יזכה  ,וגם יק " א שמה לב לזה וררכשת לה שמה

מקומות . ' . . .

48

טיב הקרקע והימצאותם של מקורות  -מים  -כמחצית מהשטח היא אדמה מישורית

ומשובחת  ,אשר ניתן להשקותה באמצעות שלושת המעיינות החוצים את השטח ( חמם ,
מדאורה

ורבדיה ) .

כן ניתן  ,בהוצאות מסוימות  ,להשתמש להשקיה במימי הכנרת  .לאור זאת ,

מתאים למעלה מחציו של השטח לתבואות  ,גידולים שונים  ,רוב סוגי הנטיעות  ,כותנה
וירקות  .השטח המדרוני מתאים בחלקו לזריעה

ולמרעה .

חשיבות פוליטית  -הטיעון הפוליטי היה המרכזי בטיעוניה של הוועדה  .עיקרו היה חיזוק
הרוב היהודי והבעלות היהודית על קרקעות ב ' גליל טבריה '
קימקמית  ,יש ליהודים שם כבר אדמה קנויה במחוז זה עד

. 60 %

53 %

:

'  . . .במחוז טבריה שהיא

ובקניה הזאת יעלו כבר לערך

יש תקוה להשיג עוד אחוזות בקרוב על ידי יק " א ואולי יהיה המחוז הזה מחוז של

ישראל ויהיו לנו זבויות אצל הממשלה המקומית שזהו דבר גדול במקום הזה . ' . . .
למרות המחיר הגבוה  ,המליצה הוועדה לרכוש את הקרקע

;

זאת מאחר שנודע לה  ,כי גורמים

קאתוליים שונים הציעו לגרמנים סכומים גבוהים יותר  ,ובלבד שלא ימכרו הקרקעות

ליהודים .

לוועדה היה אפוא ברור  ,שאם היהודים לא ירכשו הקרקע במחיר הנדרש  . . . ' ,אז אין ספק כי תעבור
לידי הכומרים הקתוליים ואז לא

תבוא עוד לידינו לעולם . . .

ובאם הנחלה עומדת באמת בסכנה ,

אזי אסור לנו מנקודת מצב הישוב להעמיד על הדין במקום שנטע רק ל  [ 10 % -ההפרש בין המחיר
שנדרש למחיר שהעריכה

הוועדה ] . ' . . .

בעקבות דין  -וחשבון זה  ,ולאחר התייעצות עם הלישכה בארץ  ,קבוצת מוסקבה החליטה סופית
להצטרף לחברתו של וארבורג ולהשתתף ברכישת
48

מג ' דל .

49

בסוף יולי

1909

החל המשא  -ומתן

מכתב אייזנברג אל גוץ מיום ג ' בתמוז חרס " ט  ,דין  -וחשבון ביקורת אחוזת מג ' דל בהשתתפות וילבושביץ
ואחרים  ,אנ " מ )208 / 8 ,ע  .וכן עין מבהב אייזנברג אל גוץ מיום ב " ו בסיוון תרס " ט  ,שם  ,שם
אייזנכרג אל קלווריסקי מיום ח ' בתמוז תרס " ט  ,שם ,
במחוז טבריה באותה שנה -

53

15 / 6443נ  .הנתת

;

מכתב

אודות אחוז הקרקעות שבירי יהודים

אחוז  -אינו מתיישב עם הדין  -וחשבון של

רופיי

מ , 1907 -

לפיו ,

כ 1907 -

טבריה בידי יהודים  .נראה  ,כי הנתון שמוסר רופין הוא הפתוח מדויק  ,מאחר
במחוז בלבד ,
הקרקעהערכה
מבוסס על
אחוז מכל
 75הוא
שלדבריו ,
נמצאו
אשר נמסרה לו בעת שהותו בארץ .
49

ראה לעיל  ,הערה

. 24

נראה  ,כי להחלטה תרמה גס העובדה  ,שבגליל התחתון היו אותה שנה שבע מושבות של

יק " א והחווה ככנרת  .על כך ראה

:

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין בארץ  -ישראל  ,ירושלים י , 193עמ '

.44 -43

7ענ
~

משה גליקין  ,מגדל

1914

הסופי על רכישת השטח  ,ובאוגוסט

1909

נחתם החוזה עם

הגרמנים .

50

הקמת אחוזת מגדל  ,התפתחותה בשנים 9ס9ו 4 -ו9ו וסוטה
מינוי מנהל העבודה והיועצים החקלאיים  .בסוף

1909

עסקה החברה בחיפוש אחר מועמדים

מתאימים לניהול האחוזה  .בדצמבר  1909נפלה הבחירה על משה גליקין .
ב  , 1874 -ובצעירותו הצטרף ל ' חובבי ציון ' שבמוסקבה  .ב  1892 -עלה לארץ בפעם הראשונה ועבד
כפועל במושבות  .ב  1894 -חזר לרוסיה והתגייס לצבא הרוסי  .על השנתיים ששהה באוץ  ,הוא
51

גליקין נולד במוסקבה

מעיד בזכרונותיו  . . . ' :אני אמנם הייתי רשום כפועל במושבה עין זיתים אבל למעשה הסתובבתי

בארץ  ,ביהודה ובגליל ולא עשיתי שום דבר . . .
בתום שירותו הצבאי היה
יותר מדי חזקה ' . . .
שבראשותם של וייצמן ומוצקין  .אותו זמן הוא

,

קשה היה לי לקבל מרות  ,רוח העצמאות שלי היתה

5

גליקין פעיל מאוד ב ' פרקציה הדמוקרטית '

עבד בהנהלת העיתון ' דער פריינד ' שיצא

בפטרבורג  ,ולאחר  -מכן בהנהלת העיתון ' ראזסוויט '  .בתפקידיו אלה הוא נודע כאיש  -מינהל

מעולה .

ב 1908 -

עלה בשנייה לארץ  .בתחילה עבד בהנהלת בית  -הספר ' בצלאל ' בירושלים ולאחר -

מכן בהנהלת בית  -החרושת לשמן ' עתיד '

בחיפה .

53

גליקין היה אפוא איש  -מינהל מעולה  ,אולם חסר כל רקע וניסיון בחקלאות  ,וכפי שגם הוא

העיד על עצמו  . . . ' :לקחתי עלי ליסד חוה שכולה אגרונומית  ,כולה חקלאית ואני לא חקלאי ולא

אגרונום . ' . . .

54

בעת הקונגרס הציוני התשיעי שנערך בהמבורג בדצמבר  , 1909בו נכח גליקין  ,נפגשו עמו

וארבורג וצ ' לנוב והציעו לו לקבל את התפקיד  .על  -פי עדותו של גליקין  ,אף שהודיע לווארבורג
וצ ' לנוב כי אין לו כל נסיון חקלאי  ,הם הפצירו בו לקבל את התפקיד  ,ולבסוף נענה
50

מכתב אייזנברג אל קלווריסקי מיום ח ' בתמוז תרס " ט  ,אצ " מ 24208 / 8 ,
באוגוסט

51

עלונן

;

להם ' .

5

מכתב אפ " ק אל וארבורג מיום 8

 , 1909שם . ] 1 / 141 ,

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

2

ביולי

 , 1909שם ; ] 1 / 142 ,

מכתב צ ' לנוב אל וארבורג מיום

 23במארס , 1910

שם .

52

שם ,
זכרונות גליקין .

53

שם .

54

מ ' גליקין  ,עדות בעל  -פה  ,הקמטה מס '  , 1267ארכיון ההקלטות של המכון לתיעוד בעל  -פה שליד המכון ליהדות

55

בת -זמננו  ,האוניברסיטה העברית.
לעיל  ,הערה . 52

אחוזת מגדל ,

באמצע מארס

1910

1921 - 1910

הגיע גליקין לטבריה והחליט  ,כי בשלב הראשון  -מחוסר מקום  -מגורים

בשטח שנקנה  -הוא ילון בטבריה ויעבוד במשך היום במג ' דל  .אותו זמן הוא גם החליט לקרוא
למקום

' מגדל '  ,ולא

כפי שנקראה עד אז  -מג ' דל .

56

בגלל חוסר הנסיון החקלאי של גליקין  ,דאגה החברה שיעמדו לרשותו אנשים בעלי נסיון
בניהול פרוייקטים דומים  .הראשון שבהם היה משה ברמן  ,מנהל חוות כנרת הסמוכה  .ההנחה
היתה  ,שבשל הקירבה בין שני היישובים הוא יהיה מעורה היטב במגדל  ,וניתן יהיה להיעזר בו

רבות .

57

היועץ השני היה אהרון אייזנברג  ,שהוזמן כמומחה המנהל פרוייקטים דומים בארץ -

ישראל  ,ובייחוד במושבה רחובות  .הבקשה לצרף את אייזנברג לרשימת היועצים באה מצד
החברים הרוסים  .אלה  ,מתברר  ,רכשו אמון רב לאייזנברג והכירו בנסיונו העשיר והמוצלח  .בנוסף

להם  ,ביקר במגדל גם אליהו קראוזה  ,מנהל חוות סג ' רה  .על  -פי בקשתו של גליקין  ,נהג וארבורג

לשלוח לו חוברות וספרים בהדרכה חקלאית .

58

תכנית המשק החקלאי וביצוע עבודות ההכנה  .בתחילת חודש יולי

, 1910

לאחרבדיקות

מקיפות  ,נקבעו תכניות מפורטות של מיבנה המשק החקלאי הרצוי במגדל ועבודות ההכנה
השונות שיש לבצע

במקום .

כעקרון נקבע  ,שיש לגשת ולעבד רק אותם שטחים הניתנים לעיבוד במיכשור אירופי מודרני

 -מיכשור המביא לחסכון בכוח  -אדם ולהגדלת התפוקה  .מתוך

כ 5 , 500 -

דונם שהיו באחוזה  ,כ -

היו אדמות  -מישור  ,ורק אותן ניתן היה לעבד במיכשור אירופי מודרני  .השאר היו אדמות -

3 , 000

מדרון סלעי  ,שהתאימו בחלקן לזריעות למרעה

מבדיקתם של ברמן ואייזנברג התגלה ,

ש 875 -

בלבד .
דונם נמצאים בהשקיה מלאה על  -ידי המעיינות ,

ולכן הוחלט לייעדם לגידול כותנה  ,הנזקקת להשקיה מלאה  .שטת בגודל דומה נמצא בהשקיה

חלקית בלבד  ,ואותו הוחלט לייעד לגידול ירקות  ,תבואות  -קיץ וקטניות  .שטח נוסף של

1 , 250

דונם  ,שהושקה באופן מצומצם עוד יותר  ,הוחלט לייעד למטעים שאינם זקוקים להשקיה  ,כמו
זיתים ושקדים  ,או גפנים ומטעים הזקוקים להשקיה מועטה בלבד  .שאר השטח יועד לתבואות -
תורף  .בנוסף  ,הוצע לגדל עדרי פרות וכבשים  ,אשר ימצאו מרעה  ,בעיקר בשטחים המדרוניים של

מגדל .
האגרונומים קבעו  ,כי בשנתיים הראשונות יש להתרכז רק בביצוע עבודות  -הכנה  ,זריעה של
1 , 250

דונם בתבואות וירקות ועיבוד נסיוני של

לאדמות .

20

דונם כותנה  ,על  -מנת לבדוק את מידת התאמתה

לאור התוצאות  ,תיקבע לאחר כשנתיים תכנית העבודה לשנים הבאות  .כן נקבע ,

מג ' דל .

שהשטחים שלא יעובדו  ,יוחכרו בהחכרה שנתית לערביי
במהלך שנת

שיזף

קוצני ) ,

1910

החלו בביצוע עבודות ההכנה  .הוחל בסיקול האבנים ועקירת הסדריות ( עצי

אשר אדמות מגדל היו מלאות בהן ולא איפשרו הפעלת מחרשה אירופית  .לשם

העקירה  ,שהיתה קשה במיוחד  ,אף הוזמנה מכונה מיוחדת מגרמניה  ,אולם העבודה באמצעותה

לא הצליחה  .עד ק "ן

1911

נוקו כשני שלישים מהשטח המיועד לעיבוד  .במקביל לניקוי שטחים ,

1159

שם .

56

שם ,

ר5

מכתב רופין אל וארבורג מיום  23באוקטובר  , 1911אל " מ  ; ] 1 / 142 ,מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום  9באפריל

 , 19 ] 0שם  ,שם

;

מכתב גליקין אל וארבורג מיום  5במאי

הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו  ,תל  -אביב
58

מכתב

, 1910

 , 1976עמ ' 95

גליקין לווארבורג והעתק למוסקבה מיום

13

שם ,

; ] 1 / 141

א ' ביין  ,תולדות ההתיישבות

[ להלן  :ביין ] .

בפברואר

, 1911

אצ " מ ,

. ] 1 / 141

חריש  ,וקציר

( משמאל)

-

מגדל

1912

נחפרו תעלות מהמעיין הסמוך לעבר החלקות  ,וכן הוצבה מכונת  -שאיבה מעל המעיין  .מחשש
מלריה  ,נמנע גליקין מלהשתמש במי המעיינות לשתייה  .משום כך  ,הוצב בחצר האחוזה מיכל

לאגירת מי -גשמים  ,שישמשו לשתייה  .לאותה מטרה גם נחפרה באר והוצבה לידה מכונת  -שאיבה
מוטורית  .מאוחר יותר נמתחו

קווי  -מים מהבאר לבתים .

גליקין והחברה ידעו  ,כי לטובת הפועלים ולטובת רווחיות האחווה  ,מן ההכרח לא רק לבנות
בהקדם את בתי המגורים לפועלים  ,אלא יש להעניק להם תנאי  -מגורים ומחיה משופרים  .לפיכך ,
עם תחילת הכשרת הקרקע הוחל גם בבניית הבתים  .בזמן הבנייה ועוד קודם  -לכן גרו הפועלים
בצריפי  -עץ ואוהלים  ,שהוקמו על ידיהם  .השטח שנבחר להקמת חצר האחוזה  ,היה במקום בו בנו

הגרמנים את בתיהם  .בשלב הראשון שופצו שלושת הבתים שבנו הגרמנים  .לאחר  -מכן גבנו עוד

ארבעה בתים לפועלים  .בסך  -הכל הכילו הבתים המשופצים והחדשים
הפועלים  .מיבנה מיוחד נבנה כמטבח וכחדר  -אוכל לפועלים והכיל

כ 20 -

200

חדרים  ,כולם למגורי

מקומות  .כן נבנה בית

עבור משרדו של גליקין ובשביל מרפאה  .מיבנה נוסף שימש בתור אורווה ומחסנים  .כל המבנים

הוקפו בחומה  ,שהיתה גם הקיר החיצוני של המבנים .

59

הבתים חוברו בקווי  -מים ישירות מהבאר

;

הם גם היו הראשונים בגליל שהותקנו בהם מקלחות  .גליקין דאג  ,שבחדרים לא יגורו יותר
משלושה פועלים וסיפק להם מיטות ומצעים  .הוא אף דאג לקבל אישור מהחברה להקמת חדר -

חולים ולהעסקת רופא  -מבקר  ,כדי שהפועלים לא יצטרכו לנסוע לבית  -החולים של המיסיון
בטבריה  .מטבח הפועלים צויד בכלים מיוחדים שנשלחו מגרמניה  ,וחדר לידו הוקצה לספרייה

עבור הפועלים  .הפועלים היו פטורים מלשלם עבור השימוש במגורים והעזרה הרפואית  ,אך
שילמו עבור האוכל שניתן להם במטבח
59

האחוזה .

60

זנרונות גליקין ; מכתב אייזנברג אל גוץ מיום ג ' בתמוז תרס " ט  ,אצ " מ  208 / 8 ,ע ; מכתב גליקין למשרד הארץ -
ישראלי מיום  20ביוני  , 1911שם  . ] 18 / 16 / 3 ,מכתב גליקין לחברה מיום ~
 23במארס  , 1912שם ; ] 1 / 144 ,
מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים  10בספטמבר
בינואר  , 1911שם  ; ] 1 / 141 ,העולם  2 ,במארס , 1911
בפברואר  , 1911עמ '  ; 2האחדות  ,ד ' בתמוז תרע " א  ,עמ '

13 , 1910

בפברואר

3 , 1911

ביוני

28 , 1911בנובמבר 7 , 1910

עמ '  ; 19שם  18 ,באוגוסט  , 1910עמ '  ; 14הד הזמן 23 ,

140

התישבותינו בגליל התחתון

עבודה ואדמה  ,תל  -אביב
60

; 29 - 27

פלדמן  ,עמ '

ביבא -

חמישים שנות קורותיה  ,תל אביב

 , 1961עמ ' 209

מכתב החברה לגליקין מיום
; 38

:

; 18 - 16

20

ביוני

[ להלן

, 19 ] 2

:

הצפירה ,
, 1951

23

במאי

 , 1911עמ '  ; 3א '

עמ '  288נלהלן

 :פלדמן ] ;

פלדמן ,

י ' שפירא ,

שפירא ] .

אצ " מ ,

-

; ] 1 / 144

ב ' כצנלסון  ,אגרות ברל כלנלסון ,

זנרונות גליקין ; האחדות  ,ט " ו באב תרע ' ע  ,עמ '

, 1914 - 1900

תל  -אביב

, 1961

עמ '

. 185

;ןששו
-

'

.

 -י.

2
.

ל

4

"

ל.

/ ,נוי .

%1

נ אש

אחוזת מגול בשנת

1914

-

גבולות ושימרני קרקע

בסך  -הכל נעשו פעולות רבות  ,שמטרתן הבטחת תנאים מעולים לפועלים  ,תנאים אשר לא היו
נהוגים עד אז בחוות ובאחוזות בגליל  ,ובמושבות בכלל  .פעולות אלו נעשו לא רק על  -מנת
להבטיח עבודה תקינה  ,פוריה ורווחית בחווה  ,אלא גם על  -מנת למלא את אחת המטרות שהציבה
לעצמה חברת ' טבריה  -אדמות ונטיעות '  -המצאת מקום  -עבודה מסודר לפועלים

יהודים .

61

אין תימה אפוא  ,שהעתונות  ,וזו של הפועלים בפרט  ,דיווחה בהתלהבות ובהתפעלות על פעולות

אלו ורמזה לשאר מנהלי החוות בגליל התחתון ללמוד מגליקין כיצד יש להקים חווה ,
1912

6

באמצע

ביקשה החברה מגליקין תכנית מפורטת של הבניין המבוקש  .הוא אמור היה להכיל ארבעה

גליקין .

61

זכרונות

62

האחדות  ,י " ר כאייר כשע " א  ,עמ '

; 38 - 36

הפועל הצעיר  ,י " א באייר תרע " א  ,עמ '

שם  ,כ " ז בסיוון תרע " א  ,עמ '  ; 22 - 19שם  ,ט " ו באב תרע " ג  ,עמ '

. 19

; 29 - 27

1 41

יוסי כץ
חדרים  ,מהם שלושה

חדרי  -שינה  ,למקרה ששלושה מחברי החברה ישהו בו  -זמנית במגדל .

בניית מיבנה זה ושלושה מבתי התימנים הושלמה במהלך שנת . 1913
המשק החקלאי

64

לצד עבודות ההכנה  ,שהיוו את עיקר העבודות בשנים

והתפתחותו .

 , 1912 - 1910הוחל גם בעבודות חקלאיות של ממש  .לאחר חריש נזרעו בסוף עונת
דונם תבואות ,

200

דונם ירקות

כפול של עצי שקד .
בסופה של שנת

ו 10 -

63

 1910כ 1 , 000 -

דונם כותנה  .כן הוכנה משתלה של כ  5 , 000 -עצי זית ומספר

65

התברר  ,כי הכותנה לא עלתה יפה מאחר שהקרקע לא הוכשרה דיה ,

1911

ופעולת הזריעה לא בוצעה כראוי  .מסיבות דומות לא הצליח גם

חלק מגידולי הירקות .

66

אייזנברג

שביקר במגדל  ,מצא כי אין הקפדה על ביצוע נכון של העבודות החקלאיות וגם בניהול
האדמיניסטרטיבי קיימים ליקויים

משמעותיים .

67

בעקבות הנחיות של אייזנברג  ,שנ תק בלו ובוצעו

על  -ידי גליקין  -למנות מנהל חשבונות ומשגיחים בעלי נסיון חקלאי  -קיוו כולם  ,כי מעתה
הגידולים יצליחו יותר  .בתחילת עונת  , 1912זמן קצר לאחר ביקורו של אייזנברג  ,נזרעו

נוספים של כוחלה ( עדיין היתה זו זריעה נסיונית ) והורחבו שטחי התבואות
הוחלט לנצל את ההבכרה של ירקות מגדל ולהקדים את

שיווקם .

68

ל 1 , 500 -

20

דונם

דונם  .כן

בביצוע העבודות נעזרו

הפועלים במחרשות ממוכנות מגרמניה  ,שהגיעו למגדל בתחילת  , 1912ושהיו הראשונות מסוגן

בארץ  -ישראל .

69

היבול של עונת

משביע  -רצון .

70

1912

הראה על הצלחה רבה  ,במיוחד בכותנה  .גם המשתלות התפתחו באופן

צ ' לנוב  ,שביקר במגדל באפריל

1912

והשתתף בהכנת תכנית העבודה והתקציב

לשנים הבאות  ,הביע את בטחונו  ,כי לאור הצלחת עונת  , 1912תהיה מגדל רווחית בעוד מספר

שנים .

וז

ד " ר קלוזנר שביקר אף הוא במגדל ב  , 1912 -התרשם לטובה ממראה עיניו ובין השאר ציין

:

ראיתי יהודים חורשים וזורעים וקוצרים ומאלמים  ,מובילים שחת ומספוא  ,מטפלים
בירקות וצמר גפן ובכל עבודה בשדה ובגן  ,הכל נעשה בחריצות ובאה בה העבודה על

הצד היותר טוב . . .

סיירתי בחוה ואת כל בניניה ושאלתי למצבה  .היא נוסדה רק זמן

מועט קודם בואי ומובן מאליו כי עדיין הביאה הפסד מרובה ובפרט שאז עבדו בה אך
פועלים עבריים ששכרם מרובה בערך וצריך היה לדאוג לכל מחסוריהם  ,אך כל
החשבונות שהוצעו לפני נתנו תקוה חזקה בלב שתעבורנה אך שנים מועטות וההפסד

יהיה לרווח . . .

63

64

65
66

14 2

72

אצ " מ  ,שם .
זכרונות גליקין .
מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים
מכתב

גליקין לחברה מיום

22

בנובמבר

28

כמארס  , 1912שם ,

67

שם ,

68
69

מכתב וארבורג לגליקין מיום  5בספטמבר

~
70

. 1, 1 / 144

שם .

מכתב

שם ,

 1910ו 12 -

במארס

, 1911

אצ " מ ,

. ] 1 / 141

גליקין לחברה מיום

ביוני

3

, 1911

שם  ,שם ; מכתב גליקין לחברה מיום  22במארס
 , 1911שם ; ] 1 / 141 ,

מכתב וארבורג לגליקין מיום

. ] 1 / 144

מכתב גליקין לחברה מיום
( מהארץ )

71

מכתב צ ' לנוב

72

השלח  , 1914 ,עמ '

22

במארס

 , 1912שם ,

אל וארבורג מיום

. 375 - 374

28

. ] 1 / 144

באפריל

, 1912

 , 1912שם ,

שם .

וכן ראה האחדות  ,ח ' בסיוון תרע " ב  ,עמ '

. 22

1 1

שם . ] 1 / 144 ,

בנובמבר

, 1912

י

אחוזת מגדל ,

סו9ו 1921 -

הכניסה לאחוזת מגדל ,

תכנית העבודה שנקבעה
אך בהבדל מהותי אחד

ב 1912 -
:

1913

לארבע השנים הבאות  ,תאמה כללית את זו המקורית מסוף , 1910

נקבע  ,כי שטחי הכותנה לא יורחבו  ,אלא רק לאחר שייקלטו בחווה

הפועלים התימנים  .אלו אמורים היו לשמש ככוח  -עבודה זול  -דבר שהוברר  ,כי הינו הנאי
לכדאיות בגידול

הכותנה .

רק לאחר שתיבדק מידת השתלבותם של התימנים במגדל בכלל ,

ובעבודות הכותנה בפרט  ,יוחלט אם יורחבו שטחי הכותנה ובכמה  .בינתיים הוחלט לזרוע בכותנה
20

דונם נסיוניים נוספים כדי לוודא סופית את מידת התאמתה של מגדל לענף

במחצית השנייה של

1912

זה .

73

רכש גליקין פרות וכבשים  ,והוקמה מחלבה  .אחד הפועלים אף

נשלח להשתלם בתעשיית חלב וגבינות  .בתחילה סיפקה המחלבה חלב לתצרוכת הפנימית של

האזור .

האחוזה  ,אך מאוחר יותר גם למושבות

74

במקביל הוחל בהרחבת שטחי הירקות  ,נטיעת

עצי שקד  ,זית וכרם .
בסוף

1912

התברר  ,כי מכירת הירקות הביאה להכנסות מועטות ביותר  .גם ההכנסות משיווק

התבואות לסוריה היו נמוכות  ,וזאת משום שכל נושא השיווק היה נתון בידיהם של סוחרים
ערביים

;

אלה קבעו מחירים נמוכים לחבואות המושבות  ,ובמיוחד לאלו של מגדל  -נקודה

חדשה  ,שטיב תבואתה עדיין לא היה
מסוף

1912

ידוע .

75

התקבלו כל ההכרעות בנושא המשק החקלאי בלעדית על  -ידי גליקין  .אותו זמן

נדמה היה לו  ,כי לאחר יותר משנתיים באחוזה הוא כבר מומחה חקלאי  ,אשר יכול לקבוע לבדו גם
בנושאים חקלאיים מובהקים  .לא רק שמיעט להתייעץ עם האגרונומים  ,הוא אף פעל בניגוד
להצעותיהם  .הדוגמה הטובה ביותר היא החלטתו לנטוע פרדס של

150

דונם על השטח שיועד

בזמנו לכותנה  ,למרות טענת האגרונומים  ,כי בגלל האדמה הכבדה אין השטח מתאים
73

מכתב איתנברג אל גוץ מיום ב ' באייר תרע " ב  ,אצ " מ )208 / 6 ,ע ; מכתבי גליקין לחברה מהתאריכים
6 , 1912

74

במאי

20 , 1912

ביוני

, 1912

מכתבי גליקין לחברה מהתאריכים

13

שם ,

3 , 1912

ע141
כאוגוסט  , 1912שם ,

; ] 1 / 144

זכרונות גליקין  .וכן ראה

. ] 18 / 16 /4

מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים  6באוקטובר  1912ו  12 -בדצמבר  , 1912שם ,
מיום  17באוקטובר  , 1912שם  ; ] 18 / 16 / 3 ,מכתב גליקין לחכרה מיום

לרופיי

 22במארס

. ] 1 / 144

ביולי

דינים  -וחשבונות שונים על מגדל  ,שסי
75

לפרדסים .

; ] 1 / 144

מכתב וארבורג

 9בנובמבר  , 1912שם . ] 1 / 144 ,

יוסי כץ

חלקים נוספים מהשטחים שיועדו לכותנה  ,החליט גליקין להפוך לשדה  -נסיתות למטעים רווחיים
שונים  ,ללא כל בדיקה מוקדמת של התאמת תנאי הקרקע והאקלים לאותם מטעים  .כעבור שנים

מגדל .

אחדות התברר  ,כי רוב הנטיעות שנטע נכשלו בגלל אי  -התאמה לאקלים
על פעולותיו באותן שנים מעיד גליקין בזכרונותיו

:

 . . .קראוזה מסג ' רה וברמן מכנרת היו מבקרים אותי ויעצוני מה לנטוע אך אני הלכתי

בדרכי להמשיך ולזרוע ולטעת גידולים חדשים  . . .כיהודי השחייכתי לעם העקשנים ולא

הייתי מוכן לוותר על בחירת הגידולים . . .
הפכתי החוה לחוה נסיונית  ,לבית ספר . . .

העבודה משכה אותי  ,היה מעניין ולאט לאט

נסיונות . . .

לתחנת

76

בעקבות גידול בתפוקה והכנסת מכונת -דייש  ,גדלו ההכנסות משיווק התבואה לחוץ  -לארץ  .גם
ההכנסות משיווק הירקות לטבריה והמושבות גדלו  .החלב שהוחל בשיווקו באותן שנים למושבות

הגליל  ,הביא אף הוא להכנסות מסוימות .

77

כלפי חוץ עשו הנטיעות והזריעות במגדל רושם רב  .גם

המאזנים ההלו להראות על צמצום הפער בין ההוצאות להכנסות  .בתחילת

במגדל ועל התרשמויותיו הוא דיווח לצ ' לנוב  ,בין השאר  ,במלים הבאות

ביקר רופין

1914

:

 . . .בעקבות בקורי בגליל קודם עם הברון ואחר כך לבד  ,הייתי כמה ימים במגדל ושמח

להודיעכם שהחוה עשתה עלי רושם טוב מאוד  .אפילו כאדם לא מומחה שראה האדמות
לפני כמה שנים במצבן המקורי  ,ניתן להכיר במבט ראשון איזו עבודה הושקעה פה כדי
להביא האדמה לידי המצב המעובד הנוכחי  .עברתי עם גליקין על התקציב ונראה
שתקופת הגרעונות במגדל מתקרבת לקיצה ותתחיל תקופת הרווחים בשנה הבאה או זו

שלאחריה .

גליקין מנהיג קימוצים ויחד עם הכשרון האדמיניסטרטיבי שהיה לו

מההתחלה מצטרף נסיון שהוא רכש לעצמו במשך ארבע שנים  ,שזה כמובן עוזר לו

במידה רבה  .אני חושב שלא אביע דעה אופטימית מדי אם אומר שלבעלי מגדל יהיה נחת

מהחווה שלהם בזמן הנראה לעין . . .

78

השטח המעובד במגדל ערב מלחמת  -העולם הראשונה היה

וזיתים  ,והיתר  -ירקות ועצי  -פרי אחרים  .רק

20

2 , 620

דונם  ,רובם תבואות  ,שקדים

דונם היו זרועים

בכותנה .

הפועלים ומקומה של העבודה העברית במגדל
עם תחילת העבודה  ,ב  , 1910 -קלטה מגדל אך ורק פועלים יהודים  .חלקם הגדול היה פועלים בני

העלייה השנייה  ,והשאר  -ספרדים מטבריה ומצפת .

79

בשנים

1912 - 1910

הרבה גליקין להדגיש ,

כי האחוזה קולטת פועלים יהודים בלבד  ,וכך גם הוא מתכוון לנהוג בעתיד  .על התרכזותה של
העבודה בידיים יהודיות באותם ימים ראינו כבר את עדותו של יוסף קלויזנר  ,שביקר במגדל ב -
 , 1912וכתב ברשמי ביקורו

:

 . . .מובן מאליו שעדיין הביאה הפסד מרובה ובפרט שאז עבדו בה א ך פועלים עבריים
( ההדגשה שלי  ,י " כ ) ששכרם מרובה בערך וצריך היה לדאוג לכל

מחסוריהם . . .

את

העבודה האחרונה  ,עקירת הסידריות עבדו במגדל הערבים  .הפועלים העבריים לא רצו

144

. 52

76

לעיל  ,הערה

78

מכתב רופין אל צ ' לנוב מיום
שם ,

79

77

2

במארס 914נ  ,אצ " מ ,

; ] 18 / 16 / 3

שם .

פלדמן  ,עמ '  , 288המצטט את מכתבו של שיינקין

מ . 1910 -

מכתב צ ' לנוב אל רופין מיום

1

כיולי

שם .
, 1914

חצר

המשק  ,מגדל 1913

לטפל בזה מפני שאין עבודה זו בגדר עבודת אדמה  .חוץ מעקירה זו היתה כל העבודה
נעשית בידי

יהודים . . .

80

את תנאי החיים ותנאי המגורים המיוחדים  ,שהוענקו לפועלים במגדל  ,הדגישו במיוחד עיתוני

הפועלים  .בקיץ

סיכם ' האחדות '  . . . ' :את האמת צריך להגיד בפה מלא  .הנהלת מגדל בראה

1913

תנאי חיים נוחים וטובים בשביל הפועל העברי  .כמעט מהיום הראשון להיווסד

החוה ' .

מתברר ,

ן8

כי גם שכר הפועלים היהודים במגדל היה גבוה מהמקובל  .כל אלה גרמו לכך  ,כי פועלי העלייה
השנייה בעיקר  ,אך גם ספרדים מטבריה וצפת  ,נהרו למגדל  ,והיא החלה לשמש מרכז חשוב

לפועלים יהודים  ,ובייחוד לפועלי העלייה השנייה  .בין השאר עבדר שם זלמן שד " ר ( שלמה זלמן
רובשוב )  ,יוסף טרומפלדור  ,ברל כצנלסון ,

וב 1912 -

פי דיווחי גליקין  ,עבדו במגדל עד המלחמה

שנה ושנה

הפועלים .

כ 80 - 30 -

כ 400 -

פועלים יהודים קבועים  .מלבדם  ,עבדו בכל

פועלים לא  -קבועים  .במשך כל השנים היוו בני העלייה השנייה את רובם של

בשנים

83

מתארגנת בה ה ' קומונה ' של טרומפלדור .

היו יחסים תקינים בין גליקין

1912 - 1910

לפועלים .

סכסוכים ביניהם  ,אך הם נבעו מארפיו של המשק האדמיניסטרטיבי ,

84

השלת ,

עמ '

אמנם מדי  -פעם היו

הרגשת האפוטרופסרת מצד

גליקין על הפועלים והיות גליקין נתון ל ' מצבי  -רוח '  ,דבר שאפיין את
, 1914

82

על

אישיותו .

85

. 375 - 374

האחדות  ,ט " ו באב תרע " ג  ,עמ '

. 29 - 26

וכן ראה  :פלדמן  ,עמ '

 , 288המצטט מכתב של

שיינקין

מ , 1910 -

שבו הוא

כתב בין השאר  . . / :בעת אשר בכנרת  ,למשל  ,נבנה בראשונה בית טוב לדירת הפקיד והפועלים עודם מהגוללים
בצריפים  ,נבנו במגדל בראשונה דירות מרווחות בעד הפועלים  ,והפקיד יושב בחדר

קטן . . .

חדר האוכל של

הפועלים מרווח והמטבח גדול ונקי  .לכל שניים או שלושה עובדים חדרים מיוחדים  ,עם מיטות טובות ומצעים

רכים  . ' . . .וכן ראה מכתב גליקין לחברה מיום
עמ ' ; 3

העולם ,

זכרונות גליקין

;

30

ביולי

 , 1911עמ '

פלדמן  ,עמ '

17

בדצמבר

, 1910

אצ " מ ,

; ] 1 / 141

הצפירה ,

23

במאי

, 1911

. 15

. 288

סטטיסטיקה של הפועלים בחוות מגדל לזמן הפסח

 1912ערוכה

על  -ידי גליקין  ,שם  . 425 / 70 ,מהסטטיסטיקה
!

המפורטת  ,שנערכה כנראה על  -פי בקשת המשרד הארץ  -ישראלי  ,ניתן ללמוד  ,כי אותו זמן עבדו במגדל

13

הצפירה ,

21

פועלות  ,וכיניהן גם יעל גורדון
בפברואר

, 1911

ביין  ,עמ '

. 95

עמ '

.3

;

מכתב גליקין לחברה מיום

ומוסיף העיתון

:

11

כנובמבר

'  . . .רוכם אשכנזים ומיעוטם

, 1910

שם ,

; ] 1 / 144

ספרדים . ' . . .
85

שפירא  ,עמ '

 - 209נ. 21

145

יוסי כץ

הצלחת הזריעה הנסיונית של הכותנה והדיונים בדבר שטחי הכותנה שהתנהלו בעת ביקורו של
צ ' לנוב במגדל  ,בתחילת  , 1912הביאו להחלטה  ,כי לא ניתן יהיה להרחיב את שטחי הכותנה  ,אם

לא יעמוד לרשות האחוזה כוח  -אדם רב וזול  .ברור היה  ,כי מסירת עבודות הכותנה לכוח האדם
הקיים  ,דהיינו פועלי העלייה השנייה ( רוב ) והספרדים  ,איננה כלכלית ותביא רק להפסדים  .אז

הוחלט לקלוט פועלים תימניים  ,ששכרם בשוק העבודה היה בדרך  -כלל נמוך הרבה יותר משכר
הפועלים בני העלייה השנייה  .עבור התימנים אף הוחל בבניית שישה בתים

רב והתברר  ,כי קליטת התימנים במגרל נכשלה  .בדצמבר
לטענתו  ,מספר סיבות גרמו לכך

1912

החליט גליקין לפטר את

האינטלקטואלים שלנו

כולם .

:

התברר  ,שהתימנים הינם פועלים חלשים  . . . ' ,שלא מסוגלים

א.

;

86

אולם לא עבר זמן

אפילו להתחרות עם

( כינוי לפועלי העלייה השנייה ) ' .

התימנים לא קיבלו מרות  ,נהגו לעזוב את העבודה ללא נטילת רשות וסירבו לבצע עבודות

ב.

שונות .
ג.

התימנים לא הסכימו לעבוד בערבי  -חגים ובימי שישי אחר  -הצהרים .

בסיכום דבריר אורות התימנים ציין גליקין  ,כי הם גרמו להפסד כספי רב לאחרזה ומסקנתו היתה ,
שאין

' האלמנט התימני ' מתאים למגדל .

87

הרצון להרחיב את שטחי הכוהנה ללא הזדקקות לעבודה

ערבית זולה וללא עבודת התימנים  ,הביא למסקנה  ,כי הדבר יוכל להיעשות רק על  -ידי הקמת
מושבת  -פועלים בסמוך

למגדל .

למעשה כבר בתחילת  , 1911בעת ביקורו של חבר החברה גוץ במגדל  ,הוא הציע לפועלים
להקים ' אגודת תושבי מגדל '  ,שמטרתה תהיה להקים מושבת  -פועלים בסמוך למגדל  .מימון הקמת

המושבה ייעשה על  -ידי הפרשה קבועה של
של הנהלת

החברה .

88

3

אחוזים ממשכורתם של הפועלים והפרשה כפולה

בסופו של דבר לא יצאה התכנית לפועל  ,ונראה כי הסיבה לכך היתה

התחלופה המתמדת של הפועלים והקושי לשמור על מסגרת מסודרת של הפרשות כספיות לטובת
הקמת המושבה  .בעקרון הסכימו ראשי החברה לדבריו של גליקין בסוף  , 1912בדבר הנחיצות
שבהקמת

מושבת  -פועלים  ,אולם אז הועלתה שאלת מקורות המימון .

אותו זמן היתה מגדל

מעורבת בשני סכסוכי  -קרקעות  ,שהסבו לה הפסדים ניכרים  .הפסדים אלה השפיעו על חברי
החברה  ,שלא לגלות נטייה לשלם סכומים נוספים מעבר למה שהיה עליהם לשלם לפי
התחייבויותיהם

המקוריות .

יחסי העבודה בשנים . 1914 - 1913

לעומת השנים  , 1912 - 1910בהן כל העבודה במגדל

( למעט עקירת הסדריות ) נעשתה בידי פועלים יהודים  ,רובם אנשי העלייה השנייה  ,והיחסים בין

הפועלים להנהלת האחוזה היו תקינים  -בשנים

1914 - 1913

השתנו פני הדברים  :אותה עת הכניס

גליקין עבודה ערבית  ,אמנם בהיקף מצומצם  ,והגדיל במידה ניכרת את מספרם של הפועלים

הספרדים על חשבון פועלי העלייה השנייה  .פעולות אלו היו בין הגורמים שהביאו להתחדדות
היחסים בין פועלי העלייה השנייה לגליקין ולסכסוכים תכופים
146

86
87

מכתב גליקין לחברה מיום  6במאי
שם ;
האחדותי ח  ,בסיוון תרע " בי עמ '
מכתב גליקין לחברה מיום  12כדצמבר

, 1912

אצ " מ ,

; ] 1 / 144

. 22

88

הצפירה ,

89

ראה

:

עמ '

; 23

23

במאי

, 1911

עמ '

אצ " מ ,

, 1912

ביניהם .

89

מכתב וארבורג למוסקבה מיום

28

ביוני  , 1912שם ,

. ] 1 / 144

.3

הפועל הצעיר  ,ל ' בתשרי תרע " ד  ,עמ '

שם  ,כ " ד באדר תרע " ד  ,עמ '

; 16

; 38 - 37

האחדות  ,כ " ט בכסלו תרע " ג  ,עמ '

שפירא  ,עמ '

; 210

פלדמן  ,עמ '

; 23

. 335

שם  ,ל ' בתשרי תרע " ד ,

אחוזת מגדל ,

מה גרם לשינויים אלו

א.

1921 - 1910

?

יותר ויותר התברר לגליקין  ,כי העסקת כוח  -אדם שרובו פועלים אשכנזים בני העלייה השנייה ,
הוא יקר מדי לא

רק לעבודות הכותנה  ,אלא גם לעבודות הקשורות בגידול הירקות והתבואות .

הכנסות משיווק הירקות והתבואות בשנים  , 1912 - 1911שהיו נמוכות מהצפוי  ,לא הצליחו
לכסות את הוצאות גידול הירקות והתבואות  ,שהמרכיב העיקרי בהן היה השכר הגבוה של

הפועלים  ,והתוצאה  -הפסדים ניכרים  .לגליקין היה ברור  ,כי המשך העבודות בידי אותם
הפועלים לא יאפשר את ביצוע העבודות המתוכננות לאחוזת מגדל בתקציב המתוכנן
( 297 , 000

פרנק ) ' .
0

שינוי בהרכב כוח האדם היה אפוא הכרחי  .נסיונו של גליקין להכניס

ערבים כפועלים קבועים  ,י 9נתקל בהתנגדות קשה של פועלי העלייה השנייה  .אלה פנו ישירות

לראשי חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' בחוץ  -לארץ בבקשה שיבטלו את העבודה הערבית

במגדל  .בעקבות זאת צומצם מאוד מספרם של הפועלים הערבים  .בתנאים שנוצרו  ,גליקין

ראה בהגדלת מספר הפועלים הספרדים על חשברן פועלי העלייה השנייה פתרון רצרי  .מיצא
זה התקבל על דעת פועלי העלייה השנייה  ,אמנם לא ברצון ( תוך סכסוך עם גליקין )  ,אך כרע

במיעוטו .
ב.

ג.

92

במאמציו של גליקין לשפר את רווחיות האחוזה  ,רצה גליקין לא רק להכניס מיכון ( כמו
מכונת  -דיש )  ,אלא גם תבע מן הפועלים

מאמץ  -יתר להגדלת התפוקה  ,תוך השגחה קפדנית .

גם אלה תרמר להתחדדות היחסים עם

הפועלים .

נדידת הפועלים ואי  -נכונותם להיות במקום אחד לאורך זמן  ,דבר שאפיין את פועלי העלייה

השנייה ולא פסח על מגדל  ,פגעו קשות בעבודה  .עזיבת פועלים לאחר שהושקע בהם זמן והון
בלימוד העבודה  ,הגבירו את רוגזו של גליקין והביאו לשינויים ביחסו

ד.

לפועלים .

93

דומה  ,כי ביקורת הולכת וגוברת מצד עסקנים שונים בארץ  -ישראל ומצד חברים בחברת
' טבריה אדמות ונטיעות ' על כך שבמגדל רואים הפסדים  ,ואצבע מאשימה שהופנתה לעבר
גליקין ,

94

רק חיזקו אצלו את ההחלטה לנקוט בצעדים

הנ " ל .

ואכן צעדים אלה  ,כמו גם הנהגת קימוצים בסעיפי  -הוצאות שונים  ,הביאו לשיפור במאזנים של
מגדל והביאו לאותה חוות  -דעת אופטימית של רופין ממארס

רווחית בעתיד הקרוב .

1914

בדבר הסיכויים שמגדל תהיה

95

מקומה של חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' בניהול אחוזת מגרל
קשרים הדוקים ביותר היו בין חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' ואחוזת מגדל  .ראשית ,החברה היתה

זו שבחרה את מנהל האחוזה ומינתה ישירות את היועצים השונים  .שנית  ,שתי תכניות העבודה
הרב  -שנתיות ,

ב 1910 -

גליקין

וב  , 1912 -והתקציבים שנלוו אליהן  ,חייבים היו לקבל את אישור החברה

הפועל הצעיר  ,ל ' בתשרי תרע " ד  ,עמ '

90

זכרונות

91

הפועל הצעיר  ,י " ר בתשרי תרע " ד  ,עמ '

;

עמ '

; 22

; 16

האחדות  ,ל ' בתשרי תרע " ד  ,עמ '

האחדות  ,ט " ו באב תרע " ג  ,עמ '

 ; 29 - 26אחד

.475

92

93

ראה  :שולמית למקוב  ,טרומפלדור  ,חיפה  , 1972עמ ' . 73

; 37

הזמן ,

16

באפריל

, 1914

עמ '

.3 - 2

ביקורת זו ראה מכתב אייזנברג אל גוץ מיום י " ס באדר ב ' תרע " ג  ,אצ " מ ,

94
95

לעיל  ,הערה . 83

. 23

העם  ,כל כהבי אחד

 11-7ו

העם  ,ירושלים , 1947
האחדות  ,כ " ר באדר תרע " ד  ,עמ '
על

;
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אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

בלעדיו לא יכול היה גליקין לגשת לעבודה  .מתברר  ,כי התייחסותה של הנהלת החברה לתכניות

ולתקציב היתה קפדנית ביותר  ,וזאת אף  -על  -פי שהם הוכנו לא על  -ידי גליקין בלבד  ,אלא יחד עם
האגרונומים  .כך  ,למשל  ,החברה סירבה בתחילה לאשר תקציב של

1 , 000

פרנק עבור העסקת

רופא  ,התנגדה לסלילת דרכים בהיקף שהציע גליקין  ,וסירבה לאשר את תקציב האירוח שלו  .רק
לאחר שקיבלה ממנו הסברים מספקים  ,אושרו התקציבים

והתכניות .

96

את הסכומים המאושרים

הדרושים לעבודה  ,נהגה החברה לשלוח על  -פי דרישותיו של גליקין  ,בהתאם להתקדמות

העבודה .

97

אף  -על  -פי שהתייחסותה של החברה לתכניות ולתקציבים היתה קפדנית ביותר  ,נמנעה היא

מלהתערב בפעולות השוטפות שביצע גליקין במגדל  .היא הניחה  ,שההחלטות הנכונות ביותר

יכולות להתקבל רק על  -ידי אלה הקרובים למקום התרחשות
התערבה

האירועים .

98

במקרה שהחברה

בנעשה שם  ,לא נעשה הדבר כהוראה לגליקין לפעול בדרך מסוימת  ,אלא כהצעה בלבד .

כך  ,למשל  ,כשנתגלע סכסוך  -קרקעות עם ערביי מג ' דל  ,הציעה החברה לגליקין להגיע עמם

לפשרה  ,אולם הניחה לגליקין להחליט בעצמו על דרך הפעולה הרצויה  .החברה העבירה את
הטיפול המשפטי בנושא לרופין  ,רק בהסכמתו של

גליקין .

99

על  -פי בקשת החברה  ,עוד בתחילת העבודות  ,שלח גליקין לראשיה  ,וארבורג וצ ' לנוב  ,דיווחים
דו  -שבועיים מפורטים על מצב האחוזה והתקדמות העבודה  .העתקים מן הדיווחים נשלחו גם
לרופין  .ההנהלה הפיצה אותם בין החברים  .ראשי החברה גם היו מצוידים במפת מגדל  ,בה
הסתייעו למעקב אחר ההתפתחויות הפיסיות באחוזה  ,בהתאם לדיווחים 00 .י אולם החברה לא
הסתפקה בכך וביקשה להתרשם גם בדרך בלתי  -אמצעית מההתפתחויות במגדל  .כך ביקרו שם
במשך תקופה קצרה של פחות מארבע שנים  ,שישה מתוך ארבעה  -עשר חברי החברה  ,אשר בשובם

דיווחו לשאר חבריהם על רשמיהם  .י0י
ב 1913 -

הוצע להזמין

את גליקין למוסקבה  ,לשם מתן דיווחים בעל  -פה .

02ן

אולם נראה  ,שאי -

יכולתו של גליקין לעזוב את מגדל ללא ממלא  -מקום  ,לא איפשרה את נסיעתו

לרוסיה .

אחריתה של חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' וסופה של אחוזת מגדל
זמן קצר לפני פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה העבירה החברה למגדל את הסכומים האחרונים
שנשארו בקופתה  .עם פרוץ המלחמה נותק הקשר בין גליקין לחברה  ,ובדומה ליישובים אחרים

בארץ  ,החליט גם הוא לנקוט מדיניות של שמירה על הקיים בלבד  .לשם מימון הפעולה הוא החל
ביולי

 1912ו 3 -

96

מכתבי גליקין לחברה מהתאריכים

97

ראה  ,למשל  ,לעיל  ,מכתבי גליקין לחברה וכן מן התאריכים  6באוקטובר

98

שם .

99

מכתב

צ ' לנוב לווארבורג מיום  23בינואר

, 1913

שם  ,שם ; מכתב וארבורג לצ ' לנוב מיום

במארס  , 1913שם ,

; ] 18 / 16 / 3

13

זכרונות

באוגוסט

 , 1910שם ; ] 1 / 144 ,

18

, 1912

אצ " מ ,
1912

. ] 1 / 141

ו  28 -באוקטובר  , 1911שם  ,שם .

מבחב צ ' לנוב לווארבורג מיום

בפברואר  , 1913שם  ,שם

;

25

כפברואר

מכתב וארבורג אל רופין מיום 3

גליקין .
 1910ו 17 -

בדצמבר  , 1910שם ,

. ] 1 / 141

100

מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים

101

כזכור  ,ביקשה החברה מגליקין לבנות כמגדל בית מיוחד לחברי החברה  ,שיכיל שלושה חדרי  -שינה  ,וזאת

5

במארס

בוז  -זמנית במגדל  .בקשה זו מעירה אף היא על כוונת חכרי החכרה לבקר
למקרה ששלושה מהחברים ישהו תינמ
לעתים קרובות
102

*

במגדל .

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

28

בפברואר

, 1913

אצ " מ ,

. ] 1 / 144

דף ראשון מתוך דין  -וחשבון ביקורת אחוזת מגדל  ,מיום ג ' בתמוז תרס " ט  .בין החותמים  :נ ' וילבושביץ
וא ' אייזנברג

ק141

יופי כץ

מגדל ,

1920

במשיכת הלוואות במשננתא על קרקעות האחוזה  .תקוותו היתה  ,שעם סיום המלחמה תגייס
החברה הון על  -מנת להחזיר את החוב המצטבר  .בדומה לאשר התרחש ביישובים אחרים  ,סבלה
מגדל במהלך המלחמה ממגפת הארבה ומגיוס פועלים וכהמות  -עבודה לצבא  .באותה תקופה גם
הורגשו ההפסדים הניכרים  ,שבאו כתוצאה מכשלון המטעים הנסיוניים שנטע גליקין לפני
המלחמה ושלא התאימו

למגדל .

במהלך המהפכה הרוסית  ,ב  , 1917 -נהרגו שניים מבין החברים הרוסים  ,ואחרים ירדו מנכסיהם

ולא היו יכולים ( וכנראה גם

לא היו מעוניינים ) להשקיע כסף נוסף במגדל .

ב 1918 -

מת צ ' לנוב  ,ועם

מותו התפרקה למעשה החברה  .בתום המלחמה חודש הקשר בין גליקין לווארבורג  ,אך האחרון
לא יכול היה לעשות הרבה להחזרת החובות או למתן סיוע כספי לאחזקת

גליקין המשיך במשיכת הלוואות  ,ובשנת

1920

יותר

מ 90 -

האחווה .

אחוז של הכספים שהחזיקו את

האחוזה  ,היו כספי  -הלוואות  .סכומי ההלוואות היו גבוהים מאוד  ,ויחד עם הריבית הגיעו למאות

אלפי פרנקים  .בתחילת תקופת המנדט פיטר גליקין יותר ויותר פועלים יהודים והירבה בהעסקת
פועלים ערבים  .השטח המעובד אף הוא צומצם  .בסוף

1920

החלו המלווים  ,ובראשם בנק אפ " ק ,

ללחוץ על גליקין להחדיר את החובות  .אותו זמן ניסו גליקין ושרבורג להחיות את החברה על  -ירי
הכנסת בעלי  -הון חדשים ; אך היחיד שהסכים  ,היה לורד מלצ ' ט  ,אשר רכש שטח של

200

דונם

הסמוכים לחוף הים  .אולם הסכומים שנתקבלו ממלצ ' ט לא יכלו לסייע רבות להחזר החובות

לוש

ילבע  ,ית מימון אחזקת
~
103

האחוזה , .
03

על קורותיה של מגדל במלחמה  ,משיכת ההלוואות  ,התחסלותה של החברה ומכירת קרקעות ללורד מלצ ' ט  ,ראה
בהרחפה אצ " מ  ; 14179 /28 , 38 ,קונטרס  ,י " ס באלול תרפ " ג  ,עמ '

עמ '

; 19

האדמה  ,חר " פ  ,עמ '

: 240

רובשוכ ( לעיל  ,הערה

 ; 22 - 21הפועל

 , ) 19עמ '

. 34 - 30

הצעיר  ,כ " כ בכסליו תרפ " ב ,

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

בתחילת  , 1921לאחר שהבנקים איימו בנקיטת צעדים נגד גליקין אם לא יחזיר את החובות ,
נפגשו גליקין ווארבורג  ,והאחרון קיבל את הצעתו של גליקין להפוך את מגדל ל ' עיר גנים ' ,

שתיקרא ' מגדל בית וגן '  .על  -פי התכניות  ,תחולק מגדל למגרשים בני .
יימכרו למעוניינים לקנות ולבנות בתים ב ' עיר הגנים ' מגדל  .וארבורג וגליקין
1 -0 8

הכספים שיתקבלו ממכירת המגרשים  ,יוחדרו

דונם כל אחד  ,אשר

הניחו  ,שבעזרת

החובות .

תכנית העיר ( שאף פעם לא יצאה אל הפועל ) ומכירת המגרשים למאות יהודים ברחבי העולם
סתמו למעשה את הגולל על אחוזת מגדל  .עם זאת  ,הביאה מכירת המגרשים לחיסול

החובות .

מפועלי האחוזה נשארו משפחות ספרדיות בודדות  ,אשר קנו מגליקין כמה עשרות דונם

מאדמות האחוזה והחלו לעבדם בכוחות עצמם  .כן נותרו במגדל פועלים שהביא מלצ ' ט  ,ושהחלו
בנטיעת פרדסים ( ' וילת מלצ ' ט ' )  .משפחות הפועלים ופועליו של מלצ ' ט היוו למעשה את הגרעין

של המושבה החדשה מגדל 04 ,י שהחלה להתפתח מראשית שנות

תרומתן של חברת ' טבריה אדמות

העשרים .

ונטיעות ' ואחוזת מגדל

דומה כי בארבעה תחומים תרמו חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' ומגדל להתפתחותו של המפעל

ההתיישבותי היהודי בארץ  -ישראל

א.

עצם גאולת השטח של

:

כ 5 , 500 -

דונם בבקעת  -גינוסר הפוריה  ,היתה לה חשיבות מיוחדת

בהגדלת האחיזה היהודית בגליל התחתון  ,בחיזוק הרוב הקרקעי שהיה ליהודים במחוז
טבריה וביצירת בסיס לרכישות נוספות

ב.

באזור .

05ן

מגדל היתה מרכז חשוב ביותר לפועלי העלייה השנייה  .חלק מהפועלים רכש במגדל נסיון
ראשון בעבודה חקלאית  ,וחלק הרחיב את נסיונו  .הנסיון שהצטבר אצל פועלים אלה סייע
להם כאשר השתתפו  ,לאחר המלחמה  ,בייסודם של המושבים והקיבוצים הראשונים  .במגדל
התאפשר לקבוצות גדולות של פועלים מפועלי העלייה השנייה לעבוד ולחיות יחד  ,דבר

שתרם לגיבושם ואיפשר להוציא לפועל רעיונות שהגו  .באופן כזה נוסדה במגדל בשנת

ה ' קומונה ' בראשותו של יוסף

ג.

טרומפלדור .

1912

06ן

באופן עקיף תרמה אחוזת מגדל להתפתחותן של המושבות בגליל התחתון  ,הקבוצה בדגניה
והחווה בכנרת  .היא השאילה ליישובים אלה את המיכשור המודרני שעמד לרשותה  .כך ,

למשל  ,שכרה דגניה ממגדל את הקרוניות ( בהן נעזר גליקין לשם העברת חול משפת  -הים
לפרדסים ) והשתמשה בהן להובלת חול לייבוש הביצות שבשטחה  .המושבות נהגו לשאול

ממגדל את המחרשה המוטורית ומכונת הדיש וכן כלים חקלאיים מודרניים שהיו ברשותה .

104

על תכנית ' עיר הגנים '  ,המטרות שרצה גליקין להשיג באמצעותה  ,כשלונה וראשיתה של המושבה מגדל  ,ראה

אצ " מ ) 172 / 21 , ] 1 / 141 , 14179 / 28 , 38 ,ע ; ארכיון המושבה מגדל ( תיקים

ביוני
105

( 07

 , 1925עמ '

151

. 17 - 16

מכתב רופין אל צ ' לנוב מיום  2במארס  , 1914אצ " מ ,

106
107

מכתב דגניה למגדל מיום
, 1913

שם ,

. ] 18 / 16 /3

.212 -210

ראה שפירא  ,עמ '

שם .

לא  -מקוטלגים ) ;

הפועל הצעיר ,

24

11

באוקטובר

, 1914

אצ " מ ,

; ] 18 / 16 /4

מכתב גליקין לחוות כנרת מיום

1

בפברואר

יוסי כץ

ד.

דומה  ,כי הנסיונות המוצלחים בגידול הכותנה במגדל סיפקו הוכחה נוספת לכך  ,שניתן לנצל

את השטחים המושקים בארץ  -ישראל לגידול

הכותנה .

08ן

נראה אפוא  ,כי בבואנו להשוות את המטרות שהציבה לעצמה חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' עם
פעולתה עד פרוץ המלחמה ועם תרומתה  ,הרי שלמעט הרווחים להם ציפתה  ,היא השיגה את שאר
מטרותיה  -הרחבת הרכוש הקרקעי שבבעלות יהודית  ,המצאת מקום  -עבודה לפועלים יהודים ,

הנהגת מיכון ושיטות -עבודה מודרניות  ,שיאומצו על  -ידי איכרי המושבות  ,וביצוע נסיונות
בגידולים חקלאיים

חדשים .

1 52

108

ראה פלדמן  ,עמ '

. 290

פרשת רכישת הקרקעות באזור

יקנעם *

פרץ לוינגר

מבוא
פרשת רכישתן ופינוין של אדמות קירה וקאמון  ,שעליהן קמה יקנעם  ,אף שנמשכה כמעט עשרים
וחמש שנה  ,אין לה זכר בספרות שנכתבה על רגישת קרקעות בארץ לפני הקמת המדינה  .דומה  ,בי
הסיבה לכך נעוצה באופיו של היישוב יקנעם  ,שבשוני מיישובים אחרים לא השתייך אף לאחד מן
הזרמים או התנועות שהשמיעו אז את דבריהם  ,ושמאוחר יותר עמלו על כתיבת

תולדותיהם .

אדמות קירה וקאמון נמצאות בפינה הצפונית  -מערבית של עמק  -יזרעאל  ,ובזו הצפונית -
מזרחית של גבעות  -מנשה  .תל קאמון  ,הוא יקנעם העתיקה  ,חולש על המעבר מהעמק  ,דרך ואדי

מילק (נחל יקנעם )  ,אל שפלת החוף  .אפיק נחל  -קישון מהווה את גבולן במזרח  ,וגבולן בצפון זהה
פחות או יותר עם אפיק נחל  -יקנעם  .בתקופת רכישתה של הקרקע  ,בשנות העשרים והשלושים ,

נקבע גבולן הדרומי באדמות הכפר אבו  -זריק  ,ואילו זה המערבי באזור הגבעות  ,באדמות הכפרים

.

רוחניה ואום א  -זינאת שטחן הכולל הקיף

כ 17 , 500 -

דונם  .קצת פחות ממחצית השטח  ,בין נחל -

קישון לכביש חיפה  -מגידו  ,היא אדמה מישורית כבדה ; ואילו שאר האדמות משתרעות מערבה
מהכביש  ,לתוך הגבעות  .מדרונות הגבעות הללו  ,הפונים מזרחה לעמק  ,הינם תלולים ומסולעים

וטובים רק למרעה או לייעור  .פנימה יותר  ,בין הגבעות  ,יש עמקים קטנים ומדרונות מתונים ,

.

הנוחים לעיבוד בכלים ובשיטות מסורתיים באזור מצויים מעיינות אחדים  ,מהם כמה השופעים
כל

השנה  .תלים אחדים מעידים על קיומו של יישוב צפוף בעבר .
בתקופה הנדונה היה במרכז אזור הגבעות  ,על הדרך המקשרת בין הגליל המערבי ושפלת

החוף  ,ח ' אן תורכי  .במפה משנת  , 1930שהכין מודד גרמני משרונה עבור משפחת סורסוק בקשר
למנירת האדמה  ,מכונה הח ' אן בשם ' קירה '  .האריסים תושבי המקום נתנו שם זה לכפרם הדל ,

אשר שכן סמוך למוצא של ואדי פוריר ( נחל שופט) אל המישור  .הפינה הצפונית  -מערבית של
השטח  ,שגובלת ברגלי שלוחות הכרמל  ,נושאת עד היום את השם

' מנסורה ' .
נך5ך

*

בן -ולמנהלת ארכיונה על עזרתם הנדיבה בהמצאת
הכללי
למזכירהיצחק
ויישובה ,של יד
הכשרת הישוב '
ארץ '-ישראל
לחקרחברת
להנהלת
המרכז
נתונה
מסמכים .
תודתי
צבי ואוניברסיטת חיפה  ,בראשותם של פרופ '
אוריאל רפפורט וד " ר גדעון פוקס  ,חיזקו את ידי בהכנת העבודה  ,ועל כך נתצה תודתי .

פרץ לוינגר

רכישת הקרקע
את אדמות קירה וקאמון רכש יהושע חנקין  .עם משפחת סורסוק היה לחנקין קשר מאז שנות
התשעים של המאה

קירה

וקאיהן

ביירות ,

2

רכש

וב 1934 -

הי " ט  ,שעה שביקש לראשונה לרכוש אדמות משלה בעמק יזרעאל .

חנקין בשלבים .
( ראה

להלן )

ב 1924 -

ן

את אדמת

נרכש חלקן של המשפחות סורסוק וטריני  ,רובם תושבי

נרכש החלק של משפחת חורי  ,משפחה מכובדת אשר מרכזה

הישוב ' .

בחיפה  .באותן שנים  ,מאז יסודה בשנת  , 1909היה חנקין אחד ממנהלי חברת ' הכשרת

3

ממשרדו בתל  -אביב ניהל חנקין את המאבק על הקרקעות  ,בהדריכו את פקידיו שבמשרד החיפאי ,

שטיפלו בעניינים השוטפים .

הנהלת החברה המרכזית בירושלים היתה שותפה להחלטות

עקרוניות וניהלה את המגעים עם הדרגים הגבוהים  ,הלאומיים

והממשלתיים .

הבעלות על אדמות קירה וקאמון נחלקה בשווה בין המשפחות סורסוק  -טויני

ומשפחת חורי .

סביר להניח  ,שמשפחת סורסוק רכשה את הבעלות בסביבות שנת  , 1872במסיבות דומות לאלה
בהן הגיעו לידיה השטחים הנרחבים בעמק

יזרעאל .

4

לא ידוע מתי ובאילו מסיבות רכשה משפחת

חורי את השליטה על מחצית הקרקע  .את האדמות רכשו בזול  ,לא השקיעו בהן דבר והפיקו הכנסה

צנועה מתשלומי האריסים שישבו עליהן  .הארמות של סורסוק  -טויני ( סך
לחנקין בסכום של

.

37 , 686 750

לא " י  ,היינו  -כ  4. 300 -לא " י לדונם  ,תמורתן שולם באותה שנה רק

חלק מן הסכום ועל הסכום נרשמה  ,כמקובל  ,משכנתא לטובת
1

8 , 750

דרנמים ) נמסרו

המוכרים .

5

מקובל להניח כי משפחת סורסוק  ,אשר היתה בעלת קשרים בינלאומיים וישבה מחתן לגבולות הארץ  ,היתה

מנותקת מן התנועה הלאומית הערבית אשר הטיפה נגד מכירת אדמה ליהודים  .גירסה שונה טוענת  ,שה ' אפנדי '
סורסוק השקיע באדמותיו  ,וגם הקים עליהן עשרים כפרים  .ראה  :נ ' גרוס  ' ,תמורות כלכליות בארץ  -ישראל בסוף
] . Oliphant , .
התקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה  ( 2 ,חשוון תשל " ז )  ,עמ '  . 112אוליפנט4 !: Modernl
העמק  .לעומת זאת  ,יוסף
~: orLifei
 . 58 - 60קק  Palestine Edinburgh , 1887 ,מתאר את העושר שמפיק סורסוק מאדמות

.

וייץ כותב ( י ' וייץ ' שיבת הנחלה '  ,ידיעת העמק  ,תשכ " ז  ,עמ '  , ) 30שהכנסת בעלי האדמה היתה נמוכה ואין כל

סימן להשקעות בה  .סעדיה פז  ,עוזרו הנאמן של חנקין  ,מספר ( זכרונות  ,חיפה תשכ " ג  ,עמ '

178

[ להלן

:

פז ,

זכרונות] ) כמקרה חריג במשפחת סורסוק  ,שחשבו לפתח משק אינטנסיבי באדמות עפולה ; חשבו אך לא כיצעו .
גם העובדה  ,שכבר בשנת

 1891כתב

הקפיטליסטי לנכס זה ( וייץ . ( ow ,
הישוב ( להלן  :אה " ה ) . 14 / 1149 ,
2

חנקין חוזה על קניית

דונם בעמק מאת סורסוק  ,מעידה על היחס

160 , 000

ביחס להסתעפות משפחת סורסוק ראה רשימת הבעלים בארכיון הכשרת

על  -פי ראיון עם יוסף סטרומזה  ,מי שהיה היועץ המשפטי של משרד חברת ' הכשרת הישוב ' בחיפה  ,שערכתי
בינואר  . 1980לדבריו  ,משפחת סורסוק יזמה את העסקה  .הצעת הרכישה באה מצד ראש המשפחה באותה עת

דעה מריה תרזה סרה די  -קסאנו  ,אלמנתו של אלפרד מוסה סורסוק ( כרשום בשולי המפה המובאת להלן) .
נענה רק לפנייה השנייה מצידה  ,וסטרומזה התלווה אליו כנסיעה לביירות  .בעקבות הרכישה

חנקין

ב 1924 -

שילמה
3

כ 1925 -

חברת ' הכשרת הישוב ' את הורקו  -מס הקרקע  -עבור האדמה ( אה " ה  ,תיק

כבר

. ) 24

ראה  :ע ' אשבל  ,ששים שנות הכשרת הישוב  ,ירושלים תש " ל ( להלן
יהושע חנקין  ,ירושלים חש " ו  .רוב התיעוד על אדמות קירה וקאמון מצוי בארכיון חברת ' הכשרת הישוב '
:

אשבל  ,הכשרת

הישוב ) ;

מ ' סמילנסקי ,

בירושלים .
4

על היווצרות האחוזות הגדולות בכלל  ,ושל סורסוק בפרט  ,ראה  :ג ' כר  ,מבוא לתולדות היחסים האגראריים

ביבא -

במזרח התיכון  ,תל אביב

! , 197

עמ '

; 56 - 55

א ' גרנות  ,המשטר הקרקעי באוץ ישראל  ,תל  -אביב

. 1949

בני

משפחת ינהר מערב כעביה סיפרו מפי אבותיהם ( בראיון שקיימתי אתם ביולי ) 1983
האדמה  ,אולם סירבו  ,פן יחויבו בשירות צבאי  .לפי זקני ערב סעדיה  ,הגיעו ראשוניהם לקירה בערך בין

שהוצע להם לרכוש את

 54ך

. 1870 - 1860

( בשיחה אתם באום אל  -ג ' נם שליד דבוריה  ,בפברואר

. ) 1979

ברשימת יישובי האזור של קונדר

מוזכרים מעיינות ותל קאמון  ,אבל לא כפר  .ייתכן  ,שהשלטון מכר את השטח בהיותו עדיין ריק מאדם  .ראה
 . 36 - 39קק Survey of Western Palestine, 11 , London 1881 ,
5
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ט00ם

:

. 1 .ם

דין  -וחשבון כספי מפורט של חנקין מיום  4ביולי , 1937
אותו תאריך  ,שם  . 14 / 2616 ,ביוזמת קיברן הזורע ערערה הקרן  -הקיימת  -לישראל על המחיר הנכוה  .הקיטתן גייס

המפרט את עלות קנייתן של אדמות קירה וקאמון עד

.

כספים ומסרם לקרן  -הקיימת  ,כדי שוו תרכוש עבורו חלק מאדמות קירה וקאמון  .חנקין הוכיח  ,שהמחיר אינו
מופרז  .בזמן עריכת הדין  -וחשבון לא חזה את מחיר הפינוי המתמשך

ל י1.11נושש .גן1של
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מפת  -מדידה של אדמות קירה  -קאמון
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..

( 1930 , ) 1 : 10 , 000

שנים נוספות עד שהושלמה

( ב 6-

בפברואר

) 1934

רכישת המחצית השנייה של

האדמות  ,זו של משפחת חורי  .כל אותן שנים ניהל חנקין מגעים עם המשפחה אך לכלל סיכום לא

הגיעו  .היו לו אתם קשרים עסקיים ואישיים זמן רב  -מידיהם רכש את אדמות גשר ויגור  .רק
לאחר שהאחים חורי פשטו את הרגל ועניינם הגיע לבית המשפט פסק השופט הממונה על פשיטת
הרגל לטובת הצעת הקנייה של חברת ' הכשרת הישוב '  .למרות הגאות במחירי הקרקעות
נמכרה מחצית זו

למשפחות

.

ב 40 , 391 860 -

סורסוק  -טויני .

ב , 1934 -

לא " י  ,סכום גדול אך במעט מזה ששולם עשר שנים קודם לכן

6

העיכוב בן עשר השנים בהשלמת הרכישה הביא לעיכוב בפינוי האריסים  ,הכשיל את תכנית
ההתיישבות של חנקין ובלם את פיתוח המשק החקלאי של

יקנעם .

עם סיום ההליך הפורמלי של רכישת הקרקע פנתה חברת ' הכשרת הישוב ' אל משרד ספרי
6

על מחיר הקנייה ראה אה " ה  . 14 / 2616על תאריך החלטת מקבל הנכסים של משפחת חורי ראה שם . 14/ 2113 ,
יחסי חנקין עם משפחת חורי ראה פז  ,זכרונות  ,עמ '  . 219משה סמילנסקי כותב ( לעיל  ,הערה  , 1עמ '
שחנקין שילם ביוקר בגלל התחרות על האדמה  .הדין  -וחשבון הכספי הנ " ל אינו מוכיח טענה זו  .סמילנסקי אף
מוסיף  ,שחנקין ' שוב קנה באיחור '  .דבריו משתלבים בטענה  ,שהיישוב ומוסדותיו לא תמכו מספיק במפעלו של

על

קב  -קי ) ,

חנקין .

155

,

ם

,

פרץ לוינגר

האחוזה בחיפה  ,לפתוח בהליכים של רישום  -בעלות  .המכתב מלווה במפה ובתיאור ציורי של
גבולות

השטח .

קדם לכך משא  -ומתן להסדר עם כפרים שכנים  ,אשר הביא להקטנת  -מה של

7

השטח  .עוד בשנת

1925

מדווח על משפט עם תושב הכפר אבו  -זרק  ,וגם אחרי

סכסוכים  .תהליך חלוקתו ומדידתו של השטח ארך שנים  .רק בשנת
חברת ' הכשרת הישוב ' על האדמות בספרי

1940

1934

עוד היו

נרשמת בעלותה של

האחוזה .

מכירת אדמות
גושי  -אדמות מסמם של קירה וקאמון עברו בדרך  -כלל לרשרת הקרן  -הקיימת לישראל  ,שיישבה
עליהן מספר קיבוצים או מושבים  ,בהתאם לגודל השטח ותכונות האדמה  .ביישובים תמכו
תנועותיהם ומוסדות וקרנות לאומיים  .מתוך אדמות קירה וקאמון נמכר לקרן  -הקיימת רק חלק קטן
-

3 , 500

דונם  -עבור קיברן הזורע  ,שגייס בעצמו את הסכום הדרוש לקניית האדמה מחברת

' הכשרת הישוב '  .המשבצת שלו השתרעה בצד הדרומי של השטח  ,לכל אורכו  ,מנחל קישון לתוך
הגבעות  ,לאורך נחל
כל יתר הקרקע ,

השופט .

14 , 000

חקלאיות ; לכל אחת נרעדו

8

דונם  ,נועד להתיישבות
כ 45 -

פרטית .

9

רובו של השטח תוכנן

דונם בחמש חלקות  ,המורכבות ממגרש של

בשתי חלקות באזור הגבעות ועוד

21

דונם במישור ,

.

2 5

ל 250 -

דונם

נחלות

; 21

דונם

עבור גידולי  -שלחין  ,גם אלה בשתי חלקות .

נחלות אלה הוצעו למכירה משנת  , 1933עוד לפני סיומו של תהליך רכישת חלקה של משפחת

חורי .

!0

ההצעות כללו דגמי  -משק שונים  ,עם חישובים של הכנסות צפויות  .וכך  ,במחיר של

לירות לנחלה  ,בתנאי  -תשלום נוחים  ,נמצאו קונים לכל

250

כ 450 -

הנחלות  .רשימת המזמינים מונה לצד

אלה מארץ  -ישראל גם אנשים מבחריין  ,גרמניה  ,הולנד  ,יוון  ,לבנון  ,ליטא  ,מצרים  ,עירק ופולין  .ין
ו

המכתב מיום  2באוגוסט  , 1934אה " ה  ,תיק  . 14להלן תיאור הגבולות  ' :ררום :
אדמת אבו  -זריק הולך ישר לחג ' ר שקיף שבדרך המלך וממנה עולה לועדת שנקרארה עד ועד באב אל חוה ואל

מנהר הקישון אל חרוב שבין

המערה עד הגיעו אל ואד אלדפלה וממנו ממשיך עם ואדי רוש ראשה עד הגיעו לגבולות אם זינאת  .מערב
גבולות אום זינאת וגבעה מערבה תחילת עקלה  .צפון

:

:

מהגבול הנזכר הולך עם הדרך  ,על גב חמור  ,עד מערה

וג ' ורן בלאט ויורד לואדי ומגיע למערת מנסורה ועולה לדרך עד שלול מנסורה ואדמת מזרע מנסורה ומגיע
לקישון  .מזרח

:

נהר

הקישון ' .

עולי גרמניה .

8

לעיסקה זו קדמו מגעים עם חברת ' רסקו '  ,שהוקמה אז כדי לארגן יישובים של

9

רכישותיה של חברת ' הכשרת הישוב ' עברו כאמור לידי הקרן הקיימת  ,והקנייה מומנה מכסף ציבורי  .לדברי

סטרומזה ( לעיל  ,הערה

,)1

מצאה ועדת  -מומחים  ,שאדמות קירה וקאמון אינן ראויות להתיישבותן וכך נחסם

האפיק הרגיל של מימון ציבורי  .אולם סטרומזה אינו בטוח בהנחה זו  .בכל מקרה  ,חוסר במקורות  -מימון היה

כנראה המניע העיקרי להחלטתו של חנקין למכור את האדמה לפרטים בצורת נחלות .
10

באותה עת ככר כותב חנקין למאיר דיזנגוף

:

' יסדתי את המושבה '  .אולם משפטניו של חנקין היו זהירים

ומפוכחים יותר  .הם ניסחו את חוזי המכירה בצורת
11

' הזמנות

ראה אשבל  ,הכשרת הישוב  ,עמ '  . 126סמילנסקי ( לעיל  ,הערה

לרכישה ' .
 ) 1עמ '

קב  -קי  .מפת הפרצלאציה משנת

, 1934

תכנית דגמי המשק המוצע וטופסי הזמנה  ,בעברית ובגרמנית  ,נמצאים כארכיון המושבה יקנעם  .המכתב למאיר
דיזנגוף בתשובה לבקשת מידע  ,אצ " מ  ,ארכיון

1276

חנקין  .רשימת המזמינים  ,ארכיון המושבה יקנעם .

כאן המקום להעיר  ,שאף שניסוח ההזמנה השאיר לחברה אפשרויות להסתלק מהעסקה  ,שומרת היא עד היום על

זכויות המזמינים ויורשיהם  .מי

ששילם את מלוא המחיר  ,הוקצתה לו חלקת הנחלה בהגרלה עוד בשנת

ובעלותו נרשמה בספרי האחוזה  .בהזמנות נכתב שגודל הנחלה הוא

50

1940

דונם  .היו אלה דונמים ' תורכיים ' ,

הקטנים בעשרה אחוז מאלף מ " ר  .הטיה קטנה זו עשתה את העיסקה עוד יותר מושכת  .מחיר הדונם האמיתי היה
גבוה במקצת ממחיר הקנייה  .ההפרש נועד לא רק לכסות הוצאות ריבית  ,מסים  ,מדידה ותכנון ; החברה המוכרת

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

גושי  -קרקע שונים  ,רובם באזור הגבעות  ,נועדו למשקי  -עזר ולשיכונים  .באחדים מהם הוכנה
פרצלאציה  ,אולם מגרשים אלה לא הוצעו למכירה  .וכך  ,בראשית המאבק על פינוי האדמות
מאחיזת האריסים היו  ,לבד מקיבתן הזורע  ,יותר ממאתיים וחמישים מזמיני נחלות מיוצגים בפועל

בה .

על  -ידי חמישים מתיישבים  ,שהתעקשו על ישיבתם ביקנעם והתמידו

העלייה על הקרקע
בחנוכה תרצ " ו ,
לבנייה

,

י

ב 2-

בדצמבר  , 1936ביום גשום וסגרירי עלו ראשוני המתיישבים למקום המיועד

ההזמנה למתנחלים הראשונים הבטיחה להם זכות  -קדימה בבחירת

חלקותיהם .

כך

' נתפסו ' מאה מגרשים על  -ידי גידור והעמדת מיבנה ארעי כל שהוא  ,חלקם בידי מזמינים שלא
התכוונו לשכת במקום  .כל אדמות המישור  ,שהן שטחי המיזרע והשלחין  ,נותרו בידי האריסים .
לעומת זאת  ,היו בגבעות אדמות פנריות  ,שמהן קיבלו המתיישבים חלקות לנטיעת
מדוע עלו המתיישבים על הקרקע בעת שרק

ומיטב האדמות נותר עדיין בידי האריסים

?

100

מתוך

לפי גירסה

250

מטעי  -בעל .

המגרשים היו פנויים להתיישבות ,

אחת  ,חנקין דרש את הקדמת ההתיישבות ,

כדי למנוע את תפיסתן מחדש של אדמות  ,שעבורן כבר שולמו פיצויים  .גירסה אחרת מדברת על

לחץ שהפעילו הקונים  -הקיבצן וחלק של המזמינים שישב באוץ  -שביקשו להתחיל בבניית

משקם  ,לאחר שהשקיעו את הונם ברכישת האדמה .

13

גירסה שנייה זו סבירה יותר  ,כי המזמינים לא

ידעו את סבך בעיית הפינוי  .התיישבותם  ,יותר משהיוותה לחץ על האריסים  ,העניקה חשיבות
לפינוי האדמה והגדילה לאלה את הסיכוי לקבל פיצויים

גבוהים .

האריסים
בתקופת רכישתן מידי סורסוק וחורי הוחזקו  ,כאמור  ,אדמות קירה וקאמון בידי

אריסים .

14

כל

אדמות המישור ואדמות הגבעות הנוחות לעיבוד בשיטות המסורתיות  ,עובדו ונזרעו  .יתר האדמות
שימש למרעה  ,שהיה מצוי בשפע באזור גשום זה  .מאידך  ,בגלל ריבוי הגשמים  ,שדות המישור
שאדמותיהם היו כבדות ומוצפות מי  -נחלים  ,הניבו בדרך  -כלל יבולים זעומים  .האריסים נחלקו

.

התחייבה גם לקדוח בארות להניח רשת  -מים מרכזית  ,להביא חשמל ער היישוב  ,לסלול כבישים ולדאוג לפינוי

האריסים .
12

אשבל ( הכשרת הישוב  ,עמ '  ) 126קובע  ,שהעלייה על הקרקע היתה בקיץ . 1935
שחנקין ניהל את ענייני יקנעם בצורה עצמאית למדי  .סמילנסקי ( [ לעיל  ,הערה

הסיבה לטעות היא כנראה משום

,]1

עמ ' ק  -קב ) נוקב בתאריך הנכון

ומוסיף שחנקין  ,שהיה או כן שישים ותשע  ,הלך בראש המתנחלים  .הנותרים מראשוני המתיישבים אינם זוכרים
שחנקין השתתף במבצע חלוצי
13

זה .

אשבל ( שם  ,שם ) כותב  ,כי אחרי שהאריסים הושפעו מדברי התועמלנים שלא לפנות את הקרקע  ,והיתה סכנה

שזו הפנויה תיתפס מחדש  ' ,היה צורך ליצור את גרעין ההתישבות מיד . . .
בעלי הקרקעות [ קונים  -מזמינים ] שעליהם לעלות על הקרקע

לא היתה דרך אחרת אלא להודיע לכל

מיד ' .

סטרומזה גורס אחרת  .בדין  -וחשבון על מסירת הקרקע שנכתב בסוף שנת

1937

( אה " ה ,

) 14 / 2113

בתגובה

לטענות ראשי הקרן  -הקחמת על כך  ,שקיברן הזורע מקופח בעניין הפינוי  ,הוא טוען  ' :חלק חשוב מקוני יקנעם

גם כן [ בנוסף לקיבתן
14

הזורע ]

רצה לעלות על הקרקע ולהתישב בה תיכף

תיאור מצב האריסות בשעת רכישת השטח מידי בעליו הערבים ועד שנת
מסירת הקרקע הנ " ל ( אה " ה ,

 ) 14 / 2292ועל

סטרומזה ונכתבו בשנת . 1937

ומיד ' .
1937

נשען על דין  -וחשבון אודות

תזכיר מפורט בדבר תולדות הפינוי ( שם  , ) 14 / 2113 ,שניהם מאת

התזכירים נכתבו במשרד החברה בחיפה לכתובת הנהלת החברה

בירושלים .

ץעו ן
~

)

,

,

יקנעם  ,קיץ

,,, , , ,

; 1937

,,

מבט מדרום  ,משולי קיבץ הזורע  .במרכז התמונה  -הגורן של קירה

לשני סוגים  ,פלאחים וברווים  .הראשונים היו תושבי כפרים שכנים והם פינו את חלקותיהם לפני

בואם של המתיישבים היהודים  .הבדווים  ,תושבי הכפר קירה  ,התמידו באחיזתם בקרקע .
אנשי קירה היו כני שבטים קטנים  ,הסעדיה והכעביה  ,אשר נאחזו בשנות השבעים של המאה

הי " ט בקרקע זו שהיתה ריקה מאדם  .אין
האדמות או

אחרי  -כן .

לדעת  ,אם הדבר קרה לפני שסורסוק רכש את הבעלות על

הם שילמו כדמי  -חכירה חלק ידוע מהיבול  .גם בתקופת ההתיישבות

היהודית עוד דבקו בצורת החיים הבדווית  -נדידה עם אוהליהם אחרי עדריהם  ,בהתאם לתקופת

השנה .
אריסותם של תושבי קירה נוצרה בלי חוזה וללא הגדרת זכויות האריס  ,וכך היו בעלי הקרקע
יכולים לגרש את האריס בכל עת  .מצב זה הגבילה חקיקה מנדטורית להגנת האריסים  ,ששונתה
כמה פעמים  ,עד שבשנת

1933

פורסם נוסח מתוקן  .מכל מקום  ,תולדות פינוי האריסים מאדמות

קירה וקאמון מוכיחות  ,שפינוי האריס היה מותנה עכשיו

בהסכמתו .

העובדה  ,שפלאחים בני כפרים שכנים יכלו להיאחז באדמות  ,הן באזור הגבעות והן בגבול

הדרומי והצפוני של הגוש  ,מצביעה על חולשת הבדווים  .לפי עדות זקני הסעדיה  ,הגיעו בזמן
התנחלותם שתים  -עשרה משפחות בלבד  .רשימה שמית של האריסים הבדווים מנובמבר
בטרם החל המשא  -ומתן לפינויים  ,כוללת
4 , 800

י252

ך

43

שמרת של אריסים  ,המחזיקים

ב 61 -

פראן  ,שהם כ -

דונם  .עדריהם של הבדווים רעו במרבית שטחי הגבעות  ,בייחוד אחרי פינוי האריסים -

הפלאחים  .כעבור עשר שנים  ,בסוף  , 1943הבדווים החזיקו עדיין ב  3 , 189 -דונם  ,מפוצלים
בג לים שמדונם וחצי עד חמישים דונם 5 .י
ל

15

, 1934

שטחים אלה הם אדמות המיזרע  ,מהן  41גרנות של שעורה  48 ,של חיטה
, 1943

אה " ה  ,תיק ' חכירות '

חיפה .

ו 39 -

של דורה  .מכתב מיום

23

ל 270 -

בדצמבר

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

פינוי האריסים טרם העלייה על הקרקעי
בסוף שנת

1937

שיגר יוסף סטרומזה  ,היועץ המשפטי של סניף חברת ' הכשרת הישוב ' בחיפה ,

דין  -וחשבון על ' מסירת הקרקע ביקנעם ' אל הנהלת החברה בירושלים  .הדברים נכתבו על רקע

ויכוח חריף בין צמרת הקרן  -הקיימת וחנקין בנושא פינוי אדמה להרחבה הכרחית של מחנה קיבצן
הזורע  .על התקופה הראשונה  ,עד להשלמת הרכישה  ,מסופר שם

:

את החלק של הסורסוקים קנינו מלכתחילה על מנת שהפינוי יחול עלינו וגם הוצאנו את

הפינוי אל הפועל בלי קושי מיוחד  .כלפי חתן עשינו זאת כאילו בשם הסורסוקים
( מטעמים מדיניים ) אבל כל הדאגה וההוצאה חלו עלינו בלבד  .האריסים קיבלו מאתנו

פיצויים ועזבו את המקום מרצונם הטוב  .אולם בבואנו לקנות את החלק של הסינדיק
[ מקבל הנכסים מפשיטת הרגל של משפחת חורק חפצנו להטיל את הפינוי מהאריסים
עליו  ,אבל קשה היה אז להכתיב לסינדיק תנאים כחפצנו  .באותו זמן נתקלנו בהתחרות
בקניה זו מצד יהודים  ,אשר הפקיעו את המחיר והרעו את התנאים  .במצב זה נאלצנו
להסכים לדרישת הסינדיק  ,כי פינוי האריסים יחול

עלינו .

7ן

סביר להניח  ,שלא רק בגלל תחרות  -קונים נמנע חנקין מלהטיל עליו את משימת הפינוי  .הסינדיק
היה שופט  ,ותפקיד הפינוי לא היה לפי כבודו ועמדתו  .אותה עת היתה תסיסה לאומית במחנה

הערבי  ,ופינוי אריסים היווה נושא מרכזי בה  .בין אם היה הסינדיק ערבי או אנגלי  ,הפינוי לא היה
לפי טעמו  .בשנות העשרים  ,לפני ההחמרה שחלה בעימות היהודי  -ערבי  ,הסכים המוכר הערבי
להופיע בתור מפנה אריסיו  ,אם כי הקונה היהודי מימן את הפיצויים ששולמו להם  .בתחבולה זו

לא היה מעורב פקיד ממשלתי והיא נרקמה בין מוכר ורוכש בלבד  .אולם במסיבות של רכישת

מחצית הבעלות השנייה על הקרקע בשנת  , 1934הדבר לא היה אפשרי  .דין  -וחשבון מדצמבר
, 1936

גם הוא כתוב בידי סטרומזה  ,מתאר בפירוט את מהלך הפינוי עד העלייה על

הקרקע :

במררן השנים  ,עם פרסום החוק להגנת האריסים ולפני שחברתנו רכשה את הקרקע ,
התתילו אנשים שונים תושבי הכפרים שמסביב ליקנעם לבוא לשם ולעבד חלקים שונים
של

הקרקע . . .

נכנסנו במו " מ עם האריסים לפצות אותם בצורה מתאימה וצודקת בכדי

לקבל את הקרקע חופשית מאריסים  .הפלחים שבאו מהכפרים שמסביב ליקנעם נענו
לבקשתנו ברצון ועם קבלת פיצויים הגונים עזבו את הקרקע וחזרו לכפרם ואנו קבלנו את
אותם חלקים שהיו ברשותם  ,מפוזרים ומפוצלים על פני הקרקע בין החלקים שהחזיקו

הבדואים . . .

הערבים הבדואים  ,כחבריהם הפלחים  ,השתוקקו לקבל פיצויים ולעבור

למקומות אחרים ולהנות מסכום כסף שקבלו  .בהמשך המו " מ קבלו אחדים מהם את
הצעתנו והסתלקו למקומות אחרים  .אבל לרגלי התערבות ידיים נסתרות ורודפי שלום
תכף עם התחלת עבודתנו לסלק אותם בדרך של שלום  ,התהפכה הקערה על פיה
והבדואים לא רק ששינו את עמדתם אלא שהתחילו להפריע בכל עבודה תרבותית
שחשבנו להכניס

למקום .

אף ששני הדיווחים נכתבו בסמיכות להתרחשויות  ,וברווח  -זמן קצר זה

מזה  ,יש סתירה ביניהם .

הראשון מבחין בין אריסים ' של סורסוק ' ואלה ' של הסינדיק '  ,כאילו היו החלקים של שניים אלה
16
17

על סוגיית פינוי אריסים ראה

אה " ה ,
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:

א ' אבנרי  ,ההתישבות היהודית וטענת הנישול ,

תל  -אביב תש " ם  ,עמ ' . 132 - 95

ע

"

גן

-

,

%

יהושע חנקין בין שומריו

( משמאלו ) ,

ומוכתרי קירה  -קאמל

( מימינו ) ,

בתקופת העלייה לקרקע של יקנעם ,

דצמבר  . 1935מלפנים  -יצחק ז " ק  ,עוזרו של חנקין

מוגדרים ומופרדים  .בדין  -וחשבון השני נכתב  ,שחלקות הפלאחים היו מפוצלות בין אלה של

הבדווים .

למעשה עיבדו הפלאחים בעיקר שטחים רצופים  ,שגבלו באדמות כפריהם  ,ואדמות

באזור הגבעות  .חלק מהם גם השתכן בח ' אן שבמרכז הגבעות  .מטרתם היתה מלכתחילה לזכות
בפיצויים  ,והיה להם לאן לחזור  .אין אפוא תימה  ,שהם לקחו ברצון את כספי הפיצויים  .עד

אוקטובר  , 1935ערב העלייה על הקרקע  ,פונו כ  3 , 000 -דונם תמורתם שולמו כ  5 , 988 -לירות  ,מהם
רק

205

דונם

המסיבות אין

של בדווים משבט הכעביה 8 .ן
זו הבדלה בשטח  ,אלא האריסים  -הפלאחים נחשבו כ ' שייכים ' לסורסוק .

באשר להבחנה בין שני סוגי האריסים  ,הרי לפי

הדין  -וחשבון מדצמבר  1936מבהיר  ,שערב העלייה על הקרקע השתרר קפאון בתהליך הפינוי .
מוצו דרכי הפינוי המקובלות  ,באמצעות משא  -ומתן על גובה הפיצויים  .השפעות חיצוניות חסמו
אותן  .ה ' ידידים ורודפי השלום ' הם כמובן פוליטיקאים עירוניים  .אילולא הם  ,סבור סטרומזה  ,היו
גם הבדווים מפנים  ,כי הם ' משתוקקים ' לקבל

פיצויים .

למרות הערכה זו  ,שונים שני סוגי

האריסים  :הבדווים ראו בקירה את ביתם ושטחי המרעה הנרחבים היו נכס חשוב שלהם ; ופינוי -
משמעו עבורם היה חיפוש אחר בית חדש  .עבור הפלאחים  ,קבלת הפיצויים היתה סיום מוצלח

לתמרון כלבלי ; מי שבזמנו עבר לגור בח ' אן  ,חזר למקומו
לנוכח הקפאון נקט חנקין תכסיס חדש  .ביום

4

בנובמבר

הקודם .
1935

הגישה חברת ' הכשרת הישוב '

בקשה למושל מחוז חיפה לקבל לידיה אדמות מסוימות המוחזקות בידי האריסים .
הושתתה על סעיף

15

9ן

הבקשה

של חוק הגנת האריסים  ,המסמיך מושל  -מחוו לתת צו המחויר לבעל קרקע ,

בתנאים מסוימים  ,את ההחזקה מידי אריסים  .הבקשה נומקה ברצון לפתת יישוב ולבצע עבודות -
טס

תשתית  ,הלא היא אותה ' עבודה תרבותית '  ,לה מפריעים הבדווים  ,כדברי
18

שם ,

סטרומזה .

20

למעשה

שם .
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19

שם ,

20

' העבודה התרבותית ' החשובה  ,אשר בוצעה בשנים

, 1935 - 1934

היתה קידוח  -בארות  .תכנון המושבה יקנעם

התבסס על חקלאות  -שלחין  .עבודה אחרת היתה מדידת שטחים וחלוקתם  ,שהיתה תנאי להקצאת נחלות  .לא

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

ביקשה החברה לבצע חילופי  -קרקע במישור  -לתת לאריסים אדמות שהתפנו בצד הצפוני ולרכז
אדמת  -מיזרע למתיישבים מול בתיהם ,

אותם

205

ן2

וזאת הודש לפני העלייה על הקרקע  .למגרשים נועדו

דונם שפינו הבדווים  .החליפין המוצעים  ,כך נאמר בבקשה  ,ימנעו חיכוכים ומריבות בין

יהודים וערבים  ,אשר יפרצו בלי ספק  ,אם יימשך המצב הנוכחי .
סעיף

15

נכלל בחוק להגנת אריסים במהדורתו משנת  , 1933לפי הצעת ד " ר רופין  ,במטרה

להקל על ההתיישבות

היהודית  .היה זה המקרה היחידי בו נעשה שימוש בסעיף זה בפנייה למושל .

בהמשך התברר  ,שזו דרך  -חתחתים  .להוציא כמה נסיונות  -נפל לפתור את בעיית הפינוי במשא -
ומתן ואף בכוח  ,מוקדו מאמציו של חנקין בשלוש השנים הבאות בפתרון

על  -פי סעיף . 15

מותר

להניח  ,שאמונתו התמימה בהשגה מהירה של הצו המיוחל תרמה להסכמתו  ,שהמתיישבים יעלו
על הקרקע בעת שהאריסים חוסמים כל אפשרות להתחיל בהקמת

משקם .

ארבעה חודשים אחרי העלייה על הקרקע פרץ המרד הערבי  ,אשר כונה אז

' מאורעות ' .

מהעלייה על הקרקע עד שוך המאורעות
מחנוכה תרצ " ו ,
1938

2

בדצמבר

1935

-

מועד העלייה על הקרקע של הראשונים  -ועד ספטמבר

נשאר המצב קבוע  .ברשות המושבה יקנעם היו

שיועדו לבנייה  .קיבלו הזורע קיבל

70

כ 200 -

דונם למאה מגרשים  ,מתוך

800

דונם

דונם למחנה  .בין שתי הנקודות הפרידה הגורן של כפר

קירה  .באזור הגבעות פונו די אדמות לנטיעה  ,רובן במרחק ניכר מהיישוב  .כל אדמות המישור
שהיו מיועדות למושבה  ,נשארו בידי האריסים  .לרשות הקיבצן היו

כ 1 , 200 -

דונם מיזרע  .כמה

מאות דונם בגבול הצפוני המרוחק ביותר מהמושבה  ,אשר קודם  -לכן עובדו בידי תושבי דלית אל -
כרמל  ,היו פנויים ונועדו לחילופין ובינתיים נמסרו לחקלאי המושבה לעיבודים זמניים  .עדרי
הבדווים רעו בשטחי בור ושלף ופשטו מפעם לפעם לשטחים זרועים ונטועים  .חברת ' הכשרת
הישוב ' העסיקה מספר שומרים ערבים  ,כדי למנוע תפיסה חוזרת של אדמה שפונתה ועל  -מנת

לעמוד על הלכי הרוח בין האריסים  .פקיד יהודי  ,יצחק ז " ק  ,היה ממונה עליהם ועל המשא  -ומתן
עם

הבדווים .
בתחילת שנת

1936

נעשה נסיון לרתום אישיות בעלת השפעה  -האמיר שעלאן  -לתווך בין

חנקין  ,מכרו הקרוב  ,ובין מוח ' תאר קירה  ,עוביד אל כוחילי  .תוכננה פגישה שלא יצאה
פרקן המאורעות קטע נסיון זה

,

2

אל הפועל .

עוד באוגוסט  , 1936ימים אחדים אחרי רצח שני שומרים במטעי

היה בהפרעות כדי לעכב ביצוע שתי עבודות אלה  .עובדי הקידוח לנו בחאן  ,לאחר שהאריסים  -הפלאחים עזבו
אותו  .בחורף

1935 / 36

שימש אכסניה לראשוני קיבצן הזורע  ,ובשנת

חברו יד האדם וגשמי זעף להרוס אותו  .בזמן הקידוח ,
21

כ , 1935 -

1943

לראשוני מושב עין העמק  .לאחר מכן

ישבה משפחה בודדת  ,משפחת שבתיאל דויטש ,

בצריף בודד במנסורה לרגלי הכרמל  ,שמרה על האתר וניהלה מסעדה עבור הפועלים .
בידי חברת ' הכשרת הישוב ' היו אדמות לאורך הגבול הצפוני של המישור  ,אשר קודם לכן הוחזקו בידי אנשי
דלית אל  -כרמל  .אדמות המישור של כפר זה גובלות עם אדמות יקנעם  .במשק  -פלחה אקסטנסיבי של האריסים
הנודדים עם אוהליהם היתה למרחק השדה מהכפר חשיבות מועטת בלבד  .לעומת זאת  ,לא היה אפשר לגדל
בשיטות העבודה של אותן שנים גידולי  -שלחין במרחק שלושה ק " מ מהבית  .לכן היה פינוי גוש  -אדמה מול
המושבה חיוני  ,שעה שהקצאת האדמה המרוחקת לבדווים לא שינתה בהרבה את אורח

22

אה " ה ,
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עבודתם .

מוח ' תאר הסעדיה הוזמן לארביד  ,לפגישה עם האמיר  .בבואו לארביד נמסר לו  ,שהאמיר ' נסע

המדברה '  .פגישה מתוכננת שנייה  ,בהשתתפות חנקין  ,לא יצאה אל הפועל  .מתעודה אחרת מסתבר  ,שהאמיר

קיבל כסף מחנקין  .לדברי אנשי הכעביה  ,ניסה כבר קודם לכן האמיר לתווך בין האריסים וחנקין  .הוא ביקר בכפר
קירה  ,ואולם נסיון התיווך

נכשל .

1 61

כפר האריסים הבדווימ קירה ,

1936

יקנעם  ,דיווח ז " ק על נכונות שבט הכעביה לפנות
לא ניתן למדוד ולסמן את

האדמות .

23

900

דונם  ,אלא ש ' מפאת הטרור השורר במחוז '

מגעים אלה לא נשאו פרי  .כנופיית ' אבו דורה ' הטילה פחדה

על האזורי ומפליא הדבר  ,שבכל זאת העזו אריסים להביע נכונות לפינוי  ,מעשה הנחשב לבגידה
אשר העונש עליה היה מוות21
עוד באפריל  ,שבוע אחרי פרחן המאורעות  ,נתן חנקין לפקידו ז " ק הוראות  ,באיזו דרך לנהל

משא  -ומתן על פינוי ומה הפיצוי המירבי .

25

מותר לנהל משא  -ומתן עם שבט שלם בלבד  ,כלומר עם

המוח ' תאר  ,ולא עם יחידים  .אין לשלם יותר משתי לירות לדונם  ,ובסכום זה כלולים ערך מקומות
המגורים והענקות לבעלי  -השפעה  .הוראות אלה הגבילו כמובן את חופש המיקוח  ,ולא תאמו את
מסיבות הזמן  .אבל הפיצוי של שתי לירות לא היה נמוך ( עבור בעלות על הקרקע שולמו ארבע

וחצי לירות לדונם )  .ייתכן  ,שהוראות אלה הודלפו למתיישבים  ,ומכאן גירסת אנשי הזורע ,

שקמצנותו של חנקין מנעה את הפינוי .
משך כל שנת

1936

התעלם מושל המחוז מבקשת החליפין  ,שהוגשה לו באוקטובר

. 1935

. 14/ 1727

23

אה " ס ,

24

יוסוף אבו דורה היה מפקד הכנופיה שפעלה בתקופת המרד הערבי והשליטה טרור באזורי הכרמל  ,גבעות

מנשה  ,וגליל תחתון  .גיורא זייד מספר עליו  ,שהתפאר בהוצאה להורג של תשעים מוכתרים ואיים שישלים
2נ ()

מספרם למאה  .כגופייתו ביצעה  ,בין היתר  ,חטיפתם ורציחתם של שלרשה צעירים משדות גבעת  -עדה בחודש

1

יוני  ; 1938התקפה רצחנית על אותו יישוב

ב 10 -

ביולי אותה שנה ; חטיפתה של משפחת לייזרוביץ  ,קצין בשירות

בתי הסוהר  ,מחוך מחנה אסירים ליד עתלית ורציחת שלושת המבוגרים שבמשפחה באותו חודש  ,והצתת שני
צריפים על חמישה יושביהם שנשרפו חיים בקרית
25

אה " ה . 14 / 757 ,

חרושת .

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

בסתיו

1936

סייר הנציב העליון באזור  ,קיבל הסברים ממוח ' תאר המושבה והביע דעתו בעד ביצוע

הפעולה המבוקשת  .אולם אהדתו לא תורגמה לשפת

המעשה .

26

לאור הקפאון ניסו המתיישבים להשתלט על אדמות בהיחבא  ,ואם יהיה צורך  -בכוח  .הנסיון

נעשה באחד הלילות של ספטמבר אותה שנה  .קיבצן הזורע הצליח להוסיף למחנהו שטח קטן ,
אבל חיוני  .אנשי המושבה גידרר אדמות ממול הנקרדה והקימו צריפים  ,שהוכנו בעוד מועד  .ארלם
כאשר הערבים גילו את הנעשה לפנות  -בוקר  ,הסתערו על העובדים  .נורתה יריה שפצעה קל את

אחד הערבים  .המשטרה נקראה  ,והמצב הוחזר לקדמותו  .נסיון הנפל נתן לפקידות המנדטורית
עילה טובה לדחות כל פעולת  -פינוי  .חנקין הטיל את האחריות על המתיישבים המיואשים  .לאמיתו
של דבר  ,נעשתה הפעולה בידיעתו ובתמיכתו  ,אם לא ביוזמתו ממש  .מכך אפשר להסיק  ,שבשלב

זה חדל חנקין להאמין באפשרות של משא  -ומתן  .בידודה של המושבה בסביבה שכולה שייכת
ל ' התיישבות העובדת '  ,התבטא בחריפות בהעדר כל תמיכה במבצע וביחס המשפיל מצד מפקדת
גוש  -נהלל של ה ' הגנה ' כלפי אלה שעמדו בראש

המבצע .

27

אחרי כשלון זה פנתה הנהלת חכרת ' הכשרת הישוב ' לעזרת המחלקה המדינית של

הסוכנות .

בסוף נובמבר ענה מזכיר הממשלה לפנייתו של מנהלה  ,משה שרתוק ( שרת )  ,שהערבים לא יסכימו
לחילופין  .לדעת הממשלה  ,אין הזמן מתאים לשימוש בסעיף

15

של פקודת האריסים  .אם המושל

יתן את הצו המבוקש  ,יגרום בהכרח לחיכוכים בין ערבים ויהודים  ,שעלולים להיות להם תוצאות
' מצערות
ב2-

ביותר ' .

ביוני

28

1937

נתן המושל במפתיע את הצו  ,שביצועו נקבע לחודש יולי  .אולם כשהגיע יום

הביצוע  ,התחרט מימשל המחוז ודחה אותו במספר ימים  ,עד אחרי פרסום הדין  -וחשבון של ועדת

פיל  .יכול להיות  ,שהשלטון האמין בהמשך הרגיעה היחסית במצב הבטחון  .על  -כל  -פנים  ,גם
אחרי פרסום מסקנותיה של ועדת פיל נמנעה

הפעולה .

בתגובה ללחצי הנהלת חברת ' הכשרת הישוב ' חיווה היועץ המשפטי לממשלה דעתו  ,שאין די

בצו המושל  ,אלא יש לקבל מבית  -המשפט פסק  -דין

לביצוע .

29

מנהל חברת ' הכשרת הישוב '  ,ד " ר

טהון  ,מחה ודרש פלוגת  -שוטרים לביצוע החליפין  ,בהתאם לצו המושל  .חנקין ביקש להשיג לו
ראיון עם הנציב העליון ובינתיים

הגיש לו תזכיר  ,המתאר השתלשלות העניין  .הראיון לא התקיים .

לבסוף  ,שנתיים אחרי הגשת הבקשה למושל מחוו חיפה  ,בנובמבר  , 1935נוכח חנקין  ,שאין מנוס

מתהליך משפטי  .סטרומזה הגיש לבית  -משפט השלום בחיפה בקשה לנתינת תוקף לצו

המושל .

שם .

26

תזכיר סטרומזה מדצמבר

27

חנקין נזף בפקידיו על כך  ,שהפעולה לא הוכנה היטב ושהקימו יותר מדי רעש  .הוא גם פדה ערבות של המשק

, 1936

ה ' הגנה ' מיקנעם

ההולנדי השיתופי ' הגאי ' ממתיישבי יקנעם  ,עבור ברזלי הגדר  .אחרי הכשלון נדרשו אנשי
להתייצב בפני המפקדים בנהלל  ,הם ננזפו  ,ומפני שלא העמידו לרשותם כל אמצעי  -תחבורה לחזור לבתיהם ,
היה עליהם לחצות את העמק
28
29

ברגל .

אצ " מ . ]/166 ,
אה " ה  . 14 / 1569 ,לדעת י ' דותן ( דיני קרקעות במדינת ישראל  ,תל  -אביב  , 1952עמ '
חוק הגנת האריסים ) אינן נראות ברורות ומעשיות '  .כנראה  ,הוא אומר  ,היה עוד צורך ב ' צו  -נישול ' של בית -
משפט  .אין לדעת  ,אם הגיע לדעה זו על  -פי שיקולים משפטיים או לפי תקדים יחידי של קירה וקאמון .
, ) 459

' הוראות סעיף

15

( של

בתקופה זו של עיכוב מתמשך הירהר חנקין באפשרות להציע לאריסים חילופין עם אדמות שהיו לחברה בכפר
דלית אל  -רוחה השכן  ,בגבעות  -מנשה  .ראה ויפן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 39אולם המכשול לא היה חוסר אדמה
חילופית  ,אלא אי  -רצונם של האריסים להסתכן  .תוך זמן קצר הצליחה הקרן הקיימת לרכוש את כל יתר אדמות
הכפר דלית אל  -רוחה  ,וקיבצן דליה עלה

להתיישבות .

קלע) ן

פרן לוינגר

לאחר שבועות אחדים דחה השופט את הבקשה  ,ובתחילת אוקטובר
המשפט הגבוה  .זה החזיר את הדיון בתחילת פברואר

1938

1937

הוגש ערעור לבית -

לבית  -המשפט הנמוך בחיפה  ,עם

המלצה לפסוק לטובת התובע  ,ואכן הוא פסק בהתאם להמלצה  .כל התהליך המשפטי ארך פחות
מחצי  -שנה  .אין לדעת  ,אם חוות  -דעתו של התובע הכללי  ,שפעל כיועץ משפטי של הממשלה ,
היתה פירוש משפטי טהור  ,או שמא נועדה להרוויח זמן

כמוהו .

היהודים  ,סטרומזה ואף ד " ר רופין  ,לא גרסו

אלא ששוב נקטו השלטונות סחבת  .ביום

30

נוסף .

ברור רק זאת  ,שהמשפטנים

30

ביוני

, 1938

דיווח שרתוק לחנקין  ,שביקר אצל

.

מושל מחוז חיפה ושמע שביצוע הצו מתעכב בגלל המאורעות  ,אשר היו בשיאם קצין המחוז
הערבי הודיע לאנשי קירה באמצע חודש אוגוסט  ,שביצוע צו החליפין קרוב  .לטענתו  ,הזהיר

אותם  ,פן ינסו להתנגד  .בסוף אותו חודש נערכה התקפה על המושבה  ,שמבצעיה יצאו מאוהלי

הבדווים  -האריסים שמעבר לכביש חיפה  -מגידו  ,מול המושבה  .ההתקפה נכשלה  .משך שלוש
שנות המאורעות סבלו המתיישבים התנכלויות רבות  ,עקירת מטעים  ,רציחות שומרים ועובדים

ויריות  ,אולם התקפה זו היתה נסיון חדירה יחיד  .סביר להניח  ,שהיה זה נסיון משותף של האריסים
והיחידה הלוחמת של המרד הערבי באזור  ' ,כנופית
הוצא הצו אל הפועל

ב 6-

אבו דורה '  ,למנוע את ביצוע הצו ' .
1

לבסוף

בספטמבר  , 1938שנתיים ועשרה חודשים אחרי הגשת הבקשה

הראשונה  .המימשל ריכז באותו יום כוחות צבא ומשטרה חזקים  ,ולא היה כל נסיון התנגדות מצד
האריסים  .גודר שטח של

800

דונם מול המושבה  ,שהוחלף תמורת שטח באותו גודל הנמצא

ב ' צפון הרחוק ' של אדמות יקנעם  .למחנה קיבתן הזורע צורף שטח נוסף  ,והושלמה מיכסת הקרקע

במישור  .בניגוד לתחזיות המשטרה  ,לא נעשה כל נסיון לפרצן את הגדר ולהחזיר אדמה לרשות
האריסים  ,לא למחרת הפעולה ולא אחר  -כך

,

3

פקידי חברת ' הכשרת הישוב ' מהמשרד החיפאי נכחו בביצוע ושיגרו למחרת דין  -וחשבון
השאר :

לחנקין בו נאמר  ,בין

כדאי להודיעכם שפקיד ההוצאה לפועל נמנע וסרב לבוא בעצמו וגם עוזרו הפקיד
היהודי עשה כמוהו  .בקושי רב השגנו איזה פקיד עוזר שהסכים לצאת לתפקיד זה  ,והנה

נודע לנו  ,שהבוקר בבואו למשרדו מצא על שלחנו בכתב  -יד הודעה מהנוער הלאומי
בהרים שהוא נשפט למוות בגלל ענין מסירת אדמות

30

31

32

4ע) 1

ביקנעם .

33

אה " ה . 14/ 2113 ,
על ביקור קצין המחוז הערבי בכפר קירה ראה הפרוטוקולים של ועד יקנעם מחודש אוגוסט . 1938
השאירה כל רישום  ,אולם היא זכורה היטב לוותיקי המושבה  .מר ינהר משבט הכעביה אומר  ,שכעצמם היו
נתונים לסחיטת הכנופיה  .האוהלים עמדו במרחק קצר מבתיה הראשונים של המושכה  .המתקיפים הצטיידו
בקש כדי להדליק את צריפי המתיישבים  .אלה פתחו מייד ביריות ; סיור של הצבא הבריטי  ,אשר עבר במקרה על
הכביש  ,שם קץ להתקפה .
ראה דין  -וחשבון על ביצוע צו החליפין  ,אשר נכתב בידי סטרומזה למחרת האירוע  ,אה " ה  . 14 / 1828 ,לבקשת
הצו ולצו עצמו היתה מצורפת מפה  ,המציינת את הקרקעות הכלולות  .תוך כדי ביצוע הורחבו שטחי החליפין
לטובת קיבתן הזורע  .זה קופח  ,לדעתו  ,בהצעת החליפין וניהל מאבק ממושך לתיקון העיוות  .חנקין טען  ,שתיקון
ההתקפה לא

עלול לסכל את הסיכוי לביצוע  ,והבטיח לתקן את הדרוש בשעת הביצוע  ,בלי תיקונים פורמליים .
בתקופת ביצוע החליפין טרם היתה הפוגה במרד הערבי  .את ביצוע הצו בעזרת כוח ניכר אפסד להסביר בכך ,
שהפקידות המנדטורית היתה אמונה על כיבוד פסקי  -דין  ,או בכך שהשלטון נקט כאותה תקופה יד קשה נגד
המרד .
33

הדין  -וחשבון מיום

8

בספטמבר  , 1938אה " ה ,

. 14/ 1828

מימין  :ליד אוהלי
הבדווים ביום חילופי -
הדברים מבטאים את אווירת הטרור והפחד בה היר נתונים ערבים בכלל  ,והאריסים בפרט  ,בתקופה

הקרקע ,
1938

ההיא .

משמאל

מימין

מסוף המאורעות עד הכרזת המדינה
ב 6-

בספטמבר  , 1938היתה גולת הכותרת של המאמצים

המשפטיים והמדיניים .

:

הכנות לעימות

חילופי  -הקרקע .

ביום

הפעולה שנערכה

6

בספטמבר

לשמאל

:

אברהם

ברגמן  -קצין מחוז
חיפה  ,שוטר ערבי  ,יעקב

ט

-

מוכתר יקנעם ,

מעתה היה קיבוץ הזורע משוחרר מבעיית האריסים  .המושכה יקנעם זכתה בשטח קרוב  ,בו הונחה

שוטר

כעבור שנה רשת  -השקיה והחלו בעבודות חקלאות אינטנסיביות  .האריסים  ,או מי שהשפיעו

דיאמנט  -מוכתר

עליהם לסרב לכל שינוי במצב החוקת השטחים  ,הפסידו

במערכה .

בסופו של דבר הכירו

"

יהת -י ,

אריה

משמר העמק  ,גדעון רופר
( רפאל )  -מוכתר הזורע

השלטונות בצדקת בעלי הקרקע היהודים  ,ולאלה היה די כוח לגרום לביצוע החליפין  .אפשר

ועקיבא גולדשטיין -

להניח  ,שהכרה זו הוסיפה לנכונות האריסים להגיע להסדרים  ,לאחר שהוסרו הלחצים והסכנות

יהוב ראש ועד גוש נהלל

מצד המחנה הערבי הלאומי  .אולם החליפין הקטינו אך במעט את היקף השטח שהחזיקו האריסים .
הקלה זמנית למתיישבי המושבה היתה כאן  ,אך לא פתרון לבעיית הפינוי  ,שנותרה עדיין בעינה .
והנה  ,בסוף מאי

1939

שיגר מוח ' תאר שבט הסעדיה  ,עוביד אל כוחילי  ,מכתב לחנקין  ,בדו

הלשון ( לפי התרגום מערבית שבארכיון חברת ' הכשרת

הישוב ' ) :

' בזמן שעבר לא היתה לנו

אפשרות לעשות דבר מה  ,ומעתה והלאה  ,אי " ה  ,נתחיל בעבודה שכבודו רוצה בה  .בנוגע

למשפחתי  ,כולם בידי '  .הוא ביקש להיפגש עם חנקין  ,ואם יגיעו להסכם  ,יסכימו גם כל אנשי

שבטו .יש אדמה למכירה בשפרעם  ,שהוא מעוניין ברכישתה .

34

היה זה אחרי פרסום ' הספר הלבן '  ,בו קיבלה ממשלת בריטניה את רוב תביערת הערבים  ,הסדר
הושב על כנו וסר הפחד מפני הטרור  .אפשר להניח  ,שפנייתו זו של המוח ' תאר באה מפני

שלראשונה מאז פרכן המאורעות חש עצמו מוגן ובטוח מפני סכנה ; ונראה  ,שלא גובה הפיצויים

מנע את המשא  -ומתן עד אז .
כעבור חודשים אחדים גם אנשי השבט השני  ,הכעביה  ,הביעו נכונות לפנות חלק מל
34

מצוטט מהנוסח העברי כפי שתורגם מהמקור הערבי במשרדי ' הכשרת הישוב ' ונמצא באה " ה

15

האדמות .
14 / 928

פרץ לוינגר

עשרים ושניים אריסים  116 ,נפשי מסרו  1 , 300דונפי

ב 147 -

חלקותי מהן שמונה  -עשר בגבעות

והיתר במישור  ,תמורת פיצויים שלא עלו על שתיים וחצי לירות לדונם  ,כולל ' הבתים  ,הגנים ,

המערות והחורשות '  .יצחק ז " ק דיווח לחנקין על משא  -ומתן זה וביקש להעמיד לרשותו את הכסף
הדרוש  ,תוך הבעת תקווה  ,שהסדר זה ' יביא לידי פתרון של כל ענין יקנעם '  .בהמשך דבריו ציין ,

ש ' כל הסידור נעשה בשקט ובסודיות עקב ההסתה הפרועה המתנהלת על  -ידי אותו חלק אריסים

ושולחיהם למיניהם שעד היום הפריעו לנו בסידור הענינים ושכעת חדשו את הפעולה על  -ידי כל
מיני תחבולות  ,ביחוד לאחר שהרגישו בשינוי המצב הקיים העלול להתהוות עם גמר חלק

מהאריסים כנ " ל ' .

35

אולם פנייתו של עוביד אל  -כוחילי אל חנקין והעיסקה עם הכעביה מוכיחים ,

של ' הסתה הפרועה ' כבר לא עמד הכוח שצמח קודם  -לכן
בסופו של דבר התפנו בני שבט הכעביה בסתיו
600

דונם בגבעות  ,כולל הכפר והגורן

עדיין

ו 3 , 300 -

. 1939

מהמרד .

בידי האריסים נותרו  3 , 900דונם  ,מהם

דונם במישור  .כעבור ארבע שנים החזיקו האריסים

דוכס  .האדמרת שפרנו בתקופה זו  -בסך הכרל

ב 3 , 190 -

10ך

דונם -

היו באזור הנבערת .

הסייגים שחנקין הטיל על פעולת הפינוי באביב  , 1936לא נשמרו בעיסקה עם הכעביה  :שולמו
להם שתיים וחצי לירות לדונם  ,ברבע יותר משחנקין התיר בשעתו  .עסקות הפינוי הבאות היו עם

יחידים ולא עם שבט שלם  ,סייג שני של חנקין שלא נשמר  .בשנת

הכעביה .

ישלם פחות משקיבלו

36

1940

דרש חנקין מז " ק  ,שמעתה

אולם לא נמצא מי שיהיה מוכן לקבל פחות מקודמו  ,מה גם

שעזיבת המבנים שיפרה מצב הנותרים  ,באשר היה יותר מרעה לעדריהם  .בינתיים חלה חנקין ,
וניהול ענייני יקנעם עבר להנהלת החברה בירושלים  .מצבה הכספי הדחוק של החברה הפך לבלם

הפינוי  .קונים רבים שלא התיישבו במקום ביטלו את הזמנותיהם ודרשו את כספם .

העיקרי בתהליך

קתים שנשארר בחרן  -לאוץ והיו עדיין חייבים  ,לא יכלו לשלם את חובותיהם אחרי פרצן מלחמת -
העולם השנייה  .הדרך היחידה לגייס כסף עבור פינוי שאר האדמות היתה מכירת קרקעות  ,שקודם -
לכן נועדו לקונים פרטיים  ,לקרן הקיימת ( עבור קיבצן הזורע )  ,ואמנם במשך ארבע שנים רכשה
כך הקרן

500

דונם .

מיפנה של ממש במצב בא בעקבות חתימת חוזה בין הקרן הקיימת וחברת ' הכשרת הישוב '  ,ב -

ו בדצמבר . 1943

הקרן קנתה באזור הגבעות

2 , 155

דונם ובמישור  1 , 652 -דונם  .אדמות ההרים

נועדו ברובן ליישוב חדש  ,עין העמק  ,אשר הוקם בגבול המערבי של אדמות יקנעם  .עיסקה זו
בישרה את הקץ לתכנית ההתיישבותית של יהושע חנקין  ,שהתבססה על יוזמה וכסף של חקלאים
פרטיים  .התברר  ,שרק מוסד לאומי מסוגל לקבל על עצמו את פתרון בעיית האריסים  .מתוך מחיר -

קנייה כולל של

47 , 790

לירות  ,השאירה הקרן בידיה

15 , 000

לירות תמורת התחייבות ' לפנות כל

אדמת יקנעם התפוסה עדיין ע " י האריסים  ,הן במישור והן בהרים  ,בין אם היא רשומה על שם
35

שם ,

. 26. 9 . 1939

עם פינוי זה לא נשארו בדווים משפט הכעביה בכפר קירה  .האריסים המועטים  ,שעזבו ערב

עליית המתיישבים על הקרקע  ,היו גם הם משבט זה  .בני שבט הכעביה קנו אדמות של שפרעם  ,ליד נחל  -צפורי ,
ובמקום התפתח כפר הנושא את שם השבט  .לטענת אחד מבני השבט  ,שלפינת בשנת

1939

גם היה מניע

' רומאנטי ' של הסתבכות עם שבט הסעדיה בגלל חטיפת אשה  ,אין תימוכין אחרים  .ייתכן  ,שהפרשה הומצאה
)( 6

בדיעבד  ,להצדקת העובדה  ,שהכעביה הצליחו פחות מהסעדיה בסחיטת פיצויים  .היחסים בין שני השבטים
הדוקים עד היום .
ה ' חלקות ' המוזכרות בדיווחים שונים  ,פירושם כפול  :פעם הכוונה ליחידה פיסית מוגדרת  ,ופעם  -לחלק יחסי

1

בוכות החזקה על חלקה פיסית  .שיטת ההותמה לכל בני המשפחה גרמה לפיצול
36

מכתב מיום

1

במאי

, 1940

.

אה " ה תיק . 14

רב .

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

הקרן  ,החברה או קונים אחרים  ,והחברה משוחררת בזה מכל דאגה טיפול ואחריות כספית בקשר

עם זה ' .

37

יוסף וייץ  ,מנהל הקרן  -הקיימת  -לישראל והפוסק האחרון בענייני קרקע לאומית  ,כתב על

כך למשרדו בחיפה  ' :עשינו זאת מתוך לחץ ישובי  -לאומי כדי להסיר את ה " כתם " הוה מעל הגוש
החשוב

ss

כעבור שנה -
16

ב - 1944 -

דיווח פקיד הקרן  ,השומר הוותיק יהודה בורשטין ( בשן )  ,על פינוי

אריסים משבט הסעדיה  ,שמסרו

1 , 381

דונם  ,מהם

300

דונם באזור הגבעות  .מקץ חצי  -שנה

נוספת  ,ב  26 -במאי  , 1945עזב גם מוח ' תאר הסעדיה עם כמה מבני החמולה שלו  ,במוסרם

דונם  .המוח ' תאר עצמו פינה

346

דונם תמורת  4 , 250ליררת  ,יותר

מ 12 -

598

לירות לדונם  -סכום נכבד

ביותר  ,כמעט פי שלושה מזה ששולם על בעלות על דונם עשר שנים קודם  -לכן  .יוסף ופן ביטא
שביעות  -רצון מעצם הפינוי  ,אך התרעם על המחיר ה ' עצום '  .בסך  -הכל פינו באותן שנים

אריסים

מ 2 , 000 -

ורועים ] ' '.

21

דונם  ,אליהם הצטרפו ' חמישה בעלי חקורות ושבעה פלטיה [ מחוסרי  -קרקע

3

לכאורה צריך היה עתה כפר קירה להיות ריק וכל השטח פנרי  .במציאות נותרו
תפוסים בידי אריסים גם אחרי הפינוי האחרון של קיץ

. 1945

40

1200

דונם

בניגוד להתפארותו של מוח ' תאר

סעדיה במכתבו לחנקין משנת  , 1939לא כל בני שבטו הלכו אתו  .ייתכן  ,שרשימת האריסים
שהוכנה ערב העלייה על הקרקע לא היתה שלמה  ,או שפיצול זכויות האריסות בין הדורות הספיק
' ליצור ' במשך עשר השנים שחלפו אריסים נוספים  .משך כל אותן השנים נמשך על האדמות פיקוח
צמוד ואין כל רמז לכך שהאריסים הנותרים ניסו לתפוס אדמות שפונו  ,מה גם שהן עובדו תוך זמן
קצר בידי המתיישבים  .על  -כל  -פנים  ,מלאכת הפינוי לא הסתיימה  ,למרות  -או אולי בגלל -
תשלום הפיצויים
מתרעם יוסף וייץ

הגבוהים  .אין גם כל ידיעה על משא  -ומתן להמשך הפינוי  .בסוף שנת 1946
על חוסר המעשה  .האריסים הפריעו בהכשרת קרקע  ,כנראה בהכנה לנטיעת יער .

' איך הם מעיזים '  ,שאל וייץ  ' ,אחרי שהחזקים שביניהם עזבו ? ' לשאלות אלה אין תשובה בתיקי

הקרן הקיימת  .נרקמה תכנית למנוע מרעה של עדרי האריסים על  -ידי חרישת שטחי הבור של

הגבעות  -תכנית יקרה וקשה לביצוע  ,שאכן לא יצאה אל הפועל .
אנשי קירה האחרונים ישבו בין שני יישובים יהודיים  ,יקנעם והזורע שהלכו והתחזקו לעיניהם .
41

בכל זאת לא עשו כאחיהם  .לא אצה להם הדרך ; מרעה היה בשפע  ,ואיש לא הפריע לעבודת השדה

שלהם  .אפשר שאחרוני האריסים קיוו לפיצויים גבוהים  ,דוגמת המוח 'תאר  ,ואולי האיטו שני
הצדדים את קצב המשא  -ומתן מתוך המתנה לשינויים המדיניים הצפויים  .כך או כך  ,האריסים

בסופו של דבר הפסידו הכל  .חלקתם הקטנה נבלעה במאבק
37

38
39

שם  ,שם .
אצ " מ  ,קק " ל  , 5קופסה . 1572
שם  ,קופסות 750 , 1572נ  .תמורת
באום

40

22

מועד

הפיצויים רכשו אנשי שבט הסעדיה אדמות במורדותיו הדרומיים של התבור ,

אל  -רגם .

איש מן הכעביה עזבו בשנת

אפוא

הגדול .

37

אריסים

ו 18 -

, 1939

ביניהם שישה ' פלטיה '  .מאז סוף

מחוסרי  -קרקע  .לפני

1935

נמנו

43

אריסים  .בין

 , 1935מועד

, 1939

העלייה על הקרקע  ,עזבו

מועד פינוי הכעביה ,

ו , 1945 - 1944 -

פינוי אנשי סעדיה  ,פינו יחידים בלבד שמספרם אינו ברור  .על  -פי סטטיסטיקת הכפרים המנדטורית ,

 . 1945מספר זה אינו סביר  -או שהמספרים לא עודכנו  ,או שבגלל
הנפשות
נפש כ -
במספר
מנתה 400
הנכבדים
הפריזוקירה
מזון הכפר
אוכלוסיית
קיצוב -
 .אנשי הכפר כמעט ולא יצאו לעבודה שכירה בחרן  .גס אם נניח ,
שנשארו העניים בעלי חלקות קטנות  ,מספרם לא יכול היה להיות גבוה כל  -כך  ,גם משום שאזור הכפר צומצם .
41

אצ " מ  ,קק " ל  ,קופסה

. 1750

7

ש

(

~

פרץ ונגר

שב

ש
נ
5ע

.

משפחת מתיישבים ( משפחת

ליד צריפם  ,יקנעם

ביום

16

במארס

1948

מלט )
1938

1

.
ם
,

ש5ש55ש~

הודיע המשרד החיפאי של חברת ' הכשרת הישוב ' להנהלת החברה

בירושלים שלפני מספר ימים ערביי קירה עזבו את המקום

,

4

הם נסו  ,קודם למורדות הכרמל ,

ולאחר  -מכן לאזור ג ' נין  ,שלושה שבועות לפני שהתרוקנו הכפרים השכנים מתושביהם בעקבות
תבוסת קאוקג ' י

במשמר  -העמק .

43

פרשת פינוי אריסי קירה וקאמון שנמשכה חמש  -עשרה שנה  ,הגיעה

לסיומה .

סיכום
רוב האדמות שרכשו יהודים מבעלי  -קרקע גדולים  ,עובד קודם  -לכן בידי אריסים  .בדרך  -כלל
בוצעו פינויים לפני בוא המתיישבים היהודים  ,אך היו מקרים חריגים  ,בהם חלק מן האריסים נשאר
על חלק או חלקים מן

השטח .

44

גם בין חריגים כאלה המקרה של אדמות קירה וקאמון היה

מיוחד :

תהליך הפינוי נמשך תקופה ארוכה מאוד  ,יותר מבכל מקרה אחר ; אריסים ומתיישבים יהודים חיו

ועבדו אלה לצד אלה  -בין צריף יהודי לחושה ערבית ובין שדה או מטע יהודי לאוהל בשדה
16 5

~

42

אה " ס  ,המשרד החיפאי  ,תיק יקנעם .

43

מידע בעל  -פה  ,שקיבלתי מבני שבט הסעדיה ובעיקר מאחמד בן דאוד אשר בשנות הארבעים ישן באוהל סמוך
לחלקה שלי  ,ונס מן

44

האחרונים .

כגון בקוסקוס  ,טבעון וחלקים של ואדי חווארה .

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

ערבי ; המתיישבים רכשו בעלות  ,ולא רק זכות  -חכירה  ,ממוכר חוקי  ,ואת יישומה מנעו האריסים

;

אף  -על  -פי שנקלעו למצבם בעיקר בגלל התפתחויות פוליטיות  ,רוב הזמן חסרו המתיישבים כל

תמיכה מוסדית ; התפתחויות אלו איפשרו לאריסים לנצל את מצוקת המתיישבים ולהיבנות ממנה .
מהלך האירועים מוכיח  ,שהאריסים הודרכו על  -ידי שיקולים כלכליים  -נטילת כספי
הפיצויים איפשרה להם להמיר את מעמדם במעמד של בעלי  -קרקע  ,ברוכשם אדמה במקומות

אחרים  .האריסים  ,הפלאחים  ,התכוונו מראש לזכות בכספים וחזרו למקומם הקבוע  .הבדווים ,
לעומתם  ,איבדו מקום  ,שאליו הגיעו אבותיהם לפני שניים  -שלושה דורות  ,ואולם לא היה להם

מעולם סיכוי להיעשות לבעליו  .הם לא סבלו מהתמשכותו של תהליך הפינוי  .מלבד נסיון הנפל

מצד המתיישבים להשתלט בכוח על אדמות  ,לא הופרעו עבודתם וחייהם  .כל שלב של פינוי

חיזק את עמדת המיקוח של האריסים הנותרים  .תהליך הפינוי לא היה מעשה של נישול אלא משא -
ומתן  ,שבו כל צד ידע לנצל את

עמדותיו .

מתיישבי יקנעם סבלו קשות מאחיזתם המתמשכת של האריסים באדמות  .זו מנעה מהם
להתפתח כפי שקיוו  ,הן מבחינת פיתוח החקלאות והיישוב והן מבחינת גודל האוכלוסיה  .על
שרטון זה התנפצו תכניותיו של חנקין  .תלותם בו היתה רבה  .הוא אסר עליהם לטפל בעניין הפינוי

ואף לא שיתף אותם במידע על פעולותיו  .תפקידם בפרשה זו היה אפוא סביל בלבד  ,בעיקר בגלל
חוסר תמיכה מוסדית  -ארגונית  .במצב דברים זה לא נותר להם אלא להיאזר בסבלנות  ,מילת הקסם

של תנקין ביחסיו עם המתיישבים  .חלקם עזב את המושבה  ,אחרים התייאשו מסיכויי החקלאות
ותרו אחרי מקומות  -עבודה מחוון למקום  .מספר המשקים הלך והצטמצם  ,וקשה היה להחזיק את

השירותים ההכרחיים  .גם כשהקרן הקיימת נטלה על עצמה את עול הפינוי  ,כדי ' למחוק את
הכתם '  ,מטרתה העיקרית היתה ייסוד המושב החדש עין  -העמק ,

45

ולא חילרן מתיישבי יקנעם

ממצבם הקשה  .המושבה עמדה בפני התמוטטות  .המיפנה המיוחל בא רק בקינן  , 1945עם פינוי
מוח ' תאר הסעדיה ויישוב מתיישבים חדשים  .רק אחרי הפינוי הסופי  ,ב  , 1948 -שלוש  -עשרה שנה
אחרי ההתנחלות  ,החלה המושבה

להתבסס .

רוב הקונים  -מזמינים של נחלות באדמות קירה וקאמון לא התיישב ביקנעם  .חלקם ישב
במקומות שונים בארץ  ,וחלקם  -מחוצה לה  .אלה האחרונים ידעו מעט על המתרחש באדמות ,

ועם פרדן מלחמת  -העולם השנייה נותק הקשר עמהם  .רבים מהקונים תושבי הארץ ביטלו את

הזמנותיהם בגלל הסיבוכים שחלו בתהליך הפינוי  .היה צורך להחזיר להם את כספם  ,דבר

שהיקשה על חברת ' הכשרת הישוב ' לממן תשלום פיצויים לאריסים .

הנפגעים העיקריים

ממהלכים אלה היו מתיישבי יקנעם  .אולם לביטול ההזמנות היה גם יתרון לטווח ארוך  ,שכן בבוא

היום היו בידי חברת ' הכשרת הישוב ' גושי  -קרקע גדולים למכירה לקרן הקיימת  .עיסקה זו הביאה
לתנופת הפינוי

ב 1945 - 1944 -

ולשינויים מבניים  -תכנוניים  ,אשר גאלו את המושבה

ממצוקתה .
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מצבו של קיבלו הזורע היה לכאורה דומה לזה של המושבה ; שניהם עלו על הקרקע באותה עת
45

רוב אדמת הגבעות הכלול בעסקת הרכישה  ,נועד לעין  -העמק  .מנהל האגף להתיישבות המעמד הבינוני  ,ד " ר
לודוויג פיגר  ,אשר טיפל בענייני יקנעם  ,שמע על הרכישה ממקור שלישי ולא מהקרן הקיימת  .עברו עוד שנה

וחצי עד שיוסף ויפן הסכים להקצות אדמות לחידוש פניה של המושבה  .גם כאן בולטת חולשת המושבה

במערכת היישובית .
46

וראה פ ' לוינגר וי ' מעוז  ' ,פרק בתכנון וביצוע של התישבות חקלאית בישראל  :המקרה החריג של יקנעם '  ,אפקים
בגאוגרפיה  ( 8 ,תשמ " ד )  ,עמ '

. 49 - 27

1 Es

פוץ לוינגר

ויוצאך וזלקים גדילים של אדמותיהם תפוסים בידי אריסים  .שניהם שילמו בכספם עבור האדמה -
מתיישבי יקנעם לחברת ' הכשרת הישוב '  ,והקיברן לקרן הקיימת ( שקנתה את הקרקע

מהחברה ) .

אולם אדמת המיזרע של הקיבתן פונתה כולה תרך שלוש שנים  ,והקרן הקיימת אף רכשה עבורו

 500דונם נוספים ב . 1942 -

בעייתו העיקרית של הקיבצן היתה השטח המיועד למחנה  ,שרובו היה

תפוס בידי אריסים  .גם את מירב השטח הזה הצליחו חברי הקיבתן לפנות עד סוף

ספטמבר . 1938

במאמציו לפתור את בעיית האריסים עמדה לקיבתן תמיכת מרכזי הכוח של ' ההתיישבות

העובדת '  ,אף נגד רצונו של חנקין  .הקיבצן לא ראה במושבה שותף למצוקה ולמאבק  ,אלא
מתחרה  .לדעתו  ,העדיף חנקין את המושבה ה ' בורגנית ' ועיכב את תהליך הפינוי מתוך

קמצנות .
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ליהושע חנקין לא היה ספק בזכותו לפנות את האריסים  ,אך הוא לא עשה כל ניסיון לשלול מהם
את הפיצויים המגיעים להם  .הוא ידע את ערכם של כספי  -ציבור ונהג בהם בחסכנות ; אך מידה זו
לא היתה הגורם שעיכב את הפינוי  .אמנם חנקין היה ראש וראשרן בגאולת אדמה  ,אך ביקנעם הוא

לקח על עצמו את תפקיד המיישב  ,שלא הורגל לו  .הוא שימש מגינם של הקונים  ,שמתוך אמונה
בחתימתו מסרו לו את כספם  ,הן אלה שעלו על הקרקע והן אלה שנשארו במקומם

;

בראשונים

תמך באמצעות השתתפות בתקציב המושבה  ,בהקדימו העברתם של כספים על  -חשבון קונים שלא

עלו להתיישבות  .פררן המרד הערבי ושרירות לבם של פקידי השלטון טרפו את קלפיו  .חנקין
המנוסה בעסקי קרקעות ידע  ,שדרושה מידה רבה של מסירות ואורך  -רות עד שאלה מגיעים

לסיומם  .מידה כזו דרש גם מהמתיישבים  ,אנשי המושבה וחברי הקיברן .
שני היישובים שקמו על אדמות קירה וקאמון  -המושבה יקנעם וקיבצן הזורע  -ניזוקו
מישיבת האריסים על אדמותיהם  .אולם בעוד שהקיבול נחלץ ממצוקה זו תוך שנים מעטות ,

המושבה סבלה ממנה יותר מעשור שנים  .מעמדן השונה של שתי צורות  -התיישבות אלה במירקם
החברה היישובי  ,מוסדותיה ומרכזי הכוח שלה  ,המיבנה הארגוני השונה וחוסר התקשורת ביניהן

התבטאו בהשפעה השונה של מכת האריסות עליהן ובדרכי פתרונה .

( )1 7

ר4

אצ " מ  ,קק " ל  ,קופסה

. 1201

שתי פרשיות מתולדות חיפה במחצית המאה הי " ט
יוסי בן  -ארצי
מיקדש לזכר 4של יעקב יהושע *
רקע
תעודות קונסולריות מהוות על  -פי  -רוב מקור חשוב לכל העוסק בתולדות היישוב  .רובן שמור

בארכיונים של המדינות אשר נציגיהן בארץ שלחו אליהן את המכתבים והדיווחים  .בישראל  ,בגנזך
המדינה  ,שמור אוסף חלקי בלבך ובלחי  -מושלם  ,לעתים אקראי  ,של ארכירני

קונסוליות שונות .

ן

בנוסף לכך  ,מחגלה מפעם לפעם חומר מקורי  ,שנשמר במשך דורות בידי גופים עלומים או אנשים
פרטיים  ,ורק צאצאיהם חושפים אותו בפני החוקר  .הפתעה מסוג זה זימן לי הסופר א " ב יהושע ,
אשר העביר לידי מעטפה קטנה ובה מספר תעודות של הקונסוליה הבריטית בירושלים  ,אשר

נמצאה בעזבון אביו יעקב יהושע  .בעיקרן כוללות תעודות אלה דיווחים של סגל  -הקונסול ביפו ,
אמזלג  ,ורובן מצוי עדיין בבדיקה  .מיעוטן של התעודות  ,שש במספר  ,קשורות לפעילותו של סגן -
הקונסול הבריטי בחיפה  ,א " ת רוג ' רס

ולתולדות הקהילה היהודית

;

חלק מהן יוצג להלן  ,תוך הארת הקשרן לתולדות חיפה

שלה .

א  .זהורים בחיפה מבקשים חסות בריטית
התעודה הראשונה הינה כתב  -בקשה של

21

בעלי  -משפחות בקהילה היהודית של חיפה  ,המופנה

לסגן  -הקונסול הבריטי  ,אדוארד תומס רוג ' רס  .בפנייתם זו מבקשים בעלי המשפחות להימנות עם
בני חסותה של ממשלת אנגליה  ,במקום לחסות בצילה של צרפת ( ראה תצלום

.

יעקב יהושע

( ) 1982 - 1905

מצורף ) .

2

נולד בירושלים והיה דור רביעי בארץ  ,בן למשפחה ספרדית  .הוא היה מזרחן ופירסם

שלושה ספרים בערבית על תולדות העיתונות הפלשתינאית מראשית המאה ועד להצהרת בלפור  .כמו  -כן פירסם
כ 12 -

כרכים כתחום של חקר פולקלור ומנהגי  -חיים וזכרונות אישיים מחיי הקהילות הספרדיות בירושלים בסוף

המאה הי " ט ותחילת המאה הזאת  .במשך שנים רבות שימש כמנהל המחלקה המוסלמית והדרוזית במשרד
הדתות את התעודות המובאות כאן  ,מצא בזמן מלחמת השחרור  ,באשר שימש כאיש  -מודיעין  .שאר אוסף

מסמכיו  ,המכיל תעודות רבות אחרות  ,נמצא במחלקה לכתבי  -יד בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

בירושלים ( ) ! 0 . 401513ע ) .
1

ראה  :פ " א אלסברג  ' ,גנזך המדינה כמקור לתולדות ארץ  -ישראל בתקופת השלטון העות ' מאני '  ,קתדרה ,
תשל " ו )  ,עמ '

2

1

( אלול

. 181 - 172

תרגומה של התעודה לאנגלית  ,כנספח לדיווחי רוג ' רס לפין  ,נכלל בקבוצת תעודות שהביא עוד חיימסון A . M . :
0 the Jews ofPalestine 1 38- / 914ן  Relarionח ]  Jerusalemחן  The .British Oonsulateין 4 .ט) Haymson

"

 . 216 - 217קק  ( London 1939 , 1 ,להלן  :חיימסון ) לבירור פרשת ' סכסוכי החסות ' שבצפון הארץ  .לפני עמד
התרגופ לאנגלית ולא התעודה המקורית  ,המובאת כאן  .וראה פרשה דומה של בקשת חסות בריטית  :י ' הופמן ,
' תזכיר יהודי רוסיה בצמח ובטבריה לסיר משה מונטיפיורי בדבר הסרת החסות הבריטית (  , ' ) 1863ציון  ,מט
1תשמ " ד )  ,עמ '

. 420 - 413

171

יוסי בן  -ארצי

להלן קטע מל הכקשה

(...

)

:

יגיע יראה וירצה לקראת מעלת עטרת ראשינו השר והטפסר רודף צדקה וחסד סיניור אדוארד
טומאש רוזרש יר" ה

הי " ו

[ ירום הודו השם ישמרו וירחמה ומכל צרה ונזק יצלהו אכי " ר [ אמן כן יהי

רצון ] :

אחרי השלום באהבא רבא באנו להודיעך על עניין היהודים שאם יושבים בעיר הקדש חיפא
[ תבנה

תובב " א

ותכונן במהרה בימינו אמן ] והיו מקודם תחת ממשלת ארעיית דוולת פרנסא [ חסות ממשלת

צרפת ] ועכשו אנחנו החותמים מטא רוצים ליעשה כלנו תחת ממשלת רעיית דוולת אנגליז [ חסות

ממשלת אנגליה] יר " ה ועכשיו אנחנו עושים זה הכתב אלא דווקא כרצוננו הטוב והישר והיה
בעיר הקדש חיפא תובב " א חי " ר [ ושלום

ההמשך בערבית צפון  -אפריקאית

זה

רב ]

:

עילם באיין אסמי ליהוד אלדי מווזודין פי אסכלת חיפא מן ושיית דוולת לפרנסאויה [ הודעה בדבר
שמות היהודים הנמצאים בעיר הנמל חיפה בחסות ממשלת

כאן מובאת רשימת החותמים  ,ובסופה נכתב

צרפת ]

:

זמלותיהם אחד ועשרים [ אגודתם עשרים ואחה

הדי שורא שחיחא [ הצהרה זו

נכונה ]

ומובאת חתימת ידם של שניים מבין החותמים
אליהו

שושן

בונאן

דהדי

:

בשולי התעודה מובאות הערתו של סגל  -הקונסול  ,שהעתקה של תעודה זו יועבר לקונסוליה
בירושלים וחותמת הקונסוליה בחיפה

) . ( Caifa

ההערה נחתמה

השני של התעודה מצויין שהוכללה במשלוח מס '

3

ב 28 -

באוקטובר

. 1853

מעברה

מסגן  -הקונסול בחיפה  .התעודה צורפה ,

כמסתבר  ,לדיווחו הכללי של רוג ' רס אל ג ' יימס פין  ,קונסול בריטניה

בארץ  -ישראל .

תעודה זו המובאת כאן מהווה מקור לפרשייה אשר הוזכרה כבר במקומות קודמים  ,אך כאן

מובאת היא לראשונה במלואה ובמקור  .שני עניינים עיקריים עולים ממנה  :האחד  ,פרשת החסות

הבריטית  ,אשר הוענקה ליהודי אלג ' יריה בצפון הארץ  ,ואשר עיקריה הובאו כבר על  -ידי שמעון
שורצפוקס ( אם כי לא בהקשר

החיפאי ) ;

3

והשני  ,הרכבה ומוצאה של קהילת יהודי חיפה

בראשיתה  .התעודה אף פותחת צוהר למציאות הדיפלומטית בארץ במחצית המאה הי " ט  ,וליחסים
בין המעצמות ובינן לבין האימפריה העות ' מאנית  ,כפי שהתבטאו בתחום של הגנת מיעוטים ובני -

חסות שהתגוררו

172

קהלת

בארץ .

"יי חפ" בראשת"

חוקרים  ,משפחות יהודיות החלו להתיישב ב

3

י

י י

י

' חיפה החדשה '  -זו שנבנתה על  -ידי דאהר אל  -עמר

ש ' שוורצפוקס  ' ,יהודי אלג 'יריה בצפון הארץ והחסות הצרפתית '  ,שלם  ,ג ( תשמ " א )  ,עמ '

. 349 - 333

תעודה

,

יטע ייאה ייירא
השסר

ראת 4

עטרת יאש31ו השר

יויי
רוזר
"ט יהמ הי וגוגל " msזי יצל איי ' י :
אחריהשים גאהכא יבא כאגו לארייעך ל ע ע

צרקלהטסי טיגיור ארוארר טומאש

יעי-

 Awבאיל אסנף ליהור אלרי מייסורין פי אסכלת
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משפחות יהודיות מקהילת חיפה לסגן  -הקונסול הבריטי רוג ' רס  ,אוקטובר

1855

יוסי בן  -ארצי

לערך  -רק בעשור השני או השלישי של המאה

ב-

1761

ב-

 1821כ 50 -

הי " ט .

4

המזרחן הגרמני שולץ מצא שם

יהודים  5 ,והציר האוסטרי פון  -פרוקש ספר כעשר משפחות

ב . 1829 -

6

אלכס כרמל ,

המניח שפון  -פרקש השתמש בנתוני שולץ  ,משער כי מספר היהודים בחיפה ערב הכיבוש המצרי
היה כמה עשרותן

בתקופת הכיבוש המצרי נוספו יהודים לקהילה הקטנה וחלקם מוזכר בתעודה הנדונה  .כביתר
חלקי הארץ  ,גם בחיפה ראשיתה של התקופה המצרית התאפיינה בהגירה ממצרים ומצפון -
אפריקה  ,הן של יהודים והן של אחרים  .פתיחת הארץ בפני עולי  -רגל  ,נוסעים ומבקרים גרמה

לפריחה והתעוררות של עסקים  ,מסחר ותנועת אוניות  .חיפה היתה בין הערים שנהנו מן הבטחון
הפנימי ומן ההתעוררות המשקית שהישרה שלטונו של אברהים פאשא  ,והדבר התבטא בגידול
האוכלוסיה שבה  .השינוי במעמדה של חיפה בתקופה זו בלט על רקע תחילת ירידתה של עכו ,
וביטויו העיקרי היה מעבר של אירופים וסוכנים קונסולריים מעכו לחיפה  .תמורות אלה  ,וכן
הבטחון היחסי ששרר בה לעומת ערי פנים הארץ  ,משכו לחיפה משפחות יהודיות הן מערי הארץ ,

בעיקר מצפת  ,טבריה ועכו  ,והן מארצות שכנות  -מצרים  ,תורכיה ומצפון  -אפריקה  ,בעיקר

מאלג ' יר .

8

יהודי צפת  ,טבריה ועכו היגרו לחיפה בעיקר בשל המאורעות  ,שתכפו עליהם בעת השלטון
המצרי  ' -מרד הפלאחים '  ,מרד הדרוזים ורעידת  -האדמה

ב 1837 -

-

כולם חברו לתקופת

פורענות  ,שאחד המפלטים ממנה היה חיפה  .אליעזר הלוי מספר  ,כי ' העיר הזאת בטוחה מפחד
אוייב ונקל להמלט ממנה לעתות סכנה

טבריה ' .

[ יהודי ]

חדשה . . .

אליה התמלטו בעתותי החירום יקירי משפחות

9

ואכן מרשימת מונטיפיורי עולה  ,כי שמונה בעלי  -בתים  ,רוכם אשכנזים  -רוסים  ,נמצאו בחיפה

לאחר ש ' נשללו בעה " ק צפת ת " ו בש ' תקצ " ד פ " א [ פעם ראשונה ] פ " ב

ב 1839 -

תקצ " ה וברעש נזקנו בממון

ובנפשות ' .

מעכו  ,שפרעם וצפת  ,בשל אותן

0ן

[ פעם

שניה ] בש '

בנוסף אליהם היו בה שישה בעלי  -בתים ספרדים שבאו

סיבות .

באותן רשימות אנו מוצאים עולים ממצרים  ,גיברלטר ואלג ' יר  ,שהגיעו בשנים  , 1829 - 1826וכן

את הקבוצה שהיוותה את העדה הגדולה בקרב יהודי חיפה  -עולי העיר אורן ( ווהראן
שבאלג ' יר  -שמנתה

18

משפחות  .עולי אורן הגיעו לחיפה בשנים

- 1836 - 1830

בלשונם )

בטרם הכיבוש

המצרי ולאחריו  .נראה  ,שהגירתם קשורה בכיבוש הצרפתי של אלג ' יר  ,ולאחר  -מכן בעידוד שנתן

אברהים פאשא למתיישבים מכל העמים שהגיעו לארץ  -ישראל בתקופת שלטונו  .עלייה זו העניקה

4

74

ז ' וילנאי  ,חיפה בעבר ובהווה  ,תל  -אביב תרצ " ו ,
שביקר בחיפה ב . 1859 -

עמ '  ; 28מ '

ריישר  ,שערי ירושלים  ,ורשה כמל " ט  ,עמ ' כא ,

 den Jח Paldstina und Syrien 1ח . 4 . Scholz , Reise 1א.
, ahren 1820 und 1
 .ק 21 , Leipzig 1822 ,

5

202

6

 9נ .ע

"

 Heilige Land, Wien 1831 ,ו1מ  , Reiseת0זVon-Prokesch - 55

כרמל  ,תולדות חיפה בימי התורכים  ,חיפה

( להלן

[

) .ע
כרמל ,

חיפה ) .

7

א'

8

המקור העיקרי לניתוח מוצאם של המתיישבים בעת ההיא הוא רשימות מונטיפיורי ועיבודן  ,שהביא י ' מייזל ,

ו

 , 1969עמ ' 60 - 59

:

' רשימת יהודי צפת וסביברתיה משנת תקצ " ט '  ,ספונות  ,ו ( תשכ " ב )  ,עמ ' תכז  -תעט  .לגבי חיפה ראה  :שם  ,עמ '

תסח  -תסס ( להלן
9

:

מייזל ) .

ברשימות מייזל יש כמה שיבושים בתעתיק

השמות.

א ' הלוי  ' ,אגרות אליעזר הלוי ( תקצ " ח ) '  ,יומן מסע ואגרות ; ארץ  -ישראל בשנות
מצולמת )

מייזל ,

ירושלים תשל "ד  ,עמ ' . 22

עמ ' תסח

ה 30 -

למאה הי " ט ( מהדורה

תעודה

:

מתולדות חיפה במאה הי " ט

ליהודי חיפה משקל בקרב אוכלוסי העיר  ,והפכה אותם לקהילה של ממש  .בסך  -הכל פקד

מונטיפיורי
ו 71 -

136

יהודים בחיפה ,

מצפון  -אפריקה

116

מהם ספרדים

.

(  85 3אחוז ) ; 58

ב 1839 -

מכלל היהודים היו עולי אורן ,

בכלל .

בשנות הארבעים ירד במעט מספר יהודי חיפה  ,אף כי באותן שנים המשיכו להגיע אליה
משפחות מצפון  -אפריקה ומתורכיה  .דומה  ,שחלק מן העולים המשיך בדרכו ליישובים אחרים ,

וחלק מן האשכנזים שב לצפת  ,שם נהגו לקבל תמיכה מכוללים שונים  .לודוויג פראנקל מצא בה
ב 1854 -

( שנה בה עוסקת התעודה

שלפנינו ) 100

יהודים בלבד .

ן!

בהמשך השנים הלכה וגדלה

אוכלוסיית חיפה  ,ועמה צמחה הקהילה היהודית  ,שמנתה בתחילת שנות השבעים

נפש  ,שהיוו

כ 10 -

כ 400 - 350 -

אחוזים מכלל תושבי העיר 2 .י עולי אורן ושאר יוצאי צפון  -אפריקה היו אפוא

ממניחי היסוד לקהילה היהודית בחיפה בעת החדשה .

בקשת החסות הבריטית
עולי אלג ' יר היו במשך תקופה ארוכה בחסותה של צרפת  ,ששלטה בארץ זו למן שנות השלושים
של המאה הי " ט  .חסות זו היתה דרושה לכל נתין זר שהתגורר בארץ  ,כדי להתגונן בפני שרירות
לבו של השליט העות ' מאני  ,בפני גיוסים לצבא  ,מסים מופקעים ושאר מצוקות שהיו נחלת אזרחים

עות ' מאניים .
אמנם לא תמיד רוו בני החסות נחת ממגיניהם  ,כפי שמספר אליעזר הלוי  ,ששהה בחיפה ב -
1838

וחזה בהיאכלות משפילה ליהודי עני  ,שנעשתה בשמו של נציג צרפת בעיר

:

'  . . .ראיתי

תוגרמי מתעצם לקחת בחזקה מידי יהודי עני את כל טובו  ,הוא חמורו  ,באמרו כי במצוות אדוניו
יועץ [קונסול] מלך צרפת עושה הנו זאת  ,אי שמים ! 3 . . .י
אך נראה  ,שגם אירועים אלה לא היה בכוחם לשכנע את נתיני צרפת להסיר מעליהם את חסותה

.

המעיקה  ,והם נשארו תחתיה עד סתיו 4 1853י
מסתבר  ,כי בקשתם של יהודי חיפה אלה לקבל חסות אנגלית  ,שנכתבה באוקטובר  , 1853באה

לאחר שסגן  -הקונסול הצרפתי בעיר  ,אומן ( 22שמזט , ) 14הודיע להם על הסרת חסותה של מדינתו

מהם  .הודעה זו באה בעקבות החלטת קונסול צרפת בדמשק  ,כי על כל בני החסות להוכיח את

מוצאם באמצעות אישורים מתאימים  .מסתבר  ,כי אף שיהודי העיר עשו כן  ,לא הועיל הדבר ,
ובחשוון תרי " ד ( נובמבר

) 1853

קיבלו הודעה על ביטול חסינותם  .במקביל  ,נשלחה הודעה זו גם

לשלטונות התורכיים  ,והללו מיהרו לטעון  ,כי נתינים אלה הופכים להיות עות ' מאנים לכל דבר .
יהודי חיפה המבוהלים ממשמעות ההחלטה  ,מיהרו אפוא לעתור בפני סגן  -הקונסול האנגלי

החדש  ,אדוארד תומס רוג ' רס  ,על  -מנת שיעניק להם את חסותה של

בריטניה .

11

ל " א פראנקל  ,ירושלימה !  ,וינה תרי " ט  ,עמ '

12

כרמל  ,חיפה  ,עמ ' . 99

13

הלוי ( לעיל  ,הערה

14

לאלגעל  -ידי שוורצפוקס ( לעיל  ,הערה
הוארה
שנשלחו
הארץ כבר
וטבריה
צפון -
צפת
יהודי
יהודי
ונטילתהשלמעם
מכתביהם
הצרפתית
אותה לאור
החסות
כחן
פרשת
כאמור  ,הוא
 , ) 3אך

 , ) 9עמ '

. 368 - 367

. 23 - 22

' יר ולפריס  ,ויהודי חיפה נכללים
אצלו אך בקרב הקבוצה כולה  .עתה מאפשרת התעודה שבפנינו לחזק את הידוע על אותה פרשה גם ממקור זה

של יהודי

חיפה .

ועל
~

יוסי בן  -ארצי

רוג ' רס היה דיפלומט צעיר ומוכשר  ,אשר שירת בשנים

1853 - 1848

הבריטית בירושלים  ,לצדו של ג ' יימס פין  .כאיש אמונו  ,מינה אותו פין

כמזכיר הקונסוליה

ב 1853 -

לסגן  -קונסול

בחיפה  ,מישרה שהעידה על החשיבות שייחסו כבר אז לחיפה ולתפקיד  ,לו מינו דיפלומט מקצועי

ולא איש מקומי  ,כמקובל עד אז  .רוג ' רס הפעלתן שאף להוכיח את יכולתו כבר בפרשה הראשונה
שנזדמנה לידיו  ,היא הפרשה הנדונה

כאן .

ב 28 -

בנובמבר

1853

העביר את המכתב המתורגם

לקונסול פין וצירף אליו תזכיר  ,בו הוא מעיר כי נראה שסגן  -קונסול צרפת בחיפה טרוד מדי ב -
'  ( ' mercantile pursuitsמרדף אחר עיסקות מסחריות ) עד כי אין עתותיו בידו לטפל בבני

חסותו .

15

על  -כן ביקש רוג ' רס מפין  ,שיפעל אצל הקונסוליה הצרפתית בביירות  ,על  -מנת שתתיר לו

להעניק חסות ליהודים שביקשו אותה  .כאן נפגשו שאיפותיהם ותכונותיהם האישיות של רוג ' רס

ופין עם האינטרסים של מדינתם  .שניהם נודעו כקונסולים רחבי  -לב  ,שהיטו אוזן קשבת לשוועתם

של מיעוטים בארץ  -ישראל  ,ובעיקר של היהודים  ,והם פעלו רבות לשיפור מצבם החומרי

והבטחוני .

16

בריטניה  -מן המעצמות האחרונות שנכנסו למאבק על ההשפעה בארץ הקודש -

קבעה מדיניות ברורה  ,על  -פיה יש לתת חסות לכל בן  -מיעוט או נתין זר  ,הנרדף ומבקש את הגנתה ,
ואין הוא נחינה של

מעצמה אחרת.

מיפגש אינטרסים זה הביא אפוא את

7ן

רוג ' רס למהר ולפעול ,

והוא  ,כאמור  ,דיווח על מעשיו לפין  .הלה סירב תחילה להיענות לבקשה  ,אך משנחשפו בסוף
בני חיפה ( ויתר האלג ' יראים בצפון

הארץ )

לרוג ' רס לחלק אשרות בריטיות לכל אלה

1853

לסכנה של מעבר לנתינות עות ' מאנית  ,אישר פין

שדרשו זאת.

18

מעשה זה עורר את חמתם של הצרפתים

ושל הפחה בעכו  ,שפנה לוואלי בביירות  .על קובלנות הוואלי נגדו השיב פין  ,כי פעל על  -פי מיטב
הבנתו והאינטרסים של ארצו  ,ואין הוא יכול להסגיר עתה את בני

חסותו .

9ן

בפנייתו לשר החוץ

שלו  ,הלורד קלרנדון )  , ( Clarendonמסביר פין את המשמעות של מתן חסות של מעצמה זרה

לנתין עות ' מאני  .בכל עת  ,לדבריו  ,יש משום ברכה בהימלטות מנגישות התורכים  ,אך בתקופה זו ,
בה שוררת פנאטיות ביחס למיעוטים  ,על אחת כמה וכמה ; זאת משום שכל שליט וצרכי רואה את
עיקר תפקידו בסחיטת כספים מנתיניו  .והנה  ,אותם יהודים אלג ' יראים חוששים עתה  ,שייאלצו
' נמלטו ' מעול

לשלם הון  -תועפות לא רק על  -פי המס הקבוע  ,כי אם גם עבור כל אותן שנים בהן

המושל  .פין מעלה על נס את האמונה  ,אשר הניעה את היהודים הללו לבוא לארצם  ,בה הם

שואפים לחיות ולהיקבר .

אין הם חפצים לשוב לגולה  ,ועל  -כן גם לא חידשו את נתינותם

הצרפתית  ,דבר שעלה להם עתה בביטול החסות  .פין מסתמך בפנייתו גם על התקדים של עולי

צפון  -אפריקה בירושלים  ,שנכנסו תחת חסותו כבר ב  , 1849 -על  -פי הנחייתו של קולונל היו רוז

)  , ( Roseהקונסול הכללי בביירות .

20

בסיכום מציע פין  ,כי בקשת יהודי חיפה  ,שפנו אליו על  -סמך

תקדים של בני ארצם בירושלים  ,האושר  .בקשה דומה של יהודים מצפת  ,טבריה

ושפרעם ( ! )

נענתה על  -ידו בחיוב  ,והשלטונות לא הביעו כל התנגדות  .עוד רומז פין  ,כי לפליאה בעיניו היא
התנגדות הצרפתים  ,שתמיד ניסו להיפטר מן היהודים בני חסותם ואף התעמרו בהם לא
15

176

חיימסון ,

עמ '

. 217 - 216

ג ' פין  ,עתות סופה ( תרגם א ' אמיר )  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' ז  -ח

16

ראה

17

ראה מכתבו של פין לרוג ' רס מנובמבר

18

מכתבו תל פין ללורד קלרנדון  ,שר החוץ הבריטי  ,מיום

:

, 1853

;

כרמל  ,חיפה  ,עמ '

היימסון  ,תעודות ,עמ ' . 221
28

בדצמבר

 , 1853שם  ,עמ ' . 219

. 218

19

שם  ,עמ '

20

מכתבו של קולונל רוז לפין מיום

30

ביוני

. 97

1847

מובא אצל חיימסון  ,תעודות  ,עמ '

. 220

אחת .

תעודה

לפנייתו זו צירף פין שלושה נספחים

:

:

מתולדות חיפה במאה הי " ט

העתק מכתבו של קולונל רוז מ  , 1847 -המהווה מעין

אסמכתא להנחיות מדיניות בכל הקשור למתן חסות על  -ידי קונסולים של בריטניה לנתינים
מקומיים

;

מכתבו של סגן  -קונסול צרפת בחיפה לרבני טבריה  ,רבו הודעה על כך שיהודים יוצאי

אלג ' יר היושבים בארץ  -ישראל חמש שנים  ,אינם זכאים לחסות צרפת ; וכן הנחיות ששלח לרוג ' רס
בחיפה לגבי פעילותו להבא במקרים

דומים .

ן2

אך נראה  ,כי להיטותם של פין ורוג ' רס לסייע

ליהודים האלג ' יראים שהיו בערי הצפון  ,היתה מופרזת ,ומכל מקום לא זכתה לגיבוי משרד החוץ
בלונדון  .הקונסול הצרפתי התלונן בפריס  ,ושם מחו בפני משרד החוץ האנגלי על התערבות

הקונסול בירושלים בעניינים שבין צרפת ותורכיה  .במאי

1854

פנו ממשרד החוץ הבריטי לפין

בשאלה  ,אם רוג ' רס או הוא אכן נקטו בצעדים הנדרשים והתייעצו עם נציגי צרפת בארץ בטרם
העניקו את החסות ליהודי חיפה

; 22

פין השיב באוקטובר  , 1854כי לאחר שבדק את אשר אירע ,

הגיע למסקנה כי רוג ' רס נתן את החסות ליהודים האלג ' יראיים בטרם נקט בצעדים הנדרשים על  -פי
המדיניות הרשמית  .על  -כן הורה פין לאסוף מהם את האישורים  ,ובכך להסיר מעליהם את חסות

בריטניה .

כך הגיע לסיום עצוב נסיון של נציגי בריטניה לעזור ליהודי חיפה והצפון  ,שנבע הן

23

מהכרתם את המציאות המרה אליה ייקלעו הנתינים חסרי המגן  ,והן משאיפתם לשרת באמונה את
האינטרסים של ארצם  .תחושת הרוממות שפקדה את פין בחורף  , 1853התחלפה בנמיכות  -רוח  ,עת

נאלץ להודות בפני האחראים עליו כי נחפז מעט  ,ומיד ננזף כי עליו לא להתערב בעניינים לא לו .

24

מאוחר יותר ניסו רבני טבריה וצפת להטות את לב צרפת לכיוונם  ,דרך המוסדות היהודיים

באלג ' יר ובפריז  .הם נתקלו בסירוב  ,שנבע מקו מדיני כללי של הצרפתים כלפי נתינים אלג ' יראיים

ארצם .

שעזבו את

ב  .הקונסול

25

רוג ' רס

מציע לבנות מזח בחיפה

שלוש תעודות נוספות מאוסף יהושע חושפות יוזמה בלתי  -ידועה עד כה של הקונסול רוג ' רס  ,וגם
בה יש כדי לחשוף את אופיו הרבגוני של המאבק הבין  -מעצמתי על ההשפעה

בארץ  -ישראל .

במשך שמונה שנות כהונתו  ,בהן הפך לדמות -מפתח בחיפה הקטנה  ,היה רוג ' רס נציג נאמן של

הווי דיפלומטי זה  .הוא עסק ביחסים שבין העדות  ,היה פעיל בחיי החברה האירופית בעיר  ,עקב

אחר הנעשה בשומרון ובגליל  ,התערב בסכסוכים מקומיים ודאג לטיפול רפואי בעת מגפות  .ב -
1855

הצטרפה אליו אחותו  ,מרי אליזה  ,שחיתה בחיפה לסירוגין עד

תיארה בספר  ,שמהווה מקור רב  -ערך להכרת

. 1859

את נסיונה במקום

ארץ  -ישראל וחיפה במחצית המאה הי " ט .

26

כפי שהזכרנו לעיל  ,חיפה היתה בראשית שנות החמישים בתהליך של שגשוג ופריחה  .עיקר

הכנסותיה ועיסוקיה של האוכלוסיה נשען על הפעילות המסחרית  -ימית של סוכנים מקומיים וזרים
. 221 - 220
. 225

21

שם  ,עמ '

22

שם  ,עמ '

23

מכתב פין לקלרנדון מיום  10באוקטובר  , 1854שם  ,עמ ' . 231
מכתב קלרנדון לפין מיום  23בנובמבר  , 1854שם  ,עמ ' . 232
שוורצפוקס ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 336שוורצפוקס בחן את הפרשה

24

25

 77ו
ללא שימוש בתעודות המובאות על  -ידי

חיימסון  ,ולכן חסרה בניתוחו זווית  -הראייה הבריטית של פרשת החסות על יהודי
26

אלג ' יריה .

מרי אליזה רוג ' רס  ,חיי יום  -יום בארץ  -ישראל  :מסעות כארץ הקודש ( תרגמה שולמית

( להלן

:

רוג ' רס ) .
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ממכתבו של רמדס אל הקרסל פץ

בעניין פיתוח נמל חיפה  ,נובמבר

-

rr

==-

1855

ותנועת האוניות הגוברת

בחופיה .

ב 1849 -

שש4

2,
"

"

ישבו בה כבר נציגיהן של שמונה מדינות אירופיות ,

חלקם אנשי סגל דיפלומטי וחלקם תושבים

מקומיים .

27

רוג ' רס ואחותו חזו בשינוי המתחולל בחיפה והעריכו את העתידות הנשקפות לה  .בהיותו בקיא
בצורכי העיר ובכוחות הפועלים בה  ,וברצונו הרב לקדם את האינטרסים של ארצו  ,יזם רוג ' רס
מפעל  -פיתוח חדשני  ,שבכוחו היה לתרום לעיר תרומה כלכלית כבירה  ,כפי שעולה מן המכתב
הבא  ,שיועד אל ג ' ימס פין

:
חיפה  1 ,בנובמבר 1855

אדוני ,

יש לי הבבוד לדווח  ,שבאשר ביקר בחיפה הוד  -מעלתו מוחמד סעד פאשא  ,בפי שדיווחתי באיגרת
מס '  , 7דיברתי עמו אודות התועלת שאין לשערה  ,שתצמח לממשלה התורכית ולסוחרי המעצמות

הידידותיות [ מעצמות הברית] מהקמתו של מזח או רציף או שובר  -גלים מכל סוג שהוא כאן בחיפה .
דיווחתי להוד מעלתו [ הפאש4ט על העובדה  ,שרבי  -חובלים של האוניות הבריגדות העמנות עתה
במפרו הצהירו כולם בפני  ,שזהו הנמל הבטוח ביותר בחוף סוריה [ ההדגשה במקור  .יב " א ]
ושהם הסכימו לאשר  ,כי בניית שובר  -גלים חזק אשר יגן על העגינה ועל ההיקשרות מפני רוחות

;

1 78

צפוניות וצפון  -מערביות יעשה את נמל חיפה לבטוח ולמשובח שבלבנט  .הוד מעלתו הבטיח לשקול
את העניין ולשלוח את הארכיטקט הממשלתי לסקור את הנמל ולהעריך את עלות בנייתם של מזח
27

כרמל  ,חיפה  ,עמ '

.90

תעודה
חסל

:

מתולדות חיפה במאה הי  -ט

שובר  -גלים .

ביום ראשון

ה 20 -

האחרון [ באוקטובר הגיע לחיפה ארכיטקט המצודה של

מהוד  -מעלתו סעד פאשא עבורי  ,שהעתק ממנו אני מתכבד לצרף [ נספח

2

עכו 28 ,

שהביא מכתב

להלך  .בשומעי  ,כי רצונו

לחזור לעכו עוד באותו יום או למחרת בבוקר  ,הלכתי לביתו של עבדאללה בק א -

סלאח 29 ,

שם

פגשתי את הארכיטקט הנזכר  ,שביקש להיפגש על שפת  -הים עם הסוכנים הקונסולריים האחרים
כדי לקבל את חוות דעתם לגבי הנושא של הקמת המזח  .ביקשתי [ מהארכיטקט ] לחכות חצי  -שעה ,

שבמהלכה שלחתי לקרוא לרבי  -החובלים של הספינות המסחריות האנגליות העוגנות במפתן  ,כדי
שנפיק תועלת מנסיונם ומעצתם .
לאחר התייעצות שנערכה כשעה  ,ולאחר שהמפתן הוקף מכמה כיוונים  ,החלטנו
חייב להיבנות בכיוון צפון  -צפון  -מערב למרחק של

70

במשותף  ,שהמזח

יארד  ,ואו להיסוב וליצור זווית חרה .

אני מוניתי לשרטט את התכנית עבור הנ " ל  ,דבר אותו עשיתי בעונג רב ; העברתי להוד  -מעלתו  ,ואני

מתכבד לצרף עבורך עותק של התכנית המוצעת .
לכבוד לי

להיות  ,אדוני ,

עבדך הנאמן

ביותר ,

א " ת רוג ' רס

בשולי המסמך מציין הקונסול פין  ,כי זהו מכתב מס '  , 9שנשלח מחיפה  ,ולו שני נספחים  .שניהם
מובאים להלן

נספח

: 1

:

נספח

1

שרטוט למזח  -שובר  -גלים  :נספח

- 2

מכתבו של מושל

עכו .

' שרטוט גס למזה  -שובר  -גלים במפרץ חיפה '

רוג ' רס שירטט תכנית זו במו ידיו  ,והמקור נשלח לסעד פאשא  ,מושל עכו  .השרטוט שנעשה

בעפרון  ,על דף נייר  -מחברת  ,אינו מקצועי  -הנדסי  ,כי אם סכימה ללא קנה  -מידה או עגינה מפורשת
בנקודת  -ציון כלשהי  .השרטוט כולל גם את קו החוף של חיפה  ,אך קשה לשער אם התכוון לאתר
חדש עבור המזח או להרחבת הרציף הקיים  .רציף זה היה בשעתו בחזית בית  -המושל ( סראייה )  ,על

קו החוף  .היה זה מיבנה מבוצר ששכן במרכז העיר ושימש הן כמושב המושל המקומי והן כבית-
המכס ( ראה

תרשים ) .

שאורכו שבעים אמות

.

0 75

מ '),

!3

30

הרעיון המובא במכתב אכן משתקף בשרטוט

( 52 . 5

מטר  .אמת הבנאי -

,

!

-

:

מקו החוף יוצא מזח ,

 - masonבלשונו של רוג ' רס  ,אורכה נ -

"
ובקצהו הוא מתעקל בזווית חדה מזרחה  ,לאורך חמישים אמות (  37 . 5מ ' )  ,המשמשים

גם שובר  -גלים מצפון  .כך יווצר  ,על  -פי התכנית  ,מעין מעגן בטוח ומוגן מרוחות המפרץ  .על החוף

נראית בשרטוט הצעה לאזור מכס  ,מהסנים וכן מחנה  -הסגר  ,שהיה דרוש כל  -כך באותה עת ,
למניעת העברתן של מגפות

ומחלות .

בהערה שבשולי השרטוט הוסיף רוג ' רס הערכת  -עלות

[עות' מאניות]  ,ששוויין

כ 23 , 000 -

פרנק

100 , 000 :

פיאסטר

( 1000

לירות תורכיות

צרפתי ) .
עכו .

28

לא הצלחתי לברר מי היה באותה עת ארכיטקט הביצורים של

29

עבדאללה בכ היה קאימקאם חיפה בתקופה זו  ,ולפי המקובל במשפחתו  ,נהג לטעון כי הוא נינו של דאהר  -אל -

עמר  .ראה פין ( לעיל  ,הערה  , ) 16ב  ,עמ '
30

31

; 305

כרמל  ,חיפה  ,עמ '

כיום עומד במקומו בניין ' בנק ישראל '  ,ברחוב העצמאות.
בשרטוט ציין רוג ' רס  70אמות  ,אך באיגרת כתב  70יארד ). ( yard
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חיפה  -שירטוט בכתב  -ידו של

רוג ' רס

והרישום הקונסולרי על גב התעודה

נספח  : 2מכתבו של סעד פאשא  ,מושל עכו
למכתבו צירף רוג ' רס גם את תשובת הפחה ( בתורכית )

32

ובשוליו רשם

:

' העתק של מכתבו של

הו " מ סעד פאשא מושל עכו לסגן קונסול רוג ' רס ביחס לנושא בניית מזח

בחיפה ' .

בבת -הנכבד ובעל התפקיד הרם כבוד הידיד הנעלה בעל התכונות הנעלות פיש קונסלוס

[ וייץ

=

קונסול  -סגן  -קונסול] של מדינת אנגליה הנעלה בחיפה האדון רוג ' רס ישמרנו האל יתעלה .

לאחר החיפוש [ אחר שלום ] האיש שמחשבתו כברה ומדיפה ריח ניחוח ( לאחת השאלה על אודות
מצב בריאותו הרצויה של בבודו [ מועלה] הענין [ בדלקמח  :בשנערבה הפגישה עם בבודכם בחיפה

התנהלה שיחה בעניין תיקון נמל חיפה למטרת הקלת הטעינה [בה  .בזמנו הוחלט  ,כי עם הגיענו
לעכו יישלח

מהנדס המצודה למטרת בדיקת המקום המסומן ומה דרוש לתיקונו .

הואיל והמהנדס הנ " ל פונה [ והולך לחיפה ולמטרה זו נרשמה האגרת [ הזח  ,כרי שבשירותו אצלכם
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32

התעודה תורגמה על  -ידי שושנה בן  -ארי מן החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה  .תודתי לפרופ '
אמנון כהן על עזרתו בפיענוח קשיים אחדים בתעודה זו  .אותו מושל תורכי  ,מסתבר  ,שגה בכתוב ובתחביר

הערבי  ,ועל  -כן משפטיו ניתנים לפירוש בדרכים

שונות.

תעודה  :מתולדות חיפה במאה הי " ט

תתבצע בצורה מדויקת הבזיקה של [ מהות] הדברים הדרושים [ חומרי  -בנין ] אשר יילקחו והאורך

והרוחב של המרחק [ המישטח ] שיש לתקנו  ,ומה הן ההוצאות שיחייב תיקון זה כולו  [ .וכדל שידווח

על כך על  -מנת שנעיין [ בצורה לבצע את הטעון ביצוע בעניין

זה .

מי יתן ויאריך האל יתעלה את חייכם .
16

לספר

1272

מושל עכו לא סירב אפוא ליוזמת רוג ' רס ואף פעל לשיגורו של מהנדס המצודה  ,על  -מנת שיעריך

את הדרוש תיקון ( לא ברור אם אותו מהנדס הוא זה שנבחר לצאת לחיפה לפקח על מדידת המזח

המוצע ולהעריך את עלותו ).
המזח בחיפה
התעודות דלעיל משקפות היטב את השלב ההיסטורי בו היתה מצויה תיפה בעשור השישי למאה
הי " ט שהתאפיין בצמיחה  ,במשיכת משקיעים ואינטרסים זרים  ,ובהתעניינות גוברת של המעצמות

בנעשה בה  .ררג ' רס קלע בהצעתו לצרכיה של העיר וחשב  ,שתועלת זו לא תיעלם

מעיני המושל .

ישועת המסחר הגוברת בחופי ארץ  -ישראל חייבה התאמה לספנות החדישה  .ביולי

1854

שוחח

כבר הקונסול פין עם סגן  -הקונסול הפרוסי בחיפה אודות הצורך להקים סוף  -סוף מזח בעיר  ,שכן

לכל אורך החוף הסורי אין אף מעגן ראוי לשמו ' .
שייחסו לחיפה כבר בשלב כה מוקדם  .המזח בו השתמשו אז בחיפה היה קצר  -מידות  ,בדומה
למקובל אז בערי החוף  .הורדת מטענים ונוסעים התבצעה באיטיות על  -ידי אסדות -חוף וסירות-
3

הערה זו של פין מלמדת גם היא על החשיבות

משוטים  ,שנעו בין המזח ובין האתיות שעגנו במרחק  .הירידה לחוף חיפה היתה רוויית סבל
וחרדה  ,ולוותה באובדן ציוד ואי  -סדר

רב .

34

הסוחרים ונציגי המעצמות היו מודעים למצב  ,והם

התחרו ביניהם על יוזמת  -פיתוח בתחום זה  .ככל הידוע עד כה  ,הצעתו של רוג ' רס היא הראשונה
מסוגה בתולדות

העיר .

נראה  ,שלבסוף נדחתה הצעתו של נציג בריטניה  ,ומעצמה אחרת הועדפה בכל הקשור למזח

בחיפה  .גורמים אחדים הביאו לדחייה זו  :סמוך למועד בו הגיש רוג ' רס את הצעתו למושל  ,פרצה
בעיר מגפת כולרה קשה  ,שהפילה חללים רבים  .זמן קצר אחר  -כך  ,בינואר  , 1856פרצה שוב מגפה
בעיר  ,והפעם של אבעברעות

שחורות .

35

שתי המגפות העסיקו את השלטונות  ,הבריחו תושבים מן העיר  ,וגם רוג ' רס עצמו דאג לטיפול

בחולים  .לאחר  -מכן יצא רוג ' רס בשליחות מחיפה לשומרון  ,שם פרצו מהומות באזורי שכם וג ' נין .
כך עברו חלפו חודשים רבים בהם לא קודמה הצעתו  .בין כה וכה שקטה מלחמת קרים ( אפריל
 , ) 1856והיחסים בין תורכיה ורוסיה התחזקו על חשבון מעצמות  -הברית  ,ובהן בריטניה  .כנראה
שבתקופה זו פעלו הרוסים במקביל לפעילותה של בריטניה בעניין המזח בחיפה  .לאחר משא -
ומתן ממושך קיבלו הם פירמאן לבניית מזח עבור עולי  -רגל בחיפה  .ייתכן שנימוקיהם  ,אשר
התבססו על מניעים דתיים גרידא  ,שכנעו יותר את התורכים  ,שחששו מהחוברות מעמדן של
33

פין ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '  . 300על היתרונות של המעגן במפרץ חיפה עוד במאה הי " ח  ,אם כי באתרה הקודם
של חיפה ( לפני  ) 1761עמד בהרחבה א ' כהן  ' ,תעודות לבנינה של חיפה במחצית הראשונה של המאה הי " ח  ,ארץ

.

ישראל י ' ( תשל " א  , ) 1971עמ '
34

35

. 159 - 157

תיאור ציורי של תהליך זה מביא מ " מ איילבוים ,

רוג ' רס  ,עמ '

. 135 - 130

ארץ  -הצבי  ,וויען תרמ "ג  ,עמ ' . 10 - 9
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תעודה  :מתולדות חיפה במאה הי " ט

המעצמות הזרות באמצעות מפעלים כלכליים  ,כגון זה שהציע רוג ' רס  .כך או אחרת  ,בסוף
הגיע לחיפה ארמטה פיארוטי

1858

) ~ (ETmete Pierotti

מהנדס וקצין איטלקי  ,שעבד בשירות הרוסים ,

36

היה זה המזח המודרני ביותר בחוף הלבנט  ,אם

והוא אשר פיקח על בניית ' המזח הרוסי ' בחיפה .

כי היה פשוט ולא כלל שובר  -גלים ניצב  ,כפי שהציע רוג ' רס  .במפות שונות של חיפה מופיע המזח

הרוסי כ ' מזח המכס ' ואורכו כארבעים מ ' .

37

הוא נבנה בחזית בית -המושל  ,באתרו של המזח הישן ,

ובנייתו היתה מאורע חשוב בתולדות חיפה  .בעבודה הועסקו פועלים רבים  ,ומרי רוג ' רס מציינת ,
כי ממשלת רוסיה השקיעה במזח
מהצעתו של

לירות שטרלינג

כ 3 , 000 -

( 372 , 000

פיאסטר )  ,כלומר פי

.

3 7

רוג ' רס .

בניית המזח היקנתה לרוסים יתרון גדול בעיר ובארץ  -ישראל כולה  .אוניות  -קיטור רוסיות החלו
לפקוד באופן סדיר את חיפה  ,פעמיים בשבוע  ,ולא עבר זמן רב עד שקיבלו הרוסים היתר לבנות

אכסניה לעולי  -רגל בקירבת הכנסייה היוונית -אורתודוכסית שליד השער המערבי של העיר .
מאוחר יותר נבנתה גם כנסייה רוסית במרומי הכרמל  ,והשפעת רוסיה ניכרה בכל  .נימת חשדנות
כלפי מניעיהם של הרוסים עולה מדבריה של מרי רוג ' רס
כאשר שאלתי

:

:

' מדוע זה שקעה הממשלה הרוסית בהוצאות בניית המזח ובית המחסה

כאן ובנצרת ?  ,השיבו תמיד העובדים הרוסיים והתורכיים שנראו מרוצים ' -זה למען
הצליינים

היוונים ' . . .

אך היו אירופאים שזקפו את גבותיהם בחשדנות ואמרו  ' :ייתכן

שמזח זה נבנה אך ורק למען חסידי הכנסייה היוונית  ,אבל הוא בוודאי יקל על נחיתת
כוחות  .אפשר שבתי  -המחסה

יוכלו לשמש כקסרקטינים

[

אכסניותי

מצויינים ' .

הוקמו רק כדי לקלוט צליינים  ,אך הם בוודאי

38

אכן מרי רוג ' רס היטיבה לבטא את החשדנות ההדדית שעורר מפעל זה בחיפה  ,ואפשר שבכך

חשפה היא גם את המניעים של הצעת אחיה  .הנהנים היו כמובן סוחרי העיר והשלטונות  ,ואותו
מזח אכן היה ' הטובה הראשונה

שצמחה לחיפה ממאבק חריף זה ' שבין המעצמות .

39

מאוחר יותר

נבנו בחיפה מזחים נוספים  :הגרמנים בנו את ' המזח הקיסרי ' בקצה מושבתם  ,שלימים שופץ על
מנת לאפשר ' נחיתה יבשה ' של הקיסר וילהלם השני

של ' המסילה ההג ' אזית'  ,שנחנכה

ב 1905 -

( ראה

ב ; 1898 -

התורכים עצמם בנו את המזח הגדול

תרשים ) .

היו אלה לבסוף האנגלים שבנו בחיפה  ,בשנות השלושים של מאה זו  ,את הנמל עמוק  -המים
הגדול והבטוח ביותר במזרח הים  -התיכון  ,ובכך הגשימו את שאיפותיהם של נציגי האימפריה
הבריטית  ,כפי שהובעו במסמכים שנכתבו

36

רוג ' רס  ,עמ '  . 334בשנים

864 - 1854ן

80

שנה קודם

לכן .

עבד פיירוטי גם כמהנדס העיר ירושלים  .היה אחראי לשיפוץ הדרך מיפו

לירושלים  ,חקר את ירושלים ופירסם מחקרים על אודותיה .
37

ראה  ,למשל  ,מפת חיפה של גוטליב שומאכר ,

38

רוג ' רס  ,לעיל  ,הערה 6נ

39

כרמל  ,חיפה  ,עמ '

.94

, 1911

ארכיון המפות  ,ספריית הטכניון ,

חיפה .

ענ18

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל
רחל ברקאי

בנק ישראל נוסד בשנת

1954

כבנק המרכזי של מדינת ישראל וכרשות מוניטארית

ממלכתית .

בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם  ,החליט בנק ישראל  ,עוד בשנותיו הראשונות  ,לייסד אוסף

נומיסמאטי  .מטרתו של האוסף והמגמה המנחה אותו  ,היא להשתדל לכלול את כל המטבעות ,

השטרות ואמצעי התשלום האחרים שהילכו במחזור בארץ  -ישראל מימי  -קדם

ועד זמננו .

ן

הגרעין

הראשון של האוסף היה מורכב ממטבעות יהודיים עתיקים  ,שהם המקור העיקרי לדגמים
המופיעים על מטבעות מדינת ישראל  .למן ראשית הטביעה של מדינת ישראל העצמאית נקבע קו -
מנחה  ,שלפיו מטבעות המדינה יהיו המשך ישיר לטביעה היהודית בימי  -קדם  ,ולפיכך מרבית
הדגמים שעליהם נבחרו מהמטבעות היהודיים הקדומים  .ואכן  ,המטבעות שמנפיק בנק ישראל
ממחישים מחד את המשכיות הטביעה מימי קדם ומאידך את החדשנות  ,בד  -בבד עם הקפדה על
עיצובם האמנותי

והאסתטי .

ראשיתו של אוסף המטבעות העתיקים של בנק ישראל היתה בשנת

, 1963

כאשר נרכשה קבוצת

מטבעות יהודיים  ,שהציע למכירה ' בנק לאו ושות ' וא ' הס ' בשוויץ  .תנופה ממשית בפיתוח האוסף

באה כשנה לאחר  -מכן  ,עם רכישת סידרת מטבעות יהודיים ומקצת מהמטבעות הקדומים של ערי

ארץ  -ישראל מאוסף בית  -הנכות הלאומי ' בצלאל '  .שני מקורות אלה היוו את הבסיס לאוסף
המטבעות היהודיים הקדומים של בנק

ישראל .

בנוסף לכך  ,באוספי הבנק שומרים באופן שיטתי פריטים שונים הקשורים בתהליכי הטבעת

מטבעות והדפסת שטרי  -כסף בני זמננו  .האוסף כולל אף מטבעות ושטרות מארצות שונות ברחבי
העולם  .אפשר לסווג את האוסף הנומיסמאטי של בנק ישראל לנושאים עיקריים אחדים
א  .מטבעות עתיקים מראשית הטביעה ועד התקופה

:

העות ' מאנית .

ב  .פריטים נומיסמאטיים וחפצים עתיקים אחרים  ,שאינם מטבערת והקשורים במסחר הקדום או

בבנקאות הקדומה .
1114

1

ראשית דרכו של אוסף המטבעות של בנק ישראל היתה בימי כהונתו של הנגיד הראשון  ,דוד הורוב " ן ז " ל  ,אשר
היה יוזם האוסף  .סייעו בהקמה מ ' נרקיס ז " ל  ,מי שהיה מנהלו של בית  -הנכות ' בצלאל ' ; ל ' קדמן ז " ל  ,מי שהיה
נשיא החברה הנומיסמאטית לישראל ומחלוציה  ,שתרם רבות ליצירת האוסף ושימש כיועץ בוועדת רכישת
המטמעות של בנק ישראל  .במשך השנים עזרו ד " ר א ' קינדלר ופרופ ' " משורר  ,בעצה טובה ובמעש  ,בכל הקשור
לבנייתו ופיתוחו של

האוסף .

מידע

:

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל

ג  .אמצעי  -תשלום מארץ  -ישראל מלפני קום המדינה  -מן התקופה העות ' מאנית ומימי שלטון
המנדט

הבריטי .

ד  .המטבעות והשטרות של מדינת

ישראל .

ה  .פריטים שונים הקשורים בתהליך הטבעת המטבעות
ו  .שטרות ומטבעות מארצות שונות ברחבי

ולהדפסת השטרות של מדינת ישראל .

העולם .

ז  .פריטים נומיסמאטיים שונים  ,או כאלה הקשורים קשר עקיף

לנומיסמאטיקה .

האוסף מסודר על  -פי הנושאים האלה והוא שמור בכספות בנק ישראל בקריה בירושלים  ,תוך
תקווה שחלקים נכבדים ממנו יוצגו במוזיאון בנק ישראל העתיד לקום  .חלק ניכר מהמטבעות
העתיקים פורסם בשנת תשל " א בקטלוג  ,שהוא עד כה הפרסום היחיד של פריטים מן

האוסף .

2

בסקירה זו נדגיש את הפריטים החשובים מכל תחום  ,ובעיקר כאלה שלא פורסמו בעבר או
שהמידע שהופיע עליהם אינו

רב .

המטבעות העתיקים
עיקרו של אוסף המטבעות העתיקים הוא המטבעות היהודיים  .ברשות הבנק יש אוסף כמעט
מושלם של מטבעות החשמונאים
לפני  -הספירה 100 -

מלחמת בר -כוכבא

לספירה )  ,מטבעות מלתמת היהודים ברומאים
( 135 - 132

התקופה הפרסית ( מאות
(  66 - 6לספירה ) ;

( 37 - 135

לפני  -הספירה )  ,מטבעות של שושלת בית הורדוס

לספירה ) .

(  70 - 66לספירה )

ומטבעות

מלבד אלה  ,קיים אוסף מייצג של מטבעות אוץ  -ישראל מן

ה '  -ד ' לפני  -הספירה ) ;

מטבעות שהוטבעו על  -ידי נציבי רומא ביהודה

מטבעות המינהל הרומי בארץ  -ישראל אחרי חורבן הבית השני

מטבעות מסידרת ' יהודה הכבושה '

( 37

(  81 / 80 - 71 / 70לספירה ) ;

ארץ  -ישראל בתקופה הרומית ( מאות א '  -ג '

(  96 - 79לספירה ) ;

ומבחר של מטבעות שהטביעו ערי

לספירה ) .

בנק ישראל מצרף לאוספיו דרך קבע מטבעות בודדים  ,המשלימים את אוסף המטבעות
היהודיים  .על  -מנת שהאוסף ייצג בצורה הולמת את כל המטבעות שהילכו במחזור בארץ  -ישראל
בעת העתיקה  ,מצרף הבנק לאוסף מטבעות מן התקופות השונות  ,שבהן לא הילכו במחזור

מטבעות יהודיים  .בשנת

1966

רכש בנק ישראל את מרבית השקלים וחצאי השקלים מימי מלחמת

היהודים ברומאים שנחשפו בחפירות מצדה  ,בהנהלתו של י ' ידין  .קבוצה זו כוללת גם שני שקלי -

כסף מן השנה החמישית למלחמה נגד הרומאים  ,שהם נדירים ביותר  .בשנת

1969

נרכשו כמאה

מטבעות  -כסף מן התקופה הרומית  ,מן המטמון הגדול שנתגלה בחפירותיו של א ' נגב בממשית
( כורנוב )

שבנגב .

המטבע הקדום ביותר שבאוסף  ,הוא מטבע עשוי אלקטרום ( נתך של זהב וכסף ) מן המאה
השביעית לפני  -הספירה  ,שהוא מן המטבעות הקדומים ביותר הידועים בעולם  .מטבעות קדומים

כאלה נטבעו בממלכת לוד שבמערב אסיה הקטנה  .על  -פני המטבע נראה ראש אריה פונה לימין

ועל צד הגב נראים שני שקעים מלבניים ' .

;

מטבע אחר באוסף שהוא מעט מאוחר יותר  ,מסוף המאה

השישית וראשית המאה החמישית לפני  -הספירה  ,הוא טטרדרכמה של כסף שנטבעה באתונה  .על
2

3

א ' קינדלר  ,מטבעות

שם  ,עמ '

 , 4מס ' . 1

ארץ  -ישראל ;

אוסף בנק ישראל  ,ירושלים תשל " א

( להלן  :קינדלר  ,קטלוג ) .

 85ן

רחל ברקאי

צד הפנים של המטבע נראה תיאור של ראש האלה אתנה פונה לימין ; ובצד הגב מתואר ינשוף ,

ובצידו הכתובת  ASEביוונית ( קיצור של השם

במסחר בכל רחבי העולם העתיק .

4

' אתנה ' ) .

התקופה הפרסית

סוג זה של מטבעות היה נפצן ביותר

( 353 - 538

לפני  -הספירה ) מיוצגת באוסף על -

ידי שני מטבעות  -כסף של האימפריה הפרסית  -האכימנית  .מטבעות אלה נטבעו בידי המלכים

ארתכסרכסס הראשון והשני  ,דהיינו מהמאות החמישית והרביעית לפני  -הספירה  ,והם בעריך של
סיגלוס

אחד .

5

המטבע הקדום ביותר שנטבע בארץ  -ישראל והנושא כתובת עברית  ,שנמצא באוסף  ,הוא
מסידרת מטבעות ' יהד '  ,מתקופת השלטון הפרסי  ,ותאריכו הוא במאה הרביעית לפני הספירה  .זהו
מטבע  -כסף  ,שלפי משקלו

הוא מייצג עריך של אובולוס אחד .

.

(  0 45גר ' )

6

על פניו מתואר ראשה

של האלה אתנה ; ועל גבו מתואר ינשוף  ,ולצידו הכתובת ' יהד ' בכתב העברי הקדום  ,שהוא שמה
מ  10 -מ " מ )

של הפרובינציה יהודה באותה תקופה  .מטבעות ' יהד ' הם זעירים ביותר ( קוטרם נופל

ונדירים למדי  ,וכנראה הונפקו בירושלים תחת שלטון האימפריה הפרסית  .כיום מזהים מספר

טיפוסים מסידרה זו של מטבעות .

7

המטבע שבאוסף הבנק  ,מחקה בדגמיו מטבעות

אתונאיים .

האוסף מכיל גם שני מטבעות נוספים מן התקופה הפרסית  ,מן הטיפוס הקרוי במחקר ' פלישתו -

ערביים ' .

אלה הם דרכמות  -כסף שנטבעו בארץ  -ישראל במאה הרביעית לפני  -הספירה  ,והם

מצטיינים ביופיים ( לוח  , 1מס '

.) 1

8

מן התקופה ההלניסטית יש באוסף מספר מטבעות מייצגים של הטביעה של בית תלמי ובית
סלווקוס ( לוח  , 1מס '

. )3 - 2

אחד המטבעות הסלווקיים שבאוסף הבנק  ,הוא וריאנט חדש של

9

מטבע  -ברונזה  ,שנטבע על  -ידי אלכסנדר השני זבינה

( 123 - 128

לפני  -הספירה ) .

0ן

המטבעות של מלכי בית חשמונאי מיוצגים באופן מלא כמעט  ,כולל הטיפוס הנדיר של פרוטת
הברונזה של מתתיהו אנטיגונוס  ,שעל פניו מופיע תיאור של שולחן לחם הפנים ועל גבו מתוארת
מנורת שבעת

מס '

. )4

הקנים .

] ]

גם מטבעות של שושלת בית הורדוס מיוצגים באופן כמעט מלא ( לוח

,1

ממטבעות מלחמת היהודים ברומאים יש אוסף חשוב ביותר של שקלים  ,חצאי  -שקלים

ומטבעות  -ברונזה מהמש שנות המרד

מרביתם נחשפו  ,כאמור  ,בחפירות מצדה ( לוח , 1

;

מס ' . ) 5

בין המטבעות מימי מרד בר  -כוכבא ראויים לציון שני פריטים מעניינים במיוחד  :האחד  ,מטבע
ברונזה גדול ( קוטרו

מ " מ  -ססטרץ רומי  ,או מטבע  -עיר)  ,שהוכן לטביעה מחודשת על  -ידי

32

שלטונות המרד  .הדגם המקורי של המטבע נמחק כליל על  -ידי מכות  -פטיש  ,ובאופן זה נוצר
4

ראה Aegina (Reprint ) , :

.

Megaris

,

tica

Museum Catalogue (=BAtO of

British

Head ,

.ע 8 .

 . 6 , nos . 40 - 45ק Bologna 1963 ,
5

 . 10ק 1 ] , Paris 1901 - 1932 ,
6
ך

.

0 . 47 ; 8 . Babelon ,ת  . 154 ,ק B . V . 11111 , BMC Arabia, Mesopotamia and Persia, London 1922 ,

קינדלר  ,קטלוג  ,עמ '  , 5מס '
!

"

.

 ! Romainesש Traite' des Monnaies Grecques

.2

 Preliminary Study of the Provincial Coinage of Judaea ' , Essaysע

Ancient

Meshorer ,

.

,

)

ר

;  . 183 - 196 , pis . 21 - 22קק Vetteren 1979 ,

 . 13 - 34 , 115 - 117קק 0 ] 1 1982 ,צ Jewish Coinage, 1 , New-

ט16

8

ראה the American Numismatic :

,

0

9
10

חמישה מטבעות סלווקיים הם מתנת ק ' פסקה מקיברן

Honor dAfargaret

~

.

Meshorer: ,

,

 .ר

~

גבע .

ראה  :תן ) Rachel Barkay ' 4 Nevv Variant of Alexander 11 Zabina' Israel Numismatic Journal 9
) print

11

Thompson,

f ummorum Graecorum The Collection

05 . 31 - 50ת 0 ]1 1981 ,ץ 1 , New -ץ Society,

.

' Mildenberg , ' Yehud

..

]

קינדלר  ,קטלוג  ,עמ '  , 23מס '

. 24

מידע

:

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל

אסימון חלק המוכן לטביעה מחודשת  .אסימון ברונזה בגודל זה נועד ללא ספק למטבע של בר -
כוכבא  ,שעל פניו מתואר ור ובתוכו כתובת ,

ועל צידו השני אמפורה גדולה .

פורסם ומובא כאן לראשונה  ,הוא מטבע שקוטרו

.

32 - 31 5

מ " מ ומשקלו

2ן

הפריט השני ,שטרם

.

18 36

גר '  .הוא עשוי

ברונזה  ,אך הוטבע ברושמות המוכרות מטטרדרכמות  -כסף של השנה השנייה למרד  .ככל הנראה
זוהי הטבעת  -נסיון  ,אך אפשר שהשתמשו בסערת באסימון  -ברונזה במקום באסימון  -כסף  .מטבע

זה הוא יחיד במינו  ,ועד כה ידועה רק דוגמה נוספת אחת כזאת ( לוח  , 1מס ' 3 . ) 6י על  -פני המטבע

מתוארת החזית של בית  -המקדש  ,ומשני צדיה מופיעות אותיות הכתובת

' שמנעון ] '

בכתב העברי

הקדום על גב המטבע מתוארים לולב ואתרוג  ,ומסביב מופיעה הכתובת  :שבלחרני ] שראנל ]

.

בכתב העברי הקדום  ,המתארכת אותו לשנה השנייה למרד ( ש = שנה ; ב = שנייה ; לתר = לחרות ;

ישראל)  ,היא שנת

134 - 133

לספירה .

באוסף ישנו ייצוג נאה של מטבעות הנציבים הרומים ביהודה ושל מטבעות המינהל הרומי מן

התקופה שאחרי חורבן הבית השני  .כמו  -כן מכיל האוסף מטבעות רומיים אימפריאליים לציון
הנצחון על יהודה  ,שנטבעו בשם הקיסרים הרומים אספסיאנוס וטיטוס  .אוסף מטבעות הערים
נמצא עדיין בשלבים התחלתיים והוא כולל מטבעות מייצגים של כעשר

ערים .

המטבעות מן התקופה הרומית המאוחרת והתקופה הביזאנטית אף הם עדיין בייצוג חלקי

ונעשה נסיון להשלים את החסר  .מן התקופה הרומית הזכרנו כבר את מטבעות הכסף  ,שהם חלק

( כורנוב) .

ממטמון שנמצא בממשית
הערבי

( 249 - 244

כמו  -כן יש לציין מטבע  -ברונזה גדול של הקיסר פיליפוס

לספירה )  ,שהוטבע באפמיאה שבאסיה הקטנה  .על  -פני המטבע מופיע דיוקן

הקיסר וכתובת יוונית של שמו ותאריו  .על  -גב המטבע הוטבע תיאור של תיבת  -נח

:

בצד ימין

נראית התיבה ובתוכה נח וזוגתו  ,וממעל היונה ; בצד השמאלי נראים נח ואשתו לאחר המבול ,

מחףן לתיבה  ,כשהם פוסעים לשמאל  ,והיונה מרחפת מעל ראשיהם ואוחות במקורה ענף עץ  -וית
מסביב מופיעה כתובת יוונית
אפמיאה ' ( לוח  , 1מס '

. )7

:

;

' בימי ראש הכוהנים מרקום אוריליוס אלכסנדר ב  .של אנשי

4ן

לגבי המטבעות שהילכו במחזור בארץ למן התקופה הביזאנטית ואילך  ,עדיין רב החסר באוסף .
התקופה הצלבנית מיוצגת על  -ידי מספר מטבעות אופייניים  ,שנטבעו בארץ  -ישראל במאה הי " ב

במיטבעות של עכו וירושלים  .מן המעניינים שבהם הוא מטבע צלבני מימי בלדווין השלישי

( . ) 1162 - 1144

על  -גב המטבע יש תיאור של מגדל איתן ( כנראה ' מגדל דוד ' המזוהה עם מגדל

היפיקוס )  ,ומסביב הכתובת הלטינית

' DE IERVSALEM ' :

ירושלים )

( של

( לוח  , 1מס ' 5 . ) 8י

באוסף נכללים גם אמצעי  -תשלום  ,שאמנם לא הילכו במחזור בארץ  ,אך הם קשורים לתולדות
העם היהודי  .דוגמה לכך הוא מטבע המכונה ' שקל דמיוני ' או ' שקל גרל "ן '  .והו סוג מיוחד של
מטבעות  ,שנטבעו למן המאה הט " ו באירופה  ,ובעיקר בעיר גרל " ן שבגרמניה  .מטבעות אלה נעשו
12

שם  ,עמ '

13

העותק הנוסף הוא מאוספי אגף העתיקות והמוזיאונים  ,ופורסם על  -ידי משורר ( לעיל  ,הערה

, 79

 , 267מס '
14

; 15

מס '

. 106

לוח

, 22

מס '

, )7

ב  ,עמ '

; 157

. 15

.~ .

ראה  :א ' קינדלר  ' ,טיפוס מטבע של העיר אפאמיה קיכוטס בפריגיה '  ,שנתון מוזיאון הארץ ,

.

 , ) 1971 ( 13עמ ' 24

ואילך ; 0 .ת Aulock , Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland Phrygien, Berlin 1964 ,

( , 11 ) 5י ,

'

 . 38 - 39קק ) 1981 ( ,
15

21 6 .

00 .

1 . 111 ,ק

 ,אביב

עמ '

. Paris

,

 . Meshorer , '' 140 Ancient Coin Depicts Noah ' s Ark' ,,ר
Schlumberger, L' Orient Latin

.

)3

s . v.
; 3510

7וש ן

ל1ח

oe
.1

דרכמה פלישתו  -ערבית ,
המאה הרביעית לפני  -הספירה

 . 4הוררוס ארכלאוס ,
 4לפני  -הספידה -

.7

1

6

88
6

-

מטבעות קדומים

.2

*

מטבע תלמי  ,תלמי השני פילדלפוס ,

246 - 285

לפני  -הספירה

@e
.5

לספירה

מלחמת היהודים ברומאים ,

שנה

ה ' 70 ,

תקופה רומית  ,פיליפוס הראשת הערבי .
תיאור תיבת  -נח  249 - 244 ,לספירה

שס*
*
.3

אנטיוכוס השביעי סידטס

129 - 138

1162 - 1144

לפני  -הספירה

 . 6טטרררכמה טבועה בברונזה

לספירה

 . 8מטבע צלבני ,
בלדווין השלישי ,

מטבע

סלבקי ,

 . 9שקל דמיוני ,

מרד בר  -כוכבא ,
שנה ב ' ,

134 - 133

לספירה

מרכז  -אירופה  ,המאה הט " ו  -ט

לספירה

סו  .קבוצת משקלות אבן כיפתיות האופייניות לממלכת יהורה  ,המאה השביעית לפני  -הספירה

ב

ש

]

עליה הסיפרה ההיראטית
( המצרית ) ויז = 3

3

dh

ב  .משקולת שמונה גרה ,

עליה הסיפרה ההיראטית

מ

' בקע ' בכתב עברי עתיק

;נננ

ש

),

ג  .משקולת עשרה גרה ( מחצית
= 8

השקל )

נג-
ועליה הסיפרה ההיראטית

10 = /1

מידע

:

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל

על  -פי תיאור של הרמב " ן  ,שבנספח לפירושו לתורה מתאר שקל יהודי קדום ( מימי מלחמת

היהודים ברומאים )  ,אותו רכש בעכו במאה הי " ג  .על  -פי הפרשנות לתיאורו של הרמב " ן נוצר
מטבע  ,שמתוארים עליו אותם הסממנים שתיאר הרמב "  . 7על  -פני המטבע מתואר ענף צר וארוך
נושא עלים  ,המתאים לתיאור של הרמב "  , 7שהשתמש במונח ' מקל שוקד '  .זהו פירושו של הרמב " 7

לענף עם שלושת הרימונים המופיע על השקלים העתיקים ( לוח  , 1מס '  , 9וראה תצלרם של שקל
עתיק  ,לוח  , 1מס '

המקובל אף

. )5

מסביב כתובת המתחילה בצד שמאל למעלה וכתובה בכתב יהודי מרובע ( זה

בימינו ) :

' ירושלים הקדושה '  ,בעוד שעל השקל היהודי העתיק מופיעה הכתובת בכתב

העברי הקדום  .על צד הגב מתואר גביע  ,ממנו עולה מעין קטורת או עשן  .תיאור זה עולה בקנה
אחד עם תיאורו של הרמב " ן  ,שפירש את הגביע בעל הרגל הגבוהה שעל שקלי המרד  ,כמזבח -

קטורת  .מסביב כתוב בכתב מרובע ' שקל ישראל '  .מניין השנים למרד המצוין בשקלים המקוריים
מעל לגביע  ,נעדר לחלוטין ב ' שקלים הדמיוניים '  .המטבע שבאוסף בנק ישראל עשוי פליז  ,קוטרו

מ " מ ומשקלו

33

.

9 44

גר '  .בניגוד לשקלי המרד המקוריים העשויים כסף  ,הוטבעו ' השקלים

בכסף .

הדמיוניים ' הללו בבדיל  ,באבץ  ,בעופרת או בפליז  ,ורק מיעוטם הוטבע בברונזה או

16

בריטים נומיסמאטיים עתיקים שאינם מטבעות
באוסף הבנק שמורים חפצים ואביזרים שונים הקשורים לסחר ולבנקאות קדומים

;

ביניהם

משקולות לשקילת כסף  ,כפות  -מאזניים  ,קופה וכיוצא באלו  .איסוף פריטים אלה נמצא בראשיתו
וכלולים בו לעת  -עתה פריטים בודדים

בלבד .

לאחרונה נרכשה סידרה של חמש משקולות  -אבן מהתקופה הישראלית ( המאה השביעית לפני -
הספירה )

( לוח  , 1מס '

. ) 10

צורתן היא דמוית  -כיפה וחררתים עליהן סימני ספרות וכתובות ,

המסמנים את יחידות המשקל המקובלות באותה תקופה  :שני שקלים
גרה

.

(5 2

גר ' ) ,

8

גרה

(  4 . 34גר ' ) ו  3 -גרה (  1 . 9גר' ) .

( 23

גר ' )  ,בקע

.

(  5 62גר ' ) 10 ,

טיפוס זה של משקולות  -אבן היה נפקו בממלכת

יהודה בסוף ימי הבית הראשון  .ממשקולת ה ' שקל ' של ימי הבית הראשון נגזר מאותר יותר שמם
של מטבעות השקל של ימי הבית

השני .

7ן

אמצעי תשלום מארץ  -ישראל מלפני קום המדינה
חלקים חשובים של אוסף הבנק הנוגעים לתקופה שסלפני קום המדינה נרכשו בשנת

1978

במכירה

פומבית בארצות  -הברית  .אוסף זה  ,שמקורו באוסף פרטי של סידני ל ' אולסון  ,כולל מטבעות ,

אסימונים ותחליפי -כסף מן המאה הי " ט ומראשית המאה העשרים  ,וכן מטבעות של תקופת
המנדט הבריטי  ,אסימונים שהיו בשימושם של הטמפלרים הגרמנים במושבותיהם בארץ ; וכאלה

שהוטבעו על  -ידי גופים פרטיים  ,כמו בית  -הספר ' מקוה  -ישראל ' ; מלון

' פלטין '  ,וקפה ' ורנר ' .
1 89

16

ראה  . 17 - 39 pis . 11 - :קק : and False Shekels ' , Historia Judaica 111 , 2 ) 1941 ( ,
) ל . 1י ' משורר  ' ,שקלים דמיוניים באוסף פויכטונגר '  ,י ' שחר ,אוסף פויכטונגר  :מסורת ואמנות יהודית ( קטלוג

8 . Kish , ' Shekel

מס '  , 78מוזיאון
17

ראה

:

ישראל ) ,

ירושלים תשל " א  ,עמ ' . 214

א ' שטרן  ' ,מידות ומשקלות '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ג ( ירושלים ,

, ) 1958

טורים

. 872 - 867

לוח

2

-

אמצעי  -תשלום מן התקופה של טרם קום המדינה

4545 aa

@@

1א ' אסימון ברייש

אסימון הטמפלרים ,

סוף המאה

1917 - 1880

@

e

 . 3אסימון מלון

' פלטין ' ,

שנות השלושים

ושות ' ,

הי " ט

.2

אסימון מקוה  -ישראל ,

*י

סוף המאה הי " ט

.4

אסימון קפה ' ורנר

1951 - 1935

88
.5

אסימוני

אסימון

זכרת  -יעקב  ,סוף המאה הי " ט

הטמפלרים "

הארגון הכספי המרכזי של הטמפלרים היה בירושלים ונקרא

 (-הקופה

המרכזית ) ;

על  -מנת שיוכלו להתמודד עם בעיית המחסור המתמיד במעות  ,דאגה הקופה המרכזית להנפקתם
של אסימונים  ,שהילכו במחזור מ  1880 -ועד

. 1917

האסימונים הוטבעו קרוב לוודאי במטבעה

המלכותית בוורטמברג שבשטוטגארט  .אחרי מלחמת  -העולם הראשונה בוטלו אסימונים אלה ,

 50ו

וככל הנרחה רובם הותכו  .חסימוני הטמפלדים הונפקו בעריכים של 5י  10י  20ו  40 -פחרה והם
עשויים פליו  .במרכו צד הפנים שלהם מתוארת מחרשה  ,מסביבה מעגל מנוקד וסביב השוליים
כתובת בגרמנית
18

ראה

:

' CENTMLCASSE DES TEMPELS ' :

( הקופה המרכזית של

א ' קינדלר  ' ,אסימוני קהילת הטמפלרים '  ,שנתון מוזיאון הארץ ,

, ) 1966 ( 8

ההיכל) .

עמ '

; 73 - 67

על צד הגב
לוח

.7

מירע

:

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל

מצוין העריך  .ישנה גם סידרה  ,בה לבד מן העריך מצוינת כתובת נוספת
( אסימון

לצריכה) .

טיפוס זה נדיר יותר

' CONSUM MARKE ' :

מהקודמים .

סידרה אחרת של אסימונים הונפקה על  -ידי חברת ' ברייש ושות ' ' ביפו  .זו היתה חברה מסחרית
פרטית של אחד מן הטמפלרים  ,שבשנות השמונים של המאה הי " ט הנפיק אסימונים עשויים פליז ,
שצורתם מעוגלת או ריבועית עם פינות מעוגלות  .על צד אחד מופיע העריך -
על הצד השני מצוינת הכתובת

) !ש

1

אר

י

! ( פיאסטר) .

 , 8דהיינו ברייש ושות '  .בשנת  , 1888כאשר נתחסלה החברה ,

היא פדתה את אסימוניה  .האסימון הריבועי שבאוסף הוא מן הקדומים שהונפקו ומן הנדירים
שבהם ( לוח  , 2מס '

אסימוני ' מקוה

וא ' ) .

ישראל ' ח

האסימונים שהונפקו בבית  -הספר ' מקוה ישראל '  ,הם בשלושה עריכים , % , 1 -

ו. % -

על

האסימונים אין ציון לשם המטבע  ,אולי כדי להימנע מהתנגשות עם החוק התורכי  ,וכנראה שערכם
ננקב בפיאסטרים או במסליקים  .על צד הפנים שלהם מצוין העריך  ,ומסביב הכתובת

. ISRAEL

MTKWEH

על צד הגב מופיעה הכתובת ) 111850 Israelite Universelleג )  tAIUהוא שמה של

"

חברת ' כל ישראל חברים '  ,שייסדה את בית  -הספר  .אסימוני ' מקוה ישראל ' עשויים פליז והם
נדירים במיוחד ( לוח  , 2מס '

. )2

אסימוני מלון ' פלטין ' בתל  -אביב
מלון ' פלטין ' נבנה בקרן הרחובות אחד  -העם ואלנבי באמצע שנות השלושים  .המלון הוקם על  -ידי
יהודי מאמריקה והיה אחד המלונות המפורסמים בארץ ( כיום הבניין אינו
מלון ' פלטין ' הנפיק אסימונים  ,שלכולם צד  -פנים זהה

הכתובת . PALATIN HOTEL

;

קיים ) .

במרכז מתואר פרח קטן  ,ומסביב

על צד הגב מופיע העריך  ,ולידו האות ע  ,המזהה את העריך כפיאסטר ,

ומתחתיו נקודה גדולה  .סביב השוליים של שני הצדדים מופיעות נקודות  .אסימוני מלון ' פלטין '
עשויים ברונזה וקיימים בעריכים
( לוח  , 2מס '

, 5 , 10

. )3

אסימוני קפה ' ורנר ' בחיפה
אסימונים אלה הונפקו על  -ידי צבי

,2

1

ו  ! -פיאסטר  .העריך הנדיר הוא זה של פיאסטר אחד

~

ורנר  ,שהגיע לחיפה מווינה ופתח ב 1935 -

בית  -קפה ברחוב

הרצל  .הוא הביא עמו את האסימונים החלקים  ,לפני הטבעתם  ,והכתובות נטבעו עליהם
האסימונים היו בשימוש עד לסגירת בית  -הקפה  ,בשנת  , 1951עם מות

בחיפה .

בעליו .

אסימוני קפה ורנר הוטבעו בשני סוגי מתכת  -ברונזה וקופר  -ניקל  .אלה העשויים ברונזה הם
נדירים יותר ומצויים באוסף בנק ישראל  .כנראה שישנם כיום בסך  -הכל
19

ראה

:

. 54 - 53

51

סדרות מלאות של

א ' קינדלר  ' ,אסימוני קהילות ומושבות יהודיות בארץ  -ישראל '  ,שנתון מוזיאון הארץ  ,ד (  , ) 1965עמ '

ך 3ך

רחל ברקאי

אסימונים כאלה  ,והם הונפקו בעריכים , 5

שקועה ,

WERNER HAIFA

, 10

, 40 , 30 , 20

 , CAFEהסדורה בשלוש שורות  .הכתובת הוטבעה ברושמה אחידה לכל

העריכים של האסימונים ; וכך על האסימון הקטן של
האסימון הגדול של

50

. 50

על  -פני האסימון מופיעה כתובת

5

הכתובת ממלאת את כל השטח  ,בעוד שעל

הכתובת נראית קטנה  ,והשטח מסביב ריק לחלוטין  .העריכים מופיעים על

צד הגב  .משני צדי האסימונים יש שוליים מנוקדים ( לוח  , 2מס '

. )4

יש אומרים  ,שהמלצרים השתמשו באסימונים אלה לצורכי חישוב )  , ( countersובזמן המחסור

הגדול במעות  ,השתמשו בהם גם לצורך זה ; ואין זה מן הנמנע שהם שימשו לשני הצרכים גם יחד.
העריכים הנדירים ביותר בין אסימוני קפה ' ורנר ' הם  5ו . 10 -

אסימוני

זכרון  -יעקב20

אסימונים אלה הוצאו על  -ידי רשויות המושבה היהודית בשנת

1885

על  -מנת להתגבר על המחסור

במעות  .קודם  -לכן השתמשו למטרה זו באסימוני  -נייר  .האסימונים הוטבעו בפריס והם שימשו
בזכרון  -יעקב וגם ביישובי הסביבה  .לא ברור  ,אס העריך הנקוב על האסימונים הוא פיאסטר או

מטליק  .אסימונים אלה הם נדירים ביותר  .על  -פני האסימון מצוין העריך  ,למטה מופיע פרח ,

ומסביב הכתובה . ZICHRON JACOB
בעברית ולמטה עיטור ; - . - :

על צד הגב  ,בשתי שורות  ,מופיעה הכתובת ' זכרון  -יעקב '

באוסף בנק ישראל מצויים שני אסימונים בעריכים  1ו  , % -שמקורם

אינו מאוסף אולסון ( לוח  , 2מס '

.)5

מטבעות ושטרות של מדינת ישראל
באוסף מצויים כל המטבעות והשטרות שהונפקו במדינת ישראל מיום הקמתה  .כאן שמורים
המטבעות והשטרות  ,על גירסותיהם השונות  ,כולל

שטרות  -דוגמה .

חומר מקורי להטבעת מטבעות ולהדפסת שטרות של מדינת ישראל
פריטים שונים הקשורים בתהליך עשיית המטבערת והשטרות  ,נשמרים באוסף בנק ישראל למען
הדורות הבאים  .בהיות בנק ישראל הגוף העוסק בהנפקת אמצעי התשלום במדינה  ,יש באפשרותו
לאסוף פריטים הקשורים בנושא זה  ,למן השלבים הראשונים של תכנון אמצעי התשלום ועד
לביצוע ולקבלת המוצר המוגמר  .כאן נאספים הצעות לשטרות ומטבעות ( כולל כאלה שלא

התקבלו ) .

שרטוטים של מטבעות ושטרות מוצעים  ,דגמי גבס וברונזה של המטבעות  ,מבלטי  -אב

ומבלטי  -עבודה בהם משתמשים להטבעת המטבעות  ,הטבעות והדפסות  -נסיון ואבזרים שונים

הקשורים בתהליך זה  .חלק מן הפריטים האלה ישמש להדגמת תהליכי ההטבעה וההדפסה של
152

שטרית ומטבעות במוזיאון לתולדות המטבע בבנק ישראל ,

20

ראה שם  ,עמ '

 , 53 - 52לוח . 10

לכשיקום .

מידע

היטרים ומטבעית מארצית

ברחבו

:

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל

העילם

כבנק המרכזי של המדינה  ,קשור בנק ישראל בהסכמי  -חליפין עם הבנקים המרכזיים של ארצות
רבות  ,המעבירים אליו באופן מסודר מטבעות ושטרות חדשים המונפקים על  -ידם  ,וזאת על  -מנת

שהעוסקים במטבע זר יכירו כל שטר ומטבע חדשים  .אוסף זה משרת גם את עובדי הבנק
המופקדים על הנפקת אמצעי התשלום של מדינת ישראל  ,וממנו לומדים על החידושים האחרונים
בתחומי הכספים  ,אמצעי  -בטחון חדשים כנגד זיופים  ,גובהי העריכים המשמשים כיום בעולם ,
ועיצובים מיוחדים למטבעות

ושטרות .

פריטים נומיסמאטיים שונים
אוסף אמיל פיקובסקי
בשנת

1981

צירף הבנק לאוספיו חלקים נכבדים מאוסף מיוחד במינו  ,שעיקרו הוא פריטים

הקשורים בהדפסתם של אמצעי  -תשלום מלפני קום המדינה ומן השנים הראשונות לכינרנה  .בשנת
1924

הקים אמיל פיקובסקי ז " ל  ,ביחד עם אביו מיכאל  ,מפעל צינקוגראפיה הנושא את שמם

ופועל בירושלים עד היום  .ייחודו של מפעל זה היה בעיסוקו בהדפסת שטרי  -כסף שהיו הילך חוקי

במחוור  ,בתקופה שקדמה לקום המדינה  .בראשית שלטון המנדט בארץ  -ישראל נתקבלה האספקה
של שטרי  -כסף מלונדון

;

אך בשנת

1942

בעיצומה של מלחמת  -העולם השנייה  ,היה חשש

שהאספקה הסדירה של שטרי -כסף לארץ תופרע  .עקב כך פנה הנציב העליון  ,הרולד מק  -מייקל ,
אל פיקובסקי והזמין אצלו גלופות לשטרות של ' פונטים ' של ממשלת פלשתינה ( א " י )  ,הזהים

לאלה שהודפסו בלונדון  ,אך בצבעים אחרים  .למשל  ,פאונד אחד שצבעו המקורי ירוק  -צהוב ,
הודפס בחום  ,וישנן דוגמאות  -הדפסה גם באדום ובירוק על רקע לבן

ירוק  ,הודפס בחום ; והשטר בן

100

; 50

פאונר  ,שצבעו המקורי

מיל ארץ  -ישראליים הודפם בכחול  ,וישנן הדפסות  -נסיון בחום ,

באדום ובירוק  .כמו  -כן הוזמנו גלופות למעות  -נייר

ן2

של

 50ו 100 -

מיל ארץ ישראליים  ,ערכים שלא

היו במחזור כמטבעות  .גם המטבעות של שילינג ושני שילינגים הוטבעו אז בלונדון ( לוח

,3

מס '

. )2- 1
פיקובסקי ואנשיו הכינו את הגלופות הנדרשות בחשאיות מוחלטת  ,תוך שימוש בציוד

צינקוגראפי שלא יועד למטרה זו  .שלבי העבודה הגיעו עד להדפסת השטרות  ,אך ברגע האחרון
החליטה ממשלת בריטניה שלא להוציא שטרות אלה למחזור  ,והרעיון לא מומש  .דוגמאות של
שטרות אלה הם מן הפריטים המיוחדים והחשובים שבאוסף הבנק  ,והם מהווים פרק מיוחד
בתולדות הכנתם של אמצעי התשלום

בארץ  -ישראל .

פיקובסקי יצר גם שטרות של ממש  ,שהיו הילך חוקי עובר לסוחר  .שטרות כאלה הוזמנו אצלו
עבור סוריה ולבנון בשנות הארבעים  ,כאשר השתיים שוחררו משלטון צרפת של וישי ונשארו ללא

אספקה סדירה של כסף  ,שקודם  -לכן הגיעה מפריס  .לפיכך  ,הבריטים הזמינו אצל פיקובסקי שתי
סדרות של שטרי  -כסף  ,אחת ללבנון ואחת לסוריה  .לצורך ביצוע משימה זו צויד פיקובסקי בהיתר

מיוחד לנוע בין ארץ  -ישראל  ,דמשק וביירות  .היתר מיוחד זה נוצל גם על  -ידי אנשי ה  ,הגנה ' לצורך
עניינים שונים  ,ובייחוד לצורכי העלייה
21

הבלחי  -לגאלית .

שטרי כסף בעריכים נמוכים  ,ששימשו תחליף

למטבעות .

שטרי הכסף של פיקובסקי הוכנסו

53ן

לוח

צדדים )

הדפסות  -נסיון ( שני

למעת  -נייר בת
מעשה  -ידי פיקובסקי
50

הדפסת  -נסית
למעת  -נייר בת

1 1 4
~

100

מיל

מיל

- 3

שטרות מאוסף אמיל פיקובסקי

מירע

:

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל

למחזור בסוריה ולבנון  ,והיו לפיכך לשטרי הכסף הראשונים שהודפסו בירושלים  ,דבר שלא מצא
כל ביטוי בשטרות

עצמם .

לעומת אלה  ,קיימת סדרת שטרות שהוכנה על  -ידי פיקובסקי  ,ששימשו הילך חוקי ואף נזכרת
עליהם עובדת הדפסתם

בירושלים .

אלה הם שטרות של המושבה הצרפתית ג ' יבוטי שבקרן -

אפריקה  .ב  , 1943 -מששוחררה ג ' יבוטי  ,נוצרה בעיה דומה לזו שהיתה בסוריה ובלבנון ; אספקת
הכסף לשם הופסקה  ,ואצל פיקובסקי הוזמנו גלופות עבור סידרה שלמה של שטרות בכל
העריכים  .אלה הוכנו והודפסו בירושלים והוכנסו למחזור בג ' יבוטי  ,כשעליהם מתנוססת הכתובת
' Printer Palestine

 ( ~ GoveTnmentהמדפיס הממשלתי של ארץ  -ישראל) ובצד השני

:

' Emil

'  . Pikovsky LTD . Jerusalemבתום מלחמת  -העולם השנייה הוחלפו שטרות אלה בשטרות
שהודפסו

בפריס .

לבד מהשטרות שהוזכרו  ,עסקה הצינקוגראפיה של פיקובסקי גם בהכנת גלופות להדפסות

מיוחדות אחרות  .בתקופת מלחמת  -העולם השנייה הכין פיקובסקי למען ממשלת ארץ  -ישראל
וארצות אחרות גם ניירות  -ערך  ,בולים  ,דרכונים ועוד  ,וכן הכין עבור ה ' הגנה ' זיופים של מסמכים

רשמיים שונים  .הוא אף זייף חותמת נאצית  ,שהוכנה עבור הדרכונים המזויפים לצנחנים שנשלחו

מארץ  -ישראל לאירופה ב . 1944 -
חלקים מייצגים של אוסף מגוון זה מוצגים לקהל בבניין בנק ישראל

בירושלים .

תחליפי כסף
באוסף הבנק כלולים אמצעי  -תשלום שונים  ,שנרכשו במשך הזמן ממקורות שונים  .אלה הם
פתקיות ואסימונים  ,ששימשו כתחליפים להילך חוקי רגיל  ,בעיקר בקיבוצים  ,בחבררת  -תחבורה
ובמוסדות פרטיים

שונים ( כמו מוסדות  -דת ) .

איזו סחורה מיועדת

גם חנויות הדפיסו לעצמם פתקיות  ,ועליהן צוין עבור

הפתקית .

בשנות השלושים ייסדו ראשי היישוב בארץ  -ישראל את ' כופר הישוב '  .גוף זה הטיל מיסוי על
מוסדות  ,בידור  ,תחבורה  ,נפט  ,סיגריות ועוד  .לצורך זה הונפקו תווי ' כופר הישוב '  .ההכנסות נוצלו
בעיקר לתמיכה בהתיישבות היהודית כנגד הטררר הערבי  ,שהתחיל להשתולל בימי המאורעות
( לוח  , 4מס '

.) 1

החל משנות הארבעים מרבית הקיבוצים הנפיקו פתקיות שונות כתחליפי  -כסף לצרכים פנימיים

של חברי הקיבצן  ,שהיו טובים לרכישות שונות בקיברן בלבד  .גם חברות  -נסיעה שונות  ,כמו

' אחוד רגב ' ו ' המעביר '  ,הנפיקו פתקיות בשנות הארבעים  .אלה של חברת הנסיעות ' שחר ' מחיפה
היו עגולות ובמרכזן חור  .על הפתקיות ננקב העריך , 1

2

או

5

פרוטות ( לוח  , 4מס '

. )2

בתקופת

ה ' צנע ' ( סוף שנות הארבעים ראשית שנות החמישים ) הונפקו תלושים לרכישות שונות בירושלים ,

כמו עבור  %או  %בלוק  -קרח  ,ועליהם הודפסה המילה גראטיס

( חינם ) ;

זאת על  -מנת למנוע חשש

של חילול שבת וחג  ,שמא יחשוב הציבור שהתמורה שולמה במזומנים בשבת או במועד ( לוח
מס '

. )3

בעת המצור על ירושלים  ,בשנת

שחולקו לתושבי השכונה ( לוח

, 1948

,4

הנפיק ועד שכונת מאה שערים כרטיסי  -נפט ,

 , 4מס ' . )4

בשנות החמישים הנפיקה חברת הנסיעות ' דן ' פתקיות של שירותי  -נסיעה  ,שערכן היה שווה ל -

5פ ן

לוח

ת

ב ת י

1

4

-

תחליפי  -כסף

ק פ ה

 5פיו
ש
חתו מנד בן ערך

רק

כשחוש

נתלש פהפנקס לעיני חפשלם תמורתו
נא לקרוע את התו  ,עם קבלתו

.

100812
.1

תו ' כפר הישוב '  ,שנות השלושים

.

.2

שנות הארבעים

צ" ה

י

אחוד בתי חרשת לקרח
ת" ד

391

-

טל .

61555

ירוש ל י ם

-
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כרטיס לחלוקת נפט ,
ירושלים 1948
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-

-

-

1

ש

האוסף המוזיאוני של בנק ישראל
5

פרוטוני כל אחת ; ובשנות השישים חברת ' שוהם שירות הים בע " מ ' מחיפה הנפיקה אסימונים ,

שהיו מיועדים לקניות העובדים בקנטינות של

החברה .

האוסף כולל מיגרון רחב של בולים  ,אסימונים ופתקיות מחברות וגופים שונים

בארץ .

מטבעות כתכשיטים

מטבעות שימשו במקומות שונים ובתקופות שונות כאביזר לקישוטים והם שובצו בתכשיטים .
בדורות הקודמים הם שובצו בתכשיטים שונים  ,בעיקר מפני שהיו עשויים מתכות יקרות  .כמו  -כן
שובצו על כלי  -מתכת שונים כקישוט שפיאר את החפץ והעלה את ערכו  .באוסף הבנק כלול אף
קישוט  -ראש עשוי מטבעות  ,שנתקבל לאחרונה ממשרד האוצר  .הוא עשוי משני חלקים  ,מסוג
שנפצן בקרב הפלאחיות והבדוויות בארץ  -ישראל  .מקשטים אותו

45

מטבעות  -כסף תורכיים -

עות ' מאניים וספרדיים מן המאות י " ח  -י " ס  .במרכז משולב מטבע  -כסף גדול של פרו מן המאה

הי " ט .

197

מקורות האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהירשו לבית ההרצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים
מרובעים ן ]  -מספר העמוד בו מובא האיור ב ' קתדרה ' זו .
אוסף בנק ישראל
אוסף ורנר בראון  ,ירושלים
[ ] 181 , 180 , 178 , 173
אוסף משפחת יהושע
, 162 , 160 , 158 , 151
ארכיון ועד כפר יקנעם
[ ] 106
ארכיון ' ידיעות אחרונות '  ,תל  -אביב
[ ] 196 , 194 , 190 , 188

[ ] 59

] 168 , 165

ארכיון ציוני מרכזי  ,ירושלים
המכון לארכיאולוגיה  ,אוניברסיטת תל  -אביב
[ ] 65
ספריית יד יצחק בן  -צבי
המכון לכתבי  -יד עבריים  ,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים

[ ] 150 , 148 , 145 , 143 , 141 , 140 , 138 , 134 , 132 , 131
[ ] 25 , 22 , 19

[ ] 125

אנציקלופדיה מקראית  ,מוסד ביאליק  ,ירושלים
ר
בן  -צבי  ,אורו  -ישראל ויישובה מחדש בימי השלטון
[ 4סו ]
י ' בן  -שם  ,חמ " י גבריהו וב " צ לוריא ( עורכים )  ,ספר יוסף ברסלבי  ,קרית  -ספר  ,ירושלים תש " ל
[ ] 114
ג ' בר ( עורה  ,העולמא ובעיות דת בעולם המוסלמי  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " א
[ ] 1 17
בר  -אילן  ,ספר השנה  ,יד  -טו ( תשל " ז )
[ ] 98
מ " ד גאון  ,חכמי ירושלים  ,הוצאת ועד עדת הספרדים ועדות המזרה בירושלים  ,ירושלים תשל " ו
ע] 9
ז ' גרץ  ,דרכי ההיסטוריה היהודית  ,מוסד ביאליק  ,ירושלים תשכ " ט
, 1971

טור

[ ] 13

205

העות ' מאני  ,מוסד

ב " צ דינור  ,דורות ורשומות  ,מוסד ביאליק  ,ירושלים תשל " ב

ביאליק  ,ירושלים תשט " ו  ,תמונה

[ ] 107

בטבריה] שבגליל  ,ירושלים תש  -ח
[9
היהודים ' 24
תשל " ס  ,עמ
ומדינת
קדמוניות ( 1 ,
דונה גרציה
הרוזן,-ביק ,
יג ",ו ואן
ש'

( עורה  ,ספר רפאל מאהלר  ,ספרית

א'

אשן  -ישראל  ,מסדה ,

ייבין
יערי  ,אגרות

הפועלים  ,מרחביה תש " ל

תל  -אביב

א ' כוכבי  ,קדמוניות  ,ג ( תש " ל )  ,עמ '
[ ] 98
מנחה לאברהם  ,ירושלים תשי " ט
ספר היובל לשלמה אברהם רוזאניס  ,סופיה
23

ציון  ,מב ( תשל " ז ) ; מה ( תש " ם)  ,עמ ' 80

1971

[ ] 105

[ ] 117

[ ] 106

[ ] 13

1933

( בולגרית )

[ ] 97

[ ] 112 , 101

ג ' קרסל ( עורף  ,נתיבות ציון וירושלים  ,מוסד הרב קוק  ,ירושלים תשל " א

[ ס] 9

ש ' ראבידובחן ( עורך)  ,ספר שמעון דובנוב  ,אררט  ,לונדון  -ירושלים  -וולתאם תשהד
באר ( עורכים )  ,לקסיקון האישים של אשן  -ישראל  ,עם עובד ,
וח ] 120,
, 103
גולדשטיין
שביט  ,י[', 102 , 94
י 438 ,
א'

ד

ב" ו

[ ] 92

[] 8
שטרן  ,קדמוניות  ( 1 ,תשל " ג)  ,עמ ' 13
תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,ספרית הראשונים  ,תל  -אביב

, 1947

[ ] 99

תל  -אביב

עמ '

572

, 1983

עמ '

, 360 , 254 , 55

[ ] 93
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יורם ארדר  -החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב
פרופ ' אברהם בירן  -היברו יוניון

קולג ' ,

המלך דוד

, 13

ירושלים

69978

94101

ד " ר יצחק בית -אריה  -המכון לארכיאולוגיה  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב
ד " ר יוסי בן  -ארצי  -החוג ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה

69978

31999

ד " ר חגי בן  -שמאי  -החוג ללשון ערבית ומפרותה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

רחל ברקאי  -בנק ישראל  ,הקריה  ,ירושלים
ד "ר

91905

91007

יעקב ברנאי  -החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

ד " ר יוסי כץ  -המחלקה ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

פרץ לוינגר  -יקנעם

91905

51200

20600

פרופ ' נדב נאמן  -החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

יוסף פטריך  -המכון לארכיאולוגיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
ישראל פריידין  -סנהדריה מורחבת

, 102 / 26

ירושלים

69978

91905

97707

פרופ ' אנסון פ ' רייני  -המכון לארכיאולוגיה  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

69978
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