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בחוברת זו בולט העיסוק בתעודות  ,איגרות וכתובות המאירות פינות נסתרות אחדות בתולדות אורן  -ישראל
במאות האחרונות  .שרגא אברמסון מפרסם איגרת שנשתקעה בספר קטן הכולל הערות ל ' שולחן
וכתוצאה

ערוך ' ,

מכך נעלמה מעיניהם של חוקרים  .באיגרת זו שמראשית המאה הי " ז  ,מייעץ אחד מגדולי התורה

שבצפת לחכם מרוסיה לא לעלות לאולן בטרם

הקהילה הקראית בירושלים במאה

הי " ט ,

יזקין  ,בשל המצב

הכלכלי הקשה השורר בה  .פרק מתולדות

מערכת יחסיה עם הרבניים בעיר ועם העדה הקראית בקושטא ,

נחשף במאמרה של חנה יעקבסון  ,על  -פי כתובות מבית  -הננסת הקראי בירושלים  .אלנס כרמל מתאר
את תולדותיו של יוהאנס פרוטיגר  ,בנקאי נוצרי יליד באזל  ,שפעל בירושלים במחצית השנייה של המאה

הי " ט  ,וזאת על  -סמך זכרונותיו ויומנה של אשתו  .איש זה שהיה מהדמויות הבולטות של ירושלים שלח את

ידו בפעילויות כלכליות מגוונות  .מכתביו של מנדל פורטוגלי איש ' השומר ' המתפרסמים על  -ידי אביבה
אופז משקפים אישיות רגישה ומוסרית  ,ומביאים לידי ביטוי את המתחים בהם היו נתונים פורטוגלי בפרט
ואנשי העלייה השנייה בכלל  ,בין הקטבים של החזון וציפיות חלוציות מחד  ,לעומת שיגרה של קדחת  ,רעב ,

בדידות וזרות מאידך  .צרור תעודות מארכיונים גרמניים ואוסטריים והקונסוליות שלהן בירושלים  ,מוגש

על  -ידי מרדכי אל י אב .

התעודות עוסקות בגירוש יפו ופרשת ניל " י  ,ומשקפות צעדים שנקטו המדינאים של

אותן ארצות  ,כדי להציל את היישוב מגזרות שנחתו עליו בשלהי השלטון העות ' מאני בארזן  -ישראל .
שמעון שטרן כותב על טיטוס טובלר  ,רופא שווייצרי בן המאה הי " ט  ,שביקר פעמים רבות בארץ -

ישראל  .באמצעות מחקריו ניתן לעקוב אחרי התפתחויות שהתרחשו בארן במשך כשלחטים שנה  .נספחת
למאמר רשימת פרסומים של

טובלר  ,שנערכה

בידי המחבר בשיתוף עם חיים גורן  .עסקות  -מקרקעין

בחיפה בשנות השלושים של מאה זו  ,בין טמפלרים גרמנים שביקשו לשוב לגרמניה לבין קרנות ציוניות

ויהודים שרצו להוציא את רכושם מתחומי גרמניה הנאצית  ,נבחנות במאמרו של גבריאל א ' אלכסנדר .
במאמר הפותח את החוברת נותן רפאל ישפה הסבר גיאולוגי לדברי ' הנרבוני ' בביאורו ל ' מורה

הנבוכים '  ,ולמקורות נוספים שמתייחסים לדבריו  ,המעידים על אבנים שבתוכן ניתן להבחין בדמות הסנה .
המאמר שלאחריו עניינו בעת העתיקה  ,ובו בוחן בנימין איזק את תפקידו של השלטון הרומי בקידום

העיור בארן  -ישראל ובפרובינקיות שכנות .

לדעתו  ,פיתוחן של

הערים היה באחריותן הבלבדית  ,ואילו

המעורבות האימפריאלית הצטמצמה בעצם הענקת המעמד של עיר .
איל כפכפי בוחנת את השקפותיו האידיאולוגיות של יצחק טבנקין ביחס להגנה על ארץ  -ישראל ,
לחינוך

להתיישבות  ,לדמותם של

היחיד והחברה  ,להתנגדות לחלוקת

הארין  ,להתנדבות ,

ללאומיות ,

ולנושאים נוספים שניסרו במרום עולמם של האיש ודורו .
במדור הארות והערות מקבל צבי אילן הערה של

מ" ע

פרידמן לקריאתה של כתובת מהר  -הבית

שפורסמה ב ' קתדרה '  40על  -ידי מ ' בן  -דב  ,ומנסה לזהות מקום בשם ' תרף ' הנזכר בה  ,עם כפר בשם תדף
השוכן

40

ק " מ ממזרח לחלב שבסוריה  .יצחק שכטר מוסיף פרטים ביחס לרכישת אדמות הכפרים קירה

וקאמון שבאזור יקנעם  ,בהן עסק פ ' לוינגר במאמרו ב ' קתדרה '  . 42אברהם אייזין מוסיף פרטים ביחס

להגנתה של ירושלים במלחמת העצמאות  ,בהמשכו של דיון בנושא זה שפורסם ב ' קתדרה ' . 44

בל " ג בעומר השתא נכנס בית  -הספר לרפואה בירושלים לשנתו הארבעים  .דורון נידרלנד וז

"

ר קפלן

עוסקים בהשלכותיה של השותפות בהקמת בית  -הספר לרפואה בין מוסד אקדמי  -האוניברסיטה
העברית  ,לבין ארגון פילנטרופי  -הסתדרות

' הדסה '  .הדברים

נבחנים לגבי תהליך ההקמה של

המוסד ,

איושו  ,שיטות ההוראה בו וכיו " ב  .המאמר עוקב צעד אחר צעד מהעלאת הרעיון להקמת בית  -הספר ועד
להעברתו למרכז הרפואי

בעין  -כרם .
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האבן והסנה
רפאל ישפה

רבות הן האגדות המייחסות למקומות הקדושים בארץ  -ישראל נסים ותכונות מפליאות  .מקורות

עבריים שונים מן המאה הי " ד ואילך מספרים על אבנים שנלקחו מהר  -סיני  ,אשר חקוקה בהן דמות
הסנה

;

]

וככל שמחלקים אבנים אלה  ,נשארת הדמות שלמה בכל חלק

וחלק .

2

אגדות אלו הלהיבו את דמיונם של נוסעים יהודים לארץ ושל קהילות ישראל בגולה במשך

הדורות .

המקורות הספרותיים
במאה הי " ב כתב הרמב " ם ב ' מורה הנבוכים ' כי לוחות הברית שמשה הוריד מהר  -סיני  ' ,מציאותם
טבעית  ,לא

מלאכותית  ,כי כל הדברים הטבעיים יקראו מעשה ה '  . . .כשאר מעשה בראשית כולו ' .

3

דבריו אלה של הרמב " ם הוסברו כמאה וחמישים שנה לאחר  -מכן על -ידי ר ' משה בן יהושע
מנרבון  ,או

' הנרבוני ' ( המכונה Maestre Vidal

בלאטינית) .

4

בביאורו ל ' מורה הנבוכים ' מעיד

נרבוני  ,כי הוא ראה אבן שהובאה מהר  -סיני  ,המכילה בתוכה את דמות הסנה  ,וכי הדמות נשתמרה
בשלמותה ככל שהאבן המכילה אותה נחלקה לחלקים

:

ומה שראיתי אני בעצמי מסכים לוה ולדברי הרמב " ם ]  ,אעירך עליו  :דע כי הר סיני העידו
עליו שהאבנים הנמצאים בו יצוייר עליהם הסנה  ,ולכן נקרא ההר ההוא סיני על שם

הסנה  ,כמו שנגלה השם למשה מתוך הסנה  .ואחד מנכבדי ברצילונה מבני חסדאי הביא

עמו מהאבנים ההם  ,והראם לי אחד מתלמידי בני משפחתו  .וראיתי בו הסנה מצוייר
בתכלית הציור  ,ציור אלהי  ,בגוון מתחלף לגוון האבן  .ושברתי האבן לחצאין  ,ונמצא
הסנה מצוייר בשטח כל חלק  .וכן חלקתי כל חלק לחצאין  ,ונמצא הסנה מצוייר בשטח כל
חלק בפנימיותו  .וכן פעמים רבות עד תום

ונפלאתי מזה ושמחתי עליו  ,כי הוא דרך
*
1

2

החלקים כדמות הבטנים  ,ועדיין הסנה בהם .
להבין כונת הרב ז " ל [ כלומר  ,הרמב " ם ] .
5

תודתי נתונה לדב גינזבורג  ,רות הראל  ,יונית לזר  -וייס  ,אבי פרבלוצקי  ,בנימין ריצ ' לר  ,אליעזר וסבינה שבייר ,
שלמה שובל וישראל תא  -שמע על עזרתם ועצתם .
שמות ג

ב:

' והנה הסנה כער באש והסנה איננו

אכל' .

התופעה מזכירה את הדמות התלת  -ממדית המיוצרת על  -ידי קרן  -לייזר  ,ההולוגרמה
 ,שכל חלקיקי השקופית מכילים את הדמות כולה ( ולא את חלק
דרך שקופית חיובית ) transparency
) , ( hologram

הדמות

המיוצרת

בלבד) .
מימון  ,ספר מורה הנבוכים ( תרגם מערבית שמואל אבן תיבון )  ,א  ,פרק

ס "ו.

3

ר ' משה בן

4

משה נרכוני נולד בפרפיניאן שכדרום  -צרפת בסוף המאה הי " ג או בראשית הסאה הי " ד  .היה רופא וחיבר
פירושים לכתבי פילוסופים וערבים שפירשו את כתבי אריסטו  ,כגון אל  -גזאלי  ,אבן טופייל ואבן רושד  .ראה
עליו  . 422 - 424קק ( 111 ,

5

. 2:

ר ' משה הגרבוני  ,ביאור לספר מורה נבוכים ( מהדורת י ' גולדנטאל  ,וינה
~

מפרשי המורה  ,ירושלים תשכ " א )  ,יב ע " א .

; 1832

יצא מחדש בשלשה קדמוני

1
~

רפאל ישפה

כעבור כמה שנים הובאו דברי נרבוני כמעט מלה במלה על  -ידי חוקר אחר בן המאה הי " ד  ,ר '
שמואל אבן סנה

צרצה .

6

וכתב :

צרצה ניסה לאמת את דברי נרבוני

.

עד כאן דבריו  .זה כתב בביאורו שעשה לספר המורה וכשהלכתי לברצילונה שאלתי זה
לתלמידיו  ,והשיבו לי כי גם עתם האבנים קיימות  ,והאדם שהם בידו ברח לפירפיניאן ,

בעבור המגפה שהיא בברצילונה .
אלה האבנים .

7

וכשהלכתי לפירפיניאן  ,העידו לפני כמה וכמה שראו

8

בסוף המאה הי " ד או בתחילת המאה הט " ו נכתבו דברים דומים על  -ידי פרשן נוסף של ' מורה
נבוכים '  ,ר ' יצחק בן משה הלוי  ,המכונה  Profiat Duranאו  Maestre Profiatבלאטינית ,

בעברית  .בפירושו ל ' מורה נבוכים ' א  ,ס " ו כתב האפודי בלשון במעט זהה ללשונו של

' האפוד "

נרבוני .

9

במאה הט " ו הובאו דברי נרבוני ( ללא כל תוספת וללא כל נסיון לאמתם  ,כפי שמצאנו אצל
צרצה ) על  -ידי שם טוב בן יוסף אבן שם טוב בפירושו ל ' מורה הנבוכים '  ,א  ,ס " ו ; 0י וכמו  -כן על -
ידי מחבר בלתי  -נודע העוסק

באלכימיה .

1ן

במאה הט "ז אנו מוצאים עוד מקור המתאר את אבני הר  -סיני הנפלאות  .המחבר אינו מזכיר את
נרבוני  ,אבל ייתכן שהכיר את פירושו  .כמו נרבוני  ,כנראה שגם הוא הסתמך על חוויה אישית  ,ולא

על מסורת מפי אחרים  .הקטע נמצא באיגרת משנת רפ " ח

( ) 1528

מאת המקובל אברהם בן אליעזר

הלוי  ,שעלה לירושלים אחרי גירוש ספרד  ,המביע את חששו מפני שליחת המידע החשוב שלו בידי
גוי

:

...

שישתדל לידע מאתה איש נאמן שאוכל לשלחה ע " י ולא יחזיקנה לעצמו  ,שאני

מפחד לשלחה בידי גוי  ,וכ " ש עתה שתהיה יותר חשובה בעיני הגוים  ,כיון שהדלו
ארחות מהם ללכת אל הר סיני  ,על שם שנגלה בו ה ' ית ' בסנה  .ועתה אחשוב שאין זו

6

28ז  2 %כספרדית הוא סנה או חוח  .שמואל אבן סנה צרצה חי בוולנסיה במחצית השנייה של המאה

הי " ד .

פירושו הפילוסופי לתורה  ' ,מקור חיים '  ,מביא את דברי פילוסופים אסלאמיים כאל  -פראכי ואבן רושד  ,בנוסף
'1 . Jospe , Torah and
לפילוסופים יהודים  .ראה עליו בספרי  and' Thought ofSAem TOY ,וקן : The

:

 Falaguera , Cincinnati 1987 , Appendix 5מנן ; ראה גם  . 638 :ק  ) 11 ,ל 7

' המגפה השחורה '  ,כשנים

. 1350 - 1348

4

~
מוצאו של
כזכור  ,פרפיניאן היתה עיר

גרבוני .

7

כנראה

8

שמואל אבן סנה צרצה  ,מקור חיים  ,מנטובה
יצחק בן משה הלוי דוראן נולד במחצית השנייה של המאה הי " ד להורים שמוצאם בדרום  -צרפת  .הוא נפטר

9

, 1579

פא ע " ב ( על שמות לא

יח ) .

ראה  :י " ר איתנשטיין  ,אוצר

בשנת  . 1414אפודי הוא אישיות חשובה בפולמוס נגד הנצרות בימרהביניים .
הויכוחים  ,ניו יורק  , 1928עמ '  . 299 - 300 ; 98 - 94קק , 1 1 ,ז] .2פירושו ל ' מורה נבוכים ' מודפס במהדורות

,

הרגילות של התרגום העברי ( של שמואל אבן תיבון ) של ' ספר מורה הנבוכים ' לרמב " ם  .וזה לשון פירושו למורה

נבוכים א '  ,פרק ס " ו  ' :דע כי הר סיני  ,העידו עליו שהאבנים הנמצאים בו יצויר אליהם הסנה  ,ולכן נקרא ההר

ההוא הר סיני על שם הסנה  .וראיתי אחד מאבני ההר הזה שהיה מצויר בו הסנה בתכלית ציור אלהי  ,כגוק
מתחלף לגוון האכן  .וחלקתי האבן ההוא לחלקים רבים  ,ונראה בכל אחד ואחד צורת הסנה '  .דברי האפודי כאן
קרובים כל  -כך לדברי נרבוני  ,שסביר להניח כי כתב פרפראזה של דברי קודמו  .אולם הוא אינו מזכיר את נרבוני ,
כפי שעשה צרצה  ,אלא מדבר בגוף ראשון  ,כאילו גם הוא מתאר חוויה

10
11

אישית.

על שם טוב בן יוסף אבן שם טוב ( אין לערבבו עם סבו)  ,ראה  . 1199ק ,111 ,י מ.2:
כתב  -יד מוסקבה  -גינזבורג  ( 315 ,סרט  )43028במכון לתצלומי כתבי  -יד עבריים  ,בסל " א  .כתב  -הידי שמחברו אינו
נודע לנו  ,עוסק באלכימיה ונכתב בכתב  -יד איטלקי מן המאה הט " ו  .הקטע המובא כאן מופיע כעמ ' 210א ,
שורות

: 11 - 9

' כתב ר ' משה ב " ר יהושע מבאר המורה בחלק

ולו תחתכם לחתיכות רבות  ,בכולם תמצא

הסנה ' .

הראשון פרק ס " ו כי אבני הר סיני חקוק בהם הסנה .

האבן והסנה

דנדריטים מסיני ( צילום יורם

ויינברג )

הסבה רק מפני שאלו האבנים אם יבקעו כמה פעמים לעולם ימצא בהם צורת הסנה  .וזה
פלא גדול 2 .י

הפילוסוף שלמה מימון (  , ) 1800 - 1753יהודי פולני שהיגר לגרמניה  ,כתב חיבורים הן בפילוסופיה
כללית הן בפילוסופיה יהודית  .ספרו ' גבעת המורה '  ,שהוא פירוש קאנטיאני ל ' מורה נבוכים ' ,

מכונה החיבור הפילוסופי המודרני הראשון בשפה העברית  .גם מימון מביא את דברי נרבוני ,

ומפרש את ' המכתב האלהי ' על הלוחות  -השאלה בה דן הרמב " ם ב ' מורה נבוכים '  ,א  ,ס " ו  .לפי
מימון  ,אותו כתב היה צריך להיות או כתב החרטומים המצרי העתיק  ,או הכתב העברי החדש ( כתב
האלף  -בית  ,ממקור כנעני )  ,ועל  -כל  -פנים היה מובן לכוהנים בלבד  .ובהמשך דבריו הוא כותב

:

והנה לפי עדות החכם רבי משה הנרבוני שזכרתי  ,ולפי שהוא ידוע ומפורסם לכל מעיין

בספורי הטבע )  , ( Naturgeschichteימצא מיני אבנים הדבה בטבע בעלי ציורים
מתחלפים  ,ואני ראיתי בעצמי מין שיש מיוחד כזה  .ולהיות כפי מה שסופר  ,האבנים
הנמצאים בהר סיני גם כן מזה המין  -יתבאר מזה כי אחר אשר פסל משה רבינו ע " ה
12

מ ' בית  -אריה  ' ,אגרת מענין י ' שבטים מאת ר ' אברהם בן אליעזר הלוי המקובל משנת רפ " ח '  ,קבץ על יד ( סדרה

חדשה )  ,ו ( תשכ " ו )  ,עמ '

. 374 - 373

על ר ' אברהם בן אליעזר הלוי ראה  . 140 - 141עק 11 ,

גן.

"

1ו

י

רפאל מטפה

,, ,

, , ,.
,

,,

.

;

;

;

;, ,

דנדריטים מזולנהופן  ,גרמניה

,

.

,

;

ילום אנדריאס פיינינגח
~

שתי לוחות אבנים מן ההר ומצא בהם מכתב האלהי הנזכר  ,באר לעם דרך הבנת המכתב
ההוא הכלתי נודע להם עד עתה ; 3 .
יעקב הלוי ספיר  ,איש ירושלים (  , ) 1885 - 1822הוציא לאור בשנת

1866

את ספרו העברי ' אבן ספיר' ,

המתאר את מסעיו אל ' אדמת חם ( מסע מצרים )  ,ים סוף  ,חדרי תימן  ,מזרח הודו  ,ארץ החדשה
אוסטראליא '  ,שהן  ' ,הארצות אשר סבבתי ותרתי ארבע שנים ותשעה ירחים '  .ספיר הכיר את דברי

נרבוני  ,אך אינו מסכים עמו בכל הפרטים  .וכך הוא מתאר את ביקורו בהר  -סיני

:

נכון יספר הנרבוני בפירוש למורה  ,פרק ס " ו  ,שראה אבן הסנה ושברו לפתיתים  ,ובכל
פתית מצא צורת הסנה  ,ועל כן אמרו המפרשים שעל שמם נקרא ההר סיני  .ואני אוסיף

6

13

שלמה מימון  ,גבעת המורה  ,פרק ס " ו ( מהדורת ש " ה ברגמן ונ ' רוטנשטרייך  ,ירושלים  , 1966עמ '  . ) 99על מימון
ראה

:

ש " ה ברגמה הפילוסופיה של שלמה מימון ( ירושלים

- 744 ; ) 1967

 . 741קק )1 ,ל ,לס.

האבן והסנה

עליהם בעדות נאמנה ( ולא כדבריו ממש ) שכל ההרים האל  ,עשבם וצמחם ויערם הכל
מעשה מקשה אבן סנה  .וכן שמה גם בערבי עד היום עוץ סיני 4 .י גם בתיהם שמה ראיתי

בנוים מכפיסי עץ ארוכים כאילנות תמימות  ,שכובות לאורך הקירות ועל הגגות  .וכאשר

מששתי בהם ראיתים  ,והמה אבנים מגודלים כעצי יער  .ובשוחי על פני השדה בעלותי
ההרה  ,ראיתי עשבות הרים ופרחים רבים  ,אמוצים וירוקים בגובה טפח וטפחים ,
ושריגיהם מפוצלות מסתעפים הנה והנה  .ונדמו לי כפרי האדמה קוצים ודרדרים  .ואחרי
דרכה רגלי עליהם נשברו תחת כפות רגלי  ,ושמעתי קול שבר אבנים  .ופניתי עליהם  ,והנה
כולם אבן מקשה דומם  ,וכל צומח אין בהם  .ובמקום השברים יראו עורקים מפוצלות ,

כאשר יתראו בעצי זית ( ולא צורת הסנה ) .
תצני ואמתחותי כאשר יכולתי שאת .

שמחתי עליהם  ,וקטפתי ולקטתי מהם מלא

!5

ההסבר הגיאולוגי
לכאורה אפשר להעלות על הדעת  ,כי תיאורו של נרבוני מעיד על סוג גביש  ,אשר מבנהו הגבישי
הקבוע נשמר למרות חלוקה חוזרת  ,כלומר גביש שקוף או שקוף למחצה  ,אשר ניתן לראות בו
דמות מסוימת  ' ,כגוון מתחלף לגוון האבן '  .ספיר שביקר במקום  ,אינו מתאר דמות של סנה  ,אלא

.

כל מיני צמחיה באבן  ,ומשנשברו האבנים תחת רגליו  ,נראו בהם מעין עורקים הוא גם מתאר

כפיסים ( קורות )  ,תיאור שאינו עולה בקנה אהד עם גביש שקוף או שקוף

למחצה .

האם מצוי סוג של אבן  ,שטמון בו הסבר של התופעות והתיאורים שהובאו

שהמדובר בתופעה הידועה לחוקרים ולמבקרים בסיני כ ' פרחי  -מנגן ' ,

לעיל ?

נראה ,

או .manganese dendrites

תופעת ' פרחי המנגן ' נפוצה לא רק בארץ ובסיני  ,אולם היא שכיחה במיוחד באזור ג ' בל מוסא ( הר -

סיני ) .

!6

ונדריט ( מן היוונית  :דנדרון  -עץ ) הוא תצורה מסתעפת הדומה לעץ  ,שנוצרה כתוצאה

מהתגבשות של מינרל אהד ( במקרה זה תחמוצת -מנגן ) בתוך מינרל אחר ; או כינוי לאבן הנושאת
דגם

כזה .

17

המנגן מתגבש בתבנית קבועה או גיאומטרית  ,הדומה באופן מפליא לצורות צמחיות

שונות  ,כגון עצים  ,ענפים ועלים  ,שהדיוט עשוי לחשבן לעץ מאובן  .משקעי המנגן נוצרים מתמיסה

בתוך הסדקים שבאבן  ,ולכן חודרים לקרבה  .כתוצאה מכך  ,אם באבן הנדונה ישנם משקעים
שהתפשטו עמוק בקרבה והתגבשו בתבנית קבועה  ,ככל שהאבן תתחלק  ,תתגלה אותה תבנית

' בשטח כל חלק בפנימיותו '  ,לפי תיאורו של נרבוני  .קל מאוד לראותם כסנה או כעורקים  ,או ככל

.

מיני צורות צמחיות אחרות אולם  ,כפי שספיר הבין יפה  ' ,כולם אבן מקשה

דומם ' .

דוגמה יפה של דנדריט הדומה לתצלום של עץ או סנה  ,מביא הצלם אנדראס פינינגר בספרו

מבנים עדינים אלה  ,הדומים לצמחים  ,הם דנדריטים  .אין כל קשר בינם לבין

:

צמחים .

ובכל זאת  ,דמיונם לצמחים מסוימים המגיע אל פרטיהם הדקים של מיבנם וצורת
 rabic EnglishLexiconחג  ,י788

14

לפירוש עוץ סיני

15

יעקב הלוי ספיר  ,אבן ספיר  ,ליק  , 1866עמ ' לח  -לט ראה  . 852 - 854ק

16

17

ראה  . 2196 - 2197 :קק

ו London 1893 ,

.

,

"

.

. 8 . Lane , ,

-XIV ,וכש.

~8

תודתי נתונה לדב גינזבורג מן המכון הגיאולוגי לישראל על עזרתו ועל שהשאיל לי דנדריט מהר  -סיני מן האוסף
שלו  ,ולאבי פרכלוצקי  ,לשענר מנהל בית -ספר שדה בהר -סיני  ,על עזרתו.
להגדרה מדעית של '  ' dendriteראה  . WoK, Glossary of Geology , :ש 0ש 4 . Gary, % . McAfeeן
 . 186ק 1974 ,
' . Howell, Glossary OflGeology andץ 7 .
; Sciences , Washington
77

 .ק . 1966 ,

רפאל ישפה

גידולם  ,מפליא אותנו  .האם ישנו קשר שעד כה נעלם מן המדע  ,עקרון יסודי כלשהו ,
שלפיו מורכבים האטומים למולקולות והמולקולות למיבנם הגס והמורכב יותר של

הדומם והחי גם יחד ? באמת  ,היכן הגבול בין החי והמת ? גבישים מתים גדלים כאילו היו
חיים  ,ואילו וירוסים חיים  ,כאשר מתייבשים  ,מתגבשים כמחצבים ומסוגלים לחזור
לחיים בתנאים הנאותים  .בסופו של דבר  ,כל מרכיבי הגוף החי  ,כולל האדם  ,אינם אלא

חומר דומם  -אטומים  ,יסודות  ,תרכובות כימיות  -אולם ביחד הם מהווים את
החיים 8 .י

8
18

6041

 .קק 1975 ,

ndon

,

 Sketchbook: ofa: ,שיל ~ ofArt:ג ! 00א

מציין את המקור או מקומו של הרנרריט המופיצ

בתצלומו היוצא  -דופן

 Solenhofenשבגרמניה  .דנדריט זה הוא ' פרחי  -מנגן '

כאבן  -חול .

.

זטש 1נ15טץ  .ן  .איו פיגיגגר
]

( בשחור  -לכן ) ,

)

אולם נודע לי  ,כי הוא

המינהל הרומי והעייר
בנימין איזק

ההשפעה של המינהל הפרובינקיאלי הרומי על התפתחות העיור בפרובינקיות זכתה לפירושים

שונים ונוגדים  .בעוד שאין ספק  ,כי מספר הערים בפרובינקיות גדל תחת שלטון רומי  ,שנוי

במחלוקת תפקידו של השלטון הרומי בקידומו של תהליך זה  .ג ' ונס  ,לדוגמה  ,כתב על כך

:

...

' בו -

בזמן אימץ לעצמו השלטון הרומי  -משנעשה מונרכי  -את המדיניות המסורתית של המלכים
ההלניסטים  ,וראה את ייעודה בקידום הציביליזאציה של האימפריה באמצעות עידוד שיגשוגן של

ערים ' .

ן

בהמשך דבריו מסתמך ג ' ונס על סופרים קדומים  ,כגון אליוס אריסטידס

 , ( Aristidesשביצירתו ' לרומא ' נאמר

:

) Aelius

' חופי הים והאזורים הפנימיים מלאים ערים  ,חלקן נוסדו

וחלקן הורחבו על  -פי הוראתך והשפעתך '  .בניגוד לכך ניתן לצטט את דבריו של מאן  ' :לרומאים

לא היה עניין רב בעיור כשלעצמו  .מדיניותם היתה ליצור ארגונים של שלטון מקומי שיישא
באחריות  ,בעיקר אחריות כספית  ,לאזורים שהיו בשיפוטם  .לשם כך הם העניקו כוח וסמכות
למעמד של בעלי הרכוש

בערים ' .

2

אי  -הסכמה עקרונית כזאת כמובן איננה יכולה להיפתר בדיון

קצר העוסק בעיור באזור מוגבל .

להלן נתרכז בשני נושאים  :א  .עדויות לעניין האימפריאלי בהתפתחות הפיסית של הערים בארץ -
ישראל

וסביבתה .

ב  .השפעת נוכחותן של מושבות חיילים משוחררים רומיים ויחידות  -צבא

בערים  .הואיל ואין בארץ  -ישראל חומר רב על נושא זה  ,יובאו גם עדויות מערביה ומסוריה
הדרומית  .עדויות אלה הן מידגמיות  ,ואין בהן כדי מחקר מקיף  .המסקנות מתבססות על בדיקתן
של כתובות מאזור נרחב  ,ואינן יוצאות מגדר

הצעות .

גאביניוס
לגאביניוס ( מושל סוריה ,

56

לפני  -הספירה ) מיוחסת בנייתן מחדש של ערים

רבות .

3

אין כל סיבה

להטיל ספק באמיתותם של דברי יוסף בן מתתיהו בעניין זה ; אולם יש להודות  ,שאין אנו יודעים
*
1

2

המאמר מתבסס על הרצאה באנגלית שניתנה בכנס יוון ורומא בארץ  -ישראל  ,המרכזים לחקר ארץ  -ישראל
ויישובה של אוניברסיטאות חיפה ותל  -אביב  28 - 25במארס  , 1985ותראה אור בספר הכנס .
 . 60ק Alexander 10 Justiniani Oxford 1940 ,
A . H . M . Jones , The Greek City
 . Rupprecht, Untersuchungen zum Dekurionenstana , Germania , 54נ)  , ' Review ofמפפ14

( ) 1976
3

. 0.נ

~

על גאביניוס נאמר  ,כי חסד מחדש את שומרון  ,אשדוד סקיתופוליס  ,אנתידון  ,רפיח  ,אדורה  ,מרישה  ,עזה ' ורבות

נוספות ' ( יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות  ,יד  ,ה  ,ג  . ) 88 ,במקום אחר ( מלחמת היהודים  ,א  ,ח ,

) 166 , 4

הוא מוסיף

לרשימה את אפולוניה  ,יכנה וגמלא ( או גבלא  ,גדרה )  .יוסף בן מתתיהו קובע  ,שגאביניוס ציווה על בנייתן מחדש

של ערים הרוסות.

בנימין איזק

דבר על אופיו של מפעל זה  .גאביניוס אינו נזכר אף לא באחת מכתובות הבנייה הקיימות ; נראה כי
רק בחפירות סבסטיה נתגלו בתים שניתן  ,אולי  ,לייחס את בנייתם לשנים

אלה .

4

ביירות והליופוליס
המפעל הרומי הבא לאחר פעילותו של גאביניוס באזור היה ייסודן של מושבות חיילים משוחררים

בביירות ובהליופוליס ( בעל  -בק ) בתאריך בלתי -ידוע לאחר הקרב הימי באקטיום  5 .השאלה אם שני
יישובים אלה היו במקורם עיר אחת או שתיים  ,איננה שייכת לתחום דיוננו כאן  .נשתמרו כתובות

רבות מתקופה זו  ,במיוחד מהליופוליס .

6

יש להדגיש  ,שכתובות הבנייה הרשמיות הקדומות ביותר

מביירות ומהליופוליס שייכות לתקופות שלטונם של קלאודיוס

ונירון .

ואגריפס הראשון והשני תרמו להוצאות בנייתם של בנייני -ציבור

אולם ידוע לנו  ,שהורדוס

7

בביירות .

8

יש להביא בחשבון ,

שקיים הבדל יסודי בין פעילותם של מלכי  -חסות ( קליינטים )  ,כמו הורדוס  ,לבין זו של הרשויות

הפרובינקיאליות הרומיות  .על הורדוס נאמר  ,שנשא בהוצאותיהם של מפעלי  -בנייה בממלכתו
ובמקומות אחרים ; ואילו אף לא אחת מכתובות הבנייה כאזור מזכירה קיסר רומי  ,שתרם לבניית
מבני  -ציבור בערים  .היוצא מן הכלל היחיד הידוע לי  ,הוא ביצוריהן של חומות ערים שונות
בערביה במאה השלישית  ,שעה שפרס הסאסנית איימה על

בטחונן '

באשר לביירות ולהליופוליס  ,מן הראוי לציין  ,כי קיים פער  -זמן משמעותי בין מועד היווסדן
לבין התעודות האפיגראפיות הקדומות ביותר המתייחסות להתפתחותן הפיסית  .מקובל שתפקידם
של יישובי החיילים המשוחררים היה לשמש כבסיסים לחיל  -מצב ולסייע בריסונם של שבטי

הלבנון  ,כפי שציין ג ' ונס  ' :עכשיו  ,כשארץ היסורים היתה חצויה לשניים על  -ידי שטחן המאוחד
של שתי מושבות חיילים משוחררים [ ביירות והליופוליס ]  ,שהחזיקו בה היטב  ,ניתן היה להפקיד

4

ראה

:

Samaria ,

!"

Excavations

. Gordon Lyon , Harvard

(1

Fisher 11

 . 50 - 54קק  Cambridge , Mass . 1924 ,הקשר עם גאביניוס מתואר כטנטאטיבי
5

הקמתה של מושבת חיילים משוחררים בביירות מיוחסת לעתים קרובות לשנת

14

c.s .

G . A . Reisner,

בלבד .

לפני  -הספירה  .אולם ריטרלינג

הראה שהדבר קרה לפני שנת  , 27כנראה זמן קצר לאחר הקרב הימי כאקטיום 11 . Ritterling , ' Legio ' ,, RE, .
ן ) 11 cols . 1643נ הוא ביסס זאת על הכחוכת מתוך 4 . Cornelius c .f. Fab . Leg . 111ן CIL , 111 14165 . 6 :

,י

 Gallicaהשם '  ' Gallicaמוכיח  ,שזה היה אחד מלגיונותיו הקודמים של יוליוס קיסר  ,ולכן לא ייתכן שהשתמשו

בו בתאריך כה מאוחר כ  14 -לפני  -הספירה  .לראיות נוספות ראה
 . 150ם  . 323 ,ק  ( , 1 , Edinburgh 1973 ,זב111ן  .ע (eds . 0 . Vermes 1

the Jewish :

6

ראה 163 :

. ) 2969 - 2968
ק) ך

~

"

. Pompie

,

לכתובות מהליופוליס ומבקעת הלבנון ראה

, .י
.
.
~
בכתובת 1 , 2761זך  IGLS ,מהליופוליס  .נירון נזכר בשתי כתובות חקוקות בסלע בדרך הליופוליס  -דמשק
Syrie [=IGL

) 1 ( ed Rey-Coquais

8

ofJesuy Christ ,

the
~

קיימים חילוקי  -דעות בשאלה  ,אם ביירות והליופוליס הוקמו על  -ידי אוגוסטוס כשתי קולוניות נפרדות או
כקולוניה אחת  ,שפורקה לשתיים בידי ספטימיוס סוורוס  .ראה  . Rey-Coquais ' Syrie Romaine de :ע . -נ
]  . 51קק 1 Dioclitien' , JRS , 68 ) 1978 ( ,

7

Eistory o

The

Scharer ,

.ע

People

שן

:

 ! Latines deש Inscriptions Grecgues

 ejvigraphique [=Aששחח4ון  -כתובת קלאודית מביירות  .אספסיאנוס מופיע

0ת ( ) 1958

~

ראה  :יוסף בן מתתיהו  ,מלחמת היהודים  ,א  ,כא  ,יא ,

.

; 422

קדמוניות  ,יט  ,ז  ,ה

; 337 - 335

כ ,ט ,ד

. 211

( שם ,

אגריפס

.
 ; 8 . Cagnat, Mus(ier ]Yelהשווה MeQanges :
וברניקי מכרים בכתובת מביירות  . 157 - 167 :קק e , 32 ) 1928 ( ,

1
9

.

8

 . 31 ,ק

Joseph , 25 ) 1942 -43 ( ,

~de l' Universite

~

ראה 8 . - ) 3 . Fflaum , ~ La fortification de 18 sille d 'Adraha d ' Arabie ) 259 - 260 1 274 - 275 ( d'apr s :

~ - 330
 . 307קק des inscriptions r cemment dicouvertes ' , Syria , 29 ) 1952 ( ,

~

מינהל רומי סניור

סיכון  ,בידי מושלים מקומיים ' .

את חלקה הנותר  ,ללא

0ן

נראה לי  ,שסברה זו מבוססת על אי -הבנה

בסיסית לגבי אופיין של מושבות כאלה בכלל  ,ושל המצב בלבנון

בפרט .

לדעתי  ,מושבות של חיילים משוחררים לא יכלו להיות יותר מאשר מוקד של נאמנות בסמוך

לאזור עוין  ,וכן בסיס לפעילותן של יחידות  -צבא בשירות פעיל  .כתובות שנקבעו על  -ידי חיילים
ששירתו בהליופוליס מצביעות על נוכחות של יחידה צבאית באזור  .כתובת ידועה מתארת את

המסע נגד היסורים בשנת  6לספירה  ,זמן ניכר לאחר הקמתם של יישובי חיילים משוחררים אלה  .י י
החומר האפיגראפי מהליופוליס עשיר במיוחד  ,ועשוי במידת  -מה לשמש כמודל למושבות
רומיות מתועדות פחות  ,כגון פטולמאיס  -עכו ואיליה

קאפיטולינה .

חשוב לציין  ,שהחיילים

המאוחרת .

המשוחררים השאירו את רישומם על העיר ועל אזורה במשך כל תקופת האימפריה

מספרן של הכתובות הלאטיניות הוא כמעט כפול מזה של היווניות  .יש לציין  ,לשם השוואה ,
באמסה

ואזורה  ,הנמצאות ממש מצפון להליופוליס  ,לא נתגלו כל כתובות לאטיניות ,

) ( Emesa

פרט לאבני  -מיל או אבני -גבול 2 .י כמו  -כן רוב האנשים הנזכרים בהליופוליס הם אזרחים רומיים ,
הנושאים

את ה  ( tra nomina -שלושת השמות המאפיינים אזרחים רומיים ) .
'

תכופות אוחדו משרות

עירוניות וצבאיות 3 .י
מטבע מנאפוליס ( מימי
פיליפוס  ,לערך 245

התקומה הפלאווית

( 96 - 69

לספירה

לספירה ) .

נשר ומעליו תיאור הר

)

בתקופת אספסיאנוס נסללו דרכים בסוריה  ,ללא ספק כחלק מן הארגון מחדש של אזור נרחב יותר גריזים

 -תשובה מאוחרת לנסיון שנקנה במסעות המלחמה של קורבולו ) Corbulo

4

,

באוארסוק טען ,

שיש גם עדות למדיניות פעילה  ,אשר עודדה עיור באמצעות מפעלי -בנייה 5 ,י אולם העדות אינה
מספקת  .רבאל השני בנה קשת בבצרה  ,אך בכך אי  -אפשר לראות יסוד של מדיניות אימפריאלית

רומית.
10

16

בגרש נתקבלה במאה הראשונה לספירה תכנית לעיר חדשה  .באוארסוק מניח  ,שכל

 . 276ק ) 1931 ( ,

.
צוג
, 21

.

 A . H . M. Jones , ~ The Urbanisation of ~the Iturean Principality ' ,וכן בדומה :
(Jambridge
~

[= CAin , [ ) ) 1934 ( ,

,

'

M . P . Charlesworth , 'The Triumph of

א  .נ ;  . 120ק

 . 281 !. ; G . W . Bowersock , gustas and the Greek World,קק 6 ! )1 ,ן . Anderson ,
 . Vitthinghoff, R mische Koloni~ation und' Bargerrechtspolitik unterץ ;  . 69 - 71קק Odord 1965 ,
]  . 134קק Wiesbaden 1952 ,

,

ג

~ . Caesar und .ugu ]tus
דעתו של ויטהינגהוף על ביירות נוגעת לנושא דיוננו

:

' הנצחון הגדול היחיד של קולוניה רומית על הסביבה ההלניסטית  -מזרחית הושג בסוריה על  -ידי עיר הנמל
הקדומה ומושבת החיילים המשוחררים ביירות  , ' . . .הוא מצטט את קומונט הרואה במושבות אלה ' איים רומיים
באוקיינוס
11

. CIL * 111 , 6687
נגד היטורים  .יש
2848

12

14

תהיה זו טעות להניח  ,שקיומה של כתובת אחת כזאת מוכיח  ,שנערך מסע  -מלחמה אחד בלכד

להביא בחשבון  ,כי ייתכן שהתקיימו רבים נוספים  .על חיילים משרתים בהליופוליס ראה
IGLS , 1 1 , 2711 - 2712 , 2714 , 2789 ,
ed
אבני  -גבול רומיות :
 ,,ץ GLS ,

השווה :

:

,

)  . Mondisertם . Jalabert (with

שם , 2549 ,
13

השמ "

( מובא אצל  . 626ק

 ! , CAE,ת0תזטש ) .

[) 1 ,

. 2552

אבני  -מיל

,

:

שם ,

, 2672

]

. 2794

15

,

.

~

05 . 652 ] ;; H Seyrigת  , ) 1974 ( ,ןג שתי
לאכנרמיל פלאוויות בסוריה ראה  . :ץ . 276 1קק Syra , 13 ) 1932 ( ,
כתובות מעידות על חפירת תעלות בתקופת שלטונו של אספסיאנוס  :שע ] . Robert , (Jomptes rendus
Acade mie des lascriptions
; ]( . Van Berchem , 'Une inscription flavienne du
]  . 255קע , 1951 ,

'

16

. 1 Mouterde 4

~,

 , 2674וראה גם . 2708 , 2704

ראה  ,למשל  ,שם , 2793 , 2787 , 2786 , 1 1 ,

'

 . 185 - 196עק Mus e d 'Antioche ' , Museum lielveticum , 40 ) 1983 ( ,
~
G . W . Bowersock,
 . 133 - 140קק 'Syria under Vespasian' , JRS , 63 ) 1973 ( ,
ראה שם  ,עמ '

. 139

על גב המטבע

ןן

בנימת איזם

ר

,

,,,
ן

ן

=צם=צם55ים
)
עם==הע=המ

% --

יי

- - --

-- - - -.

))

4ק
-,
ןן

~

- - --

-

קיסריה בתקופה
הרומית  -הרודיאנית
מעבר לה  -העיר
הביזאנטית ( ב)

(א) .

המפעל היה אולי ביוזמתו של מרקום אולפיוס טריאנוס  ,מושל סוריה מטעמו של

אספסיאנוס .

אולם לדעת החופרים החל המפעל בשנות השישים  ,ואולי אף קודם  -לכן  .בנוסף  ,אין כל סימן לכך

שהמלאכה נעשתה ביוזמתן של הרשויות האימפריאליות .

7ן

במשך המאות הראשונה והשנייה נבנו

בניינים רבים בגרש  ,והוצאות הבנייה של כולם כוסו על  -ידי האזרחים  .גם חומת העיר הקדומה של

תדמור יוחסה לאספסיאנוס  .אולם מבדיקה מסתבר  ,ש ' החומות אינן מראות סימני השפעה רומיים ,
וככל הנראה נבנו על  -ידי אנשי תדמור עצמם ' זמן ניכר לפני התקופה הפלאווית 8 .י
ביהודה נותרה ירושלים בחורבנה

2ך

רן

18

;

19

שכם ויפו נתכנו ערים פלאוויות  .לקיסריה הוענק מעמד

.

 . %9 ff.לן C. H . Kraeling, Gerasa city of the Decapolis , New Haven 1938
ראה עתה city of ,

8

גו : Evidence for Economic History

'

Tax Law of

 . 161ק 5 , 74 ) 1984 ( ,ח 3יthe Roman East ' ,
19

,
' ' The

.ע 3.

ראה  :מ איזק  ' ,מושבות רומיות ביהודה  -ייסודה של איליה  -קפיטולינה '  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי בית

שני  ,א ' אופנהיימר  ,א ' רפפורט ומ ' שטרן ( עורכים )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

. 360 - 340

מינהל רומי ועיור

של קולוניה  ,אולם עד כה אין כל עדות שכרוכה היתה בכך פעילות בנייה  .לפי יוסף בן מתתיהו ,
הוקמה כאמאוס ( שניתן לזהותה עם מוצא של ימינו ) מושבת חיילים משוחררים  .כאן  ,כבכל שאר

המקומות  ,השאירו המתיישבים את רישומם  .במאה הי " ט הכפר נקרא עדיין ' קולוניה '  ,ובמקום

נמצאה מצבת  -קבורה בעלת כתובת לאטינית של נערה הנושאת שם

רומי .

20

טריאנוס
טריאנוס

סיפח את הממלכה הנבטית  .לגיון רומאי וחילות  -עזר היוו את חיל

(  117 - 98לספירה )

המצב  ,ודרך ראשית חדשה נסללה מבצרה בצפון לאילה

) ( Aela

שעל

הים  -האדום .

הוקמה מיפקדה של הלגיון  ,היא אף נעשתה מקום מושבו של הנציב  ,ושמה הוסב

ן2

בבצרה

ל Nova -.

 . Traianaניתן היה לצפות שהדבר יגרום להתרחבות מהירה של העיר  .יש מספר רב של כתובות -
בנייה מבצרה  ,אולם כולן  ,פרט לאחת  ,מתוארכות בין שנת
החומר מבצרה מוליך למסקנה מעניינת נוספת

:

260 / 259

לבין ימי

יוסטיניאנוס .

22

האוכלוסייה המקומית והיסודות הצבאיים לא

התערבבו זה בזה בכל מישור חברתי שהוא  .בניגוד למה שניתן לראות בגרש או בהליופוליס ,
בבצרה לא שירתו בצבא כל

boldeutai

( חברי מועצת -העיר ) ולא נראה כי קציני -צבא מילאו

בתדמור .

תפקידים אזרחיים  ,כפי שהיה נהוג  ,למשל ,

הלאטינית ונשאו שמות רומיים

נבטיים .

23

חיילים ומשפחותיהם השתמשו בשפה

האזרחים כתבו ביוונית או בנבטית  ,ושמותיהם היו יווניים או

;

בבצרה אין זכר לאינטגראציה חברתית ותרבותית של צבא ואזרחים  ,האופיינית

להליופוליס ולגרש הסמוכה .

24

אגב  ,הממונה על הכספים ( פרוקורטור ) של ערביה התגורר בגרש ,

ולא בבצרה  .בגרש נמצאו שש כתובות לכבודו של הפרוקורטור  ,ובבצרה אף לא אחת  25 .גרש היתה
כנראה חשובה יותר כמרכז כלכלי  ,ואילו בצרה כבסיס

באותן

צבאי .

26

במובן זה היא דמתה לירושלים

שנים .

מטבע מקיסריה ( מימי
טריאנוס דקיוס  ,לערך
 250לספירים המתאר
אונית משוטים  ,לציון
' נמל

הדריאנוס
הדריאנוס
20

( 138 - 117

לספירה )

ראה שירר ( לעיל  ,הערה
Judaea , 11

!

"

.

, )5

היה ביורוקראט נלהב  .היערות האימפריאליים בלבנון סומנו

עמ '  , 512הערה  . 142נדון באתר זה במאמר העומד להתפרסם

על מצבת הקבר רשום  ] 005[ 1111 ' :ת 8מ Sedata VIX ] 1ן

אשה  ,חיה ארבע שנים ' )  .וראה

, :

 , 8.א= 155

'

Epigraphy Cambridge 7967 , Odord
389

21

22
23

 .ק 1971 ,

and-

0

"

] Valeria

( ' ואלריה בת לוקיוס

 . Landau, 'The:א  .צ

:

'Acts ofl' the Ffth International Congress ofl

ראה  . 279 - 281 :קק  , 157 , 34 ) 1984 ( ,י 1
ראה romain , Paris :

""

 ! -Empireא

"

נ

 ) 111 ,ל

8 . Isaac , 'Review 01 IGLS

8ן Fflaum , Les carrie:'res: procuratoriennes e'guestres sous
 .א ; 1950 , nos . 155 , 180
kTextes relatifs

Se )Tlg ,

על הליופוליס ראה לעיל  ,הערה  ; 13על גרש ראה 05טטיו  C . B .אצל קרילינג ( לעיל  ,הערה  ) 17למשל מס ' , 62

נוספות .

 . 190 , 189קיימות דוגמאות רבות
שם  ,מס '  179 - 175 , 173וראה מס ' . 207 , 165
אולם אין כמעט ספק  ,שיחידה ישבה לעתים בגרש  ,הואיל וכתובות רבות הוצבו שם על  -ידי חיילים או למענם

למשל  ,שם ,

)
ab

11 . - )3 .

1 18 garaon romaine de Palmyre
עצ ' ,
קק ) 1933 ( ,
. 152 - 168

24

.

,

בספר Roman Roads
'

ראה  . 76 - 89 :קק G . W. Bowersock, Roman Arabia , Cambridge , Mass . 1983 ,

, 14

הקיסר '

) ( Portus Augusti

מס '  , 213 , 211 , 200 , 199 , 183 , 31וראה מס ' , 23

. 171

13

בנימין איזק

בהקפדה בכתובות  :אבני -גבול הוצבו בין שטחי תדמור ואמסה :

אובלוסין

;

28

חוק המס המפורסם

27

בערים הסוריות נערך מיפקד -

של תדמור נחקק בתקופת שלטונו של הדריאנוס .

29

הוא אף היה

סולל  -דרכים חרוץ  :רשת הדרכים של יהודה נבנתה בשנים  , 130 - 120וגם בסוריה ובערביה נסללו
דרכים

חדשות .

30

היו אלה מפעלים בעלי אופי כלכלי וצבאי  .מכל  -מקום להדריאנוס יוחסה קשת

רחבה של פעילויות

;

כדברי שירר  ' :הוא קידם פעולות תרבות בכל מקום שאליו הגיע  .הוקמו

משחקי  -תחרויות  .הוא נעשה למשקמן של כל הפרובינקיות' .

מבנים לנוי ולשימוש  ,ונערכו

הדריאנוס אכן ביכר להיקרא ' משקם '  ' ,מייסד ' וכיו "ב  ,ואכן ערך

משחקי  -תחרות .

!3

אולם

בפרובינקיות המזרחיות קיימים רק מבנים מועטים שניתן לייחסם בוודאות לנדבת לבו של

הדריאנוס  .אם הוקדשו מקדשים ומזבחות לזאוס היפסי9טוס  ,כלומר להדריאנוס  ,הרי היו אלה

פולחן אימפריאלי .
ובטבריה .

ביטוי לדרישתו לצורות מסוימות של

מבנים שכונו הדריאניאון  ,בקיסריה

33

ביהודה ידוע לנו על קיומם של שני

32

קיימות קשתות  -נצחון שונות לכבודו של

הדריאנוס  ,אך אין בכך כדי להתייחס אל נדיבותו של הדריאנוס כמובנת מאליה  .למעשה אין
באפשרותנו להוכיח את מציאותו של בניין אזרחי כלשהו מתקופת הדריאנוס  ,פרט למקדשים

ולקשתות -נצחון לכבוד הקיסר  ,ואין כל סיבה להניח  ,שהדריאנוס שילם עבור הקמתם  .אולם
מדובר רק באזור לו מוקדש דיון זה  ,וגם כאן אין לראות בהיעדרו של חומר עדות חותכת לאי-

קיומו  .קיסריה זכתה באמת  -מים  ,שנבנתה בידי לגיונרים  ,אולם בניית אמות  -מים על  -ידי הצבא
היתה מקובלת למדי  .בהקשר זה יש להזכיר את ירושלים החדשה  ,איליה קאפיטולינה  .מקורות

27

 . 43 -73קק  Palrnyrine ' , Syria , 20 ) 1939 ( ,ש !  . 1( . Schlumberger, ' Bornes fronti res deהגבול נקבע

28

לראשונה על -ידי קרטיקוס סילנוס  ,שהיה נציב בשנים  . 16 / 17 - 11~/ 12ראה גם מתיוס ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 162
ראה ריי -קוקה ( לעיל  ,הערה  , )6עמ '  , 53הערה . 114

29

 . Seyrig , ' Leא

ראה מתיוס ( לעיל  ,הערה
 . 163 - 165קק ) 1941 ( ,

30

על דרכים ביהודה ראה :

, ) 18

,

בעיקר עמ '  , 175הערה

.
'

statut de Palmyre' , Syra , 22 ; ! 0

': Judaea , 1 , Theא 1 . % 0 % , Roman Roads 1י4

-Scythopolis

 . 91 ff.קק  . Oxford 1982 ,בסוריה סומנה לראשונה הדרך הליופוליס  -אבל באבנחמיל בשנת

8 . Isaac

CIL , 111 , ( 1 ! 7

 . ) 14177 . 1בערביה נסללה הדרך גרש  -אדרעי -בצרה זמן קצר לאחר -מכן  .אבני -מיל מתוארכות לשנת . ! 20

'.

ראה

:

 Gerasa nach draa , , ZDPV, 80תסע 5 . hfittmann , ' Die r mische Strasse
:
 . 113 - 133 , esp -.קק ) 1964 ( ,
~
 . 122 - 125קק

!3

שירר ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' 541

32

באופן כללי ראה

8 :

ואילך .

Hadrian' s Policy' , Mnemosyne ,

ת ] . Den Boer, 'Religion and Literature

יי

 . 123 - 144קק  ( ) 1955 ( ,נדפס שנית ב  . 197 - 218 -קק  . ( Syngrammata , Leiden 1979 ,על פעילות הדריאנוס

.

. Weber , Untersuchungen .zur Geschichte des' Kaisers
~
בפרובינקיות  ,ראה rHadrianus, Leipzig 1907 ; :

' Hadriano ' , Dizionario epigraiico , 111 , 640 ff.

,

,י

 . De:על המזבחות שהוקדשו להדריאנוס כזאוס

 .קק 4 . 5 . Benjamin , Hesperia , 32 ) 1963 ( ,נ .

האולימפי  ,ראה החומר שלוקט על  -ידי
כתובת אחת מתדמור 1906 , 111 , :
~
0 . 1054ת  .הכתובת הוצבה על  -ידי העיר כתודה לאזרח על נדיבותו בשעת כיקורו של הדריאנוס בשנת  . 130הוא
57 - 86

,

Graecae~ adResRomanas rfertinentes , Paris

יש להזכיר כאן
% . Cagnat ,,

סיפק שמן  ,סייע בכל בקבלת  -הפנים למשלחת האימפריאלית  ,ובמיוחד שילם מכיסו עבור הקמת המקדש לזאוס
( הידוע גם כמקדש בעלשמים ) ' עם אולם החזית ושדרות העמודים האחרות '  .אם גם הקיסר עצמו הרים תרומות
בהקשר זה  ,הרי הכתובות הנוגעות לכך

14

33

נעלמו .

ראה מראי  -המקומות אצל שירר ( לעיל  ,הערה

,)5

עמ '

; 542

,

.

 . Smallwood , The ,Jews under~ .ע

:

 . 432ע  . Leiden 19812 ,על יהודה באותן שנים ראה אתק ( לעיל  ,הערה
 . 54 - 66קק of Hadrian 's Reign' , Latomus , 38 ) 1979 ( ,

בגרש בשנת

; 130

08 ! 5ן

ראה  Wellesאצל קרלינג ( לעיל  ,הערה

לנוכחותו של הדריאנוס כעיר  ,ראה שם  ,מס ' . 145 - 143 , 30

) 17

 , ) 19עמ '  1 . 1)01! , ; 52-44יש

Early

מס '

. 58

the

8 . Isaac

תו  . ' Judaeaשער  -נצחון הוקם

לכתובות אחרות מגרש המתייחסות

למעלה  :אמת המים העליונה של קיסריה שהותקנה

בימי הוררוס  .משמאל  :שברי רעפים עם חותמת
הלגיון העשירי  ,נמצאו ברובע היהודי בירושלים

בתאנטיים מזכירים בנייני -ציבור שונים

בעיר .

אולם אין אף כתובת  -בניין הדריאנית אחת

34

מירושלים  ,והארכיאולוגים לא חשפו עד היום כל בניינים קדם  -ביזאנטיים בחלק הדרומי של העיר ,

למרות חיפושיהם .

35

יש כמובן לנהוג מישנה זהירות בהסקת מסקנות על  -סמך העדר עדויות  .אולם

ראוי לזכור  ,שמושבות רומיות התפתחו לאמיתו של דבר לעתים

קרובות כאיטיות רבה ביותר .

36

סביר להניח  ,שפעילותו האישית של הדריאנוס באיליה קאפיטולינה הצטמצמה בייסוד המושבה
כאמצעי מינהלי  ,ואת בנייתה מחדש של העיר הותיר ללגיון העשירי פרטנזיס ולחייליו
המשוחררים  ,על חשבונם  .ידוע לנו  ,לכל הפחות  ,שהלגיון ייצר רעפים  ,לבנים  ,צינורות ומוביל-

מים .
34

על אמת המים כקיסריה ראה מראי  -המקומות אצל אתק ורול ( לעיל  ,הערה

, ) 33

עמ '

 , 59הערה .35

על בנייני -

ציבור באיליה קאפיטולינה ראה  . 474 :ק Chronicon paschale ed . ] . Dindorf, Bonn 1832 , 1 ,
35

על תוצאות החפירות שנערכו

 . 239 -254קק 34 ) 1984 ( ,

שבין

70

,

בירושלים  ,ראה

' , . 72

 Jerusalem : :ת ]

 . Geva , 'The Camp oftbe 'Tenth.א

 rchaeological :תנע  .מסקנתו של המחבר היא  ,שבתקופה

.

לבין המאה השלישית התגוררו אנשי הצבא בירושלים במכנים זמניים ובלחי  -מבוצרים  .מסקנה זו  ,אשר

כשלעצמה אינה מתקבלת על הדעת  ,מתעלמת מן האפשרות של נוכחות צבאית בחלקים מירושלים שבהם לא

.

נערכו חפירות שיטתיות  -החלק הצפוני או הר  -הכית וראה Jerusalern :

 . 635 - 640קק Studien zu den Militdrgrenzen Roms , 111 , Stuttgart 1986 ,
ת ] ) the East, Odord University Press

36

ספרי ) press
חומות אקוויליאה בצפון איטליה נבנו בשנת

( ליוויוס

, 1 , 43

 . ) 17קאמולידונום

לא

.

1he Limits ofEmpire: 1he Roman 2: mprre

לפני  -הספירה  ,שתים  -עשרה שנה לאחר ייסוד הקולוניה

בדרום  -מזרה אנגליה עדיין היתה בלתי  -מבוצות לאחר מספר דומה של שנים

( טקיטוס  ,ספרי השנים  ,יב לב ; יד לב) .

היו .

169

"

"

13 . Isaac , '' The Roman.
117תטוע  and 1 ! 8וכמו כן

במקום היה מקדש לקלאודיוס האלוהי ומתקני  -נוחות שונים  ,אך חומות

( 1ן

בנימין איזק

הכתובות מתקופה זו בירושלים אינן רבות  ,ומספרן קטן מזה שנותר מן התקופה הביזאנטית -
כ 25 -

בהשוואה ליותר

מ . 70 -

משמעותית היא העובדה  ,שכל הכתובות הקדם  -ביזאנטיות מאיליה

קאפיטולינה  -הצבאיות והאחרות - 37הן בלאטינית  .כל זה מזכיר את הדגם שהובחן בו
בהליופוליס  ,בה עומד לרשותנו חומר רב יותר

להשוואה .

ספטימיוס סוורוס
סוורוס

לספירה ) שינה את מעמדם של מקומות רבים באזור  ,לעתים קרובות כגמול או

( 211 - 193

כעונש על עמדות שנקטו תושביהם בתקופת מלחמת האזרחים  .בפרובינקיה סוריה  -פלסטינה
הוענק לבית -גוברין וללוד מעמד עיר  .מחמת החוסר בחומר ארכיאולוגי ואפיגראפי מערים אלה
אין טעם לדון בהן  .סבסטיה קיבלה מעמד של קולוניה רומית  .באותה תקופה לערך נבנתה העיר
מחדש בפאר והדר  ,ותהיה זו מסקנה הגיונית לחפש קשר בין הענקת מעמד זה לבין תכנית הבנייה

שבאה בעקבותיה .

38

אולם חופרי סבסטיה הגיעו לכלל דעה  ,כי ייתכן שיסודות אחדים של התכנית

היו קיימים כבר  ,דהיינו קדמו לשינוי במעמד העיר  .בימי שלטונו של קומורוס החלה בסבסטיה
תקופת פריחה ושגשוג ; וייתכן מאוד  ,שעושרם של אזרחיה נתן בידיהם את האמצעים להקים
מטבע מסבסטי ( מימי
קאראקאלד 0המתאר את
ייסוד העיר

לעיר  .הנחה אחרונה זו אינה ניתנת להיאמר

בוודאות .

עתה יש לשוב לשאלה שהוצגה בתחילת המאמר

האימפריאלית הרומית על העיור

באזור ?

:

מה היתה השפעתה של המדיניות

ברור  ,שליישוב חיילים משוחררים היתה השפעה

מתמשכת על תרבותה ועמדותיה של החברה המקומית  .אם לשפוט על  -סמך החומר האפיגראפי ,
הרשויות הרומיות לקחו על עצמן אחריות ישירה רק לסלילת דרכים  ,לתחימת גבולות השובים

ולעתים להספקת מים  .כתובות על מבני -ציבור כוללות לעתים קרובות את שמות הקיסר  ,או הנציב
או את שמות שניהם  ,בהתאם למקובל  .אולם באשר לאזור הנדון אין כל עדויות לכך  ,שהרשויות
האימפריאליות יזמו בקביעות את הקמתם של מבני -ציבור בערים  .נוסחן של כתובות הבנייה
מצביע על כך  ,שהמעורבות האימפריאלית לא חרגה מעבר להסכמה פורמאלית כשלעצמה להקמת

המפעל  -לא נוסדו כל ערים חדשות  .קהילות קיימות קיבלו מעמד של עיר מן המימשל  ,אך
ההתפתחות הפיסית שלהן היתה באחריותן הבלעדית  .בסקר  -המוגבל למדי  -שערכתי  ,לא

מצאתי כל אישוש לדברי ג ' ונס  ,שהובאו בתחילת הדיון ; דהיינו  ,שהשלטון הרומי ' ראה את ייעודו
בקידום הציביליזציה של האימפריה  ,באמצעות עידוד שיגשוגן של ערים '  .מלכי  -החסות בוודאי
שלא עשו
37

זאת .

ראה Leipzig 1922 :

,

:

,

.

; ~ lateinischen:

"

ל, . 2

 .ו.
,

derStadt~ Jerusalem
אוסף ~-כתובות זה והן שייכות בבירור לתקופה שבין שנת
כשבע כתובות נמצאו לאחר הופעת

38

קונסטנטינוס  .כל השבע הן בלאטינית.
קשר כזה מוצע על  -ידי סמולווד ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '
 . 6ק Samaria , London 1957 ,

Kenyon , The Objects

 . 35קק  ! Samaria London 1966 ,ם

16

]. 1

. 490

על מסקנות החופרים ראה

צצח !

7 :

הקולוניה נוסדה

בין  201ל , 211 -ככל הנראה בשנת . 201

תמיכתה הצבאית בניגר בשנת

7 . Crovfoot , Kathleenי 3 .

 Digestalustinianiולגבי המטבעות -

1 . XXXIXע the British Museum: Palestine , Bologna 1914 ,

194

crowfoott :
) ;

7 .י  .ג
7 .ן  .נ

! שש 708 11 8 . ] . Sukenik , Theתט ] crowfoott Kathleen 14 . 1

"  15 , 1 ,ן ,

על מעמדה הקולוניאלי של סבסטי ראה

4 .י

70

לימי

( ' Severi ; 9! , 5שח

"

of the Greek coins

 ! ! ,נו  .ו

)[ .

. Catalogue

קודם  -לכן נשלל זמנית מניאפוליס המעמד של עיר בגלל

 . ( ScriptoresHistoriaeAugustaeאם כי מאורעות אלה

לא התרחשו בעת ובעונה אחת  ,ייתכן שהיה קשר כין העונש הזמני של העיר האחת לבין קידומה של שכנתה .

איגרת מצפת משנת שס " ת

( ) 1607

שרגא אברמסון

מצבה של צפת בשנות המחצית השנייה של המאה הרביעית לאלף החמישי ידוע לנו מהרבה
תעודות  ,איגרות והקדמות לספרים וכן מל שאלות ותשובות ; מכל אלה מצטרפת תמונה עגומה של

המצב הכלכלי הקשה של העיר  .משולחים הרבה יצאו ממנה אל תפוצות ישראל בכל מקום  ,כדי

צפת .

להתריע ולהזעיק עזרה לתושבי

מפורסמות איגרותיו של ר ' שלמה שלומיל מדרעזניץ  ,תושב צפת מאז שנת שס " ג  .באחת
מאיגרותיו הוא מרבה לשבח את ארץ ישראל ואת

טובה י

ובאיגרתו הגדולה משנת שס " ז  ,היינו

ארבע שנים לאחר שהגיע לארץ  ,הוא שר שיר של שבחים לארץ שהכול בה וטעם פירותיה

משובח .
בצפת  .בקשו
2

ולכאורה הוא ניגוד למה שאנו יודעים על הדחק והצער והרעב ששררו באותן שנים

3

להסביר את הדבר בכך  ,שר ' שלמה היה שקוע בעולמות העליונים ולא חש בכל

הסבל אשר סבלו תושבי צפת בזמן הזה  4 .אבל באמת כשאנו מדקדקים בדבריו  ,אנו רואים שאין כל
סתירה ביניהם

:

כשהוא משבח את טובה של הארץ אינו אומר אלא  ,שארץ  -ישראל פירותיה יפים

וטעמם מתוק והשפע הוא גדול  ,אבל אינו אומר שהפרוטה מצויה ואפשר לו לאדם ליהנות

מכל זה  .ובאיגרתו השנייה משנת שס " ז הוא אומר בפירוש

:

זולת זה מצאתי כל ארץ הקדושה מלאה ברכת ה ' ושובע גדול וזול גדול אשר אין להעריך
ואין לשער ואין לספר ואני כשראיתי השפע הגדול הנמצא בארץ הקדושה וראיתי
ישראל אין להם זכות לאכול מפריה ולשבוע מטובה [ הדגשה זו ולהלן שלי ,

ש "א]

בכיתי בכיה גדולה ואמרתי מי יתן והיו אחינו ב " י יודעים המעשר לבד מהשפע והטובה
והשובע גדול שנמצא כעת בא " י היו בוכים יום

ולילה . . .

ולאחר תיאור השפע הוא מסיים  ' :באופן מי שזכה מהש " י לקבוע דירתו בא " י ויש לו מעט ממון
שיוכל להתפרנס אשריו ואשרי
1

חלקו . . .

' כאן כבר רמוז כל מה שאדם נבון יכול להבין מן

"

 " 1ר מקנדיאה ( יוסף שלמה רופא דלמדיגו )  ,תעלומות חכמה

;

שבחי האר " י  .בנוגע למכתבים של ר שלמה

בכלל  ,נשאו ונתנו בניהו ותמר  ,עיין ספרו של ד ' תמר ' מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובאטליה ' ,

.

ירושלים  ,תש " ל  ,עמ '  168ואילך ואני מעיר על פרט אחד  :באגרת ר ' שלמה כמעשה האר " י והילד  ,שכתוב
באגרת ר ' שלמה  :כעבור כמו חצי שעה ראה זה הנער וכו '  ,וביאור הישר '  :לשעה

אין צורך לסרס את דברי
וכו '  ,אלא במקום חצי שעה צריך לומר חצי שנה  ,והכל מובן ופשוט  .ו ' לשעה '
( מסוים )  ,ואין צורך לתקן אף שם  :לשנה !

הסתכל הרב בפני הנער וכו' .

ר ' שלמה ולומר  :לאחר זמן קרוב לשעת החופה  ,כיון שעבר כמו

חצי שעה לפני החופה

שב ' אור הישר '  ,פירושו  :לזמן

שם .

2

תעלומות חכמה ,

3

עיין  ,למשל  ,בתיאורו של שליח צפת ר ' יום  -טוב צהלון  ,בהקדמתו לשאלות ותשובות שלו ( שו " ת לר ' יו " ט

צהלון  ,ויניציאה תנ " ד )  .אמנם הוא מדבר על זמן קצת קודם לזמן שאנו עומדים בו  ,אבל כך אנו שומעים מן

תיאורי כל שליחי צפת ( ראה  ,למשל  ,א ' יערי ,שלוחי ארץ ישראל  ,ירושלים תשל "ז , 2עמ ' . ) 255 - 233
ונהי עולה מן התיאורים על דוחקה של צפת  ,ומכל זה אין אנו שומעים לכאורה דבר וחצי דבר במכתבי ר ' שלמה .

שקול הגה

4

ש ' אסף

;

אגרות מצפת  ,קבץ על יד  ,יג  ,ג

( ת " ש )  ,עמ '

קיט .

17
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התיאור הנלהב שהוא מתאר את הארץ ואת טובה  .כיוצא בזה אף התיאור האידילי של יחס הערבים
18

אל המקומות הקדושים בארץ  .וזה מזכיר לנו פתגם שנמצא בתלמוד בפי ר ' יוחנן על טבריא

:

' נהירנא כר הוו קיימין ארבע סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא מדלית איסר ' ( זוכרני
כשהיו עומדים ארבע סאין בסלע והיו הרבה נפוחי  -רעב בטבריה  ,מכיוון שלא היה איסר ) 5 .
5

בבלי  ,תענית יט ע " ב ; בכלי  ,בבא בחרא צא

ע " ב.

איגרת מצפת משנת שמ " ח

בוא וראה שאף במכתב הרביעי של ר ' שלמה  ,לאחר תיאור חכמי צפת וגדוליה הוא אומר

:

' ואח " כ אומרים אנא השם חזקם ואמצם [את נדיבי חונן  -לארץ התומכים בצפת ] ותן להם רחמנות
להטיב לנו ולא נכרת ברעב בארץ החיים ואל יגרמו עונותינו לצאת מארץ חמדה טובה ורחבה

בעבור פריסת לחם ' . . .

6

אם כן  ,ר ' שלמה אינו מכחיד את המצב האמיתי  ,אלא ששני דברים הם

חשיבות הארץ וגדוליה וחיי

:

יום  -יום .

והנה האיגרות שנשלחו ובהן תיאור מצבה הקשה של צפת  ,נכתבו מטעם מוסדות  ,שביקשו

עזרת הקהל בחוץ  -לארץ  ,אם למוסדות אם ליחידים  ,וכולן מן הארץ לחוץ  .האיגרת הנידונה להלן
נשלחה אמנם מן הארץ  ,אבל לא כדי לבקש עזרה  ,אלא כדי להניא חכם מלבוא לארץ מחמת המצב
הקשה ששורר בה ; ולא עוד אלא שהכותב מייעץ לחכם שישאר במקומו  ,כי חשוב יותר לשבת
ברוסיה ולהרביץ בה תורה מלעלות לארץ ולהתענות בה עכשיו  .לעת זקנתו  ,כנראה כשלא יוכל
להרביץ תורה  ,אז יעלה

לארץ .

7

האיגרת הקטנה שאני מפרסם מחדש  ,לא מצאתיה בכתב  -יד  ,כי אם בספר נדפס  ,אלא שהיא
שקועה בתוך הערות ל ' שולחן ערוך '  ,ועל  -כן לא ראוה חוקרים  .המדובר בספר קטן בשם ' לחם

.

הפנים '  ,חלק שני  ,לר ' משה יקותיאל קויפמאן  ,ב " ר אביגדור כ " ץ  8המחבר היה חתנו של בעל ' מגן
אברהם ' על ' שולחן ערוך  ,אורח חיים '  ,ו ' זית רענן ' על ' ילקוט
לספר ' מגן אברהם ' על תוספתא נזיקין לבעל ' מגן

אברהם ' .

!0

שמעונ " .

9

הספר הקטן הזה נספח

בחלקו השני של ' לחם הפנים ' יש

הגהות ל' יורה דעה ' מהלכות יין נסך עד הסוף  ,וכן כמה הוספות וציונים לכל חלק ' יורה

דעה ' .

6

אסף ( לעיל  ,הערה א  ,עם ,

7

דרך מחשבה זאת מזכירה לנו את דברי קצת מן הראשונים  ,שאמרו שבזמנם אין מצווה לעזוב את מקום מושבם

קלב.

בחוצה לארץי שפרנסתם מצויה להם  ,ולבוא לארץ להתענות בה  .והדברים ידועים  .בוא וראה מה שוגה מחשבתו
של בן הארץ  ,שגרמה לו שעתו ולא היה יכול לחזור לארץ  ,הוא אומר

אחרת  .משם

ר ' חיים יוסף דוד אזולאי

( החיד " א ) מביא ידידו כספר ' דבר המלך ' ( חלק ב  ,דף עה ע " ד  ,לשער ט פרק ט  ,סוף ד " ה ליריאיו )  ' :מי שאין
רוצה לשכון בארץ הקודש וירושלם  ,ישכון פה עיר המעוטרה [ליוורנו ] '  .כמדומה לי לא היתה ידיעה זאת
למראה עיניהם של כותבי תולדות היהודים בליוורנו  ,וכותבי תולדות
8

בעל

הרחיד " א .

' חקי חיים ' ( על ' שולחן ערוך אורח חיים ' )  ' ,חקי דעת ' ( על ' יורה דעה ' )  ' ,חקי משפט ' ( על ' חשן משפט ' ) ,

' חקי עזר ' ( על ' אבן העזר ' )  ,ו ' לחם הפנים ' ( חלק א  ,על ' יורה דעה ' )  .חלק א של ' לחם הפנים ' נדפס תחילה בהענא
תע " ו  ,וחלק ב באמשטרראם תצ " כ  .לאחר מכן בשנת תצ " ז נדפסו שני החלקים יחר בפיורדא  .עיין  :י " א בן יעקב ,
אוצר הספרים  ,ווילנא תרל " ז  -תר " ם  ,אות י  ,סימן
9

: 473

' ישמח ישראל '  .ואות ל סימנים . 175 - 173

ראוי להזכיר כי לא כל מה שנדפס מזית רענן ' הוא של בעל ' מגן אברהם '  ,אלא מספר ' ברית אברהם '  ,היינו
מאיוב  ,עזרא ונחמיה  ,דברי הימים וחמש מגילות  .כמות שהעיר ר ' מתתיהו שטראשון ( רמ " ש ) ב ' המגיד '  ,ט ,
( ) 1865

10

עמ '

325

( = ' מבחר כתבים '  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '

41

רלג ) .

ההדפסה היא משונה  :עד בבא מצועא סוף פ " ט הדפיס את כל התוספתא  .פרק י השמיט  .ממשיך פרק יא עד
הסוף  .בבא בחרא פ " נ  -פ " ר השמיט  ,וכן פרק ז עד סוף המסכת  .זה הכלל  :כל פרק שלא היה בו אפילו פירוש
עניין אחד השמיטו  .מסנהדרין ואילך הדפיס חלקים בלבד  .מפרק ב  :האב אומר לעבר וכו '  .פ " ג  -הכל  .מפ " ה ,
פיסקא אחת בלבד  ,וכן מפ " ו  .מפרק ז  -פיסקאות אחדות בלכד  .פ " ח השמיט כולו  .פ " ט  -יא פיסקא אחת
מכל אחד  .פרק יב השמיט  ,ופרק יג הדפיס פיסקא אחת בלי כל פירוש  .מפרק יד הדפיס קטע גדול אבל פירוש
נמצא בו לסוף בלבד  .מכות פ " א יש בו בין פירוש ובין תיקון  ,אבל אין בו אלא מעט  .פ " ב הדפיס קצת אבל אין בו

כל פירוש  .פ " ג פיסקא אחת והערה  .מתוספתא שבועות הדפיס כ " י פ "א ויש בו ציון בלבד על ' ואם כפר הראשון ' .
פ " ב השמיט  .פ " ג קטע גדול בלי כל פירוש  .ולא העתיק יותר ממסכת זאת .מעדיות העתיק מפ "א וקצת הערות .
פ " ב השמיט  .ומפ " ג העתיק את סופו בלבד  ,ובלי פירוש  .מעבודה זרה העתיק מפרק ג ואף כאן בלי פירוש  ,ואחר
כך מפרק ה העתיק מקצת  :אלימלך וכו ' ואח " כ מפרק ט פיסקא אחת ; וציון  .מהוריות העתיק קצת מפרק ב וכזה
סיים  .קשה לבאר את דרכו של המדפיס  .אפשר שידע שישנן הערות למקומות אלה ולא מצאן אחר כך ואפשר
שביקש לקבוע נוסח .

11
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ובהגהה ל ' יורה דעה '  ,סימן רלו  ,דף מח ע " א  ,על דברי הרמ " א בנוגע לשבועה לעלות לארץ -

ישראל  ,מביא המחבר את דברי בעל ח " ה ( ' תרומת הדשן ' )  ,סימן פח בחלק פסקים וכתבים ,

ש ' כל

איש ישער בעצמו בהשגת גופו וממונו באיזה דרך יוכל לעמוד ביראת השם ובשיעור מצוותיו כי

זה כל האדם '  .וממשיך

המחבר :

וכזה הלשון קריתי באגרת ר ' אברהם בליף נרו [ = נטריה רחמנא ויפרקי ( ני ) ה ] ין סו
חשון שסח נכתוב לווינציאה למהר " ר יהודה זצלה " ה 2 .י במר דוד קאפילש3י אמר לי

שאדוני אמר לו שידבר עמי איך דעתי נוטה אם יבואו לא " י א " ל ואם לאו ]  .יוודע למכ " ת
[ למעלת כבוד תורתו] שיותר נ " ל [ נראה לי ] לשבת בארץ רוסיא ולהרבצן תורה בישראל

מאשר יבא לא " י  ,כי לעת עתה א " י מבולבלת מאד הקב " ה ירחם עלינו ועל כל עמר
ישראל  .הקב " ה יזכהו לזקנה טובה וכשיהיה זקן אזי יבא ברנה לא " י  .ובכל מקום
שיעסוק אדם בתורה ובמצות שם הוא ארץ

ישראל .

ובשעה שר ' שלמה שלומיל כתב את איגרותיו הנלהבות  ,נשמע אפוא קול  -נכאים של גדול בתורה ,

יושב צפת  ,שדואג לטובתו של מי ששאל ממנו עצה אם לעלות עכשיו לארץ  -ישראל  .ודאי שהמצב
הקשה של צפת באותה שעה גרם לכתוב מה שכתב ; וכבר ראינו שאף הנלהב ר ' שלמה שלומיל

מזכיר את פרוסת הלחם שהם מתפללים עליה  .מכל מקום  ,לא שמענו דברים מפורשים חריפים
היוצאים מפי תושב צפת כדברי ר ' אברהם

אלו .

ולעניין כתב מניעה מלבוא לארץ  -ישראל מחמת המצב הקשה  ,אין הוא חדש באיגרת זאת

בלבד  .וכבר ידענו שלפני זמנו של הכותב  ,ולאחר זמנו כתבו איגרות כאלה  .די להזכיר את דברי ר '
משה באסולה ב ' מסעות ארץ ישראל ' ( בשנת רפ " ב  ' : ) 1522 ,לא יצא מאיטליאה מי שאין לו מלאכה

ולא קרן פן יפול בחרטא ובחדרה  .ולחכימא ברמיזא ' .

4ן

וקרוב יותר מה שכתב ר ' יקיר בן ר ' גרשון

מקיטוב  ,אל חותנו ר ' משה אוסטרר  ,מגיד דק " ק בראדי ( משנת תק " כ ,

) 1760

!5

:

' גם ראיתי במכתב

קודש שדעתו לבוא לא " י ושואל ממני עצה ורשות  .אני מוכרח להשיבו מפני הכבוד  ,יאמין לי לולא
11

ר ' אברהם בליף  ,הוא בוודאי ר ' אברהם פליף  ,מגורי האר " י  ,שהרבה חידושים שלו נזכרו בספרי הר ' חיד " א ,

ובעיקר כ ' פתח עינים '  ,בייחוד לסדר מועד  .בליקוט שהובא בשמו לתענית כג ע " ב  ,ד " ה ' א " נ הני בריונ " ,

כתוב :

' ראיתי ברוב גמרות של קלף המדוייקות ליחיה להאי א " נ וכו '  ,וזוהי שכתב רש " י לעיל סוף ע " א אי נמי משום
בריוני כתוב בספרינו  .ודברי רש " י אדהכא קאי  .וכן הסכימו הרבנים מהר " ר סולימא  ' 7אוחנה ומה " ר יום  -טוב

צהלון ( כיוצא בו כתב אף ב ' פתח עינים ' לסוף מועד קטן

!)

אבל הרם מהר " ר יעקב אבלאלעפיא פירש ' דדברי

רש " י הם במקומם והיה גירסתו לעיל ' וכו '  .ועיין  :כן גריון  ,ספר חמישי  ,פרק לז  .עכ " ל [ עד כאן לשון ] לקוטי

מהר " ר אברהם פליף כ " "  .מאלטער במהדורת תענית שלו לא הזכיר את ' פתח עינים ' ומה שכתוב בו  .ב ' כסא

רחמים ' למסכת סופרים פרק ט ה בתוספות ד " ה  :ואני  ,כותב החיד " א על דבר אחד שכתב כ ' פתח עינים ' על שם
ר " א פליף  ,שמצא אותו אחר כך בחידושי אגדות למהרש " א  .בשנת שע " ב כותב חתנו של ר " א פליף כהסכמתו על

ספר ' באר שבע ' לר ' יששכר אילינברג ( בדפוס הראשון )  :יעקב בכה " ר [ בן כבוד הרב ] חיים ז " ל ה " ה חתן החכם
השלם חסיד ועניו מוה " ר אברהם פליף זלה " ה וזכרונו לחיי העולם הבא ] פה צפת תוב " ב שנת שע " ב לפ " ק  .את
ההסכמה מזכיר בעל ' באר שבע ' בהקדמתו ( על ר " א פליף עיין עכשיו מ ' בניהו בספר ' אסופות '  ,ספר א ורושלים

תשמ "ז  ,עמ '  10ואילך ) .
ר ' אברהם פליף אף העתיק את ליקוטי רבינו בצלאל ( אשכנזי )  ,שהובאו הרבה ב ' פתח עינים '  .עיין  ,למשל ,
למגילה ז ע " א  :בלקוטי רבינו בצלאל כ " י ארוכה לו עלתה  ,ובראשונה מייתי נוסחאות מתוספות כ " י ושוב כתב
כדי לעמוד על ביאור דיבור זה  ,עיין במהרש " ך ( מורנו הרב שלמה כהן ] ח " ב וכו '  ,ובסוף הליקוט אסר רחיד " א

20נ

:

' ונראה דהמזכיר מהרש " ך ח " ב הוא המעתיק מהר " א פליף '  .ושם ע " כ אות כ  ' :וראיתי כלקוטי רכינו בצלאל כ " י
שהעתיקם מהר " א פליף והוסיף ממנו ומרכני זמנו ' וכו '  ,ולמועד קטן ט ע " א  ,בשם בנו .
12
13

15

לא

ידעתי לזהותו  ,כנראה שהיה מרוסיה  ,נקלע לוונציה  ,וביקש להמשיך דרכו לארץ

לזהותו .

לא ידעתי
ג ' שלום  ' ,שתי אגרות מאו

המחבר .

-,

ישראל.

 14מהדורת " בן  -צבי ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ ' .44
ישראל משנות תק " ך  -תקכ " ד '  ,תרבתן  ,כה ( תשר " ק  ,עמ '  . 435ועיין בהקדמתו של

איגרת מצפת משנת שס " ח

-

-

-

--

-

-- - ,

*
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י
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"

% ,ס סעעון '

וססש

9

( גני לסרן סיק' ) ויעיק מחין נמבעיס נסן

 ~ 1 )aעת פנל משתיו נתקי עססמ מנוסס לים שפר הומס מררתנו) :
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,

,

 O9נעופר ימינת מוכס
ס5ת 6סנ כסוכתי וסנים עחפףר csw I ss
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ואירם ?

*

שאהבתו תקועה בלבי הייתי מניח אותו לבוא לכאן ואח " כ היה מתחרט ולא היה סיפוק בידו לצאת
כי כמה אנשים חשובים באים לכאץ ומביאים איזה ממון ואוכלים אותם בשנה ראשונה ואה " כ הם

יוצאים מדעתם ומשתגעים מרוב צער וכו '  .הן אמת שישיבת הארץ היא טובה עד מאד לזקנים
ולא לבחורים  ,ולולא שאלהי אברהם היה בעזרתינו וכו ' 6 .י לכן אם ישמע לעצתי ישב

במקומו וכשיזכה לשבעים ויהיה ידו מספקת בוא יבוא ברנה וכו "  .כמעט כלשון האיגרת
שלפנינו

16

!

על  -פי בבלי  ,ברכות ו

ע "ב.

איגרתו של

1

.

=מן י

סיפורה של כתובת
בבית  -הכנסת הקראי בירושלים
חנה יעקבסון
לזכר האדריכל יעקב פינקרפלד הי " ד שהיה ראשון
החוקרים  .של מבנה בית  -הכנסת הקראי בירושלים

בית -הכנסת של העדה הקראית בירושלים שוכן ברחוב הקראים שברובע היהודי בעיר העתיקה ,

מול בית  -הכנסת ' תפארת -ישראל ' ( ניסן ב " ק ) .
ענן בן דוד  ,עלה לירושלים בשנת

עצמו מעולם לא עלה לירושלים

754
;

ן

המסורת הקראית מספרת  ,כי מייסד הכת הקראית ,

.

ובנה את בית  -הכנסת  2אולם מקובל על כל החוקרים  ,כי ענן

כל פעולתו היתה בבבל  ,ושם

נפטר .

3

בתקופת השלטון הירדני חרב בית -הכנסת הקראי כשאר בתי  -התפילה היהודיים בעיר העתיקה .
הוא שוקם בשנת  , 1981במהלך שיקומו של הרובע

היהודי .

4

מתוך שלוש  -עשרה כתובות שעדיין היו בו ובקירות הבתים שבחצרו בשנת  , 1928בעת עריכת

סקר בית -הכנסת על  -ידי אדריכל יעקב פינקרפלד  ,נותרו היום שש כתובות בלבד  ,אחת מאלו היא
כתובת הקדשה לכבודו של הרב יצחק כהן  .היא חרותה בלוח שיש

(  35א 115

ס " מ ) והיתה קבועה

במקורה מעל שבכת עזרת הנשים  .כיום  ,בבית  -הכנסת המשוקם  ,קבועה היא בקיר המערבי של

בית -הכנסת  ,וזה לשונה

:

5

*

לנושא הכתובות בבית  -הכנסת הקראי בירושלים  ,וגם
אותי יד זה .
שהיפנהלכתב -
חשוכות
אנקורי ,
והארות
להערותצבי
מזמנופרופסור
למורי ורבי
להקדיש
מודה
הואיל
אני

1

ראה מפת הרובע היהודי בירושלים אצל  ,י ' דרורי  ' ,ירושלים בתוקפה הממלוכית '  ,פרקים בתולדות ירושלים
בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

2

ש " א פתננסקי  ' ,ראשית התישבות הקראים בירושלים '  ,ירושלים  ( ,בעריכת א " צ לונץ )  ,י ( תרע " ד )  ,עמ '
4

.ע

1973 ( Reprint ) ,

[ להלן  :מאן ,
3

. 215

Jewish HYstory andLiterature , 11 , New-York

מחקרים ] .

",

; 116 - 83

 , Texts and Sntdiesתם48י

7.

מסורת זו מצאה את ביטויה הראשון במאה הי " ב  ,בחיבור הבתאנטי של אליהו בן אברהם  .ראה  :ש ' פינסקר ,

ליקוטי קדמונית  ,כ  ,נספח יב  ,וינה  , 1860עמ '  ; 104א ' פירקוב " ן  ,בני רשף  ,וויען חרל " א  ,עמ '  , 17והיא נתגלגלה
לחיבורים מאוחרים יותר  .אמנם ר ' מאהלר עדיין נוטה לקבל מסורת זו  ,וראה  :ר ' מאהלר  ,הקראים  ,ירושלים
 , 1949עמ '  ; 230ואולם ראה ביקורתו של צ ' אנקורי  ' ,רפאל מאהלר וחלקו בחקר הקראות '  ,גלעד  ,י ( תשמ " ח ) ,
עמ '  , 40 - 11ובמיוחד עמ '
4

. 32

ראה תצלום בית  -הכנסת בחורבנו  ,י ' ארדר ; ' המפגש של הקראות עם המגילות הגנוזות והספרות האפוקריפית
הקרובה לה '  ,קתדרה ,

42

( טבת תשמ " ז )  ,עמ '  , 59עם כתובת ההקדשה שקבע א ' פירקוב " ן על המשקוף בשנת

 . 1863כתובת זו קבועה היום בקיר הפנימי של גרם המדרגות ( היא מושחתת מאד ולמעשה אינה ניתנת עוד
לקריאה )  ,וראה שיחזורה בתצלום  ,שנעשה על  -ידי עדת הקראים בירושלים בשנת  . 1982וראה תעתיקה אצל "
פינקרפלד  ' ,בית  -הכנסת לעדת הקראים בירושלים ' ( עורכים א " ל סוקניק ו " פוס )  ,ירושלים  ,קובץ החברה

:2 :2

העברית לחקירת ארץ  -ישראל  ,ב ( תרפ " ח )  ,עמ ' ריח  ,כתובת מס ' . 5
פינקרפלד ,
5

גודלה המקורי היה

 23א 90

ס " מ  [ .להלן

:

בית  -הכנסת ] .

תעתיק הכתובת נעשה מן המקור  ,פרט להשחתות של מילים מספר  ,שאינן ניתנות עוד לקריאה ( ראה תצלום ) ,
ואשר לא היו בה בעת עריכת סקר בית  -הכנסת על ידי פינקרפלד  ,והן הושלמו מתוך תעתיק פינקרפלד  ,שם  ,עמ '
רת  ,כתובת מס '

.2

כתובת בבית  -הכנסת הקראי

ייגש

אברהם

ויאמר . .

'.

הכתובת שהיתה קבועה

על משקוף בפתח בית -
הכנסת הקראי ( כתובת
מס ' 5

בסקירת

פינקרפלח

ברצות י 4דרכי אנינה  6אנלה ] ים קדוש י 4הוא הגציהן הגדול אדונם מותו ורבינו
ועטרר 7כמהרר יצחק כהן החכם השלם וריש גלותא נרו מקק קוסדינא יעא8
המשתזל לחזוק זכות עדתנו נהכגה

 9בקרק [ עק

ירוזשלינ 0מבית הכנס ] ת זה להכתב בספר

הזכרונות של המלך שולטאנן] [מחמות [ יל0י לזכרון לדור אחרת

וגם

לדבה ]

רוחו !  1להוציא ממון מכיסו [ ולבנות בדו בית הכנסת פנימה זכרה [ לו אלהט
לטובה ! 2בסוף חדש חשון שנת התקצז סימן בימיו תושע [ יההדה וישראל ישכל לבטח ! 3 .

מי הוא אותו יצחק כהן מקושטא  ,אשר לכבודו נקבעה כתובת זו  ,ושבה הוא מכונה בתארי כבוד
ויקר  ,כולל התואר ' ריש גלותא ' ? ומה הן הנסיבות שהביאו את עדת הקראים בירושלים להטריח
אישיות חשובה מקהל הקראים הקושטאי  ,שתשתדל אצל הסולטאן למען אשרור זכותם החוקית

של הקראים על נכסי דלא  -ניידי ובית -הכנסת שלהם בירושלים

?

לא כאן המקום לסקור את קורותיה של הקהילה הקראית בירושלים ; 4י ייאמר רק  ,שבראש
העדה בתקופה הקלאסית בירושלים עמדו נשיאים לבית ענן בן דוד  ,שעלו לירושלים במאה

התשיעית .

!5

גם בתקופות מאוחרות יותר  ,ועד לעת החדשה  ,הוסיפו המתייחסים לצאצאי ענן בן

דוד להתכנות ' נשיאים ' ו ' ראשי גולה '  ,ואין אנו יודעים בבירור מה היה תפקידם האמיתי בקרב

הקהילות הקראיות למושבותיה ן 6 .י אולם מן הראוי להדגיש  ,כי המתייחסים לבית דוד ( בין רבנים
6
7

8

משלי טז ז ; מלכים כ  ,ד ט ; תהילים צט
ועטרת

ראשנו .

קושטא  ,יגן עליה

אלהים .

( תהילים קלה ג) .

9

הללויה כי  -טוב

10

הסולטאן מחמוד השני

ינצרנו

( , ) 1839 - 1785

11
!2

זכרה  -לי אלהי לטובה  ,נחמיה ה יט ; יג
ירמיהו כג

ו;

הנקודות מעל  :ה וישראל

שנת תקצ " ז ( נובמבר
14

15

לעד .

כא .

שמות לה

13

ט.

. ) 1836

לא .

ן הן בנוטריקון וסכומן תקצ " ז  ,היא שנת קביעת הכתובת  -סוף חשון

בלכד .

ההבדל בסימון שמעל שם ההוויה ושאר האותיות הוא קישוטי

על כך ראה  :פוזננסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 154 - 9מאן  ,מחקרים  ,עמ '  ; 8 - 3ח ' בן  -שמאי  ' ,הקראים '  " ,פראוור
( עורך )  ,ספר ירושלים  ,ירושלים תשמ "ז  ,עמ '  ; 165 - 163ארדר ( לעיל  ,הערה  , )4עמ ' . 56

,

על פעילותם ראה  :מאן  ,מחקרים  ,עמ '
'Medieaval

 , Zםבש . 11נ

elewsl
rinEgyptl
' andfalestine Under the ; 49 - 43 , 14 - 8

! . 271 ; M . R . Cohen, Jewish SelflGovernment 4ע
'

Odord 1969 ,

,

~

'Fatimid

 . 8 - 9קק  . Princeton 1980 ,הפניות אלה מתייחסות לנשיאים וראשי הגולה הרבניים  ,אך בעיקרם נכונים הדברים
16

גם לגבי הקראים  .לגבי הנשיאים הקראים בתקופה הקלאסית  ,ראה
מאן  ,מחקרים  ,עמ '  , 1211 , 49 - 43 , 41 - 8תעודה  , 130משנת , 1644

:

ח ' בן  -שמאי  ,שם  ,עמ '

. 169 - 168

בה מכונים מנהיגי הקהילות הקראיות בדמשק

וקהיר ' נשיאים '  ,עמ '

, 1282

תעודה

, 146

' מכתב מעדת הקראים בדמשק לעדת הקראים בפולין '

( 1723

או , ) 1729

בין חוחמי המנתב  ,החמישי כחותמים מופיע ' הע [ בד ] הציע
של הנשיאים לבית ענן בן דוד  ,אשר נמצאה בידי אליהו הנשיא בירושלים בשנת  , 1830אצל פירקוב " ן ( לעיל ,

ר ] ישעיה נשיא '  .ראה העדות על שושלת יוחסין

הערה  , )3עמ ' .9

-

צן2נ

י'

חנה יעקבסון

ובין קראים ) אשר מילאו תפקיד פוליטי  -הנהגתי  ,נשאו את התואר ' ראש

גולה ' .

17

מכאן ניתן אולי להסיק  ,כי בידי נשוא הכתובת  ,ר ' יצחק כהן המכונה ' ריש גלותא '  ,היתה
מסורת  ,כי הוא נצר לבית ענן בן דוד  ,ומסורת זו היתה מקובלת גם על בני העדה בקושטא

ובירושלים  .חיזוק להנחה זו ניתן למצוא בתארים בהם מכונה ר ' יצחק כהן ברשימה שהוקדשה
לתורמים מכספם להקמת בית  -הדפוס הקראי בקוזלוב ,

!8

וזה לשונה

:

' כמה " ר יצחק כהן הרב

קוסנדינא ' .

המובהק אב " ד ומ " צ9י וריש גלותא בק " ק

אפשר שנוכל לחדד קביעה כללית דו על  -ידי בדיקתה על רקע תקופת שלטונו של הסולטאן
מחמוד השני.

20

בשנת

מינה הסולטאן לראשונה מזה מאות בשנים רב  -כולל ( חכם

1835

העות ' מאנית .

כממונה על יהודי האימפריה

21

באשי )

מתיאוריו של לודביג פרנקל  ,אשר ביקר בקושטא

בפסח  , 1857עולה כי העדה הקראית בעיר  ,שמנתה בעת ביקורו בין

 200ל 250 -

נפש ( כחמישים

משפחות )  ,היתה נפרדת לחלוטין מן העדה היהודית הרבנית ; שלא כבזמנים עברו  ,בהם הוותה
הקהילה הקראית גוש אחד עם הקהילה הספרדית בבירה לצורך פרעון מיסי המדינה והמיסוי
היהודי

הפנימי.

22

על עצמאותה של הקהילה הקראית בבירה אנו למדים גם מסיפור נוסף של

פרנקל  .זמן רב לפני בואו ( כך מספר המחבר ) העמיד הסולטאן לרשות הקהילה היהודית מגרש

.

גדול ויפה לשם בניית בית -חולים הקהילה הרבנית לא הצליחה להשלים את הבנין מחמת מחסור
באמצעים  ,וארבעת קירותיו החשופים התחילו
הקושטאית על אותו מגרש

בית  -חולים לתפארת.

מתפוררים .

לעומתה הקימה עדת הקראים

23

מכאן ניתן אולי להניח  ,כי בעת שמינה הסולטאן את הרב  -הכולל הראשון  ,כמייצג העדה
היהודית כולה ברחבי האימפריה  ,התייצבה לפניו העדה הקראית וטענה כי מזה שנים רבות היא
עדה עצמאית  ,המשלמת את מיסיה באופן עצמאי ואינה כפופה בכל צורה שהיא

למרות הרבנית .

לפיכך  ,היא ביקשה מאת הסולטאן למנות לה חכם  -כולל נפרד ; מה גם שמצוי בקהילה מנהיג

קראי  ,שבני עדתו רואים בו ראש  -גולה  .אם הנחתנו נכונה  ,נענה הסולטאן לבקשת העדה ומינה את
ר ' יצחק כהן לרב  -כולל של עדת הקראים

ריאלי .
17

18

;

ואם כך  ,מתמלא אמנם התואר ' ריש גולתא ' תוכן

24

כהן ( לעיל  ,הערה

עמ '

) 15

. 192

אהרון הרופא  ,המבחר וטוב המסחר  ,גוזלוו ה ' תקצ " ד (  ( ) 1834מהדורת פירקוב " ן  ,יבפטוריה תקצ " ה
עמוד פתיחה שני ( ללא מספור ) פותח במילים  ' :ואלו שמות החברים המבורכים מקה " ק קוסטנטינה '  .בעמוד

[ , ) ] 1835

הראשון של אותה הרשימה  ,שלישי ברשימה כולה מופיע

נ"" .

הנאמן ראש גולה
19
20

21

אב בית  -דין ומורה

 .עק 1969 ,

:

' אדוננו ועט " ר כמה " ר שמחה ירו ' [ שלמי ]  ,השר

צדק .

 , IVt Chicago-Londonם10חם ] 1ץ9נ 10שםק0עץ0אן E . Z . Katal , 'Mahmud ] 1 ' ) 1785 - 1839 ( ,

 ( 634-635וראה לעיל  ,הערה . ) 10
Empire ottoman , Paris
 . 151ק 1897 ,

"

,
'

'

~ desiisraeYites

4 . Franco , L histoireנ .

פרנקו מביא שם את נוסח

'

לאברהם הלוי  ,הרב  -הכולל ( חכם באשי ) הראשון  ,על  -ידי הסולטאן מחמוד השני .

הפירמאן שניתן בשנת
 . 192 - 195קע  , ] . 14 . Frankel , Nach Jerusalem Leipzig 1858 ,פרנשל מתאר את סמכויותיו הנרחבות של
הרב  -הכולל  ,ביניהן מינוי ופיטורי רכני הקהילות בכל רחבי האימפריה  ,אב בית  -דין העליון לכל יהודי
1835

.

האימפריה  ,אחראי על גביית המיסים והעברתם לשלטונות ועוד  .כן ראה

1?4

Galanti, Histoire des ~ufs :

) .ע

 . 107 ff.קק d'Istanbul , 1 , Istanbul 1941 ,

. 206

שם  ,עמ '

. 198

22

פרנקל  ,שם  ,עמ '

24

הגחה זו ניתן יהיה לאמת  ,רק אם יימצא בארכיונים העות ' מאנים הפירמאן המאשרר את המינוי  .אולם בין כך או

23

כך  ,אין ספק כי בשנות השלושים של המאה הי " ט היה יצחק בהן האישיות ההנהגתית הבכירה של קראי

כתובת בבית  -הכנסת הקראי

חלקו של יצחק כהן  ,בחיזוקו של היישוב הקראי בירושלים מתבלט במיוחד על רקע מצבה
העלוב של הקהילה הקראית הירושלמית כבר כמאה שנים

לפניו .

דלדולה של הקהילה הקראית גרם לכך  ,שרוב נכסיה עברו בשנת

1708

לידי הרבניים בעיר

כפיצוי על חוב שחבו להם  .אפשר שהיישוב הקראי בטל אז לחלוטין  ,כפי שניתן ללמוד מעדותם
של הרבניים בפני השלטונות בשנת

. 1744

בעדותם טוענים אלה

:

 . . .זה לנו ששה ושלושים שנה שאנחנו יושבים בחצרות ונתחזקנו ונאחזנו בהם  ,כי

הקראים יש להם כמה שנים שעזבו את מקומם וחצרותיהם והלכו לאחיהם  .והסיבה
שעזבו את מקומם

היא שהיו עניים מרודים מאד עד אין חקר . . .

וגם מצאנו כתוב בפנקס

של כוללותינו כי הקראים חייבים לנו סך גדול ועצום שלקחו בהלוואה מכוללות הרבנים
ומרוב עניים לא יכלו לשלם את חובותם ונתנו לנו את הקרקעות וחצרות תחת חובותם
ואנחנו קבלנו מהם

בשנת

1744

זאת .

25

חודש היישוב הקראי בירושלים על  -ידי החכם הקראי שמואל בן אברהם הלוי מדמשק ,

( בניו ובני  -בניו של שמואל הלוי עמדו בראש העדה הירושלמית הקטנה עד שנת

. ) 1906

לא זו

בלבד ששמואל הלוי הצליח להקים מחדש את הקהילה הירושלמית  ,הוא אף השכיל להוציא את
נכסי הקראים שהופקעו על  -ידי הרבניים  ,ולהחזירם לקהילתו  ,כפי שניתן ללמוד מן הדין  -וחשבון
על מהלך הדיון המשפטי שהתנהל בענין זה בפני המושל והקאדי של ירושלים

:

 . . .אני הפשא והקאדי וכל השופטים הנמצאים פה גוזרים עליך 26שתריק את הבית אשר
אתה יושב בו ותצא ממנו  .וגם מן החצר תצא ותמסור אותו לבעליו זה הקראי כי הוא זוכה
בנחלת אבותיו ועדתו  ,והדין עקרו  ,ולא עזרף  ,כי אתה תפשת וישבת בחצר ובבתים בדרך
גזלנות  ,ולא במכר וקנין כנהוג בכל העולם להיות בידך שטרי מכר וקנין מאת הממשלה
כתובים בעדות ושופט והממשלה  ,והקראי יש בידו שטרי מכר וקנין משנים קדמוניות  ,ועתה
יש בידו יכלת להוציאך מן הבית והחצר בעל קרחך ושלא בטובתך כי הדין עמו  ,וגם שני
החצרות האחרים ששבשו אותם עדתך וישבו בהם בחזקה ובדרך גזלנות עשו ע.שר להם ולא
במשפט  ,אנחנו גוזרים עליהם שלריקו את הבתים ויצאו מן החצרות וימסרו ויתנו אותם
לבעלם זה הקראי

שמואל . . . .

27

הוצאת הרכוש הקראי מידי הרבניים גרמה לסכסוכים קשים בין שתי העדות  ,והרבניים נקמו בעדה

הקראית ובעולי  -הרגל הקראים במעשי התגרות שונים  .ההתגרויות התבטאו בעיקר בתביעות
כספיות מופלגות מעולי  -הרגל הקראים  ,עד כי הללו פסקו מלפקוד את הארץ בתקופה

ההיא .

פעולה אנטי -קראית זו נתגלתה כחרב פיפיות וגרמה לרבניים הפסד כספי ניכר  .אז פרסמו מנהיגי

הרבניים בירושלים ובחברון קול  -קורא אל הקהילות הקראיות בתפוצות שבו נאמר

:

האימפריה העות ' מאנית  ,והיו לו מהלכים בחצר הסולטאן  .ראה גם :
ובארצות הקדם  ,ה  ,סופיה תרצ " ז  -תרצ " ח  ,עמ '  ; 145ר' פאהן  ,ספר הקראים  ,א  ,בילוגריי תרפ " ט  ,עמ ' . 97
מכנה את יצחק כהן ' חכם הקראים בקונסטנטינופול ' .

ש " א רוזאניס  ,קורות היהודים בחורקיה

25

( ללא שם מחבר )  ' ,קורות חצר הקראים עם בית  -הכנסת שבו שבעה " ק '  ,ירושלים ( בעריכת א " מ לונץ )  ,ו ( תרס " ב ) ,
עמ ' , 240

26
27

פאהן

. 248

25

במשפט זה הופיע בשם הקהילה היהודית הרב  -הכולל של ירושלים  ,שם  ,עמ '

שם  ,עמ '

, 251

. 250 - 246

דין וחשבון מלא על עלייתו לארץ  -ישראל של שמואל הלוי והתיישבותו בירושלים עם בני

משפחתו  ,ומאבקו להחזרת הרכוש הקראי בירושלים וכן מאמציו להחייאת הישוב הקראי כעיר  ,ראה  :שם  ,עמ '

. 254 - 239

חנה יעקבסון

..

 .עיר הקדש ירושלם תוב " ב

28

וגם כוללי עיר הקדש חברון תוב " ב היה לנו איזה ערעור

.

דברים עם בני המקרא ומה גם פה עיר הקדש ועיר הקדש חברון אלה מנעו עצמם מעלות
אל הארץ ורא.ה ראינו משום ישובה של ארץ כי נכון הדבר לכרות
וני] באו

ברצון . . .

ונוגש לא

יקרב . . .

ביד בני מקרא אשר בעיר קושטאנדינה

והקהלות אשר בערי סקיפי 30והקהלות אשר כערי וולאח
בירים

32

איך בכח המסור . . .

ברית עם . . .

[ יי ]

יע " א29

י 3והקהלות בערי אי

לכל איש ואשה מהם יחיד או רבים לעלות ולראות פה

הקדש ירושלם תוב " ב בכל אות נפש ולא יגיע [אליהם שום ] נזק

יעלו

וצער . . .

[ עיר ]

ואין עליהם

שום חיוב רק דבר הנדבה שכל איש ואיש מהם יתן כפי יכלתו [ ונדבת ] לבו וכו '

33

העדה הקראית בירושלים הצליחה  ,כמסתבר  ,לא רק להחזיר לעצמה את רכושה הקרקעי
בירושלים  ,אלא להחזיק בו  ,כפי שניתן ללמוד מספורו של עולה רגל קראי שביקר בירושלים בשנת
: 1784

ומאהבת אלהינו אותנו עשה זה החסד שנתן לנו חלק ונחלה בירושלים ולאחינו הרבנים

אפילו מדרך כף רגל אין להם בירושלים אלא ב " כ [ בית  -כנסת] שלהם  ,ובתיהם היושבים
בם כלם הם בשכירות מהישמעאלים ובבתי ההקדש

שלנו .

34

החזקת הרכוש הקרקעי עדיין לא היתה ערובה לגידול מספרי של האוכלוסייה הקראית בעיר  .כבר
בשנת

1785

מדווח נוסע קראי אחר

:

בתחלה באנו אל בית  -הכנסת שלנו . . .

ויש לנו כמו ט " ו או ט " ו בתים בירושלים  ,ובכלם

יושבים הרבנים בשכר  ,לבד הבתים הצריכים לחכם של ירושלים ולאכסניים  ,והם אינם
נתנים בשכר לרבנים כל
אף כבר שנתיים קודם

עיקר .

35

לכן מקונן ר ' אברהם הלוי ואומר  ' :ולא יש לנו בעה " ק אפילו מנין אנשים ' .

36

מצבה העלוב של הקהילה הקראית לא השתפר הרבה במשך המחצית הראשונה של המאה

הי " ט  ,ועמד בניגוד גמור להתעצמותה של הקהילה הרבנית בירושלים  .לא ייפלא אפוא  ,שהרבניים

28

תכונן ותבנה במהרה בימינו .

אלהים .

29

קושטא  ,ישמור עליה

30

ערי סקיפי  -מאן  ,מחקרים  ,עמ '  , 127והערה  , 247כותב ' שם מקום '  .ייתכן כי הכוונה למושכי הקראים בליטא ,

ורוסיה .

31

32
33

סולין
וולאכיה  ,רומניה  ,שהיתה באותה תקופה עדיין ווסאלית של הסולטאנות העות' מאנית .
חצי האי קרים .
מאן  ,מחקרים  ,עמ '  , 127והערה  ( 247הקול  -קורא מופיע כהערה )  .מאן משער כי האגרת ' קול קורא ' נכתבה בשנת
 . 1749מאן מתנצל כי לא הצליח להשיג פוטוסטאט של התעודה המקורית  ,הנמצאת כבית הגנזים של לנינגראד ,

והוא נאלז להשתמש בתעתיק המשובש מאד של גורלנד ( המגיד  ,יא  ,עמ ' .) 134
34

כל ההשלמות בטכסט הן של

מאן .
הרכוש הקרקעי של העדה הקראית בירושלים היה כולו רכוש הקדש במובן המסלמי  -ווקף  -שאינו ניתן
למכירה או מסירה לעולם ורשום בבית הדין השרעי  ,כפי שמדגיש הקאדי בפני שמואל הלוי  .מאן  ,מחקרים  ,שם ,
שם  .וראה ' קורות חצר הקראים ' ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '  . 245וכן ראה  :א '
 , 1977עמ '  , 241עדותו של עולה הרגל הקראי מקרים  ,שמואל בן דוד  ,שביקר בירושלים כין השנים ת " א  -ת " ב
(  . ) 1642 - 1641הוא מספר  ' :ויש שם ט " ו בתים להקדש '  .וכן שם  ,עמ '  , 313עדותו של עולה הרגל הקראי משה בן

יערי  ,מסעות ארץ  -ישראל  ,רמת  -גן

26נ

אליהו הלוי מקרים  ,שביקר בירושלים בין השנים תי " ד  -תט " ו
בתי הקדשות בסך ט " ו בתים

ויותר ' .

35

יערי ,שם  ,עמ ' .468

36

' קורות חצר הקראים ' ( לעילי הערה

 , ) 25עמ '

. 10

( , ) 1655 - 1654

הכותב  ' :ושמה סביבות בית  -הכנסת

כתובת בבית  -הכנסת הקראי

חזרו והשתלטו על הנכסים הקראיים בעיר  .על רקע זה תוכנה של הכתובת הקראית שהבאנו בראש

מאמרנו מקבל משמעות חריפה ניותר  .יש לשער  ,שהסכסוך כין הקראים והרבניים על כעלות

.

הרכוש הקרקעי הקראי בירושלים פרץ שוב בשנות השלושים של המאה הי " ט כנראה הפעם לא

עלה בידי הקראים להגיע לידי הסכם עם הרבניים  .הללו עמדו על דעתם  ,כי הנכסים  ,כולל בית-
הכנסת  ,שייכים לעדה הרבנית ; וכך נאלצו קראי ירושלים לפנות אל הסמכות הקראית העליונה
בקושטא  ,ר ' יצחק כהן  ,ו ' ריש גלותא ' שלהם  ,כדי שישתדל אצל הסולטאן כי יינתן להם '  %אתי

37

מלכותי המאשר וקובע  ,כי הנכסים שייכים כדת וכדין לעדת הקראים בירושלים  .ואמנם ר ' יצחק
טרח בדבר  ,השיג את הצו המבוקש ומיהר ועלה בעצמו לירושלים כדי להסדיר את הדברים בבית-

הדין השרעי המקומי  .באותה הזדמנות הוא שיפץ בכספו את פנים

בית  -הכנסת .

כתובת אחרת  ,אשר היתה מצויה בבית  -הכנסת ( ואבדה בינתיים  , ) 38נקבעה על  -ידי החכם והמנהיג
הקראי אברהם פירקוביץ ובה נאמר

:

בה תכתב זאת הקבלה על אבן שיש לדור אחרון

39

כי רבנו ענן הנשיא
קלח להגרא ברשיון אבוגעפר אלמנצור עה 42ויבן את

ירא 40בא מבבל פה ירושתו 41בשנ ' [ ת]

בית מקדש מעט הזה ומאז ועד עתה עומד על מכונו
זה אלף וקט שנה בידי בני
שונים אך

הנעשה

מקרא 43ונעשה בו

חקת

בזמני ' [ ם ]

בלי תוספת דבר חדש וגם התקון האחרון

בשנ ' [ ת]

תקצז באלפים גרוש מכיסו של כהר יצחק

הנזכר ברשימתו על משקוף הבית הזה 44בתארי ' [ ם ] מופלג ! ינ0
אשר לא לו הם היה רק בטיח הקירות בסיד מפנימה

וברצוית ] ה דרכי אני עבד ישראל  45אבן רשף  46לבא שנית פה
עהק 47הגדלתי והוספתי לו התקון וחדשתי דברים מועיל ' [ ם ]
שלא היו בו לפנים וכל זה בחברת תלמידי כר צדוק ירו ' [ שלמק
המשכיל דורונג שנתן שליש הוצאו ' [ ת ] המלאכה והית ' [ דל

דיפלומה סולטאנית המעניקה למקבלה חיזויין  ,פריכיליגיה ( זכות

מיוחדת) .

37

- Berit

38

פינקרפלד  ' ,בית  -הכנסת '  ,עמ ' ריח  .הכתובת היתה חרוטה בלוח מרובע מאבן שיש

(  75א 75

ס "מ).

ז.

39

משלי טז

40

ירחמנו אל ( נוסחה שכיחה אצל הקראים אחרי שמות

נפטרים ) .

ותכונן .

41

ירושלים תבנה

42

קל " ח -

43

החוקרים תמימי רעים כי פרישתו של ענן בן דוד חלה בימי שלטונו של הח ' ליף העבאסי אבוג ' עפר אלמנצור

138

להג ' רה  ,היא שנת  , 754ע "ה  -עליו השלום .

(  . ) 775 - 754אלף וק " ט שנה  ; 1109 -כיוון שהכתובת נקבעה על ידי פירקוביץ בשנת  , 1863הרי לפי חישובו ,
האגדה הקראית ( לעיל  ,והערה  ) 3מייחסת את הרשות שניתנה לענן בן דוד לעזוב את בגדד ולעלות לירושלים ,
כדי להקים בה קהילה קראית ולבנות את כיח  -הכנסת  ,לשנת שלטונו הראשונה של הח ' ליף אבוג ' עפר אלמנצור
( = 1109 - 1863
44

. ) 754

מכאן מסתבר  ,כי נוסף לכתובת לכבודו של יצחק כהן שהובאה לעיל  ,היתה קיימת כתובת נוספת לכבודו ,
שהיתה קבועה על משקוף בית  -הכנסת  ,ולא היתה קיימת ככר בעת הסקר שערך פינקרפלד בשנת

לעיל  ,הערה

. )4

יד .

45

ירמיהו ב

46

אברהם בן ר ' שמואל

47

עיר הקודש  .זהו ביקורו השני של פירקוב " ן בירושלים  .ביקורו הראשון חל כשנת

פירקוב"ן .
. 1830

1928

( ראה

!7

חנה יעקבסון
התחלתה בששי לחשון והשלמתה בית בו שנתנו
יו 48התרכד ליצירה זכרה לנו ה לטובה 49אכיר50

מבין הפרטים השונים העולים למקרא כתובת זו בולט יחס הזלזול מצד פירקוביץ לדברים שנכתבו
עשרים ושבע שנים קודם לכן לכבודו של יצחק כהן  ,החכם הקראי הקושטאי והשיפוץ שעשה

בבית -הכנסת  ,שזכרם בא על גבי לוחות שנקבעו באותו בית -כנסת  .כדי לעמוד על פשר הדבר  ,יש
לסקור בקצרה את פעילותו של אברהם פירקוב "ן באותן

' ברצות

איש . .

יו " י

שנים .

דרכי

 , ' .הכתובת

שהיתה קבועה על
שבכת עזרת נשים
( כתובת מס '  2בסקירת י '
פינקרפלד)

החכם הקראי אברהם בן שמואל פירקובי'ן ( אב " ן

ווהלין .
במסעו לארץ  -ישראל .
(  . ) 1832 - 1831הופעתו של
ן5

בן עשרים וחמש החל ללמוד עברית ובשנת

רש " ף )

1830

נולד בשנת

1786

בלוצק שבפלך

ליווה את החכם הקראי שמחה בובוב "ן

אחר  -כך המשיך בדרכו לקושטא והתיישב בעיר זו למשך שנתיים
פירקוביץ בקושטא המריצה את הפעילות הספרותית בקרב

הוא נבחר למנהל בית -הספר ו .קראי

ולחזן .

52

הקהילה .

במסגרת משרות אלו פעל להחדיר בקרב הקהילה

הקושטאית את המנהגים הקראיים הנהוגים בין קראי קרים  ,לרבות הניב הקראי -תורכי המכונה

48

שנתנו זו  -השנה בה אנו עומדים  ,ה ' תרכ " ד

. ) 12

( . ) 1864

49

נחמיה ה יט ; יג לא  ( ,לעיל  ,הערה

50

פירקוב"ן ל 'לנו ' .
אמן כן יהי רצון  .מן הכתובת מסתבר כי אברהם פירקוכ " ן עסק בשיפוץ בית  -הכנסת  ,שבמהלכו נקבעה כתובת זו

בכתובת לכבוד יצחק כהן שונתה המלה ' לי ' שבפסוק ל ' לו '  ,ובכתובת

וכתובות אחרות ( פינקרפלד  ,בית  -הכנסת  ,עמ ' ריח  ,ריס  ,כתובות מס ' , 5 , 4

 , ) 8שכולן  ,פרט לכתובת 5

( לעיל ,

 31 - 9לאוקטובר . 1863

הערה  4ואיור כאן ) אבדו  .ההתקנה נעשתה  ,לפי הכתוב  ,בין ו ' לבין י " ח חשון תרכ " ד ,
הנקודות מעל המילים בכתובת זו באות בדרך  -כלל במקום גרשיים  ,פרט למילים הגרה  ,אבוגעפר  ,דורונג  ,בהן הן

באות להדגיש את המבטא הערבי  ,או להצביע על לועזיות המילים .
51

לתולדות חייו של פירקוביץ  ,ראה פאהן ( לעיל  ,הערה
רש " ף  ,וורשה

; 1875

' Firkovich

Nemoy , ' Firkovitch
 . 312 - 313קק 1948 ,

28

.

]

Wiernik ,

.ע

, ) 24

עמ '

;  . 1305ק

,

; 138 - 124

1 ,ז

]נ

א ' דיינארד

( אדי " ר ) ,

תולדות אב " ן

5 . Blass , ' Firkovitch Abraham ' ,

;  . 393 - 394קק  , London 1903 ,ץ Abraham ' , The Jewish Encyclopaedia ,

New -York

"

Abraham Ben Samuel ' , The Universal J
, ewish Encyclopaedia , 11

המנהיג הרוחני  ,אולם כיוון שידוע לנו כי המנהיג הרוחני והפוליטי היה

ר ' יצחק כהן  ,יש לשער כי היה זה יותר

תואר כבוד  ,או תפקיד דומה לחזן ביהדות הרבנית  .אולם ייתכן גם  ,כי על רקע מאבק על מנהיגות חל הקרע בין
פירקוב " ן וסיעתו מחד ור ' יצחק כהן ה ' ריש גלותא ' וסיעתו מאידך  .החומר התיעודי שבידינו על עניין זה מועט
מכדי להסיק

מסקנות .

כתובת בבית  -הכנסת הקראי

' לשון

קדר ' .

53

בכך עורר פירקוביץ את התנגדותם החריפה של זקני הקראים בקושטא  ,שאחזו

במנהגי אבותיהם וגם נשארו נאמנים לשפה היוונית כשפת יום  -יום  ,לעומת הלשון העברית שבה
כתבו את

ספריהם .

54

בראש המתנגדים לחידושיו של פירקוביץ עמד מנהיג הקהילה הקראית

בקושטא  ,הלוא הוא ר ' יצחק בן שמואל כהן  ,הנזכר לעיל  .בין השניים התפתח מאבק חריף ומר ,
ולפי אחד הדיווחים  ,כל כתבי פירקוב "ן הועלו על המוקד בפומבי  .פירקוביץ נקם את נקמתו
בפרסמו דברי בלע ונאצה על העדה הקראית בקושטא ועל מנהיגה  ,בדברי המבוא שלו לספר

ויקרא בשפה התורכית ( קראית )  ,שנדפס

בקושטא בשנת . 1832

פירקוב "ן נאלץ לעזוב את קושטא

עוד באותה שנה וחזר לקרים  .אז נפתח עיקר מפעלו הקהילתי והספרותי הגדול  ,שהקים לו אוייבים
ומעריצים

בשנת

כאחד .
1863

55

( כך אנו למדים מן הכתוב

ביקר פירקוביץ בארץ  -ישראל בשנית ועסק

לעיל )

בשיפוץ בית -הכנסת הקראי בירושלים  .במהלך השיפוצים נתקל בכתובות ההקדשה משנת

1836

לכבודו של ר ' יצחק כהן  ,יריבו הגדול מימי שהותו בקושטא  .לשבחו של פירקוביץ ייאמר  ,כי לא
עקר את הכתובות הללו  ,אך הוא חוזר ונוקם ביריבו משכבר הימים בקבעו כתובת משלו  ,בה הוא
משמען ומבזה את יצחק כהן קבל עם

ועדה ומאשימו בהתקשטות ' בתארים מופלגים לא לו הם ' .

56

הגורל חמד לו לצון  ,ודווקא כתובת ההקדשה ליצחק כהן נשארה קבועה בקיר בית  -הכנסת
הקראי בירושלים עד היום הזה  ,זכר לפועלו ולמנהיגותו של החכם הקושטאי  ,ואילו כתובתו של

פירקוביץ  ,הנוקם והנוטר  ,אבדה ואיננה ; ולא היינו יודעים עליה דבר  ,אלמלא פועלו החשוב של
יעקב פינקרפלד

53

ז "ל .

על הניב התורכי המיוחד של קראי קרים פולין  ,ליטא ורוסיה ראה  :ו ' מוסקוב"ן

וב ' שקו  ' ,נתונים לשוניים של

מוצא הקראים ותולדותיהם בקרים ובמזרח אירופה '  ,פעמים  ( 6 ,תשמ " א )  ,עמ '
54

. 107 - 79

ביחס לשפה היוונית ששימשה את העדה הקראית בקושטא בשפת יום  -יום  ,ראה רוואניס ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ '
 , 25וכן עדות בעל  -פה מפי צבי אנקורך אשר מצא עוד בשנות החמישים של המאה שלנו את זקני הקראים
בקושטא דוברים בניב יווני  -בתאנטי  .רוזאניס טוען כי ההתעוררות הספרותית של עדת הקראים בקושטא החלה

למעשה הרבה לפני בואו של פירקוב " ן  .התעוררות זו התבטאה בעיקרה בהקמת בית  -דפוס  ,שבו הדפיסו ספרים

קראיים  .ראשון הספרים הודפס שם בשנת תקפ " ו (  . ) 1826המפליא

הוא  ,כי הספרים אותם מונה רחאניס  ,חלקם

נכתבו בלשון ' קידר '  ,או שנוספו להם ' הבהרות מילוניות ' בלשון זו  .נראה אפוא כי תפוצת ספרים אלה היתה
מכוונת לקהילות הקראים במזרח

אירופה .

ראה גם

:

'

רוזאניס  ,שם  ,ו  ,ירושלים תש " ב  ,עמ '

 . 1 - 14קק Blondheim , ' Echos au Jud (io-hellenisme , REJ, 78 - 79 , ) 1924 ( ,
55

סמוי ( לעיל  ,הערה . ) 51
[ קושטא ]

דיינארד ( לעיל  ,הערה

 ) 51כותב :

; 33 - 32

.ם

' אולם לא ארכו לו ימי משמרת פקודתו גם שמה

יען אהב להפיח מדנים וריב בעיר ומה גם כי מראש לא אהבוהו הקראים ובמשך זמן לא כביר כעוף

21נ

התעופף כבודו אשר השיג בחזקת היד  ,ויגרשוהו עדתו משם בחרפה  ,ויתמלט בעור שניו ויבא הפעם לגוזלוו' .
56

יש להניח במידה רבה של סבירות  ,כי פירקוכיץ עקר את הכתובת השניה  -אשר לא נמצאה בימינו  -לכבודו

של יצחק כהן  ,שהיתה ' על משקוף הבית הזה ' ובמקומה קבע על משקוף בית  -הכנסת את הכתובת שלו  ,אשר
היתה במקומה שם בעת עריכת סקר בית הכנסת בשנת

וכך היא מופיעה בתצלום ( לעיל  ,הערה

4

1928

ואיור כאן ) .

( פינקרפלד  ' ,בית  -הכנסת ' עמ ' ריח  ,כחוכת מס ' , ) 5

~

טיטוס טובלר  ,מחוקריה של ארץ  -ישראל במאה הי " ט
שמעון שטרן

חקר ארץ  -ישראל במאה
עד

הי " ט וטובלר

הביבליוגראף *

המחצית הראשונה של המאה הי " ט ארץ  -ישראל היתה ארץ לא נודעת  .לפני כמאה וחמישים

שנה היא נפתחה בפני צליינים  ,נוסעים וחוקרים  ,ואלה כתבו עליה מאות ספרים ומאמרים  .הרשימה
הביבליוגראפית של ספרות זו  ,שערך רוריכט

בשנים

300

עד

. 1877

]

ב , 1890 -

מונה

מהם נוספו במאה הי " ט בלבד

3 , 515

1 , 900

מחברים שכתבו על ארץ  -ישראל

מחברים .

בין הסיבות למסעות הרבים יש למנות את ההתעניינות הדתית של הנוצרים מאירופה ; את ' גילוי '

ארץ  -ישראל על  -ידי חיילי נפוליאון

;

את מישטר הקפיטולציות  ,אשר הקל  ,בייחוד אחרי אמצע

המאה  ,על חדירת גופים כנסייתיים לארץ ועל הקמת קונסוליות זרות בה ; את המצאת אוניות הקיטור

והרכבת אשר הקלו על הנסיעה עד לשערי ארץ  -ישראל
הגדילה מאוד את מספר האוניות הפוקדות את האזור

;

;

את פתיחת תעלת  -סואץ

ב , 1869 -

אשר

את התמיכה העקיפה והישירה שנתנו

המעצמרת לכנסיות ולצליינים  ,כרי לקדם בכך את האינטרסים האימפריאליסטיים שלהן  ,ועוד

התפתחויות היסטוריות  ,תרבותיות וטכנולוגיות אחרות .

המחקר של ארץ  -ישראל כפי שנראתה במאה הי " ט מסתייע בספרי המסע והמחקר שנכתבו אז
כבסיס להכרת הארץ באותה תקופה  .מכאן נובעת חשיבותם של המפעלים הביבליוגראפיים שנערכו
אז  .לחיבורו של רוריכט שנוכר לעיל  ,קדם זה של טיטוס טובלר בכעשרים שנה  .גם רשימתו

הביבליוגראפית של טרבלר מקיפה את הספרות הגיאוגראפית של ארץ  -ישראל משנת
למועד כתיבת רשימתו ,

, 1867

333

רעד

כאשר המושג ' גיאוגראפי ' נתפס אצלו במובן הרחב ביותר שאפשר

לייחס למלה זו  2 .טובלר העיד בעצמו על חיבור זה במכתב שכתב לאחד מחבריו  ,כי יש בו ' אלף

ואחד אגלי  -זיעה וכאלף וחמש מאות פריטים '

;3

דהיינו  ,נמנו בו כמספר הזה של נוסעים  .רבים

מנוסעים אלה כתבו יותר מיצירה אחת  ,ובמיוחד המאוחרים בהם ( גם ברשימתו של רוריכט כל

נוסע  ,ולא כל יצירה  ,מהווה

פריט) .

ספרו של טובלר היה סיכום של מפעל חייו  ,פרי עבודתו במשך

למעלה משלושים שנה  .הוא עצמו היה מודע למגרעות של חלק מעבודה
*1

זו :

 [ % . Rdhricht , Bibliothecaלהלן :
 Geographicaבנספח להלן .
ישראל  ,מובאים
Palaestinae
העוסקים בארץ -
, Berlin
טובלר ,
של 1890
(Jerusalem
רשימת פרסומיו
( 1963

רוריכט] .

וראה גס השלמה של מילאו לרשימתו המקורית של רוריכט ( נספח למהדורת ירושלים MUhlau , : ) 1963
geographica

Bibliotheca

Rbhricht 's

ת8

Anschluss

לתן

Pal stinaliteratur

zu

.

]

' Beitr ge

"

 . 209 - 234קק  Palaestinae' , ZDPV, 16 ) 1893 ( ,ןלהלן  :מילאו )  .וכן השלמות של ~
נוימן  ,תח18חט א~ W . A .

.

( ' BeitrEge zur Kenntniss der Palistina Literatur' , ZDPV 14 ) 1891 ( , 113 - 134 ( Jerusalem 1963

[ להלן

110
2

(1964

:

נוימן ] .
1867

( Amsterdam

,

Bibliographk Geographica Palaestinae, Leipzig

טובלר  ,ביבליוגראפיה ] .
3

Zarich-Trogen
 . 104ק 1879 ,

[ להלן :

'appenzellisches

היים] .

אנ2

Tobler ,

.ז

[ להלן :

 Tobler: der' Paldstinafahrerצא) !  . Heim , Dr. 7ג 8 .
.
.

טיטוס טובלר

אגב  ,נשאר עוד הרבה מה לעשות  ,ואיש אינו משוכנע בכך יותר מהמחבר בעצמו  .שום
איש המכיר את הארץ ואת הספרות עליה  ,ואשר ישפוט את ספרי  ,לא יוכל שלא למצוא בו
מגרעות  . . .מאחר שעבדתי מזה שלושים שנה בערך בענף זה של המדע  ,הטיפול לא היה
לצערי אחיד  .ראשית  ,משום שבהתחלה התחשבתי בעיקר בירושלים

; שנית ,

משום

שבמשך הזמן עבדתי יותר ביסודיות  . . .בחלק השני [ המטפל בספרים שלא עברו תחת ידיו

של המחבר] יש משקל יתר לספרות בשפה הגרמנית .
ואמנם ,

1 , 094

4

הפריטים אצל טובלר מכסים תקופה  ,בה מצא רוריכט

מפות אצל טובלר  ,מונה רוריכט עד לאותו תאריך לא פחות

מ 658 -

2 , 890

מפות .

5

פריטים  ,וכנגד

121

מורגש כאן ההבדל בין

טובלר  ,הרופא הכפרי הנמצא הרחק ממרכזי האוכלוסיה וספריותיהם  ,ואשר לא קיבל בימי חייו כל

הכשרה של ספרן  ,לבין רוריכט  ,המורה בעל המיומנות של ספרן  .אך יש בעבודתו של טובלר גם
יתרונות לעומת העבודה המקיפה יותר של רוריכט  ,ובראש וראשונה העובדה שזוהי ביבליוגראפיה
מוערת  .טובלר מציין את מידת רצינותם ו ' מדעיותם ' של הסופרים והחיבורים המובאים  ,מבקר
אותם  ,מעיר על חולשותיהם ועל יתרונותיהם  .דעותיו הן דעת יחיד  ,ויש כמובן יצירות  ,אשר לגביהן
מבקרים אחרים חלקו על שיפוטו של טובלר .

טובלר ידוע לא רק בזכות סיכומו הביבליוגראפי של ספרות ארץ  -ישראל  .הוא גם ביקר בארץ

ארבע פעמים  ,בין השנים  . 1865 - 1835בעקבות כל מסע הוציא לאור ספרי מסע ומחקר  .רוריכט
מונה

57

פריטים שנכתבו על  -ידי טובלר

'

הוא מאמרים בעיתון

~

( ראה

( 51

ברשימתו העיקרית  ,ו  6 -במוסף )  .הלק מפריטים אלה

להלן ) ;

חלק אחר של פירסומיו של טובלר הוא ספרים -

מיעוטם ספרי  -מסע ורובם ספרי  -מתקר  ,פרי מחקריו של המחבר  ,בעיקר בירושלים ובסביבתה .

טובלר גם הוציא לאור כתבים מימי  -הביניים של עולי  -רגל לארץ  -ישראל .

6

תולדות חייו7
טיטוס טובלר נולד

כ 1806 -

ככנו של כומר כפרי כצפון  -מזרח שווייץ  .את השכלתו הרפואית קנה

בערים ציריך  ,וינה ווירצבורג

( גרמניה ) ,

אך את מרבית ימי חייו בילה בכפרים שונים ובערים קטנות

באזור הולדתו בשווייץ  .עם זאת הוא ערך מסעות רבים וארוכים לאזורים שונים  ,בנוסף לארבעת

מסעותיו לארץ  -ישראל  .בין היתר הגיע ללונדון  ,לברלין  ,לאיטליה  ,לספרד ואפילו לצפון  -אפריקה .

בפראג ובווינה שהה מספר פעמים  ,וכן הירבה להסתובב בעריה ובכפריה של שווייץ  .מסעות אלו
לא היו דבר קל  ,במיוחד במחצית חייו הראשונה  ,כאשר מסילת  -הברזל טרם

התפתחה .

טובלר התעניין בתחומים שונים  .כבר בצעירותו עסק בחקר בלשני של ניבי מולדתו  ,נוסף
לעבודתו כרופא  .הוא פירסם
4

5

ב 1837 -

,- 111י1

טובלר  ,ביבליוגראפיה  ,עמ '

ספר בשם ' אוצר הלשון של אפןןל '  ,ובו אוסף של

.

' hlau , ' Beitr ge zur Pal stinaliteratur
~ ! ~51 . Gallen
~ sanctis quae
851 ; De locis

.

libellus de locis sancti

~

-

P
- aris

 Itineraי4

llen

1ץ VI81

r,

.

IV

ך , Leipzig 1%ץן

!8

.

,

M

.ו

727

.

( אצל רוריכט לעיל הערה

.מ  .ג

; 5 ! . Gallen 1863

dea
'rscriptiones

.

!.

עמ ' . ) 685

.

Magistri Thetmari Iter ad Terram Sanctam ,

74נ A . D .

ca .

perambulavit .Antoninus' .

;ןGallen 1865

)  5י  . 1 172ם  .ג

84 . ca .

111 , 11 111ץ  Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculoן % 69ן London
'Hierosolymitana 8 ' descriptiones
11 - [ ) 1 ) 0
~ Sanctae ex .saeculo

,

) . Molinier ) ,ע ש  . Toblerז 5 .
פ - 1%%רך . Genive 1%נתונים כיכליוגראפיים אלה לפי היים  ,עמ ' . 99 - 98

"

7

ביטויים ,

מרבית הנתונים הביוגראפיים לפי היים .

,

3rf

שמעת שסק

ד " ר טיטוס טובלר ( תחריט ) וחתימת ידו

"
ניבים ופתגמים מקומיים .

8

גם אחר  -כך המשיך לעסוק בבלשנות ופירסם כתבים שוגים על ניבים

שווייציים ישנים וחדשים  .עיסוק זה דרש ממנו מסעות רבים בתוך תחומי שווייץ  ,כדי ללקט את
חומר הגלם למחקריו  ,הן בספריות והן אצל תושבי המחוזות השונים .

טובלר עסק גם בפוליטיקה  .הוא השתייך לזרם הרפורמי  -הליברלי המתון  .בין היתר מילא
תפקידים של ראש הכפר

עד . 1857

מ 1830-

( מתבמ ] ת) 1ע)  ,ב ; 1839 -

חבר הפרלמנט השווייצי

ואילך היה במשך עשרות שנים חבר בוועדות

( 81181ח8110א ) מ 1853 -

מדיניות  ,חוקתיות ורפואיות שונות

של השלטונות הקנטונליים ( מחוזיים) והכלל  -ארציים  .בוועדות אלו פעל למען תיקונים חוקתיים
ומדיניים .
טובלר פירסם ספרים גם בתחומים

נוספים  ,כגון ספרו הראשון שראה אור ב , 1830 -

ואשר היה

' רומן משפחתי ' שעיקר כוונותיו היה הפצת רעיונות של רפואה משפחתית ובריאות משפחתית .

בצעירותו שלח ידו גם בכתיבת שירים  -לדברי בני תקופתו ללא הצלחה רבה .
טובלר נפטר בשנת

1877

בעיר מינכן והובא לקבורה בכפר באזור הולדתו .

והסעותיו לארץ  -ישראל
למסע הראשון ( אוגוסט

32

) 1835

טובלר יצא בלי שהתכוון להיות חוקר או לעסוק בארץ  -ישראל

דווקא  .מסע זה הוביל אותו תחילה לאוסטריה ולאיטליה  ,משם הפליג למצרים  ,מטרת נסיעתו
של שבועות אחדים שם  ,שכללה שיט על הנילוס במשך שישה ימים  ,רכב
ר ש
ל
עי
דרך צפון  -סיני לרפית  .משם עלה לירושלים  ,בה שהה שבוע ימים בלבד  ,כשהוא מטושטש בגלל
8

] . Tobler, Appenzellischer Sprachschat~, Zurich 1837ך

טיטוס טובלר

מחלה שפקדה אותו  .לעומת זאת  ,נשאר חודש שלם ביפו  ,בטרם שהפליג דרך רודוס לקושטא .
כשוכו לאיטליה חזר כרגל

( !)

וכמגלשת  -שלג לכיתו שכשווייץ  ,אליו הגיע כמאי  . 1836כדרך

הנוסעים באותם הימים  ,פירסם את רשמיו בספר ' מסע תענוגות לארץ קד 9 . ' 0בעקבות מסע זה

החליט לחזור ולבקר בארץ  -ישראל  .במיוחד חרה לו  ,שביקורו בירושלים היה כה חטוף .

המסע השני התקיים כעבור עשר שנים (  . ) 1845טובלר התכונן למסע זה במשך יותר

משנה  ,הן

בקריאת כל המקורות על ירושלים שנמצאו לו  ,הן באימונים גופניים שיכשירו אותו למסע  .הוא ישן
במשך 'שבועות רבים על הרצפה  ,כדי לחשל את גופו ולהרגילו לחוסר  -נוחיות

;

נהג צנע במזון

ובמשקה  ,והירכה ללכת ולשחות מדי יום  .את דרכו לאיטליה עשה דרך מינכן ווינה  ,כדי להשלים

שם את הכנותיו העיוניות בספריות  .כשהוא מצויד בקרוב לשבע מאות דפי  -פוליו של רשימות
ותקצירים  ,יצא דרך טריאסטה ואלכסנדריה ליפו  ,אליה הגיע

ב 18 -

באוקטובר  . 1845אחרי הסגר של

שמונה ימים עלה לירושלים  ,בה שהה כעשרים שבועות  .בפרק  -זמן זה ביקר גם בבית  -לחם  ,בעמק -
הירדן ובמערת  -חריתון  .אולם את רוב זמנו הקדיש לירושלים  ,אותה חקר ולמד ככל יכולתו  .במארס

יצא דרך שכם  ,נצרת  ,טבריה  ,הכרמל וחיפה לצור  ,צידון וביירות  .מכאן הפליג לאיזמיר ,

1846

ואחרי הסגר נוסף שהוטל עליו  ,חזר לטריאסטה  .בדרכו הביתה פקד עוד מספר ספריות באיטליה

( ורונה  ,ברגאמו ) ובשווייץ ( חור) .
בעקבות מסעו השני טובלר כתב מספר מונוגראפיות  .הוא התכוון להוציא לאור מחקר מקיף על
ירושלים וסביכתה  ,אכל כתחילה לא מצא מו " ל שיהיה מוכן לפרסם מחקר זה  ,ולכן הסתפק
במונוגראפיות על בית  -לחם  ,מפת ירושלים  ,גולגתא  ,מעיין השילוח והר  -הזיתים .

0ן

רק כשבע שנים

אחרי המסע הצליח להוציא לאור את הראשון בין שלושה ספרים על ירושלים  ' ,דפי זכרון

מירושלים '  ,המתאר את חיי היום  -יום בעיר ובארץ בכלל בעת ביקורו השני של המחבר  .כעבור שנה -
שנתיים יצאו לאור שני הכרכים של ספרו ' טופוגראפיה של ירושלים וסביבתה '  .הכרך הראשון

מוקדים לירושלים העיר  ,והשני לסביבותיה  ,מיריחו ועד אזור רמלה  .הספר השלישי העוסק

בירושלים הוא ' טופוגראפיה רפואית של ירושלים ' .

ן!

ספרו בל שני הכרכים ' טופוגראפיה של

ירושלים ' היקנה לו פרסום רב ברחבי גרמניה  .גם בעיתונות האנגלית והצרפתית הקרובה לנושא
החלו לשים לב לחוקר זה ולהתייחס אליו כאל מי שיש להתחשב בדעותיו .
טובלר נסע בקיץ

1851

לפארים  ,כדי להכין כתבה על מחקרים של צרפתים בארץ  -ישראל .

הכיר כתבים צרפתיים רבים  ,וביניהם גם את אלה של החוקר הנודע

2ן

הוא

דה  -סוסי .

המסע השלישי  .פרסום המהדורה השנייה של ספרו של אדוארד רובינסון וקריאת טיוטה של

פ ' צימפל על מסעו בארץ  -ישראל עוררו בטובלר את הרצון לצאת בשלישית אל ארץ הקודש .
9

!0

.

 Aforgenland, Zdrich 1839צ

"

Idem , Lustreise

topographisch undl
:חש שא' historisch nach Anschau und 0

"

 -Bernפם% . ) 3211

1851 ; idem ,

,

.

Idem ,, ]9 ethlehem 4
; !:

'1849 ; idem , Golgatha, seine Kirchen und

 -Bernת8 ) . ) 32110

Gr~ndriss von Jerusalem nach Catherwood und Robinson , 5 ) Gallen 1849 ; idem , Die

und der Oelberg , 8 ) . Gallen 1852
11

!3

Kudrו נ
/

~

Siloahguelle

Idem Denkbldtter au~ Jerusalem , Konstanz 1853 ; idem , Topoyraphie . von Jerusalem und ,seinen

1854

 [ Umgebungen , 1 , Berlin 1853 ; 11 , Berlinלהלן  :טובלר  ,טופוגראפיה] ; idem , Beitrage zur

Berlin 1855

.

medizinischen Topographie von Jerusalem

12

 der Kunde Palfistinas ' , Das Aasland 28 ) 1855 ( ,תו Idem , 'Die neuern Leistungen der Franzosen

13

 . 111 % 1117קע  . 47 ,זא
ראה היים  ,עמ '  . 83ספרו של צימפל ראה אור ב : 1852-
1852
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המסע התקיים בסוף  . 1857תכניתו היתה לבקר אזורים נוססים

בארץ  ,כגון אזור טבריה והכנרת ,

לשהות כאן עד אחרי חג הפסחא  ,אותו רצה לעשות בירושלים  .בסופו של דבר נאלץ לקצר את
שהותו בארץ בגלל חשש מהתפרצות של מגפה  .לאחר הפלגה ממרסיי דרך אלכסנדריה הגיע בסוף
אוקטובר

1857

ליפו  .הוא עלה לירושלים  ,ממנה יצא לסיור בן שלושה שבועות בהרי  -יהודה  .אחרי

שבועיים נוספים בעיר עצמה  ,בה ביקר בין היתר את הבישוף גובאט  ,חזר דרך יפו  ,ביירות ויורן
לטריאסטה  ,אליה הגיע ערב השנה החדשה  ,כלומר כארבעה או חמישה חודשים לפני המועד
המתוכנן  .בדרך לביתו עצר במינכן  ,שבספריותיה המשיך במחקריו  .בעקבות מסע זה פירסם את

ספרו ' מסע שלישי לארץ  -ישראל בשנת 4. ' 1857י

4ונ

ובסביבתה  ,אם מרצון

המסע הרביעי  .בשלושת מסעותיו הראשונים התרכז טובלר בירושלים
ואם מארנס  .את הרי  -יהודה ואת יתר סביבות ירושלים עבר מספר פעמים  .רק פעם אחת

( כ ) 1846 -

הגיע לביקור חטוף בנצרת  ,ועתה הרגיש טובלר צורך לחקור גם מקום זה  .לפיכך החליט לצאת
14
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טיטוס טובלר

ברביעית לארץ  -ישראל  ,והוא עתה

( ) 1865

כמעט בן שישים  .על החלטתו זו הקלה העובדה  ,כי

בינתיים הונחה מסילה  -ברזל דרך כל איטליה עד ברינדיזי  ,ובים הפליגו ספינות  -קיטור  ,שהיו
מהירות בהרבה ונוחות יותר מספינות  -המיפרש הישנות  .כך יצא אפוא לאלכסנדריה  ,וממנה פנה
ליפו  .במשך שבוע תר את ירושלים  ,ולראשונה הורשה לבקר בהר  -הבית  ,תמורת דמי  -כניסה  ,דבר

שהיה אסור עד אז על לא  -מוסלמים  .הוא ביקר גם בבית  -היתומים החדש של לודוויג שגלר  ,אצל
קונראד שיק והקונסול ד " ר גיאורג רוזן וכן אצל אנשים ידועי  -שם אחרים מאירופה שחיו אז
ביררשלים  .ארלם המשך מסעו המתוכנן שוב השתבש בגלל מגפת כולירה שהשתרללה אז

ובייחוד בצפונה  .לפיכך חשש טובלר לרדת בחיפה מן האוניה שהביאה אותו

בארץ ,

מיפו  ,שמא יוכרח

לשהות ומן ממושך בהסגר ולא יוכל להפליג הלאה לאירופה  .בלב כבד החליט לוותר על ביקורו
המתוכנן בנצרת והמשיך ישר לביירות  ,ממנה חזר לאיטליה  .על  -מנת שיוכל בכל זאת להשלים את

מחקרו המתוכנן על נצרת  ,שלח לידידים בעיר זו שאלונים ארוכים ומפורטים  .הספר על נצרת יצא

לאור כעבור שלהם שנים  ,בציררף יומן המסע הרביעי .

טרבלר אמר  ,לאחר שסיים את כתיבת הספר ,

15

כי היה קרוב להחלטה לצאת בפעם החמישית למסע לארץ הקודש  ,זאת בעקבות חלום

שחלם .

בסופו של דבר ויתר על נסיעה נוספת והקדיש את יתר ימי חייו לפעילותו הספרותית  ,ובעיקר

להשלמת הביבליוגראפיה של כתבי ארץ  -ישראל  ,אשר יצאה לאור בשנת  . 1867כן המשיך לעסוק
בפרסום כתבים של צליינים מימי  -הביניים .

!6

ררך כתיבתו
ספרו הראשון של טובלר  ' ,מסע תענוגות בארץ קדם '  ,אינו מעיד עדיין על התפתחותו ודרך כתיבתו
העתידה  .זהו ספר  -מסע רגיל  ,כפי שנהגו לכתוב אותם לעשרות ולמאות במאה הי " ט ובו תיאור
שטחי של המראות שנגלו לעיני הנוסע  ,המקומות בהם עבר והתרשמותו ממראה עיניו  .הספר אינו
מעיד עדיין על ידיעה מעמיקה  ,או אפילו על ידיעה מוקדמת כלשהי אודות הארץ והמקומות בהם

עבר המחבר  .טובלר כתב ספרי  -מסע גם בהמשך מסעותיו  ,אם כחלק מן הספר המדעי  ,כמו במסע
השלישי  ,ואם כנספח לספרים אחרים  ,כמו במסעו השני ( נספח לספרו ' דפי זכרון

מירושלים ' ) ,

ובמסע הרביעי ( נספח לספרו על נצרת )  .ספרים מסוג זה תפקידם בדרך  -כלל להעביר לקורא חוויות
מסע  ,והם אינם באים ללמד אותו חידושים מדעיים או דתיים  .ספרות זו היתה נפוצה מאוד במאה

הי " ט  ,כאשר הנסיעה היתה עדיין יקרה וקשה  .רק מעטים זכו להתרחק מביתם  ,ואלה חפצו לשתף
את קוראיהם בנפלאות אשר ראו בארצות רחוקות  .ואם לגבי כל מקום נידח בעולם נהגו כך  ,על אחת
כמה וכמה לגבי ארץ הקודש  .הצליינות לארץ היתה מן המסעות הקשים  .זו היתה ארץ רחוקה ,

תרבותה ודת רוב תה2ביה מוסלמים  ,אקלימה בלתי  -ידוע  ,רמתה הטכנולוגית נמוכה ביותר ,
אוכלוסייתה עוינת לזר בכלל ולנוצרי בפרט  .מאידך היא היתה מחוז מאווייהם של מיליוני מאמינים
נוצרים ברחבי העולם  .ספרות המסעות שימשה אפוא לרבים תחליף נוח ועממי  ,בגלל חוסר -
אפשרות לחוש את חוויות הנסיעה באופן אישי .

המונוגראפיות שכתב טובלר בעקבות מסעו השני ( על בית  -לחם  ,גולגתא ומעיין

.

!5

Paldstina nebst Anhang der vierten Wanderung Berlin 1868

.
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השילוח ) ,

שמעת שטת

בריבת חזקיהו  ,רישום  ,מתוך ' דפי זכרון

מירושלים '

ובעיקר שני הכרכים של ' הטופוגראפיה של ירושלים '  ,הם ספרי  -מחקר  ,שונים באופן מוחלט מן
הספר שכתב בעקבות המסע הראשון  .כנזנר  ,טובלר יצא למסע השני לאחר הכנות מדוקדקות

ובמטרה מוצהרת לחקור  ,ולא רק לטייל ולהתרשם  .ואכן  ,כתבים חדשים אלה משלבים בתוכם
סיכום מתוך הספרות של נוסעים וחוקרים קודמים יחד עם ממצאיו של טוכלר עצמו  .הסיכומים הם

מתוך ספרות המשתרעת על  -פני תקופה ממושכת  ,החל מימי  -הביניים ועד לבני דורו של

טובלר ,

כגון מחקריו של אדוארד רובינסון  ,שראו אור ב  . 1838 -היות שבמסעזה התרכז בכוונה תחילה באזור
ירושלים בלבד  ,אפשר לו הדבר להעמיק יותר במחקריו ולהקיף מקורות ומקומות רבים  ,על  -אף
היותר חרקר יחיד  ,שלא נעזר בשום צוות בעת מחקריו  .שני הכרכים של הטופוגראפיה היקנו
לטובלר פרסום רב  ,והדבר פתח בפניו דלתות אל ספריות ואל בתיהם של חוקרים אחרים  ,אשר בהם
יכול היה להיעזר בעתיד .
טובלר  ,בעל החינוך השווייצי  ,היה דקדקן בשיטותיו

36

המדעיות .

גם השיטות המקובלות

במקצועו  ,הרפואה  ,עורו לו לפתח שיטתיות ודיוק בגישתו אל מקורותיו ואל מראה עיניו  .בני דורו

מתארים אותו בשמץ של לגלוג  ,כמי שמדכא את רגשותיו לטובת הדיוק המדעי  .לא החוויה הדתית
היתה חשובה לו  -גם אם היה איש דתי והתרכז במתקריו במקומות בהם יש לנצרות עניין מיוחד

 -אלא הדיוק המדעי ( וראה בהמשך את עמדתו לגבי מקום קבורתו של ישו)  .תיאוריו של טובלר

טיטוס טובלר

גרא

גנללגא

- %4

/

מיבנה ממלובי ( אל  -קילניה ) ברחוב השלשלת  .רישום מתוך ' דפי זכרון

4

מירושלים '

דקדקניים  ,סובלים לעתים עד לעייפה מגרדש הפרטים הנמסרים  .זהירותו המדעית התבטאה גם
בהסתמכותו על מקורות קודמים  ,אף בתיאור מקומות בהם ביקר בעצמו  ,מדד ותיאר אותם כפי

שראה בעיניו  .הוא לא קיבל כמובן מאליו כל דבר שתואר לפני  -כן אלא קרא דברים קודמים

בביקורתיות רבה  .גם העובדה ששני ספרים על ירושלים וארץ  -ישראל ראו אור זמן קצר לפני מסעו
השני (של רובינסון ושל סגן הקונסול הפרוסי

שולץ )

לא הרתיעה אותו מלקיים את מסע המחקר

7 ,ן

שלו ולפרסם את תרצארתיו .

 . . .אצלי ההחלטה לנסוע שנית לירושלים נפלה עוד בטרם הכרתי את מחקריו של
רובינסון ואת עבודתו  .כאשר זו הגיעה
קמה ,

לידי  ,ראיתי שהוא קצר כבר חלק גדול של שדה -

כאשר אני זה עתה הכנתי את המגל

;

אך שוכנעתי גם ששיבולים רבות עדיין

עומדות  ,ומזמינות בהדרן את הקוצר  .ההודעה על [ ספר] טופוגראפיה שנכתב על  -ידי
שולץ  ,הקונסול הפרוסי בירושלים  ,שיתקה אותי בתחילה ; ברם  ,בלי לראות תחילה את

העבודה העזתי  ,וכפי שהוכח אחר  -כך היה זה צעד
17
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Vorlesung Berlin 1845
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שמעת שטת

כדי להכיר את שיטת עבודתו ואת ייחודו של

טובלר  ,לעומת סופרים  ,נוסעים וחוקרים אחרים  ,ראוי

להביא את הדברים שכתב על הכנותיו למסעו השני

:

 . . .לעניות דעתי  ,הכרחי ונחרן להתכונן יפה ובדייקנות  ,אם ארצה להשיג את מטרתי ,
שהיא להאיר את החושך או את החשוך למחצה  ,לתקן את המוטעה  ,לסתום פרצות  ,לגלות

דבר חדש  .דבר זה נראה לי אפשרי  ,בתנאי שאחקור רק אזור קטן באופן מדוקדק  ,בכך
שאבחר רק את ירושלים וסביבותיה כנושא למחקרי  .בדרך  -כלל הנוסעים נהגו עד כה

לצאת לדרך בלי הכנה מספקת  ,עם ספריית  -מסע קטנה ביותר ולאו  -דווקא מן המובחר
שבספרים  .רק בשובם נהגו לבדוק בכתובים  ,כדי להשוות את רישומיהם עם אלה של
צליינים אחרים  ,ולהיעזר בהם להערות היסטוריות  .דרך  -עבודה זו לא תוכל לעולם להביא

את ההצלחה הנדרשת  .זיכר [ פ " נ זיבר  ,גרמני שניקר בארץ

ב ] 1818 -

כבר אמר  ,שאין זה

מספיק לראות את הכל במדויק ואחרי  -כן לסדר את הרישולים בעזרת נסיונם של אחרים ,
כשכבר נמצאים באירופה  .דרך זו יש לה אפילו מגרעות  ,כי בכל רגע יש לבדוק כל רעיון

חדש  ,לבדוק הכל שנית  -ודווקא בכך יכולות לחול טעויות חדשות בגלל השכחה
והמרחק הרב  .לכן סבור חוקר  -טבע זה  ,שיש צורך בספרייה שלמה במקום החקירה  .אך
כזו אינה קיימת בירושלים  ,אם כי אין להכחיש שאוצר הספרים המצוי בה גדל מאוד

לאחרונה .

אך גם לו היה שם מבחר כתבים המספק את מי שמגיע לחקור  ,היה עליו

להקדיש זמן רב לקריאה ולחיפוש  .לכן החלטתי על שיטה שתחליף אוסף  -ספרים מקיף

בירושלים ותחסוך זמן רב  :לפני נסיעתי הכנתי תקצירים מחיבורים בספריות של ציריך ,

סט  .גאלן  ,קונסטאנץ  ,מינכן ווינה . . .

סידרתי אותם לפי סדר אלפביתי ולפי סדר

כרונולוגי  ,וכך יצאתי לדרך  ,כשבאמתחתי

696

דפי  -פוליו עם תקצירים מתוך

כ 150 -

עבודות  ,שרובן נכתבו על  -ידי עדי  -ראייה  ,וכן מספר לא  -מבוטל של מפות  ,תרשימים

וציורי  -נופים  .תרן מחומר כתוב זה לקחתי אתי לארץ  -ישראל רק את ספריהם של ראומר
ושל רובינסון .

19

בהכנות ספרותיות אלו חיפשתי לא רק דפוסים נדירים  ,אלא גם כתבי  -יד

ישנים  .רשימת המקורות מראה שמאמצי אמנם נשאו פרי .

20

ואמנם מאה העמודים הראשונים של ספרו זה כוללים רשימה של כתבים רבים  ,מיוספוס

פלביוס ,

אוגוסטינוס ואוסביוס ועד לנוסעים שקדמו לו בשנים מועטות  ,כלינץ וזפ  ,תרגום לאנגלית של

יהוסף שווארץ ( בעל ' תבוארת הארץ ' ) וכן ירמניה של ליידי מונטיפיורי .
ברשימה זו מובאים  ,לשם שלמותה  ,גם עשרות ספרים בהם טובלר לא יכול היה להשתמש בעת
הכנותיו  .רשימה זו עתידה לשמש אותו כבסיס למפעלו הביבליוגראפי .
שיטות עבודתו במסעו השני חייבו אותו להישאר בירושלים זמן הרבה יותר ממושך מן המקובל

אצל נוסעים אחרים  .כך יכול היה ללמוד לא רק את עברה של העיר  ,אלא גם את חיי היום  -יום שלה
בתקופתו הוא  ,דבר הבא לביטוי בחלק מן הפרקים של ' הטופוגראפיה ' וב ' דפי זכרון מירושלים ' .
כדי שיוכל לשוחח עם התושבים ולשאוב מהם מידע  ,טובלר למד לדבר ערבית בסיסית  ,גם אם
38

טס

כנראה לא שלט בשפה זו באופן מלא ( עוד קודם  ,לצורך המחקרים  ,הוא למד

19

20

רובינסון 1לעיל  ,הערה Leipzig 1835 ; ) 17

,

טובלר  ,טופוגראפיה  ,א  ,עמ ' זו - 1ו .
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אנגלית ) .

טיטוס טובלר

גם בספרו על המסע השלישי טובלר מקדיש חלק נכבד לתיאור העיר ומוסדותיה  .מאחר ששני

הכרכים של ה ' טופוגראפיה '  ,שנכתבו לאחר המסע השני  ,היו ידועים כבר היטב בציבור  ,נמנע
מלחזור על מה שפורסם שם  .כך יכול היה הפעם להתרכז בשתי

שימות  :תיאור וניתוח של תופעות

שהושמטו בספריו הקודמים  ,ותיאור התמורות הגדולות שחלו ~בעיר במהלך שתים  -עשרה השנים
שעברו בין המסע השני והשלישי להן מוקדשת כמחצית הספר הדן במסע השלישי  .כך ניתן כלי -

עבודה חשוב בידי החוקר בן זמננו הרוצה להכיר את השינויים בירושלים באמצע המאה הי" ט

( , ) 1857 - 1846בעקבכם התפשטות פעילות המיסיונים והקונסוליות האירופאיות  .בתקופה זו חלוגם
שינויים ביישוב היהודי  ,בעקבות הפעילות הנמרצת של בית רוטשילד ושל מונטיפיורי  ,של

' הפקידים והאמרכלים מאמסטרדם '  ,בשילוב עם החידושים הטכנולוגיים ( כגון אנינת הקיטור) ,
אשר הקלו על הנסיעה לארץ ועל המגע אתה .
' , Dasיומון  ,שיצא לאור בשטוטגרט

את מרבית דבריו פירסם טובלר בתחילה בעיתון

וטיבינגן שבדרום  -גרמניה ובעיתונים אחרים  .עיתון זה עסק בתיאורי  -מסעות בכל הלקי  -תבל תוך

דגש על אופן חיי האנשים בארצות המתוארות  ,תרבותם החומרית ומנהגיהם  .כעיתון יומי הוא לא

היה מדעי  ,וטובלר כתב בו באופן שוטף  ,בלי הערות  -שוליים ובלי הסתמכות על

בדבריו יותר מאשר בספריו .

ן2

מקורות  ,גם קיצר

בעקבות הפרסום הפופולרי בעיתון טובלר כינס את דבריו ועיבד

אותם בצורה מדעית יותר לפרסום בספריו  .הוא השתדל מאד לא לחזור בספרים מאוחרים יותר על
דברים שאמר בספרים קודמים  .כך  ,לדוגמה  ,הספר ' טופוגראפיה רפואית של ירושלים ' עוסק

במחלות הנפוצות בירושלים  ,אך נמנע מלפרט שנית את בתי  -החולים ואת המרפאות הקיימים

בירושלים  ,אותם מנה טובלר כבר קודם בספריו ' דפי זכרון מירושלים ' ו ' טופוגראפיה של ירושלים
וסביבותיה ' .

טובלר השתתף גם בהוצאת מפות של ירושלים  .מפה אחת ערך על  -פי החוקרים קאתרווד
ורובינסון  ,בתוספת מדידותיו  ,והיא פורסמה בשנת  . 1853שנים מעטות אחרי  -כן כתב טקסט מלווה
'  ' Memoirsלמפת ון דה ולדה  ,אשר מתבססת גם היא בחלקה על מדידותיו .

ספ ר יוצא  -דופן כין כתביו של טובלר הוא ' דפי זכ רון מירושלים ' .

73

27

זוהי הרצא ה שוטפת על חיי

היום  -יום בירושלים  ,כפי שהמחבר הכירם  .אמנם יש בו הערדע  -שוליים  ,אך מספרן מועט  .בני

דורו של טובלר מצאו עניין רב בתיאוריו על חיי היום  -יום ועל חיי הדת והתרבות של העיר ירושלים
( ' הספר הקריא ביותר של ידידנו טיטוס '  ,כדברי אחד

מהם ) ,

ולקורא בן ימינו זהו מקור חשוב להכרת

העיר ירושלים באמצע המאה הי " ט וחיי היום  -יום של תושביה  .פרקיו של ספר זה הם  :אקלים ( עם
רישומים יומיים  ,כולל מדידת טמפרטורות )  ,מים  ,צומח  ,חי  ,רובעים  ,כיכרות וסמטאות  ,בתים  ,אש

ותאורה  ,כלי  -בית  ,נקיון  ,מזון  ,תעסוקה  ,שירותי  -דואר  ,כסף  ,מידות ומשקלות  ,תושבים לפי מיבנה

גופם  ,שפות  ,מוסר  ,מנהגים ( תענוגות  ,מילה  ,חתונה  ,לוויה  ,עלייה לקבר ,
ודת  ,מספר
21
22

התושבים ,

מלחמה  ,קונסולים ,

פירוט של מאמריו של טובלר בעיתונות מופיע אצל רוריכט וראה להלן ,

,

מוסדות  -צדקה ,

נספח .

Jerusalem
Constructedfrom the~ .
van de Velde , Plan ofthe rown andEnvirons
 . Ordnance-Survey and' Measurementsעל מפת ון דה ולדה ראה " :
ofDr. ritus Tobter, London 1857
~

בן  -אריה ,
( תשל " ב ) ,

23

מוסדות דת ופוליטיקה

[ כך  ,ביחד] ,

צום ) ,

תושבים לפי לאום

.

' מראה

~
המאה הי " ט '  ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ  -ישראל  ,ח
פני העיר ירושלים במחצית הראשונה של

עמ ' . 128 - 101
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מיטוס טובלר

ח ' אנים  ,פונדקים ובתי  -קפה  ,בתי  -מרחץ  ,בתי  -ספר  ,החברה המשכילה  ,ספריות  ,צליינים [ פרק ארוך

בו הוא סוקר את הצליינות ומוסדותיה לאורך ההיסטוריה ]  .בסיום הספר מובא הפרק

' חוויות

אישיות '  ,לאמור יומן  -מסע .

נביא כאן שני קטעים המדגימים את אופיו של ספר זה  -האחד על מאכלים  ,והשני עוסק
בקשרי הדואר

:

בחלב יש מחסור ברוב ימות השנה [ טובלר מעיר בהערת  -שוליים

:

' לכן טענתו של גרמב ,

שהערבים מרבים לשתות חלב בעת הארוחה  ,אינה נכונה ' ]  .חלב העיזים נמכר לפי כדים ,

לא שמעתי על מכירת חלב  -פרות וחלב  -גמלים  ,אם כי חלב  -גמלים מופיע במוצרים של

ערבים במקומות אחרים  ,כגון בחלב חמתן  ,גבינה וחמאה  .מבחינים בין חלב חמוץ הנקרא
לבן  ,וחלב מתוק ( טרי ) הנקרא חליב  .הראשון כה חמוץ שלא יכולתי לשתות אותו  .החלב
הטרי נמכר במרוכז בכפר א  -טור הרבה יותר בזול מאשר בשוק  .יוגורט של התורכים ( חלב
שהוחמץ
שומשום

על  -ידי מיץ  -לימון ) לא יכולתי למצוא בירושלים . . .
או בשמן  -זית  .חמאה טרייה נדירה מאוד . . .

טחינה

לשומן משתמשים בשמן -
:

להכנתה קולים גרעיני -

שומשום ומכים בהם במוט  .אחר  -כך טוחנים אותם במטחנת  -שמן המופעלת על  -ידי
המושך אבן עגולה

על  -גבי אבן שוכבת  .התוצר הוא סמיך  -דביק . . .

גמל ,

צבעו צהוב -

מלוכלך ומראהו גרעיני  .הטחינה נאכלת יחד עם לחם  ,תאנים או דבש  .מאד אהבתי אותם .

רבע  -אונקיה מחירה

יש

[ ב ] 1846 -

15

פרה

( כ 11 -

פפניג ) . . .

24

שני שירותי  -דואר בין ירושלים וביירות  ,אחד אנגלי ואחד של הפחה  .באנגלי

מטפל המיסיון הלונדוני  .הוא מגיע בסופו של כל חודש ויוצא בראשיתו  .הוא די

בטוח ,

וכפי שמסרו לי  -גם למשלוח כסף  .מתוך רצון טוב מקבלים ללא תמורה גם דברי  -דואר
של אנשים שאינם שייכים למיסיון  .הדואר של הפחה יוצא מדי שבוע  .ניתן לקבל תשובה
מלונדון תוך חודשיים ומביירות תוך עשרה ימים  .אני קיבלתי מכתב מביירות בדואר
הממשלתי תוך שלושה ימים  .תופעה שפחות ניתן לשבח אותה היא  ,שמכתב אסר
שקיבלתי [ בדואר הממשלתך נפתח בדרך ושוב נסגר  .גם הדואר של הפחה הוא חינם  ,אך
אם הוא מרשה לעצמו לפגוע בסודיות הדואר  ,ניתן להניח שהוא מחפש לעצמו

תמורה .

מכל מקום נותנים בקשיש לדוור  .הוא משתמש במטפחת במקום בתיק  -מכתבים  .לאחר
שהוא פורש אותה על הרצפה  ,מניח עליה את המכתבים  ,והמקבל מחפש ומקבל את שלו ,
שהרי הדוור אינו יודע קרוא וכתוב  .הרגשתי עצמי ברקיע השביעי כאשר קיבלתי בעיר
הקודש מכתב מן המולדת הרחוקה  .שני איטלקים בשם סאנטלי ומיקיארלי הודיעו בסתיו
1846

על פתיחת שירות חדש דרך רמלה  ,יפו  ,חיפה  ,עכו  ,צור וצידון  ,ללא

אחריות ' .

2

כאמור  ,טובלר נהג בספריו האחרים להסתמך הרבה על מקורות קודמים  .יש ובדרך זו הוא חוזר על

שגיאות של מקורותיו  ,בלי לחוש בכך  .גם הקורא שאינו מצוי בפרטים ארכיאולוגיים  ,היסטוריים

או נוצריים  ,יכול למצוא דוגמאות לכך  .כך תיאורו את חגי היהודים בספרו
ירושלים ' ,

26

' טופוגראפיה של

בכללותו הוא טוב ומדויק  ,אך עקב היעזרו במקור קודם ( ספר של  ( Ewaldמופיעות בו

טעויות שונות  .כך למשל הוא מייחס את הפיוט ' אלי ציון ועריה ' הנאמר בט ' באב  ,לקראים

,..

,וך י

24

שם  ,עמ ' . 214 - 212

25

שם  ,עמ '

. 277 - 276

מפת ירושלים וסביבתה  ,עם השלמות של טובלר

26

טובלר  ,טופוגראפיה  ,עמ '

;

או

. 632 - 620

4
~

שמעת שטת

רישום של

מצודת יפו מתאר את התרת הנדרים בערב יום הכיפורים כאילו היה זה טקס של וידוי בפני רבנים  ,בדומה
( מבט כללי לווידוי הקאתולי אצל הכומר .
לעומת זאת היתה לטוכלר גישה ביקורתית מאוד אל מקורות  -מידע כנסייתיים  ,אל סיפורים
נס -רום )
וזיהויים של נזירים  .במקרים שונים אין הוא מקבל מסורות של זיהוי מקום קדוש  .כך  ,למשל  ,הוא
מצטרף לרובינסון בשלילת מיקומו של קבר ישו בכנסיית הקבר הקדוש  ,וביטוייו כלפי מתנגדיו הם
חריפים ביותר .
בתיאורים של לא  -נוצרים השתדל להיות אובייקטיבי  ,גם אם לא תמיד אוהד  .בנוסף  ,בולט יחסו

השלילי כלפי מיסיונים המנסים לעשות נפשות בקרב היהודים על  -ידי מתן טובות  -הנאה ( כספיות ,
רפואיות

וכיו " ב ) ,

ולא על  -ידי שכנוע דתי  .הוא ראה בכך גם מעשה  -מירמה וגם בזבוז  -כספים  ,שניתן

היה להשקיע במקומות מועילים יותר לנצרות ולנוצרים .
בחלק מעבודותיו ניכר הצירוף של תחומי התעניינותו השונים  ,כך במחקרו על הגיאוגראפיה

הרפואית של ירושלים  ,שיש בו חקר ארץ  -ישראל ורפואה גם יחד  ,רשם את הדברים הבאים לגבי

יריחו ולגבי הסיבות האפשריות למותו של המלך הורדוס  .אחרי המשפט ' כאן חי תלרום הורדוס
הגדול ' הוא מצטט את יוסף בן מתתיהו ואומר

.

:

 . .מחלתו הקטלנית של הורדוס היתה  Wassersuchtובמיוחד

Brustwassersucht

[ הצטברות נוזלים בתוך הריאות ]  ,עם  [ Kachexieטשטוש גופני ונפשק

דומינאנטית .

קרוב לוודאי הציעו למלך את השהייה ביריחו כאמצעי  -ריפוי אקלימי  .אם אמנם ניתנה לו
עצה זו  ,היא היתה רצחנית  .האקלים החם בוודאי התיש לחלוטין את כוחותיו של

שיכול היה לצפות להקלה בסבלותיו  ,לו שהה בהרי הלבנון או בחרמון .

החולה ,

27

נוטרותיו של טובלר
החל ממסעו השני מטרתו המרצהרת של טובלר היתה מחקר יררשלים וסביבותיה  .במסעותיו הבאים ,
כפי שהזכרנו  ,רצה להוסיף מחקר של אזורים נוספים
*42

( טבריה  ,נצרת ) ;

אלא שלא עלה הדבר בידו

מחמת תנאי התברואה והחשש ממגפות  .אולם גם כאשר הרחיב את תחום התעניינותו לנצרת  ,לא
התיימר לחקור את ארץ  -ישראל כולה  .אמונתו הדתית והנוצרית הביאה אותו לחקור דווקא את

המקומות הקדושים לנצרות
27

שם  ,עמ '

. 661

:

ירושלים  ,בית  -לחם ונצרת  .גם המקומות הנחקרים בתוך ירושלים

טובלר  .י ' קלויזנר  ,היסטוריה של הבית השני  ,ד  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '  167והערה . 38

טיטוס טובלר

מראים על כיוון  -התעניינות זה

;

דפים רבים מוקדשים לתיאור ולניתוח אתרים קדושים

לנצרות ,

לכנסיות  ,למנזרים ולמוסדות  -מיסיון  .טובלר אמנם היה רופא ולא כומר  ,וחיפש את ' האמת
המדעית '  ,כפי שהתבטא  .אולם אמת זו הוא חיפש ביחס לאותם אתרים  ,בהם מצא עניין כחוקר נוצרי
פרוטסטאנטי  .דווקא הכומר רובינסון הוא שחצה את סיני  ,חקר את הנגב ומקומות אחרים  ,ואילו
הרופא טובלר הוא שהצטמצם בירושלים ובעוד מספר מועט של אתרים קדושים לנצרות .
אולם כאמור  ,גישתו לאתרים קדושים לנצרות גם היא היתה ביקורתית  .הוא הטיל ספק באמיתות
מסורות שנמסרו מדור לדור בכנסיות ובמנזרים ובמידת קדושתם האמיתית של האתרים  .בכך לא
היה ראשון  ,אך הוא חיזק בכך כיוון  -מחשבה אופייני לנוצרים הפרוטסטאנטים  ,שהלכו והשתחררו

ממסורות של כנסיות אחרות  ,בייחוד אחרי מסעו הראשון בארץ של אדוארד רובינסון ( . ) 1838
מבחינת הפרוטסטאנטים  ,לא האתר המדויק הוא המביא אותם להתפעם ולחוש בחוויה הדתית ,
אלא עצם התהלכותם בארץ ובעיר בה פעל ישו  ,ובה אירעו כל הדברים המתוארים בתנ " ך ובברית
החדשה היא

החשובה .

טובלר עסק גם בזיהוי אתרים עתיקים על  -פי שמותיהם אביב  ,על  -פי שרידים ארכיאולוגיים

ועל  -פי מיקומם  .אולם בתחום זה לא יכול היה לפעול

גדולות  ,כי לא היתה לו הכשרה ארכיאולוגית ,

וגם ידיעתו את השפה הערבית היתה דלה  ,ואילו שפות שמיות אחרות לא ידע כלל .
תיאור ארץ  -ישראל בתקופתו הוא  ,המאה הי" ט  ,היתה לו כמטרה משנית  .הוא תיאר גם את
התמורות שחלו בין מסעותיו השונים  ,אולם לא כמטרה בפני עצמה  ,אלא יותר כחומר  -רקע
למחקריו .

ערכו של טובלר לדורנו

תחומי מחקריו של טובלר ניתנים  ,כאמור  ,לחלק לשלושה

:

א  .חקר המקומות הקדושים לנצרות  ,זיהוי מקומם ובדיקת האפשרות שהם מציאותיים וחקר
התפתחותם ההיסטורית .
ב  .בדיקות ארכיאולוגיות  ,אדריכליות  -היסטוריות ובלשניות של מקומות עתיקים .

ג  .חיי היום  -יום בתקופתו  ,כולל תיאור של מוסדות  ,מנהגים  ,אוכלוסייה ומבנים  ,גם אם אינם
קשורים בנצרות או בנוצרים .
בשני התחומים הראשונים אין לקורא של ימינו עניין

רב  ,בעיקר משום שהצטבר בינתיים ידע

רב  ,שהפך את כתביו של טובלר בתחומים אלה למיושנים ביותר  .טובלר גם לא היה בעל הכשרה
מקצועית רבה למחקר ארץ  -ישראל  ,ובארכיאולוגיה לא הבין כמעט מאומה  .עיקר גדולתו בחקר
הארץ היה באיסוף חרדן של פיסות  -מידע  ,שהיו מפוזרות בספריות רבות ובכתבים רבים  .עמדו לו
בכך כושר ההסתכלות שלו  ,התמדתו בתחום זה  ,לו הקדיש שנים כה רבות מחייו .

לעומת זאת  ,תיאוריו של בני תקופתו הם המעניינים היום את חוקר ארץ  -ישראל במאה הי " ט .
טובלר ניחן בתוש  -סדר  ,בשיטתיות וביכולת לסכם באופן מדויק את אשר ראה  .דבר זה מאפשר לנו
היום לזהות מבנים של המאה הי " ט וללמוד על חיי היום  -יום של ירושלים בתקופה ההיא  .ההשוואה
בין כתביו של טובלר בעקבות המסעות השונים יכולים ללמד על התמורות שחלו בתקופה זו של

תריסר שנים בין המסע השני והשלישי ( ובמידת  -מה גם חלק מן התמורות מאז ועד המסע החטוף
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טיטוס טובלר

הרביעי )  .תועלת רבה ניתן גם להפיק מל ההשוואה בין מה שמתאר טובלר לבין כתבים מאוחרים
יותר  ,של מחברים אתרים שבאו לארץ אחריו .
יש גם מגרעות בכתביו של טובלר  ,מבחינת הכרותנו את הארץ ררך כתביו והוא מנהגו להשלים
את מה שהחסיר במראה עיניו מקריאה במקורות קודמים  ,בלא שתמיד הצליח להפריד שם בין
המהימן לבין היתר  .אפשר גם להעיר כי אף במסעו השני שהה בארץ זמן ממושך  ,גם אז לא ליווה
מחזור שנתי שלם של חיי ירושלים

( הוא שהה בה כזכור מאוקטובר ועד ראשית מארס ) .

את החיים

מחרון לירושלים גם לא הכיר בצורה כה מלאה  ,כפי שהכיר את העיר עצמה  .בתקופתו נחשב
למומחה בענייני ארץ  -ישראל ; ספק אם מאוחר יותר היו מכנים אותו כך  .אולם חדות הראייה  ,גישתו

המקיפה לנושא  ,תיאוריו המפורטים והמאורגנים לפי פרקים ענייניים הם המקנים לכתבי טובלר את

ערכם הייחודי עבור חוקר אוץ -ישראל בימי -הביניים  .יש ערך רב לכתבי -היד שפירסם טובלר ,
ועדיין מרבים לצטט

אותם .

סיכום

ראשית הדיון כאן היתה באישיותו של טובלר  ,היא המבדילה בינו לבין עשרות ומאות נוסעים
אחרים אשר היו בארץ במאה הקודמת  ,עברו אותה ביעף

,

וכתביהם אינם אלא אוסף  -זכרונות

שטחיים ביותר  .טובלר הקדיש את עצמו לחקר ארץ  -ישראל במשך עשרות שנים  ,ואת מה שהחסיר
במראה  ,השלים בלימוד מתוך ספרים  .ייחודו הוא בהתרכזותו בעיר ירושלים ( ובמידת  -מה בבית -
לחם

ובנצרת ) ,

בגישתו האספנית  -מסכמת מחד והביקורתית והדקדקנית מאידך  ,ובביקוריו הרבים ,

המשתרעים על פני שלושים שנה  ,שאיפשרו לו לתאר תמורות  ,לערוך השוואות ולא להסתפק
בתמונה סטאטית של הארץ .

טובלר היה אדם רב  -גוני וזהו מקור הצלחתו וחולשתו  .הוא לא התפרנס ממחקריו ; אדרבא  ,היו
לו קשיים בהוצאתם לאור והם עלו לו ממון רב  .לכן נאלץ להקדיש זמן רב לפרנסתו כרופא  .נוסף
על כך היה פוליטיקאי  ,בלשן  ,וסופר חובב  .הספקו המדעי של טובלר היה רב  ,ואנו יכולים רק לשער

לאיזו דרגה היה מגיע  ,לו יכול היה להקדיש את כל מרצו לחקר הארץ  .טובלר חש בעצמו  ,כי
מלאכתו לא

הושלמה  ,והוא כתב

:

 . . .בעודי מרגיש את חוסר השלמות של עבודתי  ,אני מסיים בתקווה שבקרוב אחרים . . .
יאירו דברים שנשארו חבויים בחושך  ,יהפכו שמא לברי  ,יגלו [ דבר] חדש  .הזמן שיחלוף
יעזור [ שדבר

זה ]

יתגשם  ,ובעיקר

[ יעזור]

אותו זמן  ,בו הממלכה הרקובה והברברית

למחצה של התורכים תתמוטט  [ ,כפי שיקרה ] לפי חוקי ההיסטוריה הנצחיים ולפי המגיע
לה [ לאותה

ממלכה] ,

וללא ספק העולם

יהפוך האזור למתורבת .

הנוצרי המנצח יקח את ארץ  -ישראל בידיו  ,וכך . . .

28
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טוכלר ,

טופוגראפיה  ,א  ,עמ '

מפת נצרת  ,מתוך

"

' נצרה ' 1868 ,

.1%

נספח

:

רשימת פרסומים של טיטוס טובלר

*

שמעון שטרן וחיים גורן

' מסע )

 ( .מסע תענוגות בארץ הקדם )  .עק  Morgenland, arich 1839 , 2 vols . , 336 und 284צמן Lustreise

1.

 Jerusalem nach Beirut und Smyrna 1846תסע ~ Relse

2.

]5 . 286 - 294 , 297 - 301א

' טיול ) 57 - 63

 .זא

,

19 ) 1846 ( ,

'Das

"

 ( .מירושלים לביירות ולאיזמיר '

Jordan und Todten Meere ' , ibid , 20 ) 1847 ( ,

ת1ס' Spaziergang von Jerusalem nach 4

3.

 ( .מירושלים לירדן ולים המלח '
' שישה  -עשר ) 4 ] . 130 - 134ן ;  Triest aber Aegypten nach Jaffa 1 Palistina ' , ibidפסץ kDie sechzehn Tage

 ( .הימים מטריאסטה דרך מצרים ליפו
' טיול

מבית  -לחם למבוך ) 179 - 181

 .א

Chareitun ' ibid ,

]

 ' ( .קונסוליות

"

4.

בארץ  -ישראל '

 Bethlehem nach dem Labyrinthת0ץ ~ AUSflUg

5.

 ( .בחריטון '

בירושלים ' ) 225

 .זא

 Jemsalem' , ibid ,פ' Consulate 1

6.

 ' ( .המחקרים החדשים ביותר בירושלים ' )  17 - 20תא ' Die neuesten Forschungen in- Jerusalem ' , ibid, 21 ) 1848 ( ,

7.

kDie

8.

השילוח ' )  52 - 53וא ' Die Quelle Siloah ' , 1624

9.

 ' ( .ויא דולורוזה בירושלים ' )  . 21ז4ו  Jerusalem ' , ibid ,ת1
 ' ( .קבר

 ' ( .מעיין
ישו וגולגתא ' )

92 - 93

 .א
]

]( 010 ] 058

Via

' Das Christusgrab und Golgatha ' , ! 6 !4

10 .
11 .

 ' ( .הממרים המצריים בירושלים ' )  ] 95א  Jerusalem' , ibid ,תו christlichen Kl ster
 ' ( .מסחר ומלאכה בירושלים ' )  98וא ' Jerusalems Handel ~und Gewerbe ' , ibid,

12 .

 ' ( .המצב המוסרי בירושלים ' )  . 100ז4ו  Jerusalem ' , ibid,תו 11060 Zustindeט' 51

13 .

 Jerusalem ' , ! 6 ! 4ת' Aerzte , Apotheken und Krankenhiuser 1

14 .

10פ

' רופאים  ,בתי  -מרקחת

.

ובתי  -חולים ) 115

 .זא

 ( .בירושלים '
 ' ( .הצד המחייך של ירושלים ' )  133 - 135וא ' Die lachende Seite Jerusalems ' , ibid,

15 .

' Von Jaffa nach Ramleh' , ibid , 22 ) 1849 ( ,

16 .

 ' ( .מיפו

לרמלה ' ) . 49 - 51

]

א

 ' ( .מרמלה לירושלים ' ) . 53 - 55

 ' ( .מחוויותי בירושלים ' ) 71 - 76

 .זא

א

]

,

4פ Von Ramleh nach Jerusalem ' ,
kAUS

18 .

1בא 812 $ע תו ' Bethlehern

19 .

מ~ Die Franziscaner 1

20 .

 ' ( .הפרוטסטאנטים בירושלים ' )  Jerusalem ' , ibid, 14 ] 237 - 238תו ~ Die Protestanten

21 .

iethlehem

22 .

 ' ( .בית  -לחם

)4פ  Jerusalem ' ,נם meinen Erlebnissen

בארץ  -ישראל ' ) 131 - 133

 .א
]

ibid ,

"

 ' ( .הפרנציסקאנים בירושלים ' ) 4 ] . 202 -203ו Jerusalem ' , ibid ,
und historisch nach Anschau und Quellen geschildert , 51 .

 ( .בית  -לחם

*

א.

17 .

Topographisch

 Pal stina .ה!

בארץ  -ישראל )  .קק 273

~,
1849

מ ] Gallen - 80

עמאך ורק פרסומים של טובלר העוסקים בארץ  -ישראל  .הרשימה בנויה על הפרסומים המפורטים אצל רוריכט
נכללים
הערה , ) 1
ברשימה זו
( לעיל ,
'  . 727 , 697 , 382 - 379נתונים רכים מביבליוגראפיה ראשונית זו שונו להלן על  -סמך בדיקת הפרסומים עצמם
והוספו פרסומים שאינם מופיעים אצל רוריכט  .עם זאת אין כאן ביבליוגראפיה מלאה של כל כתבי טובלר העוסקים בארץ -

ישראל .
ב.
ג41

ג.

הפריטים המסומנים בכוכב אינם מופיעים ברשימות השונות בספרו של
הפריטים  19 , 13 , 10 , 9 , 6הם לפי השלמות נוימן (לעיל  ,הערה . ) 1

רוריכט .

ד.

ברשימתו של רוריכט נמנה גם פריט מסף ( מס '

ה.

הבווארית במינכן וסימונו  . Codex Iconographicus 196 :בתיק זה אוסף שרטוטים של
טובלר מסיוריו בארץ  .חומר זה נמצא כשלבי הכנה לפרסום על  -ידי חיים גורן .
לטובלר פרסומים רבים נוספים  .ראה רשימה חלקית אצל היים ( לעיל  ,הערה . )3

51

אצלו ) שהוא מקור ארכיוני השמור במחלקת כתבי  -היד בספרית המדינה

Das
I
dem
,Aasland

23 .

, Grundriss von Jerusalem nach Catherwoad und Robinsan

EI-Ku

24 .

~

'

Gallen - Bera 1849 , ( Masstab

,

,
'

23 ) 1850 ( ,  תא1 - 5

 ( ' מסע המחקר האמריקני לירדן וים.

~ Die Gesundquelle beim Tempelplatz 1 מJerusalem ' , ibid,

25

.

Jordan und todten Meere ' ,,

Die amerikanische Forschungsfahrt auf

) ' המלא

51

)  מפה של ירושלים לפי קתרווד ורובינסון,  קודם- (אל.

~(
1 : 6 , 120

א

135 ) המקדש

]

' מעיין הבריאות ליד מקום

'  ( בירושלים.
20

.

* 27 .

1217

* 28 .

,

Magistri~

Iter ad Terram Sanctam, A . D

.

, זו

' Ueber Dr . Tobler 's Grundriss  מסםJerusalem ' ,, .

'  ( ד " ר טובלר.
סר

Die Siloahguel

e

Gallen - Bern 1851 ) מסעו של המגיסטר תטמר

1217 , 51 .

,  הקודש-  ( לארץ.

und der Oelberg , 5 ) Gallen 1852 , 327

) 1851 ( ,  קק. 372 - 374 )  אודות מפת ירושלים של- ' על

 עק. )  הזיתים- ( מעיין השילוח והר.

' Die neuesten~ Leistungen 1 תder Planographie  מסץJerusalem ' , ZDMG , ע11 ) 1853 ( , 223 - 228 ) ' ההישגים

'  ( החדשים בקרטוגראפיה של ירושלים.
Denkbl tter aus Jerusalem , 51 . Gallen - Konstanz 1853 760  קק. ) מירושלים

 (דפי זכרון.

Topographie
von Jerusalem und selnen Umgebungen , Berlin 1853 - 1854 , 2 vols . ; 2 ( ~
~

.

Die Umgebungen , 1 , 033 וסביבותיה ) קק

* 33

ירושלים

"

 ( טופוגראפיה של.

,

' Van de Velde ' s Reise durch Syrien und שק11511 יפת, צפם-

28 ) 1855 ( ,

 זא. 9 - 10 ) ולדה

Stadt , 677

 קע. ;

' מסעו של ון דה

'  ישראל-  ( דרך סוריה וארץ.
' Die neuern Leistungen der Franzosen  פוder Kunde Pal stina 's ' ,

'  ישראל-  (בידיעת ארץ.

,

Beitrdge zur medizinischen ropographie~

 ( ירושלים.

* 36

k0
Die Baumwollenh hle

 פוJerusalem ', Das

sland

,

!פ4  זא.

47 ) הצרפתים

' הישגיהם של

~
Berlin 1855 , 67  קק. ) של

הערות לטופוגראפיה הרפואית

29 ) 1856 (  תא33 ) '  ( ' מערת הכותנה בירושלים.

 ] י110 Baumwollenhbhle  תוJerusalem' , Petermann's Mitteilungen aus Jwtus Perthes' Geographischer
Awtalt , 2 ) 1856 ( ,  עק. 233 - 234 ) '  ( ' מערת הכותנה בירושלים.
' Neue Forschungen

* 39 .

"

' 1857
40

* 41

 תוJerusalem: Forschungen zur חנמ0 ]  פKunde von Jerusalem und seiner' Umgebung ' ,

 פ4 3 ) 1857 ( ,  קע. 24-27 ) '  ( ' מחקרים חדשים בירושלים וסביבתה.
' Dr .  ז% ט5 Tobler ' s Wanderungen  תוPal stina , 1857 י, ibid , 4 ) 1858 ( ,  קע.
,  ( ישראל.

5 - 8 ) - ' סיוריו של ד " ר טובלר בארץ

~

,

.

Planographie von Jerusalem 7 ~ 4ש43 ( , Gotha 1858 , 24  ( קרטוגראפיה של ירושלים ) עק.
' the Town and
(
Surve  ץand
!
oflerusalem
Constructedfrom theiEnglish OrdnanIce' Mem (טס
Plan ofl
~
Measurements ofDr. r us Tobler, by C . W . M . Van de Velde , Gotha תפ6 London 1858 .

"

42 .

Pal
 שארWanderung ,nach ~

43 .

' Das Heilige Land und die~ Italieaer' , Das Awland , 34 ) 1861 (  זא. 1 ) '  ( ' ארץ הקודש והאיטלקים.

44 .

stina  מוןJahre

7גש7 , Gotha 1859 , 514  קק. ) 1857  ישראל בשנת-  ( מסע שלישי לארץ.

' Analekten aus Pal stina ' :

! ש4  זא. 37 - 38 ) ' גוש- ואבו.
 זא. 39 ) '  ( ' הרוסים.

)1(

' Abll Ghosch~' ,

)2(

~ Die Russen ' , ן614

)3 (

' Der Purpur der Ptlten ' , 161

)4 (

' Christenmord 1 תJafa' , ibid, 35 ) 1862 ( ,  תא26 ) ' ביפו

)5(

' Das heilige Land und die Griechen' , ibid ,

47

"

' 1859

)7 (

,

) '  ( ' הארגמן הקדום.

 זא.

 ( ' רצח הנוצרים.

52 ) '  ( ' ארץ הקודש והיוונים.

 המזל בסתיו- ( הצליינים הצרפתים חסרת.

kBesson

Vergleichungen zwischen Morgen- und Abend-lindischem

פ44  תא38 ) הי " ז

בין ארצות המזרח לארצות המערב במאה

aus dem 1710 תJahrhundert ' ,

 ( ' השוואותיו של בסון.

AIIgemeinen

שמעת שטם
)8 (

' Das Haschischrauchen und Haschischessen

ש

JeNSalem ' ,

"

'  ( חשיש בירושלים.
)9 (
45 .

* 46 .

De 20 )

49 .

* 50 .

"

1172 -כ

* 53 .

.

Sd~ CtiS ed

]

 ג. (נ. נ70 ,

ca .

ג. (נ.

7772 , 51 . Gallen-Paris

' Briefe aus Sfid und ost' , Augsburger' .
Jieitung , 1865 ,
' Briefe aus S d and 08 שSUddeutsche Warte 22 ) 1866 ( ,  זא. 1 .

.-

"

~
' Neuere wissenschaftliche Reisen des Marine-Officiers

,

38 ) 1865 ( ,

 זכו.

11 - 12 ) ' 1865

 ( ' מסעי הרביעי בשנת.

5! .

Gallen 1863 )  אודות המקומות- על

1865 )  אודות- ספרו של תיאודוריקוס על

14 ) ; המאמר

 זא.

357 - 358 ) '  ( ' מכתבים מדרום וממזרח.

Mansell und des Herzogs  ממץLuynes nach

'  ישראל-  ימיה לארץ- ' מסעות מדעיים חדשים של [ שני ] קציני

Bibliographa geographica Palaestinae , Leipzig 1867 , 265  עע. )  ישראל-  ( ביבליוגראפיה גיאוגראפית של ארץ.
Pal stina. Nebst Anhang der vierten Wanderung, Berlin 1868 , 344  קק. )  ישראל-  ( נצרת בארץ.
~
Palaestinae descriptiones
ex saeculo 7
אן
51 . Gallen-~ Lofidon-Paris 1869 )  ישראל מן- תיאורי ארץ
Nazareth

"

Der grosse Streit der lateiner א

,

"

"

 ו-  ה ו, והמאות ר.

54 .

א

19 ) ' עישון ולעיסת

 נערך,  (המקומות הקדושים.

 כנראה טובלר,  ז.  ז.  ( חתום.

51 .

39 ) 1866 ( ,

]

,  ( הקדושים בהם סייר המרטיר אנטונינוס.

Pal~ stina' ,, .

52 .

" "

sanctis guae perambulavit Antainus Martyr ca

570

Theodon.ci libellus de locis

לערך
48 .

פ

 א.

~ Das Heilige Land und die Schweizer ' ,  ( נ4 Schweiz , 8 פזס1863 , 15  עע. ) '  ( ' ארץ הקודש והשווייצים.

לערך

' 47 .

' Meine vlerte Wanderung  מנJahr 1865

44 38 ) 1865 ( ,

"

den

Griechen 1 מPalastina dber die heligen Starten !  אוvorletzten

Jahrhundert und der Neubau der Grabkuppel zu Jerasalem !  ץletzNer ossenen:

"

.

,

5 ! . Gallen 1870

)  והבנייה, הקאתולים ] עם היוונים אודות המקומות הקדושים במאה לפני האחרונה
[ המריבה הגרולה של הלאטינים
~
 ( מחדש [ שיפוץ ] בעשור שעבר.
55 .

' ן1 .  ע. 4 סSaulcy vor dem Forum der Wahrheit und Wissenschaft' , Archiv  ץןנwissenschaftliche
Erforschung des Alten Testaments , 1872 ,  קק. 115 - 142 ) ' והמדע

56 .

Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo ע111 ,

57 .

' Ancient

58 .

Jewish Gra~ es ' ,  תו: Lettersfiom

צו,

.

 עע. ) ותיאורי ארץ היורש.

 ץע. ז. Tobler fEFaS , 18ך5 , 1 לך- 18ברים יהודיים קדומים ') ט9 '  ן.

' Bibliographia geographica Palaestinae ab פתב0 CCCXXXIII usque ad annurn  יא, Neuer AnzeigerfUr
Bibliothekwissenschaft , Dresden 1875 ) ' 1000  עד333

* 59 .

 ( ' פ ' דה סוסי בפני הפורום של האמת.

צ11  ןצ וש, Leipzig 18ך4 , 539

' ישראל
B5 deker
( . תט6 Socin

ב

 ישראל משנת-  ( ' ביבליוגראפיה גיאוגראפית של ארץ.

Pal~ stina' , Augsburger AIIgemeinen 2Teitung ] 18ך5[ , ן4 ז. 183 )- בארץ

' ברקר וסובין

'
60 .
61 .

* 62 .

' Letter ן4 ס. 111 from 1 (  ז. Tobler ' . יfEFaS 1876 ,  קק. 103 - 104 .

' Das "NadelOhr" des Testaments ' , זDas Ausland 50 ) 1877 ( ,

א

]

1 ) '  ל ' " קרף המחט " בכתבי הקודש.

Itinera Hierosolymitana  ! שdescripti~nes Terrae Sanctae, ex saeculo

 יא-  ( ותיאורי ארץ הקודש במאות ד.

1י-() 1 ,

Genf 1877 ) מסעות לירושלים

48

זיזיי
לתולדותיו של יוהאנס פרוטיגר  ,בנקאי בירושלים
אלכס כרמל

מבוא
אחד האישים הבולטים ביותר שפעלו בירושלים במחצית השנייה של המאה

הי " ט  ,היה ' היהודי

הגרמני המומר יעקב פרוטיגר '  ,שלמעשה לא היה יהודי ולא גרמני ולא מומר ( ואפילו לא

יעקב  , ) . . .אך משום  -מה דבקו בו תארים

יוהאנס פרוטיגר

) 05 Frutigerמ) [ 0180

אלה .

!

נולד

ב 22 -

ביוני

1836

בבאזל כילד רביעי ( לימים נוספו

עוד שניים ) ליוהאן אברהם ואורסולה לבית הגלר )  ( H glerפרוטיגר  ,בן למשפחה פרוטסטאנטית ,
שישבה בשוויהן מדורי דורות  .מותו המוקדם של האב  ,בראשית  , 1844הותיר רישום עמוק בנפשו
~

של הילד יוהאנס  ,אשר בהשפעת הכומר מיוויל

) ) [ . [ . Miville

מקהילת סנט פטר בבאזל נטה

לאדיקות יתירה  .במאמצים רבים הצליחה האם לאפשר ליוהאנס ללמוד בגימנסיה  ,אך עם מותה
בשנת

1851

נאלץ הנער להפסיק את לימודיו התיכוניים ומצא למחייתו מישרה של שוליה בבית-

עסק סיטוני לטקסטיל  ,שהכשירו בתוך ארבע שנים לתפקיד קומיס

) - Commis

סוכן  -נוסע ) .

מסויים ) ,

אותם העלה

זכרונותיו של יוהאנס פרוטיגר
בזכרונותיו ( שלא פורסמו עד כה ולפיכך הם נמסרים כאן  ,בחלקם  ,בפירוט

יוהאנס פרוטיגר על הכתב בהמשכים החל בשנת  , 1877הוא מתאר ( ביפו ,
הקורות אותו למן העת ההיא בבאזל  ,כדלקמן
בתקופה זו ועוד

1

קודם  -לכן

( ) 1856 - 1853

25

באפריל

) 1880

את

:

הכרתי לראשונה את הכאדנזי [ איש מדינת באדן אשר

בגרמניה ]

המקור לשלשלת הטעויות נעוץ  ,ככל הנראה  ,בציונים הביוגראפיים על אודות פרוטיגר שפירסם ח ' המבורגר ,
שלו12ה עולמות  ,ג  ,ירושלים

 , 1936עמ '

. 58 - 57

כמחווה של רצון טוב הפיץ משדד החינוך והתרבות העתקים מן

הציונים הביוגראפיים הללו בקרב המבקרים כבית ' מחניים '  -מקום מושבם של שר החינוך והנהלת המשרד

( וכך הגיע מידע זה גם לידי  ,כאשר נלוותי לפני שנים אחדות לנכדו של יוהאנס פרוטיגר  ,שהגיע ארצה מבאזל

כדי לפקוד את כיח סכו )  .צבי שילוני ליקט אמנם פרטים אחדים נוספים  ,ממקורות עבריים  ,על יוהאנס פרוטיגר
( שגם אצלו מתקרא עדיין ' יעקכ '  .ראה  :צ ' שילוני  ' ,בית מחנים '  ,קרדום  , ] 1982 [ 23 - 21 ,עמ '  . ) 197 - 194ואולם
דומה  ,כי רק עתה ניתן לשחזר במידה מסוימת את פרשת חייו  ,שכשיאה נטרפה דעתו של האיש  -עובדה

שנעלמה מעיניהם של החוקרים  .זאת הודות להנס הרמן פרוטיגר  ,נכדו של יוהאנס  ,שהואיל כטובו להפקיד בידי
העתקים מיומניהם ומכתביהם של סבו וסבתו ושורה ארוכה של מסמכים אחרים הקשורים בפעילות משפחתו
בירושלים  ,ולא חסך עמל כדי לסייע לי במחקרי השונים  .שיתוף  -פעולה חברי ונדיב זה היה בשבילי לא רק
מועיל ביותר  ,אלא הסב לי עונג אמיתי  ,ועל כך ברצוני להודות לו גם במקום זה מקרב

לב .

'41
~

אלכם כרמל
הצעיר

היינריך לפ

)  , ( Leppששימש אז בקומיס אצל מר [ כריסטיאן פרידריך ] שפיטלר ]  tspitUerמייסד

מיסיון עולי  -הרגל של באזל] בפלקלי

] kli

 , Fמושבו של שפיטלר בעיר העתיקה של באזל]  ,ונקשרה

בינינו

ידידות שהיתה לה השפעה מכרעת על ~
מהלך חיי  .זמן  -מה אחרי הקונפירמאציה [ טכס הכנסה בברית הדת ,

מעין בר  -מצווה] הצטרפתי לאגודת הצעירים הנוצרים של באזל  ,ששני אחי כבר היו חברים בה  .המכשיר בו
נסתייע האל לצורך זה  ,היה האח יוהאן לודביג ייגר

] , Jaeger

עוזרו של שפיטלר ולימים יורשה  ,אשר הזמין

לראשונה את אחי למסיבה של אותה אגודה  ,אחרי שפגש בו פעמים אחדות בחנות הספרים של הפלקלי .

גם העלמה החסודה ייסי הש6

[) ,

אשר שמה עינה בנערים מקהילת סנט פטר שעתה זה התייתמו  ,היפנתה

אותם לאגודת הצעירים [הנוצרים]  .לט  ,ילידי

באזל  ,לא היה תחילה קל להתחבר אל הצעירים [ באגודה] ,

שהיו ברובם ממוצא וירטמברגי ובאדנזי  ,בחלקם גם שווייצרים מבני מעמד [ נמוך יותר של ] בעלי -

מלאכה . . .
24

או

ברקע היתה משאלה רצינית שלי להצטרף לימים  ,ולאחר שאתמחה יותר במקצועי [ ואהיה] כבן

שנה  ,אל המיסיון של באזל ולשמש במיסיונר בקרב

25

עובדי  -אלילים  -אם זה יהיה חפץ האל .

ואולם לא כך התרחשו הדברים .
ב-

1856

גמר מר שפיטלר אומר לייסד בירושלים בית  -מסחר קטן  ,לאחר שפעלו שם מאז

אחרים מורישונה ומקום מושבו של מיסיון עולי הרג

"

כמיסיונרים  -הדיוטות  .לפ היה מוכן ללבת

[לירושלים] והציע אותי כממלא מקומו בבאזל  . . .הודעתי למר שפיטלר
המישרה] ,

1846

אחים

בכתב על נטייתי ולקבל את

ועד מהוה קיבלתי ממר ייגר מכתב  -קבלה חם  .בפלקלי זכיתי גם במגורים ובארוחות  -יתרון

שמטעמים שונים היה חשוב עבורי  ,כי בדרך זו התוודעתי אל אנשים רבים  ,נכבדים ופשוטים  ,מלומדים
והדיוטות  .זה היה באפריל

. 1856

בטרם התחלתי לשמש בפלקלי ומצויד בתעודה טובה ממקום הכשרתי

[ כקומיס ]  ,ניתנה לי עוד הרשות לצאת למסע בן שבועיים בבארן ובווירטמברג  -מסע אשר הועיל לי כצעיר

בן עשרים ושתיים [ למעשה  -אם אכן היה זה

ב - 1856 -

בן עשרים]  ,שבקע זה עתה כגוזל מתוך הביצה .

ביקרתי אז את האחים הנוצרים שעמדו בקשר עם כרישונה  ,ולמדתי רבות מדבריהם  .בין השאר הגעתי גם
לקירשנהודטהוף  , Kirschenhardthonאחוזה סמוכה ל ~ Marbach -על נהר נקאה  ,בה התנחלו ימים אחדים

לפני  -כן ידידי  -ירושלים  ,לימים הטמפלרים  2 .בשלהי אותה שנה נסע האח לפ  ,שהתארס בינתיים עם אחותי
הבכורה רחינה  ,לירושלים ופתח שם את החנות הראשונה [ של שפיסלה בבית פרטי ערבי  3 .מר [ יוהבן

לח -ביג שנלר [ מייסדו של ' בית  -היתומים הסורי ' ואף הוא משליחיו של מיסיון עולי  -הרגל של באזל] סייע לו

בבך . . .

4

בקיץ  1857נאסף לפ  ,בעטייה של קדחת סורית  ,מירושלים של מטה  . . .והמישרה
מחדש כבר בדצמבר של אותה שנה על  -ידי סוחר צעיר ממינדן [ ליד האנובה  ,נהמימה הרמן לבנטל

שנתפנתה אוישה

). aoewenthal

גיסו  ,מר הפטר )  , (Hefterשפעל בירושלים בשירות המיסיון בקרב היהודים  ,הפציר בו לפנות

לסנט כרישונה על  -מנת להישלח לשדה המיסיון המסחרי בירושלים  ,ולא לנסוע לנאטאל

] Natal

אשר

בדרום  -אפריקה] בשליחות המיסית של הךמנסבורג .
את לבנטל הכרתי [ מתוך פגישות אחדות שנתקיימו ערק בבאזל  ,אך אינני יכול לומר שנמשכתי אליו

במיוחד  .במשן מעורר התפעלות  ,אפשר גם לומר מעורר בדילה  ,הסתער האיש הצעיר  ,שהיה אז בן עשרים

וארבע  ,על החנות  ,שהוחל בה בצנעה רבה  ,אך בעטייה של עיסקת  -ביש בצימוקים  ,שנעשתה עוד קודם על -

ידי שנלר ו[ היינריח זאלמילר

בגועת בעת שהגיע  .במשך

)- ( SaalmUller

כפי שסיפר לי אחר  -כך לבנטל  [ -החנות] כבר היתה נתונה

כעשרה חודשים שקדמו לבואי [ לירושלים]  ,כבר הספיק לבנטל לצבור מכל מיני

מקומות כמות אדירה של סחורות  ,נטל לידיו המת רב של מוצרי  -יצוא והספיק כבר להסתבך כדי כך ,
כרמל  ,התישבות הגרמנים כאשן  -ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ג  ,כעיקר עמ '

2

ראה

3

קהלן  :נרמל  ,התישבות
על כך ראה Geschichte der :

 :א'

הגרמנים ] .

50

לפיכך  ,אכן היה זה בשנת

]  . 1711קק 11 Jahrhundert , Basel 198 1 ,

כרמל  ,נוצרים
4

כחלוצים ] .

שנלר נשלח לירושלים

כ1854 -

. 1856

 Beitrag zurחקן  Heiligen Lant.א
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und (des Wiederaufbausifaldstinas
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1 . Carmel ,
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כדי להכניס סדר ב ' בית האחים ' של שפיטלר  .ראה שם  ,עמ '

. 186 - 168

:

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

'ינ :א%
ן
;
ה
י
,
"
4י
.

.

.

:4

[

,

;גמ

ן-

:עי" ען) "
-/
"
"
"
"

.

.

;

"

"טען

4ץע
נ 4%ע-ץש=

"

-

.

ע11

"
4שש ) /ע
~ "

dr

)2

)עע44/4שע 4)4 _ 1

___ש= ע =74ן
_

)4

"

)%

"/

;=

ל

,

'

41,.:א)ע)ן

_
ב י44

=/

-

)/

ע)4

_ן44ע44,ן ע

__

_

-

-

ק ,/444שעש צמ

.
1

4ג

/

)ע

,

- ad f

.

- -.

J2i
?&wad
_ieid
עע _ע
%4

נתן)

 ,ע)ן

ע 414ךע4

"
"*

ע

.

1ק

ן44גע",
~

,

)

%

%

' 1 %,עא

גידעי
עשמע
ע:*"11

44י קע,ן,לע

יא18ןיי 14י

) 41ן'
)

]2

ש=שעיק-

ם( . 24ל

4 /%

)

=4

,

י

;

(

.ן

.

ל4

"

ן

פ מתור מחברת זכרונותיו של יחהאנס פרוטיגר ( מחברת ראשונה  ,דף  , 57נכתב ב  25 -באפריל  , ) 1880בו הוא
מתאר את הפלגתו לארן  -ישראל ב 1858 -

,

5

אלכם כרמל

שכמעט איבד לחלוטין את ראשו  .אחד ממעשיו הראשונים  ,שאחדים מהם היו ראויים לשבח  ,היה לשכור
מן הפטריארכט הלאטיני חנות גדולה
במאי

] 1880

מר

בבאזל החלו

)  , ( Ladengew lbeשבדיוק התפנתה ואשר בה

מקיים עוד היום

[7

~
 (Duisbergאת בית  -המסחר שלו למצרכי  -מכולת ואת משרדו .
[ וילהלם] דויסברג )
להסתייג מן הפעילות הקדחתנית בירושלים  ,שלא היו מורגלים בשכמותה  .כאשר הגיעו

שאלות ומענות מצדדים שונים  ,הוחלט לשגר את הבחור הצעיר מבאזל  -אני הקטן  -כדי לסייע ללבנטל
לנהל את החנות החדשה בירושלים  .מכבר היתה לי הרגשה  ,שירושלים נועדה להיות תחנתי

הבאה ,

ולפיכך השבתי בשמחה בחיוב לשאלתו של מר ייגר  ,אם אני נכון לקבל על עצמי את השליחות  .אל נכון

ידעתי  ,כי דרכי עם לבנטל לא תהיה סוגה בשושנים  .הרי הוא כולו אש ולהבה  ,ואילו אנוכי מחושב ואטי .
עם זאת היה ברור לי לחלוטין  ,כי אמצא את השביל הנכת של האל  ,ואחרי שנפרדתי מסנט כרישונה

וקיבלתי את ברכתו [ של מיסיון

עולי  -הרגל ] ,

פלשיר )  , ( Fallscheerשגם כן נשלח

יצאתי לדרך ב -

לירושלים . . .

15

בספטמבר

, 1858

יחד עם האח

[ כריסטיאן ]

5

לא בנקל עלה בידי להיפרד מעיר אבותי היקרה לי  ,מאחי ומאחיותי ומן הידידים הרבים והאחים

באגודת הצעירים הנוצרים .

מצד שני הבינותי את הצורך הבלתי  -מעורער להכניס סדרים בחנות

הירושלמית  ,שהיתה צפויה לסכנת חנק מרוב פעילות  .בו בזמן השפיעו עלי גם דבריו של מר שפיטלר  ,שאת
המיסיון הישיר  ,אשר כבר הוחל בו בירושלים  ,צריך ללוות במיסיון עקיף  ,כדי לתת לאוכלוסייה הזדמנות
להיווכח שנוצרים פורטסטאנטים אינם רק מטיפים  ,אלא יודעים לעסוק גם במסחר ובמלאכה בדרך

המנוגדת לשיטה חסרת המצפון שבה פועלים בדרך  -כלל אנשי הלבנט .

בהדרבתו של האח [ יוהאן מרטינן פלאד )  , ( Fladשהיה נוסע מנוסה  ,יצאנו למסע הארוך דרך ליון
שם

עלינו על סיפונה של [ אוניית הקיטורן ' קלייד

'

והפלגנו  ,מטעמי חסכון  ,במחלקה

ומרסיי ,

השלישית .

באלכסנדריה היתה קרנטינה  ,ובמשך יומיים יבולנו לצפות בפריקתן של סחורות אין  -סוף מבטן האונייה .

ביפו קיבל אותנו האח [ פטר מרטין ] מצלר

איש רב תושיה

) , ( Metzler

ששימש אז כסוכן [ ביפו ] של החנות הירושלמית -

ופעלים  ,אך גם בעל מידה נאה של ' מוזרות ' )  . ( Eigenartלמחרת בערב

יצאנו מיפו ובמשך כל

הלילה הארוך רכבנו  ,על  -גבי עצים ואבנים  -כפי שהיה נרמה לי  -לעבר העיר הקדושה  .במרחק  -מה
משעריה באו לקראתנו מקס והיינריך סנדרצקי

) ( Sandreczky

ובירכו אותנו בשמחה גדולה  .פלשיר ואנוכי

פנינו לדירת המיסיון של מר הפטר  ,לימים בית  -הספר לנערים של המיסיון בקרב היהודים הסמוך לכנסיית

ישו האנגלית  .אצל הפטר הייתי נוטל רק את ארוחותי בעוד אשר את רוב הזמן עשיתי בחנות ושם  -על גבי
מיטה צרה מאוד אשר במעלה המדרגות  ,במשוש הקטן  ,גם ישנתי  .המזוודה הגדולה שלי מכרישונה  ,אשר

הכילה את כל חפצי  -בגדים  ,ספרים ומזכרות מיקירי אשר עזבתי בברזל  -היתה מונחת מתחת

,

לשולחן  .היה ה ב -

1

באוקטובר

1858

...

שתים  -עשרה שנה נקפו מאז הגיעו קונרד שיק ופרדיננד פאלמר  ,באוקטובר  , 1846כשליחיו

הראשונים של מיסיון עולי  -הרגל ( ואגודה גרמנית כלשהי בכלל) לארץ  -ישראל  .בינתיים חל שיפור
ניכר במצבה של הארץ  ,ומספר הזרים הנוצרים שישבו בה עלה מקומץ קטן ליותר ממאה נפש  .כדי
לעמוד על מידת השיפור די לקרוא את המכתב בן
שהגיע

לירושלים .

6

75

העמודים שכתב פאלמר לשפיטלר אחרי

ברם  ,בעיניו של מבקר בן  -אירופה  ,התנאים ששררו בארץ

ב 1858 -

היו עדיין

פרימיטיביים ומדכאים  .אפילו עשרים שנה לאחר  -מכן עוד ניכר הדבר בתיאורו המאופק של
פרוטיגר :
5

הספד על איש רב  -פעלים זה  ,שהצטיין לימים כמיסיונר מטעם האגודה הכנסייתית האנגלית

יאה

?5 :

:

 .קק  1983 ,מעט Carmel , Paldstina-~ Chronik: Deutsche 2Teitungsberichte , 11 ) 1883 - 1914 ( ,

.

 [ 244 - 245להלן  :כרמל  ,כרוניקה ב ' ]  .וראה עתה גם את ספר הזכרונות של נכדתו
Stuttgart

.. ,
,

הועתק בחלקו אצל

,

.

4נ

Gerda Sdun-Fallscheer

 Paldstina um die' ,אJahre' desLebens: Die Geschichte' einerFamilie !,

1985
6

) ( CMS

בשכם ,

כרמל  ,נוצרים כחלוצים ,

עמ '

. 149 - 127

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

המסע הלילי [ ברכיבה לירושלים ] הכביד עלי כדי בך  ,שבשעות אחרי  -הצהריים של יום המחרת חשתי רע

עד מוות  .במשך שעות ארוכות שכבתי לבדי על גג הבית כמי שסובל קשות ממחלת  -ים  .ואולם לא היה אז
זמן לחלומות  .כבר למחרת בבוקר התחלתי בעבודה הרבה

שהצטברה  ,כמעט מעל לכוח

רגע עסקתי בה במשך שנה ורבע כמעט ללא הפסקה  ,זולת בימי א ' ומנוחות  -לילה

יכולתי  .מאותו

קצרות  ,עד שלפתע תש

כוחי לחלוטין ובמשך שבועות ארוכים נאלצתי להיסגר בחדר  -חוליי השקט והעגום בל כך  .בתקופת חוליי
זכיתי לאהבה רבה מצד משפחת [ הבישוף ] גובס ומר הפטר וכן ממר שנלר  ,פאלמר ו [ היינריך ] באלדנספרגר

). (Baldensperger
עוד יותר בשנת

ד " ר אילייביץ

- 1866

( 02

"

 ) 1110טיפל בי במסירות רבה  ,כך שאני חב לו  -גם בשל מחלה אנושה

את חיי  ,אם אפשר לומר בך  .בנוסף למר לבנטל  ,הועסקו בחנות גם מר לאוארשטיין

ששירת את הלקוחות

) , ( Ladendiener

בסוף  , 1859מר [ וילהלם] ואקרנאגל

) ( Wackernagel

) ( Lauerstein

מר שנלר שעזר מעת לעת  ,האח פלשיר ומאוחר
ותומן

) . CThomen

יותר ,

בשנת  , 1861בליל חג הפסחא  ,ביקש

מר לבנטל לבקר  ,אדיש וחסר  -דאגה כדרכו  ,בשעת ערב מאוחרת את [ המהנדס וחוקר דאו -ן ] ד " ר פיירוטי
)  . ( Pierottiבריון אחד פצע אותו בראשו אנושות כל  -כך  ,שלא חשבנו כי ישאר בחיים  .באותו לילה הגיעה
אלינו מיפו  ,כאם הבית  ,האלמנה אקרט
של שרת  ,במשק

הבית שלנו  .בשנת

) , ( Eckert

1862

שנשלחה מבאזל  .עד לאביב

1866

היא

פרש מר לבנטל ממשרתו כאחראי ראשי Chen

שלא חשבתי את עצמי ראוי לכהן בו  ,ובמקומו נתמנה מר יוהאנס הרמן
)  , ( EIberfeldאשר שירת לצדי את החנות בתבונה ובנאמנות עד תום שנת

טיפלה  ,בעזרתו
, ( erster

תפקיד

( תת18ם! ) 110

מאלברפלד

1864

ו'

 . 1872ב -

נשא מר

ואקרנאגל את גברת אנה סנדרצקי לאישה  ,ומקץ שנתיים נשא מר הרמן את גברת אדלה ראפארד
 7בעת שהותו של הרמן באירופה נפגע בית  -העסק ממכות קשות מרובות  . . .כתוצאה ממאמץ -

) Adele

appard

~
חליתי [ שוב] באופן אנוש  ,ורק בנס ובעזת האל ניצלתי ממוות  .בטלגרף  ,שהותקן זה עתה  ,כבר הודיעו
יתר

לבאזל שלא נשקף לי כמעט סיכוי לחיות  .מר [ פאול ] קובר )  , ( Koberדודן
שכבר עשה אז

) ( Grossneffe

של מר

שפיטלר ,

שנתיים בבית  -העסק [ בירושלים]  ,הצליח  ,יחד עם מר ואקרנאגל  ,למנוע את האסון שאיים

להתחולל .
כבדרך נס  ,בשעה שמחלתי הפבה אותי לחסר  -יעות לחלוטין  ,חש המנזר הלאטיני לעזרת האחים
הדחוקים וחילצם ממצוקה מרה בשטר של למעלה ממאה אלף פרנק  -מעשה שלא שכחתיו מעולם  .עד
לאביב של שנת
] eaelville

1867

עוד סבלתי מהתקפים של חום  ,ואז יצאתי לחופשת  -מולדת בלוויית שני בניו של מר

ברגהיים  ,הנערים כריסטוף וטימותיאוס

' ) ~ ( Timotheus

שאמורים היו להירשם למוסד

[ המיסיונרי ]

של קורנטל [ הסמוכה לשטוטגרנל  .עשינו את המסע דרך ביירות  ,סמירנה [ איומיה  ,סירה וטרייסט  .הימים
הראשונים באירופה הישנה והאהובה היו נפלאים בעיניי  .אחרי השנים הארוכות בארץ  -ערב השחונה
והבלתי  -נעימה  ,שוב הרגשתי

בבית  .מיהרתי לציריך  ,וב  -ו ו במאי המתינו לי שם שני אחי  ,פריץ והנרי  .אחר

פרידה של תשע שנים התקשינו תחילה אף להכיר זה את זה .
החולשה שפקדה אותי אחר מחלתי נעלמה בבת  -אחת  ,ובלבי גמלה עתה החלטה לתור אחרי בת  -לוויה
לחיים  8 . . .האל  ,הנאמן תמיד  ,מילא את משאלתי במידה שלא תתואר ולמעלה ממה שהייתי ראוי לכך ,
וזיכה אותי באשתי

אהובת  -לבי  ,אז

הסמוכה לשטוטגרט] ,

שהיתה

(TKJ

בת

עדיין העלמה מריה מרטין
22

( ם ] ח48נ )  ,ילידת גפינגן ] GOppingen

(

( אני הייתי מבוגר ממנה בתשע שנים)  .בדרך נעלמה וללא שאלות

והתלבטויות יתירות הפבנו חיש מהר ללב אחד . . .
טקס הנישואין נערך
7

ב 26 -

בספטמבר

1867

בגפינגן  .עם האורחים נמנו לודביג ייגר  ,פאול קובר

אחותו של היינריך ראפארד  ,שפעל אז בשליחות מיסיון עולי  -הרגל במצרים

וב 1867 -

נשא לאשה את דורה גובט ,

בתו של הבישוף  .לימים  ,בזכות כתביה הרבים והפופולאריים  ,היתה דורה ראפארד  -גוכט לדמות המפורסמת

ביותר מקרב החכורה הפרוטסטאנטית שישבה כירושלים  .ראה עליה
19366
8

Mutter , :

,

Emmy Veiel-Rappard

Giessen-Basel

באותה תקופה נהגו רבים מאנשי הקהילה הפרוטסטאנטית לצאת לאירופה כדי לבקש אישה  .כך  ,למשל  ,עשה
גם קונרד שיק  ,רעו של פרוטיגר שנזכר

לעיל .

1( :1

אלפס כרמל

מריה לבית מרטין ויוהאנס פרוטיגר בשנת נישואיהם ,

1867

והרמן לבנטל  ,שהוחשו דחופים מבאזל  .לאחר הפרידה  ,בעיקר מ ' הדוד [ אדולף ] פאבר ( ז866ע ) , ,

יצא הזוג הצעיר למסע  -כלולות קצר ובא גם לבאזל  ,סנט כרישונה וריהן
באזל השוכן למרגלות סנט

כרישונה )

-

) - Riehen

9

פרוור של

' שם התגורר מר שפיטלר הישיש והיקר בקלסטרלי

)  ( X] sterliוהניח עלינו ידיו ובירכנו '  .דרך ז ' נבה  ,ליון  ,מרסיי ואלכסנדריה הם הגיעו ליפו ,
~

קיבלו אותם הידידים היקרים מצלר  ,לבנטל יניוהאנס ] גרולר

)( GruNer

בצורה הנאה ביותר  .ואולם אנו

מיהרנו לתחנתנו הסופית וכבר בשעות אחרי  -הצהריים יצאנו לרמלה  ,שם נהג בנו המנזר הלאטיני הכנסת -
אורחים ידידותית  ,אף שבגלל היתושים לא יכולנו כמובן לעצום עין  .מריה רכבה  ,בפעם הראשונה  ,על  -גבי
סוס  ,והמסע הסב
במעלה

לה שמחה רבה  .כמעט ללא פחד עשתה את הדרך הארוכה  ,שהיתה אז עדיין קשה

למדי ,

הרי  -יהודה  .זה עתה החלו שם בהכשרת דרך תקינה למעבר עגלות . . .

תשע שנים עברו מאז הגיע פרוטיגר לראשונה לירושלים  .חודשים מעטים בלבד עשה עתה

באירופה  ,ואף  -על  -פי -כן היה מופתע ( כפי שרשם
214

ב 16 -

בספטמבר תל 16בספר זכרונותיו) מן

השיפיר בטיבה של דרך שער הגיא שחל בתקופת העדרותו
9

הקצרה .

הכלה  ,שהיתה אחייניתו  ,התייתמה בגיל שתים  -עשרה והתגוררה בביתו  .בן  -דודה  ,קרל פרידל
ששימש בעבר שוליה של פאבר  ,כיהן מזה שנתיים כקומיס בבית  -העסק בירושלים  .ראה יומן מריה פרוטיגר ,

) ,(Friedel

רישום מיום

11

בינואר

. 1880

על נסיבות כתיבת יומנה ראה

להלן .

תעורה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

הסלעים הגדולים ביותר פוצצו [ בינתיים ] ועתה כבר ניתן  -מה שלפנים היה בלתי  -אפשרי לחלוטין -

לרכב זה לצד זה כמעט ללא קושי  .רומה היה כאילו לכבוינו החלו לפנות את האבנים ולהכשיר את הדרך.
סימן

טוב לקראת הבאות  - 1קראתי לעבר בת  -זוגתי מלאת החיים  -הכול עשו לכבודך  ,והיא

השיבה :

אכן  ,כך צריך היה לעשות  . . .ידידים מירושלים
המנהג הנאה שהיה מקובל או  [ .כאן ] עשינו הפסקה ובמצב  -רוח טוב סעדנו כולנו את המאכלים שהביאו

רכבו לקראתנו עד לעץ הגדול שבאמצע שער הגיא לפי

איתם  .בקולוניה
דמדומים של ערב מופלא בראש שיירה גדלה והולכת בשעריה של העיר הקדושה . . .

[ מוצא] נתאספו רבים עוד יותר שביקשו להכיר את הכלה החדשה  .הנה כי כן  ,נכנסנו עם

צנוע ופשוט היה אז ביתנו  .כשאני נזכר בו היום

[ 16

בספטמבר

] 1883

אני כמעט תמה על אותה תקופה ,

כאשר ניתן היה להציע לאשה צעירה דירה כה קטנה ולמעשה בלתי  -מספקת  .תחילה הניח המקום את
דעתנו  ,מה עוד שקיבלנו אביב עצתה הנבונה

[? -

לא ברור בכתב  -היד המקורי של הזכרונות ] של הגברת

הרמן  ,שלא לפתוח בשנה הראשונה משק  -בית נפוש ולקיים יחד אתם והצעירים אשר בבית  -העסק שולחן

משותף  ,כמקובל בבית  -האחים

) . (Briderhaushalt

ששכן אז ברחוב הארמנים  ,מול הקסרקטין

[

התגוררנו תחילה בדירה העליונה של בית  -האחים ,

הקישקש  .הדירה כללה חדר  -מגורים  ,חדר  -שינה וגומחה זעירה

עשויה קורות  -עץ  ,אשר שימשה לאחסון המזוודות וכד ' . . .

דרכנו לא היתה סוגה בשושנים  ,ובעיקר לא

דרכה של אישה צעירה כל  -כך  ,כפי שהתברר בתוך ימים אחדים של מגורים משותפים עם הזוג הרמן .

כעבור ארבעה חודשים התחלנו אפוא לקיים מטבח נפרד  ,בעזרתה של עוזרת  -בית ערביה  ,צעירה מאוד

ושטומת  -עין בשם שרה  .בכך סילקנו
ב 25 -

באוגוסט

1868

4עז הסיבות האפשריות

לאי  -הבנות או הרגשה רעה . . . .

נולד לזוג פרוטיגר בנם פאול  -הראשון מתוך

מכן  -לכבוד יום הולדתו

ה 33 -

14

ילדים  .בשנה שלאחר -

של פרוטיגר  -הונחה אבן  -הפינה למה שנקרא תחילה

בית  -המגורים של שפיטלר אשר לפני העיר  ,מול ' טליתא קומי '  .באותם ימים של צמצום  ,ולעתים של חוסר -
בטחון  ,היתה כוונה להקים רק מעת  -קמן  ,שבו ניתן יהיה לשהות בלילות קרירים בחדר במקום באוהל -

בעיקר בהתחשב בילדים של משפחותינו הצעירות .
מידות  ,שעלה כבר אז לבית  -העסק שלנו

הרבים האחרים אשר מחפן

לעיר  .י

מעץ  -קיץ זה שנקרא ' מהניים '

10

כלל לא שיערנו  ,כי בסופו של דבר נקים כאן בית -

 50 , 000פרנק  ,ואשר

עשוי לשמש דחף להקמתם של כל הבניינים

!

[] 1

( היום ברהוב יפו  , )68ואשר עבר כשלמותו לידיו של

פרוטיגר ב  1 -בינואר  , 1873היה אחד הבניינים הראשונים בשכונת מחנה  -יהודה  ,שאף אותה הקים
פרוטיגר ברבות הימימי בדומה לבית -המגורים שהקים לעצמו יוהאן לודביג שנלר עוד באמצע

שנות החמישים בדרך ליפתא ( אשר שימש ראשית לבית -היתומים שייסד שם שנלר לימים )  ,ולבית

שבנה לעצמו קונרד שיק בראשית שנות השמונים ברחוב הקונסולים ( היום רחוב

הנביאים ) -

הוא ' בית -תבור '  ,שנחשב לאחד המבנים הנאים בארץ  -ישראל בכלל  -נמנו בתים אלה של שליחי

באזל עם פאר בנייניה של ירושלים החדשה והמתפתחת מחונן לחומות העיר העתיקה  .דומה  ,כי

המעבר אל בית  -המגורים החדש לא הניח תחילה את דעתם של כל דייריו של בית -האחים
כאשר הושלם הבניין  ,נראה
10

11

:

היה שמשפחת הרמן צריכה להעתיק אליו את מגוריה  .מבלי לדאוג לעתיד

רבים מן היפראנקים ' [ אירופים ] נהגו אז להקים בעונת  -הקיץ מאהלים מחין לחומות העיר העתיקה ולהתגורר
בהם  .בדרך זו נמלטו מן הקדחת ,החום  ,הצפיפות והמחנק ששררו בתוך העיר .
כאן  ,כמדומה  ,הגזים פרוטיגר  .הקונסול פין  ,הבישוף גובס ואפילו עמיתו שנלר הקדימו אותו  ,בין היתר  ,בעשור
שנים ומעלה בבניה תתוץ לחומות  .עם ואת נכון  ,ש ' בית  -המגורים של שפיטלר ' היה מן הבתים הגרולים
הראשונים שהקימו נוצרים מאירופה למגורים פרטיים מחוץ לחומות  .ויהוי מקורו של הבניין כנראה נעשה
בינתיים קשה כדי כך ,שבסדרת ספריו על ארדיכלות בירושלים מנתח אותו דוד קרויאנקר בכרך המוקדש דווקא
לבנייה הערבית שמחין לחומות ( ירושלים  , 1985 ,עמ '  , ) 211 - 210הגם שמדובר במבנה מובהק של המיסיון

הנוצרי .
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באמצע שנות השבעים

( כיום  -בניין קפה
' בוסתן '  ,רחוב יפו  . ) 68על
המרפסת של הקומה
השנייה עומדים מריה
ויוהאנס פרוטיגר

הבעתי ברצון את הסכמתי לתכנית זו  .היום תמוה בעיני  ,שיש אנשים המוכנים לקבל עזרה של אחרים
והתמסרות אין קץ באדישות יתירה וכשירות המובן מאליו  .עם סוג זה של אנשים נמנתה גם משפחת הרמן .
הפער בינינו גדל מיום ליום  ,ודויסברג עוד הרים לכך תרומה מזיקה נוספת  .עד מהרה העדפנו להתעלם זה

מזה לחלוטין  .היו אלה עבורנו ימים מרים  ,שהסבו לכולנו עוגמת  -נפש קשה .
בנובמבר

1869

היתה בירושלים ההצגה הגדולה של ביקורי יורש העצר [ פרידריך וילהלם  ,לימים הקיסר

פרידריך השלישם הפרוסי והקיסר האוסטרי [ פרנץ

יוזף ] ,

שבאו למזרח בזה אחר זה כדי להשתתף נסקס

חנוכתה של תעלת  -סואץ  .בהזדמנות זו הוענק המוריסטאן  ,האתר הישן של אבירי יוחנן

שליד כנסיית הקבר [ שם חנך הקיסר וילהלם בשנת

1898

(12ב1ע (Johanniter

את כנסיית ' הגואלן בשי לפרוסיה  .גם לי היה אז

הכבוד להיות מוזמן אל הסעודה החגיגית בבית הקונסול [ הפרוסה הכללי  ,פון אלמן

) Alten

אכן  ,ירושלים נעשתה בהדרגה מוקד של עניין בינלאומי  ,ופרוטיגר הפך לאחד
ב 19 -

בפברואר

1888

הוא ממשיך לרשום במחברתו

. . . . (von

מנכבדי העיר .

:

שנת  1870נקפה עם הרבה שמחות וסבל  .בזכרוני נותר הסבל כשידו על העליונה  ,ובעיקר תרמו לכך

היחסים עמ חברי לעבודה  ,אותם הזכרתי לעיל  .בשלהי

"

השנה נשא מר דויסברג לאישה את הדיאקוניסית ,

לשעבר מקייזרסוורט ) , (Kaiserswerthעמליה ימינט ת
 ~ (Amalieהואיל ולא התאפשר לנו להתגורר
יחד עם משפחת הרמן העתקנו מגורינו לבניין קטן ששכן גם כן ברובע הארמני  ,אך היה נוח ונעימ  .שם נולד
בננו הבכור פאול פרידריך  ,שהאל העניק לו רק
' טליתא קומי ' הלכנו רק לעתים

רחוקות  ,אם

5%

ת1נתשנ

שנות  -חיים עלי  -אדמות  .אל בית שפיטלר אשר מול

כי עמד שם לרשותנו חדר מסודר היטב ( ששימש לימים כחדר -

שינה ואחר  -כך כחדר  -המגורים הגדול שלנת .

56

באביב ובקיץ של שנת  1871הייתי מתוח מאוד מבחינה נפשית  .דכאון ועבודה יתירה בחנות היו  ,מן
הסתם הגורמים לכך  .רעייתי הצעירה והיקרה השכילה להרגיע אותי בדברי -נועם  .מפעם לפעם היינו

יוצאים לעת ערב עם ילדנו הקט אל מתהן לשער יפו ושם נהגנו לחפש לנו פינה שלווה  ,כמו למשל  ,במקום
בו ניצבים היום

[ ] 1888

בית  -החולים הצרפתי [ סנט

פול]

והאבסנייה הגדולה [נוטר  -דם דה  -פראנס ] .

כשהודעתי לבאזל על כוונתי המפורשת לפרוש ממשרתי  ,נתבקשתי להמתין עד פסחא . 1871

מר ייגר אמור

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

היה לבוא אז בפעם הראשונה לאוטו הקדושה ולהביא באמתחתו הצעות מפורטות בקשר לבית  -העסק  .כך
גם קרה  ,אך באופן שונה לחלוטין סמה ששיערנו  .הוועדה בבאזל  ,ובעיקר התעשיין קול מץ
מסרייבורג  ,גמרו אומר לחסל

כליל את בית  -העסק ' כ  .פ  .שפיטלר

ושות ' ' ,

) , (Mez

או להעבירו לרשותם האישית של

הנציגים הנוכחיים  -הרמן ואנוכי ( או דויסברג)  .עד אז התנהל בית  -העסק על חשבון מיסיון עולי  -הרגל  ,על

רווחיו והפסדיו  .הואיל

ובשום פנים ואופן לא יכולתי לעבוד עם שני האחרים  ,וגם לא עם אחד מהם ,

ביקשתי לצאת תחילה עם משפחתי למולדת  ,כדי לנוח  ,והבטחתי למסור שם את החלטתי הסופית  .וכך
נסענו במאי

לסנדלר

1871

, ( Hahn

נכון בסדר

-

אשתי ושלושת ילדינו והמטפלת בבטלי

( ] ) 8858111

( גוטליבה האאג  ,שנישאה אחר  -כך

הבישוף מר נובט ואחרים ( גם מר ייגח לאירופה  .הפלגנו דרך ביירות  ,קורפו  ,ממירנה [ אל -

הפוך ] ,

סירה וטרייסט  .לסירה היינו צריכים לעבור בלילה מספינה לספינה  -מעשה מייגע ולא

בלתי  -מסוכן  .את הילדים שישנו  ,קיפלו לתוך שמיכות והעבירו אותם ממקום למקום כאילו מדובר היה

בחבילות  .היתה

גם חבורה גדולה של נוסעים מטעם חברת ' קוק '  ,אשר תפסו מראש את המקומות הטובים

והכבידו לא במעט על המעבר הנחפז שלנו אל הסירות הקטנות  .שני הידידים הוותיקים  ,האדון הבישוף

והגברת  ,היו חביבים ביותר והנעימו לנו את המסע כהנה וכהנה  .הם היו נוסעים מנוסים ובדרך  -כלל במצב -

רוח מצוין  .כאשר טיילנו בלילות על הסיפון  ,נהג האדון הזקן לספר לי על נסיעות שערך למצרים  ,לסוריה

ולחבש  .באותם הימים השימוש באוניות  -קיטור עוד לא היה שכיח  ,והוא עשה שבועות ארוכים על  -גבי
סירות  -מפרש ובקרנטינות במלוא מובן המילה  ,שהיו אז עדיין מיתקנים עלובים ביותר  .הוא היה מורגל

מאוד בשינה מתחת לכיפת השמים ועל  -גבי רצפות
-

קשות  ,בהמתנה ארוכה למזון שאיחר להגיע  ,וכשהגיע

לא הספיק  .הוא התמצא ברוחות  ,במזג  -אוויר ובכוכבים  ,שהיו לו הזדמנויות למכביר לצפות בהם

ובתנועותיהם .
עד מהרה נתפרקה החבורה  ,ואנו נסענו דרך וינה  ,מינכן ואולם לגפיהן  ,שם נתקבלנו יפה על  -ידי אחיה
ואחיותיה של אשתי  .התגוררתי אצל הדוד פאבר  ,אך לא שהיתי שם זמן רב  ,שכן נאלצתי לנסוע לבאזל ,

שם המתין עניין ירושלים להכרעה .

ב 22 -

במאי

[ , ] 1871

אחרי שהוועדה נתכנסה  ,הבינותי כי רצון האל הוא

שאשוב לירושלים ולא אשאר באירופה או אצא לאמריקה  -אליה היה מופנה מבטי  .בירושלים אמור
הייתי לקבל על עצמי את ענייני הבנק  ,בעוד שמר דויסברג קיבל על עצמו לנהל את בית  -המסחר  .מר הרמן

עתיד היה  ,על  -פי

בקיץ של

בקשתו  ,לשוב

למולדת . . .

אותה שנה קיבלתי את עצתו של ידיד ויצאתי למסע קצר לברלין  ,לונדון ופריס  ,כדי להציג את

רבים  .עברתי בדרכי

עצמי בבנקים ידידותיים  -מסע שלימים הוביח עצמו מועיל במובנים

בהיידלברג ,

פרנקפורט על נהר מיין  ,מיינץ  ,קלן וקאסל  ,שם מצאתי את לבנטל בבית  -המסחר של דודו במצב כלכלי טוב

למדי  .לימים פרש שם ממשרתו ופתח בית  -עסק משל עצמו  ,אך בגלל דרכו הנחפזת נאלץ לחסל גם אותו .
בסופו של דבר נכפה עליו לחדול מכל עשייה  .איש בעל כשרון ניכר  ,אך חסר מעצורים ונמהר  ,שרק אחרי
נסיונות מרים ביותר למד להבין את הפסוק

בתיאור מסעו זה ( רישום מיום

19

:

אל תהיו בעיניכם פקחים

בפברואר

) 1888

[ מדי ] !

מודה פרוטיגר  ,כי כבר אז

( ) 1871

העיקה

עליו לא במעט המחשבה  ,כי עליו לשוב למזרח  ,שמעולם לא קסם לו  .יתר  -על  -כן  ,הדחייה
העמוקה שחש מפני הצורך לשוב ' הביתה ' העיבה קשות על מצב רוחו ושלוותו הנפשית  ,אשר
בעת כתיבת הדברים כבר החלו אל -נכון להשפיע על

יכולתו .

התמוטטותו הנפשית של פרוטיגר באה לביטוי ברור ברישומיו מיום

15

בדצמבר

: 1890

כמעט שלוש שנים עברו מאז עסקתי לאחרונה בי  -עצמי [ כלומר מאז העלה את זכרונותיו על הכתב

בפבוראר

- ] 1888

ב 19 -

שנים של יגע ופגע  -כך  ,מכל מקום  ,נראים הדברים בעיניי ! להלן אצטרך להצטמצם

בכתיבתי הרבה יותר  ,שמא אאלץ לחדול מן הכתיבה

לחלוטין  ,ומכל

מקום לא אוכל להמשיך במידת

הפירוט שנהגתי בה בעבר ,כי רק המחשבה על כך מרפה את ידי כליל  .למעשה אני מתקשה בבר עתה
לשחזר את סיפור המעשה  .בשנים שעברו ניתך עלי כה הרבה  ,עד כי כבדה המעמסה להכניס סדר בכול
ולהשקיף על הדברים כולם באור הנכון  .בעתיד אולי אוכל פעם לנסות ולהשלים בהדרגה את הדפים

/ט

אלכם כרמל

שאותיר ריקים בסיפור קורותיהן של שמונה -עשרה השנים שנקפו [ מאז ניתק את הסיפור  ,בשנת . ] 1871
לעתים קרובות לא היה לי האומץ  ,או לא עמדה לי ההתמדה  -ברוב המקרים גם לא היה לי הימן  -מה
שכמובן מצער אותי עתה  ,הואיל ובעיקרו של דבר  -להוציא התקפים רבים וקשים של חום  -נשארתי

בריא .
ובכן  ,רק הערות אחדות על אודות

שנת . 1890

אחרי שננקטו ביפו הצעדים הראשונים להנחת מסילת -

ברזל  ,קיבלתי הזמנה מטעם החברה [הצרפתית של הרכבת] לבוא לישיבתה השלישית או הרביעית .

 12ב 20 -

במאי  1890לערך יצאתי אפוא  -דרך פורט  -סעיד [  -לפריס]  .חשבתי
לנסוע [ לאירופה] בגפי  13 ,ואולם בבר ביפו היתה לי חברה  -האדון הבארון והגברת אוסטינוב [ מתושביה

בבר  ,כי בפעם הראשונה אצטרך

הידועים והעשירים של האשן וידידים ותיקים של משפחת פרוטיגה שליווני לפחות עד גנואה . . .

שלושה

שבועות נאלצתי לשהות בפריס ורק לעתים רחוקות מצאתי הזדמנות לשוחח עם מר [ יוסף ] נבון [ שותפו

הצעיר של פרוטיגר בפרויקט מסילת -הברזלן  .במשך ימים ארוכים
ועל אשר הוטל עלי לשאת בשליחות כבדה זו  .איבדתי

אלה הייתי אומלל עד מאוד על מר גורלי

כל חדוות  -חיים  ,ותענוגות העולם הזה  -גם אלה

המותרים  -היו לי לזרא  .אלמלא יכולתי להשליך כל יהבי על אלוהי  ,היה מצב רוחי מדוכא עוד יותר  .סוף

סוף יכולתי לצאת משם לגרמניה ולשווייך  ,שהיו הרגה יותר קרובות ללבי . . . .
אחרי דברים קצרים ומבולבלים אלה ( ודווקא בנושא החשוב של הנחת מסילת  -הברזל

הראשונה בארץ  -ישראל) הוסיף פרוטיגר רק עוד רישום אחד ואחרון במחברת זכרונותיו  .ב ' יום
שני בערב ,

 7בספטנמבר ]

 , ' 1891והוא אז כבן חמישים וחמש  ,כתב לאמור

אחרי הפסקה כה ארוכה אני מתקשה יותר ויותר לא רק לרשום את הקורות אותי  ,אלא אפילו לזכור אותם .
נדמה לי שאני סובל מהפרעה כלשהי  .אני עוד יודע כמעט הבול  ,ולעתים אינני יודע דבר  .אפילו למנות את
שמות ילדי היקרים במהירות ובזה אחר זה כבר אינני מסוגל  .אבל מלבד זה  ,תודה לאל  ,אני חש בטוב ואף

פעם אינני מרותק למיטה  ,יש לי תיאבת ורק הזכרון חלש וסובל מפערים  .לפיכך תהיה

עכשיו גם הכתיבה

שלי [ שהצטיינה בעבר בקפדנות רבה ] חסרת  -שיטה ובלתי  -סדירה  .אולם דומני  ,כי מוטב לכתוב מעט מאשר

בכלל לא  .לנרעייתי ] מריה היקרה שלי יש [ בגללך פחדים אין  -קץ והיא נוהגת בי בסבלנות רבה  .האל יגמול

לה בחסד ובשפע  .תודה לאל היא בדרך  -כלל חזקה ואמיצה ומנחמת אותי  ,את הגבר  ,כפי שאם מנחמת את
בנה .
מזה שבועיים לערך שוכן אתנו חתן

בבית  ,האדון הדרשן ועמנואל בטשר )  , ( Boettscherעם נלי היקרה

שלנו  .שניהם מאושרים מאוד וכולה שמחים על  -דבר אושרם  .הוא ילך לבית  -לחם בתור

כומר ). ( Pastor

כאן תם ונשלם סיפור קורותיו של יוהאנס פרוטיגר  ,כפי שרשם אותו ב ' זכרונותיו '  .איכות

רישומיו הולכת ונעשית גרועה למן שנת  , 1888דווקא בעת שעמד לתאר את הפרק החשוב ביותר
של חייו  -החל בראשית שנות השבעים  .המובאות האחרונות צוטטו רק כדי לתת ביטוי
להתמוטטותו הנפשית ולסבלו  .כבר אין בהן  ,כמובן  ,כדי לשמש מקור של ממש לשחזור פעילותו

המופלגת בשנות השבעים ובמשך מרבית שנות השמונים  .לצורך זה אפשר להסתייע בשלושה
מקורות נוספים  ,אולם גם הם אינם מספקים את מלוא המידע

המבוקש .

יומנה של מריה פרוטיגר לבית מרטין
58

המקיר הראשון הוא היומן שניהלה אשתו של פרוטיגר למן שנת  ( 1880ועד  . ) 1893מריה פרוטיגר
לבית מרטין  ,ילידת  , 24 . 2 . 1845נתייתמה בגיל צעיר וגדלה בבית דודה בופינגן  -עיירה
12
13

לישיבה הראשונה  ,על -פי יומן מריה פרוטיגר ( רישום מיום  1ביוני . ) 1890
מה שאיננו נכון  .ראה  ,למשל  ,יומן מריה פרוטיגר  ,רישום מיום  28ביוני . 1880

.

תשרה  :יומניו של יוהשס פרוטער
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פרובינציאלית השוכנת בצילה של שטוטגרט  ,בירת ממלכת וירטמברג  .את יומנה  ,המשתרע על

מאות רבות של דפים  ,מציינים פשטות  ,המתבטאת גם בסגנון  -כתיבה מרושל  ,הוסר  -תחכום  ,אך

בפירוש לא חוסר  -כשרון  ,וכן כוח  -סבל ואולי גם נוקשות מסוימת של המחברת  .אם לשפוט על  -פי
היומנים ( בנושא זה הם המקור העיקרי המצוי בידינו )  ,הרי בני הזוג פרוטיגר היו שונים מאד

באופיים ( להוציא מידה ניכרת של אדיקות  ,שציינה

את שניהם ) .

ואף  -על -פי  -כן  ,נראה שהנישואין

עלו יפה ביותר ; וההורים  ,שבתכונותיהם השונות השלימו זה את זה  ,השכילו להעניק לילדיהם
הרבים בית חם ואוהב  ,ששררה בו הרמוניה משפחתית

אמיתית .

בעוד עתכרונותיו  ,מכתביו ויומנו של פרוטיגר עוסקים בעיקר בנושאים שנראו בעיניו בעלי

' משמעות'  ,רשמה אשתו ללא הבחנה יתירה את כל אשר היה על ליבה ועלה על דעתה ; וכך מצוי
בידינו אוצר בלום של פרטים על חיי היום  -יום של משפחה נוצרית  -אירופית בירושלים של שלהי
המאה הי " ט  .אפשר לקרוא בו על בעיות של גידול ילדים וחינוכם  ,הטיפול הרפואי במחלות הרבות

55

אלכס כרמל

מריה ויוהאנס פרוטיגר

( מלפנים

ומשמאל ) ,

בגן

ביתם במחניים  , 11עם
אחדים מילדיהם ,
משרתים ואורחים  ,יוני
1888

שהיו נפוצות אז  ,ניהול משק  -בית מסודר ( במקרה זה של משפחה שהחלה דרכה בצנעה רבה ,
ולימים הפכה לאחת העשירות בירושלים ובארץ בכלל  -כאשר אחת הבעיות המעיקות ביותר על

בעלת הבית היתה ריבוי המטפלות והמשרתים המתרוצצים בו ותחלופתם המהירה . .

 , ) .ה ' בילויים '

שהיו מקובלים בקרב הקהילייה הנוצרית -אירופית וחיי החברה האינטנסיביים ( כולל  ,כמובן ,

סיפורי  -רכילות למיניהם ולא  -מעט אינטריגות  -מהן חמורות ביותר  ,אשר פילגו אפילו את
הקהילה הגרמנית -פרוטסטאנטית עצמה ותרמו רבות לדכאונו של פרוטיגר המצטייר ממכלול
המקורות כאיש שהקפיד מאד על יושר הליכותיו )  ,ומעל לכול סדר היום העמוס עד לעייפה
בעיסוקים

אין  -קץ  ,שרבים מהם היו פרי התנאים הנחשלים ששררו בארץ בשלהי המאה שעברה .

.

מריה פרוטיגר החלה לנהל יומן ' למעני ולמען הילדים ' למן שנת 4 1880י אין זה מן הנמנע -

אף כי היא לא ציינה זאת במפורש  -שהחלטתה להעלות דברים על הכתב נבעה גם מתוך דאגה
 לשלום בעלה  .כבר ברישומיה הראשונים ניכרת דאגה זו  ,שכן יוהאנס פרוטיגר החל כבר אז לסבולמהתקפי  -חום תכופים  ,מעייפות יתירה וממצבי  -רוח מעיקים 5 .י ייתכן אפוא  ,כי באותה עת רק
אשתו עמדה על שינוי מסוים לרעה שחל בחוסנו ובמצבו הנפשי  ,ומכל מקום נראה כי ברישום
הקורות אותה ביקשה להשלים את אשר החל הוא להחסיר ב ' זכרונותיו ' ולשמש גם בתחום זה עזר

כנגדו  .אמנם יומנה מעיד על כך  ,כי מעת לעת הוטב מצבו של בעלה  ,אך בדרך  -כלל מצטיירת
הרעה ברורה ועקבית למן ראשית שנות השמונים  .כך  ,למשל  ,היא מספרת
()6

באותו יום ' פרץ בבכי נורא  ,עצביו  ,כפי הנראה  ,כה
14

הרישום הראשון נעשה
היומן

15

328

ב 11 -

בינואר

1880

והאחרון

ב 19 -

מורטו . . .
ביוני

ב 13 -

בינואר  , 1884כי

'

- 1893

סמוך לעזיבת הארץ  .בסך  -הכל כולל

רישומים  ,והיקפו כפול מהיקף ה ' זכרונות ' של יוהאנס פרוטיגר 1להלן  :יומן מריה ] .

ראה למשל יומן מריה  ,רישומים מן התאריכים

30 , 12

בדצמבר

27 , 10 ; 1880

באפריל

 ; 1881ו 19 -

במאי . 1881

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

בית מחניים

, 11

למעלה  :חזית

מייד אחר השלמתו ,
קדמית  ,למטה :

1866

( כיום  -בניין משרד החינוך

חזית אחורית

והתרבות  ,רחוב שבטי ישראל

. ) 34

6

~

איכס

כרמל

שבועות אחדים לאחר  -מכן התאבד סוחר העתיקות הירושלמי הנודע מוזם וילהלם שפירא ,
אחד מלקוחותיו הוותיקים של פרוטיגר ומבאי ביתו  .פרשה ארוכה ואומללה זו

רוחו של פרוטיגר ,והבנק אף סבל נזק כספי כבד בעטייה ,
. 1885

!

!6

דיכאה מאוד את

קשה במיוחד היתה עבור פרוטיגר שנת

בראשית פברואר החל בבניין ביתו החדש  ' ,מחניים  , ' 11ובסוף נובמבר המשפחה כבר

העתיקה לשם את

מגוריה .

8ן

בתוך פחות מעשרה חודשים הושלם אפוא  ,בניצוחו של פרוטיגר ,

בניינו של אחד מבתי -המגורים הגדולים בירושלים ובארץ בכלל  -מפעל שבוצע בקצב מסחרר ,

.

ולא רק באמות  -המידה של המאה הי " ט בו בזמן בית  -המסחר של דויסברג פשט את הרגל ,

ופרוטיגר נטל על עצמו גם ענף זה של חברת ' כ  .פ  .שפיטלר ושות' ' לשעבר  .גם פרשה וו היתה
כרוכה במאמץ פיסי כביר והוצאות ניכרות  ,וכל זאת בנוסף לנטל הכבד הרגיל של ניהול ענייני

הבנק .

19

מריה פרוטיגר עקבה בדאגה רבה אחר ההידרדרות במצבו של בעלה ובשלב מסוים

חשדה  ,כי הכמויות

הגדולות של הכינין אשר נטל במשך שנים  ,הן שהיו בעוכריו .

20

אולם בדרך -

כלל נטתה לייחס זאת לעיסוקיו המרובים  ,עליהם נתוסף במחצית השנייה של שנות השמונים
פרוייקט מסילת  -הברזל מיפו לירושלים  ,אשר החל סוף  -סוף לקרום עור

וגידים .

21

בשנת , 1888

כאשר נטל כבד של ניהול מפעלים שונים רובץ על כתפיו  ,הונחתה על פרוטיגר מכה קשה  :לודביג
שנלר  ,בנו של מייסד ' בית  -היתומים הסור "  ,הטיח בו האשמות חמורות  ,בכתב ובעל  -פה  ,בדבר

מעילה באמון  ,רמאות וקיפוח פינאנסי של ' שנלר ' על  -ידי כך שנהג להמיר את כספיו בשער -
חליפין נמוך וכד'  .אין זה המקום לפרט בעניין פרשה סבוכה זו ,

22

אך מי שעוקב אחר שיטת

עבודתו של יוהאן לודביג שנלר מאז הגיע ארצה  ,ב  , 1854 -איננו יכול להשתחרר מן הרושם  ,שאיש
קשוח זה ( אשר החל את דרכו כסוהר) היה רכושני לא פחות ממה שהיה מיסיונר  .העובדה  ,כי ערב

מלחמת  -העולם הראשונה כבר הפך בית -היתומים הסורי  -גם הודות לבנו הזריז לודביג -

למוסד המיסיונרי הפרוטסטאנטי הגדול ביותר במזרח  -התיכון  ,וכי עד אז כבר עלה בידי המשפחה
לנשל את מיסיון עולי  -הרגל של באזל כליל מחלקו במוסד ( שהיה תחילה מכריע )  ,מעידה על פן

בלתי נעים בתולדות ' שנלר ' .
דומה  ,כי ההתקפה המוחצת של שנלר מוטטה את פרוטיגר .
23

16

הפרשה שימשה לאחרונה נושא לרומן ההיסטורי של שולמית לפיד  ,כחרס הנשבר  ,ירושלים תשמ " ד  .כן ראה " :
שביט  ' ,הערה לביוגראפיה של משה וילהלם שפירא  ,סוחר עתיקות מירושלים ולזיופיו '  ,קתדרה  ( 31 ,ניסן
תשמ " ד ) ,

17

18

24

' במשך כל הלילה [ שאחרי קבלת

עמ '

 , 188 - 182ומרארהמקום

המובאים

שם .
להלן .

יומן מריה פרוטיגר  ,רישום מיום
יומן מריה  ,רישומים מ  3 -בפברואר  1885ו  28 -כינואר  . 1886ניח ' מחניים  ' 11מצוי כיום כרהוב שבטי ישראל
פינת הנביאים  ,ובו משרד החינוך והתרבות  -והשווה לעיל  ,הערה  . 1הבניין זכה לאחרונה בתיאור מפורט
26

במאי  , 1884וראה גם

בספרו של דוד קרויאנקר  ,אדריכלות בירושלים  .הבנייה האירופית  -נוצרית מחוץ לחומות
19
20

21
22

:2

)1

23

24

 , 1987עמ ' . ) 207 - 203
יומן מריה  ,רישום מיום
שם  ,רישום מיום

24

שם  ,רישום מיום

17

23

באוגוסט

1918 - 1855

( ירושלים

. 1885

בספטמבר . 1887
באוקטובר . 1887

ארכיון שפיטלר  ,וש י-

בגנזך המדינה של באזל
יותר מאשר ספק בתום לבו של שנלר .
(

) ) 24

שמור תיק עב  -כרס בנושא זה  .עיון שטחי כמסמכים מעודד

על כך ראה בפירוט אצל כרמל  ,נוצרים כחלוצים  ,עמ '

. 186 - 168

פדוטיגר טען להגנתו  ,כי את כספי התרומות למען בית  -החולים הגרמני למצורעים  ,למשל  ,נהג להמיר בשער -
חליפין גבוה מן המקובל כדי להרים על  -ידי כך גם תרומה משלו למוסד  -חסד זה  .ראה גם חליפת מכתבים מקיפה
אל ומאת יוהאן לודביג שנלר בארכיון שנלר  ,לשעבר בכפר הולדתו ארפינגן )  , ( Erpfingenהיום ב -

. Reutlingen

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

מכתבו של שנלר ] לא יכולנו לישון  ,ובבוקר בכה הנס כמו ילד קטן '  -רשמה אשתו של פרוטיגר

ביומנה .

25

לימים הוסיפה וסיפרה  ,כי בדרכם לכנסייה אמר לה פעם  ,שאם ימות בטרם עת  ,אזי

' אשם בכך שנלר  ,פסטור ל ' שנלר [הבן ] וכל האחרים  .אני שירתתי אותם  ,דאגתי להם וכך הם

בועטים בי ' .

26

' הם '  -משמע תומכיו של ' שנלר '  ,שהיו אמנם מעטים במספר ( רוב אנשי הקהילה

הגרמנית בירושלים הביעו אמון בפרוטיגר )  ,אך בעלי השפעה  :לודביג שנלר נשא ( ביריחו ) לאשה
את קתרינה פון טישנדורף  ,שאחיה  ,פאול פון טישנדורף  ,שימש אז כקונסול גרמני

בירושלים .

שנלר גם הדיח את פרוטיגר מן הוועד המנהל של בית  -היתומים והשתמש מאז בשירותים
הבנקאיים המתחרים של מלוויל ברגהיים ( שאת בתו הארייט

טישנדורף בירושלים

נשא הקונסול פון

] [ Harriet

לאשה ) .

ב 1890 -

יתר  -על  -כן  ,הקונסול התכוון לנהל גם את העסקות הכספיות שהיו כרוכות בבניינה של כנסיית

' הגואל ' ( אותה חנך הקיסר וילהלם מקץ עשר שנים )  ,באמצעות ברגהיים  -דבר שעורר את חמתה
של הקהילה הגרמנית נולה  .וו לא היססה להגיש לקונסול עצמו פטיציה  ,על  -מנת שיעביר אותה
לברלין  ,והדגישה את העובדה  ,כי המומר ברגהיים כלל איננו גרמני וטרם עשה דבר למען הקהילה

בעיר .

בירושלים  ,בעוד שפרוטיגר נחשב ל ' נשמת הקהילה הגרמנית'

27

אף  -על  -פי שהפרשה

נסתיימה בנצחונם של תומכי פרוטיגר ( ושנלר העביר את הוועד המנהל של בית  -היתומים

לגרמניה  ,ובכך נותק גם רשמית הקשר עם באזל )  ,היא הסבה לו כאב רב  .כמי שהתייתם בעצמו
בגיל צעיר ,העבודה הקשורה ביתומים היתה בעיניו חשובה מכל התעסקויותיו האחרות  ,כולל
הרכבת  .כעבור שנים אחדות  ,כאשר כבר חש כי דעתו איננה שפויה  ,הביע פרוטיגר ביומנו ה ' סודי '
פליאה וצער על כך  ,שלא ניתן לו עוד לעסוק בנושא זה  ,שכה נגע

ללבו.

28

בין כה וכה  ,ובעוד ענייניה הסבוכים של הרכבת מעסיקים אותו ללא הרף ומכלים את שארית
כוחותיו ,

29

.

הלך והורע מצבו של פרוטיגר בסתיו

1889

יצאה אשתו לגרמניה כדי ליטול חלק בטקס

נישואי בתם הבכירה יוהאנה  .משם המשיכה לשווייץ כדי לבקר בת אחרת שלהם  ,אך כאן השיג

אותה מברק  ,שבו ביקש ממנה פרוטיגר לשוב ארצה הואיל ואיננו בקו הבריאות  .מריה יצאה מייד
לדרך  ,ואף כי מצאה אותו במצב ' תקין למדי ' לא שב עוד לאיתנו  .ביומנה היא

רושמת :

מה קרה הפעם ? יותר מדי מעשי  -נבלה  ,יותר מדי התרגשויות  ,גניבה של המשרת  ,עיכובים בעניין הרכבת ,

פרשת שנלר ,פרשת היוונים  ,העדרי ועוד דברים רבים אחרים הם שדרדרו אותו כדי כך .
ואולם עד מהרה נסתבר גם לאשתו  ,כי בנוסף לעבודה היתירה שהעיקה עליו  -ואולי כתוצאה
ממנה  -החל פרוטיגר לסבול מהפרעה נפשית .תחילה נטה לשכוח שמות ,

30

אך כעבור ימים

אחדים הופיעו סימפטומים מוזרים נוספים  ,ובכלל זה מעברים פתאומיים ממצב  -רוח מרומם
לדכאון ובכי  .י 3מצבו הלך והורע עד לטירוף נורא  ,שבשלב מסוים אף אילץ את אשתו להימלט עמו
אל מחונן לירושלים ,
25
26

27

28

29

32

ובלבד שלא יתגלה

יומן מריה  ,רישום מיום נו במארס
שם  ,רישום מיום

1

ביוני

שם  ,רישום מיום 11
טישנדורף במשרד החרן

שגעונו .

. 1888

. 1891

במארס

; 1888

בדיקה מס ' . 52 /87

117 - 251

בתיק האישי של הקונסול ד " ר פאול פון

כבון .

ץ111

פרוטיגר  ' ,היומן הסוד "  ,רישום מיום  8באפריל  . 1892על יומן זה ראה

ראה יומן מריה  ,רישומים מתאריכים

30

שם  ,רישום מחודש דצמבר

1889

31

בינואר

. 1890

שם  ,רישום מיום

2

29

במארס ,

( בלי ציון

18

באפריל ,

14

ביוני

להלן .

ו 11 -

ביולי

. 1889

היום ) .
32

שם  ,רישום מיום

5

באפריל

. 1891

איכס

כרמל

מתוך הנחה כי מצבו הנפשי התערער בגלל עומס העבודה והבעיות שהטרידוהו  ,ובתקווה כי
הקלת הנטל תשיב את בעלה לאיתנו  ,נטתה אשתו להתעלם ממחלת  -הנפש ולהעלימה מעיני

אחרים  .לפיכך  ,תלתה תקוות כה רבות בנסיעתו לפריס בענייני הרכבת ובחופשה שאמור היה
לבלות אחר  -כך באירופה ,

כדי להינפש כהלכה .

33

אלא שבק "ן

1890

כבר היה פרוטיגר חולה  -נפש

חסר  -תקנה  .בפריס  ,כפי שכבר נרמז לעיל  ,אנשי חברת מסילת  -הברזל נכחו לדעת  ,כי אין לסמוך
עוד על האיש הכל  -יכול והרוח החיה של הפרוייקט כולו  ,ואילו מן החופשה בקרב בני -משפחתו
בגרמניה צריך היה להחזירו הביתה בטרם עת  ' ,פן יהיה בסופו של דבר המצב עוד גרוע יותר '
) 51 k nnte es am Ende noch schlimmer werden

. ) 50

"
את

השליטה במסילת  -הברזל  ,שעתה זה הניחו סוף ~-סוף

34

בעוד פרוטיגר מאבד כליל את

אבן  -הפינה שלה ( אביב  , ) 1890ובה

השקיע חלק ניכר מכספו  -נחתו על הבנק שתי מכות אנושות נוספות  ,אשר הכריעו את האיש

החולה .
האסון הכבד הראשון ארע בשנת

1892

כאשר התמוטט הבנק של ברגהיים בירושלים  .פשיטת-

הרגל עוררה בעיר בהלה  ,אשר גרפה גם את לקוחותיו של

פרוטיגר .

35

יש להניח  ,כי מצבו הנפשי

לא נשאר בגדר סוד גמור  ,מה עוד שהיה יושב יום  -יום בבנק ורק נזהר עוד ' שלא לבלבל לאחרים

את המוח ' .

מסיבות מובנות אין המקורות האחרים שברשותנו מתייחסים כלל לטירוף שאחז

36

באיש ; אך נקל לשער  ,כי על רקע האסון אשר פקד את לקוחותיו של ברגהיים  ,גם לקוחות ותיקים

של בנק פרוטיגר התגברו עתה על מעצורים של נימוס והזדרזו למשוך את חסכונותיהם מהבנק .
משיכות הכספים גברו בהדרגה והפכו להסתערות של ממש  ,עד שהבנק התקשה לעמוד

בתשלומים  .במחצית השנייה של

1892

כבר החלה סכנת התמוטטות מרחפת גם על פרוטיגר

( שכלל לא הבחין במתרחש )  ,ואשתו שקלה את האפשרות להזעיק לעזרה את בנם הבכור הרמן ,
שהיה אז בן

ולמד בנקאות בלונדון

18

,

3

הודות לעזרה שהושיטו לבנק חברים שונים ( בוודאי גם

בהתחשב בנסיבות הטראגיות של ההתרחשויות  ,שכן מסיבות אובייקטיביות לא היתה סיבה
להתמוטטות )  ,הצליח המוסד תחילה להחזיק

מסילת  -הברזל

ב 25 -

בספטמבר  , 1892ובשכר עמלו המפרך למען הרכבת זכה בכרטיס  -נסיעה

חופשי במחלקה הראשונה לכל ימי
ת128

מעמד .

38

פרוטיגר אף הובא לטקס חנוכתה של

חייו . . .

' הוא ישתמש בו רק מעט '

) wird es aber wenig

ת , ) 60רשמה אשתו בצער ביומנה בעת שתיארה את הטקס  ,שהיה משאת נפשו של בעלה

במשך" שנים רבות ואשר חל ביום שבו חגגו את ' חתרנת הכסף ' שלהם .
גם שנת

1893

החלה בסימן רע  :וילהלם פאבר  ,חתנו הצעיר של פרוטיגר  ,אשר בכורח המציאות

ניהל למעשה את עסקי הבנק בירושלים בשנים האחרונות  ,שב ערב אחד לביתו אחר רדת החשיכה
מבלי שהיה מצויד בפנס  .הוא לא רק נתפס ונכלא על  -ידי התורכים ( אשר חייבו הולכים ושבים

בלילות להאיר בפנס כדי להעיד על תום  -לבם )  ,אלא שעצם המעשה נחשב לחסר  -אחריות ( ופגיעה

הבנק ) .

במוניטין של
33
11

1
~

בסופו של דבר החליטה מריה פרוטיגר להשיב ארצה את בנה הרמן

שם  ,רישומים מהתאריכים  15במאי  1 ,ביוני ו 13 -

שם  ,רישום מיום
שם  ,רישומים מהתאריכים

34

 6באוגוסט

35

4

36

. 1890
בפברואר ,

פרוטיגר  ,יומן סודי  ,רישום מיום

.

37

יומן מריה רישום מיום

38

שם  ,ומם  ,וכן רישום מיום

22

ביולי

19

כיולי . 1890

20

8

במאי

ו5 -

ביתי

באוקטובר . 1891

. 1892

באוגוסט

. 1892

. 1892
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אטוכס כרמל
התורכים ( ובכלל זה על יהודים שישבו בארץ מכבר  ,וללא הבדל נתינות ) לרכוש ולרשום על שמם

נכסי -דלא  -ניידי  .בידי הבנק של פרוטיגר נותרו עתה אדמות  ,שערכן נאמד בשני מיליון פרנק ואשר
נועדו ליהודים  ,כאבן שאין לה הופכין  .יתירה מזו  ,הבנק לא יכול היה לעמוד בהתחייבויותיו כלפי
אותם יהודים שכבר רכשו אצלו בתים  -למעשה שכונות שלמות  -ולרשום את הרכוש על

שמם  .לפיכך  ,חדלו גם הקונים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הבנק  .חובות אלה  ,שהסתכמו גם הם

במאות אלפי פרנקים  ,איימו למוטט כליל את הבנק  ,שכבר הוציא את הכסף  .בייאושו פנה פרוטיגר
( את המכתב מיום

15

במארס

1893

כתב כמובן פאבר) לעזרת יריבו המושבע  ,טישנדורף  .הקונסול

נעתר לפנייה ונרתם למאבק קשה וממושך נגד השלטונות התורכיים  ,שנהגו בניגוד מפורש
להסכמי

הקפיטולציות .

44

אולם הבנק שוב לא היה מסוגל לעמוד במדיניות הסחבת שנקטו

התורכים  .על רקע הדאגה המחמירה והולכת לעצם קיומו של הבנק ואף לעתידה הכלכלי של

.

המשפחה  ,כמעט וחדלה מריה פרוטיגר לרשום דברים ביומנה ברישום האחרון שלה  ,מיום
ביוני  ( 1893כמעט

30

19

שנה בטרם מתה )  ,היא מספרת על נסיעתו של פאבר לפריס כדי למכור את

מניות מסילת  -הברזל שהיו בידי פרוטיגר .
הצרפתית של הרכבת עמדה בעצמה על סף פשיטת  -רגל  ,התמוטט בנק פרוטיגר .
45

כאשר אפסה גם תקווה אחרונה זו  ,הואיל והחברה
46

כך נעלם מנופה

של ירושלים המוסד הפינאנסי הוותיק והגדול ביותר שהצמיחה הפעילות הפרוטסטאנטית בארץ -

ישראל .
' יומנו הסורי ' של יוהאנס פרוטיגר
פרוטיגר עצמו היה רק עד פאסיבי למתרחש והשקיף על הידרדרות עסקיו כמבעד לערפל  .חודשים
אחדים בטרם העלה על הכתב ( ב  7 -בספטמבר

) 1891

את הציון הקצר האחרון במסגרת ' זכרונותיו '

( וגם זאת אחר הפסקה של כמעט תשעה חודשים )  ,החל לנהל מעין יומן

) ( Notizbuch

 ,סודי '  ,שבו

.

שפך את לבו על גורלו המר ' נשא חן בעיני האל לנסות אותי בדרך חדשה ויחידה במינה '  ,רשם
בפתח היומן ,

47

שבו תיאר בגילוי -לב ( אך בדעה הולכת ומתערפלת ) את הגיגיו הכמוסים .ביותר ,

' שלעולם אינם צריכים להיחשף '

שנתיים וחצי  -מאמצע

18 z0מ
( ur Ver ffentlichung bestimmt 51 ~ 6

ועד שלהי

1891

- 1893

. ) 618

במשך

מצא פרוטיגר ביומנו זה  ,לעתים בתדירות של

פעמיים ביום  ,את הפורקן היחיד לדאגתו העיקרית  :מה יהיה על ילדיו  ,שבחלקם היו עוד קטינים ,

כאשר הוא  ' ,כנראה כתוצאה ממאמץ  -יתר בכל מיני עסקים חובקי  -עולם '  ,איבד בגיל כה צעיר את
כוח הזכרון ואת היכולת לתפקד  .פעמים אין  -ספור  ,ולעתים קרובות באותן מלים עצמן ( עד כי

בעצמו הוא חש ומיצר על כך ) ,

48

חוזר פרוטיגר ומביע תמיהה על אשר קרה לו ; לכן גם יומן זה אינו

תורם ולא כלום להבהרת חלקו במאורע  ,אשר לכאורה ( ובאותם ימים עצמם ) היווה את הגשמת
44

ראה תיעוד מפורט אצל מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית  ,מבחר תעודות  ,תל -

אביב תשל " ג  ,עמ '

120

ואילך

;

א ' כרמל  ' ,היישוב היהודי  ,השלטון העות ' מאני והקונסוליות הזרות  .למעמדם

המדיני והמשפטי של בני העלייה הראשונה '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העלייה הראשונה  ,א  ,ירושלים תשמ " ב ,
עמ ' . 109
)16

45

46
47

48

והשווה רישום שלה מיום  23כאפריל . 1893
על  -פי עזבון פרוטיגר  ,וראה לעיל  ,סוף הערה . 1
ביום  5ביוני  . 1891גם מקור זה מצוי ברשותו של נכדו  ,הנס ה ' פרוטיגר ( וראה
סודי ] .
שם  ,רישום מיום  12בינואר . 1892

לעיל  ,סוף הערה
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השלמת הנחתה של מסילת  -הברזל הראשונה בארץ  -ישראל והפעלת הרכבת בקו

יפו  -ירושלים  .אפילו ברמז אין היומן עונה על השאלה  ,כיצד נושל האיש מעמדותיו המכריעות

בפרוייקט זה  .אשתו מעולם לא התערבה בעסקיו ; ואילו חתנו  ,וילהלם פאבר  ,אשר בנסיבות
האמורות לא וכה בהעברה מסודרת של סמכויות ומידע  ,היה בלאו  -הכי צעיר וחסר  -נסיון מכדי
להשתלט על האימפריה הכלכלית הסבוכה שהקים פרוטיגר במשך יותר

מ 30 -

שנה .

הנה כי כן  ,היומן ' הסודי ' משמש בעיקר להארת מצבו הנפשי של פרוטיגר  .בפרטי  -פרטים  ,שיש
בהם כדי להדהים  ,הוא העלה ביומן זכרונות  -ילדות מוקדמים ביותר מבאזל ; אך מאידך גיסא  ,אין

לו מושג על אשר התרחש בימים או בחודשים האחרונים  .כדי לדעת את תאריך היום  ,הוא חייב
להציץ ללא הרף בלוח השנה ( בהסתר  ,למען לא יגלו זאת העובדים

בבנק ) .

49

ברבות הימים הוא

כמובן חש בכך  ,שהסובבים אותו התחילו לעמוד על חומרת מחלתו  .מתקבל הרושם  ,שמקורביו
עשו מאמצים רבים כדי להעלים את מצבו האמיתי מידיעת הבריות  ,אם כי החברים הוותיקים של
המשפחה וראשי הקהילה הגרמנית עמדו על המתרחש  .הם נהגו בפרוטיגר באורך  -רוח  ,כפי
49

שם  ,רישומים מהתאריכים

23

במאי ,

23

כאוגוסט

ו9 -

בספטמבר

. 1892

ק6

ארוכס כרמל
שעולה מיומנה של אשתו  ,הגם שמעולם לא כתבה על כך במפורש ונהגה בבעלה באהבה

ובסבלנות דבה  ' .לעולם אין היא כועסת עלי או לועגת לי כשככר אינני יודע יותר משהו בדיוק  .וזה

ביומנו .

מיטיב עמי  ,יברך אותה על כך האל '  ,כתב הוא

50

בשנה השלישית והאחרונה לניהול ' היומן הסודי ' ( היא שנת  , 1893שבמהלכה חדלה גם מריה

פרוטיגר לפקוד את יומנה ) חלה ככל הנראה הרעה דרמאטית במצבו של פרוטיגר  .רק שלוש

פעמים עוד הוסיף אי  -אלו שורות ביומנו  .ב  21 -באפריל כתב  ,כי למעשה הוא חשוב כמת  ,ואך היה

רוצה לחיות רק עד לבואו של הבן הרמן  ' ,כדי שאוכל להעביר אליו הכולי .
ציין  ,כי כלל איננו יודע מה עשה בששת החודשים שחלפו בינתיים  ' .הרמן

ב5 -

באוקטובר

1893

אמור להגיע לכאן

בחורש הבא  -יתן האל '  .בהבעת תקווה זו להצלת ביתו ועסקיו  ,אשר חרף שיבת הבן לא נסתייע
הדבר  ,נחתם גם מקור זה לתולדות בית פרוטיגר

בירושלים .

מכתבי יוהאנס פרוטיגר לפאול קובר
המקור הרביעי והאחרון העומד לרשותנו מפרי עטה של משפחת פרוטיגר  ,הוא מיקבץ של

מכתבים  ,אשר שיגר יוהאנס פרוטיגר בשנים
קרוב  -משפחה של שפיטלר ובשנים

1887 - 1868

1866 - 1863

48

לפאול קובר בבאזל  .י 5כאמור  ,קובר היה

אף שירת בבית  -המסחר שלו בירושלים  .אחרי

ששב לבאזל  ,קובר קיבל על עצמו את ניהול ' בית  -המסחר לספרים וההוצאה לאור בפלקלי '
( 21111ע 2ל  52 p ]lgermissionsbuchhandlung und Verlagקובר נשא לאישה את מריה  ,בתו

של הבישוף נובט  ,ואף מסיבה זו שמר על קשרים אמיצים עם ירושלים  .מבחינת הכמות  ,גדול

אמנם היקף המכתבים פי שניים מן ה ' זכרונות ' שרשם פרוטיגר  ,אף  -על  -פי -כן  ,אין גם בהם כדי
לאפשר שחזור שיטתי של פעילותו
בית  -המסחר 10כ

דרך הקיצור

)

בירושלים .

C . F . Spittler 41

' שפיטלרס '

בירושלים  ,ששכן סמוך לשער יפו ונתקרא בפי הבריות על

)  , ( Spittler' sעסק תחילה בקנייה  ,שיווק וייצוא של תוצרת מקומית

אופיינית  ,כגון מוצרים עשויים עץ  -זית  ,כלי  -חרסינה  ,צימוקים  ,תפוזים ועוד  .הוא ייבא מאירופה

מצרכי  -מזון ( סוכר  ,קפה  ,תה )  ,צבעים  ,מוצרי -ברזל  ,סבון  ,משחקים  ,ספרים ועוד  .בהדרגה התוספו

לכך עסקי  -ממון עם מנזרים שונים  ,כנסיות  ,אנשי  -דת וסוחרים  .כספים ניתנו בהלוואה  ,נפרעו

שטרות  ,סחורות ניתנו בהקפה ושולמה ריבית על כספים שהופקדו לפרקי -זמן קצובים

מראש .

היחסים המתוהים ששררו לעתים בין עובדי בית -המסחר  ,ובעיקר האחריות הכספית הכבדה

שהיתה כרוכה בגידול עסקי הבנק שלו  ,הניעו את ראשי מיסיון עולי  -הרגל בסנט  -כרישונה לסלק

את ידיהם מבית  -העסק בירושלים  ,וכפי שהדבר נוסח בדין  -וחשבון של המוסד לשנת

: 1872

' הוועדה המנהלת מצאה לנכון לחסל את הבנק הואיל וסברה שאין זה תפקידה של אגודה
מיסיונרית לנהל עסקים ממין זה או [לחילופין ] להציע לאחים [ בירושלים ] להמשיך ולקיימם  ,אבל

על שמם ועל אחריותם '  .יוהאנס פרוטיגר ווילהלם דויסברג הביעו נכונות לנהוג בדרך המוצעת .
החל ב  1 -בינואר  1873נטל על עצמו פרוטיגר את הנהלת הבנק ואילו דויסברג את בית  -המסחר .
68
50

שם  ,רישום מיום

51

שמורים בארכיון פרוטיגר ,ראה לעיל  ,סוף הערה . 1

52

25

בפברואר . 1892

אחיו של פאול  ,יוהאנס קובר  ,ערך והוציא שם
המצוינת של גובט  ,בעריכת  . Thierschג  . .א  ,הופיעה ב 1884 -באותו בית  -הוצאה .

יו

ב 1887 -

את הביוגראפיה הידועה של שפיטלר  .גם הביוגראפיה

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

במכתב הראשון ( מיום

בפברואר

14

עסקי הבנק  ,נאמר בין היתר

) 1873

ששיגר פרוטיגר לקובר אחרי שנטל על עצמו את

:

היה זה חביב מאוד מצדך לתת עלי דעתך בראש  -השנה הנוצרי [  1בינואר  , ] 1873ועוד לכתוב אלי

במיוחד .

אכן  ,היה זה יום רב  -משמעות עבורי ועבור פעילותי בעיר דוד  .אתה מיצר על כך שהפירמה הישנה [ של

שפיטלה חוסלה  ,אף  -על  -פי שאתה בעצמך תרמת לכך לא מעט  .עם זאת  ,אני מסכים עמך לגמרי  ,שעלי
לנסות לשאת בכבח  -את שם יורשו של שפיטלר  ,אם כי ברור לי לחלוטין  ,שאינני ראוי אפילו לשרוך את
נעליו של עבד נאמן זה בבית  -האלהים  . . .אתה יכול לתאר לעצמך  ,כי מ  .ה  [ .מר הרמן  ,העובד הבכיר ששב

לאירופה ] מאוד חסר לי  ,בעיקר בימי [ יציאת ] הדואר  ,כאשר הכול מוטל [ עתה ] עלי  .מזה הייר

] , Heyer

ששימש כמתלמד] הטוב עדיין מצוי בחיתוליו בכל הנוגע להתכתבויות בגרמנית ובצרפתית  -בה אין הוא
עוד שולט כהלכה  .גם הנהלת הספרים שלו עוד צולעת  ,כך שמוטל עלי לבדוק כל דבר בעצמי  . . .עם זאת
לא חשתי כאן עד כה בערעור כלשהו במידת הנאמנות [ שרחשו הלקוחות לחברה שנשאה עד אז את שמו
של שפיטלר  ,ועתה פורקדו  .נהפוך הוא  ,מכל הצדדים מפקידים אצלי כספים בשפע כזה  ,שאני רק שש

להשיב פקדונות שהגיע מועד פרעונם  .היוונים בקושטא משלישים סכומים בזה אחר זה  .מאז נובמבר

קיבלנו

] 17 , 000 [ ? Dnb

לירות ואף שילמנו

המפואר של הפטריארך [ היוונך הזקן

[ אותן ? ]

[ ] 1872

למנזר [ היווני  -אורתודוכסי ] בירושלים  .אבל הצלב

קירילוס  ,מתנת

הקיסר

הרוסי 53 ,

עדיין מוחזק אצלנו כערבות  .מאז

חדלו הרוסים להראות [ להם] כסף  ,נעשו הפעילים הראשיים של המנזר מעט יותר צנועים ). (schdchterner
 ) 50הגיע [ לירושלים ]  ,אולם אני טרם ראיתיו  .לא ברור אם
אומרים [ שהמזרחן ] ד " ר [ אלברט] סוסין

""

שפירא [ סוחר העתיקוה] יקיים עמו מגע  .העתיקות המואביות [ שהיו בידי שפירא ונחשבו על  -ידי רבים

כזיוף ] טרם נמכרו  ,וזה גם לא יהיה כל  -כך קל אתן  .כרגע עוסקים בהרחבת החנות ויהיה הרבה יותר טוב .
דויסברג מתכוון להעסיק [ בה ] שוב את תומן המסכן כמוכר  .נדמה לי  ,שזה תלוי בכך אם דויסברג ואשתו
יסעו השנה לאירופה  .תמוה בעיניי  ,שדויסברג חושב דווקא עתה [ שהרי זה עתה קיבל על עצמו את הבעלות
העצמאית על בית  -המסחר  ,היא ' החנות ' )  [( der Ladenעל נסיעות  .הוא חבר בלשכה המשפטית לענייני

סחר  ,ואילו אני נבחרתי לשמש כחבר המועצה של בית  -החולים לילדים של סנדרצקי ושל בית  -הספר . . .
האדון הכומר [ יוליוס ] דיסלהוף  , Disselhomיורשו של פלידנר בקייזרסוורט] הכשיר ביום א ' שעבר את שתי

הערביות הראשונות כדיאקוניסיות  .המודל של הר  -הבית ושל המסגד שהכין מר [ קונרד ] שיק מוכנים
למשלוח לווינה  .הוא מאוד מעניין  .על אודות הרכבת [ שתוכננה אז על  -ידי צד שלישי  ,אך לא וכתה
להתבצע] אנו יודעים רק זאת  ,שמהנדסים עוסקים במדידות  .היכן ומתי  -לא ידוע  .זה עוד יכול לצאת אל
הפועל  .אומרים

גם  ,שאת

עסקי הכספים הם מתעתדים לנהל דרכנו . . .

נראה  ,כי מתוך הנושאים הרבים שהזכיר פרוטיגר במכתבו  ,עניינה אותו כבר אז מסילת  -הברזל
יפו  -ירושלים יותר מכל השאר  .עוד

למעבר עגלות ( שטרם נעו אז

ב 1864 -

בארץ )

דן פרוטיגר בצורה רצינית באפשרות להכשיר דרך

בתוואי האמור  .בעזבון שלו 54מצוי תחשיב מדויק של

הכשרת דרך זו והפעלתה  .לדעתו  ,הדרך אמורה היתה לשמש לא רק להעברת סחורות  ,אלא גם
להקל על תנועת אלפי הצליינים שזרמו מדי שנה לירושלים  .ברם  ,בטרם החלה התכנית להתממש
בהדרגה

( החל בשנת  , ) 1867כבר החל פרוטיגר להירתם לרעיון הישן של הנחת מסילת  -ברזל .

במשא  -ומתן המייגע ורב הגלגולים
53

עם קושטא  ,עד שהושג הזכיון  ,שימש פרוטיגר ככוח המניע .

55

במסגרת היחסים הבעייתיים ששררו אז בין הרוסים לפטריארכט היווני  -אורתודוכסי בירושלים  ,היה קירילוס ,

באופן יוצא מהכלל  ,כן  -ברית נאמן לרוסים  .והשווה כרמל  ,כרוניקה א  ,אינדקס

( ' קירילוס ' ) ;

הנ " ל  ' ,פעילותה של

רוסיה בארץ  -ישראל כשלהי התקופה העות' מאנית '  ,א ' שאלתיאל ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש
( ספר

זכרון ליעקב הרצוג )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

105

ואילך .

.1

54

ראה לעיל  ,סוף הערה

55

ראה העתק מכתב הקונסול הצרפתי בירושלים למשרד החרן בפריס מיום

26

בספטמבר , 1887

שם .

קלע)

יי

 .י*

5

טקס התחלת העבודה
בקו מסילת  -הברזל יפו -

ירושלים  ,מארס . 1890
יוהאנס פרוטיגר ניצב שני
מימין לדמות שבמרכז
התצלום  ,חובש מגבעת
אירופית

הדכיון ניתן סוף  -סוף

ב 22 -

באוקטובר

1888

על שמו של יוסף נבון  ,שהיה  ,כמתחייב בעניינים כגון

אלה  ,נתין עות' מאני ופעל כשותפו של פרוטיגר  .ואולם בהוצאות  ,שפאבר אמד אותן
פרנק  ,נשא פרוטיגר

מכיסו ' .

ב 800 , 000 -

על  -כן בטקס נסיעת הבכורה של הרכבת הורשו הוא ונבון ' לעמוד

6

ממש לצד הפאשא ' שנשלח על  -ידי הסולטאן בקושטא כדי לשאת את הנאום

הראשי .

57

פאבר ,

לעומת זאת  ,אפילו לא זכה בכרטיס  -הזמנה לטקס 8י אך כבר עמדנו לעיל על אי  -הבהירות בכל
הנוגע לחלקו של פרוטיגר בפרוייקט וה מאו נשתבשה

דעתו .

מאז קיבל על עצמו פרוטיגר  ,בראשית  , 1873את האחריות על הבנק  ,התפתחו עסקיו בקצב

חסר  -תקדים  ,עד כי הפך למוסד הפינאנסי המכובד ביותר בירושלים ובארץ בכלל  .הסתעפות

.

העסקים הניעה את פרוטיגר להזעיק לעזרתו כבר בסתיו

1873

את אחיו פריץ מבאזל  .זה הגיע

ארצה עם אשתו וארבעת ילדיו ונעשה שותפו בחברה החדשה  ! Cie Successeursש 3 Frutiger
) Jeirusalem ( Syrie

,

 .סם ש

Spittler

.

 . de C .תחילה סייע לו האח לשאת בעול  ,שהלך ונעשה

כבד  .ואולם משחלה פריץ  ,בשנות השמונים  ,לא רק שחדל לסייע בנשיאה בעול  ,אלא הוא עצמו
הפך לנטל כבד על קופת

הבנק .

בתקופת המשבר החמור במזרח

( ) 1878 - 1875

הבנק העות ' מאני המרכוי בקושטא

) Bank

סבל גם בנק פרוטיגר משפל יחסי  ,בעיקר כאשר

 , (Ottomanשפרוטיגר שימש כסוכנו בירושלים ,

הסתבך בעצמו בקשיי נזילות ומשך מפרוטיגר באופן בלתי  -צפוי סכומי  -כסף גדולים  .כדי לא
להיאלץ לדחות דווקא בעת מצוקה זו את הבקשות המרובות להלוואות שהופנו אליו  ,פנה פרוטיגר
לעזרת מיסיון עולי -הרגל בבאזל  .זה נענה ברצון והעניק לפרוטיגר מילווה נדיב עד יעבור

זעם .

59

אחרי שנסתיימה המלחמה הרוסית  -תורכית והמשבר שכך  ,שב גם הבנק לשגשג  .עם זאת היה

פרוטיגר חייב להודות  ,כי ' בסבך הנושאים המורכבים [ שטיפל בהם ] קשה לשמור תמיד על ראייה
בהירה של התמונה

הכללית ' .

60

נסיונו העיקש של פרוטיגר לנהוג בסולידיות פגע לא מעט גם ביחסיו עם אלה  ,אשר לפחות
56

57

70

58

עזבון

פרוטיגר  ,לעיל  ,הערה

.1

יומן סודי  ,רישום מיום  15באוקטובר . 1892
יומן מריה  ,רישום מיום  20בספטמבר  . 1892היא אמנם חמלה על פאבר וביקשה מנבון להשיג עבורו הזמנה  ' ,אך
נראה כי הוא לא יכול היה לעשות דבר '  .עניין זה סעיד כמוכן על מעמדו הנחות של פאבר  ,הגם ששימש מככר
כמנהל בפועל של הכנק .

59

60

ראה מכתבי פרוטיגר לקובר מן הימים
מכתב פרוטיגר

לקובר מיום

3

במארס

13

בספטמבר

. 1880

ו 25 -

באוקטובר

. 1877

(

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

מבחינת הרקע וההשקפה הדתית אמורים היו להיות קרובים אליו ביותר .ביום
פרוטיגר

16

בינואר

1881

נתב

לקובר :

עם מר שנלר [ האב] אני מקווה להסתדר במהרה טוב יותר  ,אבל הוא מכל מקום חסר -תקנה  . incurableאני
מתכוון בכך  ,לפי  -שעה  ,רק לקדחת הבנייה שלו  ,שמדביקה בזה אחר זה את כל אבות  -הבית ) . (Hausviter
)

מר וכמואל מילר

] , MUller

גם הוא משליחיה הוותיקים של סנט  -כדישונה ואיש ' בית  -האחים '

שהיה אז אב בית  -ית ומי ם בבית  -ל ח ם מטע ם אגודת י רושלי ם בב רל ין
] , Tappe

( תzu 3 0 ]11

לשעבר ,

וטאפה

[ (Jerus581 0: m- Verein

מבית  -החולים למצוווים בירושלינ 0דומים לו כשתי טיפות  -מים ( שלא לדבר על הבישוף ברקליי

]~ IBarklay

יירשו של

נובט  ,שלא נאה לו לטרוח ולגשת לבנק והוא סבור  ' ,שהקיסר הגרמני בכבודו ובעצמו

חייב להביא לאדון חשוב זה את הכסף

לחדר . . . .

על הפעילות היום  -יומית של הבנק

"
ולקוחותיו הקטנים

ניתן להתרשם מתוך תשובתו של

פרוטיגר על שאלת קובר  ,מה עלה בגורל הכספים שבני ירושלים רבים נשארו חייבים לבישוף
גובט  ,כשזה מת באביב

: 1879

כדי לא להאריך  ,אומר רק זאת  :הורנשטיין ]  , Hornsteinהמלונאי המומה  ,התרושש לחלוטין

!:

".

 . (dem Hundהוא חייב לנו באל לירות  ,אך אי  -אפשר להוציא ממנו פרוטה  .כעת אין הוא דג מם לא ציפור

הוא כבר לא תחת חסות פרו[ סיח] אך גם איננו תורכי [ כלומר נתין עות ' מאנק  ,זולת תכונותיו כנוכל . . .
סלצ ' ם

) ( Salcem

יעקב אל  -מונזה

אסד

מכחיש הכל ; נצרי ג ' מאל ( א agassri [ 810מעולם לא חשב אפילו לרצות לשלם  .כך גם לגבי
) Monsa

 . )01אבראהים

ג ' מאל היה משלם  ,אילו רק היה יבול  .ג ' ון דורסי

פרוטה  ,מוסא דורסי  -גנב ונוכל מאין דוגמתו  .אשתו של סבא קבאר

) ( Saba Cawar

) - ( Dursi

חסר-

מתחמקת על  -ידי

שקרים  ,והשועל החמקמק )  ( Schweren terסלימאן קרא נעלם  .אביו מוכר  -כמעשה של הסחה או מתוך
מצוקה  -מטאטאים ועושה ~
את הפרצוף הכי אומלל בעולם  .זהו סיפור המעורר בי בחילה אפילו כשאני

כותב אותו  .כשאני

תופס אחד

מהם  . . .הם מתחילים להתייפח  ,או מגיבים בגסות ומתגוננים בשקרים . . .

אנא סלח לי על רוגזי  ,אך מה אעשה ולא ניסיתי עוד ? העם הזה מביא אותי לידי יאוש  .כאשר אני נזכר כיצד
עינו לפנים את האדון

המנוח הטוב נבבקשותיהם שיעזור להם

הבישי
תודה  . . .אני רק חוזר ושומע את הטענה :

מה  [ ,הרק האדון

הבישי
י6
[והבח הסתלק מכאן ולא אמר לי כלל שאני עוד חייב משהו . . .

בהלוואות] ,

ועתה אין זכר ואין

ויתר לי על הכל ומר סמ [ ואל] ג [ ובגב -

תיאורים מעין אלה  -כאשר עסקות  -ענק וקוריוזים פעוטי -ערך שזורים אלה באלה כמעט ללא

.

הבחנה  -מאפיינים את מיקבץ מכתביו של פרוטיגר אל קובר העובדה  ,כי הלה היטיב להכיר את
ירושלים וידע רבות מן הנפשות הפועלות שם עוד מן התקופה שנמנה בעצמו עם חבר העובדים
של בית  -המסחר  ,איפשרה לפרוטיגר להתייחס אל נושאים רבים בלשון רמז  .שתיים  -שלוש מלים
כאלה היו אמנם מובנות לקובר  ,אך בעיני קורא זר הן עתה לעתים קרובות בבחינת

חידה .

המכתבים מהווים מקור מאלף ללימוד ההווי והאווירה ששררו בעולם העסקים הססגוני של
ירושלים בשלהי המאה הי " ט  ,אך גם הם רחוקים מלאפשר מעקב ברור אחר עלייתו ונפילתו של
בית  -העסק הגדול

בארץ .

על החודשים האחרונים של משפחת יוהאנס פרוטיגר בירושלים אין בידינו עדויות  .מתוך עזבונו

מתברר רק  ,כי בסופו של דבר לא יכול היה הבנק לעמוד בהתחייבויותיו ופשט את הרגל .
 1894שבה המשפחה  ,ועמה חמישה ילדים קטנים  ,לבאזל  .מקץ חמש שנים  ,ב  21 -במאי  , 1899מת
62

באפריל

.

61

המכתב מיום

62

~
הגרמנית  ( 729 ,כרך  1חסר 0 . 1903 - 1913ש
ראה גנזך  ,תיק הקונסוליה

3

884

.

"

ש

~ (Koakurs 7 . Frutiger

ביוני

71

אלכם כרמל

מצבת קברו של יוהאנס פרוטיגר עליה

חרות  ( ,בחלק האמצעי ) בין השאר  :לשעבר
בנקאי בירושלים ,

1899 - 1866

פרוטיגר ונטמן שם  ,מבלי שדעתו תשוב אליו  .אשתו מריה האריכה ימים עד

מבני משפחת פרוטיגר שב לימים ארצה הבן הרמן .

63

למנהל הסניף החיפאי של הבנק הארץ  -ישראלי הגרמני

1922

ומתה

בברלין .

בראשית המאה העשרים הוא נתמנה
) 8 -Bankת812511ץ

מגוריו אשר ברחוב הגפן ( היום שוכן שם המרכז היהודי -ערבי ' בית

 , ( Deutscheובית -

הגפן ' )

היה אחד המבנים

המרשימים במעלה הכרמל  ,מחוץ לחומות ' העיר העתיקה ' של חיפה  .ברם  ,נסיונה של משפחת

פרוטיגר להכות מחדש שורש בצפונה של הארץ נסתיים אף הוא בנסיבות טראגיות  .בשלהי

1908

מת בחיפה הבן הבכור ומקץ שנתיים  ,בספטמבר  , 1910חלו ומתו בתוך ימים שני הילדים הנותרים
 התאומים הנס  -ברונו ואורסולה  .מסע הלוויה המשותף של הפעוטות הללו היה מחזה קורע לבכדי כך  ,שהמשתתפים בו לא שכחוהו לאורך

שנים .

64

משפחת פרוטיגר אחוזת -היאוש החליטה

לעזוב את הארץ ובמקומו של הרמן פרוטיגר  ,שמת כבאזל ב  , 1954 -נתמנה וילהלם פאבר  ,עוזרו
לשעבר של יוהאנס פרוטיגר בירושלים והתנו  ,למנהל הסניף

בחיפה .

65

הנס פרוטיגר  ,יליד באזל  , 1917הוא בן הזקונים מתוך ארבעת הילדים שעוד נולדו למשפחת

הרמן פרוטיגר אחר מות התאומים בחיפה  .אכן  ,לבן זה  ,ולמודעותו ההיסטורית המיותרת  ,חייבים

אנו תודתנו על שימור החומר הנוגע לפעילות משפחת פרוטיגר בארץ  -ישראל למן מחצית המאה

הי " ט .
72
63

64

65

אביו של הנס ה ' פרוטיגר ( ראה לעיל  ,סוף הערה  ) 1אשר לו חב אני תודה גם על מידע זה .
עדות כעל  -פה של נלי מרצ ' ינקובסקי  -שומאכר ( ככת  , ) 90בחודש ינואר  . 1986התאומים היו כבני שנה ורבע
ונטמנו בבית  -הקברות הגרמני בחיפה .
ראה כרמל  ,כרוניקה  ,ב  ,עמ '  , 363ומידע בעל  -פה של הנס ה '

פרוטיגר .

דיוקנו של איש ' השומרי
בעקבות צרור מכתביו של מנדל פורטוגלי
אביבה אופז

השומר כמיתוס לאומי
ארגך

' השומר ' פעל

בין השנים

, 1920 - 1909

ומספר חבריו בתקופות השיא שלו לא עלה על

300

( כולל שכירים )  .שנות פעולתו הספורות והמספר המועט של חבריו לא מנעו את הפיכתו למיתוס
לאומי ולמודל  ,שלאורו התחנך דור בארץ .

מקובל  ,כי להיווצרותו של מיתוס דרושה פרספקטיבה של זמן .

אך המיתוס סביב

ן

' השומר '

התהווה עוד בראשית שנות פעולתו של הארגון וחרף ההסתייגויות שהיו כלפיו בקרב חוגים שונים
בארץ  2 .כך  ,למשל  ,מתאר שמריהו לוין בפתיחת הקונגרס הי " א בווינה בשנת תרע " ג  . . . ' :שומרינו
ההדשים  . . .טפוס מיוהד נברא ביניהם  ,טפוס של צעיר העשוי לבלי חת  . . .לא בדותות או אגדות
מוסרים לכם כשמספרים על אודות מעשיהם של הצעירים האלה כי אם דברים

הד למיתוס שנוצר סביב ' השומר ' מצוי גם במצע האידיאולוגי של תנועת

' השומר

כהויתם ' .

3

הצעיר '  .הפרק

' השקפת עולמנו השומרית ' ב ' מדריך למנהלים השומרים ' ( ספר ההדרכה הראשון של התנועה שיצא
לאור לראשונה בווינה

ב ) 1917 -

מסתיים במלים אלו

:

מגמתנו היא לחנך צעיר עברי בעל שרירים מוצקים  ,רצון חזק  ,מחשבה בריאה

ונורמלית  . . .יהודי בכל לבו  . . .השומרים בארץ הוכיחו  ,כי האידיאל הזה אליו אנו

שואפים אינו דבר שבדמיון . . .

הם הוכיחו בחייהם ובמותם  ,כי הנוער העברי והגבורה

העברית חיים וקיימים  .מתוך כך לקחנו לנו את השומרים בארץ ישראל למופת ולדגומא .

גדול הוא השם אשר לקחנו לנו  -יהא סמל לשאיפתנו .

4

לא רק תנועת ' השומר הצעיר ' ראתה בשומרים מופת ואימצה את שמם  .גם בקרב חוגים מן הצד
השני של הקשת הפוליטית היה ' השומר ' סמל נערץ  .כאשר הקים זאב ז ' בוטינסקי את תנועת הנוער
של המפלגה הרוויזיוניסטית

( , ) 1925

התכוון לקרוא לה ' ברית השומר ' .

המאמר מבוסס על צרור מכתבים שכתב השומר מנדל פורטוגלי בשנים

5

, 1914 - 1911

והינו עיבוד של פרק מתוך

' דיוקנו של איש " השומר "  :חומרי מציאות מול עיצוב ספרות "  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,אוניברסיטת
חיפה  ,חיפה תשמ " ו [להלן  :אופז  ,איש ' השומר ' ] .
על המיתוס ועל המיתוס ההיסטורי בפרט ראה א ' כר  -נביא  ' ,מיתוס ומציאות המטורית  :המקרה של החוק הסאלי ' ,
זמנים ,

 , ) 1984 ( 15עמ '

ראה  :ב " ג דינור

. 15 - 5

( עורך )  ,ספר

תולדות ההגנה  ,א  ,תל  -אביב

 , 1954עמ ' 239 - 237 , 312 - 298

[ להלן  :ספר ההגנה ] ; מ '

, )4

ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

נאור  " ' ,השומר "  -המיתוס נולד כבר בעלייה השנייה '  ,העלייה השניה ( עידן ,
; 107 - 106 , 102 - 101

י ' גורני  ' ,היסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העליה השניה '  ,אסופות ,

 ( 10תשכ " ו )  ,עמ

ספר ההגנה  ,א  ,חלק שני  ,עמ ' . 839 - 838
ספר השומרים  ,ורשא

ראה

:

, 1933

עמ ' . 21

ש ' שבא  " ' ,השומר " ארגון צבאי מגויס '  ,סקירה חדשית  ,ג  ( 12דצמבר  , ) 1978עמ ' . 38 - 35

. 73 - 70

ןל
~

אביבה אופז

אמנם דמויות ואירועים אחרים הקשורים בעלייה השנייה היו למיתוסים ( תל  -חי  ,טרומפלדור ,

דגניה ועוד)  ,ואולם פרסומו והשפעתו של ' השומר ' היו מהירים ועזים במיוחד  6 .בעולם היהודי של

אותן שנים היה ' השומר ' תשובה גאה לפוגרומים  ,ל ' על השחיטה ' ול ' בעיר ההרגה ' .
מיתוס ' השומר ' מיותר בכך  ,שיש לו זיקה הדוקה לדיוקן השומר האידיאלי  ,אשר שורטט
בחזונם של המייסדים  .ב ' תכנית השומר ' נקבע  ,כי שומר יכול להיות ' כל מי שבריא בגופו וברוחו ' .

7

בספרות ובתעודות מאותן השנים  ,וכן בכתבי הזכרונות שנכתבו מאוחר יותר בידי שומרים  ,מתואר

השומר כהתגלמות של ' היהודי החדש '  -יהודי שלם וחזק בגופו וברוחו  ,איש המעשה

והשרירים ,

ניגודו של היהודי הגלותי  .הוא צויר בדמות לוחם  ,על  -פי מידותיהם של בר  -גיורא ובר  -כוכבא מצד

אחד ורוכבים בדווים מצד שני  .שרטוט זה של הדמות שאב את השראתו מיסודות רומנטיים  ,שהיו

קיימים באידיאולוגיה של מפלגת ' פועלי  -ציון '  ,אשר מתוך שורותיה יצאו מייסדי

היה הארגון קשור מראשיתו .

' השומר '

ואליה

8

כגיבור של מיתוס היה השומר משך שנים לדמות שמעכר לשקר ולאמת  .הוא היה מה שביקשו

לראות בו .

9

מכתביו של השומר מנדל פורטוגלי מאפשרים את השלת המעשה של המיתוס  ,שאפף

את דמות השומר  ,והתבוננות באיש כפי שהיה במציאות .

מנדל פורטוגלי
תולדות חייו של מנדל פורטוגלי אופייניות לרבים מחברי ' השומר '  ,שהיו יוצאי מפלגת ' פועלי -

ציון ' ברוסיה  .הוא נולד בכפר הקטן טרטשי שבבסרביה ב  . 1888 -בגיל צעיר היה מעורב בפעילות
מחתרתית בתנועה מהפכנית סוציאליסטית  .כשל מעורבות זו נידון למאסר ולגלות בסיביר  .בגל
הפרעות של

1905

השתתף בהקמתה של תנועת ההגנה העצמית של יהודי בסרביה  .בעקבות פעילות

זאת נאלץ לברוח מרוסיה  .הוא חצה בהיחבא את גבולות המדינה כשפניו לארץ  -ישראל  .לאחר מסע
ארוך הגיע לארץ בשנת

במושבות יהודה .

וכחלוצים רבים באותם ימים  ,החל את דרכו בה כפועל חקלאי

, 1906

10

בסוכות תרס " ח השתתף פורטוגלי בפגישה ביפו שנערכה בסיומה של ועידת ' פועלי  -ציון '  ,ואשר

בה נולד הארגון החשאי ' בר  -גיורא '  .כשצמח מארגון זה הארגון הגלוי ' השומר '

( , ) 1909

היה

פורטוגלי בין מייסדיו וממנהיגיו  .הוא מצא את מותו מכדור שנפלט מרובהו בתום ליל -שמירה
במושבה הגלילית

בית  -גן  ,ב 13 -

בינואר  . 1917מנדל פורטוגלי מת על סף הגשמת חלומו  -הקמת

מושב השומרים בגליל .
בהספדים ובסיפורי הזכרונות שכתבו חבריו לאחר מותו  ,תיארו אותו כדמות שהקרינה בריאות ,
נאור ( לעיל  ,הערה

6

ראה

7

' תכנית השומר '  ,הפועל הצעיר ,

8

ראה :

הערה

, 4ץל

 , ) 2עמ '

. 101
17

( תמוז

תרס " ט ) .

י ' סלוצקי  ,מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית  ,תל  -אביב
 , ) 2עמ '

. 74 - 69
( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 10

9

בעקבות הגדרת המיתוס במאמרו של בר  -נביא

10

המקורות למידע הביוגראפי על מנדל פורטוגלי הינם :
; 1979

, 1973

עמ '

; 220 - 218 , 214

גורני ( לעיל ,

י ' וי ' פורטוגלי

שיחה עם יהודה פורטוגלי  ,אחיו של מנדל  ,בק " ן . 1981

( עורכים ) ,

בתרע " ג ( ? )

משפחת הפורטוגלים  ,תל  -אביב

נשא מנדל את טובה לאשה  .במשך

ארבע שנות נישואיהם נולדו להם שלושה בנים  .לפי המכתבים ניתן לשחור  ,כי טובה נדדה במקומות
מוזכרים כנרת  ,סג ' רה  ,חיפה  ,חדרה  ,כרכור ,

ראשון  -לציון ורחובות .

רבים  ,ביניהם

דיוקנו של איש

' השומר '

מנדל פורטוגלי

מנדל פורטוגלי בצעירותו

בטחון  ,שלמות נפשית ראהבח  -חיים .

!!

בתיאורים אלה בולטת ההתרשמות מעוצמתו ומהשפעתו על

חברי הארגון  .הם ציירוהו  ,במידה רבה  ,על  -פי המודל של השומר האידיאלי ששורטט בידי
המייסדים  .בחינת מכתביו של מנדל פורטוגלי חושפת דמות שונה  ,קונקרטית ואנושית  ,ולכן גם
מורכבת ומעניינת יותר .

ייחודם התיעודי של המבחבים
צרור המכתבים של מנדל פורטוגלי כולל

אליוביץ  ,חברתו ולימים אשתו .
!1

ראה ,

למשל

:

א'

12

כ 70 -

מכתבים שכתב בין השנים

1914 - 1912

אל טובה

מכתבים אלה הם תעודה יחידה בסוגה  :מכתבים אישיים שכתב

 ,דער אידישער קעמפפער  8 ,ביוני  : 1917י ' יערי  -פולסקין ' מנדל פורטוגאלי '  ,חולמים

חשיי עמ '  ; 137רחל ינאית  ' ,מנדלי פורטוגלי '  ,קובץ השומר  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ '
ולוחמים  ,יפו תרפ " ב ,

ןלהלן

:

קובץ

השומר ] ;

י ' בן  -צבי  ' ,דמויות '  ,זכרונות ורשימות מהנעורים עד

, 1920

423 - 422

ירושלים תשכ " ו  ,עמ '

. 304 - 302
12

צרור המבתכים מצוי ברובו בארכיון כפר  -גלעדי  ,לשם הועברו לאחר מותה של טובה פורטוגלי  .טובה שמרה על

המכתבים בקפדנות ואף מיספרה אותם  .על  -פי המיספור חסרים שבעה מבתכים כצרור כתבי  -היד  .שלושה מהם

אביב  -אביב ןאה " ע ]  .קטעים מתוך המכתבים החסרים בכתבי  -היד פורסמו  ,תוך שינויי
מצאתי בארכיון העבודה בתל
קטעים  ,בקובץ השומר  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ '  . 35 - 28כין המכתבים של מנדל לטובה
סגנון  ,קיטוע ואיחוי של -
נמצא מכתב אחד  ,בארכיון העבודה  ,המופנה אל ' זקני היקר '  .כן נשמרו כארכיון כפר  -גלעדי שישה מכתבים של
טובה למגדל  .המכתכים שנמצאו ככתב  -יד  ,יסומנו במהלך המאמר

על  -פי מספריהם .

הדרך בין בית  -גן ליבנאל
תחילת שנות העשרים

75

אביבה אופז

איש ' השומר ' בעברית  ,לאורך תקופה רצופה ומתוך זיקה ישירה אל המתרחש בארגון  .מבדיקה של

חומר ארכיוני ושל קבצים שונים המתעדים את התקופה מתברר  ,כי למעט תעודות אישיות בודדות
( רובן אינו כתוב

עברית ) ,

מכתבי שומרים שהגיעו לידינו  ,הם על  -פי  -רוב מכתבים רשמיים הדנים

בענייני הארגון  ,ונמעניהם הינם אישי  -ציבור מאותה תקופה .

3ן

לדעת יוסף מלמוד  ,הארכיונאי של

כפר  -גלעדי  ,חברי הארגון מיעטו לכתוב מכתבים אישיים  ,ואפילו כתבו אחדים  ,הם לא נשמרו  ,אם
משום שלא החשיבו אותם ואם משום חיי הנדודים שהיו מנת חלקם משך שנים רבות  .לעומת זאת
הם תיעדו ושמרו בקפדנות חומר בעל אופי ציבורי  ,ולו גם טריוויאלי  ,מתוך תחושה שכל פרט

בתחום הציבורי הוא בעל ערך ובעל משמעות היסטורית .
עברית של מנדל פורטוגלי הינם תופעה יוצאת  -דופן .

14

על רקע זה מכתביו האישיים והכתובים

ההתמודדות עם קשיי הביטוי בלשון העברית
בקרב חוגי ' פועלי  -ציון ' ו ' השומר ' לא שררה הסכמה לגבי מעמדה של השפה העברית  .בתקופה זו
היו בין חברי המפלגה ומנהיגיה ( ביניהם יצחק בן  -צבי) שתמכו במתן הבכורה

ליידיש .

15

יש

להניח ,

כי ב ' השומר '  ,שרוב חבריו היו אנשי ' פועלי  -ציון '  ,התודעה של רכישת השפה העברית לא היתה
מפותחת ביותר  .לעומת זאת ידוע  ,כי דאגו ב ' השומר ' ללימוד השפה העברית ואף שכרו מורה לשם
כך .

6ן

השימוש ביידיש וברוסית רווחו ב ' השומר '  ,ועובדה זו היתה אחד ממוקדי הביקורת עליו מצד

חוגי ' הפועל הצעיר '  .ואכן רוב התעודות האישיות של חברי ' השומר ' שנמצאות בארכיונים  ,אינן
כתובות עברית .

נראה  ,שפורטוגלי כתב את מכתביו בעברית בעיקר משום שטובה היתה ילידת הארץ ; אך סביר ,
שהצליח בכך גם הודות לידיעה כל שהיא של השפה  ,שאותה רכש בתקופת לימודים ב ' חדר '  .עם

זאת  ,הוא היה מוגבל ביכולת הביטוי שלו בעברית  ,וקשייו אלה מתגלים במכתבים  :אוצר  -מלים
מוגבל ( ומכאן השכיחות בשימוש במלים לועזיות  -תערובת של עברית  ,יידיש  ,רוסית

שיבושים בדקדוק ושגיאות  -כתיב .

!7

פורטוגלי היה מודע לקשיים ומוטרד בגללם  ' :אנכי איני יודע

היטב את השפה העברית ומפני זה קשה לי להביע את מחשבותי ' .

!8

אולם הוא היה מודע לכוח

הטמון בהבעה בכתב  ,כדבריו  ' :הניר לפעמים יותר מסוגל לגלות מסתרי הלב מאשר הפה ' .
13

14

וערבית ) ,

9ן

ומשום

יוצא  -דופן הוא אוסף המכתבים האישיים של רחל ינאית אל יצחק בן  -צבי  ,השמור בארכיון יד יצחק בן  -צבי .
מכתבים אלה כתובים עברית רהוטה  ,רובם דנים בענייני ציבור  ,אך חסרים כל זיקה שהיא ל ' השומר ' .
הארכיון של ' השומר '  ,שבו נאסף רוב החומר התיעודי  ,אבד בנסיבות לא ברורות כשנות מלחמת  -העולם

הראשונה  .וראה  :ג ' ריבלין  ' ,הערות על מחקר שדה בהיסטוריה של מלחמת העצמאות '  ,קתדרה  ( 1 ,אלול

תשל " ו ) ,

עמ ' . 78
15

ראה

:

סלוצקי ( לעיל  ,הערה

; 113 - 112

, )8

עמ '

; 188 - 186

מ ' צור

( עורך ) ,

א " ל פילובסקי  ' ,יידיש וספרותיו בארץ ישראל

כאן על פני אדמה  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '

, ' 1948 - 1907

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,

בן  -צבי  ,פועלי ציון בעליה השניה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש" ם  ,עמ ' " ; 42 - 4
 ; 53 - 50 , 41מ ' גרינצוייג  ' ,מעמדה של העברית כימי העליה השניה '  ,העלייה השנייה ( עידן ,

, )4

ירושלים תש " ם ,

עמ ' . 213 - 198
76

16

ראה ספר ההגנה  ,א  ,עמ ' . 267

17

קטעי מכתבים שיובאו מכאן ואילך יצוטטו כלשונם  ,כמובא במקור  .ניתוח מפורט של השיבושים הלשוניים

במכתבים מצוי אצל אופז  ,איש ' השומר '  ,עמ ' . 36 - 33

המכתבים הם ללא תאריך ולכן יצויינו להלן בהתאם

למיספורם בתוך הצרור .
18

מכתב מס ' . 27

19

מכתב מס '

. 59

דיוקנו של איש ' השומר ' מנדל פורטוגלי

כך  ,ככל שהדחף להתבטא היה חזק יותר  ,כן גברו רגשות חוסר האונים והתסכול  ' :אנכי

מקנהנא ]

באלו שיש להם היכולת לכתוב הרבה הרבה על איזה דבר שלא יהיה  . . .אנכי מרגיש עד כמה הייתי

מאושר לו יכולתי לכתוב ולכתוב ' .

20

למרות קשיי ההבעה ושיבושי הלשון  ,הצליח פורטוגלי להביע

את עצמו בעברית  ,באופן שיש בו ביטוי לסגנון אישי וייחודי .
בסגנון המכתבים ניכרות שתי מגמות מנוגדות

:

האחת ריגושית

מאוד ,

והאחרת עניינית

ומאופקת  ,לעתים אף סכמטית  .את הרושם הריגושי יוצרת בדרך  -כלל לשון מגזימה ומעצימה  .סגנון
זה מאפיין את המכתבים העוסקים ברעיונות ובאידיאות

21 ,

אך במיוחד בולט הסגנון הריגושי

במכתבי האהבה  .לעומת זאת  ,מצויים מכתבים המדברים בעניינים מיוחדים ורגישים והם כתובים
בסגנון קר ומאופק  .כזה הוא  ,למשל  ,המכתב בו מודיע מנדל לטובה  ,שלא יגיע ללידת בנו משום
' המקרה שקרה '

במרחביה .

ע

האיפוק בולט במכתבים אלה בגלל הפער בין הנושא לסגנון .

יוצא דופן בסגנונו הוא מכתב מס '
גיבורו של שלום עליכם .

23

, 56

הנראה כחיקוי פארודי של סגנון מכתבי מנחם מנדל ,

במכתב זה  ,שהוא יחיד מסוגו בתוך הצרור  ,מתגלה היבט נוסף של

הכותב  -ההומור  .ניתן אף ללמוד מתוכו על השפעה ספרותית  ,ואולי בעקיפין על אופי ' ארון

הספרים '  ,שממנו ניזון פורטוגלי .
העובדה שפורטוגלי הירבה לכתוב

( כאמור  ,כ 70 -

מכתבים בתוך כשנתיים) והצליח להתבטא ,

למרות דלות הכלים שעמדו לרשותו  ,מלמדת עד כמה חזק היה הצורך שלו בכתיבה ; היא מעידה על

הספונטניות ועל התושייה  .מבחינה לשונית  ,יש כמכתכים אלו מטעמה של יצירת יש מאין .

' השומר ' מנקודת מבטו של מורטוגלי
חייו של פורטוגלי  ,כפי שהם משתקפים מתוך מכתביו  ,התרכזו באותה תקופה באופן אינטנסיבי
סביב עניין אחד  ' -השומר '  .בחינת האירועים הנזכרים במכתבים מלמדת  ,כי הוא התייחס כמעט

אך ורק לפעולות ' השומר ' ולמתרחש בו  .מפת ארץ  -ישראל המצטיירת מתוך המכתבים  ,היא מפת

' השומר '  :כנרת  ,מרחביה  ,סג ' רה  ,תל  -ערש  ,רחובות וחדרה  .המכתבים מאפשרים שחזור כמעט מלא
של תנועות ' השומר ' בארץ באותן שנים .
מה היה ' השומר ' בעיניו של פורטוגלי  ,ומה היו ציפיותיו

ממנו ?

השמירה היתה בעיניו כורח פוליטי  -בטחוני ואף כלכלי  ,תשובה לבעיות הזמן  ,כדבריו  ' :המצב

הפוליטי והענא ] קונומי מכריח אותנו לקחת חלק בשמירה ' .

24

אך הוא לא ראה ב ' השומר ' ארגון

שנטל על עצמו רק משימות בטחוניות ופוליטיות  .במשימות אלה ראה עניין זמני וכורח של נסיבות

:

' החיים הארצישראליים עוד דורשים את זה [ קיומו של הארגון ]  .ואם אין אחרים שיוכלו למלאות

את העבודה הזו אנו מוכרחים גם להלאה לשמור '  25 .ואולם המטרה לטווח הרחוק היתה בעיניו יצירת

אדם חדש וחברה אחרת  .הוא ביקש לראות ב ' השומר ' חברה אינטימית  ,מיוחדת בזיקה הנפשית
והרעיונית שבין חבריה וברמה מוסרית גבוהה של כל פרט בתוכה
מכתב מס '  , 11וראה קטעים מתוכו בנספח ,

:

ילל

להלן .

כגון מכתב מס ' . 59

מכתב מס '  . 6וראה להלן  ,הערה . 27
ראה להלן  ,בנספח  .לדיון מפורט בחיקוי  ,תוך הצבעה על האנאלוגיות  ,ראה אופז  ,איש ' השומר '  ,עמ ' . 40 - 39
מכתב מס ' . 29

25

שם .

ן

) שמטלה

י

אביבה אופז

י

י

גלעדי

ן

4

שה
ש יבנאל

י

מיחמיה

מפת היישובים בהם פעלו ' בר  -גיורא '

ג

ו ' השומר '

לץ-ןע

אנשים שמתפרדים מכולם  . . .והולכים רחוק לגור בחיים משותפים  ,חיים מוסריים נקיים
חיים שלא יודעים קנאה

ושנאה . . .

המה משתדלים להיות נקיים מכל רע  . . .חיי אחים

היה חיים  . . .הכל הייתי נותן בעד זה שאוכל לחיות חיים משותפים או קבוצה של חברים

טובים  . . .שהתחברו באופן אנסטינקטיבי רק מפני שאוהבים איש את אחיו ומחשבה אחת
לכולם .

26

פורטוגלי ציפה  ,כי ' השומר ' יהיה בסיס ליצירת חברה חדשה ומתוקנת על  -פי דגם של חבורות

טסקטיות  .לדידו  ' ,השומר ' היה אפוא דרך  -חיים .
ראייתו את ' השומר ' כאורח  -חיים עולה בעקיפין גם מתוך עמדתו כלפי האירועים הבטחוניים
שהארגון היה עסוק בהם  .הוא לא הירבה לעסוק בעניינים אלה  ,וכאשר נדרש להם  ,דיווח עליהם
ץ71

בקיצור ובאיפוק  .אפילו אירועים אשר הוצגו כפרשות דרמאטיות והירואיות  ,כגון פרשת מרחביה ,
26

שם .

27

ב 25 -

במאי

1911

27

התנהל כמרחביה קרב בין ערבים לשומרים  .המאבק על ' כיבוש ' מרחביה סימן את המאבק על

התיישבות יהודית בעמק  -יזרעאל  .על פרשת מרחביה

ראה ספר ההגנה  ,א  ,עמ '

. 227 - 224

דיקנו ש 5איוו ' השומר ' מנדל פורטוגלי

מדווחים במכתבים באורח ענייני  ,אפילו יבש  ' :אנכי נוסע עכשיו למרחביה שמה קראנה ] מקראנה ]
וצריכים אנו לנסוע לשמה ' .

28

לעומת מיעוט התגובות לאירועים בטחוניים  ,הירבה פורטוגלי לעסרק בבעיות פנימיות ובשיגרת
חיי

השומרים :

' המצב אנע ] כשיו פה ברחובות מדכא מאד מפני המריבות שבין שומרינו ומפני

הרכילות שביניהם  .האי סדר בעבודה פה גורם לזה שלא יכולים לחשוב עוד חיי חברנו בבית

הסאורים [ האסורים ] ' .

29

הוא אף הירבה לספר על אירועים פרטיים בחיי השומרים  .מסיפורים אלה

משתקף הצד האפור של החיים במסגרת הארגון  .גם כאשר העניין קשור בהתרחשות ציבורית או
בפעולה צבאית  ,פורטוגלי התייחס אל צדו האישי  -חברי  .ברוח זו הוא כותב  ,לדוגמה  ,על שחרור

אסירי מרחביה  ' :רק היום נודע לנו על דבר שחרורם של האסירים שלנו  .בודאי יבואו אחדים מהם
אלינו ואז נשמח שמחת אחים אמיתית ' .

30

לעומת הקיצור והיובש המאפיינים תיאורים של אירועים ציבוריים ודרמאטיים  ,בתיאור

ההתרחשויות בתחום האישי והחברתי נטה פורטוגלי להאריך  ,לפרט ולתת ביטוי לרגשות עד כדי

פאתוס  .כך  ,למשל  ,הסיפור על נפילתו של מאיר חזנוביץ

:

זה שתי שעות שבאתי מהדרך [ מגליל ] מאד מאד קשה עכשיו  . . .אין אני יכול לשכוח

באהוב שלנו  -מאיר  -הוא כל הזמן עומד לפני כמו חי  .מאיר נהרג מכדורנו  .כדור של
שומר שלנו  . . .ועד כמה זה מעליב בשביל מאירקה שלנו  -הגבור היל . ' . . .

31

הברירה של האירועים  ,המשקל שניתן לכל אחד מהם והנימה שבה הם מסופרים  ,מעידים על כך ,

שתשומת  -לבו של פורטוגלי היתה נתונה יותר לשיגרה ופחות להיבטים הדרמאטיים שבחיי

השמירה  .עמדה זו מבטאת את ראייתו את ' השומר ' כאורח  -חיים וכמסגרת חברתית אידיאליסטית .
המכתבים מגלים הזדהות עמוקה של הכותב עם דרכו של הארגון  .יש שהוא נותן להזדהותו
ביטוי ישיר  ,כפי שכתב  ,למשל  ,מרחובות  ' :יש עלי הרבה עבודה ואנכי מזה שמח מאד '  32 .אך זיקתו
ל ' השומר ' מתגלה

בדרכים נוספות  ,עקיפות .

עניינו של הארגון ותולדותיו שזורים במכתבים בלא הפרדה בינם ובין עולמו הפרטי ואף

האינטימי  .בדברי האהבה והגעגועים אל האישה ואל הכן שלובים  ,בכל המכתבים  ,ענייני ' השומר ' .
כבר במכתביו הראשונים כתב  ,כי המיזוג בין שני המוקדים של חייו  -השמירה והאהבה  -הוא
הכרח לגביו  .לכן ביקש את טובה  ,כי תהיה לא רק אהובתו  ,אלא גם ' חברתי ברעיוני ' .

33

ההזדהות עם ' השומר ' משתמעת גם מאופן תגובתו לקשיים שנבעו מהפעילות בארגון  .הקושי

שהכביד עליו יותר מכל כשומר  ,היה הניתוק הממושך מן המשפחה  .שוב ושוב מכטאים המכתבים
את הקרע בין עולמו הפרטי  -אהבתו לטובה ולבנים והרגשת האחריות כלפיהם  -ובין החובה

הלאומית והפעילות ב ' השומר '  .בסופו של דבר האחריות כלפי התפקיד הכריעה תמיד את הכף .
הצורך לנמק ולהצדיק מעיד עד כמה לא פשוטה היתה ההכרעה  ' :אחריות יותר מדי גדולה מונחת

על כל אחד ואחד מאיתנו שנוכל לעזוב את העבודה ולעשות דבר מה יותר קל  . . .עבודה לאומית לא

יכולה להתחשב עם אנשים היחידים ' .

34

על
28
29

34

מנתב מס ' . 6
מכתב מס ' . 53
מכתב מס '  , 60וראה קטעים ממנו להלן ,

30

שם .

31

מכתב מס '

בנספח .

. 22

32

מכתב מס '

33

מכתב מס ' . 11
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קושי נוסף שעליו כתב פורטוגלי  ,הוא המחסור  ,שהיה מסימניה של המציאות בימי העלייה
--

השנייה  .באחד המכתבים הוא מספר לטובה  ,כי התכוון להגיע אליה  ,אלא ש ' דחה רצונו לפעם
אחרת '  ,והוא מונה שני טעמים

שמנו ) ציאים בנסיעה ' .
( ) ן2

35

לדחייה :

'  . 1לא היה לי מה ללבוש  . 2 .חבל על

67

פרנקים

מן הדברים משתקפת מציאות פרוזאיתי אפורה ; אך בדרך הצגתם יש נימה

של הימור  -ייתכן  ,שהיכולת להגיב בהומור על קשיים אלה ( שהיו משמעותיים במציאות הימים
ההם) גם היא נובעת מההזדהות עם המטרות  .היה בכוחה של הזדהות זו ליצור את המרחק

ההומוריסטי מן הקשיים האישיים והיומיומיים .
35

מנתב מס '

. 63

דיוקנו של איש

פורטוגלי

' השומרי מנדל

אך בצד ההזדהות עם ' השומר ' מצויים במכתבים גם דברי ביקורת ואכזבה  .ככר בראשית
התקופה אנו מוצאים בהם ביטויים לאי  -נחת מהנעשה בארגון

:

באגודתנו היה זמן שאהבנו איש את אחיו וזה נתן לנו הרבה מרץ לעבוד ולסבול  .ולולא
הרעים שבנו האלה שמכניסים רעל בעבודתנו  . . .כי אז אפשר עוד עד היום היה כך אבל

לדענא ] כוני לא כך הדבר  . . .שאנכי מביט על חברי על אלו שהייתי נאמן אתם רק

אתמול  . . .רואה את הסוחר שבהם  . . ,שעושה מאותם לאנשים של תקט

[ טאקט ]

ופוליטיקא לבי נקראנע] כי לגזרים מפני כי לאהוב אותם כבר אינני יכול ואנכי סובל מזה
שחדלתי לאהוב אותם

36 .

האכזבה מ ' השומר '  ,בפי שמשתמע מקטע זה  ,אינה אידיאולוגית  ,אלא אנזבה מהרמה המוסרית

והחברית של השומרים  .פורטוגלי הגיע למסקנה  ,כי שורש הרע הוא בשמירה עצמה  ' :אני רואה עד

כמה השמירה משחיתה את האיש ועד כמה היא מכניסה הדעמורליזציה בחיינו ' .
בשמירה והרבה יש לשנות בה ' .

38

37

' הרבה רעל

יש

הוא לא ביקר את השמירה מבחינה פוליטית או בטחונית ולא ערער

על הצד העקרוני שלה  ,אלא בחן אותה מזווית הראייה של היום  -יום האפור

:

' עד כמה

ריקים החיים

של השומר והריקנות מכניסה עצלות ודמורליזציא  .רוב של השומרים הישגים [ הוותיקים ] משוברים
עוזבי כח ועזבי מרץ ' .

39

הוא היה מודע לסכנת השחיקה שבחיי היומיום דווקא משום שראה

ב ' השומר ' דרך  -חיים  ,ולא צורך  -שעה בלכד .
אך האכזבה לא ריפתה את ידיו  ,ובצד הביקורת נמצא גם הרעיון כיצד להבריא את מצבו של

' השומר '  .הפתרון שהעלה היה הקמת מושב  -שומרים  .לדידו  ,עיקר חשיבותו של המושב היה
באפשרות השילוב של שמירה ועבודה  .פורטוגלי ראה בעבודה את סוד הבריאות הגופנית
והמוסרית  ' :כדי שנהיה בריאים בגופנו וברוחנו אין יותר טוב מעכודה '  40 .הוא סכר  ,כי העבודה היא
הדרך להבראת ' השומר ' מתחלואי השמירה  .את כוחה ה ' מבריא ' של העבודה  ,כמו גם את מקור

חולשתה של השמירה  ,ראה בצד הערכי  -מוסרי  .מבחינה זו  ,פורטוגלי הציג את העבודה כניגודה של

השמירה  ' :אידאל של שמירה  -שליטה והאידאל של העבודה  -אחוה  .השמירה אומרת -
אם גם לא שלך זה  ,והעבודה אומרת רק מיגיעת כפיך תחיה ' .

קח ,

41

מטעמים פוליטיים וזמניים בלבד הוא לא הציע לבטל את השמירה  ,אך האמין כי יש דרך

להתגבר על התוצאות השליליות של רע הכרחי זה  ' :עלינו לקשור את השמירה יחד עם העבודה . . .
וזה הביא אותנו למושב של

שומרים '  .ם

דגם לשילוב שמירה ועבודה שימש לפורטוגלי הכפר הקוזקי ( ה ' קוזקיה

מתכונתו הקים בדמיונו את מושב השומרים

:

' מושב כזה

סטאניצה ' ) ,

על  -פי

יהיה כמו מקום של קזקים  ,שהיו עוזבים

את מקום מושבותיהם והולכים על החורקים או הפולנים שאתם היו לוחמים תמיד  .היו באים הביתה

רק לנרח ולהחליף כח . ' . . .

43

המושב היה לדידו גם מימוש האוטופיה החברתית  ' :העקר של מושב

כזה כי האנשים יהיו חברים אמיתיים  . . .והעבודה אצלנו במושב צריכה להיות משותפת כולם
צריכים לקחת חלק לפי

יכולתו ,

לפי כוחותיו . ' . . .

44

36

מכתב מס ' . 29

38

מכתב מס '

ד3

מכתב מס ' . 27

. 39

שם .

43

שם  .על כפרי הקוזקים אשר שימשו  ,כנראה  ,דוגמה לפורטוגלי ראה ' קוזקים '  ,האנציקלופדיה העברית  ,כט ,
ירושלים תשל " ז  ,עמ '

44

שם .

; 235

מ ' צור ( לעיל  ,הערה

. 29

 , ) 15עמ '

. 42

40

שם .

41

שם .

42

שם .

111

אביבה אופז

אנשי מושב השומרים תל  -עדשים

פורטוגלי לא הסתפק בהצגת המושב כחזון רעיוני  ,אלא פירט גם את הצדדים המעשיים

והטכניים הקשורים בהגשמתו  -מקורות הפרנסה  ,אופן חלוקת הרווחים  ,הגידולים החקלאיים

והדרך המעשית לשילוב השמירה והחקלאות .
רעיון מושב השומרים קשור בראייתו של פורטוגלי את ' השומר ' כדרך  -חיים  ,ואותה ראייה

חברתית  -מוסרית שעל  -פיה ביקר את הארגון מונחת גם ביסוד הצעתו לתיקון  .הוא לא היה היחיד
בארגון שדיבר על התיישבות ועל מושב  -שומרים ,

45

אך היה מהראשונים שתמכו ברעיון

ומהמתמידים בהטפה לו  .הוא נבדל מהאחרים במניעים שהביאוהו לרעיון המושב  .בעוד שמייסדי

' השומר ' ראו בשמירה את אחד הגילויים של המהפכה באופי הלאומי  ,ביטוי ליהודי ' בריא בגופו
וברוחו '  ,פורטוגלי ראה את השמירה כמחליאה ומנוונת  ,ואת המושב והעבודה  -דרך להבראת
הגוף

והרוח .

השקפות ורעיונות וזיקתם להלכי  -רוח בעלייה השנייה
אף  -על  -פי שפורטוגלי הירבה לעסוק בפרטי היומיום ובקונקרטי  ,לעתים מפליגים מכתביו אל עבר

ההכללה  ,אל הפשטה ורציונליזאציה  :הנסיון לשכנע את טובה להינשא לו מתרחב וגולש לדיבורים
חובקי  -עולם  .הנישואים נקשרים ברעיונות על תיקון האדם והחברה
חדשים  ,קדושים וחיים שהם המטרה האחרונה של הקיום ' .

46

:

' צעד אשר מכנים לחיים

הגעגועים לטובה והניתוק שנכפה

עליהם מכוה מוסכמות הכרתיות  ,הביאו אותו להרהורים בשאלת מקומם של חוקים ושל נורמות

בחיי חברה  ' :רק האנשים הרעים עם החוקים שלהם נותנים לכל רגש נעלה  . . .טעם אופי פורמא לא
82
45

ראה  :ישראל ומניה שוחט  ,אגרות וזכרונות  ,כפר  -גלעדי  ; 1971י ' בן  -צבי ואחרים
אביב  , 1957עמ ' יא ; קובץ השומר עמ '  ; 76 - 75נאור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 106 - 105סלוניקי ( לעיל  ,הערה
( עורכים )  ,ספר

.

עמ '
46

. 219 - 218

מכתב מס ' . 26

השומר  ,תל -
, )8

דיוקנו של איש ' השומר ' מנדל פורטוגלי

יפה . ' . . .

47

מתוך אותה דינמיקה הפכה גם שאלת העסקת ערבים על  -ידי איכרי ראשון  -לציון לדיון

היסטורי  -ציוני אודות המאבק על שפה ועל תרבות
מחשבות על תקון החברה ונפש האדם .

עכרית ,

48

והמצב החברתי כ ' השומר ' גרר

49

קיימת זיקה בין האידיאות שמביע פורטוגלי במכתביו והלכי הרוח בתקופתו  ,והיא מתבטאת הן
בנטייתו להפליג מהאישי והקונקרטי אל עבר ההכללה והן ברעיונות עצמם .
הנטייה להכללה ולהפשטה

בין השאר  ,ברקע של העלייה

נעוצה ,

השנייה ,

בהתרחשויות

ההיסטוריות ובמטען התרבותי והאידיאי של אנשיה  .אנשי העלייה השנייה ראו עצמם מחוללי
מהפכה היסטורית  ,ולא הירשו לעצמם להתפנות לחייהם ולרגשותיהם הפרטיים  .לכן האישי הפך

לכלל  -אנושי והרגש -

לרעיון .

50

המיפגש עם המציאות הארץ  -ישראלית כפתה ירידה מן הפסגות

והתמודדות עם שאלות  -קיום אפורות  .היו כאלה  ,שהמעבר גרם להם אכזבה וייאוש  .היו אחרים ,
שמשום האמונה בכוחם של האדם היחיד ושל המעשה הקטן השכילו לראות את הקטנות מתוך
פרספקטיבה רחבה  ,היסטורית ואף משיחית .

ן5

ברעיונות התמימים  ,לעתים אף פשטניים  ,ששיבץ פורטוגלי במכתביו  ,נשמעים הדים לאידיאות

ולאוטופיות שהילכו בקרב אנשי העלייה השנייה  .יש קירבה בין החברה המתוקנת  ,שאליה שאף
פורטוגלי  ,ובין רעיון הקבוצה האינטימית  ,שדובר בו רבות בתקופה זו .

52

ללא מחיצות  ,אהבה שיש בה התמזגות מוחלטת ( ' נשמה אחת בשני גופים '

גם השקפותיו על אהבה
, ) 53

מעוגנות בהלכי רוח

של התקופה  .ניתן לקשור השקפות אלה עם נסיונותיהם של אנשי העלייה השנייה לעצב סוג אחר
של קשרים בין גבר ואשה

;

נסיון לתת לאהבה ביטוי חדש  ,אם בדרך הרוחניות היתירה  ,בטשטוש

המימד האישי והפרטי שבה  ,ואם בדרך ה ' טבעיות ' ו ' הפשטות ' הבדווית .

54

קשה לברר מה היו צינורות ההשפעה על רעיונותיו של פורטוגלי  .הוא אינו מזכיר במכתביו
מקורות ספרותיים או רעיוניים  ,וידוע  ,שחבורת השומרים לא הצטיינה בחיים אינטלקטואליים
ערים .

55

קשה לעמוד על עולמם הרוחני והאינטלקטואלי של השומרים גם משום שרק מעט מאוד

חומר כתוכ על ידם  ,מאותן שנים  ,מצוי כידנו  .לכן אי  -אפשר לקבוע  ,אם רעיונות שהביע פורטוגלי
היו מקובלים ונידונים בין חברי ' השומר '  .בדבריו יש רעיונות  ,שלכאורה עשויים היו להיות זרים

לרוח הארגון  .הרהורים של חברה אינטימית  ,המיוסדת על קשרי אהבה גלויים  ,על חירות ועל
47

מכתב מס ' . 23

48

מכתב מס ' . 59

49

. 29

50

51

מכתב מס '

ביטוי לדינמיקה מעין זו ניתן למצוא ביומנה של חיותה בוסל  ,מראשוני דגניה א '  ,בדבריה על האהבה  .ראה צור
( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 71
דוגמה בולטת לתפיסה משיחית מצויה בדבריו של צ ' ערץ  ,על גבול הדממה  ,תל  -אביב

מ ' צור  ,ללא כתונת פסים  ,תל  -אביב
( שבט תשמ " א )  ,עמ ' . 129 - 124
52

 , 1976עמ ' ; 1 12 - 105

 , 1967עמ ' ; 91 , 89

וראה גם

ה ' ניר  ' ,אידיאולוגיה ואנטי אידיאולוגיה '  ,קתדרה ,

18

רעיונות על הקבוצה האינטימית מצויים באופן מגובש ביותר בכתביהם של א " ד גורדון  ,מכתבים ורשימות  ,תל -

אביב תשי " ז  ,עמ '

, 161

ושל צבי שץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 95

כמו  -כן מופיעים רעיונות אלו אצל תנחום

תנפילוב  ' ,מאז ועד עתה '  ,ספר תנחום  ,דגניה א ' תשכ " ט  ,ובדבריהם של ראשוני דגניה  ,עלתה שידלובסקי  ' ,חבלי
קליטה '  ,ברכה חבם

עמ ' . 153 - 152

( עורכת ) ,

ספר העליה השניה  ,תל  -אביב תש " ז ,

דיון מקיף בנושא זה ראה

:

עמ ' , 556

וי ' ברץ  ,דגניה א  ,תל  -אביב

מ ' צור  ' ,הקבוצה האינטימית '  ,שדמות  ,לט

( , ) 1971

תש " ח ,

עמ ' . 69 - 62

53

מכתב מס ' . 23

54

על טשטוש המימד האישי והפרטי שבאהבה ראה דבריה של חיותה בוסל אצל צור ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  . 72על
אהבה בסגנון הכדווי ראה בזכרונותיו של השומר צבי נדב  ,קובץ השומר  ,עמ ' . 501

ו:

1

~

אביבה אופז

הוועד הראשון של

' השומר ' ( מימין

ישראל

) :

גלעדי  ,ישראל שוחט ,
מנדל

פורטוגלי

אחריות אישית  ,על שאיפות להתעלות רוחנית  -כל אלה אינם נשמעים כעולים בקנה אחד עם
ארגון שתואר כמשימתי  ,צבאי וחשאי למחצה  ,בעל מנהיגות סמכותית ואשף שררו בו הירארכיה
חברתית ומשמעת חמורה .

56

לעומת זאת  ,בין מייסדי ' השומר ' היו אנשים כמו מניה וישראל שוחט ,

יצחק בן  -צבי  ,צבי נדב ואחרים  ,שהביאו עמם מרוסיה רעיונות על סוציאליזם הומאני ושאיפות
לתיקונים חברתיים .
בסג ' רה

( - ) 1907

57

מייסדי ' השומר ' הקימו את הקומונה הראשונה בעלייה השנייה  -הקולקטיב

ובמסגרת הארגון היו קיימים נוהלים מפותחים של שיתוף ושל עזרה

הדדית .

58

נראה אפוא  ,שרעיונותיו של פורטוגלי היו מעוגנים באידיאות של אנשי העלייה השנייה  ,שהיו כפי
הנראה מקובלות במידה רבה גם בין אנשי ' השומר ' .

חשיפת רגשות ונורמות התקופה

כאמור  ,עיקר מכתביו של פורטוגלי אינו בתיאור מאורעות התקופה או בדיונים אידיאולוגיים  ,אלא

כביטוי רגשות  .על  -פי מכתביו  ,יותר מכל הוא היה איש

נשגבות  . . .רק בזמן שכזה מרגישים את ערך החיים ' .

14

59

. 267

55

ראה ספר ההגנה  ,א עמ '

56

על אופיו הארגוני והחברתי של ' השומר ' ראה שם  ,עמ '  ; 269 - 255צור ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '  ; 64י ' טבנקין  ' ,על

ד5

השמירה ו " השומר " ב " עליה השניה " '  ,שרשים  ,א ( תשל " ט )  ,עמ ' . 33 - 9
על זיקתה של מניה שוחט לרעיונות טולסטויאניים ראה  :מ ' שדמי  ,הקומונה הישראלית ברצף ההסטורי  ,תל  -אביב

1
~

.

הרגש :

' בעת שהדם ררתח והרגשרת

, 1985

עמ '

; 53

ש ' שבא  ,שבט הנועזים  ,תל  -אביב

58

ראה ספר ההגנה  ,א  ,עמ ' . 269

59

מכתב מס ' . 23

 , 1969עמ '

. 47 - 23

דיוקנו של איש ' השומר ' מנדל פורטוגלי

הרגשות המובעים במכתבים נעים בין דכדוך ואכזבה לאושר והתלהבות  .מנדל מתאר את סבלו
האישי נוכח ההדרדרות הפנימית ב ' השומר '  ,ולעומת זאת את האושר שגורמת לו העבודה
החקלאית

60 ,

או את תחושת התרוממות הרוח עם העלייה של פועלי פוריה לאדמות שרונה  .י6

כצפוי  ,ביטוי של רגשרת מצוי בעיקר במכתבי האהבה  ,ולאהבה במכתבים פנים שונות  :יש שזו
סערת  -יצרים  ,תשוקה וגעגועים לקירבה פיסית  ,כגון  ' :טובהלה קשה לי להיות בלעדיך  .בואי אלי
בואי  .הגעגועים לא נותנים לי מנוחה  .אף כי אנכי כבר מזמן נפרדתי מאתך  ,אבל אנכי מרגיש אותך

על לבי  .ללחוץ לנשוק אותך בלי גבול אנכי רוצה  .כולי כולי שלך אנכי '  62 .מכתבים אחרים מבטאים
אהבה שברעות ובשיתוף  ' :לא לאהוב רק כי אם להיות גם חברים אנחנו צריכים '  63 .המצוקה שבקרע
בין מועקת הפרידה לבין תחושת החובה הציבורית  ,מלווה את כל תקרפת ההתכתבות  ' :האם זה בצדק

שאנכי נפרד מהיקר לי מכל אין עולה גדול
משאת

האהבה ' .

65

מזו ' .

64

ובמכתב אחר  ' :אין לי כח לשאת יותר לבדי את

קרע זה הינו ביטוי למה שמתואר באחד המכתבים כמאבק בין ' השכל היכש ' לבין

' רגשות הלב הסוער ' .

66

אמנם פורטוגלי לא הפר את המשמעת לצווים הלאומיים  ,אך לעתים נענה גם לתביעות הלב .
ההיענות לרגשות בולטת במיוחד כשהיא כרוכה בחריגה מהנורמות שרווחו בחוגי העלייה השנייה .
דוגמה לחריגה שכזו היא יחסו של פורטוגלי להקמת משפחה  .ההתקשרות בין גבר ואשה  ,נישואים
ומשפחה היו נושאים שלגביהם שררה מבוכה בחברה המהפכנית של העלייה השנייה  .המבוכה

התבטאה  ,בין השאר  ,בשכיחות התופעות של ערירות ושל ' רומנים ללא פיתרון ' .

67

להימנעות

מהקמת משפחה היו  ,כידוע  ,גם טעמים אידיאולוגיים  .היו שראו בתא המשפחתי מסגרת השייכת
ל ' עולם הישן ' ואינה הולמת את ההוויה המהפכנית של העלייה השנייה  .היו שראו בו משום
הידרדרות

לחיים בורגניים  ,כפי שקרה לאנשי העלייה הראשונה .

68

ב ' השומר ' היו להתנגדות זו גם

סיבות אובייקטיביות  :תנאים פיסיים  -כלכליים קשים וחיי נדודים  ,שהיו פועל  -יוצא של השמירה .

69

אולם במכתביו של פורטוגלי אין ביטוי להיסוס או מבוכה כלפי קביעת יחסים קבועים ומחייבים עם

טובה  .הוא אף הציג את הנישואים באידיאל וכמימוש של הנעלה שבאדם  ,ויצק בהם תכנים

אידיאולוגיים ברוח התקופה  ' :חביבתי בחיבור שלנו לחיי משפחה אנו עוברים לחיים חדשים חיים

של יצירה בשביל עמנו והאנושות ' .

70

ההיענות לרגשות מצויה גם בעצם חשיפתם  .החשיפה

המודעת  ,הבלחי  -מסויגת  ,שמצויה במכתביו של פורטוגלי  ,י 7היא לכאורה חריגה על רקע המקובל
כאותה תקופה  .אניטה

שפירא  ,בספרה על

ברל מצביעה על כך  ,כי הצנעה של רגשות היתה נורמה

ששררה בקרב העלייה השנייה לא רק ברשות הרבים  ,אלא גם בתחום הפרט  ,ואפילו ביחסים שבין
אוהבים .

בין מעט התעודות האישיות שהותירו חברי ' השומר '  ,מצויות אחדות שבהן יש מבע רגשי
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על  -פי צור ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  ; 70ראה גם  :אעטה שפירא  ,ברל  ,תל אביב
ראה נורית גוכרין  ,שרשים וצמרות  ,תל אביב תשמ " א  ,עמ ' . 30 - 28
מהתערבותה של מניה שוחט כדבר .
עד כמה גדולה היתה ההסתייגות מנישואים כ ' השומר ' ניתן ללמוד
הזהירה את החברים מחיי ' נזירות '  ,שהם ' מנוגדים לחיי הטבע '  .ראה צור ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 72

ביבא -

, 1980

עמ ' . 159 - 157

 11הוא מתאונן על כך  ,שמבקש היה לומר יותר ממה שהעט יכול למסור ( ראה להלן ,
מס '. 36
במכתבמס '
מכתב
שפירא

ראה

:

. 26

היא

בנספח ) .

( לעיל  ,הערה  , ) 67עמ '  . 68נושא זה של חשיפה רגשית עולה גם במכתבים של יוסף טרומפלדור וצבי שץ .

מ ' צור  ,אביב מוקדם  ,תל  -אביב

, 1984

עמ '
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עז ותתפרץ  ,כגון במכתבים אחדים של רחל ינאית ליצחק בן  -צבי ובאגרותיה של פסיה אברמסון .

73

לאורן של אגרות אלה ניתן להניח שלא תמיד ולא כולם  ,אכן  ,הצליחו לעמוד באותה תביעה לריסון
רגשות והצנעתם  .גם בכתיבתן של רחל ינאית ופסיה אברמסון ניכר היסוס  ,ונראה כאילו פרץ
הרגשות בא לביטוי רק משום שלא ניתן היה עוד לשליטה  .על רקע זה בולטות ומיוחדות
הספונטניות והישירות שבביטוי הרגשות במכתביו של פורטוגלי .

סיכום
כנזכר  ,בדברים שנכתבו על מנדל פורטוגלי לאחר מותו הוא צויר כדמות שהקרינה בטחון  ,עוצמה

ושלמות נפשית  .הוא עוצב בהם במידה רבה על  -פי המתכונת האידיאלית והחד  -מימדית של איש
' השומר '  .לעומת זאת  ,צרור המכתבים משקף דמות קונקרטית וחיה  ,הניכרת בריבוי פניה  ,בסתירות

ובשינויים המתרחשים בה  .הוא מתגלה ברגעים של התלהבות ושל עייפות  ,של חזון ודכדוך  ,של
הזדהות ושל ספקות  ,של התפרצות סוערת של רגשות ושל ריסון עצמי  -אדם במלוא המשמעות
והמורכבות האנושית .
המכתבים משקפים את דמותו המיוחדת של פורטוגלי על רקע סביבתו החברתית  .ייחודו הוא
בכתיבה החושפנית  ,בלגיטימאציה שהוא נותן לחיי הרגש ובהיענותו להם  ,וברגישותו החברתית

והמוסרית  .רגישות זו באה לידי ביטוי במוקדי ההתבוננות שלו והיא עומדת מאחורי אי  -הנתת
והביקורת שלו כלפי המציאות  .תרגומה ההכרתי הוא באוטופיה על חברה אינטימית ועל אדם
אידיאלי  .עם זאת פורטוגלי הוא בן מובהק של תקופתו  ,הן באורח חייו והן בעולמו הרוחני  .כבן

העלייה השנייה הוא חי במתח המתמיד שבין חזון לשיגרה  .המתח הזה היה נעצן במיפגש של החלצן

עם ארץ  -ישראל ; הוא בא לארץ עם מטען גדול של ציפיות  ,ונתקל בשיגרה של קדחת ,

בדידות  ,רעב

וזרות  .היו כאלה שמיפגש אכזרי זה המם אותם  .אצל פורטוגלי התבטא המתח בפתיחות ובשינויי

עמדות  .הוא הביא אותו לבחון את המטרות מתוך מעשה ההגשמה האפור ולהיטלטל  ,כאמור  ,בין
חלומות על ' נשמה אחת בשני

גופות ' "

ועל מציאות שכה ' אין גבולות לתשוקות הלב '

75

ההשלמה המפוכחת ש ' תנאי הארץ לא נותנים ' לממש את האהבה  ,אפילו לא להיות יחד  76 .גם
שנעה

לבין

לשונו ,

בין פאתוס ליובש ולהומור  ,משקפת אותה תנועה בסיסית של חייו .

אולי בזכות הפתיחות  ,שהתבטאה בין השאר גם ביכולת להביע את עולמו הפנימי  ,היה פורטוגלי
בין אלה שהמתח בין הקטבים לא שיתק אותם  .להיפך  ,הוא בחן את המציאות ואת הערכים מהבטים
כלתי  -שיגרתיים  ,והגיע למסקנות ולמעשים שלא תמיד תאמו את הנורמות  .תכנית מושב השומרים ,

שבנה בדמיונו לפרטיה הקונקרטיים והטכניים  ,היתה נסיון שלו לכוון את המציאות אל החלום .
מתוך צרור המכתבים עולה איש העלייה השנייה וחבר ' השומר ' כאדם של ממש  .הוא מתגלה
בחולשותיו ובספקותיו  ,ועם זאת איננו הירואי פחות מכפי שעיצב אותו המיתוס .

73

אגרותיה של פסיה אברמסון נכתבו מתל  -עדש בין השנים

. 1922 - 1918

קטעים מתוכם נתפרסמו בדברי פוערות ,

תל  -אביב תר " ץ  ,עמ '  . 218 - 210המכתבים של רחל ינאית אל יצחק כן  -צבי שמורים בארכיון יד יצחק כן  -צבי .
בדברי אני מתייחסת אל קבוצת מכתבים אישיים שכתבה רחל ינאית מננסי שבצרפת בשנים  . 1914 - 1911קטעים

וקץ )

מתוכם מובאים אצל אופז  ,איש ' השומר '  ,עמ ' . 32
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דיוקנו של איש ' השומר ' מנדל פורטוגלי

ממכתביו של מנדל פורטוגלי

נספח

:

מכתב

מס ' 8

חכיכתי

טובה  ,עד כמה

אנכי אוהב אותך  ,מדוע את לא כותבת חביבתי  ,הלא זה מעציב אותי  .אנכי

מחכה בכליון עינים למכתבך ואת  -כלום  . . .כתבי יקירתי  ,כתבי  .בעת שאנכי קורא מכתבך  ,נדמה

לי  ,שאת עומדת על ידי  .רהחשק לחבק אותך אצלי כל כך גדול  . -לא טוב שאנחנו נפרדים הנה לו
בשבוע  ,אכל לא

היית אצלי  ,הלא אז הייתי מאושר  .לכל הפחות לו היינו רואים איש את אחיו פעם

 [ V9Sאנכי ברחברת ואת בכנרת  -אם לנסוע צריכים שלשה ימים על זה  .הנני
W
כמו אכשיר ] =

מסור לך במכתב הזה נשיקה גדולה גדולה וחביקה נחיבוק ] חזקה  ,חזקה  ,עד שיכאב לך ואת תאמרי
שאנכי פורק את עצמותיך  .איפה את  ,חביבתי .
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טובה אהובתי .

 . . .אנכי מקנה [ = מקנא ] באלו שיש להם היכולת לכתוב הרבה הרבה על איזה דבר שלא יהיה .
הנה אנכי וגם אצלך ראיתי אופי כזה לכתוב מעט בעת שהלב מרגיש הרבה  .אבל העט לא מוסרת

הכל  -היא לא יכולה את זה  .ואכשיו [ = ועכשיו ] אנכי מרגיש עד כמה

הייתי [ ? ]

מאושר לו יכלתי

לכתוב ולכתוב  -אז הייתי בכל שלושה ימים כותב לך מכתב ארוך מאד  ,כדי שתוכלי לקרוא בו

הרבה זמן . .

 .לא טוב בעת שאוהבים  ,כי יהיו רחוקים אחד מהשני  .רק אז אפשר כי יאהבו איש את

רעהו באמונה בעת שהמה מתחלקים בכל דבר קטן וגדול  ,שנוגע לחייהם הפרטיים והכלליים  .ורק
אכשיו

[ = עכשיו ]

[ = מושגים ] שונים ,

אנכי מרגיש עד כמה זה נחרן  . . .כי פה נפגשים שני אנשים עם משוגים

אנשים שחייהם עברו עליהם לא שוים בכלום . . .

והמה אוהבים איש את

אחיו ,

ובכן כדי שהאהבה לא תהיה רק זמנית  ,כדי אחרי כן לא תהיה אצלינו מפח נפש  ,אנחנו מוכרחים

להקיר [ = להכיר] איש את אחיו היטב היטב להתקשר באופן היותר טוב  ,היותר אפשרי  .אמת אנחנו

יודעים איש את אחיו שנה שלמה  ,אבל את האמת אגיד לך  ,כי היית אהובתי אבל לא חברתי

ברעיוני ,

וזה אנכי חופץ בכל לבי  . . .האהבה היתה הרבה יותר חזקה לו ידענו איש את אחיו בכל מחשבותיו
בכל רעיוניו  .לו היינו חברים . . .
 . . .אנחנו צריכים בכל להיות שוים  ,כלומר בכל שנוגע לשאיפותינו כפי שאנכי הרגשתיך את לא

רחוקה ממעשי שאנכי מסור להם  ,כלומר אידיאל השמירה הוא דבר כמו שלי  ,ככה גם שלך . . .
והנה אכשיו [ = עכשיו ] עד כמה הייתי חופץ לשבת על ידך ולפטפט על הכל הכל  .על הכל שעבר

ועל זה שיהיה  . . . -אנכי חפץ  ,כי אנכי ואת לא נהיה שני סוביקטים

שונים  ,כי אם נהיה שוים בכל

בכל  .אנכי חופץ כי תהיה [ תהיי] חברתי היותר טובה היותר אהובה  . . .לא לאהוב רק כי אם להיות גם
חברים אנחנו צריכים .
השואף לפגוש בך חברה טובה
שלך על תמיד
מנדל .
מכתב מס '
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ה ' טבת תרע " ד  .תל ערש .
טובהלה חביבה .

 . . .היום אנכי שוב בתל עדש וכמו שידוע לך כבר מתכוננת [ = מתוכננת ] להיות היום אסיפה
בדבר המושב  . . .מאד מאד מקנא אני בך שאת המכות הראשונות את קבלת ממאירקה [ בנם של
טובה ומנדל  .א " א ] נדמה לי כשאבא אמצא אותו כל כך גדול

!

...

ועבודתנו הולכת לה

כרגיל .

מסתובבים על הדרכים ממושבה למושבה  .היינו חבריה גדולה על אדמת חיתין  .יש שמה מקום
88

הנקרא דאאר או שקוף  .עד כמה נהדר המקום הזה  .מצד מצפה זה הר כמו כל ההרים  .גבוה באמת .
אבל מצד השני  -זה לצד מג ' דל ההר נפסק ואי אפשר ללכת הלאה  .הוא כמו קיר  .והתמונה

שמתגלה לעינים נפלאה  .הכל לפניך  .ואתה מתנשא על כולם  .רואים את צפת  ,ים כנרת  ,כל השפלה
( גנוסר)

לפניך וע " י ההר שהנך עומד ועדי [ = ואדי] מפרידה בין שני הרים שוים כמו קירות .

דיוקה של איש ' השומר ' מנזל פורטוגלי

,

ונ הך נדי [ = ואדי ] יך )באימ למקום איפה שהיתה עיר עתיקה  .יש שמה עוד שרידי בית כנסת  .המראות
~
שנגלו לעינינו כל פלאו עלינו עד שהחילונו לרקוד על הסוסות [ ? ] בין השקיפים ( ? ) ונדמה לנו כמו

שאנו נלחמים את איזה כח אדיר בלתי נראה  .זה הוא המקום הרצוי בשביל מושבה שלנו  ,היינו

אומרים כולנו בקול  . . .מקום שכזה משפיע כל כך על האנשים עד שהיותר חלשים צריכים להעשות

לאמיצי לב כשרק יבואו הנה  .ובאמת המקום הוה היה מצוין בשביל מושבת השומרים  ,אבל החסרון

שישנו שמה גובר על הכל  .החסרון היחידי והעקרי הוא שהאדמה מפוזרה בין אדמת ערבים . . .
 . . .אחמל בלילה היה פה בתל עדש שמח מאד  .כבר מזמן לא רקדתי כל כך  .השמחה נמשחה
[ = נמשכה ]

עד

2

אחרי חצות .

...

השארי בשלום ונשיקה אחת למאיר וגם לך נשיקה

שלך מנדל .
מכתב מס '
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חיפה יום ו ' יא טבת תרע " ד .
לאשתי היקרה  ,הצנועה  ,המפורסמה והיפה בנשים לעולם תחיה  ,אמן

!

מרת טובה

שלום .

ראשית אודיעך שאנכי ב " ה בריא מי יתן וגם ממך וכל בני הבית נשמע בשורות כאלו  ,אמן .
שנית בדבר מצב העסקים שלי ב " ה הולכים להם לא רע  .ודבר גדול נעשה בחיפה לעיני השמש .
שרה שטורמן ומשה קריגסר מתחתנים היום אחרי הצהרים ואסתר בקר ילדה בת אתמול בבוקר  .כל
יהודי חיפה נבהלים מאד למעשים האלו וכפי הנראה אהיה מוברח מחר בבוקר אשגם
לנסוע שוב גלילה  .מי יתן וכבר אלעזר פינקלשטיין גם כן יהיה בין

[ = השכם ]

המתחתנים . . .

-----מכתב מס '
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כנרת כ " ה טבת

טובה

תרע " ד .

חביבה .

 . . .מתאוננת את על זה שאין אנו נמצאים יתד וגם לבי על זה כואב  .אבל תנאי הארץ

שאנו [ ? ]

בהם לא נותנים שיהיה אחרת  .אחד אבל פחות והשני יותר  .ולכל עת  .חושב אנכי שסוף סוף תהיה

אפשרות לחיים משותפים באופן יותר רחב גם לנו  .קשים החיים דעכשיו זה אמת  ,אבל אי אפשר
לצאת מהחוג המכושף הזה  .אחריות יותר מדי גדולה מונחת על כל אחד ואחד מאתנו שנוכל בנקל

לעזוב את העבודה ולעשות דבר מה יותר קל  -לבחור בדרך פחות מסוכנה וקשה  .עבודה לאומית

לא יכולה להתחשב עם אנשים יחידים  .רבים נאבדים לטובת אחרים

וזה [ ? ]

החיים ואחרת לא יכול

להיות  .רק אנשים מנוולים מושחתים יכולים לעזב באמצע עבודה לאומית וגם ללחום א " כ נגד
זה  . . .ע " ד [ על דבר ] תמונת מאירקה שכחתי לאמר  ,הוא יפה מאד ונראה גם בריא וחזק  .תדרשי
בשלומו לחוד .

דרישת שלום ליהודה ולכולם
שלך מנדל .

c
מנצ

* cv
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גילוליי - -
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,

-

מעורבותם של נציגי גרמניה ואוסטריה
באירועי

1917

בארץ  -ישראל

מרדכי אליאב

השנים האחרונות לשלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל  ,שנות מלחמת  -העולם הראשונה  ,היו שנות
מצור ומצוק ליישוב היהודי  ,שנות סבל נורא

ורדיפות אכזריות  .י

איתרע מזלו של היישוב  ,שבשנים

אלה היה נתון למשיסה בידי אחמד ג ' מאל פחה  ,מראשי התורכים הצעירים שנתמנה למושל הכללי
והמפקד הצבאי של סוריה וארץ  -ישראל  .ג ' מאל פחה הילך אימים בכל אשר פנה  ,רדף את הציונות
עד חרמה והטיל על היישוב גזירות קשות ואכזריות  .הוא נתגלה כשונא ישראל מובהק  ,ואילו לא

עמדו נגדו הנציגים הדיפלומאטיים של גרמניה ואוסטריה  ,בעלות  -הברית רבות ההשפעה של
תורכיה  ,היה מכלה  ,חס והלילה  ,את זדונו ביישוב היהודי ולא היה מותיר ממנו שריד ופליט  .משנה
לשנה גברה עוינותו ; היא הגיעה לשיאה בשנת תרע " ז (  , ) 1917כאשר בצד הגירוש הכללי של יהודי

יפו  -תל  -אביב ביקש לפגוע גם כמושבות היהודיות בדרום הארץ וזמם להמיט שואה על יהודי
ירושלים  .פעמיים תכנן את גירוש יהודי ירושלים  ,אך הדבר לא עלה בידו תודות להתערבותם

הנמרצת של נציגי בעלות -הברית  .היישוב המדולדל בירושלים  ,שמנה פחות

מ 25 -

אלף נפש ,

2

קיבל את פני הצבא הבריטי בשמחה גלויה  ,כמושיע וגואל  ,בערב חנוכה תרע " ח ( . ) 9 . 12 . 1917
אולם טרם מוצתה כוס הייסורים של היישוב  -עוד חלפה כמעט שנה נוספת בטרם ששוחררה
הארץ כולה ,

ו 57 -

אלף יהודים  ,שעמדו על סף הכיליון לאחר כארבע שנים של רדיפות  ,מאסרים ,

גירושים  ,רעב כבד ותחלואה קטלנית  ,יכלו לנשום לרווחה ולפתוח דף חדש בחייהם ובחיי

היישוב .
שני האירועים המרכזיים בשנת

- 1917

למעט כיבושו של דרום  -הארץ בידי הבריטים  -היו

גירוש יפו ופרשת ניל " י  ' ,ובשניהם ניצל היישוב מסכנת החורבן והכיליון תודות למאמצי ההגנה
1

ראה סקירה תמציתית בספרי  :ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט  ,ירושלים  , 1978עמ '  , 457 - 437ובספרות
המצוינת שם בהערות  .מצבם הנורא של יהודי ירושלים משתקף גם בתעודות הקונסוליה האוסטרית שנתפרסמו
בספרי  :בחסות ממלכת אוסטריה  , 1917 - 1849ירושלים תשמ " ו  ,עמ '  418ואילך [ להלן  :אליאב  ,אוסטריה ]  .ראה
גם  :נ ' אפרתי  ,היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה  , 1918 - 1914חיבור לשם קבלת

תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ו  ,ולאחרונה

so

:

צ ' שילוכי  ' ,הדלדול באוכלוסייה

היהודית בירושלים בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה '  ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית  -יישובית של ארץ -
ישראל  ,ירושלים תשמ "ח  ,עמ ' . 151 - 128
2

לפי האומדן עזבו את הארץ בימי מלחמת  -העולם  15אלף נפש ,

3

התיאור החשוב ביותר של אירועי שנת

1917

מהדורת ש ' רובינשטיין  ,ב  ,ירושלים

תשמ " ה .

וכ 25 -

אלף נספו .

מצוי ביומנו של בן התקופה  ,מרדכי בן הלל הכהן  :מלחמת העמים ,

ג ' מאל פאשא ופמלייתו מבקוזם בראשת לצית ,

באוקטובר

10

1915

התקיפים של הנציגים הדיפלומאטיים של גרמניה ואוסטריה  .מאמצים אלה  ,שהוכתרו בהצלחה
מררבה  ,כבר תוארו בחלקם הגדול במחקריהם של אגמונט צכלין 4וישעיה פרידמן 5וכן
בזכרונותיהם של ארתור רופין 6וריכארד ליכטהיים ,

7

נציגי התנועה הציונית בארץ  -ישראל

ובקושטא  .ברם  ,בבדיקה נוספת ומקיפה של המקורות  ,הן בארכיון משרד החוץ הגרמני

הפוליטי של ממלכת
4

5

אוסטריה '

8

ובארכיון

והן בארכיוני הקונסוליות של גרמניה ואוסטריה בירושלים ,

 . 358 - 371קק  ersten Weltkrieg, G ttingen 1969 ,הJuden 1

  . 23קק  )% % 111 ) 1971 ( ,נ ~ , , 755יofthe Yishuv 1917
 ( ; 43פורסם גם בספרו של פרידמן Odord 1977 :

~,

"

undl

""

.

Zechlin, Die deutsche-

 BehaתIntervention 0
Turkeyl
,

0ן

.ע

' 1 . Friedman,

idem ' The Austro- ;: Germany

 . 157 - 167קק Hungarian Government and Zionism 1897 - 1918 ; JSS, XXII ) 1965 ( ,
6

א ' רופין  ,פרקי חיי  ,ב  ,תל  -אביב

7

ר ' ליכטהיים  ,שאר ישוב

8

195 / 1 : 692

:

תשכ " ח .
תל  -אביב תשי " ד ולהלן  :ליכטהיים ] .

זכרונות ציוני מגרמניה ,

' ' derתו

 Auswjrtiges; Amtכל התעודות הנזכרות
.
, .Juden

להלן מצויות בחטיבה זו  ,כאשר

הן מסומנות במספר רץ הבא לאחר הסימול הנ " ל  .להלן ניתן המספר הרץ כלבד  .השתמשתי בהעתקי הצילומים
שבארכיון הציוני המרכזי בירושלים  .למנהלו ולעובדיו נתונה תודתי על העזרה הרבה שהושיטו
9

unserer

Sicherung

zur

Massnahmen

1 -Dezemberאע) 14

1917 :

לי .

PA 1 / 945 , Liasse Krieg 21

;  Jerusalem . Einnahme von Jerusalem durch die Engl nder 10 . 12 . 17פו ת180ן5itaatsangehi6

 ) 11 / 377 , Liasse ~XLIIUI Tfirkeiנ 1918 ( . PA
1918 ( . PA

~ dieser Einnahme bis Anfang

Einiges Uber die:

  % 1912ת81456ק וע  Orient und speziellתם (Vorsorgen f r die j dischen Kolonien~ (Syrien
~
) 11/211 , T rkeiנ
 ) 11 / 212 ,נ unter dem-Regime Djemal Paschas ; Sein Gr ssenwahn) . PA
~
Tdrkei (Berichte , Weisungen
( , Varia - 1918
10

~

ארכיון הקונסוליה האוסטרית נמצא בארכיון הממלכתי הנ " ל  .ארבע תעודות הקשורות לאירועי נענת
פורסמו ככר ( ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודות  ) 222 - 219ולא הובאו כאן שוב  .ארכיון הקונסוליה הגרמנית -

1917

.

למעשה  ,מה שנותר ממנו  -נמצא בגנזר המדינה חטיבה

. 67
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מרדכי אליאב

.

נתברר  ,שנודעת חשיבות רבה לתעודות מתוך ארכיונים אלה תעודות אלה  ,אשר מבחר מתוכן
מתפרסם להלן  ,משלימות במידה מרובה את המידע שבידינו על פעולתם של נציגי גרמניה
ואוסטריה בקשר לשני האירועים המרכזיים  ,ומאירות באור חדש את עמדות נציגיהן השונים  ,שהיו

' הנפשות הפועלות ' בדרמה שנתחוללה בארץ  -ישראל ונטלו בה חלק רב  ,אם מקרוב ואם

מרחוק .

 .מבין שבע  -עשרה התעודות המתפרסמות להלן  ,עוסקות אחת  -עשרה בגירוש יפו ובמזימת -
הגירוש הראשונה מירושלים  ,ושש  -בפרשת ניל " י והשלכותיה ובניסיון הנוסף לפנות את
ירושלים מתושביה  .התעודות נבחרו מתוך עשרות רבות העוסקות בפרשיות אלה  ,משום שהן
חושפות את העמדות השונות ומפרטות את הצעדים הדיפלומאטיים השונים שננקטו למען הצלת

היישוב מן הגזירות השונות ; יתר התעודות נזכרות רק בתמצית ובמראי  -המקומות במידת הצורך .
ושגרירים  ,נציגים צבאיים וקונסולים
מן המסמכים הדיפלומאטיים  ,מדברי הזכרונות של בני התקופה ומספרות המחקר עולה  ,שאף כי
ההוראות לפעולה ולנקיטת עמדה יצאו ממשרדי החוץ בברלין ובווינה  ,הרי נקט כל נציג עמדה
משלו בהתאם להשקפותיו  ,ולא פעם הצליח להשפיע על גישתו של משרד החוץ

והחלטותיו .

יתירה מזו  ,כאיש במקום נודעה חשיבות רבה ליוזמת הנציג  ,למידת מעורבותו ולפעולותיו ,
שלעתים קרובות הקדימו את הוראות משרד החרן כאשר היתה דרושה תגובה או הכרעה במקום ,

.

ואף קבעו בדיעבד את העמדה הרשמית משום כך מן הדין לתת את הדעת על הנציגים המרכזיים
השונים  ,גישותיהם ודרכי

פעולתם .

נציגי גרמניה
בשגרירות הגרמנית בקושטא חלו חילופי גברי תכופים בימי המלחמה .
ואנגנהיים
1912

) ( Wangenheim

השגריר האנס פון

דיפלומאט מעולה  ,מן הבולטים בשירות החוץ הגרמני  ,נתמנה ב -

לשגריר בקושטא  ,לאחר ששירת כשגריר במקסיקו ובאתונה  .הוא השפיע הרבה על גיבוש

הברית התורכית -גרמנית בראשית המלחמה והאמין בנצחונה הסופי של גרמניה  .הוא היה איש

נמרץ ואימפולסיבי  ,שנטה לאופטימיות יתירה  ,אך לא העריך ביותר את ערכה הצבאי של תורכיה .
בשנות המלחמה חלה במחלת לב אנושה ונפטר לפתע באוקטובר  , 1915בהיותו בן  . 56י הוא גילה
]

אהדה לתנועה הציונית  ,נציגיה מצאו אצלו תמיד אוזן קשבת  ,והתערב למען היישוב בשעת

הצורך .

!2

בנובמבר

1915

נתמנה לשגריר בקושטא הרוזן פאול וולף  -מסרניך

( Graf Paul wolff -

 ( Metternichשכיהן במשך י " א שנים כשגריר בלונדון וניסה ללא הצלחה להביא לידי פיוס בין
גרמניה לאנגליה  .בשנת

1912

פרש לגמלאות  ,ובהיותו בן קרוב לשבעים הוחזר לשירות פעיל

בשגרירות החשובה בקושטא  .וולף  -מטרניך לא האמין בנצחון גרמניה והיה פסימי לגבי תוצאות
92

11

ראה עליו  . 49 :ק 7 . Pomiankowski , Der Rusammenbruch des Ottomanischen Reiches, Wien 1928 ,

ושהלץ

,

 :פומיאנקובסקי ] - of ;1ץ )ם) ח10ע) 1 ( %ןם 148 Crasrent: Germany, Austria (andlזreber~,, Eaglesl0אן

 . 3.י

 . 160ק  [ the Turkish AIIiance 7974- 7978 , Cornell University Press , 1970 ,להלן  :וובר ] ; פסע
25

12

 .ק nflahre T rkei , Berlin 1919 ,

 [ Sanders , Jלהלן  :פון

מנדרס ] .

ראה למשל על התערבותו ~בעת הגירוש~הראשון מיפו  :ליכטהיים  ,עמ ' . 316

)

.

]

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

המלחמה  .הוא גם לא הסתיר את הסתייגויותיו מן התורכים ומתח לעתים קרובות ביקורת על
מדיניותם

;

בייחוד מחה נמרצות על הרדיפות ומעשי הזוועה כלפי

הארמנים .

13

הוא גם נענה

לפניותיהם השונות של נציגי התנועה הציונית  ,ואף סמך ידיו על הסדר  ,שהתיר להם להשתמש

.

בשירותי התקשורת של השגרירות  ,כדי להעביר מברקים ומכתבים לברלין ולקופנהגן הסדר זה

היה יעיל ביותר  ,ואפשר להעביר ידיעות בדרך מהירה ובטוחה וללא צנזורה  .היחסים בינו לבין
התורכים נעכרו במרוצת הזמן  ,ו ' השער העליון ' דרש את החלפתו  -צעד שהיה נדיר לגבי

דיפלומאט מקצועי מעולה  -ואכן בספטמבר
בנובמבר

1916

הוחלף .

נתמנה לשגריר בקושטא ריכארד פון קיהלמן

1916

(

1אם  , ) 1 :מן הדיפלומאטים

ת18

" "
המזהירים של גרמניה  .קיהלמן נולד ב  1873 -בקושטא  .הוא היטיב להכיר את תורכיה  ,ושוגר אליה
בשליחויות

שונות .

ב 1915 -

נתמנה לציר בהולנד הנייטראלית ומילא שם תפקידים חשובים  .משם

הגיע לקושטא  ,ושירת בה עד יולי  , 1917אז מונה למזכיר המדינה במשרד החוץ  .בכהונה זו ניצח

למעשה על מדיניות החוץ הגרמנית באחרית המלחמה  .הוא עורר את התנגדותם של ראשי הצבא
ברצונו לסיים את המלחמה  .לאחר התמוטטות הקיסרות פרש מן השירות  ,אך הספיק עוד לחזות
בעליית הנאצים לשלטון ובמפלתם  ,טרם מותו בשנת

. 1948

גם יחסיו עם התורכים היו מתוהים ,

משום שביטא בגלוי לא פעם את מחאתו על ההתעללות בארמנים  ,אך בשל מעמדו האיתן לא העזו

.

התורכים לדרוש את החלפתו 4י

תחילה הסתייג קיהלמן מן הפעולות הציוניות ולא מיהר לבוא לעזרת היישוב  .בתוקפת כהונתו

חל הגירוש מיפו ומסתבר שנהג באדישות ועיכב לעתים את העברת הידיעות למשרד החוץ  .בשל

כך לא היה משרד החוץ מעודכן בנעשה בארץ  -ישראל  .ייתכן  ,שאילו פעל קיהלמן בצורה נמרצת
בהיוודע לראשונה על מזימת הגירוש  ,אפשר היה למונעה  .עם זאת התערב השגריר בתקיפות לפי

הוראות מברלין ובהשתדלות הנציגים הציונים  ,כדי לסכל את סכנת הגירוש מירושלים  .בחודשים

האחרונים לכהונתו בקושטא גילה מורת  -רוח מן ההסדר עם הנציגים הציונים בדבר השימוש

בצינורות הדיפלומאטיים  ,ואפילו חתר לסילוקו של ליכטהיים מקושטא על  -ידי גיוסו לצבא  .אולם
לאחר מינויו לכהונה הרמה במשרד החוץ שינה טעמו והחל לגלות אהדה לציונות וליישוב בארץ -
ישראל  .ואכן יש לזקוף לזכותו חלק ניכר מן ההגנה הגרמנית על היישוב כנגד מזימותיו של ג ' מאל
פחה באחרית שנת

1917

בעקבות גילוי פרשת ניל " י .

אחרון השגרירים היה הרוזן יוהאן היינריך פון ברנסטורף
 ) 1939 - 1862 , BernstoKfי
1917

) Heinrich von

מן הדיפלומאטים הגרמנים הבולטים  .הוא שירת משנת

1908

Johann

ועד מארס

כשגריר בארצות  -הברית והפך שם לאוהד אמריקה ואנגליה  .אף הוא היה פסימי לגבי תוצאות

המלהמה וניסה בעת כהונתו להגיע להבנה עם ארצות  -הברית ולהחיש את כריתת השלום למורת -
רוחם של הגורמים הצבאיים  ,שהאשימוהו בתבוסתנות ובליבראליות
ועד אוקטובר

1918

כיהן בקושטא

וב 1919 -

יתירה .

5ן

מספטמבר

1917

פרש מן השירות הדיפלומאטי  .בתקופת ויימאר שימש

נשיא הליגה הגרמנית למען חבר הלאומים  ,ועם עליית הנאצים לשלטון ב  1933 -השתקע בשווייץ .
.ט
 13ראה עליו  :פומיאנקובסקי  ,עמ '  ; 175וובר  ,עמ '  , 165 - 163פון סנדרס  ,עמ '  . 26צ"ם , Germany
,

 . 96 , 125 - 126קק  [ the Ottoman Empire 1914- 1918 , Princeton 1968 ,להלן :
14

ראה עליו  :וובר ,עמ '

 203ו ; 216 -פון סנדרס  ,עמ '  .26קיהלמן פרסם ספר זכרונות :

 , ) 1948אך הוא ממעט לספר בו על תקופת כהונתו
15

ראה :

וובר עמ '

; 225

פומיאנקובסקי ,עמ ' . 176

בקושטא .

טרומפנר] .
Erinnerungen ,,

)

~

3ע

Briefe

מודכי אליאב

בשנת

פרסם את ספרו

1936

 ~Ermnerungen undהספר הופיע באותה שנה גם בלונדון

:

באנגלית בשם Jdemoirs
תהילה נהג ברנסטורף כקודמו והערים קשיים על הנציגים הציונים בהעברת ידיעות  ,אך לא

חלף זמן רב והוא שינה את גישתו  :במיוחד בעקבות גילויה של פרשת ניל " י שקד בכל כוחו להגן
על היישוב מפני רדיפות וגזירות

נוספות .

6ן

מעורבותו הנמרצת משתקפת גם בזכרונותיו  .הוא

מספר שם על שיחה שקיים עם תלע ' ת פחה  ,הווזיר הגדול  -אשר בה כתוצאה מלחצו לפרסם

הצהרה ידידותית בזכות הציונות  -השיב תלע ' ת פחה שהוא ננון להבטיח את אשר ביקש ,

.

בהנחה שארץ  -ישראל תישאר תורכית לאחר המלחמה 7י

בדוחות שלו על פרשת ניל " י והשלכותיה

משתקפת דאגה כנה לגורלו של היישוב  ,ונראה שדוחות אלה השפיעו לא מעט גם על עמדת

משרד  -החוץ .

נתמזל אפוא מזלו של היישוב  ,שבאותה שנת משבר נמצא לו מגן רב השפעה ,

השגריר הגרמני

בקושטא .

אולם שונה לחלוטין מגישתם של הדיפלומאטים היתה גישתם של הנציגים הצבאיים  .הללו
קיימו קשרים הדוקים עם התורכים  ,היו מעורבים ביותר בניהול המלחמה ולרוב סיגלו לעצמם את
השקפות התורכים עד כדי הזדהות עמהם  .משום כך וכדי לזכות במעמד בעל השפעה  ,נוצרה מעין
תחרות סמויה בין הנציגים הצבאיים לבין השגרירים  ,תחרות שהתבטאה במתחים שונים ולעתים
אף

בתככים .
מושך החוטים העיקרי היה אוטו פון לוסוב )  , ( Lossowתחילה קולונל ואחר  -כך גנרל  ,שפעל

משנת

1911

כמורה באקדמיה הצבאית התורכית  .ביולי

1915

נתמנה לנספח צבאי ואחר  -כך לכהונה

רבת ההשפעה של מיופה  -כוח צבאי  .לוסוב היה שאפתן מובהק

;

הוא האמין בנצחון הגרמני-

תורכי ושאף לנהל בעצמו את המערכה הצבאית  ,בנטרלו את הגנרל לימן פון סנדרס  ,שכיהן כראש
המשלחת הצבאית
צעדי השגרירים

הגרמנית .

!8

לוסוב תמך באופן עקבי בג ' מאל פחה ובמעשיו  ,ניסה להצר את

שלא היו לרוחו ואף פעל למען סילוקם .

9ן

גם בעניין האירועים בארץ  -ישראל סמך

ידו על עמדת ג' מאל פחה ונקט עמדה בלתי ידידותית כלפי היישוב
לעמדת מפתח
לארכיאולוג נודע ,
16

17

ליכטהיים  ,עמ '
מדינית  ,תל  -אביב

זכה הנספח הימי האנס הומאן ( 0תפ12טא ) .
שהיה אחר  -כך מנהל מוזיאון המזרח בברלין .

!2

; 437

רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

, 1980

עמ '

,

 ; 285א '

ליבנה  ,י ' נדבה

ו"

והציונות .

20

הומאן נולד באתמיר כבן

הומאן בילה חלק מנעוריו

אפרתי  ,ניל " י  :תולדותיה של העזה

. 314 - 313
 , Grafvonתלע ' ת הוסיף  ,לדברי כרנסטורף  ' :אשמח להקים

 . 171ע London 1936 ,
Bernstorff,, .
בית לאומי ליהודים כדי להשביע רצונך  ,אך זכור דברי  :הערבים יהרסו את היהודים ' ( שם  ,שם )  .במכתב מה 10 -

בדצמבר

1917

הטעים

:

' המדיניות הממושכת של גירוש היא ממש מטופשת ואין בה טובה מנקודת  -ראות

צבאית ; היא מזיקה למוניטין של תורכיה ובשלב האחרון נצטרך אנו לשאת את האשמה  . . .כשלעצמי הנני
משוכנע שכיבוש ירושלים נתקבל בשמחה כמעט על  -ידי כל האוכלוסייה של העיר ' ( שם  ,עמ ' . ) 176
18

לא בכדי חרץ פון סנדרס משפט קשה על הנספחים הצבאיים והימיים  ,כטענו שגרמו נזק רב לניהול המלחמה .
לדבריו  ,דיווחיהם לברלין לא היו נכונים ויצרו תמונה מסולפת על הכושר הצבאי של תורכיה  ,ולכן עוררו ציפיות
שווא במפקדה הראשית הגרמנית  ,שקיבלה דיווחים סותרים על המצב בחזיתות ולא היתה מסוגלת להכריע

שקן

19
20

ממרחקים ( פון סנדרס  ,עמ '  . ) 27ראה גם דעתו של פומיאנקובסקי ( [ לעיל  ,הערה  , ] 11עמ '
ראה  :ווכר  ,עמ '  ; 198פון סנדרס  ,עמ '  ; 26פומיאנקובסקי  ,עמ '  ; 281טרומפנר  ,עמ '

. 127 - 126

לוסוב היה בעל השקפות ימניות קיצוניות  ,והיה מעורב בנסיון הגמל של היטלר בשנת

ששימש מפקד הצבא הגרמני
21

) 56

על

לוסוב .

) ( Reichswehr

1923

להפיכה במינכן  ,עת

בבוואריה .

מתיאון זה נמצא כיום בברלין המזרחית  .נמצאים בו אוצרות ארכיאולוגיים כבירים  ,ובהם גם מזבח  -פרגאמון
מטומאן חשף והביא

לגרמניה .

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

בתורכיה והתיידד אז עם אנוור פחה  ,לימים מראשי התורכים הצעירים ושר המלחמה הכל  -יכול

.

בתקופת המלחמה הומאן היה ידידו הקרוב והיטיב לנצל קשרים אלה לחיזוק מעמדו ולהשפעה

על הכרעות אנוור  .בסתיו

הגיע לתורכיה

1913

מונה רשמית לנספח הימי  .מלבד קשריו

וב 1915 -

האמיצים עם שר המלחמה  ,שאליו היתה לו גישה חופשית  ,היה מיודד עם מנהיגים תורכים

נוספים  ,שלט היטב בלשון התורכית והיה אולי איש הקשר החשוב ביותר אל השליטים בתורכיה .

22

בעמדת מפתח זו עמד מאחורי תככים רבים וחתר תחת מעמדם של השגרירים שלא היו לרוחו

בעמדתם המסויגת אל התורכים  .על  -אף משרתו הצנועה לכאורה היה לדעת רבים בעל השפעה
יוצאת מן הכלל  ,שהשיג את מבוקשו

באמצעות קשריו .

23

כתומך מובהק בתורכים  ,תמך אף הוא

ללא סייג בג ' מאל פחה והסתייג מהושטת כל עזרה ליישוב ומתמיכה

בציתות .

לעומת שני תככנים מסוכנים אלה בלט לטובה ' האיש במקום '  ,הקולונל פרידריך קרס פון
קרסנשטיין

)  Kressensteinתסע 1870 ,

נתמנה באוגוסט
תעלת

סואץ .

1915

 ) 1948 -י

הוא שירת בצבא התורכי במשך כל שנות המלחמה ,

לראש המטה הגרמני של ג ' מאל פחה וזכה להצלחה רבה במערכה ליד

הוא היה מפקד חזית סיני  ,עמד בראש מערכה ליד עזה  ,ולזכותו יש לזקוף את

הנצחונות המזהירים והמפתיעים על האנגלים באביב

. 1917

בשלהי

1917

הועלה לדרגת גנרל

הבריטים .

ונתמנה למפקד הראשי של הגייס התורכי השמיני  ,שניסה לעכב את התקדמות

מרובה .

קרס היה מפקד מעולה ונמרץ וזכה להוקרה

24

מתחילת פעולתו בארץ  -ישראל נתגלה

כמגן תקיף על היישוב מפני מעשי ההתעללות של התורכים  ,סיכל מזימות שונות ואף לא נרתע
מלהתנגד לתכניות הרשע של ג ' מאל פחה  .ואכן היה לו חלק ניכר בביטולן  ,כפי שגם מסתבר מספר
זכרונותיו 25ומן התעודות שלהלן .

כאחרון יש להזכיר את הגנרל קריך פון פאלקנהיין ) . ) 1922 - 1861 , Falkeahayn
מראשי הצבא הגרמני ומפקד מהולל ונתמנה לראש המטה הכללי בסוף  . 1914אולם לאחר שורת
ניצחונות בחזית המערב שבפיקודו  ,נכשל במערכה של וורדון )  ( Verdunשבצרפת והודח  .ב 1916 -

הוא היה

נחל ניצחון כמפקד הכוחות הגרמניים ברומניה ובקיץ

) . (Marschall

1917

נשלח לתורכיה ונתמנה למצביא

העברתו לתורכיה היתה ביוזמת לוסוב  ,שהיה ידידו האישי ופעל כל הזמן בעצה אחת

עמו  .התורכים לא התלהבו מן המצביא שכשלון וורדון נתלה עליו  ,ולבסוף  ,בספטמבר , 1917
מינוהו למפקד הראשי של החזית

הארצישראלית .

26

מינוי זה בוצע בעת שהותו של ג ' מאל פחה בברלין  ,לשם נשלח בכוונה להרחיקו מן החזית .
22

23

ראה עליו  Great :ש 6 . ( , 7 %ס ) 1נ4 . 1 : 0ן ;  . 118 - 119עק Crescent , New York 1944 ,
 ; Powers aוובר  ,עמ '  ; 25טרומפנר  ,עמ '
 . 115ע London 1984 ,
~ nd' theEndofthe Ottoman

2 . Jaekh , The-

,

. 125

הומאן היה גם איש אמונו של האדמירל פון טירפיץ שר הצי הגרמני  ,וגם בשל כך נתחזק מעמדו  .יש המכנים
אותו ' הנבל הראשי ' בתורכיהי ומנדרס כחוב מבלי לציין את שמוי שמאחורי כל התככים בקושטא ' ניכרו תמיד
העקבות של אותה אישיות  ,בגיבוי של אנוור ' ( מנדרס  ,עמ '  . ) 26על מעמדו העצמאי בקושטא ראה גם :
 . 188 - 190קק  ]Iaiserreich , Boppard 1976 ,והן 1 ] . Giessler, Die Institution des Marineattaches

24

המושל הצבאי התורכי של סיני העיד עליו  ,שהוא היה ' האליל של קציניו '  ,ולזכותו יש לזקוף כעיקר את הדיפת

הבריטים בחזית עזה  .ראה

ראה גם

:

טרומפנר  ,עמ '

334 :

; 107

 .ק London 1926 ,

פומיאנקובסקי  ,עמ '

our Years beneath the Crescent ,

. 102

 . de Nogales,א .

~

ן Kressenstein , 3פסע 1 .

25

 . 248 -250קק den Tfirken zum Suez ranal, Berlin 1938 ,

26

במשך חמישה חודשים הצליח להאיט את התקדמות הבריטים  ,אך לא היה יכול למנוע את נטישת

בפברואר

.

1918

"

ירושלים .

הועבר לרוסיה הכבושה בגלל חילוקי דעות עם התורכים  .על ניהול המלחמה ראה טרומפנר  ,עמ '

 102ראה גם Militdrmissionen :

7 . ] . Wallach , Anatomie~' einerMilitdrhilfe:~ .

-~ deutsche

- 7978 , Dfisseldorf 1976 , 7 Kapitelנ3ש7

der Tjkei

~

הגנראל הגרמני פון
פאלקנהיין מגיע
לירושלים ,

1916

הצבא האוסטרי
מגיע לירושלים ,
1915

בשובו נדהם ג ' מאל לגלות כי הפיקוד הצבאי ניטל ממנו  ,ונאלץ להסתפק בכהונת המושל האזרחי .
הדחה זו לא מנעה ממנו ליזום רדיפות  ,התעללויות ומעשי גירוש בעקבות גילויה

של פרשת ניל " י .

הוא זמם להמיט שואה על היישוב  ,אולם משגזר שוב על פינוי האוכלוסייה מירושלים ' מטעמים

צבאיים '  ,התערב פאלקנהיין וביטל את הגזירה לפי המלצת השגרירות .

27

נמצא  ,אפוא  ,כי הכרעתו

מר .
27

ראה  :רופין ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '
רופין אל הלשכה

 ; 285ניל " י ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 317

הציונית המרכזית בברלין .

ב  2 -בנובמבר 1917

הדברים מפורשים עוד יותר במכתבי

דיווח רופין  ,ששר החוון התורכי  ,אחמד נסימי

ביי  ,הציע להעביר את חקירת פרשת הריגול לפאלקנהיין  ' ,כדי לחלק את האחריות '  .כתגובה לכך אמר רופין
לשגריר  ,שעם מסירת החקירה לפאלקנהיין ' הוסרה דאגתנו  ,שיהפכו עבירות אפשריות של יחיד או יחידים

להאשמת כל האוכלוסייה היהודית ' ( תיק  , 2 3 / 84הארכיון הציוני
בנובמבר

() ק

1917

פאלקנהיין . . .
~

המרכזי) .

במכתב טהון אל רופין

מה 15 -

צוין  ,ש ' היה זה מקרה של מזל מיוחד  ,שבימים הקריטיים האחרונים היה הפיקוד הראשי בידי
ג ' מאל היה מגרש

את כל האוכלוסיה והופך את הארץ לחורבה . . .

עלינו לחשוב על פאלקנהיין

בתודה עמוקה  ,אשר על  -ידי מניעת הפינוי המלא המתוכנן של איזור זה הציל את האוכלוסיה האזרחית

,

מחורבן '

( תיק 4ר ן  -1%במכתבו מה  12 -בנובמבר  1917אל הלשכה בברלין  ,ציטט רופין מתוך מברק של פאלקנהיין אל
השגרירות  ,שהתייחס לפרשת ניל " י בביטול  -מה  ' :בירושלים לא אירע דבר וגם אין ממה לחשוש  .הריגול הוא

מעשה של קבוצה קטנה קיצונית  ,ולרוב היהודים אין כל קשר אליו ' ( תיק . ) 2 3 / 1485

אפרים כהן יודע לספר כי

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

נציגי אוסטריה  -הקריה
מעמדה אדיר ההשפעה של גרמניה בממלכה העות ' מאנית דחק למעשה את אוסטריה  -הונגריה

לקרן זווית ושיווה לה תדמית של בעלת -ברית זוטרה  .אף כי גם יחידות צבאיות אוסטריות לחמו
בחזית התורכית  ,היתה תשומת הלב העיקרית נתונה לגרמנים  ,למשאלותיהם ולתביעותיהם  .משום
כך קשה היה לנציגים הדיפלומאטיים והצבאיים של אוסטריה להתחרות עמהם  ,אך נתמזל מזלם
של האוסטרים  ,שייצוגם בקושטא היה בידי אישים מוכשרים ועתירי

ניסיון .

ואכן מילאה

השגרירות האוסטרית תפקיד נכבד ביותר בהושטת עזרה ליישוב ובהגנה עליו  ,הן משום לחץ
הקונסול בירושלים והן בהתחשב במספר הרב של בני  -החסות היהודים בארץ  -ישראל  -מספר

הנפשות הגדול ביותר תחת חסות מעצמה זרה  -למעלה

מ 6 , 000 -

במשך כל ימי המלחמה כיהן בקושטא שגריר אחד בלבד .

נפש .

מ 1906 -

28

ועד

1918

עמד בראש

השגרירות האוסטרית הרוזן יוהאן פון פאלאוויצ ' יני )  , ) 1941 - 1848 , Pallaviciniדיפלומאט מעולה
ומנוסה  ,מן הבולטים בשירות החוץ האוסטרי  ,שכיהן גם כזקן הסגל הדיפלומאטי  .מעמדו נתחזק
מאוד בימי המלחמה  .הוא נחשב לבעל חוש מציאותי  ,מרחיק ראות  ,נמרץ ויעיל  ,ולדעותיו האזינו

בווינה בדרך  -ארץ ובהערכה

מרובה .

29

בתחרות השקטה עם הגרמנים היתה ידו על העליונה  .הוא

השכיל לבצר את מעמדו כדיפלומאט מנוסה הבקיא היטב בנבכי השלטון התורכי  ,כנגד השגרירים

הגרמנים שהתחלפו תכופות  ,וכפי שהוזכר לעיל  ,לא תמיד מצאו שפה משותפת עם התורכים ' .
יהסו ליישוב היהודי היה ידידותי ביותר  ,והוא נחלץ לעזרתו הכלכלית והמדינית ככל שנררש  .בעת
0

העדרו מילא את מקומו היועץ הראשון של השגרירות  ,הרוזן קארל פון טראוטמאנסדורף
, Trautmansdorfn

. ) 1951 - 1872

הוא הגיע סמוך לפרוץ המלחמה משגרירות לונדון לקושטא ,

בהיותו תחת רושם עצמתה של אנגליה  .י 3בענייני היישוב נקט עמדה דומה לזו של השגריר
והשתדל לסייע

לו .

לעומת מעורבותם של ראשי השגרירות האוסטרית  ,נראה כי הנציג הצבאי הבכיר  ,הגנרל יוסף
פומיאנקובסקי  ,ששירת בקושטא כמיופה כוח משנת

 , 1909לא נטל חלק פעיל בענייני היישוב .

למרות זאת מהווה ספר זכרונותיו מקור חשוב להתרחשויות בקושטא ובארץ  -ישראל  ,ויש בו גם
הערכות מהימנות על האישים המרכזיים בשלטון התורכי ובקרב נציגי

בעלות  -הברית .

32

לבסוף מן הדין להצביע על תפקידם החשוב של הקונסולים בירושלים  ,בהחלצם ל וולתהיישוב
~
במצוקותיו ובהגינם על האינטרסים של בני -חסותם .

הקונסולים בירושלים
הקונסול הגרמני ד " ר יוהאן וילהלם ברודה
לדרגת קונסול

ב . 1914 -

) ( Brode

נתמנה בשנת

1911

לסגן  -קונסול ביפו והועלה

בתקופת כהונתו ביפו נקט עמדה עוינת כלפי הציונים ואף טען שהם

' פאלקנהיק היה לפני צאתו מגרמניה לארץ  -ישראל כארמון הקיסר ונצטווה לדבר על לב ג ' מאל פחה להתנהג עם
היהודים באדיבות ' ( א ' כהן  -רייס  ,מזכרונות איש  -ירושלים  ,ירושלים  , 1967עמ ' . )385
אליאב  ,אוסטריה  ,עמ '
קנט ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '

קקנ

.43 -42

28

ראה

:

29

ראה

:

30

ראה

:

וובר  ,עמ '

31

ראה

:

פומיאנקובסקי  ,עמ '

32

ראה

:

פומיאנקובסקי  .בינואר

, 165 , 30

; 34

פון מנדרס  ,עמ '

. 25

.216
.42
1917

הוענק לו התואר ' ציר מיוחד ומיופה  -כוח

מוסמך ' .

מרדכי אליאב

חיילים יהודים מהצבא האוסטרי ליד
הכותל המערבי ,

1915

פוגעים ' באינטרסים הגרמניים המקומיים ' .
לשאיפותיהם  .עם זאת גילה אהדה לחוגי החרדים יוצאי גרמניה .

הוא שקל אם אין להסב תשומת לב התורכים

33

34

אולם מאז שנתמנה לקונסול

הכללי בירושלים בשנת  , 1916נשתנתה עמדתו כלפי היישוב החדש  ,לא במעט בזכות קשריו עם
רופין  .בשנת

1917

עשה רבות למען היישוב והגן עליו בתקיפות  ,כפי שגם מסתבר מן התעודות

שלהלן  .גישה דומה נקט סגן הקונסול ביפו  ,קארל פון שאבינגר  ,שגילה אומץ לב בהגינו על בני -
חסותו ואף סיכן את מעמדו בעמדתו

התקיפה .

בהבנה רבה לצורכי בני  -חסותו נהג הקונסול האוסטרי פרידריך קראוס  ,שכיהן בירושלים
מראשית

1914

ושירת בה כל ימי המלחמה  .קראוס זכה להערכה מרובה על פועלו הרב למען

היישוב בעת צרה  ,ואף כי גם הוא הסתייג תחילה מן הציונות  ,עשה בשנת

לביטול גזירות התורכים ' .
5

1917

כמיטב יכולתו

הממונה על קונסוליית המשנה ביפו  ,פראנץ ציעךר  ,הגן אמנם על בני-

חסותו כנדרש  ,אך בניגוד לעמיתו הגרמני לא חרג מחובותיו

הרשמיים .

השתלשלות האירועים
אף כי אירועי

1917

בארץ  -ישראל תוארו כבר בספרים שונים  ,מן הראוי לסכמם כאן בקצרה כרקע

לתעודות המתפרסמות להלן .
ב5 -

במרץ

1917

חצה הצבא הבריטי את הגבול וכבש את תאן  -יונס  .הממשל התורכי ניסה

בעצבנות ובמתח רב לקדם את פני הרעה והחמיר את יחסו לאוכלוסיית הארץ בכלל וליישוב

.

היהודי בפרט  .ארבעים אלף תושבי עזה נצטוו לפנות את העיר  ,גורשו באכזריות ורכושם נבוז ב -
26

במרץ הצליח הצבא התורכי בפיקודו של קרס פון קרסנשטיין להדוף את התקפת הבריטים על

8ע
33

.

ראה  :מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית תל  -אביב תשל " ג  ,תעודות

. 224
34

35

ראה שם  ,תעודה
ראה

:

. 224

אליאב  ,אוסטריה  ,עמ '  , 44 - 42ותעודות שונות

מ 194 -

ואילך .

, 218 , 213

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

עזה  .על  -אף הניצחון המזהיר הופיע ביפו כעבור יומיים מושל ירושלים  ,אחמד מוניר ביי  ,והכריז
בשם ג' מאל פחה על פינוי מוחלט ומיידי של העיר והנפה  ,לרבות המושבות היהודיות  .התושבים
הורשו לצאת לכל מקום שרצו  ,להוציא ירושלים וערי החוף ; לפלאחים הערבים ובעלי השדות

הזרועים הותר להישאר עד לאחר הקציר  ,אך לא לבעלי המטעים  .צו הפינוי נומק בטעמים צבאיים ,
כביכול  .פקודת הגירוש חלה על נתינים עות ' מאניים ונתיני מדינות נייטראליות  ,אך לא על נתיני

בעלות -הברית  ,כלומר לנתיני גרמניה ואוסטריה הותר להישאר ' על אחריותם בלבד '  .בהשתדלות
הקונסולים הותר גם לנתיני מדינות נייטראליות  ,פרט ליהודים  ,להישאר  .כעבור זמן קצר נתברר

שגם על היהודים נתיני בעלות  -הברית חלה פקודת הגירוש  ,כלומר על כל היהודים

במחוז יפו .

36

הקונסולים בירושלים וביפו וכן מפקד חזית הדרום  ,קרס פון קרסנשטיין  ,הטילו ספק באמיתות
הנימוק הצבאי והתריעו מיד על מזימותיו הפוליטיות של ג ' מאל  ,שהאמתלה הצבאית משמשת להן

בלבד .

כסות עיניים

37

בעוד השלטונות נוהגים באורך רוח בפינוי האוכלוסייה הערבית  ,מצא ג ' מאל פחה שעת כושר
לפגוע ביישוב היהודי ולמצות עמו את הדין  .התערבותם של הקונסולים ביפו ובייחוד מחאתו
התקיפה של שאבינגר נגד הפליית היהודים

לביצוע פינוי העיר עד

באין מפריע

;

ל9 -

38

לא הועילו  .כ ' צעד של התחשבות ' ניתנה ארכה

באפריל  ,בהתחשב בחג הפסח הקרב  .הערבים המשיכו לשבת בעיר

לכל היותר יצאו לכפרים ולפרדסים שבסביבת העיר ' ער יעבור זעם ' ושבו ליפו

בהזדמנות הראשונה  ,אולם  9 , 000היהודים ביפו  -תל  -אביב נאלצו לעזוב ולהפקיד את רכושם .
בהשתדלות הקונסולים של גרמניה ואוסטריה הותר למגורשים בני  -הסותם לעבור לירושלים ,
וכן בוטלה גזירת הגירוש מן

המושבות .

39

אך לקונסולים נסתננו ידיעות

שג ' מאל פחה זמם לצוות

גם על פינוי ירושלים מאוכלוסייתה מטעמים צבאיים  ,כביכול  ,ולהנחית מכת מוות על

היישוב .

הקונסולים הזעיקו את השגרירים בקושטא וכתוצאה מהתערבות דיפלומאטית נמרצת בהנחיית
36

ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה  , 219וראה להלן  ,תעודה  , 2שכנראה עוכבה במתכוון בקושטא והועברה לברלין
באיחור רב  ,וכן תעודה  , 3מכתב מיופה  -הכוח האוסטרי בקושטא למשרד החוץ בווינה .

37

ראה להלן  ,תעודות

38

ראה להלן  ,תעודה . 7

39

ראה להלן תעודות , 1

-

,2

.3
,3

וכן  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה .220

ראה גם

:

ליכטהיים  ,עמ ' . 430

וששש
מגורשים מארץ  -ישראל
בהגיעם למצרים 1915 ,

עע

מרדכי אליאב

משרדי -החוץ בברלין ובווינה סוכלה תכניתו של ג ' מאל  .אין ספק שהתערבות זו הצילה למעשה
את היישוב מכיליון .

40

יהודי יפו  -תל  -אביב נאלצו לנטוש את בתיהם ולצאת לגלות  .בניגוד להבטחות הממשל לא

סופקו כלי תחבורה ולא הוכנו מקומות קליטה למגורשים  .הגירוש גרם לסבל רב  ,למצוקה ולרעב
של ממש בקרב המגורשים  ,והמצב אף תואר כעין

' שואה ' .

41

כמחצית המגורשים התרכזו באזור

פתח  -תקוה ובפר  -סבא  ,והאחרים פנו למושבות הגליל ,שהשתדלו להקל על הסבל .בהנהגת מאיר

דיונגוף קם ' ועד הגירה '  ,שנטל על עצמו את הראגה למגורשים והטיפול בהם  .המצוקה הרבה של

היישוב עוד הוחמרה עם הכרזת המלחמה של ארצות  -הברית על גרמניה ב  6 -באפריל  , 1917שכן
היא הביאה לסתימת המקור העיקרי של הסיוע הכספי ליישוב ואף שללה ממנו את עזרתו רבת

הערך של הקונסול האמריקאי בירושלים  ,גלייזברוק .
הידיעות על הגירוש נתפרסמו בעולם באיחור  .לפרסום
42

תרמה כנראה הרבה פעולתם של חברי

ניל " י  ,שאף הגזימו בתיאור המעשים ובהפצת שמועות  ,בבקשם להזעיק את דעת הקהל העולמית
נגד מעשי התורכים  .לעומת זאת נראה  ,כי השגרירות הגרמנית בקושטא עיכבה את העברת

.

הידיעות והדיווחים ואף מברקים ומכתבים של נציגי היישוב והתנועה הציונית משום כך נודע
למשרד החוץ בברלין על מעשי הגירוש באיחור ובעיקר ממקורות יהודיים  43 .משנתפרסמו בעולם
הידיעות על מעשי האכזריות המחרידים  ,ועמו התורכים וג ' מאל פחה תבע מראשי היישוב

להכחישן .

כתמורה הסכים להעניק

3 , 000

לירות תורכיות לעזרת המגורשים

לאספקת מזון ולהקמת שירות רפואי  .כמו  -כן הועמד סכום של

לרשות הקונסול האוסטרי בירושלים  ,כדי לסייע לבני -חסותו
40

ראה להלן  ,תעודות , 6 , 5 , 4 , 2

.9

41

ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה

222

אחת מכלל
42

ראה גם

:

וכן להלן ,

לירות תורכיות כהלוואה

המפונים .

קרסנשטיין ( לעיל  ,הערה

תעודות . 10 , 8

1 , 000

, ) 25

44

והבטיח לדאוג

45

לנציגים היהודים לא

. 250 - 249

עמ '

לדברי ליכטהיים ( שם  ,עמ '  , ) 430נספו כעשרים

המגורשים .

עם עויבת הקונסול האמריקאי נטל על עצמו הקונסול הכללי של ספרד  ,דון אנטוניו דה  -בלובר  ,שהיה אוהב

ישראל  ,להגן על היישוב ולעזור בהעברת כספי הסיוע מארצות  -הברית  ,כשם שגם שגריר ספרד בקושטא התערב
אצל ' השער העליון ' לסיכול תכניותיו של ג ' מאל  .ראה מאמרו של ש ' רוכינשטיין  ' :דון אנטוניו דה  -בלובר ,
הקונסול הספרדי הנשכח '  ,האומה

84 - 83

( תשמ " ו)  ,עמ ' .207

עלי לציין בתודה את יזמתו של ידידי שמעון

זה .

43

רובינשטיין  ,שעוררני לעסוק בנושא מאמר
ראה למשל מברקו של מזכיר המדינה צימרמן אל השגריר קיהלמן מה  8 -במאי

178562 / 3 ( 1917

א) .

מברק זה

מסתמך על ידיעה שהופצה מאלכסנדריה דרך לונדון ופורסמה גם בהרחבה בעיתונות העולמית  .לפי ידיעה זו
פינוי יפו והסביבה בפקודת ג ' מאל פחה הביא  ,כביכול  ,למעשי התעללות קשים נגד היהודים  .שמונת אלפים
יהודים גורשו בכוח מבתיהם בלא רשות ליטול עמהם את מטלטליהם וכל הרועע היהודי נשדד תחת עיני

.

השלטונות התורכיים כן צוין שם שכל הדרכים צפונה ליפו נתמלאו בפליטים הסובלים מרעב ומצמא  ,וכל
המבצע כוון נגד יהודים בלבד  ,במגמה להכחידם בדומה לארמנים .
44

בנוסף לסכום זה ' נדב ' ג ' מאל אלפיים לירות תורכיות לטובת עניי ירושלים  .אלף נמסרו לידי החכם כאשי הרב
נסים רנון  ,ואלף  -לידי הרב יונתן בנימין הורוביץ עבור היישוב הישן האשכנזי  .ראה עוד  :מ ' דתנגוף  ,עם תל -

אביב בגולה  ,תל -אביב תרצ " א  ,עמ ' . 71 - 64
~1

מ ' בן הלל הכהן ( [ לעיל  ,הערה  , ] 3עמ '

 ) 623 - 622מצתן

שהסיוע בא

' לקנות את לב היהודים ' ומוסיף  ' :אבל לגנוב את לבבם לא יעלה בידי ג ' מאל פחה  .כבר גדלנו  ,חכמנו דיינו ,
חודש הדבש עבר לבלי שוב' .
45

ג ' מאל לא שכח את ההלוואה שניתנה כמחווה  ,ולאחר נפילת ירושלים פנה לקונסול קראוס  ,ששהה אז בדמשק ,

בתביעה להחזרת ההלוואה .

כ 12 -

בינואר

1918

הודיע השגריר פאלאוויצ ' יני על כך למשרד החלן וביקש ייפוי -

כוח טלגרפי לפרוע בינתיים את החוב מקופת השגרירות  ,משום שלדעת קראוס יש להיענות לתביעה ולהחזיר
את ההלוואה לג ' מאל

במישרך . . .

( 729

0 .א % 11 / 377 ,

ההלוואה לקופת משרד הצי התורכי ( שם ,

. )731

.

 ( PAב 19 -

בינואר

1918

דיווח השגריר על החזרת

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

נותרה ברירה אלא למלא אחר תביעתו ולהודיע קבל  -עולם  ,שג ' מאל פחה גילה ' נדיבות  -לב ' וכי כל
הסיפורים על מעשי הטבח והשוד הם עלילות שווא  .אולם הם עשו זאת בשפה רפה ובניסוח

שניפשר

דיפלומאטי ,

לקרוא את האמת בין

השיטין .

46

המעצמות לא הוטעו והמשיכו ללחוץ על התורכים  ,ובין היתר תבעו להחזיר את המגורשים

ליפו  .אולם ג ' מאל פחה התחמק ממילוי תביעה זו בתירוצים שונים  ,בהם ' טעמים צבאיים '  ,ויהודי

יפו נאלצו להמתין עד כיבוש העיר בידי הבריטים  ,שעה שהערבים ונתיני בעלות  -הברית הלא
יהודים שבו לבתיהם  .מכל מקום ג ' מאל נוכח לדעת  ,כי התערבות הנציגים הדיפלומאטיים כבלה
את ידיו  ,ועתה המתין להזדמנות מתאימה  ,כדי לבצע את זממו כלפי היישוב היהודי  .הזדמנות זאת
נקרתה לידיו עם גילויה של קבוצת

כבר בסוף

1915

הסתננו ידיעות ראשונות על רשת הריגול שארגן אהרון אהרנסון  ,וניתן לה

( ' נצח ישראל לא

השם ' ניל " "

ניל " י .

ישקר ' ) .

הקבוצה נועדה לספק מידע חיוני לצבא הבריטי  ,אולם

כמעט כל היישוב הסתייג ממנה מחשש רציני  ,כי בעקבות גילוי הרשת היהודית עלולה לבוא נקמה
מרה ביותר  ,שתמיט שואה על היישוב  .מעולם לא מנתה הקבוצה יותר מכמה עשרות אנשים חדורי

.

רוח הקרבה ומסירות  ,שפעלו שלא על מנת לקבל פרס תחנת הניסיונות החקלאית בעתלית שימשה

מוקד לפעולת הקבוצה  .ממנה נוצר הקשר הקבוע עם אהרון אהרנסון במצרים  ,באמצעות אנייה
שפקדה את המקום  .אנייה זו הביאה אנשים  ,מטבעות -זהב  ,ציוד ומעט נשק לעזרת היישוב וקבלה
את המידע שנאסף בידי הברי

חברי ניל " י הפעילו

הקבוצה .

גם יוני -דואר .

ב3 -

בספטמבר נתפשה אחת מיוני  -הדואר בחצרו של מושל

קיסריה  .התורכים לא הצליחו לפענח את כתב הסתר  ,אך הדבר עורר אצלם חשש כבד  ,משום שזו
היתה ההוכחה הממשית הראשונה לקיומה של רשת

ריגול .

אנשי ניל " י נהגו בחוסר זהירות ולא שעו להפצרות להפסיק את פעולתם  ,לבל יסכנו את היישוב .
באותו חודש נתפש נעמן בלקינד  ,איש ניל " י  .הוא יצא למצרים חרף אזהרות חמורות בחיפושיו
אחר אבשלום פיינברג  ,שנרצח ליד רפית  .בפברואר  1917וגורלו המר הוסתר מן הקבוצה בארץ .
משנחקר בלקינד באכזריות לאחר שנתפש בידי התורכים  ,נשבר  ,ובהודאותיו הכשיל את כל
מערכת הריגול והביא כליה על חבריו ועל
ב1 -

באוקטובר

1917

עצמו .

( מוצאי א ' סוכות ) הוקפה זכרון  -יעקב ונתפשו אנשי ניל " י ומשפחותיהם

ובראשם שרה אהרנסון  ,מנהיגת הקבוצה  ,ומשפחתה  .עינויים קשים נפלו בחלקה  ,עד שכשל כוח
הסבל שלה והיא שמה קץ לחייה  .ג ' מאל פחה פתח במסע רדיפות קשה ואכזרי  .רבים נאסרו
באשמת ריגול  ,הן מחברי הקבוצה ואוהדיה והן מעסקני היישוב שכלל לא היו מעורבים

בפרשה .

במושבות רבות נערכו חיפושים מדוקדקים  ,כי מלבד חשודים חיפשו גם נשק  .העצירים נחקרו
בעינויים קשים בנצרת ובדמשק  ,ולבסוף נתפש גם יוסף לישנסקי  ,מראשי הקבוצה  ,אחר מצוד

ממושך .

ב 16 -

בדצמבר נתלו לישנסקי ובלקינד בדמשק  .פעולת חברי ניל " י הגיעה לקיצה עם

גילויה  ,אך בעקבות הפרשה שררה בקרב היישוב חרדה

לגורלו .

ג ' מאל פחה היה נחרץ בדעתו לחסל את היישוב היהודי  ,בהאשימו את כל הישוב בשיתוף
46

בעקבות ההכחשות ציין אהרון אהרנסון בתזכיר לשלטונות הבריטים  ' :כיום שוב אין לשער עד היכן היו מעשי
האכזריות

מגיעים . . .

למזלנו הגיעו לכאן ידיעות בזמן כדי לשים לאל את התכנית הרצחנית  .מן הראוי לציין  ,כי

ידיעות על הגירוש לא דלפו החוצה עד שגררה אחריה ההצהרה הרשמית של מעצמות  -ההסכמה הכהשות בלתי -

משכנעות מצד האויב ' ( ניל " י [ לעיל  ,הערה  , ] 16עמ '

55 - 154נ ) .

יגעךן
ך0

מצעד הצבא הבריטי ברחוב יפו  ,ירושלים

1917

פעולה עם האויב  .בראש וראשונה החליט לבצע את תכניתו הקודמת ולגרש את כל יהודי ירושלים
מעירם  ,הן כפעולת עונשין והן לנוכח התקדמותם המהירה של

הבריטים .

47

אף הפעם עמדה

ליישוב רק התערבותם הנמרצת של נציגי גרמניה ואוסטריה  ,ששמה לאל את מזימות ג ' מאל  .כפי
שצוין לעיל  ,ירדה קרנו של ג ' מאל עם מינויו של הגנרל פאלקנהיין למפקד הצבאי הראשי ; הוא

נותר רק מושל אזרחי והיה כפוף להחלטותיו של פאלקנהיין  .ב  5 -בנובמבר

1917

הגיע פאלקנהיין

לירושלים  ,ומשנמסרה לו הידיעה על ההחלטה בדבר פינוי העיר  ,ביטל את גזירת הגירוש  48 .אף כי

נמנע פינוי העיר  ,לא ויתר ג ' מאל פחה ; הוא הורה בפקודתו על גירושם של עסקנים שונים וכן
ציווה על מאסרם של כמה ממנהיגי היישוב לקראת גירושם  ,שנקבע
47

48

ראה להלן  ,תעודה
ראה

ל9 -

בדצמבר

. 1917

49

. 14

לעיל  ,הערה . 27

כנראה לא ידע המטכ " ל האוסטרי על החלטת פאלקנהיין לבטל את גזירת הפינוי  ,ועוד

ב6 -

בדצמבר  , 1917סמוך לנפילת העיר  ,הורה הרמטכ " ל למיופה  -הכוח הצבאי בקושטא  ,לפנות לאנוור פחה
ולהפציר בו שלא יפגעו במקומות הקדושים בירושלים  ,וכן להזהירו כי כל מעשה חורבן בזדון בעיר יגרור אחריו
הסגת הכוחות האוסטריים ( 1 / 945 , 24 . 840

1 ) (:2

49

. ( PA

ב  6 -בנובמבר  1917שיגר טהון ללשכה המרכזית בברלין דוח מפורט על המעצרים והעינויים בעקבות חשיפת
הפרשה וציין  ' :מגמת הממשלה היתה ברורה  .היא האמינה שמצאה עכשיו את העילה הטובה ביותר כדי לארגן
רדיפת היהודים בקנה  -מידה גדול  ,באמתלה של הענשה מוצדקת  .היה זה איום מתמיד של הפקידים  :יכולים אנו

להשמידכם תוך זמן קצר ביותר  .יכולים אנו להרוס את מושבותיכם בשעות ספורות  ,ולא יישאר מהן שריד  .צפוי
לכם הגורל של הארמנים '

( ) 2 3 / 84

תעורה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

בנובמבר

ב 15 -

העיר ,

50

1917

1917

עזב ברודה את ירושלים ועבר לדמשק  .באותו יום יצא גם קראוס את
ב7 -

אם כי חזר עוד אליה לביקור קצר

בדצמבר  , 1917יומיים לפני נפילתה  .ייצוג

האינטרסים של קונסוליות גרמניה ואוסטריה הופקד בידי הקונסול הספרדי דון אנטוניו דה  -שלגבר ,

הקונסול הזר היחיד שהחליט להישאר בירושלים .

בהתערבותו שוחררו האישים היהודים

המרכזיים יום אחד לפני המועד שנקבע לגירושם  ,והוא גם עשה כמיטב יכולתו להגן על היישוב

כולו בשבועות האחרונים הקריטיים של השלטון התורכי  .וי
הגרמניים  ,לא נמצא כל אזכור

לעומת הדיווחים השונים על פרשת ניל " י והשלכותיה בארכיונים

לפרשה בארכיונים האוסטריים  ,זולת הדוח של הקונסול האוסטרי בדמשק  ,ד" ר קארל ראנצי  .דוח
זה ,

מה 13 -

האסירים

בנובמבר  , 1917נכתב כחודשיים לאחר חשיפת הפרשה  ,כנראה תחת הרושם של חקירת

בדמשק והרשעתם במשפטים הצבאיים .

52

אולם אין ספק  ,שנציגי אוסטריה היו שותפים

להתערבות הדיפלומאטית הגרמנית  ,כפי שגם מסתבר מן התיעוד

הגרמני .

בכ " ד בכסלו תרע " ח (  , ) 9 . 12 . 1917ערב חנוכה  ,נכבשה העיר בידי הצבא הבריטי  ,והוא נתקבל

על  -ידי היישוב בשמחה

גלויה כמושיע וגואל .

ב 15 -

בנובמבר

ביקש טהון ' בשם כל היישוב

1917

בציון ' מרופין להביע בפני השגרירות הגרמנית ומשרד  -החוץ תודה עמוקה על ' ההגנה הנמרצת

שניתנה לנו במשך כל זמן המלחמה  .ידוע לכל  ,שהיה נגרם לנו נזק בלתי ניתן לתיקון  ,אילולי היתה

.

מגנה עלינו בשעת צרה ידה רבת  -העצמה של הממשלה הגרמנית לא נשכח זאת גם בנסיבות

משתנות ' .

53

במכתבו לשגריר הגרמני

הצלתו מחורבן .

54

ולפתוח דף חדש

50

ראה מברק

מברק נוסף

מה 1 -

בינואר

1918

הביע רופין את רחשי התודה של היישוב כולו על

תודות להגנתם הנמרצת של נציגי גרמניה ואוסטריה עלה בידי היישוב להישרד

בחייו .

 656מה 11 -

מה 14 -

בנובמבר

1917

( . ( PA 1/945

במברק זה הודיע הקונסול כי ייצא למחרת לדמשק  ,אך לפי

בנובמבר ( שם  ,שם ) הודיעי שרק למחרת יעזוב את ירושלים  ,משום שנשאר עוד כדי לסיים

כמה עניינים וכן בגלל ' הרושם המוסר "  .לדברי ד ' אוסטר  ,חזר קראוס שוב לירושלים  ,משנודע לו על מעשי
התעללות בנתינים יהודים אוסטרחם ( מכתב

הערה . 42
תעודה . 16

מה 5 -

בדצמבר 3 / 84 , 1917

.)2

בלובר שירת בירושלים מתחילת המלחמה ועד יוני

. 1920

51

ראה לעיל ,

52

ראה להלן ,

53

 . 2 3 /74טהון הביע תודה גם לקונסול כרודה על פועלו בירושלים למען היישוב .
ראה להלן  ,תעודה . 17

54

ןק) ן

~

מרדכי אליאב

.1

התערבות השגריר האמריקאי

משרד  -החהן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

נתקבל

. .

2 4 1917 :

מס '  ( 610קטע )

195 / 1 178469

סודי ביותר ( העתק

מברק )

העתק מברק אל  :מטה האדמירלות של הצי  ,ברלין עבור  :מזכיר המדינה של הצו וראש
מטה האדמירלות  :מאת  :נספח הצי הגמאן ( תת 1 %תטא )  ,קושטא2
השגריר האמריקאי

3

הביע משאלה בפני ממשלת תורכיה  -תחילה באורח ידידותי באמצעות הרב

הראשי כאן 4ואחר  -כך בעצמו לפי הוראת נשיאו  -שבמקרה של התקדמות האנגלים בתחום

המבצעים הסורי  ,לא יפונו בכוח המושבות היהודיות המצויות שם  .הוא הצביע על כך  ,שההשמדה
הבלתי נמנעת של רכוש בעל ערך על  -ידי יחידות צבא שלה עצמה 1של תורכיה ] וכן המעמד המיוחד

שלו זוכה הגורם היהודי בארץ  -ישראל ברעת הקהל באמריקה  ,עלולים לגרום להתרגשות בלתי
נעימה

לתורכיה  ,אם תתעלם ממשאלה זו .

הווזיר הגדול

5

השיב  ,כי בשל הניצחון התורכי ליד עזה

השאלה איננה דחופה וכי אף הוא מצדד בכל מניעה אפשרית של הריסות בלתי נחוצות  ,אך בסופו
של דבר יוכרעו פעולות כאלה על פי שיקולים צבאיים בלבד .
עצמו

1

יתיר פעולות צבאיות כאלה רק לאחר בחינה מדוקדקת של המצב . . .

מזכיר המדינה של הצי היה האדמירל פון קאפל

)  Capelleת0ץ , ) 1931 - 1855 ,

טירפתן ונתמנה תחתיו ב  . 1916 -ראש המטה מאביב
2

ראה עליו לעיל ,

י

3

אברהם

4

הרב חיים נחום

'

אלקוס

 04ך

היה פון הולצנדורף Holtzendorm

ת0ץ ,

. ) 1919 - 1853

( , ) 1960 - 1872

ציוני ומשפטן  ,כיהן כשגריר בקושטא מנובמבר

1916

ועד סוף . 1917

נתמנה לחכם  -באשי של תורכיה לאחר מהפכת התורכים הצעירים  .משנת

1925

ועד

בקאהיר .

תלע ' ת פחה  , ) 1921 - 1874ממנהיגי התורכים הצעירים  ,נמנה עם ' השלישיה ' שבראש המדינה ( יחד עם אנוור
וגימא

6

1915

ששימש קודם כסגנו של האדמירל

במבוא .
( , ) 1947 - 1867

מותו כיהן כרב ראשי
5

6

השגריר יכול להיות

משוכנע  ,שהוא

"

.

הוא שימש תחילה כשר הפנים ובשנים

1918 - 1917

כיהן גם כווזיר הגדול  .הוצא להורג ב . 1921 -

גם ליכטהיים פנה אל הרוזן יוזף היינרך פון ואלדבורג  ,ממלא -מקום השגריר הגרמני  ,וביקשו להשתדל למען מניעת
הגירוש  .אך ואלדבורג ' בפחדו מפני אחריות לא הסכים לאחוז בצעדים כלשהם נגד הגירוש '  ,בטענו שהוא ' הכרח -

צבאי ' וגילה עמדה נוקשה ( ליכטהיים  ,עמ '  . ) 432ליכטהיים הוסיף שלצערו אין בשגרירות אותה הבנה ונכונות
לעזרה כבימי ואנגנהיים ; ' קיהלמן אדיש לנעשה ואילו אצל ואלדבורג קיימת התעדות נסתרת  ( ' . . .שם  ,שם) .
ואלדבורג הוא  ,לדעתו  ,אדם מוגבל ועם  -הארץ  ,חשדן גדול וסובל מפחד של ריגול ( שם ,

עמ '

. )411

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

.2

1917

פקודת הגירוש נובעת מטעמים פוליטיים

משוש  -החט  ,ברלין
יהודים

ירושלים 5 4 1917 ,

. .

בתורכיה  178503 - 8 ,ע195 /

מס ' 33

חסוי בהחלט

וכן  :ארכיון הקונסוליה הגרמנית  ,ירושלים ,
תיקים  , 908 ,ב485

אל :

מאת

...

ב 24 -

שגריר הקיסרות  ,ד " ר פון קיהלמן  ,קושטא
 :ד " ר ברוקה  ,הקונסול

במארס ניסו

האנגלים . . .

הכללי של הקיסרות  ,ירושלים

לפרצן את העמדות התורכיות ליד ע1ה  .נתפתחה מערכה עקובה

מדם בכהנך יומיים  ,והיא נסתיימה בניצחון מזהיר של

כלי  -הנשק התורכיים  . . .כיוון

שבעת ההתקפה

הבחינו במספר רב  ,של אניות האויב לפני עזה  ,התחשבה הממשלה באפשרות של פלישה  ,והמפקד
הראשי של המחנה הרביעי ,

ג ' מאל פחה ,

ששהה אז בדמשק  ,הוציא צו לפינוי דחוף של כל שטחי

הנפות עזה ויפו . . .
על כל האוכלוסייה לעזוב מיד את שתי הנפות האלה  ,והיא רשאית לקבוע את מקום

מושבה כרצונה  ,להוציא החוף הסורי והמוצטרפליק ירושלים .
אנשים שאינם יכולים
על חשבון הממשלה .

להתפרנס בכוחות עצמם  ,יש ליישבם במחוז חומס ושם לכלכלם

כל האנשים העובדים למען מפעלים צבאיים או פעילים בתחום החקלאי  ,רשאים

להישאר במקומותיהם עד הקציר .
נתיני מדינות בעלות  -הברית רשאים להישאר על אחריותם האישית  ,אף אם אינם
כלולים בסוגים שנזכרו
ג ' מאל פחה הגיע הנה

לעיל . . .

בחודש וכבר

ב 28 -

ב 29 -

בחודש ביקרתי אצלו  .הוא חזר על הפקודות

המתוארות לעיל  ,והוסיף בחידוש  ,שהאפליה לטובה שאושרה לגבי האונלוסייה העירונית נתינת
בעלות  -הברית  ,לא תחול על

ראיתי סיבה להשגות .

יהודים  .כיות שביפו עצמה מצויים רק יהודים גרמנים

מעטים  ,לא

1

אך באופן מפתיע הרחיב המחיל שנסע ליפו את הפקודה במידה ניכרת  .על כל פנים
התפשטה ביפו הדעה  ,שכל היהודים  ,לרבות אלה העוסקים בחקלאות  ,חייבים לעזוב את הנפה

בקרוב  2 .בשיחה שהיתה לי באחד בחורש עם ג 'מאל פחה  ,הסבתי את תשומת ליבו לסתירה .
בעקבות זאת נשלח מיד מברק הבהרה למושל  ,שלפיו היהודים העוסקים בחקלאות  ,ללא הבדל

נתינות  ,רשאים להישאר ככל החקלאים האחרים  .כמו  -כן החליט ג ' מאל פחה בינתיים על

הקלה ,

שלפיה כל האנשים המתפנים  ,להוציא הנתינים העות ' מאנים  ,רשאים על  -פי רצונם להתיישב גם
1

מכאן מסתבר  ,שברורה ידע על גזירת הגירוש עוד כמה ימים לפני שמושל ירושלים הכריז עליה ביפו  .אך כיוון

שנתיני בעלות  -הברית הורשו להישאר  ,והגזירה היתה עלולה לחול רק על בני  -חסות יהובים מעטים  ,לא הגיב
בשלב זה  .אולם עד מהרה שינה את דעתו וראה צורך להתערב  ,כפי שמסתבר מהמשך המכתב .
2

מושל ירושלים הוריע

ב 31 -

במרץ

1917

לקונסוליה ביפו  ,שלפי שעה יכולים הקונסולים ופקידיהם

נתיני בעלות  -הברית  ,אך הנתינים היהודיים חייבים בכל מקרה לעזוב ( תיק הקונסוליה הגרמנית
מס '

. ) 74

להישאר  ,וכן

 , 4856ונספח לדוח

באותו יום פנה גם ד " ר משה אויערבך  ,מנהל רשת החינוך החרדית הגרמנית  ,בשם הנתינים הגרמנים

בתלונה חריפה לקונסול על אפליית היהודים  .הוא אמר שאינו יודע אם הוא נפגע יותר כגרמני או כיהודי  ,וביקש

לנקוט צעדים ( שם  ,נספח

2

לדוח

. ) 74

כנספח

פורסם נראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה . ) 219

6

מופיע שם מכתבם של נציגי הקהילה האוסטרו  -הוערית  ,שכבר

עלק) ך

מררני אליאב
בירושלים  .התחשבות נוספת גילה בעת ביקורו ביפו למחרת  ,כאשר בהתחשב בחג הפסח היהודי
הקרב  ,האריך את מועד הפינוי

בשבוע . . .

לאחר הכל קרוב החשד  ,שג ' מאל פחה השתמש במצב הצבאי הנוכחי כאמתלה רצויה  ,כדי

לקדם את מטרותיו הפוליטיות באורן  -ישראל  .כפי שסיפר לי בחשאי הסרן האוסטרי
למפקדה הראשיתן הוא

מורו  ,הנספח

עוין שוב במידה ניכרת את הציונים זה כמחצית השנה  . . .מורו

שכנראה התכוון לא מזמן

התרשם ,

להנחית מהלומה על הפעילות היהודית בארן  -ישראל  .זה כבר גם

השתעשע ברעיון לפנות את ירושלים  ,כאשר כנימוק לכך ישמשו קשיי האספקה של המזון  .עתה

החל לפינוי ] באזורי החופים בהסתמך על המצב

לפי שעה למושבות

החקלאיות  ,המהוות את

הצבאי  ,ואם הוא נוהג עתה במתינות ואיננו מפתע

החלק החשוב ביותר של התעמלה היהודית  ,ואפילו

מתיר לאוכלוסייה העירונית להתיישב בירושלים  ,הרי יש להניח שזהו תכסיס מוצלח במיוחד  . . .על

כל פנים יש לקחת בחשבנן את האפשרות  ,כי ביום מן הימים יצווה על פינוי ירושלים  .נבואות הן
עסק כפוי

טובה  ,והמצב עודנו

בלתי ברור גם באשר להתפתחות הצבאית האפשרית  ,מכדי שנוכל

לסמוך ידינו על נקיטת עמדה מסוימת  .לכן דעתי היא  ,שמוטב לנו להמתין למהלכים הבאים ,
שעליהם אדווח

הצבאי

עד

ברציפות  ,לעשות למען

ריכוך חומרות אפשריות ולפעול על  -ידי הדגשת הכורח

אי  -השקט  ,שאפשר שקיים בחוגים היהודים שלנו .

4

הסרן מורו שימש קצין קשר למפקדת ג ' מאל פחה ( פומיאנקובסקי  ,עמ '  . )311לדברי פרידמן  ,היה מורו הראשנן

3

שעמד על כוונותיו האמיתיות של ג ' מאל ( פרידמן  ,ממשלת אוסטריה  -הונגריה והציונות

[ לעיל  ,מבוא  ,הערה  , ] 5עמ '

. ) 159 - 157
ברורה חזה מראש שתתעורר תסיסה בחוגים היהודיים והציע לקדם את גל המחאות בהדגשת הכורח הצבאי  ,כורח

4

שהוא עצמו לא האמין בו .
ב 13 -

באפריל

1917

שיגר הקונסול הגרמני

ביפו  ,שאבישר ,

מברק לליכטהיים באמצעות

השגרירות  ,שבו

הודיע כי

הפינוי כבר בוצע במילואו  ,וכי חלק גדול מהמפונים עבר לפתח  -תקווה  .שאבינגר תבע להעמיד לרשותו אמצעים
כספיים כדי לעזור למפונים  ,אך קיהלמן החליט לאחר שיחה עם מיופה  -הכוח הצבאי  ,לוסוב  ,שלא להעביר את

המברק לליכטהיים  ,וזאת ' מטעמים צבאיים ' (  178481 /472א )  .ליכטהיים היה חשוד בעיני הנציגים הצבאיים בשל
קשריו האמיצים עם השגרירות האמריקאית  -וזאת גם לאחר הכרזת המלחמה של אוזות הברית על גרמניה -

וקיהלמן אף המליין לפי הצעת הנציגים הצבאיים על סילוקו מקושטא  .ראה

3

.

גם  :ליכטהיים  ,עמ '

. 433

גירוש יפו  -מזימת ג ' מאל פחה

פירהי

הארכיון הממלכתי וינה
הארכיון

הפוליטי  1 / 945 ,גץ

9

באפריל

1917

מברק  ,מס ' 224

מיופה  -הכוח הרחן טראוטמנסדורף אל משרד החוץ  ,וינה
לשכת הקונסוליה טלגרפה

ב  6 -באפריל 1 :

מפקד המחנה הרביעי  ,ג ' מאל פחה  ,ציווה בימים אלה על פינוי האוכלוסיה האזרחית מן
העיר יפו והמחוז  .מפקודה זו הוצאו במקור נתיני מעצמות
[ הפקודה

1 )( 6

מ  .א.

]

בנות  -הברית  ,אך לאחר מכן הורחבה

על כלל האוכלוסייה היהודית ,ללא הבדל נתינות  .הוטל עליה לעזוב את סנגרן

ירושלים  ,וחופשית היא לבחור את מקום השהות  ,להוציא כל ערי  -החוף לרבות בירות  .לאחר
השתדלות הקונסולים המקומיים  -ובהם גם אני  -הסכים ג ' מאל פחה לוויתור  ,שכל תושבי מחוז
י

8ז8ע  -פרוור בקושטא  ,מקום

1

מאת הקונסול האוסטרי קראוס

משכן הנציגויות הדיפלומטיות .
(ראה לעיל  ,מבוא) .

תעורה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

יפו העוסקים בחקלאות  ,יורשו להישאר עד הקציר  ,ואילו נתיני המדינות בנות  -הברית והנייטראליות
יורשו לבוא לירושלים

,

 . . .הפיתי בעיצומו

וכנראה מתנהל באופן דומה לגירוש הארמנים

בשעתו .

לא שקטו כל צעדים מתאימים להובלת האנשים ומיטלטליהם ואף לא להגנת הרכוש שהשאירו

אחריהם .
אם המידע שבידי נכון  ,רוצה ג ' מאל פחה להנחית מהלומה על המגזר הערבי ועל כלל
המגזר היהודי  ,באמתלה של כורח צבאי  .באשר ליהודים מתחזקת השערה זו  ,משום שבאופן עקבי

הוא מתייחס בחשד עוין למפעל ההתיישבותי שלהם באשן  -ישראל  ,ובמיוחד הוא שונא את הציונות
המצויה מתחילת המלחמה תחת חסותה האיתנה של אמריקה .
אף מושבתנו 4שבמחוז יפו  ,המונה

כ 800 -

3

נפש  ,במעט כולם יהודים  ,נתונה כביכול במצוקה

רבה ביותר  .ידיעות מפורטות חסרות עדיין  . . .יש לי יסוד להניח  ,שג ' מאל פחה יצווה גם על פינוי

ירושלים  ,אולי בנימוק של קשיים באספקת מזון  .בהתחשב בגודל מושבתנו

( כ 6000 -

נפש) ועוניה

המשווע  ,צופה אני לאפשרות זו בדאגה רבה ביותר .
2

ראה  :אליאב ,

3

במכתבו אל שר החהן צ ' רנין מה -

אוסטריה  ,תעודה

. 220
14

באפריל

1917

ציין טראוטמאנסדורף  ,כי מחמת שנאתו לכל מה שאינו

ציווה ג ' מאל פחה על פינויין של עזה ויפו  ' .אם כיום כל ערבי

ויהודי  ,ללא

התקדמות הצרפתים והבריטימ בארץ  -ישראל  ,הרי זו תוצאה של ממשל
4

.4

' מושבה ' בתעודות

יוצא מן הכלל  ,מקדמים בברכה את

ג ' מאל ' ( 30

אפשרות של ממש

פירה 24 ,

הארכיון הממלכתי וינה
הפוליטי PA 1 / 945 ,

השגרורות

 .וא 11 /212 ,א . ( PA

אלה  ,משמעותה סך -כל הנתינים ובני  -החסות של הקונסוליה בעיר מסוימת .

פינוי ירושלים -

הארכיון

תורכי ,

באפריל

1917

מברק בצפון מס ' 275

אל משרד החוץ ( מברק של הקונסוליה

האפשרות לפינוי ירושלים  ,שעליה הודעתי במברק

1 , 33

בירושלים )

הפכה לעובדה  .אמנם הדבר עדיין לא

נצטווה במפורש  ,אולם מפקד הצבא  ,ג ' מאל פחה  ,המליץ אישית בדחיפות בפני הקונסולים של

המדינות בנות  -הברית והניטראליות  ,להניע את נתיניהן לנסוע מכאן מיד במועד מאוחר יותר  ,ייתכן
שייאלץ בשל ההגנה המתוכננת של ירושלים  ,לצוות על הפינוי תוך זמן קצר ביותר וללא התחשבות
כלשהיא  .גם כל הקונסוליות וחבר עובדיהן יצטרכו במקרה זה לעזוב את העיר  .עובדי המוסדות
הדתיים וההומאניטרייפן הנמצאים תחת חסותנו  ,וכן חברי המסדרים שלנו משני המינים  ,יוכלו
להישאר על אחריותם האישית בלבד  .מושבתנו 2מורכבת כעת בעיקר ממספר זעום של אנשי דת
קאתוליים

וכ 6000 -

יהודים  .הראשונים ודאי יורשו להישאר  ,אך האחרונים  -להוציא כמה יוצאים

מן הכלל  -עניים מרודים ונחותים מבחינה גופנית  .לגבי רבים מהם יהיו לפינוי תוצאות חמורות
ביותר מבחינת חיי

האדם  ,אם לא

נצליח להחזירם מהר ככל האפשר לארץ מולדתם ולציידם בדמי

הנסיעה הדרושים  .דרושה הלוואה של

20 , 000

לירות תורכיות כדי לאפשר למפונים את הנסיעה

לקושטא  .על ריכוז  ,ואפילו זמני  ,של המפונים במקומות שונים בתורכיה אין כלל לחשוב . . .
1

כנראה הכוונה לתעודה

.4

2

ראה תעודה

3

3

במברק נוסף

מה 26 -

הערה

3

3

לעיל .

באפריל

( 283

)( 7

בתיק הנ " ל ) הוסיף טראוטמאנסדורף  ,שלפי בירוריו לא נודע עדיין בקושטא על

תכניתו של ג ' מאל לפנות את האוכלסייה האזרחית של
בנימוקים צבאיים כביכול  ,כדי לפעול נגד

האוכלוסייה .

ירושלים  ,והוא מתרשם

יותר ויותר שג ' מאל משתמש

1

ג ' מאל פאשא סוקר
את חייליו  ,ירושלים

1917

במברק תשובה
6000

מה 27 -

באפריל

1917

מציין שר החרן צ ' רנין  ,כי הוא מסכים לדעת השגרירות  ,שאי  -אפשר להעביר

איש מירושלים לקושטא  .אולם כדי להגן על בני  -החסות מפני אפשרות של פינוי בכוח  ,מוטב להודיעם על

הצפף להתרחש ולהמלחן על יציאתם לדמשק או למקום אחר בסוריה  .כמו  -כן יש להסמיך את הקונסוליה ללוות
6000

לירות תורכיות בזהב לכיסוי ההוצאות  ,בערבות משרד

החקן  ,ומכל מקום להשתדל עוד הפעם במשרד החהן

התורכי בקושטא כדי להעביר את רוע הגזירה ( שם  . ) 219 ,בסופו של דבר לא נטלה הקונסוליה הלוואה בשל תנאי
הריבית החמורים של הבנק הגרמני .

5

.

החששות לפינוי ירושלים

התאמתו

משרד  -החקו  ,ברלין

יהודים

קושטא 25 ,

בתורכיה 195 /1) 178515 - 18 ,

באפריל

1917

מס ' 524

אל  :משרד  -החהן

מאה  :השגריר קיהלתן  ,קושטא
בקשר לדוח

מס ' 1173

מה 18 -

באפריל :

הקונסוליה הכללית בירושלים מטלגרפת
חששותי שהבעתי בדיווח

 33מה 5 -

ב 23 -

בחודש

,

במהרה  ,מעבר לציפיות  .ביום השישי הזמין

בחודש

:

שג ' מאל פחה מתכנן את פינוי ירושלים  ,התאמתו
אותנו  ,הקונסולים המקצועיים  ,אליו והבהיר לנו ,

שלמרות ההצלחה הצבאית החדשה ליד עזה צריך להתחשב באפשרויות בלתי רצויות  .ביום
הימים הוא ייאלץ לפנות מירושלים את האוכלוסייה האזרחית תוך
עד

הסוף  .לכן ביקשו

24

מן

שעות  ,כיוון שיגן על העיר

אותת לייעץ לנתינים שלנו  ,לנסוע ככל שיוכלו בלא קשיים  ,ולעשות זאת ללא

דיחוי  .הוא הבטיח לשם בך בל הקלה דרושה  .הוא הסיר מעליו האחריות לאי  -סדרים אפשריים ,

העלולים להתעורר יותר מאוחר בעת יציאה כפויה  .למוסדות הדת והחסד של מעצמות  -הברית

1 )( 8

והמדינות הידידותיות יתיר להישאר במקום גם במקרה של פינוי כללי . . .
ככל שאני יכול להיווכח  ,בדעתם של חברי המוסדות הגרמניים להשתמש ברשות להישאר

זה .

1

לא מצאתי דוח

2

ראה לעיל  ,תעודה . 2

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

במקום  ,ולדעתי זו גם הדרך הנכונה  .מלבד זאת האזרחים הגרמנים וכן גם הנתינים הזרים האחרים
מגלים עד עתה נטייה מעטה להישמע לעצה בדבר נסיעה מכאן  ,ולפי שעה אינני רואה עילה להארן

בהם  . . .לפינוי

יבואו בחשבון

החסד היהודיים .

כ 700 -

נפש  ,מהם

250

יהודים עניים  ,שלהם יצטרכו לדאוג מוסדות

3

מברק בתוכן דומה שיגר מיופה  -הכוח הצבאי האוסטרי  ,הגנרל פומיאנקובסקי  ,למפקדת הצבא האוסטרית

3

במאי

, 1917

בצטטו מברק הקונסוליה בירושלים

מה 22 -

ב 5-

באפריל  . 1917פומיאנקובסקי הדגיש  ,כי מלבד כמה ירואים

מן הכלל  6000 ,היהודים בני  -החסות האוסטרים  ,הם עניים מרודים ונחותים מבחינה גופנית  .לפינוי תהינה תוצאות

חמורות ביותר  ,ועל ריכוז זמני של המפונים במקומות שונים בתורכיה אין לחשוב  .לבסוף ציין  ,כי הסרן מורו ( ראה
לעיל  ,תעודה

2

הערה

)3

דיווח לו

ב 29 -

באפריל  , 1917שהצליח לשכנע את ג ' מאל פחה לדחות לפי שעה את פינוי

ירושלים ולהלוות לקונסול האוסטרי  -הותרי

6

.

פינוי ירושלים -

1000

לירות תורכיות בשביל מפוני יפו

( 19756

 .וא . ( PA 1 / 945 ,

מעשה חסר תבונה

תל  -שריעה 26 1 ,

קונסוליה גרמנית  ,ירושלים

תיק

4856

.1

חרף המצב המשביע רצון בחזית עוסק ג ' מאל פחה בהכנות לפינוי ירושלים  .כפי

באפריל

1917

מברק אל  :מיופה  -הכוח הצבאי הגרמני  ,פירה
מאת

:

פון קרסו

שכבר דווח ,

הגנת העיר עצמה היא חסרת ערך מבחינה צבאית ומשגה חמור מבחינה פוליטית  .אולם אם

אין מגינים על ירושלים  ,אין פינויה דרוש  .כיוון
להתבצע בגלל קשיים באספקת מזון  .יש לי

שהחל הקציר  ,בטל גם התירדן שהפינוי חייב

חשד כבד  ,שג ' מאל פחה הונע לפעולה בלתי מובנת

זו  ,לא מתוך שיקולים צבאיים  ,אלא פוליטיים  .כפי
של עיר בתורכיה שוות ערך לחורבנה הגמור .אפילו

שמראה הדוגמה של עזה ויפו  ,הרי פינויה
אם ג ' מאל יתייחס ברצינות להבטחתו

להעניק חסות למוסדות חסד  ,הרי לא יוכל לקיימה  ,משום שהג ' נדרמיה והמשטרה המקומיות
מורכבות ללא יוצא מן הכלל מפושעים  ,והן בלתי ממושמעות

לחלוטין  .הנני

משוכנע ללא כל

פקפוק  ,שפינוי ירושלים  ,משמעותו ותכליתו חורבן גמור של פרנסות אין  -ספור ושל כל המוסדות

והמפעלים היהודיים והנוצריים  .האחריות ההיסטורית לכך תוטל על בעלות  -הברית הנוצריות
של תורכיה  .הגרמנים שהם תושבי ירושלים ביקשו את עצתי  .יעצתי להם להמתין לפי שעה .
לדעתי  ,זו חובתנו

הבלתי מעורערת להתנגד בכל המרן לחורבן ירושלים ולדחות כל הבטחותיו

של ג ' מאל בחסרות ערך וכבלתי ניתנות לביצוע  .בשעת הצורך יש  ,לדעתי  ,לאיים בהסגה מידית

של כל הקצינים והחיילים הנוצרים המצויים בארן  -ישראל  .אבקש להביא את השקפתי לידיעת
השגריר ולהודיעני בדבר העמדה

.2

מתוך מברק משלים מאותו

..

3

יום :

 .אפשר לעצור לזמן רב את התקדמות האויב באזור ההררי  .על ירושלים עצמה אין כמעט

לעזה .

1

בצפון  -מערב הנגב על גדות נחל גרר  ,בין באר -שבע

2

ראה עליו לעיל  ,במבוא  ,ולתוכן התעודה השווה ספרו

3

כבר

ב 27 -

באפריל

1917

ק)( 3

( לעיל  ,שם  ,העורק  , ) 25עמ '

. 250- 249

כתב ליכטהיים לברלין  ,שניתנה פקודה לפנות את ירושלים והדבר יגרום לכך שאלפי

פליטים מחמת סיבות צבאיות  ,כביכול  ,יופקרו למצוקה קשה ולמוות מרעב  .ליכטהיים ציין שקרס מתנגד  ,כנראה ,
לפינם

( 178536

א)  .מעניין הדבר שליכטהיים ידע בקושטא על עמדתו של פון קרס  ,שמכתבו זה נשלח ב  26 -באפריל .

1

מרדכי אליאב

מנקודת מבט צבאית פינוי ירושלים אף מזיק  ,משום שבעטיו יסתתמו מקורות

אפשרות להגן . . .
עזרה רבים לצבא . . .

משוכנע אני שבזיבת ג ' מאל פחה לנצל את ההזדמנות  ,כדי לגרש ערבים

וזרים מירושלים ולהפוך את העיר כולה לתורכית  .ג ' מאל הוא מוסלמי קנאי  ,אף שהוא מתגנדר

כלפי חט בחופש דעות .
מיופה  -הכוח הצבאי אל גנרל פון קרס  ,ללא תאריך  ,הגיע

.3

ב 30 -

באפריל

1917

מצטרפים להשקפתך  .גם השגריר 4אנוור 5טלגרף עוד הפעם אל ג ' מאל  ,שהגנה על ירושלים

חסרת תכלית  .השגריר גם פנה בעניין באמצעות משרד החרן אל תלע ' ת  .צעדים נוספים

נלקחים בחשבון .
נימן

6

מברק של פון קרס אל ברודה ,

.4

30

באפריל

1917

מן הראוי להמליץ  ,להודיע לגרמנים באורח בלתי רשמי  ,שלפי שעה ימתינו ולא ינקטו כל

צעדים  .אם לא יגנו על ירושלים במקרה של התקדמות נוספת של האנגלים  ,שגם עתה במקודם

נראית כבלתי סבירה  ,בטלה כל סיבה לפינוי העיר  .האנגלים אינם

ברבארים ויתנהגו לבטח יפה

במיוחד בעיר הקורש  .בכל הזמנים  ,ואף במלחמה זו  ,נוכחים שוב בכל זירות

המלחמה  ,שרכושה

ונכסיה של האוכלוסייה הנותרת במקום  ,ניתקים במידה פחותה בהרבה מאשר רכסכם של

התושבים שבורחים .
מסתבר מכאן שבעניין פינוי ירושלים היו מיופה  -הכוח הצבאי והשגריר תמימי  -רעים ופעלו במשותף

4

אנוור פחה

5

( , ) 1922 - 1881

תעודה  1הערה

. )5

מראשי התורכים הצעירים וגיבור מלחמה  ,נמנה עם ' השלישיה

משנת

1913

עדו .

השלטת ' ( ראה לעיל ,

שימש בשר מלחמה והיה למעשה המפקד העליון של הצבא התורכי  .לאחר

התערבות נמרצת של והנרד  -החוץ הגרמני והנציגים הצבאיים  ,אכן הורה אנוור לג ' מאל לבטל את גזירת הפינוי .

הסרן נימן ( מם8מם ] א ) היה עוזרו של לוסוב  .לא מצאתי פרטים עליו .

6

7

*

מחאתו הנמרצת של הקונסול הגרמני ביפו

משרד  -החרן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

יפו ,

 179239 - 50ע195 /

. .

14 5 1917

העתק 1 24355 -
הקונסוליה הגרמנית הקיסרית

סודי

(6

נספחים

)

אל  :הוד מעלתו  ,קאנצלר הרייך

פון בתמאן  -הולווג

]

מאת  :שאבינגר  ,הקונסול ביפ21

.

 . . .לפיה יכולים הנמנים עם המדינות בעלות  -הברית והניטראליות להישאר על אחריותם  ,אולם בני -

.
1 10

כל ההדגשות בתעודה זו  ,ובתעודות הבאות  ,הן

במקור .

כיהן כראש ממשלת גרמניה ( ' קאנצלר

הרייך ' ) מ 9 -ס19

1

תיאובאלד פון בתמאן  -הולווג

2

באיחור  -מה מצא שאבינגר לנכון לדווח במישרין לקאנצלר הרייך על התקרית החריפה שבינו לבין מושל ירושלים ,

( ) 1921 - 1856

ועד יולי . 1917

כאשר הגן בתוקף על בני  -חסותו היהודים  .התקרית יושבה בהתערבותו של ברודה המנוסה ( ראה להלן )  .התקרית
גם תוארה על  -ידי מ ' בן הלל הכהן  ' :אולי יאבד הקונסול את משרתו  .זה יגרם לנו צער גדול  ,בי היה הקונסול הזה
טוב ומיטיב ליהודים  ,וכל אשר אך היה בידו לעשות לטובתם עשה בחפץ לב '

( [ לעיל ,

מבוא  ,הערה  , ] 3עמ ' . ) 547

יהודי יפו גם שיגרו משלחת אליו ב  8 -באפריל כדי להודות לו על עמדתו הנחרצת  ,משום ' שתמיד היה למחסה
 %מגן '  .לדברי המחבר אמר שאבימר  ,שאין ארץ  -ישראל בשביל הגרמנים  ,והיא תהיה לבני  -ישראל ( שם  ,עמ ' . ) 571

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי
האולן

והיהודים מכל האומה חייבים לצאת . . .

ברדיפהו זו הדעה

הכללית  .יהודים זרים

השמועות שהגיעו אליהן תואמות את

1917

העניין  ,אפוא  ,בגירוש של ערבים ויהודים ולא בפינוי ,

וגרמנים הסתערו על הקונסוליה הגרמנית ושאלו  ,אם

האמת ?

השיבותי  ,שייתכן שחלה טעות ביחס ליהודים הזרים

של המדינות בעלות  -הברית והניטראליות ; אולם באשר לעות ' מאנים אין הפקודה ענייני  . . .כדי
לשמור על היוקרה שלנו  ,לא כל  -כך בחורביה כי אם בקרב דעת הקהל הפומבית בגרמניה ובארצות -
החרן הניטראליות  ,וכדי למנוע חומר תעמולתי חדש מארצות תרן עוינות  ,וכן לבסוף  ,משום
שנסתמנה סכנה  ,כי אכן תבוצע אותה פקודה לפי הכרוז הפומבי תוך 48
הצהריים של ה  31 -במארס אל המוצתריף  . . .הרשיתי לעצמי להצביע בפניו

שעות  ,הלכתי בשעות אחר -

על המצב החמור שאליו

עלול אני להיקלע  ,אם עלי להודיע רשמית לבני ארצי היהודים פקודה כזאת של ממשלה בעלת -

ברית עמנו  ' .זה איננו נוגע לי '  ,היתה  .התשובה האירונית  ' . . .כיצד עלי לנמק את הטיפול השונה
בגרמנים לעומת היהודים

הגרמנים ?

הנימוק הצבאי איננו מספיק

לכך ! '

הרי דווקא בני ארצי היהודים מסורים בנאמנות לתורכיה .

' זה איננו נוגע לי '  .שיחה

זאת עם התשובה הסטיראוטיפית ' זה

איננו נוגע לי ' מלווה במשיכת כתפיים וחיוך אירוני  -אדיב  ,היתה פוגעת עמוק בכל אדם אחר ; אולם

אני נשארתי רגוע מבחינה חיצונית . . .
טוב  ,אמרתי  ,אם הנך רוצה להרחיק בכוח את היהודים הגרמנים רק משום שהם יהודים ,

הנך יכול להרחיק גם אותי בכוח  ,משום שאז אין צורך יותר בנציג קונסולארי גרמני ; יכול אני
להתיישב על הסוס ולצאת מכאן ברכיבה  .אנא  ,קח בחשבון שיפרשו מבצע זה כרדיפת יהודים והוא
יעורר מורת רוח

בגרמניה  ,ובארצות

הנייטראליות ישוו את תורכיה עם רוסיה .

( מסוף הדודו
 . . .אינני מפריז בטענתי אם אני מניח  ,שבעיקר כתוצאה מצעדי מומן ' לפחות באורח פורמאלי ,
המבצע שהזכיר ביותר רדיפת

יהודים  ,בתקנה חדשה של ג ' מאל פחה שהוצאה לאחר

מכן . . .

הוד

מעלתו יכיר גם באירוניה המרה הטמונה בכך  ,שפיתחתי כאן במשך שנה שלמה תעמולה נלהבת בין

היהודים שמוצאם לרוב מרוסיה  ,בעד תרבות גרמנית וצדק גרמני  ,בניגוד לרוסיה . . . 3

ולבסוף עלי

לגרש אותם [ את היהודים מ " א] אם הם נתיני הרייך  ,בשמה של תורכיה  ,מבלי למשתדל אף במלה
אחת לטובתם רק משום שהם

3

4

יהודים ! . . .

4

שאבישר העניק תעודות חסות ליהודים נתיני רוסיה לשעבר  ,כדי להצילם מרדיפות וגירוש ( שם ,
בדיווח של ברודה אל קאנצלר הרייך

מה 30 -

ביוני

1917

. (DW

תוארה כל הפרשה  .ג ' מאל פחה ושה לנקוט צעדים חריפים

נגד שאבישר ואף איים במשפט צבאי  ,אך ברודה שידלו ופייסו בהעירו  ,ש ' אפליה בין

נתיני  -רייך יהודים ובני דת

אחרת היא בשבילנו דבר בלתי  -ידוע '  .אמנם הוא אסיר תודה על הוצאת הנוצרים מן הגירוש  ,אך הבדל כזה לא יובן
נכון בגרמניה ואף יתפרש שלא כהלכה מצד היהודים  .ג ' מאל נרגע והסכים לחסל את התקרית  .ברודה הוסיף ,
ששאבינגר שגה במחאתו הנמרצת וצריך היה לדעת כי אין בסמכותו של המושל לשעת את הפקודה  .אין לראות
את התנהגות שאבינגר כמוצלחת  ,אף שהתערבותו מעוררת כבוד  .מוטב לראות את כל העניין כמחוסל ( א  137 /וא

 . ) 17923 ; 38על כך השיב מזניר המדינה צימרמן  ,שהוא מסכים לחוות דעתו  .אין מקום לנזוף
מתוך חוסר ניסיון  ,ואין להצדיק את התנהגותו של ג ' מאל פחה כלפיו ( מכתב אל ברודה
 . ) 11במכתבו

מה 23 -

ביוני

1917

ביקש שאביתר חופשה או

העברה  ,אך נענה

בשלילה

מה 1 -

בשאבינגר  ,שפעל

באוגוסט  , 1917מס '

. )1

( 179251 / 2
~

111

מרדכי אליאב

.8

ביציע הגיריש ביפי

משרד  -החט  ,ברלין

יהודים

פירה ,

בתורכיה 178628 - 30 ,

. .

16 5 1917

מס ' 617

] 195 /

תשובה למברקים , 448

477 , 450

פענוח מברק השגריר אל טשרד  -החט
הקונסוליה הכללית בירושלים טלגרפה אתטול

:

לצרכי פעולת עזרה ציונית ציבורית יש להודיע  ,כי נפת יפו פונתה מטעמים צבאיים  ,ואילו
לאוכלוסייה העוסקת בחקלאות הותרה השהייה במקום  .ו מן העיר יפו נאלצו להגר
לפי שעה הם מצאו מפלט במושבה פתח  -תקוה  ,הנמצאת

כ 18 -

כ 7000 -

יהודים .

ק " מ צפונה  ,ומשם המשיכו בהדרגה

במסעם  .בהיעדר אמצעי תחבורה יכלו האנשים לקחת עמהם רק מעט מרכושם  ,ולכן שוררת ביניהם

מצוקה מובנת  ,המעמידה דרישות קשות בפני פעולת הצדקה של המתיישבים והמוסדות היהודיים .
ג ' מאל פחה הושיט עזרה מתוך התחשבות בהם באמצעות הלוואה של כמה אלפי לירות תורכיות .
לידיעת המשרד עלי להעיר כדלהלן  :המצב הצבאי שימש כנראה לפחה כאמתלה רצויה
להנחית מהלומה על ההתיישבות היהודית  .עם זאת השתדל בבירור להימנע ממעשים של קשיחות .
כך למשל דחה על  -פי בקשה את מועד הביצוע עד לחג הפסח  .ודאי לא היה זה הוא שאמר שיחיל

על היהורים את המדיניות הארמנית ; אינני מוציא מכלל אפשרות  ,שפקידים הכפופים לו התבטאו
בצורה דומה  ,אך הדבר לא הוכח  .בעת הגירוש ודאי לא ניתן למנוע מעשי אלימות מסוימים  .ביפו

המפונה אירעו מספר מעשי גניבה  ,אך לא בבתים יהודיים  . . .כיוץ

שהאנשים נאלצו בחלקם ללכת

רגלי וללון בחצן  ,אירעו כמה מקרי מוות כתוצאה מאפיסת כוחות  ,מגיפות ותאונות  ,ולי דווח בסך -

הכל על

4

מקרים  .בהכנפך הנסיעה ברכבת ביצעו פקידים את הסחיטות המקובלות  .גם הוועדות

הממשלתיות  ,שביקרו במושבה לעתים תכופות  ,כדי לפקח על ביצוע צו הפינוי  -המושג

' אוכלוסייה חקלאית ' הוא גמיש מאוד  -מקבלות תשלום בעד חוות דעתן בדרך המקובלת .

2

כל יתר הידיעות על בזיזת תל  -אביב  ,רצח של יהודים ומעצרם של שומרים  -בשקר יסודן .
כנרת ו לא פונתה  ,ולא ציוו גם על פינוי

ירושלים .
קיהלמן

1

בהיעדר הודעות רשמיות מוסמכות ובגלל עיכוב הדיווחים בקושטא  ,פשטו ידיעות מבהילות בעולם על מעשי זוועה

בעת הגירוש מיפו  ,כאשר בהשראת אנשי ניל " י

והמוסדות הציוניים עוד ניפחו במתכות את התיאורים  ,כדי להזעיק

את דעת הקהל  .מ ' בן הלל הכהן רשם ביומנו  ' :ובכן  ,יש אזניים לכותל  ,אימת דעת הקהל באירופה ובאמריקה
עודנה חזקה על החוגימ השליטים בתורכיה  .גם זו

בקופנהגן  ,הרוזן קארל וודל

) ( Wedel

דיווח ב  5 -במאי

לטובה ' .
1917

עלעיל  ,מבוא  ,הערה

, ]2

עמ '  . ) 621הציר הגרמני

לקאנצלר הרייך  ,כי הלשכה הציונית בקופנהגן קיבלה

ההרעה מלונדת  ,שלפיה בזזו את יפו וצפוי חורבן לכל המפעל ההתיישבותי  .כעשרת אלפים נפש הפכו למחוסרי
בית  ,וג ' מאל מאיים לפעול כלפי היהודים לפי ' המדיניות הארמנית '  .מעצמות  -ההסכמה מנצלות את הידיעות
לטובת תעמולתן ומאקלמות את גרמניה ( 178547

ום .

על פרטים אלה חזר מזכיר  -המדינה צימרמן במכתבו

מה 8 -

במאי  1917אל השגריר בקושטא  ,בהוסיפו שלפי הידיעות נשדד כל הרובע היהודי תחת עיני השלטונות התורכיים ,
מהודים אמידים רבים נהרגו  .הידיעות הובאו כבר לדית ברייכסטאג  ,בעקבות שאילתה של הציר היהודי
הסוציאליסטי אוסקר כהן  ,ולכן נדרש קיהלמן לדווח על העובדות הנכונות .

1 12

בתחבה באה התשובה שלהלן  ,שממנה מסתבר כי קיהלמן הציע להיתלות רשמית בנימוקים הצבאיים ולהכחיש

מעשי אלימות אכזריים  ,בתארו גם את פעולת ג ' מאל באורח חיובי  ,אך באורח בלתי רשמי סיפר מקצת מן האמת .
ארתור צימרמן

( , ) 1940 - 1859

שימש מאז

1911

תת  -מזכיר המדינה במשון החט הגרמני ובנובמבר

1916

נתמנה

למזכיר המדינה  .הוא היה המגן העיקרי על יהודי ארץ  -ישראל והנחה את השגרירות בקושטא להתערב ולהגן
עליהם  .באוגוסט

1917

התפטר מתפקידו  ,והשגריר קיהלמן נתמנה

במקומו .

2

קיהלמן רומז  ,שבדמי לא יחרץ אפשר לעקוף גזירות שונות .

3

הכוונה כנראה לחוות  -הלימוד כנרת  ,שלפי השמועות פונתה בפקודת

התורכים .

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

.9

1917

נמנע הפינוי של ירושלים

משרר  -החהן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

קחטטא ,

22

במאי

1917

השגרירות הגרמנית הקיסרית  :מיופה  -הכוח

1 178934/ 36

הצבאי
העתק

אל  :מיניסטריון המלחמה הפרוסי המלכותי  ,מחלקת המלחמה הכללית  ,ברלין

הפינוי החלקי של יפו לפי פקודה היה מעשה צבאי בסמכותו של המפקד הראשי  1 .כפי שנודע כאן ,
היה הפינוי לדעתו של קולונל פון

קרס  ,המפקד

הגרמני של האוגדה ה -

21

,

חסר תכלית מבחינה

פוליטית וצבאית  .המפקד הראשי של המחנה הרביעי  3 ,שהשקפתו בלבד היא הקובעת  ,חשב זאת

להכרחי  .לבטח פעלו בעניין גם נימוקים פוליטיים  .נימוקיו הצבאיים נחשבו על  -ידי אנוור פחה
לממשיים  .פקודת הפינוי הקיפה רק אותם חלקי האוכלוסייה  ,שלא

היו תושבים קבועים  ,לרוב

יהודים העוסקים במסחר  .לאוכלוסייה העוסקת בחקלאות הותר להשאר  . . .פינוי ירושלים  ,שנשקל

לפני זמן מה על  -ידי ג ' מאל פחה  ,ניתן היה למונעו  ,משום שאנוור פחה מטעמים צבאיים ותלע ' ת
פחה מטעמים

פוליטיים  ,נטו

לקבל את השגותיהם של מיופה  -הכוח הצבאי ושל השגריר .

4

לבסוף אורשה להעיר  ,שמעמדו של קולונל פון  -קרס הפך לקשה ביותר  ,וכי יש לעשות הכל ,

כדי למנוע עימות בינו לבין המפקד הראשי של המחנה הרביעי  .סגן  -אלוף פון קרס איננו  -כפי
שכנראה מניחים שם בטעות  -ראש המטה הכללי הגרמני של ג ' מאל פחה 5

( במטה של ג ' מאל אין

כלל קצין  -מטה גרמנה  ,אלא בידיו הפיקח -העליון על כל חילות תורכיה בקו עזה  -באר  -שבע  ,והוא
פועל שם

למופת  .אם יתערב בפעולותיו הפוליטיות של

ג ' מאל  ,תעמוד יעילות פעולתו בספק .
נימן

1

משרד מיופה  -הכוח הצבאי הגרמני נותן כאן גיבוי מלא לפעולותיו של ג ' מאל .

2

בין מיופה  -הכוח הצבאי לבין קרס שררו יחסים מתוחים  .ראה לעיל במבוא .

3
4

ג ' מאל פחה .
לפי הדיווחים של טראוטמאנסדורף היה גם לאוסטרים חלק במניעת הפינוי של ירושלים .
מס '
6

) 290

במאי

ב 50 -

באפריל

1917

( מברק

דיווח  ,ששר החט התורכי הבטיח להורות לג ' מאל  ,כי ינהג במתינות האפשרית בעת פינוי ירושלים  .אך ב -

1917

( מברק מס '

כבר הודיע שג ' מאל החל להסס וכנראה קיבל הוראה מקושטא לצוות על פינם

) 305

ירושלים רק במקלק של שעת חרום  ' .בכל מקרה  ,הסכנה של פינוי אלים של היהודים שלנו איננה מיידית לפי
שעה '  ,הוא כוהב  .במברק

( . ( PA 1 / 945

ב 24 -

במאי

מה 8 -

1917

במאי

1917

בוטלה ההחלטה על פינוי ירושלים ( שם ,
5

הודיע שהגזירה על פינוי ירושלים בוטלה לאחר לחץ אוסטרי  -גרמני

הודיע שר החוץ האוסטרי  ,צ ' רנין  ,לשגריר בשווייץ  ,בארת מוסולין  ,כי בהתערבותו

קרס שימש ראש  -מטה רק בשנים

מס '

. )362

. 1916 - 1915

1 13

מח  -כי אליאב

:

רחוב

היישוב היהודי

ביפו ,

משמאל

למטה  :רחוב נחלת  -בנימין  ,ערב

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

.10

1917

דרכם של פליטי  -יפו

משרד  -החוץ  ,ברלין

יהודים

קושטא ,

בתורביה 1 178688 / 9 ,

23

במאי

1917

מברק מס ' 642

השגריר אל משרד  -החהן
תשובה למברק מס '

שוחחתי עם הווזיר

500

הגדול  ,השר

מ 7 -ו . .

19 5

לענייני חטן ואנוור פחה  ,על תוכן המברק לרבות הצעותינו

ומצאתי הבנה מלאה אצל כולם לצורכי המצב .
ל  -א ' ) כל היהודים ) 10000 -~ eoooנפש ) עזבו את העיר

1

יפו ועברו למושבות מבודדות  .לאחרונה הותרה

השיבה לעיר לכל היהודים העובדים למען הטחנות וצורכי הצבא .

2

תחילה צריך היה לפנות את כל המושבות  .אולם לפי ההוראות האחרונות הורשו להישאר כל

ל  -ב ')

היהודים ( עם

משפחותיהם ) ,

העוסקים בגידול תבואה  ,וכן מגדלי הפירות והכורמים ( המכונים

' נוטעים ' ) עם ו  3 -פועלים  ,אך ללא

משפחה .

ל-

ג ')

יתר המושבות בארן  -ישראל  ,להוציא

ל-

ד ')

מאלה המכונים ' פליטי יפו ' רשאים יהודים בעלי נתינות גרמנית או אוסטרית  -הוערית לשהות

יפו  ,לא נכללו בפקודת

הפינוי .

בכל מקום באין  -ישראל ; לעומת זאת נאסר על נתינים נייטראלים ועות ' מאנים לשהות
בירושלים ובכל הנמלים  .מרבית הפליטים עברו למושבות שליד טבריה  ( 3 .למעשה הותר
ל  -ה ')

למספר מסוים של יהודים נכבדים לשהות בירושלים) .
יהודים לא עזבו את ארץ  -ישראל ; רק במה חייבי גיוס  ,שהותרה להם נסיעה חופשית . . .
גנראל פון לוסוב  ,שכימים אלה יהיה בירושלים יחד עם ג ' מאל  ,נתבקש על  -ידי לפעול אף הוא
למען היהודים ולהשפיע בהתאם לכך על

1

ג ' מאל

פחה 4 .

במברק זה (  178640 / 1ש ) הדגיש צימרמן  ,שמכל חלקי תבל מגיעות ידיעות המוכיחות  ,שמנצלים את פעולות
ג ' מאל עד היהודים במידה גוברת והולכת עד גרמניה  .לכן יש עניין דחוף בכך  ,שממשלת תורכיה תשיח בבירור
במעשים

חד  -משמעיים  ,שרק בשל כורח

הפינוי  ,תוך התחשבות מרבית וללא

צבאי בוצע

אפליה בין בני הדתות

השונות  ,וכי לא היתה כוונה לחזור על השיטות שננקטו עד הארמנים  .בין היתר מוצעים כאמצעים מתאימים

:

להתיר ליהודים לשהות ביפו באותו היקף שהותר לאוכלוסייה הנוצרית ; לא לפנות מושבות  ,ולהתיר לאלה שפונו
לשוב לכפריהם ; לתת רשות לפליטים לבחור באורח חופשי את המקום שיעברו אליו  .בסוף המברק נדרש השגריר
לשוחח בתקיפות עם
להתחשב
2

תלע ' ת פחה

ו ' לייעץ לו תוך הדגשת האינטרסים החשובים המשותפים העומדים

בסכנה ,

בהצעותינו ' .

לפי מברק ברודה מה -

20

ביוני

1917

( 179039 / 40

א

)

שוהים ביפו כחמישים יהודים  .הגרמנים עזבו את יפו לפי

החלטתם האישית נוכח שמועות על פלישה אפשרית של האויב מן הים  .כעת שבו רוב הגרמנים ליפו  .חלק ניכר
מהערבים לא עזב כלל את העיר ; רבים מהם פנו למקומות סמוכים ומשם שבו ליפו  .כעת נמצאים

ביפו  .פינויים נוספים אינם מתוכננים כרגע  .בשל המצוקה הכללית נוטשות מדי שבוע

כ 3000 -

מוסלמים

כ  - 20 -ס 3משפחות

יהודיות

את ירושלים  ,ביניהן נתיני ארצות  -הברית  ,אוסטריה  -הונגריה וגרמניה .
3

במברק מקופנהגן למשרד החצן הגרמני

.

ועורך העיתון , 051 und svestt

מה 22 -

במאי

1917

(  ) 1 178675 / 6טען ליאו וינץ  ,מאנשי הלשכה הציונית

שקיימת סכנה רבה לחייהם של המגורשים שלא הורשו להישאר בפתח  -תקווה ,

משום ' שאין אפילו מושבה אחת ' בין פתח  -תקווה לדמשק וחלב ( ן )  ,שאפשר להשיג בה מים ומצרכי מזון .
4

ב 23 -

במאי

1917

דימוקראטית

( תאריך מכתב זה ) פנה גם פרירריך אברט  ,לימים נשיא גרמניה  ,בשם הנדנת המפלגה הסוציאל -

אל משרד החט בדרישה לבדוק את מהימנות הידיעות על מעשי אלימות אכזריים של התורכים

בשעת ' הפינוי של

ארץ  -ישראל ' ( 178687

. )1 :

"

4

4

 5ך ך

מרדכי אליאב

.11

יש לגייס

את ד " ר רופין לצבא

פירה ,

משרד  -החרן  ,ברלין

. .

25 5 1917

יהודים בתורכיה  178763 ,א

השגריר אל קנצלר  -הרייך

בטמן  -הולווג

מתכבד אני להגיש מצ " ב דיווח של הקונסוליה הקיסרית ביפו בצירוף נספחים בדבר בקשה לדחיית

השירות הצבאי של ד" ר שמעון רופין .

!

בשעתו גורש ד " ר רופין מאופן  -ישראל בשל תעמולה ציונית והוא נמצא כעת כאן  .ממלא
מקום מיופה  -הכוח הצבאי חיווה דעתו על בקשה זו כדלהלן

:

' המפעל ההתיישבותי משותק כרגע  .באמצעות הרחקתו של ד " ר רופין מארץ  -ישראל הבהירו
שלטונות הצבא התורכיים במפורש  ,שאין דעתם נוחה מן השאיפות הציוניות בזירת המלחמה במשך
המלחמה  .זו זכותם הטובה

ן

לכן נראה לי שבזמן
שד " ר

רופין ימלא את חובת

הלחימה של גרמניה מתוח עד הקצה  ,חשוב יותר

הזה  ,כאשר כוח
שירותו  ,מאשר

יחלק כספי עזרה מקושטא  .מוטב שהציונים יבחרו

לתפקיד זה כנאמן אחד מבני שבטם שאיננו חייב גיוס  ,והרי יש כאלה די

לכן אינני יכול להמליץ על בקשה זו .

והותר ! ' 2

3

קיהלמן

1

הנציגים הצבאיים והדיפלומאטיים בקושטא ותו להיפטר מליכטהיים

ומרופין  ,שעמדו

בקשרים הדוקים עם ראשי

היישוב מצד אחר ועם השגרירות האמריקאית מצר שני  ,והיו חשרתם בעיניהם בהעברת יריעות ובמאמצים לעורר
את דעת הקהל  .הדרך הפשוטה היתה לגייס את שניהם לצבא  ,אף כי ההסתדרות הציונית פעלה בהתמדה למען

דחיית גיוסם והצביעה על פעילותם החיונית בקושטא  .ליכטהיים נאלץ לעזוב את קושטא
לצבא  ,ורופין קיבל על עצמו את הנהלת העניינים ( ראה

ליכטהיים  ,עמ ' . )434

ב 18 -

במאי עקב גיוסו

גם כאשר שוחרר ליכטהיים סופית

מחובת שירות בצבא  ,סירבו לאפשר לו לחזור לקושטא  .ממכתב זה מסתבר  ,שכשבוע לאחר שעזב ליכטהיים ,
התנכלו גם

2
3

לרופין .

' שמעון ' הוא שמו העברי של ארתור רופין .
זוהי כנראה ' לשונו הנקייה ' של הסרן נימן העוין ,
קיהלמן

מצטרף  ,אפוא ,

דחיית הגיוס

( 178784

מחבר

חוות  -הדעת .

לניסיון להיפטר מרופין בקושטא  ,אף כי שאביתר המליץ במכתבו

מה 16 -

באפריל

, 1917

על

) . )1אולם משרר החט לא קיבל רעת הנציגים בקושטא ונעתר לבקשה לדחיית גיוסו של

רופין  ,שכן 'גיוסו ייחשב להוכחה לעוינות הגרמנים ' ( 16ביוני . )1) 178971 /2 , 1917

למחרת ,

ב 26 -

במאי  , 1917הזמין

השגריר את רופין וביקש שיכחיש את הידיעות על הזוועות בקשר לגירוש יפו  ,שנתפרסמו בעיתונות העולם  .רופין
סירב  ,בטענה שאינו יכול לקבל עחר ידיעות מהימנות מן הארץ  ,משום שמנעו ממנו זה מקרוב מלהשתמש בצופן
ובשגרירות  .כתגובה לכך בוטל העיכוב  .רופין אמנם מסר הכחשה  ,אך לדבריו  ' ,לא היה בה משום חיפוי

( רופין [ לעיל  ,מבוא  ,הערה

1 16

, ]6

עמ '

, 272

. ) 289

לעובדות '

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

ד.

2

השלכות פרשת

ניל " י
באוקטיבי

13

משרד  -החהן  ,בדלין

אל

1917

תוספת לדוח על ההתיחשץות

יהודים בתורכיה1 179674 / 6 /

:

1917

עוכב

משרד  -החוץ ברלין נללא חתימה

על  -ידי הצנזורה ולא הועבר

!] :

לפי ידיעות נוספות נוקטים אמצעים איומים כדי להכריח [ את האנשים ] להתוודות  .גב ' שרה

אהרנסון  ,שעליה כגר דווח  ,עונתה בצורה הנוראה ביותר ; תלשו ממנה בצבתות את הציפורניים
מאצבעותיה  ,חיילים סחבוה בשערותיה דרך המושבה ואחר  -כך מרטו שערותיה  ,הפשיטו את גופה ,

היכו מכות אין  -ספור על כפות רגליה והעמידוה יחפה על גחלים לוהטות  .אך
 .להכריחה לשום

הודאה  ,עד

,

אי  -אפשר היה

שלפני שנשלחה לנצרת  ,איבדה עצמה לדעת בחדר אחר  .היא נותרה

בחיים במשך יומיים כשבהם גינתה בחריפות את הקיימאקאם והמפקד של נצרת  .אביה
הוכו כך  ,שצריך היה לקרוא לד " ר יפה  ,רופא המהסבה  3 .אך היה זה מאוחר מדי  :אהרנסון הזקן
נפטר  ,והבן  ,הירש  ,אחיה של שרה  ,נטרפה רעתו עליו 4 .

ואחיה

הקיימאקאם מחיפה והמפקד מנצרת הכריזו שניהם
בארמנים ויעשו כזאת גם ליהודים .

בפומבי  ,שהם

ניהלו את מעשי הטבח

5

ההתנפלות על המושבות עתלית  ,חדרה וזכרון  -יעקב היתה בלילה  ,ולערבים השכנים קראו

למען יראו מה עושים ליהודים  .מעצרים המוניים ומכות  -פלאקה [ מכות על כף הרגל החשופה] ניתנו

לכל הגברים והנשים  ,הזקנים והצעירים ללא הבדל  . . .בל המתיישבים שלא נאסרו  ,חייבים לחפש

ולמצוא את יוסף לישנסקי ; מתיישבי חדרה צריכים להסגיר את אבשלום פיינברג
עוד

בחורביה  ,אחרת

מאיימים בפוגרומים  .הקיימאקאם והמפקד

הנ " ל נסעו

ב9-

6,

אף כי איננו נמצא

בחודש לראשון  -לציון

ואסרו את כל משפחות בלקינד וכל חברי הוועד  ,הביאו את כולם למעצר חמור לירושלים  .למחרת
נסעו לפתח  -תקווה וכנראה ביצעו שם אותם

מעשים .

ב 10 -

באוקטובר נאסרו עשרה יהודים

בחיפה . . . 7בייחור מצטיין במעשי רועה המפקד מנצרת  .בכל יום נערכים מאסרים חדשים

והאחד

משתדל לעלות על השני בעינויים נוראים .
כל

זה משפיע כמובן על הערבים ; על יסוד זה הם מספרים שקרים שונים  ,כגון שגילו אצל

דיווח מקיף על ההתרחשויות בעקבות חשיפת הפרשה כבר נשלח ב -
( 179671 /4

10

באוקטובר

1917

על  -ידי השגרירות

 . )1 :כאן לפנינו מעין תוספת לדוח  ,שלבסוף לא נשלחה .

זוהי טעות  :שרה ירתה בעצמה

ד " ר הלל יפה

, ) 1936 - 1864

ב5 -

באוקטובר ונפטרה כעבור ארבעה

ימים .

מחלוצי הרופאים בארץ  ,נשיא ההסתדרות הארצישראלית הראשונה  ,שימש אז רופא

בזכרון  -יעקב והמושבות הסמוכות  .יפה הסתייג בחריפות מפעילות ניל " י ובספר זכרונותיו ( דור מעפילים  ,ירושלים

תשל " א ) בינה את בני משפחת אהרנסון ' רוצחים קרי  -דם  ,שהעמידו את מושבתם ואת הישוב בולו בסכנה

איומה '

388

ואילה .

( עמ '

 . ) 387אף על פי כן טיפל במסירות בקרבנות העינויים וניסה להציל את חייהם ( ראה שם  ,עמ '

המידע אינו נכת  .אפרים פישל אהרגסון  ,ראש המשפחה

( , ) 1939 - 1849

מראשוני המתיישבים בזכרון  -יעקב  ,הוכה

ועונה קשות  ,ואכן סברו שהוא בסכנת מוות  .אולם הוא החלים ואף זכה לשיבה טובה  .גם הבן צבי
באכזריות וכן לקה במחלה קשה  ,אך דעתו לא נטרפה

עליו .

מושל נפת חיפה והמפקד הצבאי מנצרת היו אחראים לעינויים האכזריים ולא הסתירו את

התורכים לא ידעו כי פיינברג מ-צח בפברואר

ב-

9

באוקטובר

1917

1917

( ) 1929 - 1878

עונה

איבתם .

ליד רפיח  ,וסברו שעודנו בחיים .

הועבר באמצעות הקונסוליה הגרמנית בחיפה מברק למשרד החאג ' שמסר את הידיעה

הראשונה בדבר גלוי רשת הריגול  ' :אם חשר הריגול יוכח  ,יש לחשוש לתוצאות חמורות עבור היהודים '
כ17956

:פ .

11 7

מרדכי אליאב

משפחת אהרנסון ( מימין
לשמאל )  :אפרים פישל  ,חיים
אברהם  ,אהרן  ,שמואל  ,שרה ,
אלכסנדר ורבקה

היהודים מטוסים  ,תותחים ,
ביותר מפני פרעות

אבק  -שריפה  ,זהב  ,סוכר וכד ' ,

והמתיישבים שעודם בבתיהם  ,מפחדים

מצדם .

משנודע שלישנסקי עבר את המושבה כרכור  ,נאסרו ראשי המושבה כרכור ונענשו

בכלל  ,מחפשים עתה את לישנסקי  ,ועל ראשו החי נקבע פרס של

50

בפלאקה .

לירות תורכיות  . . .היהודים

המחפשים אותו קבעו שאם מישהו יראה אותו  ,יפורגנו ביריה ויביאו לממשלה  ,משום שהוא

מזוין ,

ואחרת קשה יהיה להתגבר עליו  .כל המתיישבים בעלי דרכון אמריקאי נעצרו והוכו קשות  ,משום
שאהרנסון  ,פיינברג ולישנסקי היו נתינים אמריקאים והמושבה עתלית היא מושבה אמריקאית -

יהודית .

3ך.

לישנסקי נתסס והרדיפות גוברות

משרך  -החט  ,ברלין
יהודים

בתורכיה 179640 / 1 ,

קושטא  25 ,באוקטובר 1917

א

מברק

מס ' 1326

ברנסטורף אל משרר  -החוץ
עבור :

טהון הבריק

וארבורג :

ב  23 -בחודש :

' החשוד העיקרי בפרשת הריגול של אהרנסון  ,לישנסקי  ,נעצר על  -ידי בדואים ליד נהר רובין .
118
1

ברנסטורף מעביר כאן מברק של טהון ורופין דרך משון

החצן  .ביות

שמדובר כאן בהפעלת משוז החצן למען

היישוב  ,ברור שהשגריר סמך ידיו על היצן זה  ,כפי שגם בעצמו השתדל למען היישוב אצל ממשלת תורכיה .

ב 14 -

באוקטובר העבירה השגרירות מברק של טהון  ,שהודיע על המעצרים בזכרון יעקב ובעתלית ועל החיפושים ברחבי
הארן אחרי חברי רשת הריגול

( 179577

) . )1

תעודה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

1917

השלטונות משתדלים לערב בפרשה חוגים רחבים ככל האפשר  ,אף כי נציגים רשמיים של היהודים

גינו בפומבי את הפושעים פעמים חוזרות .

2

במחטבות מחפשים בקשר לכך חייבי גיוס בקפידה שאינה מקובלת  .עד עתה הועברו
לירושלים

אנשים  .ג ' מאל פחה הוציא הוראה שטרם פורסמה  ,אשר דנה כל עשירי מבין

כ 100 -

הנעצרים לתלייה ומעמידה את בעלי הדרכונים הזרים בפני בית  -דין צבאי  .מרבית הנעצרים אינם
בשום פנים עריקים  ,אלא אנשים שהתרשלו

מוות  .עריקים

בהתייצבותם  ,ועל כאלה לא הוטל עונש

נידונים כאן בדרך כלל למוות רק בגלל פשעים אחרים ; במקרים אחרים  ,אפילו בריחה

חוזרת  ,הם

מועברים שוב ליחידתם לאחר עונש מלקות קל  .בקרב העריקים שהארון מלאה בהם  ,מהווים

היהודים רק אחוז מזערי  . . .רצויה בדחיפות

פעולת השפעה נמרצת וידידותית על הממשלה  ,כדי

להניעה לשינוי הקו הכללי לטובת היהודים  ,למען ייפסקו מעשי רדיפה ישירים ועקיפים של חפים

מפ17ע  ,ולבל יוטל עונש חסר מידה על האשמים . . .

רופין '

ברנסטורף
2

ב 15 -

באוקטובר

1917

פנה וארבורג  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,למשוש החט ותבע לנקוט צעדים נמרצים לעצירת

מעשי ההרס הי-קט  -ישראל ולהגן על היישוב מפני הרדיפות  ' :זה זמן רב חזרנו והצבענו על כך  ,שרדיפת
האוכלוסייה היהודית על  -ידי ג ' מאל פחה תימשך גם להבא  ,אם לא יינקטו צעדים עדיים מכריעים ' ( . ) 1 : 179596 / 8
כעבור

יומיים נדרש השגריר ברנסטורף על  -ידי משוד החרן להתערב אצל ממשלת

להשפעה קשה על דעת הקהל העולמית
ב 25 -

באוקטובר

1917

(179607

דיווח השגריר  ,כי אכן דרש

). )1

מתלע ' ת

היהודים  ,והווזיר הגדול הבטיח לטפל בעניין בדחיפות

המרכזית

4ך

.

מה 2 -

בנובמבר

3 / 84( 1917

תורכיה  ,גם

מפני חשש

פחה שלא להפוך מקרה בודד של ריגול לעילה לכפיפת

( 179639

א )  .ראה גם מכתבו של רופין אל הלשכה הציונית

. )2

מזימת הפינוי של ירושלים מתחדשת

משרך  -החרן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

פירה ,

.

.

29 10 1917

פענוח מברק מס ' 1342

1 179763 / 5

שגריר הקיסרות אל משרד  -החוץ
הקונסול הכללי בירושלים טלגרף

ב  27 -בחודש :

בשאלת היהודים היתה לי היום שיחה ממושכת עם המושל .

1

על יסוד הודאתו של המרגל

השבוי לישנסקי  ,הוא מאמין שהתחקה אחר עקבות רשת ריגול נרחבת  ,שבה לדעתו מילאו תפקיד
בייחוד שומרי המושבה היהודית  .ברצונו להמליץ בפני המצביא הכללי פון פאלקנהיין  ,שממתינים

לבואו בזמן הקרוב  ,על פינוי בקנה מידה רחב .
לפי השקפתי  ,צודקים השלטונות

2

התורכיים  ,אם הם

פועלים ברצינות בפרשת

ציונים אחדים ( בלקינד  ,שנעצר בשעת ניסיך להבריח את הגבול האנגלי ,
בצוהב החמורה

הריגול  ,שבה

ואהרנסון  ,שנמלט ) הסתבכו

ביותר  .מן הראוי כי נשתדל למתן את קולות העיתונות שלנו ושל הניטראלים

בהדגשה  ,שאם הממשלה התורכית נוקטת עתה
1

עיזת פחה החליף את המושל הקודם במאי

2

על פאלקנהיין ראה לעיל במבוא .

צעדים נמרצים אחדים בזירת המלחמה

. 1917

על תכנית הפינוי של ירושלים נודע בקושטא עוד קודם לכן  .לפי דיווחו של רופין אל הלשכה המרכזית
באוקטובר

1917

ש1 13
מה 23 -

הודיע לו השגריר הגרמני כי כבר ננקטו צעדים רציניים ותקיפים ביותר למניעת פעולות הפינוי .

מזכיר  -המדינה קיהלמן  ,ששהה אז בקושטא  ,פנה בעניין זה לווזיר הגדול ולאנוור פחה ו ' יעץ להם באורח נמו -ן שלא
לבצע את הפינך .

תלע ' ת פחה

הכחיש שמתוכנן פינוי חדש  ,אך הבטיח לפנות לג ' מאל פחה בעניין זה ( . ) 2 3 / 1485

מרדכי אליאב

הארצישראלית  ,הרי הוכרחה לכך כתוצאה מפעולות החתירה של אויבינו  .אלה מנסים תמיד לפתות

מחדש את היהח -ים בתקווה למדינה עצמאית

באשן  -ישראל  ,ואף עלה

בידם לשחד כמה גורמים

בלתי בטוחים לבגידה בתורכיה .
מצד שני עלינו לעשות במובן את שלנו  ,כדי למנוע את חורביה מהגזמות  .לדעתי  ,מנפח

המושל המקומי את הפרשה  ,אף כי מתוך אמונה תמימה  .נאומו  ,המתואר על  -ידי טהון במברק

, 183

היה בכל מקרה בלתי זהירי אף בהזדמנויות אחרות התבטא בצורה עוינת כלפי היהודים  .עם זאת

הוא אדם אמין  ,שלא יסבול מעשי פרעות  ,בפי שנמסר עליהם מנפת חיפה  .הפצרתי בו להימנע מכל
דבר העלול לגרום לא - 4מנוחה בקרב כלל היהודים  ,ולספק חומר לאויבינו לתעמולת זוועה

חדשה .

כאשר יגיע הנה המצביא העליון פון פאלקנהיין  ,אשתדל לפעול אצלו נגד תכנית הפינוי

החרשה של המושל  .בינתיים מן
יפעל אצל הווזיר הגדול למען התנהגות מתונה ככל האפשר כלפי האוכלוסייה היהודית  . . .צעדים

הנכון להמלחן  ,כי הוד מעלתו  ,מבלי להתקיף את המושל המקומי ,

עד היהודים לא נודעו עד כה  ,להוציא מקרה אחד  ,שכבר סודר

בינתיים .
ברנסטורף

3

כינס המושל אסיפת נכבדים במסגד רמלה  .השתתפו בה כמאתיים איש  ,ובהם גם

בג ' בחשוון תרע " ח ( . 1917ס ) 19 . 1
ארבעה מוכתרים יהודים ( מראשון -לציץ  ,רחובות  ,נס -ציונה ועקרון) .

הפחה הירושלמי נשא נאום ארסי ומסית נגד

היהודים  ,המרגלים כפויי  -הטובה  .לבסוף הציע לתפוש את כל היהודים חסרי התעהרות  .המושל השתיק את
היהודים שרצו להשיב

לו :

' תמסרו את המרגל  .אם לא תסגירוהו  ,חייכם אינם בטוחים  .בידי

הכוח להרוס את כולכם

בחמש דקות ! ' המוכתרים הערבים ניצלו את ההזדמנות והעלו האשמות שונות עד היהודים  ,והמשתתפים
היהודים לא יכלו להתגונן באווירת ההסתה והאיבה ויצאו במפח נפש מן האסיפה ( דוח השגרירות למשרר החט
מה 9 -

בנובמבר

, 1917

179786 / 7

ש) .

רופין הביע במכתבו אל ברנסטורף את דאגתו המרובה להשלכות נאום

ההסתה וכינהו ' פרובוקציה גסה ' הקוראת למעשי אלימות  .בהדגישו מחדש שהוא משוכנע כי תודות להתערבות
השגריר נמנע עד כה הגרוע ביותר  ,ביקש להניע את הממשל המרכזי בתורכיה להדגיש ' בפני פקידיו ' את רצונו
האיתן להשיש על כל מעשה בלתי חוקי ולהעמיד לדין בל פקיד ' שפוגע בחובתו בצורה בה גסה  ,בפי שעשה זאת

המונתריף '  .מבחבו של רופין צורף לדיווח המלא הנ " ל על נאום המושל  .תלע ' ת פחה אכן גינה בחריפות את

הפעולות האנטי  -יהודיות והזהיר שכל מי שינקוט צעדים חריגים ייענש .

1 15

.

גילוי

הומת הריגול

משרד  -החהן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,

קושטא ,

מברק מס ' 1343

1 179658 / 60

השגריר ברנסטורף אל משרד  -החוק
 . . .ב3-
ניתן לפענחו  .על יסוד

29

באוקטובר

1917

(

בספטמבר נשבתה ליד קיסריה  ,דרומית לחיפה  ,יונת  -דואר  ,שנשאה ידיעה בכתב סתר שלא
הודאה של המרגלים שנעצרו בנצרת  ,גילו שלטונות הצבא רשת ריגול גדולה

במושבה היהודית זמארין  ,מזרחית לעתלית  .בבית החקלאי האמריקאי

אהרנסון ( נשלח אשתקד על -

ידי ג ' מאל פחה לשווקן ולא חזר משם ) גילו כמות ניכרת של מכתבים שנכתבו בכתב הסתר אשר
1 20

בדוושו נמצא בידיעה שנשאה יונת  -הדואר ,ובן מצאו את המפתח לפענוחו .
עם הגילוי ירתה יתו של אהרנסון באקדח אל פיה ונפטרה מפצעיה בעבור שלושה ימים .
1

לפנינו חלק מז הדוח הרשמי המקיף הראשון על חשיפתה של קבוצת ניל " י  .ראה גם  :ניל  -י ( לעיל  ,מבוא  ,הערה
עמ '

. 316-315

, ) 16

תעורה  :נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי

שרה אהרנסון ,

1917

) ? ( 1912

אצל יהודים אחרים נתגלו מסמכי ריגול נוספים  .המפקד הצבאי של נצרת ממשיך בחקירה  .עד עתה

ביצעו כשישים מאסרים בזמארין ובחיפה  ,כולם של יהודים  ,ובהם גם מרגלים  :ליאו חי שבתאי ,
מנהל העסקים של חברת יק " א

;2

פאראג ' י אפנדי  ,האגרונום של סנג ' ק

עכו ; 3

הספרן האמריקאי

לופטשיץ מחיפה ;  4הנתין האוסטרי יעקב גרין מחיפה  5 ,ומספר נשים  .מבין הנאסרים תלה
עצמו בבית  -הסוהר  6 ,ואחר מת בדרך מזמארין לנצרת  .היהודים שישבו בחיפה בגלל פינויה של יפו ,
בורחים כנראה בהמוניהם אל המושבות היהודיות בפנים הארזן  ,באזור שבין נצרת וטבריה .
אחד את

השלטונות המקומיים מתייחסים לפרשה כסודית ביותר  .מידע רשמי ניתן להשיג רק בקושי רב ; הנני
עוקב אחר

הפרשה .

7

ברנסטורף
תוספת
179664

קושטא ,

מברק

א

תלע ' ת פחה
2

30

1345

באוקטובר

1917

בהמשך למברק

אמר בזו הלשון , :עשינו רעות הרבה לארמנים  ,אך לא נעשה דבר ליהודים ' .

1343

הממשלה

הכוונה לשבתאי לוי  ,לימים ראש עיריית חיפה  ,ששימש פקיד בכיר במשרר של חברת יק " א וכן היה מנהל
החשבונות בתחנה בעתלית  .לא היה לו כל קשר לריגול  ,ואף האנשים הנזכרים להלן לא היו מעורבים בפרשה .
התורכיים  ,אגרונום במחוז

עכו .

3

פקיד של השלטונות

4

בנימין ליפשיץ  ,יהודי בעל נתינות אמריקאית  .הוא שוחרר אחר

5

יעקב גרין היה אביו של הרופא ד  -ר אברהם חיים גרין  ,ששירת בצפת ( ראה  :אליאב  ,אוסטריה  ,תעודה  . ) 214יעקב

בירור .
2 1נ 1

גרין היה תושב יפו וכנראה עבר עם הגירוש לחיפה .
6

7

כנראה הכוונה לראובן שוורץ ( ראה  :ניל " י [ לעיל  ,מבוא  ,הערה
הוראות

, ] 16

עמ '

. ) 284 - 283

משרד החוץ היו חד  -משמעיות  :יש לעשות כל מאמץ לבלום את התורכים ולהדגיש בפניהם

' עד כמה אנו

מתייחסים בשנינות לעניין כדי לעצור בעדם משגיאות הרות  -גורל '  .ברנסטורף נצטווה לנקוט צעדים נמרצים כדי
להגן על היישוב ( מברק

1230

מה 15 -

באוקטובר . ) 1917

כאן רוצה  ,כנראה  ,להפקיד את ההכרעה בשאלת הריגול בידי גנראל פון פאלקנהיין  ,כפי שאמר לי
נאוים ביי  ,כדי לשאת במשותף באחריות '  .לא ניתן  ,כנראה  ,להכחיש שיהודים ציונים  -אין לדעת
כאן את מספרם  -פועלים במשותף עם

האויבים  ,שתעמולתם

הציונית נשאה פרי .

8

ברנסטורף
8

במברק

מה 30 -

באוקטובר

1350 ( 1917

וא  ) 1 179677 / 8 ,דיווח ברנסטורף על מאסרים נוספים במושבות השונות וכן

על מאסרה של הרופאה ד " ר בלקינד מחיפה בשל היותה קרובת משפחה של נעמן בלקינד  .השגריר פנה בעניין
הפרשה לג ' מאל פחה ' הקטן ' ( מפקד המחנה השמיני)  ,שנתמנה למפקח על החקירה והמשפטים הצבאיים  ,אך הלה
היה מסויג מאוד ורק דיבר על היקפה הגדול של פרשת הריגול .

ב6 -

בנובמבר

1917

דיווח השגריר על תפישת

לישנסקי  . 1380וא . 0) 179710 ,
ב 9-

בנובמבר

1917

דיווחה השגרירות על המשך החיפושים והמעצרים  ' :כל היהודים מואשמים בריגול  .הם פרשו

כביכול רשת של מרגלים בכל המקומות ובכל השכבות  ,עני כעשיר  ,אזרח כאיש צבא '  .הנעצרים מוחזקים בכלא
ללא משפט וללא הגנה  .לאיש אין כניסה אליהם  ,מצבם קשה ביותר  .דרושה התערבות נמצרת

מלמעלה  ,אחרת

ייהרס כל היישוב (  . )1 ] 179710 / 93דו " ח מפורט נוסף על הפרשה והשלכותיה נשלח מן הקונסוליה בדמשק

בנובמבר

. 16

1917

( 180004 / 8

ב 22 -

) . )1

השלכותיה של פרשת

ניל " י

הארכיון הממלכתי וינה

הקונסוליה האוסטרית  -הוערית

הארכיון הפוליטי ) 1 / 945 ,נע

דמשק ,

.

.

13 11 1917

דוח ת 34/

ריגול הציונים

ן

אל  :הוד  -מעלתו שר החוץ  ,הרוזן אוטוקאר צ ' רנין

מאת  :הקונסול הכללי  ,ד " ר קארל ראנצי
פרשת הריגול שנתגלתה לפני שבועות אחדים בשומרון ומאז התפשטה על כל חלקי

ארץ  -ישראל ,

נוגעת לוויליאת סוריה רק בכך שהאנשים המעורבים הובאו הנה כדי להישפט בפני בית  -המשפט
הצבאי

המקומי  .הם מונים כמאה אנשים  ,כולם יהודים  ,ומספרם עוד הולך וגדל .
תולדות הפרשה ודאי ידועות מדיווח ממקור אחר  .לפני כשישה

שבועות עלו על עקבותיהם

של מספר מרגלים  ,אשר העבירו לאויב ידיעות  ,מנמלים סוריים שונים  ,בייחוד מחיפה ומעתלית ,
באמצעות אניות אויב שהופיעו בנמלים
ובמקומות

אלה .

2

שירות הריגול הזה אמור היה להיות מאורגן

היטב ,

רבים בסוריה היו לו כנראה סוכנים  .הסוכנים היו יהודים  ,תושבי המושבות בארן  -ישראל .

בראשם עמד האדמיניסטרטור של התחנה החקלאית האמריקאית  -יהודית בעתלית  ,יוסף לישנסקי .
מעצרו ומעצרם של אחרים בוצעו בשמרוןג מקום מגוריהם  .היתה איתם אישה בשם שרה אהרנסון ,
והיא איבדה עצמה לדעת בעת המאסר  .העובדה שכמעט כל האנשים המעורבים בפרשה היו יהודים ,
מספיקה כשלעצמה להצביע על קשר בין הריגול לבין התנועה הציונית  .העיתונות של ארצות -
ההסכמה עסקה בזמן האחרון בצורה אינטנסיבית בתביעה  ,שהועלתה בייחוד באמריקה  ,לכינת

מדינה יהודית  .כן הביאה פרשת הריגול לרדיפת התנועה הציונית  ,רדיפה שלבשה ממדים גדולים .
המושבות היהודיות בגליל  ,כגון מגדל  ,מצפה  ,ג ' מה  ,דגניה  ,מרחביה ואחרות  ,וכן מושבות

1 22
1

הדוח היחיד של נציג אוסטרי על פרשת ניל " י .

2

הגזמה מפי השמועה  ,שכן השתמשו בעתלית בלבד ונעזרו רק באנייה

3

הכוונה לזברת  -יעקב .

אחת .

תחנת הנסיונות בעתלית

רבות בשומרון וביהודה נתפשו בידי הצבא ונערך בהן חיפוש אחר חומר של בגידה ; אנשים רבים
נאסרו ובהם גם ראשי המושבות היהודיות . . .
העצירים  ,שמהם ודאי רק מעטים אשמים  ,הם כולם יהודים אמריקאים ורוסים  ,אשר המירו

לאחר פרצן המלחמה את נתינותם הקורמת בנתינות תורכית  .נתינים אוסטרים  -הונגרים או גרמנים
מצויים בתוכם רק במספר זעום ביותר  .מגין האסירים בדמשק נמצאים רק שני אוסטרים  ,אחד
מחיפה והאחר מן המושבה היהודית כינרת ליד טבריה  . . .הממשלה

התורכית  ,אשר

מתחילת

המלחמה עוקבת בקפידה אחר הציונות  ,עשויה להשתמש בהזדמנות זו בדי לבערה באופן יסודי

ולהיפטר מן היישוב היהודי באהל  -ישראל  ,מה גם שהמושבה
והמושבה

כתוצאה ממצוקתן החומרית .

4

האוסטרית  ,המושבה ההוערית

הגרמנית בין כך הולכות ומתמעטות באופן בולט מחמת הגירה המונית בחזרה למולדת
4

לפי דוח מקושטא מה  8 -באפריל

1918

( מס '

) 1452

הוחזרו לממלכה עד ינואר

637 1918

יהודים בעלי נתינות אוסטרית

( )1 /945נע) .
השגריר העיר בשולי הדוח  ,כי רבים מן היהודים לא עמדו בקשיים האיומים של צעידה ברגל לקושטא ומתו בדרך .
אלה שהגיעו ,ובהם גם חולים קשים  ,היו למעמסה על מוסדות צדקה מקומיים .
באוגוסט  1918דיווחה הקונסוליה מדמשק על  4100פליטים שנתרכזו שם  ,מהם כ  500 -בני חסות אוסטרית  .בטבריה
ובצפת היו

ב-

4500

יהודים  ,מהם

בנובמבר

1917

ירושלים ( שם ,

. )484

20

כ 2000 -

נתינים ובני  -חסות ( שם  ,שם ) .

הורה משרד  -החרן האוסטרי לשגריר בקושטא לנקוט צעדים נמרצים כדי למנוע את חורבן

ק2 :נ 1

מרדכי אליאב

.17

הבעת תודה למפקד הראשי הגרמני

משרד  -החדן  ,ברלין

יהודים בתורכיה ,
ד"ר א '

קושטא ,

. .

1 1 1918

1 180072

רופין אל השגריר הרוזן ברנסטורף

( העתק נשלח

ב 3-

בינואר

1918

במכתב מירושלים  ,הנושא את התאריך

אל קאנצלר הרייך

15

בנובמבר

1917

הרוזן פון

הרטלינג )

והגיע לידי רק היום  ,כותב לי ד " ר טהון

כדלהלן  :בשם כל הארצישראלים התומכים ברעיונותינו  ,ברצוני לבקשך להביע בפני השגרירות
הגרמנית ומשרד  -החהן את תודתנו הכנה והעמוקה על החסות שהוענקה לנו במשך כל תקופת

המלחמה  .כפי

שנתבקשנו  ,עסקנו תמיד ביחסינו עם השלטונות הגרמניים בחשאי  ,אולם נודע ברבים ,

 .שהיו גוזרים עלינו פורענות שלא ניתן היה לתקנה  ,אילו לא היתה מגנה עלינו בשעות מצוקה ידה

רבת העצמה של הממשלה הגרמנית  .לא נשכח זאת גם בנסיבות שנשתנו .
יחד

עם מר הופיין הבעתי גם את תודת ההסתדרות הציונית לקונסול הכללי  ,ד " ר

ברודה .

היה זה מוצלח ביותר  ,שבימים הקריטיים האחרונים היה הפיקח  -העליון בידי הגנראל פון
פאלקנהיין  .לולא זאת היה ג ' מאל פחה מגרש את האוכלוסייה של כל האזור והופך את האשן

לחורבה  ,כפי שאיים לעשות לעתים קרובות  .אנו וכל יתר האוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית  ,חייבים
לזכור את פאלקנהיין בתודה

עמוקה  ,משום

שעל  -ידי מניעת הפינוי המוחלט המתובע הציל

את

האוכלוסייה האזרחית מחורבנה  .ו

1

לפי דיווח הקונסוליה הגרמנית מדמשק מה -

17

בדצמבר

, 1917

אסר הממשל התורכי בירושלים כל מי שנורע כתומך

בציונות  ,ללא התחשבות בנתינותו  .כולם היו צפויים לגירוש  .טהון והופיין התחבאו  ,נאסרו גם

40

יהודים בעלי

נתינות אמריקאית  ,והתנהגו כלפיהם באכזריות מרובה ; בחין אמצעי תחבורה הצעידו את כולם ברגל ליריחו ביום
האחרון של השלטון התורכי בירושלים  .בעת בולם בדמשק 180093 / 7 ( ,

!4ב ך

]. 5

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין
איל כפכפי

' ואין הבדל במקום

!'

יצחק טבנקין  ,שלא כמו דוד בן  -גוריון  ,נתקבל לארגון

' השומר '  .י

את תפיסתו ביחס לארגון

ה ' הגנה ' כארגון עממי כללי שלא כ' שומר'  ,אין לתלות אפוא בעוינות שמקורה באכזבה  .אף כי היה
קנאי להתיישבות בחלקים המרוחקים של הארץ  ,תפיסתו ההגנתית היתה מעוגנת בחיסון נפשי ,
בנכונות עממית להתגוננות בנשק יותר מאשר באסטראטגיה של שטחי ארץ  .תפיסתו זו באה לידי

ביטוי מגובש ערב מאורעות תל  -חי  ,בשנת

: 1919

בארץ ובתקופת הגאולה מתגלים ומתרבים סימני הגולה  .עם כיבוש הגליל  ,עם השחרור ,
פרקנו מעלינו את מעט הנשק שהיה

לנו  . . .הכפרים מסביכנו מלאים נשק . . .

ואנחנו -

בוטחים על המשטר החדש  ,מבחרן  .ומבפנים  ,במקום פעולה עממית עצמית  -אמון
ובטחון ושתדלנות העסקנים המושבעים  ,פקידי ועד

הצירים . . .

ובתור תוצאה מכל

המצב הזה עוברים שודדים ערביים את ה ' גבול '  ,מזויינים בלי פחד  ,בעצם היום  ,על יד
המושבה יבנאל  ,שואלים את הפועל הערבי שבמושבה אם יש צבא או משטרה

בסביבה . . .
קמיל  .למחרת  ,כשעל יד גוויית הנרצח התאספה קהילת יהודים  ,קם אחד האבלים ואמר
לבאי כוח הממשלה  . . .בדם זה אשמה גם הממשלה כי השאירה אותנו בלי נשק בסביבה
פראית ומזויינת  . . .אופיצר המשטרה  ,היהודי  ,מבלי דעת גבול לחנופה ועבדות  ,בחשק
לעלות בשלבי  -השררה  . . .מפסיק את נאום המרד במכת  -לחי  . . .התקווה לגואל מן
החוץ מחלישה ומבטלת את כוחותינו  ,המעטים ודלים גם מבלעדי זה  .מארצות הגולה
מגיעות אלינו ידיעות מחרידות  -ואין שומעים על פעולת -הקנה  ,על נקמת -כבוד . . .

הם מתנפלים על העוברים היהודים  ,שודדים אותם ורוצחים את אפרים

חוסר הפעולה העממית  ,חוסר העמידה על הנפש  ,גם בגולה וגם בארץ  [ ,ההדגשות

כאן ובציטוטים להלן שלי  ,א " כ ]  ,נושאים בקרבם

במקום . . . .

את זרע ההרס והאבדן . . .

ואין הבדל

2

נמצא אפוא  ,כי התמורה הנפשית בעם  ,ולא המעבר לארץ  -ישראל כשלעצמו  ,היא המהפכה
הציונית האמיתית בשדה ההגנה  ,כמו בשדה העבודה  .דווקא אצל טבנקין  ,המזלזל ב' גכול '

המדיני  ,הנמתח בשרירות פוליטית בתוככי ארץ  -ישראל השלמה  ,בהירה שבעתיים תפיסה נפשית

זו  .העבדות הנפשית  ,התלות בגוי לשם הגנה  ,היא  -היא הגלות  ' ,ואין הבדל במקום ' .

3

הגנה עצמית

גם בגולה היא  -היא הגאולה  ,התמורה באופיו של היהודי  ,המאפשרת קוממיות ועצמאות  .הכבוד
1

2
3

א ' ברנר  ' ,יצחק טבנקין בהגנה '  ,מחברות מחקר ( יד טבנקין )  ,ב ( ספטמבר  , ) 1972עמ '
ירושלים  -תל  -אביב  , 1977עמ ' . 170
י טבנקין  ' ,מהגליל '  ,ילקוט אחדות העבודה  ,א  ,תל  -אביב  , 1970עמ '
שם ,

שם .

.201 - 200

; 7 -6

ש ' טבת  ,קנאת דוד  ,א ,

125

איל כפכפי

יצחק טבנקין בצעירותו

היהודי איננו פונקציה של שטחי הארץ  ,כי אם להיפך  ,השטחים הינם פונקציה שלו .
כך דחק טבנקין בזמן מאורעות תל  -חי  ,כשהוא עצמו נמצא בגליל התחתון  ,בעמיתיו שבמרכז
הארץ  ,שידאגו לתגבורת ליישובי הצפון המנותקים  .עבורו  ,אי  -הנסיגה מתל  -חי היתה מובנת
מאליה

;

4

וזאת מתוך המחשבה  ,שהיתה אז בגדר אמונה רווחת בין הפועלים  ,כי התלם הנפתח על -

ידי המחרשה העברית יקבע את גבול הארץ  .כלומר לא הגבול הפוליטי הוא שיקבע את תלם
המחרשה  ,כי אם להיפך  .תפיסתו של טבנקין העמיקה מכך  :העובד העברי ומחרשתו  ,הקובעים

גבול  ,הם העובדה החיצונית ; אלא שיש לאתר את החוסן הנפשי הנחוץ לשם כך  .אם ניפול  ,אמר ,

בתל  -חי וכפר  -גלעדי  ,ניפול עד המדבר .

5

יותר משהיתה העמידה בגבול הצפון נחוצה מבחינה

אסטראטגית כקובעת גבול  ,דרושה היתה לשם חיסון נפשי מפני נסיגה ובריחה מכל סיכון וקושי
הכרוכים בהגשמת

הציונות .

נקודת המוצא של טבנקין ביחס להגנה היתה אפוא ציונית כוללת  ,כאל מרכיב נפשי הכרחי

באותה תמורה  -מגולה לגאולה  .מבחינה חיצונית התבלט הדבר בכך  ,שטבנקין לא התמיד
בהתמסרותו להגנה  ,כאשר היה סבור שהחזית ההתיישבותית היא הדומיננטית  .לאחר מאורעות
1921 - 1920

העביר את מוקד פעילותו מההגנה אל קיברן עין  -חרוד  .מחאותיו של אליהו גולומב

כלפי ניתוקו של טבנקין מהפעילות ההגנתית לא נשאו פרי  .להיפך  .טבנקין הפציר בגולומב
שיתיישב גם הוא ב ' גדוד

העבודה ' .

6

מגולה לגאולה בחינוך מהיר  ,נוסח קלוסובה
נראה  ,לכאורה  ,כי תפיסתו של טבנקין את התמורה הנפשית הנדרשת במעבר מגולה לגאולה
126
4

ראה  :נ ' רוגל  ,תל חי  :חזית בלי עורף  ,תל  -אביב

, 1979

המקומות  ,אין כנראה אחיזה  .השווה דבריו שם  ,עמ '

. 159

5

רוגל  ,שם  ,עמ '

6

א ' גולומב  ,בחביון עוז  ,א  ,תל  -אביב

 , 1950עמ '

. 281

למשל עמ . 159 ,
 81עם

לטענת רוגל  ,שטבנקין יעץ לעזוב את

דברי ברנר ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

. 13

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין

עשויה היתה להביאך שידגול בחינוך שיטתי ואיטי לשם השגתה  .ולא היא ; טבנקין חש  ,שהקרקע
בוערת מתחת לרגלי העם היהודי מחד  ,ולא אבה לוותר על החינוך ההכרחי לרפא את הנגע הגלותי

מאידך .
לדילמה זו נתן תשובה של חינוך המוני ומהיר להתיישבות  ,עבודה והגנה  ,וכל אלה תוך כדי
מעשה  .טבנקין סבור היה  ,שהצירוף ' חינוך מהיר ' אינו בהכרח דבר והיפוכו  .להיפך  ,בתנאים
היסטוריים מסוימים מסייע ההכרח ההיסטורי לחינוכם של החלוצים  .מאחר שהתנאים באירופה
המרכזית והמזרחית דוחפים את היהודים החוצה  ,מאפשר הזעזוע הזה חינוך מהיר  ,שעיקרו
עבודה במסגרת ההכשרה  ,בלוויית הרצאות המתארות בפני החלוצים את חוסר המוצא של העם

היהודי בגולה ואת המוצא החלוצי -קיבוצי

בארץ .

השאיפה לחינוך מהיר והמוני דחפה את טבנקין וחבריו מתוך המסגרות התנועתיות הצרות
והמוגדרות

החוצה .

התנועתיות ' סתם

' הקיברן המאוחד ' נשא בעולו של ה ' חלהן ' הכללי  ,בצרפו להכשרותיו

חלוצים ' .

7

בשנות השלושים באו לארץ שתי עליות גדולות  ,מפולין ומגרמניה ,

ו ' הקיברו המאוחד ' קלט חלוצים משתיהן ; אולם הנהגתו  ,שהסתגלה בקלות למנטליות של עולי
פולין  ,התקשתה מאוד בקליטת העלייה מגרמניה  .זו האחרונה היתה עלייה המונית במספרה  ,אך

בלתי  -המונית  ,אינדיבידואליסטית  ,במנטליות שלה .

8

הנהגת ' הקיברן המאוחד ' וטבנקין בראשה ,

העלתה כלפי עלייה זו את דגם קלוסובה  ,ההכשרה הפולנית ההמונית והאנטי  -אינדיבידואליסטית ,

ואת מנהיגה  ,בני מרשק  ,ותבעה מהעולים מגרמניה להסתגל אל הדגם והמנטליות של המופת הזה .
שנים קודם  -לכן חשש טבנקין עצמו מהמוניותה של קלוסובה  ' :חומר אנושי בלי עברית  ,בלי
7

8

ראה  :ה '

ראה :

"

ניר  ,הקבוץ והחברה

, 1933 - 1923

נטר  ' ,העלייה מגרמניה בשנים

ירושלים תשמ " ד  ,עמ ' . 336 - 332

, ' 1939 - 1933

קתדרה ,

12

( תמוז תשל " ט )  ,עמ '

. 147 - 145

בני מרשק ויצחק טבנקין  ,שנות השישים

127

אשק שומרוני ( באמצע  ,שורה עליונה ) מבקר בסניף ' תנועת " השומר  -הצעיר " הצופית  -חלוצית ' ( נצ " ח )

בליטא ,

1932

אידיאולוגיה  ,בלי השכלה '  9 ,אולם בראשית שנות השלושים השפיעו עליו שני אנשים לשנות
הערכה זו כלפי קלוסובה ו ' החלוץ הצעיר '  ,תנועת הנוער שראתה עצמה כתנועת הנוער הכללית של
' החלוץ ' הכללי  .היו אלה חומה חיות ובני מרשק 0 .י להשפעתם האישית החזקה של שניים אלה

התלוו גורמים נוספים  ,שדחפו את טבנקין לעבר הזה  .עם הקמתו של ' הקיבוץ המאוחד ' שיתף

באיחוד את הנוער הצופי  -חלוצי מתנועת ' השומר הצעיר ' בברית  -המועצות  ,נצ " ח  ,שמרכזו
החשוב ביותר היה בקיבוץ אפיקים  .בעזרת הלחץ שהפעיל ברל כצנלסון  ,קיבלה תנועה זו מעמד

אוטונומי ב ' קיבוץ המאוחד ' וטיפחה את תנועת הנוער הנפרדת שלה בחוץ  -לארץ  ,הגם שנכשלה
בכך

בארץ .

11

הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '  ,וטבנקין בראשה  ,ניסתה לרכוש את ליבם של ראשי נצ " ח  -אליק

שומרוני  ,אלעזר גלילי  ,יוסף יזרעאלי ואחרים  -ועל  -ידי כך להטמיע תנועה זו בתוך ' הקיבתן

.

המאוחד '  .הם נכשלו בכך בראשית שנות השלושים כשלון פנימי זה אירע בזמן עליית הפאשיזם

באירופה  ,שגרמה לעלייה ההמונית שהוזכרה לעיל  .עליית הפאשיזם עוררה גם את ההזדקקות

.

לגירסה מסוימת של המרקסיזם ב ' קיבוץ המאוחד ' אותו מרקמתם נתפס גם כחיסון מפני התלות
בהון הפרטי שהגיע עם העלייה  ,שמא יזרע זה ' ספקות בערך החלוציות וההתיישבות

העובדת ' .

!2

אולם תורה זו היתה חשובה גם כהתגוננות מפני המגמות האינדיבידואליסטיות והאינטלקטואליות
9

ה ' ניר  ' ,הקברן והחברה הכללית '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , 1977עמ '

.249
10

11

1 :28

12

שם  ,עמ ' .471 , 270
ראה  :א ' איתי  ,קורות נצ " ח בלטביה  ,תל -אביב  , 1974עמ ' . 142
 , 1983עמ '  . 252 - 240מזכירות ' הקיבוץ המאוחד ' החליטה ב  16 - 13 -באפריל  1933לשלול את האוטונומיה
ממצ " ח  ,אך במועצה העשירית בעור ריככו את ההחלטה הזו .ראה  :ה ' הדרי  ,הקיבוץ המאוחד  :החלטות
ותעודות  ,אפעל  , 1981עמ '  ; 127 - 126 , 122- 120א ' שומרוני  ,אפיקי חיים  ,אפיקים  , 1957עמ ' .43 - 40

ביבא-

ל ' לויטה  ,בעין  -חרוד לרגלי הגלבוע  ,תל אביב

" גורני  ,אחדות העבודה  ,תל  -אביג  , 1973עמ '

בעין

"

רוד

ב 18 -

ביולי

, 1937

אה " ה , 2 /

; 75

תרבות. 7 /

ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

; 224

דברי טבנקין בסמינר הרעיוני

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין

של העלייה הגרמנית  ,שהיו מנוכרות למה שנחשב בעיני נצ " ח כ ' מנטליות של בולשביקים ' של

הנהגת הקיבוץ .

אמנם תנאי החיים בקיברן לא נבעו כעיקרם מהוסר תשומת -לב של ההנהגה או

3ן

מהספרטניות שלה  ,כי אם מעצם נכונותה לקלוט עולים רבים  ,אף מעבר לאפשרויות החומריות
בדיור ,

למשל .

אולם חברה אליהם מנטליות  ,שהלמה יותר את רוחה של קלוסובה הפולנית

4ן

.

מאשר את זו של העלייה הגרמנית וזאת בתקופה

המאוחד ' .

מהמצטרפים ל' קיבהן

( ) 1936

בה היוו עולי גרמניה יותר

מ 50 -

אחוז

!5

את להטה של הנהגת הקיבוץ יש להבדיל אפוא מתנאי החיים הקשים ,

האובייקטיביים .

בקשיחות זו טמונה היתה הומניות רבה  .היה זה המיגזר היחיד ביישוב  ,שבו הוותיקים הורידו
באורח דרמטי את רמת חייהם על  -מנת לקלוט את העולים ; בעוד שוותיקי ההסתדרות בעיר עשו
מעט מאוד לשם

כך .

16

הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' תפסה את הרכוש של משקיה לא כקניין חבריהם ,

כי אם כקניין האומה  ,המיועד לשיקומה

אינדיבידואליסטי

חריף .

במולדת .

!7

אל ההומניות הזאת הצטרף קו  -אופי אנטי-

בני מרשק ניסח זאת בצורה תמציתית

' אנו צריכים לחיות עכשיו

:

בהרגשה שאין כל ערך לאדם בתור יחיד  ,בתור פרט  ,בייחוד אם הוא

להסתגל כי אם לסגל את הכל אלינו ' .

!8

פועל  . . .הדרך היא . . .

לא

הנהגת ' הקיבתן המאוחד ' חתרה ליצור ' משטר חיים ' שיוכל

' לעכל ' בתוכו את ' החבר החדש '  ,על  -מנת שיגיע ל ' שלמות עם

הקיבוץ ' .

19

לסיבות האישיות והמנטליות חברו אפוא הנסיבות הדוחקות של שנות השלושים  .אמנם היו

ב' קיבוץ המאוחד' ומחוצה לו אנשים שביקרו את התפיסה האנטי  -אינדיבידואליסטית הזו  .אל
נצ " ח  ,בעל המגמות החינוכיות המתונות יותר  ,חבר ביתר תוקף ברל כצנלסון  ,לאחר שביקר בפולין
אצל הכשרות ' החלהן '

ב. 1933 -

20

ואופוזיציה זו להנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' הלכה וצברה כוח ,

בספחה אליה חלקים ניכרים מהעלייה הגרמנית
13
14

איתי ( לעיל  ,הערה

, ) 11

עמ '

הגדולה .

. 159

בתרצ " ה גדל מספר הנפשות ב ' קיברן המאוחד ' ב  37 -אחוז  .בין השנים
 1 , 555עולי גרמניה  ,ב ' חבר הקבוצות '  , 166 -וכ ' השומר הצעיר '  . 120 -אחוז העוזבים ב ' קיברן המאוחד ' לא
1936 - 1933

נקלטו ב ' קיברן המאוחד '

היה גבוה יותר מאשר בתנועות האחרות  ,אך הוא היה יחסי לכמות העולים שבאה  ,ותחושת התנודות הרכות
באוכלוסיה היתה חריפה  .ראה ז ' צור  ,הקיבצן המאוחד ביישובה של הארץ  ,אפעל

, 1979

עמ '

. 176 - 175

את

ההתאכזרות העצמית של הוותיקים ב ' קיברן המאוחד  ,במהלך קליטת העולים ביטאה כמיוחד בעיית ה ' פרימוס ' ,
קליטת רווק לתוך החדד המשפחהי היחיד  .ראה  :ל ' כסב"ן '  ,ולו רק הד  ,תל אביב  , 1981עמ' . 33 -32

ביבא -

15

16

ראה  :א ' קידר  ' ,העלתה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית בקיבוץ המאוחד בימי העלייה החמישית '  ,קתדרה 16 ,
( תמוז תש " ם )  ,עמ '  ; 137הנ " ל  ' ,התפתחותו הפוליטית והרעיונית של הקיבתן המאוחד  , 1942 - 1933חיבור לשם
קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , 1984עמ ' .41 - 36

ראה לעיל ,הערה . 14

מעניינת בהקשר זה היא הסתירה הפנימית בספרו של א ' בקר  ,עם הזמן וכני הדור  ,תל -

אביכ  , 1982עמ '  , 58 - 51לעומת עמ ' .71 - 70

לדעתי  ,יש לקבל את מסקנותיהם של " הראל  ,מקורותיה של סיעה ב '

בת " א  ,מרום גולן ואוניברסיטת תל  -אביב ןללא

תאריך ] ,

ושל מ ' אביזוהר  ' ,מאבקו של המרתף '  ,שרשים  ,ג

(  , ) 1982עמ '  , 254 - 247שהמצוקה של חלק מהפועלים היתה אמיתית  ,והפער בין הפועלים לא היה בגדר המצאה
לשימוש פוליטי .
17

ראה דברי ראובן כהן במזכירות ' הקיבוץ המאוחד ' ב  9 - 8 -ביוני

18

לויטה  ,רישום ביום  18בינואר  , 1937אה "ה  / 15 /לויטה /ה ' . ) 21 ( 26 /
מובא אצל ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 283וראה גם  ' :שילובי דברים '  ,איגרת מבפנים  ,א ( יולי  -אוגוסט  , ) 1933עמ '
 . 75דברי בני מרשק ( יוני  , ) 1933שם  ,עמ '  , 75ודברי טבנקין  ,שם  ,עמ ' . 73

19

א ' תרשיש  ' ,פרקי סיכום למועצת הקברן '  ,אגרת מבפנים  ,שם  ,עמ '  . 39וראה  :א ' רגב  ,פרקי אליעזר  ,גבעת  -ברנר
תשל " ב  ,עמ '  ; 83 - 82אריאלה יבנאלי  -טל  ,בכל מאודה  ,מעוז  -חיים  , 1966עמ '  ; 75 - 74ש ' שבא  ,בני רץ  ,תל  -אביב

 , 1981עמ '
20

1938

ברעננה ,

אה " ה 5 / 3 / 5 /א ' ;

יומן לובה

( לייב )

; 94 - 93

ש ' צמרת  ,כקר תמיד  ,בית השיטה  , 1966עמ '

.45

ראה  :אניטה שפירא  ,ברל  ,תל  -אביב  , 1980עמ '  ; 440 - 431י  ,אופנהיים  ,תנועת החלתן בפולין  ,ירושלים תשמ " ב ,
עמ '  ; 632 ,489 -459הדרי ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' . 349 - 342 , 141 - 138

ק21נ ו

איל כפכפי

חלוצים  -עולים מגרמניה ,
בין מייסדי קיברו הזורע ,

ואילו טבנקין שקד עוד

1936

ב 1933 -

' להרוס את האגדה '  ,שמקור הצלחתה של העלייה השנייה היה

נעוץ ב ' סגולות אישיות של אישים '  .הוא טען  ,שאופיה של זו לא היה פרולטארי למדי  ,ועל  -כן
העדיף את העליות ההמוניות שבאו אחריה  .כנגד ' אנשי הסגולות ' של העלייה השנייה הוא הרים
על נס את אלה ' שאינם אנשי סגולה יוצאים

והתגאה ב ' חדש

בתנועתנו . . .

מהכלל וכל אחד יכול להיות כמותם . . .

קלוסובה ' ,

בראיית כל אדם כחומר '  .להדגשת ערכיה של קלוסובה הסביר

טבנקין ששם ' את האבן חצבו למען חצוב משהו באדם '  ,כלומר כך חינכו שם אנשים  .טבנקין שילב

את השגי המהפכה בעולם  ,דוגמת הדנייפרוסטרוי ( מבצע הבנייה האדיר של סכר על  -גבי

הדנייפר )

ברוסיה בתפיסת החומר האנושי בו חרצבת קלוסובה  ,ב ' אכזריות ' שאינה משאירה דרך  -נסיגה
לגולה  ,לבית ההורים  ,ללא עבודה  .עבור טבנקין  ,ההומניות האמיתית התבטאה ביהם להמון ,

ולאו  -דווקא ליחידים  ' :מה היתה דמות האדם של תנועתנו ? היתה זו דמות כחייל האלמוני  :אני ,

אתה  ,הוא  " .אתה המכבי " '  .אכן מה שנתפס על  -ידי כמה וכמה מצעירי קלוסובה כעלייה
מאנונימיות ל ' מכביות '  ,נתפס על  -ידי אנשים בעלי תרבות אחרת כירידה לכלל אנונימיות  ,בתור
' חומר

אנושי ' לעיצוב שרירותי על -ידי

ההנהגה .

ו2

הצייתנות והנאמנות שהרכיבו את מושג

ה ' שלמות ' ברוחו של ' הקיבהן המאוחד '  ,סתרו את האינדיבידואליזם המקורי  ,ההוגה  ,של העלייה
השנייה ואת האינדיבידואליזם פרי התרבות האירופית של יהודי

גרמניה .

טבנקין שם פניו ליצור ' תרבות מלחמה של חברה חדשה ' באמצעות ' צורות קולקטיביות

המוניות ' .

22

הוא העלה על נס את האדם הפשוט  ,חסר התרבות  ,והביע את חששותיו כלפי ה ' חופש

האישי ' שהעלייה הגרמנית עלולה להכניס

 30ו

21

" טבנקין  ,דברים  ,א  ,תל  -אביב , 1967

.334- 310
22
23

ראה גם הנ " ל ( לעיל  ,הערה

לקיברץ .

23

מושג ' החופש האיש"

עלול היה לחבל

עמ ' .459 -454
 , )7עמ ' . 334- 333

והשווה  ,לדיוק הטקסט  ,ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' , 260

טבנקין  ,שם  ,עמ '  ; 459 -453ניר ( לעיל  ,הערה  , )9עמ ' . 253 - 251
קידרי העלחה הגרמנית ( לעיל  ,הערה  ,) 15עמ ' . 152 - 144

והשווה  :ה ' הדרי  ' ,פרשת הספר הגנוז '  ,שרשים  ,ג

(  , ) 1982עמ' . 337

על האינטלקטואליזם המופרז  ,לדעת טבנקין  ,של העלייה הגרמנית  ,ראה דבריו במועצת יגור

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין

במושג החופש המרקסיסטי  ,הכרת ההכרח  ,שטיפח טבנקין בתנועתו  .אמנם העלייה הגרמנית לא
נפלה כנראה בחלוציותה מהעלייה

הפולנית.

אולם מגמתם האוטונומיסטית והמתונה של ברל

24

כצנלסון ונצ " ח מצאה לה הדים בקרב גרעיני העלייה הגרמנית  ,שרצו לשמור על זהותם וסירבו
להתמוסס בקרב יישובי ' הקיבוץ המאוחד '  ,כדרישת

ההנהגה .

25

ברל כצנלסון הביא בחשבון את

גורמי הכוח האלה כשיצא למתקפה למען איחוד ' הקיברן המאוחד ' עם

' חבר הקבוצות '  ,ב . 1935 -

היה ברור  ,שאם ' חבר הקבוצות ' יצטרף ל ' קיבוץ המאוחד '  ,הוא יחזק את הגורמים האנטי  -ריכוזיים
בקרב

האחרון .

26

את העובדה שבתקופה זו דגל ' הקיבצן המאוחד '  ,ביחד עם רבים אחרים במפא " י  ,בהתנגדות

נחושה לחלוקת הארץ  ,יש להבין אפוא כחלק בלתי  -נפרד של תפיסתו הציונית הכוללת ,

המכסימליסטית וההמונית  .טבנקין כינה אז את ההסכמה להפרדתו של עבר  -הירדן המזרחי מארץ -
ישראל

בכינוי

ב 1922 -

' בגידה ' .

27

אולם ההשקפה על ' שלמות הארץ ' היתה אז בלתי -נפרדת

מ ' שלמות העם '  ,מהפוטנציאל העצום של העולים היהודים  ,וביניהם חלוצים רבים  ,שהתעתדו
לעלות ארצה  ' .הקיבוץ המאוחד ' היה בין הגורמים שיזמו את הקמת ' המוסד לעליה ב ' '  ,לשם -

שבירת המצור הבריטי על העלייה מסוף . 1937
עלייה

והתיישבות ;

ב 1937 -

28

מרכז ענייניו של ' הקיבוץ המאוחד ' היה קליטת

על אופני הקליטה ניטשה בתוכו המחלוקת  ,לא על

המדיניות .

נערך ב ' קיבוץ המאוחד ' סמינר רעיוני  ,בו העזו חברים מנצ " ח ותומכי האיחוד עם ' חבר

הקבוצות ' להרים קולם נגד החינוך השואף לקליטת המונים ב ' קיבוץ המאוחד '  ,הן ב ' החלהן '

בחוץ  -לארץ והן בארץ  .חברים אלה טענו  ,שיש לטפח גרעינים חלוציים  -תנועתיים על  -פי מסורת
' השומר הצעיר '  ,שממנו יצאו רבים מהם  .הדברים לא היו אמורים לגבי התכנים האידיאיים  ,כי אם
לגבי שיטות החינוך הקבוצתיות  -אינדיבידואליסטיות  .את נאמניה של הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '

ייצג בסמינר בני מרשק  ,מנהיג קלוסובה מגבעת -השלושה  .הוא התנגד ל ' קנאות עיוורת '  ,על  -פי
פירושו שלו  :הסמינר יחנך ' קנאים '  ,שלא יהיו קנאים עיוורים  ,הודות ל ' ביסוס ' הרעיוני שיקבלו

במהלכו.

29

בטיפוחה של חלוציות אנטי -אינדיבידואליסטית לא היססה הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '

לשאוב מכל המקורות  ,ואפילו מאויבים מושבעים של העם והמעמד  .יעקב אשד  ,שהיה מהמרצים
בסמינר  ,כבר תהה שנתיים קודם  -לכן על דרכי החינוך הרצויות לטיפוחו של ' איש שורש  ,איש
ב  2 -באוקטובר

1936

( עין  -חרוד  , ) 1937הדרי ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  . 175ראה גם מכתבה של אריאלה יבנאלי -

טל לבנימין חכלילי מיום

4

במאי  , 1935ארכיון ב ' חכלילי ,

נען .

רזניצ ' נקו ( ארז )  ' ,אוכלוסיית הקבוץ לסוף תרצ " ו '  ,מנפנים  ,ה  ) 1938 ( ,עמ '

.288

24

ראה " :

25

ראה  ,למשל  ,בירור בדבר קבלת קבוצת ' הבונה ' לקיכרן  ,במזכירות ' הקיבתן המאוחד ' בגבעת  -ברנר מיום
בדצמבר

, 1938

אה "ה  . 1 /3 /5וכן דברי גיאורג פפה במועצת יגור  ,שם  ,עמ ' . 93

קידר  ' ,מועצת יגור

נחמיה גינזבורג  ,שם  ,עמ '

 מועצת מפנה '  ,שרשים  ,א (  , ) 1979עמ ' . 115בכינוס המאחדים ב 19 -בפברואר  , 1938אה " ה  / 13 /ג. ) 1 ( 14 /

; 73

בינואר

13

א'

26

ראה דברי דוד מלץ

ד2

סיפר לי ברוך אזניה  ,שלמועצת יגור הוא עצמו בא משליחותו בגרמניה  .טבנקין אמר לו במועצה  ' :איך זה שאתה
עושה בנאמנות את שליחותנו כשאינך שלם עם דרכנו ? ' לאזניה זה נראה אז כמו ' ריגול מחשבת " .
ראה  :ז ' צור ,מפולמוס החלוקה עד תכנית אלון  ,אפעל  , 1982עמ '  ; 32 - 14שפירא ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ; 552ש '
דותן  ,פולמוס החלוקה בתקופת המנדט  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '  ; 76 - 75 , 103 - 98א ' אופיר  ,הקבוץ בתנועת
תלא  -אביב  , 1973עמ ' . 141
העבודה  ,ביב
1934הפוליטית ( לעיל  ,הערה  ) 15י עמ ' ; 144
התפתחותו
בדרכי הים
להעפלהקידר ,
; 33 - 32
 , 1944 -תל אביב  , 1985עמ ' 35 - 34

28

עמי
ראשון
צור ,
עשורשם - ,

29

דברי ב ' מרשק בישיבת מזכירות ' הקיבצן המאוחד ' כגבעת  -השלושה
-

ביבא-

.

ב5 - 2 -

בעדותו מיום

2

א ' אבנרי  ,מ " ולוס ' עד

1984

' טאורוס ' :

במארס  , 1936אה " ה  , 3 / 2 / 5 /עמ '

ן

~

~~

איל כפכפי

.

צמח '  ,הקשות באהבה הלאו דווקא בידיעה יבשה ומפורטת  ,לארץ ולמפעל הוא המליץ על חינוך

לאורם של מאורעות ' וינה האדומה ' ומלחמת האזרחים בספרד ושל מפעלה של ברית -המועצות ,

במגמה לטפח איבה בלתי -מתפשרת לפאשיזם ודבקות בסוציאליזם  .אך דווקא משום ששאף
לקנאות במאבק נגד הפאשיזם  ,הוא המליץ ללמוד מן האויב את סוד כוחו  .אשד תבע ללמוד גם
מהפאשיסטים כיצד לרכז ולתמצת את החינוך לתוך חוד המחץ שלו  ,על  -מנת שיונחת במטרה
' איך מחנכים בגרמניה למלחמה

? -

:

הם דורשים מהאם המיניקה  ,שתחלום על זה שילדה יפול

פעם בשדה הקטל ; משיר הערש ועד המשחק והספר וכו '  -הכל אומר  :מלחמה  .גם הבית " ר
הצליח לא מעט  . ' . . .אשד הזכיר  ,שהיהודים אסרו על עצמם בעבר הסתכלות בטבע על  -מנת

.

.

להישמר מטמיעה הוא לא נסוג מדעתו גם נוכח הביקורת כלפי סוג החינוך המכוון הזה ' הנוער

מחפש את השלמות '  ,טען  ' ,מקלט מהמבוכה בעולם ' ; ולטעמו  ,רצוי היה שגם החבר המבוגר ינהג

כמוהו  .הוא הסתייג מהמגמה החינוכית החותרת להעמיד את הנוער בפני ' תסבוכת השאלות '
ומורכבות העולם  ,ותבע למדוד את תכני החינוך  ,שאותם ' יש להחדיר בכל מיני אמצעים '  ,רק על -

פי תפוקתו ב ' שגעון ' ל ' כיבוש ושיתוף '  ,ליכולת ולדבקות בכיבוש הארץ  .לא ' השכלה ודעת '
כשלעצמם  ,כי אם

חיזוק האמונה  ,זו היתה מטרת הסמינר .

30

טבנקין תיאר שם את סערת הטלחמה

החלוצית הדרושה להשגת יעדיה של הציונות בקליטתם של המוני יהודים

:

האנטישמיות היא חלק בלתי נפרד מהקפיטליזם המתמוטט ויש קשר של הכרח לא ינותק
בין התמוטטות הקפיטליזם  ,הריאקציה הפשיסטית  ,לבין החלוציות ובניין

הארץ . . .

הקצב של בניין א " י קשור ותלוי בחורבן היהדות קשור ותלוי בחורבן העולם
הקפיטליסטי  ,בהתגברות

המהפכה .

היהדות בגולה יותר אפשרויות של

אנו חיים בתקופת הגשמת

הציונות . . .

חורבן

כנייה ' .
1

סערת המלחמה החלוצית תוארה אפוא כפועל  -יוצא של סערת המלחמה העולמית המתקרבת ,
שלפי טבנקין  ,תזדהה עם התמוטטות הקפיטליזם ועם מהפכה עולמית  .בתפיסתו הקטסטרופלית

הזדהה ההרס של היהדות  ,כחבלי -משיח  ,עם בניין הציונות  .השימוש הרב במושגי המלחמה
והמהפכה  ,הן למאבק המעמדי בתוך היישוב  ,הן לכיבושים חלוציים התיישבותיים בארץ והן
למהפכה עולמית ולמלחמת -עולם  ,היה מכוון לחנך חלוצים סוציאליסטים  ,המאמינים שאת
מניעת המלחמה בעולם אפשר להשיג רק באמצעות ' ייאוש משלום ומיציבות '  ,ואת בניין הארץ
-

הק באמצעות ' מלחמה ' מעמדית .

32

לשם חישול החלוצים למאבק ברוח זו בחר טבנקין בהנהגה

היודעת להלהיב את חברי ' הקיברן המאוחד ' ותנועות הנוער ולחסנם מפני ' סטייה מחשבתית' ,

אשר התפתחה  ,לדעתו  ,בתנועה  .בסמינר

ב 1937 -

הוא נאבק בחריפות כנגד ' סטייה מחשבתית ' זו

:

' האפיקורסות היא פרי חוסר האמונה  .אם מוכיחים את האמת הרי זה לא אדיקות  .לאמת צריכה

.

להיות אמונה ואדיקות המלחמה בעד ספק היתה תמיד אבדן האמת ? '

30

" אשד  ' ,כישיבת מרכז החלצן
 ( 3אפריל  , ) 1936עמ '

 :2ץ11

31

בפולין ' מבפנים  ,ג  ( 1 ,אפריל  , ) 1935עמ '  37וראה גם  :הנ " ל  ' ,מול הגורל '  ,שם  ,ג ,

.6- 1

" טבנקע  ' ,לגיבוש הכוח '  ,מבפנים  ,ג  ( 2 ,יולי  , ) 1935עמ ' . - 1ר בהשוואה למאמרו  ' ,לחשבונה של תקופה '  ,שם ,
ד  ( 4 ,דצמבר  , ) 1937עמ '  ' : 9מדוע חיכה הקפיטל היהודי בפולין עד שידד לטמיוץ ? מדוע חיכה נוער יהודי עד
שייהרס עליו עולמו  -ולא עלה לארץ

32

33

33

?'

שם  ,שם  ,וכן " טבנקין  ' ,עם אחד במאי זה '  ,מבפנים  ,ג  ( 3 ,אפריל  , ) 1936עמ ' . 114
דברי טבנקין בוועדת הסמינר הרעיוני ב 17 -בדצמבר  , 1936אה "ה  2 /תרבות. 4 / 1 /

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין

טבנקין לא נדרש למשפטים ערוכים על  -פי כללי ההגיון הקפדניים ביותר על  -מנת לשכנע את

.

חבריו  ,ואלה מצדם לא דקדקו בסתירות סגנוניות שבדבריו כשנים אלו חינכה ההנהגה ל ' שבירת
האדם '  ,במובן של תיקון מגרעותיו וחולשותיו  ,על  -מנת להקים את ' צבא ' החלוצים  .לשם כך ,

חשבו  ,דרושה ' שבירת ' היסודות האינדיבידואליסטיים והספקניים  ,מרבי המבוכה .

34

טבנקין דרש

' משמעת שכלית ' בסמינר  ,שתושג באמצעות שיחות סמינריסטים  ,המיועדות לחשוף ' את
חולשותיו ' של החבר  .כדי למנוע מבוכה הירבה טבנקין להרצות בסמינר  35 .תביעתם של חלק
מהסמינריסטים

את הזכות ל ' מבוכה ' ו ' ספקות ' היתה מכוונת כנגד התפיסה ה ' המונית' של ההנהגה .

אוטו וצפורה סינק מעין  -גב  ,ועמם חברים נוספים מהאופוזיציה  ,קבעו  ,ש ' הסטיכיה אינה

מתאימה לתנועתנו ' והוקיעו את הלחץ המוסרי על החלוצים בהכשרות ' החלו'ן '  ,לחץ שגרם לרבים
מהם לשקר תמורת סרטיפיקט  ,בהצהירם על כוונה להיות חברי  -קיברן בהגיעם ארצה  .על ' הקיברן
המאוחד '  ,טענו חברי נצ " ח ומתנגדים אחרים של ה ' קו '  ,להיות ' תנועת אמת '  ,המחנכת להגשמה
וולונטארית  ,כפי שהיא נוהגת בתנועותיה

בארץ .

אכן  ,גם ההנהגה היתה סמוכה ובטוחה ,

שהתנועה מחנכת על ' אמת '  .היו אלו אמיתות שונות  :הסמינריסטים האופוזיציוניים פירושו ' אמת '
כהלימה בין האמירה לבין המציאות שבפועל  ,בעוד שהנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' ראתה ב ' אמת ' את

מה שצריך להיות  ,את מטרת ההגשמה  .בוויכוח על ' החלוץ ' בסמינר הסביר "
שתהיה תנועת החלוץ גדולה ,

בה ' .

המונית . . .

אשד

:

' נצטרך

מוכרחה להיות המונית ולא נקים אותה אם לא נאמין

36

אותו זמן סבל ' הקיבוץ המאוחד ' מעזיבות המוניות  ,ובהנהגתו היה גם מי שטען  ,כי ' הסלקציה '
הנערכת בפועל ב' קיבוץ המאוחד ' הינה ' הגרועה שבסלקציות '

;

37

כלומר  ,נשארים לאו  -דווקא

.

הטובים ביותר כאמור  ,ב ' החלרן ' בחוץ  -לארץ הפעילו כלפי המועמדים לעלייה לחץ חברתי ולא

התחשבו בשאיפותיהם לפרטיות  .בסניפי ' החלרו ' נערכו שיחות פומביות לחשיפת מגרעותיו של
החבר  ,שמא אינו ראוי לקבל סרטיפיקט  .אמנם היה מי שסבר  ,כי הרצון לקבל סרטיפיקט דחף את

האנשים ' לגלות את כל הטוב שבהם ' ; אך היה גם מי שהשש  ,כי שיטת החינוך המהיר באמצעות
לחץ חברתי גרמה פה ושם

לצביעות .

38

בעוד ההנהגה מבססת את עתיד ' הקיבצן המאוחד ' על זרם מתמיד של עלייה  ,שישפע אל
משקיה ושיחונך במהירות לעבודה ולהגשמה בדרך ' הקיבתן המאוחד '  ,ואגב כך יחונך גם ' איך
לחשוב ' ,

39

התייחסו מבקריה אל ' הקיברן המאוחד ' כפי שהוא במציאות  .הם הסכימו עם ההנהגה

בדבר הצורך לטפח עתודת מגשימים קיבוצית  ,אך דווקא לכן טענו כלפיה  ,שהיא ממעטת לתכנן
את חייהם הממשיים היומיומיים של החברים  .אם ההנהגה המרקסיסטית גורסת ש ' ההווייה קובעת
ראה דברי שכסר בישיבת מזכירות ' הקיבצן המאוחד ' בגבעת  -השלושה  ,שם  ,וראה גם קידר ( לעיל  ,הערה , ) 25

עמ '  , 116 - 114וכן שבא ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' . 33 -31
דברי טבנקין בוועדת הסמינר ומזכירות הסמינר ב  12 -ביוני  ( 1937ציון החודש מטושטש)  ,אה " ה  2 /תרבות. 4 / 1 /
טכנקין קיים את הבטחתו והירצה רכות בסמינר  .ראה רישום מיום

2

באוגוסט

1937

ביומן לויטה  ,לעיל  ,הערה

. 17
הרצאת אשד על ' החלוץ '

ב 29 -

ביוני , 1937

דברי נחום בנארי במזכירות ' הקיבוץ
ראה עדות מרדכי תירוש באפעל מיום

אה " ה 2 /

תרבות2 /א ' .

המאוחד ' ב 6 - 4 -

23

בינואר

1984

ושיחה בסמינר ,

שם 2 /

תרבות. 12 /2 /

באפריל  , 1937אה " ה. 7 /2 /5 /
; שרה נשמיח  ,חלוצים היינו בליטא  ,לוחמי הגיטאות

תשמ " ג  ,עמ ' . 106 - 104
דברי נחום קוקסו ועדי פייגלזון בשיחת הסיכום כסמינר  ,ראשית אוקטובר , 1937

אה " ה 2 /

תרבות. 7 /

ץ  :ע1 :

בחדר  -האוכל בקיבתן ,
שנות השלושים

את ההכרה '  ,על אחת כמה וכמה

שמוטל עליה לבנות להמונים אשר היא קולטת ב ' קיבו'ן המאוחד '

היים יומיומיים בעלי  -ערך ; עליה לעצב היטב את הנעשה בחדר  -האוכל  ,במחסן  -הבגדים ובבתי-

הילדים ; עליה לטפח דמוקרטיה תנועתית וקשב לחברי השורה .

40

ההנהגה השיבה למשיגים

הבולטים ביותר  ,ובראשם צפורה ואוטו סינק  ,בהכתימה אותם כמי שבספקנותם ובביקורתם

המאוחד ' .

הקטנוניות מכשילים את מפעלו החלוצי הבונה של ' הקיבצן

ן4

ראייתה של ההנהגה את

עצמה כאבנגרד  ,המוביל את העם  ,המוני יהודים פשוטים  ,שיידחפו בשוט המצוקה הכלכלית ,
הלאומית  ,האישית  ,להתיישבות בארץ  -באה לידי ביטוי בסמינרים לתנועות הנוער  ,כמו
בסמינרים

לחברים .

ב 1940 -

נערכו סמינרים למדריכי ' הנוער העובד ' ולמדריכי ' המחנות העולים ' ,

בהם ניסה טבנקין לחנך את הנוער שלו לאמונה והקרבה  ,תוך ויתור על עיצוב השקפה אישית

ושאיפות אישיות  .על  -כן שיבח באוזניהם את ' הכשרון העדרי ' של הדבורה  ,המוכנה להקריב
עצמה  ,ללא שאלות  ,בעד ' עמה ' ; וכך היא עפה לקראת התוקף  ,עוקצת ומתה  ,פעולה הנעשית על -

ידי האינסטינקט של הנאמנות  ,ולא על  -פי השיקול ,

השכל .

42

כה עקבי היה טבנקין באופי החינוך שביקש להקנות לשומעיו הצעירים  ,עד שגילה סלחנות
כלפי לויולה  ,מייסד מיסדר הישועים  .אמנם הוא ביקר את האיש אשר טבע את המושג הבלתי-

סוציאליסטי ' המטרה מקדשת את האמצעים '  ,אך ידע להעריך את העובדה  ,שהלה הצליח ' להלהיב

הרבה אנשים ' .

43

ההערכה למנהיגים אוטוריטריים או טוטליטריים  ,שהצליחו להלהיב המונים  ,לא נסתיימה

בלויולה  .טבנקין שלל באוזני המדריכים את מושג ' האדם העליון '  ,אך את גרמניה הנאצית  ,שהיתה
ללא ספק שנואה עליו תכלית שנאה  ,העריך כ ' עם מאורגן  ,כוח מגובש

ומרוכז נושא אידיאה ' .

למעשה חינך את הנערים לראות במוסר ערך לא  -מוחלט  ,כי אם יחסי ,

45

44

בד  -בבד עם מאמציו

.

להקנות להם את ערכי המוסר ההומניסטי -סוציאליסטי בו דגל על  -מנת לשכנעם בכוחו העצום של
40

134

41
42

43

שם  ,שם .

שם .

בעיקר דברי משה טבנקין  ,שם ,
דברי טבנקין כסמינר ' הנוער העובד ' בכפר  -ויתקין כ  6 -בפברואר

דבריו בסמינר מיום

44

שם ,

45

דבריו כסמינר

15

בפברואר  , 1940שם ,

שם .

שם .
ב9 - 8 -

בפברואר

, 1940

שם ,

שם .

, 1940

אה " ה 25 /א '. 2 /9 / 3 /

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין

החינוך  ,נסתייע טבנקין בדוגמאות מתחום הסלקציה של הזנים בצמחים ובחיות  .הוא גינה את

ובחניכים .

' הפסימיזם החינוני '  ,המגביל את החינוך לפיתוח התכונות המצויות כילדים
האמביוולנטיות האופיינית לו איפשרה לטבנקין להצהיר ' חס וחלילה להשוות תרנגולת עם

אדם ! '  ,תוך כדי תיאור פלסטי כיצד לעקור שושנים יפות מתוך שדה  -חיטה  ,כמשל לעקירת כל
תכונה שהיא יפה לעצמה אך לא לתכליתה  .את הסלקציה המליץ אפוא להתאים באורח קפדני
למטרותיו של המחנך  ,המזדהות כמובן עם טובת העם  ' .הפסימיזם החינוכי ' זוהה עם ' ההגנה על

הקיים '  ,כלומר עם שמרנות וריאקציה  ,לעומת המהפכנות המטפחת את הסגולות האנטי -גלותיות

ומדכאה את המגרעות פרי העבר .
אופטימיזם חינוכי זה היה נחוץ לטבנקין לחינוך ' לא יחידים  ,אלא מאות ואלפים  ,את רוב ילדי

העם '  ,ברוח ' דתנו הציונית ' ,

46

ברוח האמונה

הציונית  -סוציאליסטית  .אם לא הצליח טבנקין

47

בחינוך המונים  ,הרי השכיל לשכנע נוער אינטליגנטי במגמה אנטי -אינדיבידואליסטית  .כך  ,למשל ,
אהרון מגד התריס בסמינר כלפי ברל כצנלסון  ,כי החינוך שעליו ממליץ האחרון  ' ,לזה שחיי כל

יחיד הם יקרים '  ,אינו הולם את ערכי התקופה  ' .כיום עלינו לחנך על זה שחיי היחיד יש להם ערך
רק כשהם חוליה בשלשלת של חיי

תנועה . . .

לחנך ליכולת של

הקרבה ' .

48

בשנות השלושים ,

לנוכח עליית הפאשיזם  ,נראה היה לצעירי ' הקיבצן המאוחד ' הנאמנים להנהגתו  ,שהטפותיו של
ברל כצנלסון לחינוך יותר אינדיבידואליסטי מזה הנוהג ב ' קיבהן המאוחד ' ותנועותיו  ,הן בגדר
לעמידה בראש ההסונים
אנאכרונתם  .על סף השואה היה החינוך ב ' קיבוץ המאוחד '

מבווי

היהודים ולהקרבה למענם  ,תוך ויתור על שאיפות אישיות  ,במידה שאינן עולות בקנה אחד עם
התפקיד

הלאומי .

ה 'צבא ' החלוצי  -הכרח פנימי בניגוד למשמעת חיצונית
מתחילת הגותו הציונית -סוציאליסטית אימץ לעצמו טבנקין סוג מיוהד של וולונטאריזם ציוני ,
אשר ידע להדביק בו את תנועתו לאורך זמן  .בצעירותו היה חלוק על בר בורוכוב  .לכאורה היתה זו
מחלוקת שבה תפס הראשון עמדה וולונטאריסטית טהורה  ,לעומת האחרון  ,שתלה את הגשמת
הציונות בגורמים שאינם תלויים בנוער החלוצי  .למעשה היה בו  ,בוולונטאריזם הטבנקיני יסוד של

הכרח  ,הטבוע כביכול בדם היהודי  ,לאומיות המהווה כעין טבע סמוי  .הוא האמין  ,שתהליכי ההרס

בגולה  ,ביחד עם הדרכה ציונית  -סוציאליסטית נכונה צריכים ויכולים לעורר את הטבע הסמוי
ולהוציאו מהכוח אל

הפועל .

כנגד ההכרח החיצוני שהציב בורוכוב  ,כשרצה לבסס מבחינה מרקסיסטית את הציונות  ,התקינו
46
47

דברי טכנקין בסמינר ' המחנית העולים ' בבן  -שמן
בפנקסו  ,מפברואר

 ' : 1940מה

חסי

כ2 -

כעת לתנועתנו

ן

באוקטובר

 , 1940אה "ה 25 ,א '. 2 / 1 / 10 /

ספק או אמונה

?

למה שואפת האמת  -לפקפוק

לאמונה ? ' והשווה דברי ברל כצנלסון כאותו הסמינר  .מספרייתו של ל ' לויטה בספריית יד טבנקין  ,עמ '
48

אי

, 39 , 13

 . 89 , 78 , 50וכן ראה  :שפירא ( לעיל  ,הערה  , )20עמ ' . 617 -616
דברי א ' מגד בסמינר ' המחנות העולים ' בבן -שמן ; לעיל  ,הערה . 46
העולים ' שאמרה  ,כי ' אנו מרצוננו הופכים לפועלים '  ' :אני כופר בזה  .טוב שאתם הולכים עם חזון בלב לחיי
עבודה  ,אבל אין לכם ברירה אחרת  ,כי אין דרך אחרת לבניין א " י  .אין מנוס אחר כאן אלא לחיות מיגיע -
כפיים  . . .כל אדם בארץ מוכרח לחיות מיגיע כפיו  . ' . . .כינוס החוג העולה בגבעת  -השלושה ב  11 -ביולי , 1940
אה "ה  /המחנות העולים  /פרוטוקולים .

ישראל אידלסון ענה לחברת ' המחנות

 :35ו

איל כפכפי
טבנקין ושותפיו לדעה

49

מושג של לאומיות הנתוקה מנסיבות היסטוריות מסוימות  ,שהיא מעין

.

הכרח פנימי  ,קשר מיסטי של היהודי לארץ  -ישראל  ,לאומיות הטבועה בדמו כך אירע  ,שהסטיכיה
הבורוכוביסטית היתה קרובה ברוחה יותר לוולונטאריזם של הרצל מאשר הוולונטאריזם של

טנבקין .

מתחילה היה טמון יסוד של כורח פנימי בלאומיות שעל  -פי טבנקין  .תפיסת הלאומיות

50

שלו היתה רחוקה מזו שהיתה מקובלת במחנה

הסוציאליסטי .

בדיון על הגדודים בסוף מלחמת  -העולם הציג טבנקין את ה ' אני מאמין ' הכולל שלו בשאלה
הלאומית

:

אינני מכיר בהתחייבויות בין עם לעם . . .
בהתאמה עם צרכי העם באותו רגע  .השאלות המוסריות אין לקחת בחשבון כי אין הן
שאלות מוסריות ואין הן ריאליות  . . .הקטסטרופה היא חלק אורגני בתנועתנו והיא
הכרחית  .הפוגרום בקישינב לא הוליד את תנועתנו אבל הוא השפיע עליה  .לא בלפור ולא
התקוות למדינת יהודים העירו את התנועה  . . .הקטסטרופה החיצונית מגבירה את
ההכרח הפנימי  .י5

הפוליטיקה של כל עם צריכה להיות רק

טבנקין ניסה לבסס לסוציאליזם מעמד ' פנימ "
חומה

שווה  -ערך  ,כאינסטינקט של סולידריות הטבוע

חיות ,
1932

באדם ; אולם בתורתו  ,כפי שיושמה בפועל בחינוך הנוער  ,נשארה הלאומיות היסוד הגנטי  ,יותר
מהסוציאליזם  .כפי שנוכחנו  ,הוא חינך את צעיריו במשל הדבורה להקרבה עצמית בעד העם  ,ולא
עבור המעמד  .כל משנת המרקסיזם של טבנקין וחבורת ההנהגה שלו היתה חיצונית במידת  -מה

לגרעין הלאומי הקשה שבתורתו  .המרקסיזם גורס  ,שהלאומיות אינה אלא הצורה  ,בעוד שהתוכן

הוא חברתי -מעמדי  .טבנקין ורבים מחבריו השתמשו הרבה בתזה הזו  ,אולם מילאו את ה ' צורה '
הלאומית בתוכן  ,אשר הפך אותה לעיקר  ,שהניגוד המעמדי טפל

לו.

כאשר הירצה יוסף רבינוביץ בפני מדריכי ' המחנות העולים '  ,תנועה שחונכה על המיסטיקה של
' צורכי הארץ '  ,אשר תוכנם הריאלי היה צרכיו של העם היהודי בארץ  ,ניסה לדבר בסגנון

מרקסיסטי  .על  -פי הסיסמה המרקסיסטית  ,לפיה הלאומיות אינה אלא הצורה והתוכן הוא חברתי ,
הוא הסביר  ,שההתנגדות הערבית ליישוב הינה פרי הסתה של אפנדים או בריטים  ,אך עם כל
מאמציו לא הצליח לדחוס גם את הלאומיות היהודית למיטת  -סדום

ההתקפה הגרמנית על ברית  -המועצות ביוני

1941

זו .

52

נסכה בחומה חיות  ,מהמקורבים לטבנקין

בהנהגת ' הקיבוץ המאוחד '  ,תקוות שהגל הלאומני אשר שטף את ברית -המועצות  ,יכשיר אותה

להבין את הלאומיות היהודית  .היא קיוותה  ,שההנהגה הרוסית תתקן עתה את הליקוי שבגישתו של
המרקסיזם אל הלאומיות  ,ומתוך תיקון הכלל תגיע גם לשינוי חיובי ביחסה

לציונות .

53

כך לגבי

היחס בין הסוציאליזם העולמי והציונות  .ואילו הסוציאליום הקיבוצי הוצג מתחילתו  ,במיוחד
49

בן  -ציון רסקין על  -פי ש ' טבת  ,בן  -גוריון וערביי ארץ  -ישראל  ,ירושלים  -תל  -אביב

, 1985

עמ '  . 16נחום ניר היה

שותף לעיצובן של השקפות טבנקין  ,בניגוד לבורוכוב  .ראה  :מ ' מינץ  ,חבר ויריב  :יצחק טבנקין במפלגת פועלי
ציון
50

136

51

52

טבת

, 1912 - 1905
( שם )

תל  -אביב

הפרוטוקול מיום
תשמ " ד)  ,עמ ' . 158 - 154

 18באוקטובר  1918פורסם

על  -ידי מ ' צור  ' ,פרטיכל נגוז משנת

דברי י ' רכינוביין בסמינר קומונות ( מדריכים ) בגבת ביום
בספטמבר  ,אה " ה ,

53

, 1986

עמ '

. 70 - 60

מסווג את בן  -גוריון כוולונטאריסט הרצליאני יותר מטבנקין  ,ומבחינה מסוימת הוא

 22בספטמבר  , 1943וראה

.9 / 8

דברי חומה חיות בשיחת חברים ( ללא

תאריך ) ,

אה " הי

, ' 1918

חו "ל.4 / 1 /

צודק .

מבפנים  ,מו ( סתיו  -חורף

גם דברי טכנקין שם

ב 26 -

החלחניות הלאומית של כבחק טבנקק

ב ' קיבוץ המאוחד ' כמכשיר היעיל ביותר למימושה של הלאומיות היהודית  .אין זה אומרי שלא
החשיבו את הערכים הקיבוציים -שיתופיים גם כשלעצמם  ,אולם דחיפותו של פתרון השאלה
הלאומית הוא אשר קבע את ההירארכיה של הערכים  ' .הקיבוץ המאוחד' התגאה בכך  ,שאינת

מחנך לצורת  -חיים מסוימת  ,זו שלו  ,משום שהיא טובה יותר מהאחרות  ,אלא בהיותה מנוף

הארץ .

לכיבוש

54

הוא ראה עצמו כממלא את כל התפקידים הנחוצים להגשמת הציתותן5

עד כה נתפס ' הקיבתן המאוחד ' בעיני הנהגתו וחבריו כ ' צבא ' ההתיישבותי  ,כיורשו של גדוד

העבודה .

56

תפיסה צבאית  -חינוכית זו נלקחה ברצינות  .בנימין גלעד מבית -השיטה הסביר ביוני

 , 1945שתפקידו של מדריך הנוער הוא לעשות ' עבודה חינוכית  ,השוברת את החבר ויוצרת בו אופי

אחר ' .

57

בתנועת ' המחנות העולים ' נשמעו אפוא דיבורים  ,שתאמו את רוחה של קלוסובה  ,עליה

.

עמדנו לעיל אך קו  -אופי נוסף  ,או דגש נוסף  ,מתלווה עם המלחמה לאידיאולוגיה ולמעשה של

' הקיבוץ המאוחד '  .ביישוב כולו ובתנועת הפועלים במיוחד חזרו בתקופת המלחמה העולמית
השנייה אל מוטיבים מהמלחמה הראשונה  :התנדבות  ,גדודים  ,גיוס לצבא ממש  ' .הקיבתן
המאוחד ' ניצב אפוא בפני הצורך בחינוך המתייחם אל המלחמה בנשק ואל הצבא הנלחם

כמו  -כן עסקה התנועה בהקמתו ובקיומו של
ו ' מלחמה ' שימשו אפוא בהוראות

שונות :

הפלמ " ח .

58

בנשק .

המושגים של ' צבא '  ' ,חינוך צבא "

לחימה בנשק  ,בעולם ובארץ  ,ובחזית התנועתית -

התיישבותית.
התפיסה האסטראטגית של ההתיישבות כמרחיבת -גבול  ,מאז נסיונות ההתיישבות הכושלים

של ' הקיבוץ המאוחד ' בעבר  -הירדן ועד ההתיישבות ברביבים

שבנגב ב' , 1943 -

הרבה מאז פלוגות הלילה המיוחדות והפו " ש  ,שהיו תגובה למאורעות

5

התרחבה עתה

. 1939 - 1936

אמנם

המחשבות הצבאיות על הגנת הארץ  ,במשולב עם הצבא הבריטי  ,או לאחר נסיגתו הצפויה  ,נראו

לאחר מעשה כמגומגמות או בלתי  -ריאליות  ,ואולי גם הגזימו לעתים בחשיבותם של המבצעים

המעטים בסיוע לצבא הבריטי .
מגויס קבע  ,היתה נחשונית.

60

אבל עצם הדאגה של ' הקיברן המאוחד ' לקיים צבא יהודי עצמאי ,

למרות החדשנות שבהקמת גוף צבאי  ,לא ואתה הנהגת ' הקיבהן המאוחד ' את הפלמ " ח כגוף

זר ; לא רק מטעמים מעשיים  ,משום שבסיסי הפלמ " ח שכנו ברבים ממשקיה  ,חבריו עבדו בהם

ורבים ממפקדיו היו חברים מ ' הקיבוין המאוחד '  .כיוון שהנהגת ' הקיבצן המאוחד ' ראתה בו את
האבנגרד ההתיישבותי  ,נטו לראות את הפלמ " ח כגילוי של אבנגרדיות זו  .את הצבאיות החדשה ,
54

תנועת ' המחנות העולים ' טענה שאינה מחנכת ל ' קיבהן המאוחד ' דווקא אלא ל ' צורכי הארץ '  .ראה  ,למשל  ,דברי
בנימין גלעד ויצחק כפכפי במרכז התנועה  ,אה " ה  / 5 /9 ,ב '  ,וכן דיון בהכשרת ' משמרות ' ( של חברי ' המחנות

העולים ' שנטו אחר הכלליות נוסח ברל כצנלסון ) ביום
55

21

במארס  , 1940ארכיכן

חמדיה .

דברי בני מרשק בוועידת רחובות של מפא " י  ' :מדוע פוגעים דוקא באלה שהגשימו את דרך המפלגה לחלוציות

בכל הצורות ? והלא האסון הוא בדיפרנציאציה בין מגשימים לאלה שאינם מגשימים די  .איך יתכן לומר על
הקיבוץ שלא קיבל מרות ?  . . .לשוא מאשימים את הקבה " מ בחוסר כלליות  .כל הגורמים יכולים להיות בתוכנו

וכל הצרכים יכולים להתמלא בו  .אני מאמין בקומונה כללית של כל פועלי א " י '  .דבר ,
ב9 - 8 -

56

דברי ראובן כהן במזכירות ' הקיבוץ המאוחד '

57

דברי בנימין גלעד כמרכז ' המחנות העולים ' מיום

8

ביוני  , 1938אה " ה ,

ביוני

, 1945

1ב '. 19 / 5 /

קוץ ו

שם .

. 1985

58

ראה

:

א ' ברנר  ,לצבא יהודי עצמאי  ,אפעל

59

ראה

:

צ ' אילן  ,הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר  -הירדן  , 1947 - 1871 ,ירושלים

הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ  ,ב  ,אפעל  , 1982עמ '
60

8

במאי

. 1938

, 1985

עמ '

. 438 - 421

ז ' צור ,

. 125 - 124

' צבא סדיר מול מחתרת '  ,דיון בהשתתפות י ' גלבר וא ' ברנר  ,קתדרה ,

13

( תשרי

תש " ם ) ,

עמ '

. 175 - 144

איל כפכפי

יחידת פלמ " ח באימוני

קפא " פ ( קרב פנים  -אל -
פנים)

שכורח הזמן גרמה  ,ביקשה הנהגת ' הקיברן המאוחד ' לנטוע בלב ליבה של התנועה החלוצית

והמעמדית.
טבנקין

:

במועצת ' הקיבתן המאוחד ' שנערכה בגבעת  -חיים ב  28 - 26 -בדצמבר  , 1941טען

.

' לא יכריע עכשיו הכוח הצבאי עכשיו יכריע הכוח

האמריקאי  ,האנגלי

והסיני ' .

העובד :

הפועל והאיכר הרוסי

!6

במועצה זו ובוועידת אשרות  -יעקב כחודשיים לפניה

62

הכריז טבנקין  ,שתוך כדי המלחמה

מתרחש תהליך של נדידת כתר הפיקוד מהמנהיגות הישנה  ,חסידת הסטטוס  -קוו והיציבות

העולמית  ,אל מנהיגות חדשה  ,היוצאת מנבכי העם העובד  .תהליך כזה  ,ניבא  ,יתרחש גם ביישוב .

.

זה יעלה מקרבו הנהגה  ,שתקלוט את המוני הפליטים הרצוצים בראש הקולטים יעמוד  ,כך קיווה ,

' הקיבוץ המאוחד '  .העתיד של קליטה המונית הצדיק את המשך הספרטניות וההתנגדות לפרטיות
שנהגו ב ' קיבוץ המאוחד ' בשנות

 38ר

השלושים .

ההנהגה טענה גם עתה  ,שהעלאת רמת החיים

האמיתית מתבטאת כ ' סמינריונים להשתלמות ושירה מאורגנת בציבור '  6 ' .אולם גם בין החברים
האידיאליסטים והגיבורים המפורסמים שב ' קיברן המאוחד ' היה מי שסבר  ,כי הצמצום הספרטני
61

אה " ה ,

.4 /6 /5

הוועידה הי " ג של הקיבוץ המאוחד  ,עין  -חרוד נללא תאריך ]  ,עמ '

62

ספר

63

מכתב דוד כנעני ליצחק בנקובר  ,ללא תאריך ,

אה "ה  /בטחון.4 /2 /

. 15 - 14

החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין

והעדר החירות של הפרט ביחס לפכים קטנים בחיי היומיום הקיבוציים  ,פוגעים בחברים ויפגעו
בקיבוץ

כולו .

64

בעוד שהתקווה לקלוט המונים נדחקה לאופק  ,השפיעה תקופת המלחמה על הדגשת קווי

האופי הצבאיים  ,שהיו נחלת הקיבוץ גם קודם  -לכן  .ברבים מקיבוצי ' הקיבצן המאוחד ' נקרא שטח
הקיבוץ ' מחנה '  ,ומראהו הלם בדרך  -כלל כינוי זה יותר משהלם את ישובי ' חבר הקבוצות '

ו ' השומר הצעיר '  .מחנות הפלמ " ח נקלטו בקלות בחדר  -האוכל הלא  -ביתי ,

ההמוני .

65

אכן טבנקין ביקש להתאים גם את חינוך הילדים לאופי המלחמתי הוה  .את השקפתו על החינוך
הספרטני לילדי ' הקיבוץ המאוחד ' שגיבש משך שנים  ,ביטא בנאומו המפורסם על בית  -הספר
והמלחמה  ,אותו נשא בפני מחנכים באוגוסט  , 1942באווירת הפחדים מהתקרבותם של הגרמנים

לארץ .

טבנקין  ,ששלל מכל וכל נסיגה מפני הגרמנים ואשר היה מהנחושים בירתר בהנהגת

66

היישוב בעמדתו זון 6טען שיש לחסן את בני הקיבצן מינקות  .לשם כך המליץ ללמוד  ' ,כיצד
הכשירו הנאצים את הנוער שלהם וכיצד עשתה זאת רוסיה '  .את התינוקות הציע לשכן במיבנה

' פתוח לרוח '  ,ולא במיבנה  -בטון  .את ילדי הגן ביקש ללמד כיצד להשליך אבנים ולהשתמש במקל

כנגד משליכי האבנים בין ילדי הערבים השכנים  .טיולים ביום ובלילה יהיו מרכיב חשוב בתכנית

הלימודים  ,שחלקה העיוני יורכב מסיפורי הגבורה של דמויות הגיבורים היהודים בכל הדורות .

68

אל החינוך ההמוני  -הספרטני והאנטי -אינדיבידואליסטי שהציע טבנקין לילדים  ,חברה מגמה
דומה עבור המבוגרים  .השאיפה ל ' מיליטריוציה של כל אדם בתוכנו ' הוצדקה בקביעה  ,ש ' אופי
אחר לנשק אם הוא בידינו '  ,כלומר העם החמוש מונע את הסכנה של כת צבאית

מתבדלת .

ואמנם צמיחת הפלמ " ח בחיקה של התנועה הקיבוצית  ,ובראש ובראשונה בחיקה של התנועה
שטבנקין עמד בראשה  ,היתה

אחד הגורמים לכך  ,שלא הפך לכת צבאית .

69

בתקופת המאבק לאחר

מלחמת  -העולם השנייה דומה היה לעתים  ,ששאיפתו של טבנקין בשיתוף ' הקיבוץ המאוחד '
בראש התנועה הקיבוצית  ,עם הפלמ " ח  ,הולכת ומתממשת  .ה ' מילטריזציה של כל אדם בתוכנו '
מצאה ביטוי הולם בעמידתם של משקי ' הקיבךן המאוחד ' במאבק ,

יגור ב ' שבת השחורה '  ,ביוני , 1946

ן7

מ 1943 -

ברמת הכובש

והפלמ " ח .

עקב היותם בסיסים של ה ' הגנה '

64

ראה  :מ ' ברסלבסקי ( עורך )  ,חנה סנש  ,תל  -אביב  , 1966עמ ' . 167 , 160 , 154 , 153 - 152 , 150 - 148

65

בעל ההשקפות הדומות לחברתו לצניחה  ,ראה ניר ( לעיל  ,הערה
תיאור קולע ביותר מצוי במכתבה של שמי הורבצו מגבעת  -חיים  -איחוד אלי מאוגוסט
, )7

הישוותה  ,כעולה חדשה  ,את חדר  -האוכל ביגור לזה של
66

אה " ה 25 /א ' . 1 / 10 /3 /

טבנקין נחשב באוגוסט
הגרמנית ראה

1942

:

והן ב ' צרור מכתבים '  ,נובמבר . 1942

א ' ברנר  ,איום הפלישה הגרמנית לארץ  -ישראל  .אפעל . 1981

למשל עמ '  , 25לעומת עמ ' . 88

טבנקין  ' ,בית הספר והמלחמה '  ,שם  .נראה כי דבריו של אהרן צתלינג ( ללא תאריך ) על ' הנכונות לעמוד
( אה " ה / 15 /

 . ) 66ומאידך קבע בכינוס מורים
אה " ה25 /א ' /כינוסי מורים .
ראה

כ 10 -

כאפריל

: 1943

צתלינג , ) 4 /6 /היו מכוונים נגד

דיבר טכנקין גם ברוח אחרת  ' :השוללים את

הצבא והנשק יהיו הטובים בחיילים ' ( בכינוס הבוגרים של ' המחנות העולים '

ב 10 -

כדצמבר

, 1939

לעיל  ,הערה

' אנו מחוייבים לחנך את הילדים לשנאה

ואיבה ' .

במאי , 1945

אה " ה 2 /

הרצאת יגאל אלון בסמינר לשליחים של ' הקיברן המאוחד ' על הפלמ " ח

בטחון . 105 / 16 /
71

ב 10 -

בדצמבר

על עמדתו של טכנקין ואישים אחרים בימי החרדה מפני הפלישה

בפרץ  . . .מלווה כשנאה לרובה  ,לאש  ,לאלימות . . .
מוטיבים במשנתו זו של טבנקין  .אם כי  ,בדרכו האמביוולנטית ,

70

. 1984

היא מספרת  ,כיצד

למנהיג הפופולרי ביותר בהסתדרות  .ראה מכתב יוסף תרעאלי להנהגת נצ " ח מיום

שנאה מתמדת '

69

. 222

בית -אלפא .

' בית הספר והמלחמה ' פורסם הן ב ' מבפנים '

 27באוגוסט  , 1942אה " ה  2/חו "ל /נצ " ח. 6 /
68

ולגבי אנצו סירני ,

בסמינר ' המחנות העולים ' בבן  -שמן  ,לעיל  ,הערה  , 46ובכינוס בוגרים של ' המחנות העולים '
, 1939

67

עמ '

70

ועד

ביבא -

ראה  " :סלוצקי ( עורך )  ,ספר תולדות ההגנה  ,ג  ,חלק ראשון  ,תל אביב
שם  ,עמ ' . 894 - 893
-

, 1972

ב 29 -

עמ '

. 186 - 182

קנן

)

ך

איל כפכפי

פלמחאים  .רישום מעזבונו של מנחם סופר ,

1948

הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' תפסה את המאבק כמאבק המוני ,עממי  ,של היישוב בארץ מבפנים ,
ושל המעפילים  ,החותרים אליו מבחוון  .את משקיה שלה  ,כבסיסי הפלמ " ח  ,במוקד של ' המלחמה
הטוטאלית'  ,שאפה לנהל ב' תכניתיות קסטרופאלית ' ,
הדרך

לאחרים ' .

73

72

ולהוות בכך דוגמה ומופת  ' ,להראות את

בתודעתה של הנהגה זו היה ה ' ארגון ' שעמדה בראשו זכאי לכתר של הנהגת

המאבק  ,בזכות היותו ' הנקודה הראשית שהותקפה ' על  -ידי הבריטים  ,ולא פחות מכך בהיותו
המוביל של ה ' ארגון ' הכללי  -ה ' הגנה '  ,והפלמ " ח

בתוכה .

74

על  -פי תפיסתם המהפכנית  ,לא

הקלפי והדמוקרטיה הפורמלית  ,כי אם היוזמה והפעילות המהפכנית 75הם שמזכים בכתר

.

ההנהגה נקודת הכובד האבנגרדיסטית של ' הקיבוץ המאומד ' הועתקה  ,במידה מסוימת כתוצאה

של המלחמה והמאבק  ,מהתחום ההתיישבותי אל התחום הצבאי ; כאילו החליף הפלמ " ח  ,בעצם
קיום בסיסיו ביישובי ' הקיבצן המאוחד ' ובעבודתו בהם  ,את שאיפת הקיבתן לקליטה המונית של
נוער לוחם לשורותיו שלו  .במה שלא הצליחו תנועות הנוער של הקיבתן  ,באי  -יכולתן לארגן המוני
72

דברי י ' אשד כוועידת יגור שנערכה

ב 13 - 7 -

ביוני

, 1946

ספר הועידה הט " ו  ,עין  -חרוד [ ללא תאריך ]  ,עמ '

. 133 - 132
140

73

דברי

74

דברי טבנקין במועצת ' הקיבתן המאוחד' בתל  -אביב ב 19 -בספטמבר  , 1946אה " ה  , 3 / 10 /5 /וכן דברי ר ' כהן  ,שם .

ר ' כהן

במזכירות ' הקיבוץ המאוחד '

ב 30 - 29 -

באוקטובר

 , 1946אה "ה 1 /ב' 33 /7 /א ' .

ראה גם דברי טבנקין ביום  -עיק לפעילי ' הגנה ' ובטחון ב 6 -בינואר  , 1945אה " ה  / 15 /גלילי  /הגנה וכטחון ; דברי "
75

אידלסון במועצת ' לאחדות העבודה '  ' -פועלי ציון ' ב 21 -בספטבמר  , 1946אה " ה  / 15 /גלילי /מפלגות. 2 / 1 /
ראה  " :בר  ' ,תנועה והנהגה במלחמת שחרור '  ,לאחדות העבודה  11 ,באפריל ו  9 -במאי . 1946
' לאחדות העבודה ' מהחודשים אוגוסט  -ספטמבר . 1946

וכן יתר גליונות

החלוציות הלאומית של הנחק טבנקין

נוער לעבודה ולהתיישבות  ,הצליח לכאורה הפלמ " ח

עבודה

והגנה .

:

אל הקיבוץ זרם נוער מהעיר לתפקידי

76

הנהגת הקיבוץ טרם נפרדה מחלומה על קליטת המוני פליטים  ,שרידי הגולה  .טבנקין שרטט

עתה את החלום ההמוני של הקיבוץ כבית  -יתומים ענקי הקולט את הפליטים האלה  ,ובעיקר את
הילדים

שביניהם .

77

על  -פי תמונת העתיד הזו  ,תוארו השרידים כחומר האנושי המתאים ביותר ,

בגלל ' נסיון חייו '  ,לקליטה בקיבוץ

:

אף פעם לא היתה היהדות כל כך מסוגלת

איבדו את קשריהם . . .
פוחדים מעבודה  .המחנות . . .

ליהפך . . .

לשותפים למפעלנו כמו עכשיו ,

.

.

משפחותיהם מזועזעים  ,חסרי פחד משינויים למדו עבודה  .לא

.

במשך זמן קצר הרסו כל הרגל לנוחיות ביתית מסוגל

להרבה מאד דברים  ,לא נוחות  ,בתנאים קשים ואכזריים  .לעבודה קשה  . . .ראה סכנות .
יותר שליט על גופו  . . .המוני יהודים מסוגלים לחיות בתנועתנו  .הרבה עיכובים נעלמו .
היהודי  -בודד  .תנועה בשבילו היא תחליף למשפחה  ,לקשרים אחרים  . . .אנחנו
התנועה החלוצית המגשימה  .פרטנדנטים בעלי אפשרויות להגמוניה ביהדות זאת  .היינו
תמיד פרטנדנטים  ,אבל אחרים  . . .אינם עכשיו יותר גורמים  . . .לא רק מה שאפשר
באופן אובייקטיבי  ,אלא התנועה במציאות ישר אלינו " .
טבנקין היה ער לחולשותיה של היהדות הזו  ,לרדיפתה אחרי רווחה חומרית  ,לספקולציה שפרחה
במחנות הפליטים בגרמניה וכן לשנאה שרחשו כלפי כל צורה של שותפות  ,בראותם בה המשך
הכפייה של המחנה או הקולחוז  .אולם בהתאם לתקוותו בראשית המלחמה  ,להפיק ' מתוק מעז '
מאימותיה  ,להשיג חישול גופני ונפשי  ,ראה בשרידים את ההמונים חסרי הבית שיגדשו את

מחנות -הקליטה של אותה תנועה אשר הקפידה לבנות עצמה כמחנה  -קליטה  ,ולא כבית אינטימי
ואנוכי לחבריה שלה  .נבואת הקליטה של טבנקין תאמה את השקפתו על הצורה שבה יש לנהל את

העפלתם של השרידים  .הוא לא האמין במשא  -ומתן מריני ובשימוש בפליטים כ ' קלף ' בדיונים על

.

פתרון בעיית הפליטים טבנקין תבע לפזר את מחנות הפליטים בגרמניה ולהוביל אותם לחופי

.

הים  -התיכון משם  ,הציע  ,יש להעלות את הפליטים בדרך המאבק על חופי הארץ  ,ולא להירתע
מהקרבנות הרבים אשר צפה כי יפלו מכדורי הבריטים  .את הקרבנות ראה כמחיר הכרחי של

הגאולה  .היהודים שיהיו חלשים מדי  ,גופנית ונפשית  ,ייקלטו מחדש בגולה .

79

בחזונו של טבנקין

היו המלחמה והמאבק המתמידים תהליך הכרחי וגם תהליך חינוכי וסלקציוני  ,לעיצובה של אומה

יהודית חדשה בארץ  -ישראל  ,אומה ציונית -סוציאליסטית .תפקיד ראשי בעיצוב זה ייעד לתנועתו
שלו  ,שאותה בנה משך שנים

לכך .

גם לאחר הכחדתה של ה ' רורבה ' החלוצית באירופה  ,השתעשעה הנהגת ' הקיברן המאוחד '
בחלומות על קליטה המונית ודומיננטיות חברתית  ,התיישבותית ופוליטית  .התנגדותה של הנהגה

זו לוועדה האנגלו  -אמריקנית
76
77

78
79

ב 1946 -

ולהחלטת החלוקה באו " ם ב  , 1947 -ובעצם לכל יוזמה

ראה דברי יגאל אלון בסמינר השליחים  ,לעיל  ,הערה .69
ראה דברי טבנקין בוועידת הקיברן המאוחד ביגור ( לעיל  ,הערה  , )72עמ ' . 295
דברי טבנקין במזכירות ' הקיברן המאוחד' ב 20 -ביולי  , 1947אה "ה 1 /ב' /ה. 32
שם  ,שם  .וכן עדות חיים יחיל ( הוכמן ) במזכירות מפא " י ב  24 -ביולי  , 1946ב " ב  , 24 /46 /וכן עדותו בפני דב לוין
ב 11 -

פה ) .

בדצמבר  , 1966האוניברסיטה העברית  ,המכון ליהדות זמננו  ,תיעוד בעל  -פה ( העתק באה " ה  ,תיעוד בעל -

וכן טבנקין בראיון עם א ' ברנר

ב 10 -

במאי , 1969

אה " ה  / 13 /ו' . 1 /2 /

וו* ו

איל כפכפי

יצחק שדה ,

1950

מדינית הכרוכה בפשרה טריטוריאלית לקראת מלחמת העצמאות ובמלחמה עצמה ,

80

היתה חלק

בלתי  -נפרד מחלומה על התיישבות קיבוצית וחלוצית נרחבת  ,שתושג בדרך המאבק העממי
ותאוכלס בשרידי השואה וביהודים מכל ארצות תבל אבל בצד החלום ההמוני  ,לא משכה הנהגה זו

את ידה מהמעשה המציאותי ביותר  :חבריה היו  ,כאמור  ,בעלי השפעה דומיננטית בארגון ה ' הגנה ' ,
ובמיוחד הפלמ " ח  ,על ניצני חילות האוויר והים שהיו כלולים בו  .הדומיננטיות של ' הקיבצן
המאוחד ' בארגונים אלה נשאה אופי פוליטי יותר  ,ככל שהתקרבה מלחמת העצמאות ובמהלכה ,
גם משום ש ' הקיבוין המאוחד ' הצטרף עתה אל המפלגה השמאלית החדשה  ,מפ " ם ( מפלגת
הפועלים

המאוחדת) .

ערב המלחמה צייד טבנקין את צעירי ' הקיבצן המאוחד ' העתידים לגונן על המדינה העברית ,
מי במסגרת הפלמ " ח ומי ביישובי הספר  ,באידיאולוגיה הלאומית שתאמה  ,לדעתו  ,את

תפקידם .

בהתאם להשקפתו הלאומית הבסיסית  ,אותה ניסח בחריפות בסוף מלחמת  -העולם הראשונה ,

פיתח עתה את עמדתו ביחס לערבים בארץ  .הוא קבע  ,שאופיים של הערבים מנוגד לפיתוח הארץ ,
!ב14

פ%

אגרותיו של יצחק בל  -אהרון לברל רפטור מיום
( אה " ה  / 15 /בן  -אהרון )

23

בספטמבר

1946

ולחברים מיום

30

בספטמבר

1946

מעידות  ,כי היה יוצא  -דופן בהנהגה בתביעתו מחבריו לשקול כאורח ריאליסטי את

הצעות החלוקה  .החברים לא היו מוכנים לשקול הסכמה לחלוקה  .דוגמה מאלפת לכך היא הצעתו של אהרון

ציולינג בוועדה המייעצת שליד הסוכנות בניו  -יורק ב 23 -באוקטובר  , 1947שלא לוותר שום ויתור טריטוריאלי.
' עדיף שהם יחתכו בלי הסכמחנו '  .משה שרתוק חמה  ' :פשוט יחחבו  ,בלי כל שאלות ? ' אצ " מ . 25 / 3142 ,

יצחק טבנקין
סופד על קברו
של יצחק שדה ,
גבעת  -ברנר 1952

שאותה רק השמו ושדדו  .בעוד שאת העם היהודי תיאר כעם חרוץ ואינטליגנטי  ,העם היחיד
שהביא לארץ שגשוג ופריחה  ,את המוסלמים והנוצרים תיאר כמי שמעוניינים בפיגורה הכלכלי

והתרבותי של הארץ  .טבנקין לא קרא לנישול הערבים כיחידים  ,אולם שלל מהם כל זכות לאומית

על ארץ  -ישראל .

ן

"

במהלך מלחמת העצמאות נעה הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' בין גיאות לשפל  .בראשית המלחמה

התברר  ,שהפלמ " ח  ,אשר הנהגה זו סייעה לטיפוחו בעקשנות במשך שנים  ,ביחד עם בני  -בריתה

הפוליטיים  ,כגון יצחק שדה  ,הציל עתה את היישוב העברי  .במסירות והקרבה שימשו רבים
מהצעירים כאותן דבורים העוקצות ומתות בעד עמן  ,כפי שלימד טבנקין  ,ובכך העניקו שהות
לגיוסו וארגונו של צה " ל  .הברי ' הקיבתן המאוחד ' והקרובים אליו מבחינה פוליטית מילאו
תפקידי  -מפתח בצה " ל  ,שהדף את המתקפה של מדינות  -ערב במחצית

. 1948

מאידך  ,מאותה עת

ואילך נחשפה גם האשליה של שייכות הפלמ " ח ל ' צבא ' החלוצים הקיבוצי ההתיישבותי  .במהלך
המלחמה עברו הצעירים אשר גדשו את קיבוצי ' הקיבוץ המאוחד '  ,אל בסיסי צה " ל  .הנהגת
' הקיבוץ המאוחד ' טיפחה עדיין את חלום הצבא החלוצי הישראלי  ,שיעביר את כל צעירי המדינה

דרך ההתיישבות הקיבוצית במהלך שנות השירות בצבא  .אולם במהרה נתברר לה  ,שרק ההכשרות

התנועתיות שלה מתוך הפלמ " ח זמינות  ,במידה מסוימת  ,להתיישבות במסגרת ' הקיבוץ המאוחד ' .
אפשר  ,שהאידיאולוגיה של יצחק טבנקין היתה מכשיר יעיל לגיבושו של צבא מתיישבים
צעירים ושל צבא מתנדבים צעירים בתקופה חלוצית והירואית יותר מאשר מכשיר לניהולה של

תנועת יישובים קיבוצית רבת  -דורות  .אולם תרומתה של האידיאולוגיה הזו למשברים הקשים

81

דברי טכנקין בסמינר הפלוגות הצעירות ובני המשקים ב ' קיבהן המאוחד '  ,למשל בהרצאה
אה " ה ,

25א ' . 7 / 1 /5 /

ועוד  .ראה במיוחד דבריו

ב4 -

בינואר

, 1948

שם ,

. 5 /2

ב 20 -

בדצמבר

, 1947

1 43

איל כפכפי
שפקדו את

' הקיבוץ המאוחד ' לאחר מלחמת העצמאות  ,חורגים ממסגרת מאמרנו  .אידיאולוגיה זו

היתה מיזוג של הפכים  .הלהט הציוני  -סוציאליסטי ששוקע בחלום הצלתו של עם ישראל ושיקומו ,

התגבש לכלל מסכה  ,שקנאותה האפילה לעתים  ,על יסודותיה ההומניסטיים  ,הלאומיים והכלליים .
השאיפה לברוא יהודי חדש גבלה  ,לעתים באי  -החשבה ובחוסר  -התחשבות בפרט היהודי  ,אם זה

לא הסתגל לדרישות המחמירות של החלוציות בנוסח ' הקיבצן המאוחד '  .הצורך בארץ  -ישראל
במולדת היחידה של העם

היהודי הוביל לזלזול בקשריהם של אנשים אחרים לכיברת  -אדמה וו .

הקנאות והלהט החלוציים שהביאו ברכה רבה  ,היו כרוכים גם

1 44

בהד  -צדדיות לאומית ואנושית .

בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
ו ' הדסה ' בירושלים  -הכנות ושנים ראשונות
דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

ייסוד בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו ' הדסה ' בירושלים מדגים כיצד נסיבות
היסטוריות יצרו פער בין התכנונים המוקדמים לבין ביצועם הלכה למעשה .
להלן ייעשה נסיון לעקוב אחר המתח המתמיד בין התכנון לביצוע ואחר הדיונים והוויכוחים

שליוו כל העת את תהליך הקמת בית  -הספר לרפואה  ,ולהסביר את גורמיהם * .
בין מוסד אקדמי ( האוניברסיטה

העברית )

השותפות הייחודית

לבין ארגון פילנטרופי ( הסתדרות

' הדסה ' ) בתכנונו ,

הקמתו וניהולו של בית  -הספר לרפואה בירושלים תעמוד במרכז דיוננו ; שכן היא עיצבה את אופיו
והשפיעה רבות הן על התכנונים המוקדמים והן על ההקמה  ,בטווח הקצר ובטווח הארוך .

ציוני  -דרך
הרעיון להקים בית  -ספר לרפואה בירושלים עלה עוד לפני מלחמת  -העולם הראשונה  .כבר בשנת
הוכרז בקונגרס הציוני האחד  -עשר על הצורך בהקמתו כחלק מהאוניברסיטה העתידה

1913

להיווסד  ; .ואולם הצעד הראשון למימושו של הרעיון ננקט רק לאתר סיום המלחמה  ,עם ייסוד
המכון למיקרוביולוגיה והמחלקה לפאראזיטולוגיה בשנות
העברית ,

שנפתחה רשמית בשנת  . 1925בשנת

1921

העשרים ,

כחלק מהאוניברסיטה

נרתמה ' האגודה של הרופאים היהודיים

בארצות  -הברית '  ,בראשותו של ד " ר נתן רטנוף  ,לפעולה למען בית  -הספר לרפואה  .האגודה אספה

סכומי -כסף ניכרים לשם הקמתו ואף רכשה לתכלית זאת שטח של כ  30 -דונם על הר  -הצופים .

ברם ,

לפעולה זו לא היה המשך מיידי  2 .בעשר השנים הבאות לא חלו התפתחויות נוספות הקשורות בייסוד

בית  -הספר לרפואה  ,מלבד פיתוחן של מחלקות מדעי
בשנת

1936

הטבע .

3

האוניברסיטה העברית והסתדרות הנשים הציוניות ' הדסה ' תתמו על הסכם להקמת

מרכז רפואי על הר  -הצופים  .המרכז החדש  ,שהחל לפעול בשנת

, 1939

כלל את בית  -החולים על שם

רוטשילד  ,את בית  -הספר של האוניברסיטה להשתלמות רופאים ומחקר ( הפרה  -פקולטה

*

1
2

לרפואה )

תמצית של חיבור הדן בתולדות בית  -הספר לרפואה בירושלים  ,שנכתב בעידודם וביוזמתם של
הינופרופ
הדיקנטזהושל
מאמר
' שמואל קוטק  ,ראש המדור לתולדות הרפואה  ,הפקולטה לרפואה  .לצורך הכנת החיבור
הסתייענו בחומר ארכיוני המצוי בארכיון האוניברסיטה העברית  ,הר  -הצופים  ,ובראיונות אישיים .
 . 225ק 1973 ,
3

 .ק 1954 ,

"

זסץ New

Jerusalem

,

.

 Gi[ead: T e Story ofHadassahח ] 14 . Levin , Balm
~~adassah Medical
 ; The' Hebrewב ' ברשאי  ' ,ההכנות לפתיחת
.
University-H

האוניברסיטה בירושלים ושנותיה הראשונות'  ,קתדרה  ( 25 ,תשרי ,תשמ " ג)  ,עמ '  . Friedenwald, The ; 78 - 77מ
) ( Introduction
3

"

Jews and Medicine, Baltimore 19

בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה  ,ירושלים  , 1949עמ '

.5

145

מישכנו הישן של בית -
החולים ' הדסה ' על  -שם
רוטשילד במרכז העיר
( כיום ליד גן אוסטרי ,

בטרם המעבר להר -

הצופים

ואת בית  -הספר לאחיות 4 .
האוניברסיטה התחייבה לקיים את מעבדות המחקר הרפואי ולהרחיבן .

' הדסה ' התחייבה להקים ולתחזק את בית  -החולים האוניברסיטאי  ,ואילו

המרכז הרפואי ( בשנת

) 1939

5

עם השלמת בנייתו של

החלה בפעולתה גם הפרה  -פקולטה לרפואה  .תחילה  ,ריכזה את

מאמציה בארגון השתלמויות לרופאים ותיקים ובפיתוח של המחקר הרפואי  .ברם  ,התביעה להקמת

בית  -ספר לתלמידים הלכה וגברה  ,הן מצד התלמידים הפוטנציאליים והן מצד הסתדרות ' הדסה ' ,

שראתה בו את פסגת פעולתה הרפואית בארץ  -ישראל .

6

האילוצים של מלחמת  -העולם השנייה עיכבו את ההכנות לפתיחת בית  -הספר  ,אך עם סיומה
( ) 1945

נחתם הסכם נוסף בין האוניברסיטה ו ' הדסה '  ,לפיו הסכימו שני הגופים להיות שותפים

146

שם .

4

שם ,

6

בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 3
בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , )3עמ '  ; 6פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מיום  21ביוני
בנובמבר  , 1945הארכיב המרכזי של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים נלהלן  :ארכיב האוניברסיטה ] .

5

 1944ו 4 -

המרכז הרפואי בהר  -הצופים  ,תצלום  -אוויר ,

1939

בעקבות ההסכם פתחו הסתדרות ' הדסה ' ושוחרי האוניברסיטה העברית בארצות  -הברית  ,במגבית
מיוחדת לשם איסוף הסכום הגדול הנדרש

( 3 , 200 , 000

דולר)  7 .במקביל לאיסוף הכספים החלה

מועצת הפרה  -פקולטה לקיים דיונים קדחתניים על תכנית הלימודים של בית  -הספר העתידי  ,ועל
מועד פתיחתו הרצוי .

8

כוונת המתכננים היתה לפתוח את בית  -הספר בסתיו  . 1948אולם המצב הבטחוני הקשה שנוצר
עם פרוץ מלחמת
ב 13 -

באפריל

השחרור  ,כפה עליהם לשנות את
1948

תכניתם ' .

הותקפה שיירת מכוניות של ' הדסה ' בדרכה להר  -הצופים הנצור  .בהתקפה

נספו עשרות רופאים ואחיות  ,וביניהם שלושה אישים שהיו האחראים העיקריים לתכנונו ולארגונו

של בית  -הספר לרפואה  :חיים יסקי  ,מנהל ' הדסה ' בארץ  -ישראל ; משה בן  -דוד  ,מזכיר ועדת הפיתוח
של הפרה  -פקולטה

;

וליאוניד דולז ' נסקי  ,ראש המחלקה לפתולוגיה נסיונית והמעבדות לחקר

הסרטן .
הסתדרות ' הדסה ' היתה נחושה בדעתה לקדם

את המפעל  ,למרות כל הקשיים , .
0

היא לחצה על

הנהלת האוניברסיטה לפתוח את בית  -הספר במועד שתוכנן  ,אלא שזו היססה בגלל המחסור

במבנים  ,ציוד  ,כסף וכוח  -אדם  .דרישות תקיפות לפתיחה מיידית של בית  -ספר לתלמידים הופנו אל

7

פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מיום

13

ביוני

22 , 1940

ביוני

1941

ו4 -

בנובמבר

, 1945

ארכיב

האוניברסיטה .
8

הוויכוחים על תכנית הלימודים ועל תאריך הפתיחה נערכו ברוב ישיבות הפרה  -פקולטה  ,החל מסוף מלחמת -

10

העולם השנייה  .ראה פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מן השנים  , 1948 - 1945ארכיב האוניברסיטה .
כיח -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 6פרוטוקול מועצת הפרה  -פקולטה מיום  16בפברואר . 1948
שם  ,עמ ' . 10 , 3

9

ץל1 * 4
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האוניברסיטה מצד שירותי הבריאות של צה " ל ומצד סטודנטים שהפסיקו את לימודי הרפואה

בחוץ  -לארץ והתגייסו לצה " ל על  -מנת להשתתף במלחמת השחרור  .לחץ זה נשא פרי ובעקבותיו
נתקבלה החלטה לפתוח את הלימודים בקיץ

, 1949

בכמה קורסי  -רענון פרה  -קליניים ובקורסים

בית  -הספר לרפואה בירושלים

הקליניים עבור סטודנטים שסיימו כבר בחוץ  -לארץ את הלימודים הפרה  -רפואיים ואת חלק הארי
הפרה  -קליניים  .ח

של הלימודים

ההוראה הכלתי פורמלית לבני המחזור הראשון  ,כולם לובשי מדים  ,החלה כבר בחורף
הפתיחה הרשמית של בית  -הספר נערכה רק בל " ג בעומר

בסוף שנת

1949

( 17

במאי

, 1949

אך

 . ) 1949ט

נפתחה בבית  -הספר לרפואה כיתת  -לימוד שנייה  .היא כללה סטודנטים שנזקקו

רק לשנת  -לימודים אחת לשם קבלת התואר דוקטור .

3ן

במשך שלוש השנים הראשונות לקיום בית  -הספר התקבלו אליו רק תלמידים שסיימו כבר את

הלימודים הפרה  -קליניים בחוץ  -לארץ  .אך בטקס סיום הלימודים של המחזור הראשון
) 1952

( 13

במאי

נסגר המעגל  .מייד לאחר שהמסיימים נשבעו את שבועת ' הרופא העברי '  ,הוכרז על פתיחת

המחזור הראשון  ,שילמד רפואה בשיטתיות  ,מן הקורסים הפרה  -רפואיים ועד לעבודה המעשית
שבסיום הלימודים הקליניים .

4ן

כשנה ומחצה לאחר  -מכן ( נובמבר

) 1953

נפתחו רשמית שני בתי  -ספר נילווים  ,לרפואת  -שיניים

ולרוקחות  .כל שירותי ההוראה והמעבדה לסטודנטים הלומדים בהם ניתנו על  -ידי בית  -הספר
לרפואה .

!5

אירועי מלחמת השחרור כפו על האוניברסיטה ו ' הדסה ' להעביר את מתקני השירות

הרפואי ,

המחקר וההוראה מהר  -הצופים אל מבנים זמניים בעיר היהודית  .מבנים אלה נרכשו בחפזון  ,בלי
קשר למידת התאמתם לצרכים  .לפיכך התנהל הלימוד כבית  -הספר לרפואה בשנות החמישים
בבניינים צפופים וישנים  ,שהיו מפוזרים באקראי במרכז העיר  .כבר בראשית שנות החמישים הוחל

בדיונים על מיקומו של מרכז רפואי חדש  ,שיירש את הר  -הצופים  .בסופו של דבר הוחלט להקים
אותו על שטח גדול באזור עין  -כרם .

16

בניית המרכז הרפואי בעין  -כרם התנהלה באיטיות ונמשכה זמן רב מהצפוי  .הוא נפתח רק
באוגוסט

, 1960

כ  8 -שנים לאחר הנחת אבן  -הפינה  .המעבר לעין  -כרם פתח עידן חדש בתולדות בית -

הספר לרפואה  .במרכז החדש רוכזו יחדיו  ,על  -פני שטח נרחב  ,מחלקות בית  -החולים  ,המעבדות ,

חדרי הלימוד והספרייה הרפואית  .באופן כזה נפתחו אפשרויות חדשות לרכישת ציוד ומיכשור
מודרניים  ,להעלאת הרמה הרפואית והמחקרית ולהרחבת ההתמחות וההתמקצעות .

!7

משוה  -פקולטה לפקולטה
הפרה  -פקולטה לרפואה  ,או בשמה הרשמי ' בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה להשתלמות

ומחקר '  ,החלה לפעול בראשית שנת

, 1939

עם פתיחת המרכז הרפואי החדש על הר  -הצופים  .תנאי

הכרחי לפעילותה האקדמית היה הההלטה שקיבל חכר הנאמנים של האוניכרסיטה ( בספטמבר
11
12

13

14

15
16

17

שם  ,עמ '

;6

פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מיום , 1

3

בנובמבר

, 1948

ארכיב האוניברסיטה .

בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 11לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 227
רבים מתלמידי כיתה זו היו יוצאי בולגריה  ,ומשום כך כונתה ' קורס  -הבולגרים '  .אחר  -כך  ,כדי להימנע מהדגשת
העדתיות שונה כינויה ל ' קורס הגומרים '  .לוין  ,שם ; פרוטוקול מועצת הפרה  -פקולטה מיום  11כינואר . 1950
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 228
בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , )2עמ ' . 4
על  -פי ראיונות עם קלמן מן (  9בדצמבר  ) 1983ועם משה פריבס (  16בפברואר . ) 1984
על  -פי ראיון עם קלמן מן ,

שם .
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דורון נידרלנד שהר קפלן
) 1938

לפיה ' הוא

האוניברסיטה ' .

!8

הנאמנים ]

[חבר

מקבל את המחלקה הרפואית כחלק בלתי נפרד מן

המשמעות המעשית של החלטה חשובה זו היתה יצירת גוף אקדמי -הוראתי

ומחקרי חדש בתחום הרפואי  ,שאמור להפוך לפקולטה לרפואה  .רקטור האוניברסיטה הבהיר זאת
במפורש כאשר כינה את הפרה  -פקולטה לרפואה  ,בישיבתה החגיגית הראשונה כ ' אחות הצעירה של
שתי הפקולטאות

הקיימות ' .

9ן

אולם אילוצים וקשיים מסוגים שונים מנעו הקמה מהירה של בית -

ספר לתלמידים  ,וכך אירע שהפרה  -פקולטה התקיימה ופעלה במשך עשר שנים .

מן הפרוטוקולים של ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה בשנותיה הראשונות

( ) 1945 - 1939

עולה  ,כי

היא התרכזה בארגון השתלמויות לרופאים ובפיתוח המחקר הרפואי  .תכנון בית  -הספר לתלמידים

הוצב אז בעדיפות שנייה בלבד  .ההשתלמויות אורגנו לרופאים עולים מחוץ  -לארץ שלא היו בקיאים

במחלות המיוחדות של ארץ  -ישראל  ,כמו גם לרופאים צעירים  ,שהכשרתם המעשית בבתי  -החולים
היתה מועטה .

20

בשנות מלחמת  -העולם השנייה גבר מאוד הצורך בהשתלמויות  ,בעיקר בתחומי כירורגיית

הפציעות והטיפול במחלות מידבקות  .הפרה  -פקולטה נרתמה מייד למשימה והחלה לארגן קורסים

והשתלמויות מיוחדים בתחומים אלה  .במקביל הוחלט  ,כי ' את הדיון בשאלות שיש להם קשר עם
יצירת פקולטה לתלמידים יש לדחות לזמנים נוחים יותר '  .י 2חיים

יסקי  ,מנהל ' הדסה '  ,חלק על גישה

זו ותבע במשך כל שנות המלחמה לזרז את הדיונים בקשר להקמת בית  -ספר לתלמידים  .כמו  -כן

ביקר את חברי הפרה  -פקולטה על ההתרכזות היתרה במחקר והזנחת

בקיץ

, 1944

ההוראה  .ע

כאשר מלחמת  -הערלם השנייה קרבה לסיומה  ,חשו אף חברי הפרה  -פקולטה עצמם

אי  -נחת לגבי ' דלות ההישגים ' בקשר להקמת בית  -הספר לתלמידים  .הם אימצו את גישת יסקי  ,ויחד
עימו הפנו אצבע מאשימה כלפי הנהלת האוניברסיטה  ,על שהיא מעכבת את הקמת הפקולטה .

היסוסי האוניברסיטה נבעו משני טעמים עיקריים

:

23

הקושי להתמודד עם הנטל התקציבי הכרוך

בהקמת פקולטה לרפואה  ,והחשש מפני ירידה ברמה המדעית  -מחקרית של האוניברסיטה כתוצאה
משילוב רופאים בה .

24

לעומת זאת  ,לחצה הסתדרות ' הדסה ' כל העת להפיכת הפרה  -פקולטה לפקולטה  .היא ראתה

במפעל את שיא פעילותה הרפואית בארץ  -ישראל  ,ולכן היתה מוכנה להפנות אליו את כל המשאבים
הכספיים הדרושים  .כתוצאה מלחציה ובעקבות תביעת התלמידים הפוטנציאליים שהפסיקו את

לימודיהם באירופה  ,הגיעו ראשי האוניברסיטה למסקנה  ,כי יש לזרו את התהליכים להקמת בית -
ספר לתלמידים .

25

ביולי

1945

נחתם ההסכם בין האוניברסיטה ו ' הדסה '  ,לפיו הסכימו שני המוסדות

לפעול במשותף למען הקמת בית  -הספר כ ' מפעל אחד ובלחי ניתן לחלוקה ' .

18

מתוך החלטות חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית  ,הוועידה

ה 9 - 7 , 11 -

בספטמבר  , 1938סעיף  , 31ארכיב

האוניברסיטה .
19

20
21

150

הפרוטוקול של הישיבה הראשונה של מועצת הפרה  -פקולטה מיום

1

כדצמבר

, 1938

כינואר י-

שם .

פרוטוקולים של ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה  ,מיום  16בינואר , 1939
פרוטוקול של ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  13ביוני  , 1940שם ; ראיון עם חיים  -שלום הלוי (  16בנובמבר
5

8

במארס

41983
22

23
24

25

דברי חיים יסקי בישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום  5במארס

ו  8 -בספטמבר

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  21ביוני . 1944
על  -פי ראיון עם אנדרה דה  -פריז (  27באפריל . ) 1984
פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

4

בנובמבר

, 1945

שם .

, 1943

שם .

. 1940

בית  -הספר לרפואה בירושלים

מעתה ואילך החלו העניינים להתגלגל ביתר  -מהירות  .את מרבית הישיבות בשנים

1948 - 1945

הקדישה הפרה  -פקולטה לתכנית הלימודים של כיח  -הספר ולשאלת מועד פתיחתו  .לישיבות אלה

הוזמנו רופאים מומחים מחוץ  -לארץ שהירצו על שיטות ההוראה והלימודים הנהוגות בארצותיהם .

במקביל החל יסקי לשלוח לארצות  -הברית רופאים צעירים של ' הדסה '  ,המיועדים להורות בבית -

חדישות .

הספר לרפואה  ,כדי להכיר שיטות  -הוראה

26

לגבי מועד הפתיחה הוחלט תחילה  ,כי תאריך היעד יהיה שנת הלימודים  . 1947 / 8התכנון היה
להתחיל בקורסים הקדם  -רפואיים ולהתקדם בשיטתיות הלאה אל הלימודים הפרה  -קליניים
והקליניים .

27

אולם הבנייה על הר  -הצופים לא התקדמה בקצב ה רצוי  .למרות זאת  ,החליטו חברי

הפרה  -פקולטה לעשות כל מאמץ על  -מנת להתחיל את הלימודים

מבחינת מספר התלמידים  ,הציוד והמבנים .

28

ב , 1948 -

ולו גם ב ' תכנית מינימום '

אלא שאז פרצה מלחמת השחרור  ,ששיבשה לחלוטין

את לוח הזמנים .
בחודשים הראשונים של שנת

, 1948

על  -אף ההחמרה במצב הבטחוני  ,דבקה עדיין הפרה -

פקולטה בעמדתה  ,כי יש לפתוח את הלימודים בסתיו אותה שנה ; ואולם האוניברסיטה התנגדה
בתקיפות  .נימוקיה היו  :בעיות הבטחון האסו מאוד את הבנייה על הר  -הצופים ; המצב הכספי אינו
מאפשר זאת כעת
הספר .

29

;

שוררת אי  -בהירות לגבי החלק היחסי של האוניברסיטה ו ' הדסה ' במימון בית -

עוד הוויכוח על תאריך הפתיחה מתנהל  ,אירע אסון השיירה שהותקפה בדרך להר  -הצופים .

הגשמת החזון של ייסוד בית  -הספר נראתה רחוקה יותר מאי -פעם  ,הן עקב האבידות הכבדות בקרב
הצוות הרפואי שאמור היה ללמד בו  ,והן בגלל הניתוק המוחלט של הר  -הצופים והמרכז הרפואי
מירושלים  .אולם הנהלת ' הדסה ' בארץ המשיכה להכריז  ,כי הקמת בית  -הספר לרפואה היא היעד

המרכזי שלה בשטח הבריאות  ,וכי היא תמשיך לפעול לקידומו  ,למרות האסון .

30

כחודש ימים לאחר ההתקפה על שיירת ' הדסה ' הוקמה מדינת ישראל  .תוך זמן קצר הגיעו ארצה
עשרות אלפי עולים מכל קצות תבל  ,שרבים מהם סבלו ממחלות קשות  .ממשלת ישראל וראשי
' הדסה ' התלבטו כשאלה  ,האם להמשיך ולהעמיד את ייסוד כית  -הספר לרפואה כראש סדר
העדיפויות  ,או שמא יש לדחות את פתיחתו למשך כמה שנים  ,לנוכח הנסיבות החדשות  ,על  -מנת
שניתן יהיה להפנות את האמצעים הכספיים הדרושים למתן שירות רפואי לעולים החדשים .

ן

'

הממשלה נטתה להעדיף את השירות לעולה וביקשה מ ' הדסה ' להצטרף אליה בארגון המפעל
הרפואי הדחוף הזה  .אך עלי דייוויס  ,המנהל בפועל של ' הדסה ' בישראל  ,שכנע את מועצת נשות

' הדסה ' בניו  -יורק להמשיך ולהתרכז בהקמת בית  -הספר לרפואה  .הוא טען  ,כי שירות רפואי לעולה
יכול להינתן גם על  -ידי הרשויות הממלכתיות  ,בעוד שבנטל הכספי הגדול הכרוך ביסוד בית  -ספר
26

משקל רב ניתן לחוות  -דעתם של נציגי ' הוועדה הרפואית המייעצת '

) ( Medical Advisory Board

של ' הדסה '

בארצות  -הברית  ,יונס פרידנוולד וויליאם פרלצוויג  ,שהציגו בפני מועצת הפרה  -פקולטה את ההבדלים בין

החינוך הרפואי האמריקני לבין זה האירופי  .ראה פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום
27

16

בדצמבר

 14 , 1945ביולי  13 , 1946במאי  ; 1947לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 225
פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  4בנובמבר  , 1946שם .

28

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

29

פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

המשותפת לאוניברסיטה ול ' הדסה ' מיום

1

30

נ3

על  -פי ראיונות עם קלמן מן

(9

 16ו 29 -

במארס

דברי עלי דיויס בישיבת ועדת הפיתוח מיום
בדצמבר

 26באוקטובר

17

, 1948

. 1947

כפברואר

שם .

ביולי  , 1948שם .

6 ; 1983

בינואר

. ) 1984

151
; 1948

פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח

דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

אמבולנס משוריין
של

' הדסה ' 1948 ,

לרפואה ובאחזקתו השוטפת יכולה לשאת רק ' הדסה '  .הוא הציע  ,כי הממשלה תטפל בבריאות
העולים  ,ו ' הדסה ' יחד עם האוניברסיטה תמשכנה לפעול לפתיחת בית  -הספר .

32

ההתלבטויות והספקות האלה יצרו את הרושם  ,שדחייה של שנה  -שנתיים בתאריך הפתיחה היא

בלתי  -נמנעת  .אלא שאז נכנסו לתמונה שני גורמים חדשים  -שירותי הבריאות של צה " ל
והסטודנטים הפוטנציאליים עצמם  -שהביאו לתפנית בלתי  -צפויה  .חיים שיבא  ,ראש שירותי

הרפואה של ה ' הגנה ' ואחר  -כך של צה " ל  ,קרא בינואר

1948

רפואה בחונן  -לארץ  ,לחזור מייד ארצה ולהלחם לצד חבריהם .

לסטודנטים הארץ  -ישראלים שלמדו
כ 50 -

מהם נענו לקריאה ולבשו מדים .

עם קום המדינה הצטרפו אליהם סטודנטים  -עולים חדשים  ,שאף הם הפסיקו את לימודיהם בארצות
אירופה ובאו ארצה להלחם  .המכנה המשותף לשתי הקבוצות הללו היה היותם חיילים בשירות פעיל

בצה " ל  ,שהספיקו לסיים כבר שנתיים  -שלוש של

לימודי  -רפואה .

33

חיים שיבא טען  ,כי המועמדים הראשונים לקבלה בבית  -הספר לרפואה צריכים לבוא מקרב שתי
הקבוצות האלה  .כמו  -כן סבר  ,שהצרכים של המדינה והצבא מחייבים פתיחה מיידית של בית  -ספר
לרפואה  .לפיכך  ,הציע ל ' הדסה ' ולאוניברסיטה לא להתחיל  ,כמתוכנן  ,בהוראת השנה הפרה -

רפואית הראשונה  ,אלא להתחיל בקורסי  -רענון פרה  -קליניים בתחומי האנטומיה

והפיסיולוגיה ,

ומייד עם סיומם להתחיל להורות לסטודנטים החוזרים והעולים את הנושאים והמקצועות
הקליניים .

34

את השקפותיו ודרישותיו ניסח שיבא במכתב לעלי דייוויס  ,תוך שהוא רומז  ,כי אם ' הדסה '
152
2נ
33
34

על  -פי ראיון עם עלי דיויס
על  -פי ראיון עם גרשון גיטלין
לוין  ,שם .

( 28

במארס
( 17

. ) 1984

בפברואר

; ) 1984

לוין ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

. 227

בית  -הספר לרפואה בירושלים

והאוניברסיטה לא תיעננה לבקשתו  ,יאלץ לפתוח בעצמו בית  -ספר לרפואה במסגרת הצבא .

35

האיום של שיבא פעל כנראה את פעולתו  .ימים אחדים לאחר  -מכן העלה דייוויס אותו הרעיון
בפני ועדת הפיתוח של האוניברסיטה ו ' הדסה '  .הוא טען  ,כי ניתן לפתוח את הלימודים באביב
סטודנטים ,

לכעשרים

1949

שסיימו כבר את רוב הלימודים הפרה  -קליניים בחוץ  -לארץ  .נציגי

האוניברסיטה טענו כנגדו  ,כי הדבר אינו אפשרי עקב מחסור בבניינים ובצוות  -מורים מיומן  .לאחר

ויכוח ארוך התקבלה לבסוף הצעתו של דייוויס ונוסחה בזו הלשון  ' :א  .ייפתחו לימודים קליניים

במהלך שנת  . 1949ב  .צריך לשאוף שהסטודנטים שילמדו בקורסים אלה יהיו הומוגניים  .ייתכן
שיהיה צורך להתחיל עמם בשנה הפרה  -קלינית השניה ורק אח " כ לעבור ללימודים הקלי ניים ' .

36

אלא שגם ההחלטה החיובית הזאת לא סיפקה עדיין את הסטודנטים  -החיילים  ,שסירבו להמתין
לתחילת הלימודים דמן כה רב  .הם נטלו את היוזמה לידיהם ועלו לירושלים כדי להפגין מול משרדי
האוניברסיטה בבנייני טרה  -סנטה  .הפגנת הסטודנטים יוצאת הדופן והקמת ' יחידה מכינה לבי " ס

לרפואה ' בבית  -החולים הצבאי בירושלים על  -ידי שיבא שכנעו סופית את ' הדסה ' והאוניברסיטה  ,כי
עליהן למהר ולהכריז על פתיחת הלימודים  ,אחרת יעשה זאת הצבא במקומן .

37

ישיבות מרתוניות שקיימה מועצת הפרה  -פקולטה בחודשים נובמבר  -דצמבר

ההחלטות הבאות

א.

ואכן  ,בסידרת
, 1948

התקבלו

:

ייפתחו לימודים קליניים באפריל

1949

עבור תלמידים המשרתים עדיין

בצבא ,

שהפסיקו את לימודיהם בחו " ל לאחר השלב הקדם  -רפואי וחלק מהשלב הפרה -

קליני .
ב.

על מנת שיוכלו התלמידים הללו להתחיל בלימודים הקליניים במועד זה  ,יהיה
עליהם לקבל קורס הכנה בשני מקצועות פרה  -קליניים  -אנטומיה ופיסיולוגיה -
ולעמוד בבחינות בקורסים אלה  .ההוראה בהם תחל בחורף

ג.

1949

ותינתן ע " י הצבא .

הפרה  -פקולטה תעזור לצבא בניהול וארגון הקורסים  ,כדי לשמור על רמה גבוהה .

אירועי מלחמת השחרור גרמו  ,אפוא  ,לשינויים מהותיים בתכניות לפתיחת בית  -הספר

38

לרפואה .

במקום לימודים שיטתיים במבנים מרווחים של המרכז הרפואי בהר  -הצופים  ,מצאו עצמם המורים
והתלמידים לובשים מדים  ,מצטופפים במבנים זמניים ובצריפים במרכז העיר  ,ומתחילים ללמוד

וללמד לימודי  -השלמה לקראת סיום חטיבת הלימודים הפרה  -קלינית  .קורסי ההשלמה הפרה -

קליניים הסתיימו בל " ג בעומר

( 17

במאי

מועד הפתיחה הרשמי של בית  -הספר

, ) 1949

לרפואה .

אסכולות הוראה ותכנית הלימודים
שאלת תכנית הלימודים ואסכולת ההוראה הרצויה תפסה מקום מרכזי בדיונים שהתקיימו במסגרת

הפרה  -פקולטה לגבי אופיו של בית  -הספר העתיד לקום  .המתדיינים התלבטו בין האסכולה המרכז -
אירופית לבין זו האנגלו  -סכסית  ,בעיקר
בספטמבר

האמריקנית .

39

שם  ,שם ; על  -פי ראיון עם משה פריבס

בפברואר

. ) 1984

35

המכתב מיום

37

פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח מיום  15בספטמבר  , 1948ארכיב האוניברסיטה .
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 227על  -פי ראיון עם משה פריבס  ,לעיל  ,הערה .35

38

פרוטוקולים מישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

39

את המאפיינים של שתי השיטות  ,על מעלותיהן ומגרעותיהן  ,סקרו המרואיינים הבאים  :יהושע ליבוביך  ,משה

36

10

, 1948

רחמילב " ן  ,עלי דיויס  ,אנדרה דה  -פרת  ,קלמן מן ,

3

בנובמבר ,

 14ו 31 -

חיים  -שלום הלוי .

( 16

בדצמבר , 1948

121 :1

שם .

דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

בן  -גוריון חותם על
מגילת  -היסוד בטקס
פתיחת בית  -הספר
לרפואה  ,ל " ג בעומר
תש " ט

.

( ) 17 5 . 1949

שיטת ההוראה והלימוד במרכז  -אירופה בין שתי מלחמות  -העולם התבססה על ההרצאה

החזיתית באולמי  -הרצאות גדולים  .כאשר רצה המרצה להמחיש את הנושאים הנדונים  ,עשה זאת

בדרך  -כלל באותם אולמי  -הרצאות  .כך  ,למשל  ,הועמד מיקרוסקופ במרכז החדר  ,והסטודנטים עברו
על פניו בזה אחר זה  .שיטת הלימוד הזאת נשענה על סמכותם הבלחי  -מעורערת של

הפרופסורים ,

שכל אחד מהם שלט בלעדית על תחום רפואי מסוים  .הלימוד בכיתה גדולה לא נראה לחסידי
השיטה כמגרעת ; אדרבא  ,הנחתם היתה  ,כי הידע והנסיון שצבר הפרופסור במשך השנים הינם רבי -
ערך ,

ולפיכך ראוי שבל הסטודנטים יאזינו לו  .במהלך הרצאותיהם פרשו הפרופסורים בפני

תלמידיהם את הפילוסופיה הרפואית שלהם שהיתה בדרך  -כלל בעלת גון הומניסטי  :הפציינט הוצג
בראש ובראשונה כאדם שיש לטפל בו  .הטכנולוגיה  ,המחקר והמדעיות לשמה לא הועמדו בעדיפרת
עליונה .

מול השיטה המרכז  -אירופית התגבשה בארצות האנגלו  -סכסיות  ,ובייחוד בארצות  -הברית ,

גישה אחרת  ,שעיקרה מתמצה בהעמדת הרפואה על בסיס מדעי  -נסיוני ( אמפירי ) .

על  -מנת להכשיר

את הסטודנט ללמוד מדעי הרפואה הרחיבו בארצות  -הברית  ,לעומת מרכז  -אירופה  ,את לימודי

היסוד הקדם  -רפואיים  .לימודים אלה  ,שנמשכו שנתיים  ,כללו את מדעי הטבע הבסיסיים לענפיהם .
את לימודי הרפואה עצמם  ,הן הפרה  -קליניים והן הקליניים  ,ביססו האמריקנים על ההוראה
125*4

בקבוצות קטנות  -במעבדה  ,בקבוצות  -הדרכה  ,בסמינרים ועל  -יד מיטת החולה

. (Teaching

לימוד שכזה ( בקבוצות של

12 - 8

) Bedside

תלמידים ) איפשר קשר אישי הדוק בין הסטודנטים

לבין מוריהם  .השיטה האמריקנית ללימוד הרפואה מבוססת בעיקרה על עבודת -צוות  ,ולא על

הידע והנסיון של הפרופסורים בעלי הסמכות  .הסטודנט נתפס כחלק בלתי  -נפרד מהצוות הרפואי .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

שיעור קבוצתי
במעברה

את התורה הרפואית הוא רוכש באמצעות התנסות אישית  ,חקירה עצמית וקשר דו  -כיווני רצוף עם

מוריו .
התפיסה האמריקנית של הרפואה כמדע נסיוני הובילה להאדרת הטכנולוגיה הרפואית ,

.

המיכשור המעבדתי והקליני ולעידוד המחקר הטהור הרופא האמריקני נעזר לצורך קביעת

אבחנות בסדרות מקיפות של בדיקות שונות  ,שלעתים הנן מסובכות ומורכבות  .גישה זו  ,המבוססת
על טכנולוגיה מתוחכמת ומתקדמת  ,לא תאמה תמיד את השקפתם של בוגרי בתי -הספר לרפואה
באירופה  ,שהיוו רוב בקרב חברי הסגל הרפואי והמדעי שפעלו ב ' הדסה ' ובאוניברסיטה העברית

בשנות השלושים והארבעים  .בניגוד לצפוי  ,בסופו של דבר אומצה דווקא האסכולה האמריקנית ,
כאשר גם הרופאים הוותיקים יוצאי מרכז  -אירופה שהתנגדו לה  ,נאלצו לתפקד במסגרתה  .נשאלת
השאלה  ,כיצד קרה הדבר ומה היו הסיבות שהובילו לכך

?

בראשית שנות הארבעים  ,משהחלו הדיונים על צביונו של בית  -הספר  ,גרסו חברי הפרה -
פקולטה  ,כי יש לבחון את כל שיטות הלימוד הידועות בטרם יגיעו להחלטה מחייבת  .הם הזמינו

מרצים  -אורחים  ,שהופיעו בפניהם והירצו על שיטות החינוך הרפואי בארצותיהם  .בד  -בבד כמה

מחברי הפרה  -פקולטה ערכו סיורים בבתי  -ספר לרפואה בחוץ  -לארץ כדי ללמוד את דרכי היישום

שיביי
40

'

ה

השינוצי "
איצב

בית  -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה

ארכיב

האוניברסיטה .

וודא  -עיי  -ס אמו ' ק1י בשם יתם פרינוויו  ,נממנ של ' הוועדה
, )3

עמ '

; 13

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

12

ביוני , 1942
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הרפואית המייעצת' של ' הדסה ' בארצות  -הברית .הלה הופיע בפני מועצת הפרה  -פקולטה והבהיר

לחבריה את עקרונות היסוד של השיטה האמריקנית ; קרי  ,המרת ההרצאות ההמוניות בלימוד

קבוצתי והוראת מדעי הטבע במשך שנתיים קודם ללימודי הרפואה .
במהלך שנת  1946התנהלו ויכוחים על הצעותיו של פרידנוולד  .חסידי האסכולה המרכז -
אירופית דרשו לקצר בזמן המוקדש ללימודים הפרה  -רפואיים  .הם טענו  ,כי ' רופא טוב אינו חייב
להתמצא באופן מעמיק בפיסיקה ובמתמטיקה '  .כמו  -כן הדגישו  ,כי מטרת בית  -הספר לרפואה היא
לגדל ' רופאים קליניים ולא חוקרים '  .לעומתם  ,הבליטו תומכי האסכולה האמריקנית את חשיבות
41

42

הלימודים הפרה  -רפואיים ואת הצורך בהוראה מעשית במעבדה וליד מיטת החולה  ,שמאפשרת
טיפול אישי בכל

סטודנט .

43

נשות ' הדסה ' בארצות  -הברית ומנהל הארגון בארץ  ,חיים יסקי  ,תמכו בהתלהבות באימוץ
הגישה האמריקנית  .הם ראו ברפואה האמריקנית את התגלמות המודרניות ושאפו להשרישה גם

בארץ  -ישראל .

לשם כך נקטו בצעד ממשי שהפך בהמשך למסורת

:

שישה רופאים צעירים

מהמחלקות הקליניות של בית -החולים נשלחו לארצות  -הברית לשם לימוד ורכישת נסיון בשיטות

.

ההוראה החדשות כהופעתו בפני מועצת הפרה  -פקולטה דרש יסקי להרהיב את היריעה ולשלוה

לארצות  -הברית גם רופאים מהמחלקות

הפרה  -קליניות .

44

שליחת כוחות הוראה צעירים להשתלמויות מקצועיות בארצות  -הברית סימנה את האימוץ דה -
פקטו של האסכולה האמריקנית  .זמן קצר אחר  -כך ( בראשית
משקיבלה מועצת הפרה  -פקולטה את ההחלטה הבאה

) 1947

היא אומצה גם דה  -יורה ,

:

הפרה  -פקולטה עומדת להנהיג בפקולטה את שיטת החינוך הרפואי החדיש  ,המדגישה

את הלימוד במעבדה ואת הטיפול האישי בתלמיד על  -ידי כל מורה ומורה  .שיטה זו

.

יעילה רק כאשר יש עבודה קיבוצית של כל חבר המורים שיטת ההוראה בירושלים
תהיה דומה ביסודה לשיטה האמריקאית המגשימה את העקרונות הפדגוגיים

הללו .

45

בהמשך להחלטה זו קבעה הפרה  -פקולטה  ,כי ' לימודי מדעי הטבע יהיו חטיבה נפרדת לפני הוראת
הרפואה ויימשכו כשנתיים לאור חשיבותם הגדולה בשביל הרופא

בעתיד ' .

46

הסיבה העיקרית להעדפת אסכולת ההוראה האמריקנית על זו המרכז  -אירופית היא היותה של
' הדסה '  ,המממן הראשי של בית -הספר  ,ארגון אמריקני  .באמצעות ' הוועדה הרפואית המייעצת '

.

שלהן הביאו נשות ' הדסה ' את ההשפעה האמריקנית לבית -הספר הירושלמי גורם נוסף להגברת
ההשפעה האמריקנית  ,בעיקר עם תום מלחמת  -העולם השנייה  ,קשור לחורבן הפיסי שירד על
אירופה עקב

המלחמה .

גירוש הפרופסורים היהודים מגרמניה  ,השלטון הנאצי והתוצאות

ההרסניות של המלחמה הורידו מאוד את רמתן של הפקולטאות לרפואה באירופה  .על רקע זה
בלטה העליונות האמריקנית שבעתיים  ,גם

,

11 6

בעיני אלה שהתחנכו במרכז  -אירופה לפני המלחמה .

41

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

42

דברי יוליוס קליברג בישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

43

44

16

בדצמבר

דברי משה רחמילביץ בישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום
מועצת הפרה -פקולטה מיום  29בדצמבר  , 1946שם .

דברי חיים יסקי כישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

, 1945
14

14

שם .

ביולי . 1946
ביולי

1946

 8בדצמבר , 1946

45

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

19

בינואר , 1947

46

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

9

בפברואר , 1947

שם .
שם .

ודברי ליאוניד דולז ' נסקי בישיבת

שם .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

היטיב לבטא זאת ליאוניד דולז ' נסקי  ,חניך מרכז  -אירופה  ,באומרו  ' :זה [ החינוך הרפואי בארצות -

הברית]  ,הוא הכוון של הרפואה המודרנית בעתיד והוא זה

שינצח ' .

47

בעקבות ההחלטות העקרוניות על קבלת שיטת הלימוד האמריקנית הוזמן לארץ ויליאם
פרלצוויג  ,חבר ' הוועדה הרפואית המייעצת ' של ' הדסה '  .הוטל עליו לייעץ לאוניברסיטה בכל
הנושאים הקשורים לארגון הפקולטה לרפואה  .למעשה  ,שימש מעין ' דיקן מארגן '  ,תפקיד עליו

הוחלט במועצת הפרה  -פקולטה כבר קודם  -לכן  ,אך

לא אויש עד אז .

48

להמלצותיו של פרלצוויג

.

ניתן משקל רב בגיבוש תכנית הלימודים של בית  -הספר לרפואה בהשראתו סוכם  ,כי הלימודים
יימשכו שבע שנים

:

השנתיים הראשונות יוקדשו למקצועות הפרה  -רפואיים  ,השנתיים הבאות

ללימודים הפרה  -קליניים  ,השנתיים שלאחריהן ללימודים הקליניים  ,ושנת הלימודים האחרונה
לעבודה מעשית  .הדגש בלימודים הפרה  -רפואיים והפרה  -קליניים יושם על העבודה במעבדה  .ומן

מועט יחסית יוקדש להרצאות פרונטליות  .גישה דומה הופעלה בתכנון הלימודים הקליניים

:

הסטודנט ירכוש את ידיעותיו מסמינרים קבוצתיים ומהוראה ליד מיטת החולה  ,בעוד שמספר
ההרצאות הקליניות יהיה זעום

ביותר .

49

לקבלת האסכולה האמריקנית בתחום ההוראה היתה השלכה ישירה על המדיניות של קבלת

תלמידים לבית  -הספר לרפואה  .מתן טיפול אישי לכל סטודנט ולימוד בקבוצות קטנות חייבו מספר
קטן יחסית של תלמידים  .ואכן  ,בית  -הספר הקפיד ( וכך עד היום )  ,כי מספר התלמידים המתקבלים

בכל מחזור לא יעלה על .90 - 50
את השורות  ,נידחו בתוקף  .על  -מנת להבטיח את רמתם הגבוהה של המתקבלים  ,ערך

בית  -הספר

מועמד .

לאימוץ

כל הלחצים שהופעלו עליו  ,בעיקר בשנותיו הראשונות  ,להרחיב

ברירה מוקדמת באמצעות בחינות  -תחרות

( קונקורס )

וראיון אישי עם כל

50

אסכולת ההוראה האמריקנית היתה השלכה גם על תחום אחר  ,הציוד  .בכדי שתופעל שיטה זו
הלכה למעשה היה צורך לרכוש ציוד רב

ויקר .

ן5

ההשפעה האמריקנית דחפה את בית  -הספר לרפואה בירושלים לכיוון של הדגשת

המדעיות .

ריבוי המחקרים של מצבים פתולוגיים ומגמת ההתמחות שאפיינו את בית  -הספר מראשיתו  ,דחקו
את הרפואה הכללית  ,הקהילתית והמונעת

לקרן  -זווית .

52

מצב בעייתי זה  ,שבו נפגש הסטודנט עם החולה רק בהגיעו לאשפוז  ,ניסה לשנות קלמן מן ,

מנהל ' הדסה '  ,על  -ידי הקמת המרכז לבריאות המשפחה בקרית  -יובל

( בית  -מזמיל )

בשנת . 1952

המטרה של ייסוד המרכז החדש  ,בו עבדו בשילוב רופאים  ,אחיות ועובדים סוציאליים  ,היתה
להפגיש את הסטודנט לרפואה עם האדם במסגרת המשפחה והקהילה  .הדגש הושם על הבריאות ,
קרי הגילוי המוקדם והטיפול המונע  ,ולא רק על המחלה והטיפול בה  .לאחר מאמצי  -שכנוע
שנמשכו שנים אחדות  ,הצליח מן לשלב את נושא בריאות המשפחה בתכנית הלימודים של

47

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  29כדצמבר  , 1946שם  .ועל -פי הראיונות עם קלמן מן  ,ועלי דיויס .

48

באוקטובר  , 1947שם ן בית  -הספר לרפואה ( לעיל ,

פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום
הערה  , ) 3עמ '

49

13

במאי

ו 26 -

. 14

בית  -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '

. 20 - 19

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

ץע

בינואר

ארכיב

האוניברסיטה .

50

שם ,

עמ '

51

אחת

הדוגמאות להתאמה שכזו בין אסכולת ההוראה והציוד היא השולחנות ללימודי אנטומיה  ,שהיו עגולים

52

ולא מוארכים  ,כדי שיקלו על לימוד קבוצתי  .על  -פי ראיון עם גרשון גיטלין .
על  -פי ראיונות עם חיים  -שלום הלוי וקלמן מן .

; 14

30

, 1947

,

מ

ך
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הפקולטה לרפואה  .עם זאת  ,הכיוון המדעי  -טכנולוגי -מחקרי שולט בפקולטה לרפואה עד היום

הזה .

53

שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה העברית

ו ' הדסה '

בתי -הספר לרפואה ברחבי העולם שייכים בדרך  -כלל לאוניברסיטאות  ,בדומה לפקולטאות

האחרות  .מבחינה זאת  ,שונה בית  -הספר לרפואה בירושלים  ,שמיום היווסדו ( ועד היום ) היה מפעל
משותף של האוניברסיטה העברית והסתדרות ' הדסה '  ,אשר חברו יחדיו כדי להקימו ולנהלו  .הדבר

ירושלים ' .

בולט גם בשמו הרשמי  ' ,בית -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו " הדסה "

ראשיתה של השותפות היה בהסכם משנת  , 1936לפיו פעלו האוניברסיטה העברית ו ' הדסה '

להקמת המרכז הרפואי החדש על הר  -הצופים  .על  -פי תנאי ההסכם נקבע  ,כי ' הדסה ' תהיה
אחראית על מימון הצד הקליני  ,קרי בית -החולים למחלקותיו  ,ואילו האוניברסיטה התחייבה לממן
את הצד ההוראתי והמחקרי  ,דהיינו הפרה  -פקולטה והמעבדות הרפואיות ( ראה

לעיל ) .

משהחלו בית  -החולים והפרה  -פקולטה לפעול ( משנת  , ) 1939התעוררה בעיית המעמד האקדמי

של רופאי בית -החולים  ,שליוותה את יחסי ' הדסה ' והאוניברסיטה במשך שנים רבות  .מתן מעמד
אקדמי לרופאים קליניים נתקל בקשיים מרובים עקב התנגדותה של האוניברסיטה  ,שחששה כי

הרמה המדעית שלה תרד  .מאותה סיבה היא עיכבה גם את פתיחת בית -הספר לתלמידים .

54

עם סיום מלחמת  -העולם השנייה זורז תהליך ייסוד בית -הספר לרפואה  .אז ( ביולי  , ) 1945נחתם
הסכם בין האוניברסיטה ל ' הדסה '  ,המהווה את הקשר החוזי הראשון ביניהן הנוגע במישרין
למפעל זה  .על  -פי תנאי החוזה  ,התחייבו שני הצדדים להשקיע מאמץ משותף בגיוס הכספים על -
ידי פנייה לציבור בארצות  -הברית .כמו  -כן הוסכם  ,כי זהו מפעל ' בלתי -מתחלק '  ,דהיינו  ,השיתוף
בין האוניברסיטה ל ' הדסה ' יתבטא לא רק בתחום התקציבי  ,אלא גם ברמה הארגונית  ,קרי בהקמת

מוסדות פיקוח וניהול משותפים .

55

עם זאת  ,נוסח ההסכם של

1945

הינו כללי  .הדבר עורר בשנים

הבאות מחלוקות בין שני הגופים  ,בעיקר בכל הקשור לחלק היחסי שלהם בתקצוב
בעקבות חתימת ההסכם נוסדה בנובמבר

1945

בית  -הספר .

ועדת  -פיתוח משותפת לאוניברסיטה ול ' הדסה ' .

הוועדה עיבדה תכניות -לימודים והצעות  -תקציב מפורטות עבור בית  -הספר

העתידי .

עבודתה היא נעזרה תכופות בחוות הדעת של ' הוועדה הרפואית המייעצת ' של ' הדסה '

 (Advisory Boardבארצות  -הברית.

57

56

במהלך

) Medical

ההשפעה הרבה של הוועדה המייעצת על עיצוב דמותו של

בית  -הספר מוכיחה  ,כי נשות ' הדסה ' סירבו להסתפק במימון בלבד  ,וכך הן ונציגיהן בארץ מצאו
עצמם מעורבים כל העת גם בהיבטים הארגוניים

והאקדמיים .

בשנה האחרונה שלפני פתיחת בית  -הספר גברו חילוקי הדעות בין האוניברסיטה ל ' הדסה ' לגבי

חלקן היחסי במימון  .נציגי האוניברסיטה שנתקלו בקשיים לגייס כספים בארצות  -הברית  ,דרשו
מ ' הדסה ' להגדיל את חלקה על -ידי עזרה במימון המרכיב הפרה  -קליני בלימודי הרפואה  .הם טענו ,
53
54

1278

שם ; פרוטוקולים של ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום  2במאי
דברי אריה פייגנבוים  ,יושב  -ראש הפרה  -פקולטה  ,בישיבה מיום

1955

21

ו  17 -ביולי  , 1957ארכיב האוניברסיטה .

ביוני

, 1984
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55

ההסכם מצוי בארכיב האוניברסיטה  ,תיק

56

על  -פי ראיונות עם קלמן מן ומשה פריבס ; פרוטוקולים של ועדת הפיתוח מיום
הפרה  -פקולטה מיום

57

17

שם .

במארס  , 1946ארכיב

24

באוגוסט

1948

האוניברסיטה .

על  -פי ראיונות עם עלי דיויס וחיים  -שלום הלוי ; פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

באוקטובר , 1947

שם .

ושל מועצת

13

במאי

ו 26 -

בית  -הספר לרפואה בירושלים

כי ל ' הדסה ' יש אפשרויות גדולות יותר לגיוס כספים  ,ולכן צריכה גם השתתפותה במימון להיות
ניכרת יותר  .נשות ' הדסה ' דחו טענה זאת בתוקף  ,והשיבו כי ההסכם של

ישר בין משאבים פוטנציאליים להשתתפות

תקציבית .

1945

אינו מבוסס על יחס

58

מימון המרכיב הפרה  -קליני הפך אפוא לציר המחלוקת העיקרי בין שני הגופים המייסדים .
הסיבה לכך טמונה בעובדת היותם של כמה מהמקצועות הפרה  -קליניים  ,כגון פתולוגיה
וביוכימיה  ' ,תפר ' בלתי  -מוגדר כהלכה בין הלימודים הקליניים המובהקים שבמימונה הבלעדי של

' הדסה '  ,לבין המדעים הקדם  -רפואיים שבמימון האוניברסיטה  .וו האחרונה טענה  ,כי לרבים

מהמקצועות המוגדרים כפרה  -קליניים יש היבטים קליניים מובהקים  ,ולכן מוטלת על ' הדסה '
החובה לממנם  .הוויכוחים התקציביים ערב הקמתו של בית  -הספר לרפואה והצורך להבהיר עד

תום את הדפוסים על  -פיהם ינוהל  ,הובילו לניסוח הסכם שני בין הצדדים  .טיוטת ההסכם החרש
נוסחה ימים אחדים לאחר הפתיחה הרשמית

( ב 22 -

במאי

) 1949

והסדירה את כל הנושאים

הארגוניים והכספיים הקשורים לבית  -הספר  .על  -פי הסכם זה  ,הגוף העליון האחראי לניהול
המדיניות הגלובאלית של בית  -הספר לרפואה הוא הוועד המנהל  .יינתן בו ייצוג זהה מבחינה
מספרית הן לאוניברסיטה והן ל ' הדסה '  .נקבע  ,כי תפקיד יושב  -הראש יימסר לנשיא האוניברסיטה ,

וסגנו יהיה מנהל ' הדסה '  .בנוסף לנציגי ' הדסה ' והאוניברסיטה  ,מכהנים עוד בוועד המנהל נציגי
הפקולטה

לרפואה ונציגי הממשלה .

59

את המדיניות הכללית שמתווה הוועד המנהל מיישמת ועדת

הביצוע  ,שחבריה הם הדיקן כיושב  -ראש  ,נציג האוניברסיטה  ,נציג ' הדסה ' ודיקן  -המישנה  .גם

ועדה זו הורכבה אפוא על בסיס פריטטי  .בדרך זאת ניתן ביטוי הולם לשותפות השווה בין שני

הגופים המייסדים ונמנעו סכסוכים .

60

באשר לנושא הכספי הרגיש  ,קבע ההסכם את ההסדר הבא

:

א  .התקצוב לתחומי מדעי היסוד הפרה  -רפואיים יהיה באחריות האוניברסיטה .
ב  .מימון התחום הקליני ואחזקת בית -החולים ייעשו על  -ידי ' הדסה ' .
ג  .התחום הפרה  -קליני יחולק בין שני הגופים כדלקמן  :מחלקות פרה  -קליניות חדשות שלא היו
קיימות על הר  -הצופים  ,ימומנו במשותף  ,כאשר ' הדסה ' תיתן עד

מחלקות ותיקות תמשכנה להיות ממומנות על  -ידי

50

אחוז מתקציבן  ,ואילו

האוניברסיטה .

על  -פי תנאים אלה מסתבר  ,כי ' הדסה ' נדרשה לממן בשנים הראשונות לקיום בית  -הספר את
חלק הארי של מחלקותיו

ותחומי  -פעילותו .

!6

אולם מצב זה השתנה בשנים הבאות  .חלקה של

האוניברסיטה במימון המקצועות הפרה  -קליניים הלך וגדל  ,ועל  -פי תנאי ההסכמים המאוחרים

יותר  ,היא התחייבה לאמץ את כל המקצועות הפרה  -קליניים שאין להם זיקה

קלינית מובהקת .

62

השותפות המתמדת של ' הדסה ' והאוניברסיטה בניהול ותקצוב בית  -הספר לרפואה הבטיחה

אמנם משאבים כספיים רבים יותר  ,אך יצרה גם חילוקי  -דעות בין שני הגופים  .בעיה מיוחדת

התעוררה בכל פעם שנוסדה מחלקה חדשה  .היא הפכה מייד נושא למשא  -ומתן על אחריות

המימון .

63

58

פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח מיום

59

ההסכם מצוי בארכיב האוניברסיטה  ,תיק

60

61
62
63

מן .

24

באוגוסט , 1948

שם .
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על  -פי ראיון עם קלמן
סעיפים 2א '  -ב' 6 ,א ' בהסכם  ,לעיל  ,הערה . 59
על  -פי ראיון עם קלמן מן .
עקב כך נוצר לפעמים מצב בו חלק מהעובדים במחלקה קיבל את משכורתו מ ' הדסה ' והחלק האחר
מהאוניברסיטה  .על -פי ראיון עם חיים  -שלום הלוי .

 5 :9ך

דורת נידולנד

יהר

קפלן

המחזור הראשך של מסיימי

בית  -הספר לרפואה  . 1952 ,יושבים

( משמאל

לימין ) המוצם  -הפרופסורים :

מ ' פריבס  ,ה ' צונדק  ,א ' דוסטרובסקי  ,ק ' מן  ,ה ' קרפלוס  ,א ' דה  -פריז  ,ק ' גוגנהיים

התכנון וההקמה של המרכז הרמואו החדש בעין  -כרם
עם היווסדה עמדו בפני הפקולטה לרפואה בעיות תפעוליות וארגוניות רבות  .הקשה ביותר
שביניהן היתה חוסר במבנים  .בגלל הניתוק מהר  -הצופים המחלקות הקליניות של בית -החולים

חולקו בין חמישה מקומות שונים בעיר  ,בכ  12 -מבנים  ,רובם לאורך רחוב הנביאים .

64

במבנים אלה

חסר היה מקום ללימוד המקצועות הקליניים  ,ובעיות הצפיפות העיקו מאוד על הפקולטה  .כפתרון

חלקי הוחלט על הקמת צריפים בסמוך לחלק ממבני בית -החולים  ,ובקיץ לימדו גם

בחצרות .

ראשי ' הדסה ' נדרשו לתרום כספים רבים יותר לבנייה  ,לשיפתן ולהכשרת מבנים  ,אך הם מיעטו
בתרומות למטרות אלה  ,בטענה שעדיף לחסוך כסף זה לצורך בניית המרכז הרפואי החדש  .תשובה
זו גרמה לתגובות נזעמות מצד אנשי הפקולטה

לרפואה .

65

מחסור שרר הן בציוד מחקרי ומדעי והן בכוח  -אדם מקצועי ומוסמך  .סיכם את המצב ששרר

160

64

65

ליין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 237ועל  -פי ראיון עם קלמן
פרוטוקול של מועצת הפקולטה מיום 15

מן .

ביולי  , 1951ארכיב

האוניברסיטה .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

בשנים הראשונות הללו  ,פרופ ' קלמן מן  ,מנהל ' הדסה ' בישראל  ' :תקופה זו היתה תקופת חלוציות ,

היה אלתור רב והיתה הרגשת אתגר  ,אך כמה ומן ניתן להיות חלוצים ? '  .למרות כל הקשיים  ,העניק
בית  -הספר לרפואה

ב 13 -

במאי

1952

תארי דוקטור

ל 63 -

בוגריו

הראשונים .

ואולם  ,כבר לאחר סיום מלחמת השחרור היה ברור  ,שיש למצוא פתרון קבוע לבעיות
התפעוליות והארגוניות שעמדו בפני הפקולטה לרפואה ובית  -החולים האוניברסיטאי  .החוסר

במבנים הפריע להתקדמות בטיפול ובמחקר הרפואי  ,והשיבה להר  -הצופים חדלה להיראות כדבר

קרוב .
עד סוף שנת

1951

סירב דוד בן  -גוריון לאשר הקמת מרכז רפואי חדש  ,מתוך חשש שהדבר

יתפרש כוויתור על הר  -הצופים וכניעה לירדנים  .רק לאחר שלוש שנים מתום מלחמת השחרור
הסכים  ,שיתחילו לתכנן את המרכו החדש ולהתרים כספים

לבנייתו .

66

ארגון נשות ' הדסה ' החל אז לאסוף כספים  ,ובמקביל הוקמה ועדה לתכנון המרכז

החדש .

.

המטרה הראשונה והעיקרית שעמדה בפני הוועדה היתה קביעת מיקומו של המרכז השטח עליו

ייבנה המרכז הרפואי היה צריך לענות על כמה תנאים  :להיות גדול מספיק כדי שיאפשר את בניית
המרכז ופיתוחו בעתיד

;

להימצא מחוץ לטווח תותחי הלגיון הירדני ; ולהיות בבעלות

המדינה .

נמצאו חמישה מקומות אפשריים  :הגבעה עליה נמצא כיום מוזיאון ישראל ; גבעת -רם ; אזור דיר

יאסין  ,ליד גבעת  -שאול ; הר  -הרצל ; הרכס בעל שתי הכיפות מעל כפר עין  -כרם ( עליו ניצב היום
המרכז

הרפואי) .

ההחלטה לא היתה קלה ולוותה בוויכוח בין האוניברסיטה ו ' הדסה '  .אנשי

67

' הדסה '  ,ובראשם קלמן מן  ,צידדו בהקמת המרכז הרפואי והפקולטה לרפואה בעין  -כרם  .לטענתם ,

השטח שם גדול מאוד ויש בו מקום רב להתפתחות בעתיד ; המקום מוגן יחסית מפני הפגזות
הירדנים  ,ולא קיים מקום קרוב יותר למרכז העיר  .נראה  ,שהריחוק ממרכז העיר לא הרתיע את

אנשי ' הרסה '  .הם מצאו בו אפילו יתרונות מסוימים  :כך לא ייהפך המרכו הרפואי לבית  -חולים
עירוני ולא ייאלץ לקבל את כל מקרי התאונות  ,התקפי הלב והמקרים הדחופים האחרים  .המרכז

יוכל להשאר בית  -חולים אוניברסיטאי שיקבל חולים מכל הארץ  ,ויוכל לבחור את המקרים לפי

צורכי ההוראה  .המיקום המוצע ממערב לירושלים יתאים לבית  -חולים השואף לשרת את כל
הארץ  ,והאתר בעין  -כרם נחשב לטוב במיוחד  ,כיוון שדרכו היתה אמורה לעבור הדרך הראשית
מירושלים

לשפלה .

68

אנשי האוניברסיטה  ,ובראשם ורנר מנטור  ,התנגדו להצעה זו  .לטענתם  ,הריחוק יקשה על

העברת חולים או פצועים במקרים דחופים לבית -החולים ועל הגעת סטודנטים אל העיר לשם

עבודה או מגורים .

69

כמו  -כן חששה האוניברסיטה מהמרחק הגדול בינה לבין המרכז הרפואי

ומההשלכות שיכולות להיות לריחוק זה על אופיה של הפקולטה לרפואה ועל השליטה

בה .

אנשי הפקולטה לרפואה היו אמנם מודעים לבעיות הנובעות מהריחוק  ,אך נטו לקבל את
המלצת ' הדסה ' לגבי עין  -כרם ; שכן  ,להערכתם  ,רק שם אפשר היה להקים באותו זמן מרכז רפואי
גדול ואפילו ' עיר אוניברסיטאית'
66
67

68
69

70

שלמה .

70

ראש הממשלה  ,בן  -גוריון  ,שהוכנס גם הוא בעובי

על  -פי ראיון עם קלמן מן .

שם  .על  -פי ראיון עם משה פריבס  ,הוצע גם שטח נוסף  ,באזור בו נמצא כיום גן פעמון הדרור .
פרוטוקול של מועצת הפקולטה מיום  18בנובמבר  , 1951שם  ,ועל  -פי ראיון עם קלמן מן .
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 246פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום  13בינואר  , 1951שם .
שם .
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הקורה  ,תמך בהקמת המרכז בעין  -כרם  .הוא ראה במקום זה יתרונות נוספים על אלה שהעלו אנשי
' הדסה '

:

מרכז רפואי שייבנה בעין  -כרם  ,יקשר את ירושלים לשפלה ויגרום לפיתוחה של העיר

לכיוון מערב ולבנייה בשטחים שבין בית  -וגן

לעין  -כרם , .

לקראת ההצבעה במועצת הפקולטה  ,שנקבעה ליום

13

7

בינואר

1952

היתה ברורה עמדתם של

אנשי ' הדסה '  ,אך לא היה ברור  ,האם גם אנשי האוניברסיטה במועצת הפקולטה יתמכו במעבר

לעין  -כרם .

תוצאות ההצבעה היו מכריעות

וארבעה נמנעו  .בהחלטה נקבע  ,כי

:

עשרים וחמישה תמכו במעבר  ,אחד הצביע נגד

' מאחר שלא הועמד

על  -ידי הגורמים המוסמכים מקום מתאים

יותר קרוב לעיר  ,מסכימה מועצת הפקולטה להקים ללא דיחוי את המרכז הרפואי במקום המוצע ,
בין עין כרם לסובא [צובא ]  ,בהנחה שיווצרו תנאי תחבורה נוחים ותנאי שיכון למורים  ,עובדים

וסטודנטים ' .

72

סנאט האוניברסיטה גינה את הפקולטה לרפואה על החלטה זו והחליט  ,שהאוניברסיטה תחפש
עבור הקמפוס המתוכנן שטחים קרובים יותר למרכז העיר  ,אך תשאיר את הפקולטה לרפואה עם
162

בית  -החולים

בעין  -כרם .

73

פריבס .

71

על  -פי ראיון עם משה

72

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

13

במאי , 1952

73

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

11

במאי

, 1952

שם .
שם .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

בסוף

1953

קיבלה האוניברסיטה מהממשלה את השטח בגבעת  -רם לצורך הקמת קמפוס

אוניברסיטאי  .עם קבלת השטח שב הוויכוח על עין  -כרם והתפרץ במלוא עוזו  .אנשי האוניברסיטה
טענו  ,שההחלטה הקודמת התקבלה מחוסר ברירה  ,באין מקום אחר  ,אך עתה  ,לאחר שקיים האתר
בגבעת  -רם  ,יש צורך לשוב ולהעלות את העניין

להצבעה .

74

הם שבו והעלו את כל הטיעונים

הישנים נגד האתר בעין  -כרם  ,והוסיפו שניתן היה לאחד בגבעת -רם את האוניברסיטה ואת המרכז

הרפואי  .אנשי ' הדסה ' התנגדו בתקיפות לכוונה זו  .הם שבו ומנו את כל יתרונותיו של האתר בעין -
כרם  ,אך בראש ובראשונה טענו  ,שהשטח בגבעת  -רם אינו מספיק להתפתחות שני המוסדות

בעתיד " .

קלמן מן טען  ,שאם תיעשה טעות זו  ,בעתיד יהיה צורך לפצל גם את האוניברסיטה וגם

את בית  -החולים האוניברסיטאי .כדי לשמור על הקשר בין שני המוסדות הציע  ,שהאוניברסיטה
תוקם על רכס צובא  .בן  -גוריון נקרא שוב לפסוק בעניין ומינה את פנחס לבון כבורר  .בהחלטתו
קרא לבון להפריד בין שני
ב9 -

במאי

1954

המוסדות .

76

אישרה מועצת הפקולטה לרפואה את החלטתה מינואר  , 1952להקים את

המרכז הרפואי בעין  -כרם ולדאוג הן לתחבורה מתאימה והן לשיכון מתאים לתלמידים ולעובדי

המרכז הרפואי  .אלא שהבעיות והמחלוקות לא הסתיימו  .המרכז הרפואי אמור היה לכלול את
בית  -החולים  ,את הפקולטה לרפואה ויחידות נילוות  ,כמו בית  -ספר לבריאות הציבור  ,בית  -ספר
לריפוי בעיסוק ויחידה לשיקום

ולסיעוד .

77

מייד לאחר ההחלטה על ההקמה פנתה מועצת

הפקולטה ל ' הדסה ' ולאוניברסיטה בבקשה לאפשר גם את הקמת הפקולטה למדעי הטבע בעין -
כרם  ,בסמוך לפקולטה לרפואה

;

אך הדבר לא

התבצע .

78

בהחלטה על הקמת המרכו הרפואי בעין  -כרם נקבע  ,שייסלל כביש  -גישה נוח לבית  -החולים ,

ושיוקמו מגורים לצוות ולסטודנטים  .הכביש לבית  -החולים תוכנן מייד עם תכנון המיבנה  ,אך
סלילתו נפסקה לפני מבצע ' קדש ' בעקבות מחאות סובייטיות על חדירה לאדמות של הכנסייה

הרוסית בעין  -כרם  .עם ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל וברית  -המועצות חודשה סלילתו .
שיכון העובדים הצמוד למרכז הרפואי תוכנן כולו על הרכס הסמוך לבית  -החולים  ,ממערב
התכניות כללו דירות בגדלים שונים  ,בית -כנסת  ,מלון קטן  ,בית  -ספר

יסודי וגן  -ילדים .

80

79

לו .

' הדסה '

קבעה  ,שהדירות יושכרו בתנאי -שכירות מוגנת ( ' דמי  -מפתח ' )  ,וכי כל עובד שיירשם לתכנית יקבל
הלוואה גדולה  ,אותה יחזיר במשך השנים הבאות  .בניית השיכון לא יצאה לפועל בגלל אי  -הסכמה

בין ועד העובדים ו ' הדסה ' על התנאים הכספיים  .התקציב שנקבע לבניית השיכון הועבר לבניית
המרכז הרפואי  ,ועל הרכס שנועד לבנייה נותרה עד היום רק תשתית

.

בניית המרכז הרפואי לא היתה קלה ונמשכה שמונה שנים לבסוף ,

לכבישים .
ב3 -

באוגוסט  , 1960נחנך

המרכז הרפואי החדש  .בית  -הספר לרפואה נשאר עוד שנים אחדות בעיר ועבר למבנים החדשים
באופן סופי רק

74

75

ב . 1965 -
שם .

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

27

בדצמבר

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

11

באפריל  , 1954שם .

, 1953

מן .

76

על  -פי ראיון עם קלמן

77

שם .

78

פרוטוקול הפקולטה מיום  9במאי  , 1954שם  .הפקולטה למדעי הטבע הוקמה לבסוף

79

על  -פי ראיון עם קלמן

80

שם .

:ע) ן

מן .

כגבעת -רם .

~

עסקות  -מקרקעין בחיפה בין גרמנים
לבין הקרן הקיימת לישראל 1 937 - 1 936 ,
גבריאל א ' אלכסנדר

מבוא
באמצעות ארבע עסקות שונות  ,שהראשונה בהן סוכמה בחודש ספטמבר

1936

והאחרונה בחודש

אפריל  , 1937רכשה הקרן הקיימת לישראל מידי גרמנים שהיו קשורים באגודת הטמפלרים ,
בתמורה

ל 1 , 735 , 864 -

המערביים של העיר

רייכסמרק  ,ארבעה  -עשר מגרשים בשטח כולל של

126 , 50

דונם  ,במבואותיה

חיפה  .י

הרקע לעסקות הללו היה הצטלבות האינטרסים של יהודים וקרנות ציוניות שרצו בהוצאת הונם
מתחומי הרייך השלישי  ,ושל גרמנים חברי אגודת הטמפלרים שביקשו לממש את רכושם בארץ -
ישראל עם שובם לגרמניה  * ! .צירוף אינטרסים זה היה ידוע מזה זמן  .עוד בשנת

*

1933

המשרד

המאמר מבוסס על מחקר רחב יותר המוקדש לחקר קשריה של הקרן הקיימת לישראל עם מוסדותיה של
ה
' העברהי  ,ועם זכויותיה במסגרת הסכם ה ' העברה '  .תודתי נתונה לגלעד לבנה מגנזך המדינה  ,לד " ר מיכאל

היימן ויורם מיורק מהארכיון הציוני המרכזי על שסייעו לי באיתור מקורות למחקר  ,וכן להנהלת הקרן הקיימת
לישראל על שפתחה בפני את ארכיוניה השונים  .כן אני מודה לפרופ ' משה צימרמן על שעודד אותי בכתיבתו של
המאמר
1

ובפרסומו .

יהודים ברחבי העולם ייסדו אגודות מקומיות  ,אשר מטרתן היתה לקדם את ענייניה ורעיונותיה של הקרן
הקיימת  .כך היתה קיימת גם בגרמנים אגורה של הקרן הקיימת לישראל שנקראה ' Keren Kajemeth
י  .ץ  . LejisraeUJuedischer Nationa onds 8 .מבחינה ארגונית ומשפטית  ,יש להבדיל בין אגודה זאת לבין

' חברת הקרן~הקיימת לישראל בע " מ '  .חברה זאת  ,אשר על ייסודה הוחלט להלכה בקונגרס הציוני החמישי ,
כשנת  , 1901נרשמה בשנת  1907באנגליה כחברת  -מניות ללא הון  -מניות  ,ונקראה 'Jewish National Fund

' )  ( Keren Kayemeth Leisraelבשנת

1920

הכירה ממשלת המנדט הבריטי בחברה זאת כבעלת עניין ציבורי ,

ועל  -כן נרשמה בארץ  -ישראל כחברה זרה  .ראה
 . 153 - 181קע 6 ) 1964/ 65 ( ,

,

Henriette Hannah Bodenheimer , kThe Statutes of the :

 Keren Kayemeth ' , Herzl Yearספרות מעודכנת על תולדותיה של הקרן

הקיימת לישראל טרם פורסמה  .לאה דוכן  -לנדוי כללה בספרה  ,החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ -

ישראל  , 1914 - 1897ירושלים תש " ם  ,עמ '  , 97 - 53פרק על הקמתה של הקרן ורכישות הקרקע בשנותיה
הראשונות  .כן קיים ספרו של ג ' קרסל  ,קורות  ,ירושלים תשי " א  ,אשר יצא לאור לקראת שנת היובל של
על ערכו של הרייכסמרק בלירות

*1

ארץ  -ישראליות ראה להלן  ,בסעיף האחרון .

ראה ש ' שטרן  ' ,מכירת קרקעות של גרמנים ליהודים בארץ  -ישראל בשנות
תשמ " ז )  ,עמ '

. 205 - 200

הקרן .

השלושים '  ,קתדרה 41 ,

( תשרי

עיקר מאמרו של שטרן מבוסס על מסמכים השמורים בגנזך המדינה ומתייחס גם

לרצונם של יהודים כגרמניה להחליף נכסי  -דלא  -ניידי כקרקעות של הטמפלרים בארץ  -ישראל  .בבדיקה של

התכתבות זאת נמצאה התייחסות רק לאחת מבין ארבע העסקות המתוארות כאן  .מאידך  ,מפתיעה העובדה שלא
נמצאה התכתבות רלוואנטית  ,לא בתיקים ששרדו מארכיון הקונסוליה הגרמנית בירושלים ( חטיבה  67בגנזך ) ,
 ) 14ך

נלא בתיקים ששרדו מקהילת הטמפלרים בחיפה ( חטיבה  90בגנזך )  .שכן המוכר של רוב הקרקעות דיווח על
העסקות להנהלת המושבה הגרמנית בחיפה  .ראה העתקת הצהרתו של הרמן פרדיננד קלר מיום  29באוקטובר

 , 1937שצורפה למכתב ד " ר גוטליב אל לשכת הפיקוח על המטבע בברלין מיום
" וייס ( ברלין ) לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום  26בנובמבר
קרקע חיפה

. 1939 - 1937

, ! 937

2

אצ " מ 5 / 1197 ,

בנובמבר  , 1937הנלווה למכתב
 KKLקבוצה  , 500תיק רכישות

עסקות  -מקרקעין

ד " ר יוסף וייס ,

בחיפה 1937 - 1936 ,

1940

הארץ  -ישראלי בברלין תם בירור  ,באם ניתן היה לנהל משא  -ומתן על החלפתם של כנסי  -דלא ניידי
בין יהודים שחיו אז בגרמניה לבין גרמנים שחיו

בארץ  -ישראל .

2

במשרד החוץ הגרמני היתה רגישות לעזיבתם של הטמפלרים את ארץ  -ישראל ולמכירת רכושם
הקרקעי ליהודים  .מהמסמכים שנשתמרו עולה  ,כי משרד החוץ הגרמני ורשויותיה של המפלגה

הנאצית בגרמניה ובארץ  -ישראל שללו באופן עקבי את צמצום אחיזתם הקרקעית של הגרמנים

בארץ .

3

על  -כן  ,משסוכמה בתחילת ספטמבר

1936

עסקת המקרקעין הראשונה הנדונה כאן  ,ראו

בכך מנהלי המשרד הארץ  -ישראלי בברלין הישג חשוב  ,פרי מאמץ שנמשך שנים
לאחר בדיקתם של המקורות  * 4 ,נראה כי מהעסקות שבוצעו לאחר שנת
הן הגדולות ביותר מבחינת היקף ההשקעה הכספית שנדרשה

בשנת

1939

1933

אחדות .

4

אלה הנדונות כאן

למימושן .

הצליח ד " ר יוסף וייס  ,ששימש עד ל ' ליל הבדולח ' כמנהל משרד הקרן הקיימת

לישראל בגרמניה  ,לסכם עסקה נוספת  .בעסקה זאת נגאלו בתמורה ל  700 , 000 -רייכסמרק קרקעות
2

אביב  -אביב
מכתב מלשכת הייערן של המשרד הארץ  -ישראלי בברלין לד " ר מרגולים  ,מנהל בנק אנגלו  -פלסטינה בתל
מיום  9באוקטובר  , 1933גנזך  ,תיקי הקונסוליה הגרמנית 2 /398 / 1421 ,ע /ם ) 1/נ .

במכתב נשאל

,י

מרגולים  ' ,למיטב הידוע לך  ,היש טמפלרים המבקשים לחזור לגרמניה ובהתאם היו רוצים לבצע

חילופי [ מקרקעין ] שכאלה ? ' העתקה של המכתב הועברה לקונסול הגרמני בירושלים  ,הינריך וולף  .תשובתו של
זה היתה  ,כי לאחר שבירר עם ראשי קהילות הטמפלרים בארץ  ,הגיע למסקנה שהוא '  . . .לא יכול לקבוע עניין
כלשהו בטרנסאקציות שכאלה '  .מכתב הקונסול הגרמני בירושלים לד " ר מרגוליס מיום  20באוקטובר

, 1933

שם ,

שם .
3

עניין עתידן של המושבות הגרמניות העסיק את אנשי משרד החרן הגרמני וראשי המפלגה הנאצית בארץ -
ישראל משך כל שנות השלושים  .ראה למשל  ,מכתב הקונסול הגרמני בירושלים  ,לפרוידנברג במשרד החתן
הגרמני בברלין  ,מיום  28בדצמבר  , 1934גנזך  ,שם  .וולף דיווח שם על קשייהם של חברי אגודת הטמפלרים
בארץ ומגעים שניהל עם אמיר עבר -הירדן על העברתם לשם .

4

מכתב י ' וייס ( ברלין ) לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום

*4

וראה מסקנות דומות אליהן הגיע שמעון שטרן ( לעיל  ,הערה

17

באוקטובר

.) * 1

, 1936

אצ " מ ,

5 / 8398וא ). 1

יפן

)ן

גבריאל א ' אלכסנדר

בעמק

בית -שאן .

5

לאחר סיכומה התפתח משא  -ומתן נוסף הראוי לפירוט  .הפעם היתה מעורבת

בעניין חברת ה ' העברה בע " מ '  .הרקע להצעה היה פשיטת הרגל של בנק הטמפלרים בארץ  -ישראל
) der Tempelgesellschaft

. ( Bank

בנק זה נפגע קשות מהאיסור שהטילו שלטונות גרמניה

הנאצית אחרי ' ליל הבדולח ' על קיומם של קשרים עסקיים בין יהודים לבין ' גרמנים ארים '  .בבסיס
המשא  -ומתן תוך תיאום עם רשויות שלטוניות בברלין  ,הונחה הצעתם של הטמפלרים למכור
ליהודים חלקת אדמה בת

500 - 400

דונם  ,ליד שרונה  .מנהל ה ' העברה '  ,ורנר פילכנפלד  ,אמור היה

להציג בעת דיוני הקונגרס הציוני בז ' נבה באוגוסט

1939

מיזכר שכותרתו  ' :הצעה  -פרוייקט בנק

הטמפלרים ובעלי מקרקעין גרמניים בארץ  -ישראל להעברת מקרקעין '  .פרוץ המלחמה מנע את
סיכומו של

המשא  -ומתן .

6

הרקע לעסקה הראשונה
ביום

24

במאי

1936

(

שלח מנהל מחלקת הנאמנויות ב ' חברת התעבורה גרמניה ארץ  -ישראל '  ,ד " ר

ברנהרד שפינו  ,מכתב למנהל משרד הקרן הקיימת

בברלין .

7

במכתב שסווג כ ' סודי ביותר '  ,מסר

שפיץ  ,כי ברשותו הצעה למכירת קרקעות בחיפה  .לדבריו  ' ,גרמני אר " מעוניין למכור ארבעה
5

מכתב " וייס ( ירושלים ) לז ' מתם ( תל  -אביב)  ,מיום  12באפריל  , 1939אקק " ל  , 157 ,תיק ד " ר ויגפריד מווס .
לעסקה זאת מתייחסים מסמכים שונים המצויים בתיק הקונסוליה הגרמנית  ,לעיל  ,הערה . 2
הנדונות כאן הביאה למגעים נוספים עם חברי אגודת הטמפלרים בחיפה  .אולם נראה  ,שאלה אף פעם לא

הצלחתן של העסקות

הסתיימו כהצלחה  .ראה  ,למשל  ,מכתב

5 / 1197

" וייס

( ירושלים ) לא ' גרנובסקי ( וישי ) מיום

26

ביולי  , 1939אצ " מ  ,ק '

. KKL

ד " ר יוסף וייס שימש משנת

1934

כמנהל הקרן הקיימת לישראל בגרמניה  .משרדיה בגרמניה היו ממוקמים

.

בברלין בבניין המשרד הארץ  -ישראלי ( ב  . ( Meinekestrasse 10 -ראה  :רשימת עובדי הקרן הקיימת לישראל

בגרמניה ( ללא ציון תאריך ; כפי הנראה נערכה במהלך שנת
[ להלן  :אקק " ל ]  , 01 . 50 ,תיק ד " ר יוסף וייס ; וכן ראה den :

,

20

, ) 1939

,

ארכיון הקרן הקיימת לישראל  ,ירושלים

 ?6 1)4נ ; נ7933 - 793

"
בירושלים .

 x1ם
~xv. Delegiertentag der
 .ק Berlin 1935 ,
וייס הגיע לארץ  -ישראל בדצמבר

עובדי המחלקה לכספים ולכלכלה של הקרן הקיימת

ד " ר אברהם גרנובסקי ( גרנות ) צורף כשנת

1919

 !:לDerKJCLi
1938

וצורף לצוות

על  -ידי נחמיה דה  -לימה לצוות עובדי הקרן הקיימת בהאג  .עם

העברת הלשכה הראשית לירושלים מונה  ,בשנת  , 1922למנהל המחלקה לכספים ולכלכלה  .עם פטירתו של
מנחם אוסישקין  ,כשנת

בשנת
6

7

1943

, 1941

היה לחבר הנשיאות של הקרן הקיימת  ,יחד עם הרב מאיר בר  -אילן וברל כצנלסון .

מונה ליושב  -ראש דירקטוריון החברה ובשנת

מסמכים בקשר לעסקה זאת אותרו באצ " מ 57 / 61 ,
המכתב צורף למכתב

1960

].

" וייס ( ברלין ) לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום  25במאי  , 1936אצ " מ  . KKL 5 / 8398 ,שמה

הגרמני של החברה היה

verkehrsgesellschaft m . b . H .

בברלין בסמוך למשרד הארץ  -ישראלי  .החכרה נוהלה על  -ידי
הנאמנויות

מונה לנשיאה  .נפטר בשנת

. 1962

 Deutsche-palaesaמשרדיה היו ממוקמים
ד " ר אשר וד " ר שפצן  ,שניהל את מחלקת

שלה .
הט9סור ( עורך  -דין ) גרהרד וולבך  ,ששימש מנהל

בראיון  ,שהתקיים בתל  -אביב ביום
המחלקה המשפטית של המשרד הארץ  -ישראלי בברלין והיה מעורב בעסקות המתוארות כאן  ,הוא התבטא כלפי
19

בנובמבר

 1985עם

ה " ה אשר ושפקן בהסתייגות מסוימת  .לדברי וולבך  ' ,חברת התעבורה גרמניה ארץ  -ישראל ' היתה למעשה מעין

)16

ו

משרד  -נסיעות  .מהפרסומות שלה ב ~ Juedische Rundschau -מסתבר  ,שמנהליה עסקו גם בעסקי מטבע  -חין ,
טרנספר  ,תיווך בנדל " ן  ,נאמנויות וכדומה  .ראה למשל  ,מודעת החכרה בעתון זה מיום  17באפריל  , 1936עמ ' . 12

מאידך  ,מפרוטוקולים של ישיבות ועדת הטרנספר )  (Transferausschussesבמשרד הארץ  -ישראלי בברלין
מהתקופה הנדונה עולה  ,כי אשר השתתף לעתים בישיבותיה של ועדה ואת  .מכאן ניתן להסיק  ,שהיה  .קיים תיאום
כלשהו  ,או אולי שיתוף  -פעולה  ,בין המוסדות הציבוריים שעסקו בהעברת הון יהודי מגרמניה  ,כדוגמת המשרד
הארץ  -ישראלי והחברות שהיו כפופות לו  ,לבין חברות פוטיותי כמו זאת של אשר  .ראה  ,למשל  ,פרוטוקול
מישיבת ועדת הטרנספר מיום  15ביוני  , 1936אצ " מ . ] 57 /94 ,

עסקות  -מקרקעין בחיפה ,

ממגרשיך בחיפה  ,ששטחם הכולל הוא

דונם  ,במחיר של

כ 80 -

בשלב זה העסקה היתה דורשת השקעה של
המציע היה הרמן פרדיננד קלר ) , ( Keller

1 , 700 , 000

21 , 000

1937 - 1936

רייכסמרק לדונם  .היינו ,

רייכסמרק .

תושב המבורג -לוקשדט .

8

האדמות היו לרכושו של

קלר הודות לנישואיו עם מריה לבית דוק  ,בתו המאומצת של אברהם דוק  ,מי ששימש עד לשנת
1926

האמידים .

כראש המושבה הגרמנית בחיפה והיה אחד מחבריה

9

מעמדו של קלר  ,מבחינת חוקי המטבע הגרמניים  ,היה זהה לזה של אגודת הקרן הקיימת

לישראל בגרמניה  ,היינר  ' -תושב הארץ מבחינת חוקי המטבע '

) . ( Deviseninlaender

מכאן ,

שבהתאם לחוק ובזכות היותו ' גרמני חוזר ' )  , ( Rueckwandererנראה היה שביצועה של עסקת
המכר בינו לבין הקרן הקיימת תהא פטורה מקבלת אישור

כלשהו .

0ן

יתר  -על  -כן  ,מכיוון שקלר אמור היה לקבל את התמורה ברייכסמרק  ,הוא היה גם פטור

מלהציעה למשרד הכלכלה הגרמני  .כדי לאשר הנחות אלה הוא פנה אל לשכת הפיקוח על המטבע

בקיל ושאל  ' :בכוונתי למכור חלק מכנסי -דלא  -ניידי שבחיפה כנגד רייכסמרק לתושב הארץ
מבחינת חוקי המטבע  .בהמשך להודעתכם מיום
שביכולתי לבצע מכר זה ללא אישור מיוחד ,

שפורסם ביום

. .

אבקשכם לאשר לי בחוזר  ,שגרסתי ,

29 4 36

נכונה ' .

ח

בתשובתם היפנתה אותו הלשכה לצו

 2בפברואר  , 1934אשר לפיו  ,במפורש  ,העסקה היתה פטורה מכל אישור מיוחד .

12

אין זה המקום לעסוק בניתוח המדיניות הכלכלית של גרמניה הנאצית  ,שהיו לה השלכות
8

קלר היה חבר באגודת הטמפלרים בחיפה והיגר לגרמניה בשנת 934נ  ,אולי בשל מחלת אשתו  .את הקרקעות

בחיפה רצה למכור כדי לבסס את עצמו מחדש בגרמניה  .מידע זה לקוח מהתכתבות שנוהלה בשנת
אינגבורד מיס

) ( Aass

 1986עם

בתו של קלר  .תודתי נתונה לפרופ ' אלכם כרמל על שהיפנה אותי למרכז אגודת הטמפלרים

בשטוטגרט  ,שבאמצעותם אותרה א '

ח ' כנען ( הגייס החמישי

:

מיס .

הגרמנים בארץ  -ישראל בשנים

, 1948 - 1932

ממכתב של קארל ריף  ,ראש סניף המפלגה הנאצית כחיפה  ,מיום

16

ביבא -

תל אביב תשכ " ח  ,עמ ' 1 - 40א מצטט

במארס  , 1934בו הוא מנמק מדוע יש לדחות
-

את בקשתו של הרמן קלר להתקבל למפלגה  .מהנאמר שם עולה  ,שקלר תיכנן את שובו לגרמניה  ,ועל רקע זה

ביקש להתקבל למפלגה  .יחר  -על  -בן  ,הוא היה ידוע כבעל השקפת  -עולם קפיטליסטית  ,וכמי שהאינטרסים של
הגרמנים בארץ לא העסיקוהו יתר על

המידה  .לריף

גם נודע  ,שקלר רצה להעביר את הונו לגרמניה מבלי לשאת

במסים  ,וכן שכהתחשב עם שאיפות היהודים להקים בית לאומי באין  -ישראל  ,מכר להם כמה חלקות  -אדמה
בקירבת המושבה
9

הגרמנית.

מבדיקת מפות של אדמות הגרמנים בחיפה ( מפה משנת

1900

השמורה בגנזך המדינה  ,תיקי אגודת הטמפלרים

בחיפה  ,מיכל  , 681תיק מפות ; מפה משנת  - 1933מפה מספר  4922בארכיון המפות של הקרן הקיימת
לישראל  ,ספריית המפות של המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ירושלים )  ,מסתבר  ,שכל הנכסים היו
כמקורם רכושו של חבר אגורת הטמפלרים בחיפה  ,אברהם דוק

קהילת הטמפלרים בחיפה ביום

14

בדצמבר

1926

) Dueck

. (Abram

מסתבר  ,שדוק נפטר בחיפה ביום

מתצהיר שערכו ראשי
ביולי  1926והוריש אח

1

רכושו לאשתו  ,קטרינה דוק ולבתו המאומצת מריה קלר לבית דוק  ,אשתו של הרמן קלר  .גנזך  ,שם  ,תיק הוועד

לענייני ירושות ויתומים  .על א ' דוק ראה  :א ' כרמל  ,התישבות הגרמנים בארץ  -ישראל בשלהי התקופה
,
העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' ; 42
דין  . Sauer, uns: /das rHei[ige Land: Die Tempelgesellschaftק

,

 . 192ק , Stuttgart 1985 ,
10

""

 der 2שמחלא

בהעתקה של החוזה שנערך כברלין ~ ביום  4בספטמבר  , 1936בין קלר לבין אגודת הקרן הקיימת לישראל
בגרמניה ושני ' שותפים פרטיים ' מצד שני  ,נאמר בסעיף  ' : 12הצדדים בדעה ש  -א על פי תקנות המטבע

.

התקפות  ,מכירתם של נכסי מקרקעין המצויים מחוון לגבולות הארץ כין תושבי הארץ מבחינת חוקי המטבע ,

מותרת . ' . . .

ההעתקה שמורה בארכיון המסמכים של הקרן הקיימת לישראל  ,ירושלים [ להלן

 :אמקק " ל ] ,

. 21 / 115
11

12

העתקה מתוך מכתב קלר ( המבורג ) אל מחלקת הפיקוח על המטבע ( קיל ) מיום  25במאי  , 1936שצורפה למכתב
גוטליב  ,לעיל  ,הערה . 1
העתקה מתוך מכתבה של מחלקת הפיקוח על המטבע לקלר מיום

הערה

.1

19

ביוני  , 1936שצורפה למכתב גוטליב  ,לעיל ,

ץ -שץ

גבריאל א ' אלכסנדר

.

מרחיקות  -לכת על אפשרויות ההגירה מתחומי הרייך השלישי 3י אולם יש להדגיש  ,שקיומה של

הפירצה בחוקי המטבע  ,אשר אפשרה חילופי -מקרקעין בין מהגדים מגרמניה לבין גרמנים שחזרו

לגרמניה  ,או רכישתם של נכסי -דלא  -ניידי מחדן לגבולות המדינה בתמורה לרייכסמרק  ,לא היה

מקרי .
בפברואר

1936

שלח משרד החרן הגרמני חוזר לכל נציגויותיה של גרמניה  ,בו התייחס לפירצה

זאת וטען  ,שהיא אמנם נועדה להקל על ההגירה מגרמניה  ,אך אין לעודד את השימוש בה 4 .י
בנובמבר

1936

חזר משרד החוץ בברלין והתייחס לענחן זה וטען מפורשות  ,שעסקות בין אנשים

המבקשים להגר מגרמניה לבין כאלה המבקשים לחזור אליה  ,אינן אינטרס גרמני ; זאת משום

שהעסקות הללו לא הועילו לכלכלתה של גרמניה ונוצלו בעיקר על -ידי מהגרים יהודים  .פקידי
הנציגויות הגרמניות ברחבי העולם התבקשו לפעול כמיטב יכולתם נגד התגבשותן של עסקות

שכאלה .

!5

נטייתם של רשויות השלטון הגרמניות לסתום את הפירצה נודעה לעובדי המשרד

הארץ  -ישראלי בברלין  .עם זאת  ,בעת חתימתן של כל ארבע העסקות הנדונות  ,היא עדיין היתה

פתוחה .

6ן

על  -פי המסמכים שהשתמרו  ,אי אפשר לקבוע כיצד נוצר המגע בין ד " ר שפיץ לקלר  .מתמיהה
גם העובדה  ,שקלר  ' ,הגרמני הארי '  ,לא נרתע בשנת
בגרמניה

13

1936

בהצעות למכירת רכושו בחיפה  .מהחומר מתברר  ,שלא היה זה נסיונו הראשון בכיוון זה .

כבר בשנת

שדרש .

מפנ "ה לארגונים וחברות ציוניות

1935

הציע קרקעות לחברת ' הכשרת הישוב '  ,אולם ואת דחתה את הצעתו בשל המחיר

7ן

כאשר לנושא זה ראה  :א ' ברקאי  ,הכלכלה הנאצית  :אידיאולוגיה  ,תיאוריה ומדיניות  ,תל  -אביב תשמ " ו  .הנושא
של אפשרויות העברת ההון שהיו פתוחות בשנים

1939 - 1933

בפני יהודי גרמניה  ,פרטים ומוסדות ציבוריים

כאחד  ,תוך התייחסות לתנאים הכלכליים ששררו בגרמניה הנאצית ,לא זכו עד לאחרונה למחקר ממצה .
במחקרים שלהלן נמצאה התייחסות לנושא  :ש ' אש  ' ,ההעברה '  ,עיונים בחקר השואה ויהדות זמננו  ,ירושלים
תשל " ג  ,עמ '

; 108 - 33

" גלבר  ,המדיניות הציונית והסכם ההעברה  , 1935 - 1933ירושלים תשל " ג ; ד ' ישראלי ,

' הרייך ' הגרמני וארץ  -ישראל  :בעיית ארץ  -ישראל במדיניות הגרמנית בשנים  , 1945 - 1889רמת  -גן תשל " ד  ,עמ '
 ; 15 ! - 122א ' מרגליות  ' ,בעיות הצלתם של יהודי גרמניה  , ' 1939 - 1933 ,נסיונות ופעילות הצלה בתקופת השואה ,

ירושלים תשל " ו  ,עמ ' , 217 - 202

W. A . Boelke , Die Deutsche Wirtschaft 1930 - 1945 , ; 303 - 295

חGenschel , Die Verdraengung der Juden aus der Wirtschaft 4
1966 ; 1 Hilberg, ? e Destruction of the

 -Franldurt -Zuerichפ Dn' tten Reich , Goettingen - 80 ] %

~
Michaelis , ~ Die Wirtschaftlicher
und Politische

*

 ,י  6פפ 8180) zialistischen Deut 50 % 1פ860א פ]

.א

;  . 100 - 149קק Duesseldorf 1983 ,

.ם

;  . 9347קק European Jews, New York 1973 ,

'ransז
Isferfrage

*

 : wiclפ8
;:klung der Ausw
~anderungs und

,
, uden 7933 - 71139 , Tuebingen
J
Haavara-Trans/eri' nach .Palaestina undEinwanderung der' Deutschen

  . 126קק Austin 1985 ,Responses ' ,~ .

יש,

.

צשאם  15 - 33 ; F . R . Nicosia , ~he ~NirdReich and the Palestineקק 1972 ,
140 ; H . A. Strauss, 'Jewish migrationI.
Germany , Nazi Policies and.

 . 343 - 357עק Baeck Institute Year Book, XXVI ) 1981 ( ,
14

חוזר מאת משרד החוץ הגרמני אל נציגויותיה של גרמניה מיום
הגרמנית /82/ 398 / 1421 ,כ) ) 1/נ .

,י

19

היא הציעה שירותי  -ייערן לתושברחוץ גרמנים המתעתדים לחזור
15

ןןע) 1

16

בפברואר  , 1936גנזך  ,תיקי הקונסוליה

החוזר נשלח כתגובה לפרסומת של  Firma Karl Werthמברלין  ,שבה

למולדתם .
בנובמבר  , 1936שם ,

שם .

חתר מאת משוד החתן הגרמני אל נציגויותיה של גרמניהו מיום
מכתב " וייס ( פראג ) לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום  28בנובמבר  , 1936אצ " מ  . KKL 5 / 8398 ,הפירצה נסתמה
7 . Walk ) 06 . ( , Das Sonderrechl
רק בספטמבר 937נ  .ראה -staat Heidelberg :צ 1 7ח! itfuer die Juden
4

,

,

 . 11 352 , 354סם  . 210 ,ק 1981 ,
17

מכתב אברהם פזנר  ,מנהל משרדי חברת ' הכשרת הישוב ' בחיפה  ,לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום
אצ " מ . KKL 5/8398 ,

8

ביולי , 1936

עסקות  -מקו7עין בחיפה ,

1937 - 1936

נראה  ,שקלר לא גילה רגישות רבה לאינטרסים של הטמפלרים בארץ  -ישראל  .לעומתו  ,וולטר

דולה )  , (Dohleהקונסול הגרמני בירושלים  ,התלבט בקביעת עמדה לגבי מכירת קרקעות על  -ידי
טמפלרים שחזרו לגרמניה  .תוך שהסתמך על פרסומים בעיתונות הגרמנית טען  ,שיש להבדיל בין

עסקות להחלפת נכסי  -דלא  -ניידי שבאמצעותן מוחזרת הבעלות על ' אדמת המולדת' לבני העם
הגרמני ,לבין שמירת אחדותן של המושבות הגרמניות

בארץ  -ישראל .

18

על אהדות ואת ביקש

לשמור  .ואכן  ,בלחץ משרד החונן הגרמני ורשויותיה של המפלגה הנאצית בארץ  -ישראל קיבלו ,
בסופו של עניין  ,המועצות של המושכות הגרמניות סידרה של החלטות  ,שהבטיחו את סגירתן
בפני זרים ומניעתה של מכירת מקרקעין מתחומן למי שלא נמנו עם

חבריהן .

19

מנהל משרד הקרן הקיימת בברלין  " ,גייס  ,שלח את המכתב שקיבל משפיץ לד " ר אברהם
גרנובסקי בלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים  .למכתב צירף את הערותיו  ,בהן

.

הביע את ספקותיו באשר למחיר שקלר דרש ברם  ,וייס הדגיש שם  ,שביצועה של העסקה יש בו

כדי לסייע בהעברת כספי הקרן הקיימת שנאספו בגרמניה  ,ושעליהם יכול היה להוסיף הון נוסף .
במאי  1936עמדו לזכות הקרן הקיימת בגרמניה למעלה מחצי מיליון רייכסמרק  .סכום זה נותר

20

שם מבלי שניתן היה להפיק ממנו תועלת ומבלי שהאחראים עליו יכלו לשער את מועד העברתו

לארץ  -ישראל .

21

מצב עניינים זה הוא שהגביל את אפשרויותיו של וייס לגייס כספים נוספים

באמצעות ' עזבונות

בחיום ' .

22

ד " ר גרנובסקי התרשם ממכתביהם של שפיץ ווייס ופנה
18

מכתב דולה ( ירושלים ) למשרד החקן הגרמני מיום

הערה
19

20

21

21

ב 15 -

ביוני

1936

לאברהם פזנר ממשרד

כפברואר  , 1936גנזך  ,תיקי הקונסוליה הגרמנית  ,לעיל ,

. 14

מכתב דולה ( ירושלים ) לקורנליוס שוורץ  ,ראש מחוז ארץ  -ישראל של המפלגה הנאציונאל  -סוציאליסטית
הגרמנית ( יפו )  ,מיום  11במארס  , 1938שם  ,שם  / ]( 1 /374/523 / 1383 ,ו )נ וראה גם להלן  ,בסיכום במאמר .

,

מכתב " וייס לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום
רק במארס 1936

15

במאי  , 1936אצ " מ  ,לעיל  ,הערה

. 17

פירסמה המחלקה הממשלתית המרכזית לפיקוח על מטבע החרן בגרמניה

)

Reichstelle: .

 ( Devisenbewirtschaftungתקנות  ,אשר הסדירו את שילובם של כספי המגביות הציוניות ב ' העברה '  .ראה
במארס  , 1936אצ " מ  . KKL 5 / 7803 ,עם גיבושו של

מכתב " וייס ( ברלין ) לא ' גרנובסקי ( ירושלים ) מיום 2
הסדר זה פורסמו גם הוראות חדשות בדבר ה ' העכרה '  .לפי דיווחי חברת ה ' העברה '  ,הועברו עד לסוף מארס
 32 , 028 , 468 1936רייכסמרק  .אולם באותו מועד ציפו להעברה בגרמניה  31 , 364 , 633רייכסמרק ; ראה  ' :ידיעות

"העברה " '  ,ז  ,תל  -אביב  15באפריל  , 1936אצ " מ  ,א ' . 553 / 1629
ביולי  1936היו כבר רשומים להעברה בגרמניה  83 , 657 , 023רייכסמרק  .לפי דיווחי ה ' העברה '  ,עד למועד זה היא
הצליחה להעביר סך הכל  39 , 206 , 379רייכסמרק  .מסכום כולל זה היו  1 , 017 , 148רייכסמרק מכספי קרן היסוד
בגרמניה ,

ו 394 , 365 -

אצ " מ  ,ב ' 53 / 1626

רייכסמרק מכספי אגודת הקרן הקיימת לישראל כגרמניה  .ראה שם  ,ט ,

16

באוגוסט

, 1936

.8

על המשא  -ומתן כין נציגי הארגונים היהודיים לבין אנשי משרד הכלכלה הגרמני בקשר

לה ' העברה '

ועל גיבושו

של הסדר קבוע לשילובם של כספי הקרנות הציוניות בה  ,ראה מכתב ד " ר גאורג לנדאור ( לונדון ) לא ' גרנובסקי

( ירושלים ) מיום  21בפברואר  , 1936וכן מכתב י ' וייס לגרנובסקי מיום  24ביוני  , 1936אצ " מ  . KKL 5 / 7803 ,ד " ר
לנדאור שימש כמנהל המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ  -ישראל בסוכנות היהודית בירושלים  .בחורף
1936

שהה בברלין ובלונדון ועסק  ,בין היתר  ,בניהול משא  -ומתן עם רשויות השלטון כגרמניה  .מגבלות המסגרת

מונעות  ,כאמור  ,את פירוט ממצאי המחקר על מורכבות יחסיה של הקרן הקיימת עם
22

' עזבון בחיים ' הוא כלי כלכלי  ,שבאמצעותו נהגה ונוהגת הקרן הקיימת לגייס הון

ה ' העברה ' .

לפעילויותיה  .השוטפות .

המדובר בהתקשרות חוזית בינה ובין אדם בודד או בני  -זוג  .אלה האחרונים מוסרים סכום  -כסף או נכסים אחרים
שווי  -כסף  ,ובתמורה מתחייבת הקרן הקיימת לשלם להם רנטה חודשית ,

חישוביה

תלת -חודשית  ,חצי -שנתית או שנתית .

של הרנטה מתבססים על תוחלת החיים הממוצעת ועל ריבית חישובית שנתית  .בתקופה הנדונה נהנתה

הקרן הקיימת ממונופול בעסקי ה ' עזבונות בחיים ' בגרמניה  .ראה מכתב גרנובסקי ( ירושלים ) ל " וייס
מיום

14

באפריל  , 1937אצ " מ 5 / 7804

. KKL

( ברלין )

קרע

)

ך

גבריאל א ' אלכסנדר

' הכשרת הישוב ' בחיפה  ,כדי שזה יחווה את דעתו על הקרקעות המוצעות  .פזנר  ,נדרש לבדוק על

שם מי הקרקעות רשומות בטאבו  ,מה ערכן  ,מה מצוי עליהן '  . . .ואם הן במצב של סחורה העוברת
לסוחר  ,כי מובן הדבר  ,שהקהק " ל לא תקנה את האדמה הזאת כדי להחזיק בה  ,כי אם כדי למכור

כאן . ' . . .

אותה ולקבל את מחירה בכסף

23

משפט אחרון זה יש בו לעורר תהיות  .שכן בהתאם

לעקרון שנקבע על  -פי הצעתו של הפרופסור צבי הרמן שפירא בדבר יסודה של ' קרן יהודית

לאומית ' אשר הוגשה לקונגרס הציוני הראשון  ,מנועה הקרן הקיימת מלמכור את קרקעותיה .
התשובה לקושיה מצויה במטרותיה הראשוניות של העסקה  :הרי מנהלי הקרן הקיימת לא חיפשו
קרקעות דווקא  ,אלא גם כסף

;

האפשרות להמיר רייכסמרק לקרקעות היא שהביאה אותם

לאדמותיו של קלר  .מכאן  ,שסברו כי עדיף יהיה לוודא שניתן יהיה להמיר בחזרה את הקרקעות
במזומנים  ,ואת האמצעים הללו להשקיע במפעלים לרכישות קרקע  ,שבהם הקרן הקיימת היתה
עסוקה באותם

ימים .

24

על -אף שלגרנובסקי היה ברור  ,כי נציגו בברלין מצפה לתגובתו  ,עיכב את תשובתו עד למחצית

השנייה של חודש יולי  .בקיץ

1936

סערה

ארץ  -ישראל מן ה ' מאורעות ' .

פקידי

' הכשרת הישוב '

התקשו לבדוק את נתוניהן של הקרקעות ; גם משהגיעו למסקנות  ,התקשו להעבירן

לירושלים .

משלבסוף ניסח גרנובסקי את החלטתו  ,דחה את דרישותיו הכספיות של קלר  .מחיר של

1 , 700 , 000

רייכסמרק היה לכל הדעות מוגזם
'  . . .שעבור צרכינו

; 1 , 200 , 000

רייכסמרק ננקב כמחיר סביר  ,ושוב הדגיש ,

לא באות בחשבון . ' . . .

[ הקרקעות ]

25

מיד עם קבלת תשובתו של גרנובסקי וימן גייס פגישה עם שפען ואשר מיחברת התעבורה

גרמניה ארץ  -ישראל '  ,קלר וסוכנו פרידריך תומסון  .פגישה זאת התקיימה

ב 30 -

ביולי

1936

בהמבורג  ,ובמהלכה ניסח תומסון כתב  -אופציה  ,לפיו קלר הסכים למכור לאגודת הקרן הקיימת
לישראל בגרמניה ארבעה ממגרשיו בחיפה בתמורה למיליון רייכסמרק עד ליום
23
24

מכתב גרנובסקי לפזנר מיום

כשיחה שנערכה כיום

25

15

כיולי

22

באוגוסט

ביוני  , 1936שם . KKL 5 / 8398 ,

 1985עם

אריה ל ' מוהילכר  ,עוזרו של ד " ר א ' גרנובסקי  ,עלה גם עניין נטייתו של

זה האחרון למכור את הקרקעות  .על כך העיר מוהילבר  ,שבזמן חתימתם של החוזים היה קיים חשש  ,שרכישתן

של האדמות  ,אשר מחירן המעשי הסתכם בפועל בכמה עשרות אלפי לירות ( עניין חישוב ערכו של המחיר
ששולם נדון להלן )  ,תמנע מהקרן הקיימת השלמתן של רכישות קרקע חשובות  ,שלהן הוקדשו אז מירב

המאמצים  .ייתכן גם  ,כי העובדה שמדובר היה כמגרשים בודדים  ,הרתיעה את גרנובסקי מלראות בהם נכסים
קבועים של הקרן הקיימת  .ואכן  ,עיון בתיקים הרלוואנטיים העלה  ,למשל  ,מכתב מאת סוכנות להשקעות
אביב  -אביב ) לגרנובסקי מיום  14בדצמבר  , 1936אצ " מ  , KKL 5 / 8401 ,בו מופנית בקשה
ולמפעלי פיתוח בא " י ( לת

האדמות  .במכתב אחר  ,מגרנובסקי לפ " ה קיש ( חיפה ) מיום
לקבלת מידע על
-

30

בדצמבר

1937

( שם ,

שם )

מוזכרת הפנייה הראשונה  ,וכן נאמר בו  ,ש ' נכון הוא הדבר שעקב טרנסאקציה כספית ידועה נמצא ברשותה של
הקק " ל שטח של  80דונם ברוטו  ,והקק " ל אינה מתכונת לשמור את הקרקע בשבילה  ,אלא רוצה

למכרה . ' . . .

אולם מוהילבר הזכיר בראיון עמו  ,כי עד מהרה הסתבר ,שלקרקעות יש חשיבות אסטראטגית רבה  ,בהיותן
ממוקמות במבואותיה הדרומיים של חיפה  .לטענתו  ,היה נוכח בפגישה בין גרנובסקי ואבא חושי  ,וכה סוכם

שהקרן הקיימת תפעל לפיתוחן של אדמות אלו  .ייתכן  ,שאת עקבותיה של פגישה זאת ניתן למצוא כמכתבו של
גרנובסקי לפרופ ' אלכסנדר קליין ( חיפה ) מיום  30בנובמבר  , 1939בו התבקש קליין לערוך מיידית פרצלאציה
של הקרקעות  ,כהכנה לפיתוחן  ,ובמכתב החשוכה של הנ " ל מיום  2בדצמבר  , 1936אקק " ל  , 032 - 2 ,תיק מהימן

מספר . 1

-/ 1/

כיום

21

כמארס

1945

נרשמו הקרקעות על שם הקרן הקיימת לישראל  ,וכך המצב גם כיום  .ראה  ,שטרות

מכר בלי תמורה מספרים  14 / 7841ו  1486 /41 -שנעשו בין ' מהימן ' בע " מ לבין הקרן הקיימת לישראל בע " מ
ושנרשמו בספרי האחתה בחיפה ביום  21כמארס 945נ  ,אמקק " ל . 311 /37 ,

'
25

מכתב גרנובסקי ל " וייס ( ברלין ) מיום

13

ביולי  , 1936אצ " מ  . KKL 5 / 8398 ,המכתב הגיע לתעודתו רק

ב 28 -

ביולי  , 1936התנו כעבור חמשה  -עשר יום בקירוב  ,ועל  -כן התעוררו חששות שאבד  .בדרך  -כלל היו מכתבים בין
ירושלים לבין בדלין מגיעים לתעודתם תוך  6 - 5ימים .

עסקות  -מקרקעין בחיפה ,

. 1936

26

1937 - 1936

ניתוח ההתכתבות מעלה את הסברה  ,כי ייתכן שקלר הסכים להפחית כ  40 -אחוז מהמחיר

לא רק בשל רצינרת כוונותיו של גייס  ,אלא גם משום שקיבל בינתיים תשובה החלטית מלשכת
משרד הכלכלה בקיל  ,לפיה העסקה היתה מותרת והוא אמור להיות פטור מלהציע לשלטונות את
התמורה שעמד לקבל
ב 13 -

באוגוסט

1936

בגינה .

27

התייחס ד " ר גרנובסקי לכתב האופציה של קלר  .העובדה  ,שהמוכר הוריד

את המחיר ובמידה ניכרת כל  -כך עוררה

אצלו חשדות  .עם זאת הסכים לדעה  ,שרווחה גם במיינניה

שטראסה בברלין  ,שבזכות העסקה תוכל הקרן הקיימת לישראל לפתור את בעיית עודף כספיה

בגרמניה .

28

בסוף חודש אוגוסט  , 1936בעת דיוני הוועד הפועל הציוני  ,נפגשו בציריך גרנובסקי  ,וייס ,
אליעזר קפלן ( מנהל הכספים של הסוכנות היהודית)  ,ארתור הנטקה ( מנהל הלשכה הראשית של
קרן היסוד בירושלים )  ,מיכל טראוב ( מנהל משרד קרן היסוד בגרמניה ) וורנר פילכנפלד ( מנהל

חברת ה ' העברה ' ) לדיון שעסק בין היתר בעסקי האדמות של הקרן הקיימת  .מהחומר שהשתמר ,
קשה לשחזר במדויק מה נאמר בפגישה  .עם זאת ידוע לנו  ,שדווח להנסקה  ,אשר הגיע לציריך טרם
בואם של המשתתפים האחרים  ,כי קפלן קיבל

ב 14 -

באוגוסט מברק מברלין  ,בו הוצע שקרן היסוד

תצטרף לרכישות הקרקעות בחיפה בסכום של מאה עד מאתיים אלף רייכסמרק  .קפלן דאג להודיע

להנטקה  ,שיכריע בדבר בזמן שהותו בשוויץ .

29

ממכתב מאוחר יותר ניתן להסיק  ,שהדיונים בנושא

זה היו קשים למדי  .רוח החלטת הסיכום שנתקבלה ביוזמתם של קפלן ופילכנפלד היתה  ,שקרן

היסוד תימנע מלקחת חלק כלשהו ברכישה המוצעת . . . ' ,
לבצע לבדה עסקאות מעוותות שכאלה ' .

ושאם רצונה בכך  ,הרי שהקק " ל חופשית

30

מכל מקום  ,גרנובסקי העניק לוויים את הסכמתו העקרונית לביצוע העסקה  ,אך היתנה את
העברת אישורו הסופי בקבלת חוות דעתו של ד " ר אהרן ברט  .ברט התגורר אד בחיפה ונתבקש
לוודא בצורה מוחלטת  ,שאכן הקרקעות רשומות על שמו של קלר ושהן חופשיות מכל

התחייבות  .י3
העתקה של כתב האופציה מיום  30ביולי  , 1936שצורף למכתב " וייס לא ' גרנובסקי מיום  7באוגוסט , 1936
אצ " מ  . KKL 5 / 8398 ,הדין  -וחשבון על הפגישה שהתקיימה בהמבורג ב  30 -ביולי נכלל במכתב י ' וייס לא '

גרנובסקי מיום
לעיל  ,הערה

4

באוגוסט

, 1936

שם .

שם ,

. 12

מכתב גרנובסקי ל " וייס ( ברלין ) מיום

13

באוגוסט

, 1936

אצ " מ ) ] 5 /8398 ,וא .

הצעתו של וייס להפגש עמו בציריך כדי לקיים דיון גם ברכישת מגרשיו של

במכתב קיבל גרנובסקי את

קלר .

העתקה של מכתב מירושלים [מו ' סנטור ? ] לא ' הנטקה ( ציריך ) מיום  20באוגוסט  , 1936שם . 1) 11/4/ 8/ 1832 ,
מכתב " וייס ( ברלין ) לגרנובסקי מיום  30במארס  , 1937שם  . KKL 5 / 7804 ,יש להעיר  ,שהכותב ראה בו מכתב
אישי ,שאינו מיועד לתיוק  .וייס

הקדיש את עיקר דבריו לניתוח היחסים בין קרן היסוד לבין הקרן הקיימת

בגרמניה .
במהלך שיחה טלפונית עם וולבך  ,שנוהלה ביום
לעסקות הקרקע מטעמים עקרוניים  .דעתם היתה  ,שכסף צריך לעבור לארץ  -ישראל בצורת כסף  .כאשר הסתבר
14

בנובמבר

, 1985

הוא טען  ,כי אנשי קרן היסוד התנגדו

למנהלי המשרד הארץ  -ישראלי בברלין  ,שניתן יהיה להעביר לארץ  -ישראל כספים בצורת אדמות  ,סברו כי רק
הקרן הקיימת יכולה למצוא עניין בפעולה כזאת  .עם זאת נראה  ,שבתחילת חודש אוגוסט  1936עוד נטה קפלן
לתום העברה חריגה כלשהי  ,שכן הודה  ,כי ' בגרמניה הולכים ומצטברים סכומים גדולים מאד של הקרן הקיימת

ושל קרן היסוד ואין לנו כל תקוה להעבירם במשך החודשים הקרובים במזומנים ע " י " העברה " '  .מכתב קפלן
לפילכנפלד  ,אצ " מ  ,ב ' 53 / 1626

.5

מכתב " וייס לגרנובסקי ( לונדון ) מיום

7

בספטמבר

, 1936

אצ " מ  . KKL 5 / 8398 ,במכתב התייחס וייס לפגישה

בציריך ולהוראות שניתנו לו לביצועה של העסקה  .ניתוח כרונולוגי של ההתכתבות מורה שטרם יציאתו את
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חוזה להעברת מאה אלף וייכסמרק מאבודת הקק הקיימת לישראל בגרמניה לזיגפויד יעקובזע עבור הרמן
1936  ספטמבר,  הרכישה הראשת-  במסגרת חוזה, פרדיננד קלר

עסקות  -מקרקעין בחיפה ,

1937 - 1936

וייס חזר לגרמניה והחליט לבצע את העסקה  .לגביו  ,דברתו של קלר היתה מספקת  ,מה גם
שבחוזה אשר אמור היה להיחתם  ,הובטח כי במידה שיתגלו פרטים אחרים  ,יוחזרו הכספים לקרן

הקיימת.

כאשר

32

ב4 -

בספטמבר

1936

התאספו במשרדי ' חברת התעבורה גרמניה ארץ  -ישראל '

בברלין כל הנוגעים בדבר  ,אישר ברט טלפונית ( מאנגלברג שבשווען )  ,שאין מניעה מלסכם את

העסקה .

33

חוזה ספטמבר
ביום

4

בספטמבר

1936
1936

נחתם חוזה בין הרמן פרדיננד קלר מצד אחד לבין האגודה של הקרן

הקיימת לישראל בגרמניה ושני ' שותפים פרטיים ' מצד שני  .מטרתו של החוזה היתה להביא
למכירתם של ארבעה מגרשים במבואותיה המערביים של העיר חיפה  ,בהתאם לקושאנים שהיו
בבעלות קלר  ,בתמורה של

1 , 030 , 000

רייכסמרק .

34

הקונים הסכימו לחלק ביניהם את ההשקעה ברכישה כדלקמן  :אגודת הקרן הקיימת לישראל
בגרמניה שותפה

ב 630 , 000 -

רייכסמרק ; ' שותף פרטי ' אחד ב  300 ,000 -רייכסמרק ; יתר

רייכסמרק היו חלקו של ה ' שותף '

האחר .

ה 100 , 000 -

35

עם חתימתו של חוזה המכר הפקידה הקבוצה הרוכשת את התמורה

בהשבון  -נאמנות בבנק "

דריפוס ושות ' בברלין  .לבנק ניתנה הוראה להעביר למוכר את החזקה על הכסף לאחר קבלת אישור

טלגרפי מד " ר ברט בחיפה .

36

ברט חייב היה לאשר  ,שהקרקעות נרשמו בלשכת רישום המקרקעין

בחיפה על שם הקונים  ,או על שם '  . . .אישיות פיזית או משפטית שהם [הקונים ] ביחד קבעו

אותה ' .

37

ההעברה בלשכת רישום המקרקעין  ,כמו גם מתן החזקה למוכר על כספו  ,היתה צריכה

להתבצע תוך שישה שבועות מיום חתימת החווה  ,ובתנאים מסוימים לא יאוחר מחמישה חודשים
מיום זה  .בפועל היא בוצעה

ב2 -

בנובמבר

. 1936

38

נספח לחוזה התייחס לדרך חישובה של התמורה  .החותמים העריכו את השטח הכולל של
הארץ  ,הורה גרנוכסקי לברט לבצע את הבירור בלשכת רישום המקרקעין בחיפה ולהעביר את ממצאיו ישירות

לווייס  .עורך  -הדין ד " ר אהרן ברט נמנה עם ותיקי ' המזרח " גרמניה  .בתקופה הנדונה ניהל משרד לעריכת  -דין
בחיפה  .כשנת  1938צורף להנהלה המרכזית של בנק אנגלו  -פלשתינה  .ראה מכתב ברט לגרנובסקי  ,אצ " מ  ,ק '
 , KKL 5 / 1197קבוצה  , 500תיק רכישות קרקע חיפה  ,מהימן כללי  . 1939 - 1937באשר לחלקו בפרהסיה
המתוארת כאן  ,ראה להלן כפרק על חברת הנאמנות ' מהימן '
32

סעיף

33

מכתב וייס  ,לעיל  ,הערה

34

. 10

35

18

כחתה  ,לעיל  ,הערה

החוזה  ,לעיל  ,הערה

. 10

. 31

בדיקת מכלול העסקות שווייס סיכם כחודשים ספטמבר ואוקטובר
הקיימת לישראל בגרמניה כעסקה הראשונה הועמדה למעשה על סך

1936

755 , 000
36

סעיף

4

37

סעיף

9

מורה  ,שהשתתפות אגודת הקרן

255 , 000

רייכסמרק  ,וייתרת הסכום ,

רייכסמרק  ,גויסה מ ' שותפים פרטיים '  ,ולמעשה באמצעות ' עזבונות בחיים '  ,כפי שיובהר
כחוזה  ,לעיל  ,הערה

להלן .

. 10

כחוזה  ,שם  .כוונתו של הסעיף היתה להבטיח את רישום המגרשים על שם נאמן  ,וככל מקרה למנוע את

רישומם על שמותיהם של
38

בע "מ .

ה ' שותפים ' .
בנובמבר  , 1936אצ " מ  . KKL 5 / 8398מוהילבר העיר

מכתב א ' ברט לקרן הקיימת לישראל ( ירושלים ) מיום 2
כראיון עמו ; כי אחד היתרונות הבולטים כעסקות המקרקעין עם הגרמנים היה  ,שקרקעותיהם היו מוסדרות
ורשומות בלשכות המקרקעין  ,ולכן התהליך של העכרת רישום הבעלות היה יחסית פשוט  .לעניין זה התייחס גם

א ' יעלי ממשרד הקרן הקיימת בחיפה במכתבו לגרנובסקי מיום

3

בפברואר

, 1937

אצ " מ ,

. KKL 5 / 8399

ונא 1

המושבה הגרמנית ומערב חיפה בימי מלחמת  -העולם הראשונה ( צילום מרכס הכרמל

בכ 72 -

המגרשים

דונם

( מדידות מאוחרות יותר קבעו את שטחם לקרוב ל 7 80 -ונם ) .

.

הצהירו  ,שנקבע מחיר של

0 70

לא " י למטר מרובע  ,או

50 , 400

המערבי )

39

שני הצדדים

לא " י עבור כל החלקות ביחד  ,וכי

הם הסכימו ביניהם '  . . .שעל בסיס הפאריטטיות הקודמת בין הלירה השטרלינג מזהב לבין
הגולדמרק ובהתחשב בהפסדי העברת ההון המקובלים הוערך מחיר הקניה בסך

רייכסמרק שישולמו
בסעיף

12

בגרמניה ' .

1 , 030 , 000

40

של החוזה הצהירו כל הנוגעים בדבר  ,שלמיטב ידיעתם  ,בהתאם לחוקי הפיקוח

מותרת מכירתן של חלקות  -אדמה בין תושבי הארץ מבחינת חוקי המטבע  .ועוד הצהירו  ,שהם לא

הגישו תצהירי  -הון ולא העבירו את העסקה להערכתם של רשויות מסי שבח מקרקעין בגרמניה .
אגב -כך בוטא יתרונה של העסקה  ,כפי שכבר הוזכר קודם לכן  ,הן לגבי המוכר והן לגבי הרוכשים .
39

נספח לחוזה  ,לעיל  ,הערה  . 10על  -פי ' ספר הטרנסאקציות של חברת מהימן בע " מ '  ,פרטי הקרקעות שנרכשו
בנאמנות וההשתתפויות בהן  ,המצב לפי המאזן ליום  30לספטמבר  ' 1939להלן  ' :ספר הטרנסאקציות ' ]  ,נערך
על  -ידי בבלי את מילנר ( רואי  -חשבון ומבקרים מוסמכים תל  -אביב
עמ '

174
40

נספח

.1

חיפה ) ,

~אקק " ל  , 032 - 2 ,מהימן בע " מ  ,תיק

השטח הכולל של המגרשים שנרכשו בעסקה הראשונה הוא כ 31 -נ 79 ,

לחוזה  ,לעיל  ,הערה

. 10

,1

דונם .

יש לציין  ,שמשמעות חישוב התמורה ל  1 , 030 , 000 -רייכסמרק  ,היתה אך ורק ,

שקלר קיבל על  -פי החוזה סכום זה עבור הקרקעות שמכר  .אין פירוש הדבר  ,שהקרן הקיימת לישראל ומי
שהצטרפו לעסקה שילמו סך שהיה שווה ל  50 , 400 -לירות שטרלינג  .ראה המשך המאמר באשר לדיון במחיר
האפקטיבי ששולם עבור

הקרקעות .

עסקות  -מקרקעין בחיפה ,

סעיף

1937 - 1936

של החוזה קבע  ,שכל הצדדים הסכימו ביניהם  ,כי הוא נוסח בהתאם לדרישות החוק

17

הארץ  -ישראלי  ,ושיש לבצעו בהתאם לו  .במקרה של חילוקי  -דעות ובירור משפטי  ,נקבע בית -

המשפט בחיפה כמקום

השיפוט .

הקונים חילקו ביניהם את החלקות שרכשו באופן יחסי להשתתפותם בעסקה  .החוזה בן

17

הסעיפים ונספח אחד כלל עוד פרטים טכניים שונים  .כך הוסדרה בו גם בעיית ההחכרה של חלק

כדור  -רגל .

מהקרקע לחיל -האוויר הבריטי  ,שניהל שם מגרש
באוקטובר  , 1937ונראה שלא הטרידה את

הקונים .

זכות זאת עמדה לפקוע

ב5 -

41

רישום הקרקע על  -שם חברת ' מהימן '
בעסקה שסוכמה בספטמבר

1936

היו לאגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה  ,להלכה  ,שני

' שותפים '  .אולם למעשה רצו מנהלי הקרן הקיימת בברלין ובירושלים להביא לרכישת האדמה
עבור חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ בלבד  .זאת ועוד  ,מטרתם של ה ' שותפים ' לעסקה היתה

למעשה לזכות לאחר הגירתם מתחומי הרייך השלישי בהכנסה בטוחה ולאו  -דווקא בבעלות על
חלקת  -קרקע בארץ  -ישראל  .עם זאת יש להודות  ,כי מערכת החוזים שמנהלי הקרן הקיימת יזמו עם
' שותפים ' אלה גם לא הותירה להם אופציה של רכישת החזקה במגרשים

בחיפה .

על -כן חתמו השותפים על סידרה של חוזים עם חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ  .לצורך זה
החליף ד " ר וייס את ה ' כובע ' של אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה ב ' כובע ' מיופה  -כוחה של

חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ בגרמניה  .בחוזים אלה הציעו ה ' שותפים ' את חלקם היחסי
בקרקעות בחיפה  -שלהלכה רכשוהו מידי קלר או מידי אגודת הקרן הקיימת בגרמניה -

לחברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ  ,וזאת הבטיחה להם בתמורה גימלה קבועה  .באותה מערכת
חוזים גם התחייבה חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ לרכוש מה ' שותפים ' את הלקם היחסי
בקרקעות  ,אם יוותרו עליהן תוך פרק  -ומן שנקבע מראש  .ממועד חתימתו של חוזה בברלין ועד

למשלוח כתב  -ויתור אל חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ הוסכם בין הצדדים להעביר את
הקרקע לרשותה של חברת  -נאמנות  ,שתנוהל על  -ידי ד " ר אהרן ברט וד " ר סאלי הירש  .במערכות

החוזים שנחתמו במועדים מאוחרים יותר  ,כבר צוין שמה של חברת הנאמנות  ' -מהימן בע " מ ' .
בהתאם להודעה בעיתון הרשמי של ממשלת המנדט  ,נוסדה החברה ב  19 -באוקטובר . 1936

42
43

מטרתה של חברת הנאמנות היתה להוות כלי  -עור משפטי בידי חברת הקרן הקיימת לישראל

בע " מ  .בתזכירה ובתקנותיה נוסחו מטרותיה כדלקמן  . . . ' :לרכוש או לנהל . . .

ובאופן כללי לעסוק

. 10

41

סעיף

42

ראה  ,למשל  ,חתה בין הרמן בכרך מצד אחד לבין חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ מצד שני מיום

5

בחוזה  ,לעיל  ,הערה

בספטמבר

, 1936

אמקק " ל . 21 / 115 ,

החתה שלח את המכתב ביום

4

במקרה וה נקבע

בפברואר

1

ביולי

 1937ממעונו

עורך  -הדין ד " ר סאלי הירש נמנה עם ותיקי ' המזרח "

1937

4

כתאריך אחרון למשלוח מכתב הוויתור  .בעל

החדש ברמת -גן .

גרמניה  .בתקופה הנדונה עבד  ,בין היתר  ,במשרד עורכי -

הדין זמורה  ,רתנבליט  ,קורנגולד ובר  -שירה  ,קנה לעצמו שם כמומחה משפטי לבעיות העברת הון מגרמניה
לארץ -ישראל ושימש כנציג התאחדות עולי גרמניה )  ( HOGבמועצת ההנהלה של חברת ה ' העברה ' .
43

ראה

14 :

 .ק  ( ,יז ~ עתשנ עי ~ The Pa/estine Gazette , 657 . ) 7חברת ' מהימן ' חוסלה בשנת  . 1950ראה מכתכם

של " וייס וא ' ברכיהו לרשם החברות בירושלים מיום

 9בספטמבר

 , 1950אקק " ל ,

, 032 - 2

תיק מהימן

.1

עצל ך

גבחאל א ' אלכסנדר

בקרקע המצויה בחיפה בשטח ידוע כ ' ארד  -אל  -מאר '  ,והרשומה על שם הרמן פרדיננד

קלר ' .

44

העובדה שהחברה נוסדה בהתאם לתזכיר ולתקנון לצורך ניהולן של קרקעות מסוימות  ,פטרה
אותה מלבקש רשיון מיוחד מטעם הנציב העליון להחזקתן של

קרקעות .

45

התקנון אף אפשר

למנהלי ' מהימן ' למכור את הקרקעות  ,רבר  ,שכאמור  ,הקרן הקיימת היתה מנועה מלעשותו .
הון מניותיה של חברת ' מהימן ' נקבע לאלף לא " י  ,אשר חולקו לאלף מניות בנות לא " י אחת .
מתוך אלה הונפקו עשרים מניות  ,ובייסוד החברה נשמרו עשר בידי ברט ועשר נמסרו לידי הירש .
בכך טושטשה במידת  -מה הזהות בין חברת ' מהימן בע " מ ' לבין חברת הקרן הקיימת לישראל

בע " מ  .עם זאת  ,למעשה לא יכלו שני בעלי המניות לעשות דבר על דעת עצמם  .שכן ' מהימן בע " מ '

חתמה עם חברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ על חוזה אשר מטרתו היתה להבטיח . . ' ,

 .שלמרות

רשום הנכסים על שמה תהא למעשה רק כנאמן של הקרן והקיימת לישראל בע " מ ]  ,ושלא תהיינה

זה ' .

למהימן שום הוצאות בקשר עם

46

רישום הקרקעות על שם ' מהימן ' היתה אמורה גם להקל את מלאכתם של מיופי -הכוח של
הצדדים לחוזה

המכר מיום  4בספטמבר . 1936

בחוזה קבע קלר כמיופה  -כוחו בחיפה את אוטו לרן

.

והקונים קבעו כמיופה  -כוחם את ד " ר ברט  47ברט ולרן נדברו ביניהם להסתיר את זהותם האמיתית
של רוכשי הקרקע  ,או את זו של בעליה החדשים  .ברט העיד  ,שאילו היה נודע כי הקונים הם
יהודים גרמנים  ,וודאי אילו היה מובא הדבר לידיעתם של עובדיה הערבים של לשכת רישום

המקרקעין בחיפה כי למעשה מדובר בקרן הקיימת לישראל  -היו הללו מנסים למנוע את ביצועה

של העסקה .

48

ואכן  ,כאשר לרן וברט פנו בפעם הראשונה ללשכת רישום המקרקעין  ,נתקלו ביחס

של ' לך ושוב '  .ד " ר ברט חשש מהבאות  ,שכן בהתאם לחוזה המכר  ,אי -מתן אישור לשחרור

התמורה למוכר עלול היה לגרור תשלום פיצויים על  -ידי הקונים עד לסכום של כמיליון

רייכסמרק .
. 1936

49

כאמור  ,בהתערבותו של הממונה הבריטי  ,נרשמה העברת הבעלות ביום

2

בנובמבר

50

עסקות פברואר  -אפריל

1937

ד " ר יוסף וייס היה גאה על הצלחת העסקה עם קלר  .הוא ראה בכך הישג למאמצים שהשקיע מאז

כניסתו לתפקיד מנהל משרד הקרן הקיימת בברלין .
44

!5

אולם הוא חשד  ,שהממונים עליו בירושלים

התזכיר והתקנות המקוריים של חברת ' מהימן ' לא נמצאו  .נמצא זכרת  -דברים שערך א " ל מוהילבר עבור
גרנובסקי כיום  11בדצמבר
רקע דיונים ראשוניים לחיסולה .
1940

( שם  ,שם ) ובו סקר את תולדותיה של החברה והמיבנה המשפטי שלה  ,וזאת על
במארס  , 1937אצ " מ ,

. KKL 5/ 8399

45

מכתב א ' ברט לגרנוכסקי מיום

46

מתוך המבוא לחתה שנערך בירושלים בין הקרן הקיימת לישראל כע " מ  ,לבין ' מהימן ' בע " מ  ,ביום

10

4

בספטמבר

 , 1936אקק " ל  , 032 - 2 ,תיק מהימן  . 1מעניין לציין  ,שחוזה הנאמנות בין הקרן הקיימת לבין ' מהימן ' נושא את
התאריך  4בספטמבר  , 1936בעוד שבעיתון הרשמי ( לעיל  ,הערה  )43פורסם שהחברה נוסדה רק ב  19 -באוקטובר

. 1936
ולן
/

47

1
48

49
50

סעיף

11

בחתה  ,לעיל  ,הערה

. 10

ח ' כנען ( [לעיל  ,הערה

 , ] 8עמ '  ) 144 , 63מספר  ,שאוטו

בגרמניה  ,אדריכל לפי מקצועו  ,היה תושב חיפה וחבר המפלגה הנאצית משנת . 1934
מהחברים הבולטים והפעילים ביותר בסניפה בחיפה .
מכתב ברט לגרנובסקי מיום  2בנובמבר  , 1936אצ " מ . KKL 5 / 8398 ,
סעיף  13בחתה  ,לעיל ,הערה . 10
מכתב ברט  ,לעיל  ,הערה

.45

51

בשנת

לוץ  ,יליד הילברק
1936

נחשב לאחד

מכתב וייס  ,לעיל ,הערה

.4

עסקות  -מקרקעין

ד " ר אברהם גרנות

בחיפה 1937 - 1936 ,

(גרנובסקי ) 1942 ,

לא העניקו לפועלו התייחסות נאותה  ,ואף לא יכלו להעריך נכונה את היקפו של ההישג  .הם ישבו

בארץ  -ישראל  ,אמנם טרודים בגזירותיו של מישטר המנדט הבריטי  ,אך מחוץ לאווירת הלחץ של
הרייך השלישי  ,ולא היו מסוגלים לתפוס את הנסיבות שבהן היו נתונים יהודי
בסוף נובמבר

1936

גרמניה .

52

וייס נסע שוב לפראג ושלח משם דין  -וחשבון לגרנובסקי  .הוא העלה בו

טענות קשות נגד הקצב שבו טופל בירושלים החומר הקשור לעסקות המקרקעין בחיפה  .הוא פירט

רשימה של אנשים אשר הבטיחו להתקשר עם הקרן הקיימת בחוזה ' עזבון בחיים '  .הוא סבר שניתן
לגייס בדרך זאת למעלה

מ  2 , 000 , 000 -רייכסמרק .

53

כן פירט סידרה של עסקות  -מקרקעין שהוצעו

לו  ,וגם כאלה שכבר לא ניתנו לביצוע בגלל אישיות תגובתה

של הלשכה הראשית .

54

כן הדגיש ,

שיהודי גרמניה חוששים מהבאות  ,ולכן מסכימים ליטול על עצמם סיכונים כספיים  ,שנרתעו מהם

בעבר .
יתירה מזו  ,בדיווחו כלל וייס גם מידע שקיבל מד " ר ארנסט מרקום וד " ר זיגפריד מוזם על
מגמות שרווחו ברשויות ממשלתיות של הרייך השלישי בקשר לעיצוב מדיניות הגירתם של יהודי
52

ראה מכתב " וייס
לגבולות הרייך השלישי  .ידוע לנו ,

מפראג  ,לעיל  ,הערה

. 16

שב 19 -

נתון מעניין העולה מהמחקר הוא היקף נסיעותיו של " וייס מחרן

במארס

וב 28 -

בנובמבר

1936

שהה בפראג ; באוגוסט

גרנובסקי בציריך ; באפריל  1937נפש כבאזל ; ובחודשים מאי  -יוני  1937סייר באר ישראל  .יש לציין  ,שמשוד
החוץ הגרמני פירסם הגבלות מפורשות אך לא  -פומביות על הנפקתם של דרכונים ליהודים רק ב  16 -בנובמבר
8 . Blau ) 04 . ( ,
 , 1937וגם אז נקבע יוצא מן הכלל לגבי ' נסיעות באינטרס הכלכלי הגרמני הלאום "  .ראה :
 . 40 , 80 . 135ק  Deutschland 1933 - 1945 Duesseldorf 1945 ,חAusnahmerecAt fuer die Juden 1
לעיל  ,הערה  . 16במכתב " וייס לא ' גרגובסקי ( ירושלים ) מיום  16כפברואר  , 1937אצ " מ  , KKL 5: / 8399 ,ביטא
,

.

53

הכותב עמדה ספקנית יותר כאשר להיקף ה ' עזכונות בחיים ' שניתן
54

-,

1936

נפגש עם

כמכתבו מפראג ( לעיל  ,הערה

) 16

לגייס .

כתב וייס  ,שנודע לו מפי ד " ר אשר  ,כי חלק מגוש  -קרקעות כשטח כולל של

64

דונם בתל  -אביב נמכר למרגוט קלאחנר  .הדברים הללו מבהירים פרטים המופיעים במאמרו של שטרן  ,לעיל ,

הערה . 1

1 77

גבריאל

א ' אלכסנדר

גרמניה .

55

המגמה של רשויות הפיקוח על המטבע במשרד הכלכלה הגרמני היתה להביא לשיתופם

של יהודים רבים ככל האפשר בעסקות לרכישת אדמות

בארץ  -ישראל .

מרקום גם מסר ,

שהשלטונות שוקלים להכליל את העסקות עם ' גרמנים חוזרים ' בתוך הוראות הפיקוח על המטבע .
למעשה הוביל וייס למסקנה  ,שבכל התחומים פועל הומן לרעת יהודי גרמניה  ,ועליהם לפעול
בקצב מוגבר לחיסול עסקיהם

שם .

56

טרם קבלת אישור להמשך המפעל של רכישת הקרקעות  ,למרות חוות הדעת של אנשי מחלקת

הקרקעות של הקרן הקיימת  ,פקידי ' הכשרת הישוב ' ועצותיו של ברט  -העדיף גרנובסקי
להתרשם גם ממראה עיניו  .משהתפנה מדיוניה של ' הוועדה המלכותית ' ועם גבור הבטחון בדרכי
הארץ  ,יצא בראשית פברואר

1937

לביקור במגרשים שנרכשו מקלר וכן בחלקות  -אדמה שנורע כי

.

גרמנים שוקלים את מכירתן גרנובסקי התרשם ממראה עיניו והודיע למשרד בברלין  ' :לשמחתי
יכולתי לקבוע  ,שהמדובר באדמה מהדרגה העליונה  ,דבר שהשקיט אותי  ,שכן בכל מקרה  ,לא
עשינו עסקה גרועה '

,

5

עד לסוף חודש אפריל  1937הצליח ד " ר וייס לסכם עוד שתי עסקות עם הרמן קלר ועסקה אחת
עם גרהרד  ,פרידה  ,רות ואילוה

קלר ;

תמורת

05 , 864ך

רייכסמרק נוספים ששולמו בגרמניה ,

הצליחה אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה לרכוש עוד אחד  -עשר מגרשים במבואותיה
המערביים של חיפה  ,בשטח כולל של

כ 47 -

7ונם .

קצב חתימתם של חוזי הרכישה הנוספים היה

58

מהיר למדי .

ב 15 -

עם הרמן קלר על רכישתם של חמישה מגרשים בשטח כולל של
רייכסמרק  .לעסקה צורפו שני ' שותפים '  -האחד

רייבסמרק :

10 , 000

ב 150 , 000 -

כ 23 -

דונם  ,בתמורה

ל 340 , 000 -

רייכסמרק  ,והאחר

ב 180 , 000 -

הרייכסמרק הנותרים היו השתתפותה של אגודת הקרן הקיימת לישראל

הגרמנית בעסקה  .הקרקע נרשמה על שם הברת ' מהימן '

ימים מיום חתימת החוזים

55

בפברואר

1937

סיכם ד " ר וייס

בברלין .

ב 24 -

בפברואר  , 1937היינו כעבור תשעה

59

ד " ר ארנסט מרקום קדמש כמנהל העסקי של חברת ' פלתרוי בע " מ ' בברלין  ,שהיתה החברה ה ' גרמנית' של חברת

ה ' עברה '  .למעשה היה נציג הסתדרות ציוני גרמניה בהנהלת ' פלתרוי '  ,ובתור שכזה השתתף בדיונים עם רשויות

הפיקוח על המטבע במשרד הכלכלה הגרמני  ,אולם וולבך ( לעיל  ,הערה

)7

טען  ,כי אמנם סביר שד " ר מרקוס

שימש לד " ר וייס מקור רב  -חשיבות למידע פנימי  ,אך בעצמו היה אדם מתוסכל בשל מעמדו החלש במנגנון

-,

המשרד האר

ישראלי

בברלין .

ד " ר זיגפריד מוזם שימש בין השנים

zve

=

Deutschland

1937 - 1933

( Vereinigung fuer

יושב -ראש ' הסתדרות ציוני גרמניה '

) Zionistische

וסגן יושב  -ראש הנציגות הארצית של יהודי גרמניה

) . ( Reichsvertretung der Juden Deutschlands
למהגרים יהודים לארץ  -ישראל .בק "ן  1937עזב לצמיתות את גרמנית .

כן נקל משרד עורכי  -דין פרטי  ,שהתמחה במתן ייערן
לפני הגירתו העביר  ,באישור השלטונות

הגרמניים  ,את סמכויות הייעוץ שלו לעורך -הדין ד " ר יוסף גוטליב  .ראה חוזריהם של ז ' מוזס ו"
56

גוטליב  ,ללא

ציון תאריך [ כנראה מק "ן  , ] 1937אצ " מ . KKL 5 /7803 ,
ניתוח של הלכי הרוח בקרפ יהודי גרמניה ועצם המעקב אחר ההתפתחות של תהליך הגירתם הם מח ן למסגרת

"

מאמר זה  .עם זאת  ,מעניין לצטט את דבריו של ד " ר וייס כלשונם  ' :עקב התפתחויות פוליטיות שליליות היו יהודי
גרמניה בשבועות האחרונים לעצבניים יותר  .בהתאם להכרתנו נראה  ,שעלינו לחשוש שבאוירה זאת הם יעסקו
בחיסול עניניהם

ץ172
57

מכתב גרנובסקי

בקצב מהיר מבעבר  . ' . . .מתוך המכתם מפראג  ,לעיל  ,הערה . 16
ל" וייס מיום  2בפברואר  , 1937אצ " מ : ] 5/ 8399 ,וא .

הטרנסאקציות '  ,עמ '

.4 - 2

58

' ספר

59

ראה העתקה של החוזה שצורפה למנתב " וייס לגרנובסקי מיום

' ספר הטרנסאקציות '  ,עמ '

.2

16

בפברואר

, 1937

אצ " מ  , KKL 5: / 8399 ,וכן

אזור בת  -גלים ומערב

חיפה  ,שנות

השלושים הראשונות

סיכומן של עסקות מקרקעין נוספות חייב הכנסת תיקון מסוים בתקנות ההתאגדות של חברת

' מהימן '  .בתקנות נאמר  ,שמטרתה של החברה להחריק בקרקעות שנרכשו מידי הרמן קלר רשהיו

מצויות ב ' ארד  -אל -מאר ' בלבד .

60

כדי לפתור בעיה זאת מנהלי ' מהימן '  ,ברט והירש  ,רשמו וחתמו

פרוטוקול לפיו ' הואיל והעיריה [ עיריית חיפה ] עומדת להפקיע חלק הגון של הקרקעות הנקנות ע " י
החברה לפי דעתו של ד " ר א  .ברט אי אפשר להשיג את מטרות החברה אם לא תקנה החברה עוד

קרקעות אחרות השייכות למר קללר [ כך במקור ] הנ " ל ושאינן כתובות בפירוש בסעיף הראשון של
התוכיר '  .י6
בעסקה השלישית נרכשו בתמורה
ל 13 -

ל 155 , 000 -

רייכסמרק ארבעה מגרשים בשטח כולל של קרוב

דונם  .אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה השתתפה בעסקה זו

ואליה צורפו שני ' שותפים '  -האחד

ב 35 , 000 -

רייכסמרק

ב 80 , 000 -

רייכסמרק ,

והאחר ב  40 ,000 -רייכסמרק .

62

עסקה

זאת יוצאת  -דופן מבין אלה שנסקרו כאן  ,הן בשל היותה היחידה שלגביה נמצאו התייחסויות
בתיקי הקונסוליה הגרמנית בירושלים  ,והן משום שלא סוכמה עם

החוזה לרכישתם של המגרשים במסגרת עסקה

הרמן קלר .

63

מאידך  ,לא נמצא

זו .

דבר העסקה הובא לידיעתם של אנשי משרד החוץ בגרמניה ; היא טופלה על  -ידי הקונסול
דולה ; התערבו בה רשויות שונות של המפלגה הנאצית בארץ  -ישראל ובגרמניה ; והיא העסיקה את
ראשי המושבה הגרמנית בחיפה  .נראה  ,שהרגישות נבעה מהחשש כי המוכרים  ,ד " ר גרהרד קלר
ופרידה  ,רות ואילזה קלר ימכרו  ,בין היתר  ,את בית משפחתם

בלב המושבה הגרמנית בחיפה ' .

6

.

מכל מקום  ,הגרמנים רצו במכירת הנכסים ד " ר ברט ונציגי הקלרים  ,אוטו לרן ואוסקר בק  ,כמו
גם לחץ הרשויות הגרמניות השונות  ,הביאו לבסוף לגיבושו של הסדר  ,לפיו בוצעו חליפין בין

רכוש משפחת קלר לבין רכוש יורשי פריץ אונגר .מכיוון שהסדר זה השביע את רצונם של כל
60

61

62

לעיל  ,הערה

. 44

הפרוטוקול מיום  19בפברואר  , 1937אקק " ל  , 032 - 2 ,ספר הפרוטוקולים של מהימן
' ספר הטרנסאקציות '  ,עמ ' . 3

במאי ,

ביוני

בע " מ .

63

מכתבים מימים

,1/ 0/ 82/398 / 1421י )( .

64

ככל הנראה לא היתה כל קרבה משפחתית בין הרמן פרריננד קלר לבין קבוצת המוכרים בעסקה

31

במארס , 1 ,

27 , 10

באפריל ,

2

ראה גם שטרן  ,לעיל  ,הערה

 4ו7 -

, 1937

ק ,כ

גנזך  ,תיקי הקונסוליה הגרמנית

.1
השלישית .
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עסקות  -מקרקעין

הנוגעים בדבר  ,יכול היה ראש המושבה הגרמנית בחיפה  ,יוהנס פרוס  ,לדווח

בחיפה 1937 - 1936 ,

ב 28 -

באפריל

1937

ללשכה לפיקוח על המטבע בהנובר  ' :בהוראת ועד המועצה [ של המושבה הגרמנית בחיפה ] הנני
מאשר לכם בזה כי  ,חילופי הבעלות של שני מגרשים המצויים מחוץ לתחום המושבה ומכירתם
לחברת הנאמנות היהודית " מהימן בעיים " בוצעה בהתאם לאינטרס של קהילתנו ואושר על -

ידינו ' .

65

מכיוון שהקרקעות לא נרכשו מהרמן קלר  ,לא ניתן היה לרשום אותן על שם חברת ' מהימן '  .על
בן נחתם ביום
ב 17 -

11

באפריל

באפריל

1937

באפריל

1937

1937

חוזה  -נאמנות בין חברת ' הכשרת הישוב ' לבין חברת

נחתם בברלין החוזה לרכישת הקרקעות  ,והעסקה הושלמה כאשר ביום

בוצעה העברת הבעלות על שם חברת ' הכשרת

החווה הרביעי והאחרון נחתם בברלין

הישוב ' .

בגרמניה

ל 210 , 864 -

135 , 864

רייכסמרק .

באפריל  , 1937שוב בין הרמן קלר לבין אגודת

ב 20 -

נרשמו על שם חברת ' מהימן ' ביום

.

כ 11 50 -

דונם

בעסקה ואת השקיעה אגודת הקרן הקיימת לישראל

רייכסמרק  ,והסכום הנותר של
4

22

66

הקרן הקיימת לישראל בגרמניה ו ' שותף ' יהודי נוסף  .שני מגרשים בשטח כולל של
נרכשו בתמורה

' מהימן ' .

במאי

75 , 000

. 1937

רייכסמרק גויס מה ' שותף '  .הקרקעות

67

מחיר המגרשים
כאמור  ,אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה שילמה עבור חמישה  -עשר המגרשים שרכשה
בחיפה סכום כולל של

רייכסמרק .

1 , 735 , 864

מה היה ערכו של הסכום הזה בלירות ארץ -

ישראליות ?

.

שער ההמרה הרשמי היה

ללירה ארץ  -ישראלית אחת .

68

כ 12 50 -

רייכסמרק ללירה שטרלינג אחת  ,שהיתה שווה בערכה

אולם  ,בשום מקרה לא היה זה שער ההמרה האפקטיבי  .שכן הקרן

הקיימת גייסה את ההון שנדרש לרכישת הקרקעות משני מקורות שונים  :האחד  ,עסקות של ' עזבון
בחיים '

;

השני כספי התרומות שנותרו בגרמניה  .תהליך מורכב  ,שמגבלות המסגרת מונעות את

תיאורו כאן  ,הביא לכך  ,שכספי התרומות של אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה הועברו
בסופו של דבר לארץ  -ישראל באמצעות ה ' העברה '

;

ואילו כל ההון שנדרש לעסקי הקרקעות ,

ולמעשה אף מעבר לו  ,גויס באמצעות ' עזבונות בחיים '  69 .המדובר בתהליך שהחל עם סיכומה של
65

העתקה של מכתבו של פרוס לאוסקר בק מיום  28באפריל

1937

שצורפה למכתב  ,לעיל  ,הערה

מנהל העזבון של פריץ אוסגר  ,תושב המושבה הגרמנית ולדהיים  ,שנרצח כשנת . 1910
חיפה כימי התורכים  ,ירושלים תשל "ז  ,עמ ' . 164- 163
חוזה הנאמנות בין ' מהימן ' ו ' הכשרת הישוב ' לא נמצא  .קיימת טיוטה באצ " מ 5 / 8400 ,
העתקה של החוזה שמור כאמקק "ל  ' ; 21 / 12 ,ספר הטרנסאקציות'  ,עמ ' .4

.1

אוסקר בק היה

ראה  :א ' כרמל  ,תולדות

66
67

68

nach

 . 74ע
69

מ ' ספר
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Palaestina und' Einwanderung der deutschen Juden 1933 - 1939 , Tuebingen 1972 ,
הטרנסאקציות ' ומהתכתבות

שנוהלה בין רואי החשבון בבלי ומילנר לבין הקרן הקיימת עולה  ,שווייס

מכר על בסיס עסקות המקרקעין בחיפה ' עזבונות בחיים ' בסכום כולל של  1 , 858 , 364רייכסמרק  .בעיית ה ' עודף '
בסך

122 , 500

רייכסמרק נפתרה בכך  ,שהקרן הקיימת שחררה את ' מהימן ' מהתחייבויות שהיו עשויות לנבוע

מעניין זה  .מכתב הקרן הקיימת ל ' מהימן ' מיום

19

ביולי

, 1940

אקק " ל  ,תיק מהימן

.1

במכתב נאמר בין היתר ,

' אנו [ הקק " ל ירושלים ] מצהירים בזה  ,כי לפי הודעה מוסמכת של בא  -כוחנו בברלין  ,ד " ר יוסף וייס  ,נובע עודף
[  ] . . .ההעברות על ההשתתפות האורגינלית רק מתוך סדורים כספיים  -טכניים עם המשתתפים הנ " ל ולא נמכרו
יותר השתתפויות בקרקע מאשר היו לקרן הקיימת לישראל ' .

!

חלקות הגרמנים

במערב  -חיפה ,

. 1900

החלקות המודגשות נרכשו על -ידי הקרן הקיימת בשנים

1937 - 1936

 111ו

גבריאל

א ' אלכסנדר

עסקת המקרקעין הראשונה בחודש ספטמבר

והסתיים רק

1936

ב5 -

בנובמבר  , 1938עם סיכום

בחיפה .

עסקת ה ' עזבון בחיים ' האחרונה שהיתה מבוססת על האדמות

70

מכאן  ,שערך ההשקעה של הקרן הקיימת ברכישה השתנה במהלך הזמן  .בהתחשב בכך  ,שההון
גויס לכאורה באמצעות הלוואות מאנשים פרטיים  ,קרי ' עזבונות בחיים '  ,הרי שערך ההשקעה

המשיך להשתנות גם בשנים שלאחר  -מכן .
כאן בחרנו לבדוק  ,כיצד הוערך המחיר בסוף אפריל  , 1937סמוך לחתימתו של חווה הרכש

האחרון  .בדיקת ' ספר הטרנסאקציות ' של חברת ' מהימן ' מורה  ,כי במימון הרכישות הושקע
למעשה סך כולל של
1 , 382 , 500

353 , 364

רייכסמרק מקופתה של אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה  ,וסך

ריינסמרק גויס באמצעות ' עזבונות בחיים '  .אם נקבל את נתוניהם של גרנובסקי ווייס ,

הרי שבאותם חודשים נדרש בעל ' עזבון בחיים ' להסכים להפסד  -הון ממוצע של
ההון של הקרן הקיימת ב' העברה ' היו באותה עת

35

אחוו בממוצע  .יז

מכאן  ,שבחישוב כולל של מחיר הקרקעות היה לערך
מחיר

הפסדי הון

נומינלי

353

64

עודף

שער

מחיר בלירות

ברייכסמרק

המרה

55 %

622 125

.

1230

70

35 %

229 ( 90

12 50

.

75ג18
~

~

סך  -הכל :

בהנחה ששטחם של כל המגרשים היה

*

:

ארץ  -ישראליות

ברייכסמרק
1382 , 500

55

אחוז ; הפסדי

.

126 50

49

68 , 145

דונם  ,הרי מחיר דונם היה בממוצע

540

לא " י  .יש

כור  ,כי קלר הציע בשנת

1935

קרקעות במחיר של  800 - 700לא " י לדונם  ,ובנספחים לחוזי הרכש

920 - 700

לא " י

לדונם .

חושב מחיר של

72

השוואתו של נתון זה למחירים שנקבעו בחוזי הרכש מורה על רווח של הקרן הקיימת בעסקות .
אולם רווח זה היה גדול עוד יותר ונבע משני גורמים נוספים  ,שמנהלי הקרן הקיימת אולי קיוו
להם  ,אך לא יכלו להביאם בחשבון מראש  .האחד  ,פקיעת תוקפם המוקדמת של חלק מחוזי
ה ' עזבון בחיים '

;

השני  ,ירידת ערכן של הרנטות ששולמו

העריכה הקרן הקיימת את הקרקעות בסכום של

70

71

72

:2ן12

בגינם .

80 , 297 , 221

לא " י .

כבר

ב 30 -

בספטמבר

1937

73

מכתב " וייס לגרנובסקי מיום  3בנובמבר  , 1838אצ " מ . KKL 5/ 1197 ,
מכתב גרנובסקי לי ' וייס מיום  10כמארס  , 1937וכן מכתבי ' העברה ' לקרן הקיימת ( ירושלים ) מימים
ו 28 -ביוני  , 1937אצ " מ . KKL 5/7804 ,
מכתב פזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 17נספחים לחתים מיום  4כספטמבר  ( 1936לעיל  ,הערה  , ) 10מיום  15בפברואר 1937
( לעיל  ,הערה  ) 59ומיום  20באפריל  ( 1937לעיל  ,הערה  . )67העתק החוזה מיום  4כאפריל  1937חסר  ,אולם
ממכתב " וייס לא ' גרמבסקי מיום  6באפריל  , 1937אצ " מ  , KKL 5 / 8399 ,ברור שמחיר הקרקעות כחוזה
12

במאי ,

7

השלישי והרביעי היה דומה  .עניין החישוב של ערך ההשקעה העסיק גם את רואי החשבון בבלי ומילנר ; ראה ,
למשל  ,מכתבם לקרן הקיימת ( ירושלים ) מיום  5באוגוסט  , 1940אקק " ל  ,תיק מהימן  . 1במכתבו מיום  26ביולי
1939

73

( לעיל  ,הערה  , ) 5הזכיר וייס כמחיר  -רכישה ממוצע של מגרשי קלר סכום של

מכתבם של בבלי ומילנר לקרן הקיימת ( ירושלים ) מיום

19

ביולי  , 1940אקק " ל ,

כ 500 -

שם .

לא " י

לדונם .

שיכונים במבואותיה

המערביים של חיפה ( קרית אליעזה  ,חלקם
על אדמות שנרכשו בשנים

1937 - 1936

סיכום
באמצעות עסקות המקרקעין שתוארו לעיל  ,הצליחה הקרן הקיימת לרכוש את הבעלות על שטחים

מידיהם של גרמנים  .הרמן קלר  ,שעזב את מושבת הטמפלרים בחיפה ועבר לגרמניה  ,רצה במימוש

רכושו הקרקעי בחיפה  .ידוע לנו  ,שהציע מנכסיו הקרקעיים בחיפה לחברת ' הכשרת הישוב ' ; ייתכן
שבעלי  -הון ערבים התעניינו ברכושו  ,אך הוא נרתע מלהתקשר עמהם  74 .גם משפנה לחברת  -תיווך
יהודית ונמצא קונה בדמות אגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה  ,סוכמה עמו העסקה הראשונה
לא בשל רצון הקרן הקיימת לחדור לתוך שטחי המושבה הגרמנית בחיפה  ,אלא כדי למצוא נתיב
חלופי להעברת הון יהודי מגרמניה
בסתיו

לארץ  -ישראל .

עוד היו יוזמיה היהודים של העסקה ספקניים במידת  -מה באשר ליתרונותיה

1936

.

ולהיקף הסיכון הכלכלי שנטלו על עצמם כאשר ד " ר וייס ניתח בחודש אוקטובר

1936

את הישגיה

של הקרן הקיימת בעסקה הראשונה  ,סבר שאלה מצויים '  . . .ראשית  ,בעצם הצלחתה הפיננסית של
הקרן הקיימת בזכותה
גדולים לרשות

;

הקק " ל ' .

ושנית . . .

בכך שנפתחה דרך המאפשרת להעמיד אמצעי הון פרטיים

75

כאשר סוכמה העסקה השנייה  ,בפברואר  , 1937גבר בטחונם הסונור של יוזמיה  ,ובדברים
בזכותה העלה וייס את הטיעון  ,ש ' עלינו לקחת בחשבון גם [ שבעסקאות האלה ] לא חלות עלינו כל
הוצאות נוספות  ,פרט להוצאות ביול החוזים לגבי שני המשתתפים הפרטיים  ,אבל גם אותן לקחו
עצמם הצדדים

בחורף  -אביב

במשותף ' .
1937

76

כבר הבינו מנהלי הקרן הקיימת  ,שנפלו לידיהם עסקות כדאיות  ,או כדברי

גרנובסקי  . . . ' :הננו מתיחסים לעסקה כעניין מוצלח
בקרב החוגים הפיננסיים והבנקאיים היהודיים בברלין .

ביותר' .
78

77

או אז דובר על גודל ההישג גם

ונראה שלא רק שם  .הרמן קלר זכה באשר

רצה  ,היינו מכירת חלק מנכסי -דלא  -ניידי שלו בחיפה והשקעת התמורה בגרמניה  .הוא  ,כמו הקרן
הקיימת  ,ניצל את הפירצה בתקנות המטבע  ,שבאה להקל על גרמנים חוזרים

ועל יהודים מהגרים .

אבל  ,כאמור  ,לא כל רשויות השלטון בגרמניה ראו בעין יפה את הפירצה  .כך בשלהי
בברלין הדעה ,

'..

~

 .שכדי להפעיל לחץ על אותם גרמנים בארץ  -ישראל  ,ששוקלים את מכירת

מכתב " וייס לגרנובסקי מיום

6

מכתב י ' וייס לגרנובסקי מיום

16

מכתב " וייס  ,לעיל  ,הערה
מכתב גרנובסקי
מכתב

19 6

רווחה

באפריל

, 1937

אצ " מ ,

. KKL 5/8399

.4

ל " וייס מיום

" וייס  ,לעיל  ,הערה . 30

10

בפברואר  , 1937אצ " מ . KKL 5/8400 ,
במארס  , 1937אצ " מ . KKL 5/7804 ,

י

8 :ו

גבריאל א ' אלכסנדר

נכסיהם  ,יוזמנו להקירה במשטרה החשאית [ה  [ Gestapo -.אותם יוצאי המושבות הגרמניות שכבר
עברו לכאן ושמכרו את נכסיהם שם  ,כדי שיסבירו את

מניעיהם ' .

79

יתירה מזו  ,ייתכן שמכירת

המגרשים על  -ידי קלר האיצה את תהליך קבלתה של ההלטה במועצת המושבה הגרמנית בחיפה
בדבר מניעת מכירתם של מגרשים נוספים שלא לחברי המושבה  80 .החלטה סופית בעניין התקבלה

. 1938

רק בינואר

המושבה

לשטה

;

המגרשים  ,כמו אלה שקלר מבר לאגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה  ,היו מחוץ

האסור .

לפני

אולם גם ההלטה זאת הוחלה רק על השטחים שגבלו ברהוב הראשי של

10

81

בספטמבר  , 1937המועד בו נסתמה הפירצה בחוקי המטבע  ,דרש משרד הכלכלה

הגרמני מאגודת הקרן הקיימת לישראל בגרמניה דין  -וחשבון על עסקות המקרקעין בחיפה  .טענת

הרשויות היתה  ,ש ' שותפ " הקרן הקיימת היו צריכים לבקש אישור להתקשרויותיהם בהסכמי
' עזבונות בהיים ' עם הברת הקרן הקיימת לישראל בע " מ  .התערבות זאת הדאיגה את מנהלי

בירושלים .

המשרד הארץ  -ישראלי בברלין ואת מנהלי הקרן הקיימת

בנובמבר

1937

הוגשה

למשרד הכלכלה בברלין  ,בשם ה ' שותפים '  ,בקשה לאשר את ההסכמים בדיעבד ; בקיץ
נמצאה

פשרה :

על ה ' שותפים ' הוטל תשלום  -כופר בסכום של

הירש  ,שהתבקש בחורף

1939

300 , 000

רייכסמרק .

82

1938

ד " ר סאלי

על  -ידי ד " ר וייס  ,שבינתיים הגיע ארצה  ,להוות את דעתו על טענותיו

של משרד הכלכלה הגרמני  ,טען שהן משוללות כל בסיס משפטי  ,ואת בהסתמכו על החוקים שהיו
תקפים בגרמניה עד למועד ביטולה של הפירצה בחוקי הפיקוח על המטבע  ,אשר נוצלה לסיכומן
של העסקות הנדונות  ,וכן על  -פי כללי המשפט

הבינלאומי .

83

כאמור  ,הוצגה כאן אחת העסקות הגדולות שבוצעו במהלך שנות השלושים עם הגרמנים  ,אך
בפירוש לא

היהידה .

84

מגעים לביצוען של עסקות נוספות התקיימו עד לפרוץ מלחמת  -העולם

השנייה  .עם זאת ייתכן  ,שאהד הגורמים שצמצמו את היקפן  ,היה מדיניות הקרן הקיימת לבצען רק

'  . . .אם אפשר יהיה לעשות את כל התשלום [ עבור הקרקעות ] במרקים '  85 .ייתכן בהחלט  ,כי המשך
המהקר יוכיח שסתימת הפירצה בתקנות המטבע של גרמניה לא היתה מיועדת למניעתן המוחלטת
של עסקות  -מקרקעין בין גרמנים לבין יהודים

79

העתקה של מכתב משרד החוץ

( ברלין ) ,

בארץ  -ישראל .

אל המפלגה הנאציונאל סוציאליסטית  ,הנהלת הארגונים כחוץ  -לארץ ,

,

מחלקת סחר החרן ( ברלין ) מיום  23בנובמבר  , 1936גנזך  ,תיקי הקונסוליה הגרמנית :1 /01 / 82/398 / 1421 ,נ .
80

העתק של הצעה לנוסה  -החלטה בקשר למניעת מכירת קרקעות במושבה הגרמנית בחיפה מחודש יולי

שם  ,שם ,
81

,

, 1937

1 /523 / 1383מ /ו. %

מפה של שטחי המושבה הגרמנית בחיפה  ,שהוכנה ביום

המושבה מיום

27

26

באפריל

1838

ואשר צורפה להחלטת מועצת

בינואר  , 1938שם  ,תיקי הטמפלרים בחיפה  ,פ  ,681 /תיק מפוח .

.1

82

מכתב גוטליב  ,לעיל  ,הערה

83

זכרון  -דברים ( שהופנה למעשה לס ' הירש ) שנערך על  -ידי " וייס ביום

84

( על  -סמך זכרון הדברים הנ " ל ) מיום
בתיקי הקרן הקיימת לא נמצאו עדויות למשא  -ומתן עם הרמן קלר אחרי אפריל  . 1937אולם קלר לא מכר את כל
רכושו בחיפה  .בשנת  1939ההזיק עדיין במספר מגרשים בעיה  .ראה רשימת הרכוש של העדה הגרמנית בחיפה
8

במארס  , 1939אקק " ל ,

ערוכה על  -ידי המפלגה הנאצית סניף ארץ  -ישראל  ,נכון ליום

11 4

מיכל

~
85

10

, 157

23

בינואר

תיק ג '

; 1939

חוות דעתו של ס ' הירש

ויכמן .

בפברואר  , 1939גנזך  ,תיקי הטמפלרים חיפה ,

. 68 1

מכתב גרנובסקי לברט מיום  7במאי  , 1937אצ " מ : 5 / 8401 ,
הקיימת בחיפה מיום  30בנובמבר  , 1937שם  ,ק '  , KKL 5 / 1197קבוצה
;:

. 1939 - 1937

מכתב א " ל מוהליבר לא ' יעלי ממשרד הקרן

 , 500תיק רכישות קרקע חיפה

ייוו
ייי יישאייי

"

גלב בר יוסף מן תדף
צבי אילן

במאמרו על הבתובות העבריות בהר הבית

!

מעיר מרדכי עקיבא פרידמן לקריאתו של מאיר בן  -דב

על כתובת וו  ,החרותה בקיר הררומי של מיתחם

הר  -הבית .

2

לדעתו  ,הקריאה שהציע בן  -רב

' מותרף '  -אינה אפשרית  ,וניתן לקרוא  ' TDבמקום ' מו '  ,דהיינו ' מן תרף '  .פרידמן מסכם ' מניח
אני  ,ש " תרף " הוא שם מקום '  ,מבלי שיש בידו להציע זיהוי למקום

זה .

לאחר בדיקת הכתובת באתרה אין לי אלא להצטרף לדבריו  ,ולהציע מה שידוע בוודאי לרבים ,

ש ' תדף ' הוא מקום מפורסם בתולדות היהודים בסוריה  .זהו כפר הנמצא  40ק " מ ממזרח לחלב  ,ובו
בית  -כנסת שיוחס לעזרא הסופר  .ידיעות על כך יש מהמאה הט " ו ואילך  .בחדף היתה קהילה

יהודית  ,ובנימין השני מסר במחצית המאה הקודמת  ,כי במקום עשרים משפחות יהודיות ' .
שהביא בן  -צבי רשום  ' :ואומרים כי בקושטא אצל המלך כתוב
נראה אפוא  ,כי עולה  -רגל מתרף

במקור

[ שם המקום ] " תאדיף אל  -יהוד " ' .

4

הרת את שמו בקיר הדרומי ,כמו שנהגו לעשות עולי -רגל אחרים .

 821ו
( ניסן תשמ " ז )  ,עמ '

2

מ " ע פרידתן  ' ,על הכתובות העבריות בהר  -הבית '  ,קתדרה 43 ,
מ ' בן  -דב  ' ,כתובות עבריות הקוקות באבן מהר  -הבית וסביבתו '  ,קתדרה ,
" בן  -צבי  ,שאר ישוב  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ ' .490 -488

4

ראה נוסח רחב יותר של מקור זה אצל א ' שמוש  ,הכתר  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

1

3

40

( תמוז

. 194
תשמ " ו ) ,

. 143 - 142

עמ '

. 28 - 26

בעניין רכישת קרקעות קירה וקאמון

*

יצחק שכטר

הקרקעות באזור יקנעם  ,בהן דן מאמרו של פרץ לוינגר  ,הן אדמות הכפרים קירה
בשנת

 1274להערה ( ) 1858

וקאמון .

נתפרסם חוק הקרקעות העות ' מאני  ,ובעקבותיו נערך מיפקד של כל

הקרקעות כדי לגבות מבעלי האדמות את מסי העושר והוורקו  ,ובהתאם לתוצאות המיפקד נרשמו

הקרקעות בטאבו  .כפקיד במחלקת הקרקעות של פיק " א נתאפשר לי לעיין ולהשתמש בחומר
מפנקסים ראשונים אלה

של המיפקד .

1

מעיון בהם למדתי על התופעה  ,שבאדמות טרשים והרים ,

כגון בזכרון  -יעקב ובנותיה וגם ביקנעם  ,יש אתרים עליהם קיבל הבארון  ,כהוקרה של וכרון  -יעקב ,
יותר מקושאן אחד לכל

אתר .

אדמות הכפרים קירה וקאמון  ,בשטח
מיוחד  ' ,אדמות השמש '  ,ושטחן

22 , 000

17 , 500

דונם  ,כפי שנוכר במאמר הנדון  ,מופיעות בפנקס

דונם  .את השטח רכשו בני משפחת סורסוק והאחרים לפי

הנתונים בספרים הרשומים התורכיים  ,היינו

22 , 000

דונם  .שטח זה היה ' אדמת שמשי ונמכר

במכירה פומבית  ,כי התושבים והחקלאים המעטים שהיו במקום סירבו לשלם סכום פעוט לדונם

בדל מית' לי  .מנתונים שונים בפנקסים המקומיים  ,בהם יש אדמות משני הסוגים  ,שילמו הקונים
במכירה הפומבית בערך

2

לי " מ לדונם  .ממאמרו של לוינגר אנו למדים  ,כי חנקין שילם להם

4

לי " מ לדונם ( או כפל מזה )  ,וכי הוא שילם בעד האדמה לפי הרישום המקורי  ,וכן שילם עד  2לי " מ
פיצויים לאריסים  .עד כמה שידוע לי ,לא שילמו בני משפחת סורסוק בעד אדמות הטרשים  ,ומכאן

שהם קיבלו כסף בעד אדמות לא להם  ,היינו בעד הסלעים והטרשים  .בזמן הסדר הקרקעות נרשמו

כל אדמות ההרים והטרשים בשם הנציב העליון  .כך נהג הפקיד המסדר לרישום אדמות מסוג זה ,

אבל לפיק " א היו קושאנים מיוחדים בעד אדמות אלה שפיק " א ( יק " א ) שילמה

בעדם לשלטונות.
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*1

הערה למאמרו של פ ' לוינגר ' ,פרשת רכישת הקרקעות באזור יקנעם '  ,קתדרה  ( 42 ,טבת תשמט ) ,עמ ' . 183 - 153
וראה
מאמרי  ' ,רישום קרקעות בארץ  -ישראל במחצית השנייה של המאה הי " ט '  ,קתדרה  ( 45 ,ודהרי תשמ " ח ) ,
עמ '  . 160 - 147את החומר שהעתקתי מפנקסי רישום המקרקעין הפקדתי לאחרונה בארכיון יד יצחק בן -צבי.

בשולי הדיון על ירושלים במלחמת השחרור

*

אברהם אייזין

לירושלים ולתושביה היהודים לא הוקדש מקום מרכזי בתפישה האסטראטגית של המנהיגות
הציונית

ב . 1947 -

הם סברו כי אם תינצל העיר  -מה טוב  .אך גם אם תיהפך לבינלאומית או

לערבית  -לא תהיה זו מכה קשה ליישוב הציוני ; זאת בגלל הרכב האוכלוסייה בירושלים
והאתרים שבה  :חלק ניכר מתושביה היה נוצרים ומוסלמים  ,ואילו בחלק היהודי היו דתיים וחרדים
רבים

שהוגדרו כ ' לא  -ציונים '  ,חברים באצ " ל ובלח " י ומיעוט שהוחזקו כנאמנים להנהגת היישוב .

ומבחינת האתרים  ,הרי קיימים בה מרכזים מוסלמיים ונוצריים חשובים  ,כגון מסגד עומר וכנסיית
הקבר  .משום כך היקצו להגנת העיר רק מעט כוחות מהכוח המאורגן הארצי  ,שגם בכל יתר
המדינה לא היה מצוי

בשפע .

האזור הראשון בירושלים שנפל במלחמת השחרור  ,היה המרכז המסחרי שמעא  ,שנבזז ונשרף

לאור היום  .היה זה אזור מסחרי טהור  ,משפחות יהודיות לא התגוררו בסביבתו  ,ולכן לא היה מי

שיגן עליו בשבתות ובחגים  .סיבה נוספת לנפילתו היתה בידודו על  -ידי הבריטים באמצעות
גדרות  -תיל  ,שחסמו את כל הדרכים

אליו .

אחר -כך נפלה ונהרסה כליל שכונת נחלת -שמעון  ,ששכנה בעמק  ,בין רחוב שמואל הנביא

לדרך שכם  .בסמוך לה שכן בית ' הוועד הערבי העליון '  .הערבים פעלו כאן בשיטה שהיהודים
פעלו בה בקטמון  ,דהיינו פיצרן בתים בפשיטות ליליות  ,עד שתושבי השכונה הדלים וחסרי המגן
נטשו את

בתיהם .

הכפרים נוה  -יעקב ועטרות היו יישובים חקלאיים שקטים ששכנו הרחק ממרכז העיר  ,עם
כוחות -מגן מקומיים דלים  .הערבים המקומיים  ,ובמידה מסוימת בעזרת הבריטים  ,ניתקו את שני
היישובים האלה מן העיר וכבשו אותם בקלות יחסית עוד לפני שהגיעו הכוחות הירדניים לפרברי

העיר .
הרובע היהודי שבעיר העתיקה נפל מפני שהכוחות המקומיים אשר הגנו עליו היו דלים הן
בכוחות והן באיכות  ,והנסיונות להתחבר אל תושבי הרובע היו דלים ונועדו מראש

לכשלון .

נשאלת אפוא השאלה  ,כיצד קרה שמרכז ירושלים לא נפל בידי הערבים ? יש תשובות אחדות
לשאלה זו

:

א  .הפילוג בין הכוחות הערביים השונים שתקפו את ירושלים ( מקומיים  ,ירדניים  ,מצריים ,
עיראקיים וסעודיים ) היה להם לרועץ  ,וכל אחד מהם ביקש למנוע מן האחרים

את כיבוש העיר .

ב  .הערבים ובמידת  -מה גם הבריטים ( עד לעזיבתם )  ,העריכו את הכוח היהודי בהרבה יותר
ממה שהיה בפועל  ,ובמשך חודשים רבים חששו לפעול נגד היישוב היהודי  ,במידה רבה בגלל
פעולותיהם של ארגוני אצ " ל ולח " י נגד הבריטים ונגד הערבים

*

הערה לדיון  ' ,המערכה על ירושלים כמלחמת

העצמאות ' התדרה ,

44

בדיר  -יאסין .

( תמוז תשמ " ז )  ,עמ '

. 190 - 159

187

אבחנם אייזין

ג  .למרות כוחם הדל  ,היישוב היהודי והיחידות המקומיות שהתארגנו והועמדו להגנתו  ,החזיקו
מעמד זמן רב הן ברובע היהודי בעיר העתיקה והן

בצפון  -העיר .

ד .שיירת הטנקים הירדניים שהתקדמה כמעט עד לבית מנדלבוים  ,נבלמה על  -ידי בחור יהודי
בודד  ,פליט השואה ( ולא על  -ידי

' כוחות המגן '  ,כפי שנטען )  ,שהתקרב לטנק הראשון וזרק לתוכו

בקבוק מולוטוב  ,שהתפוצץ ופגע ביושביו  .הטנק חסם את הכביש הצר ושיירת הטנקים כולה
נסוגה לכיוון שיח '  -ג ' ראח  ,משם הפגיזו את העיר

בתותחיהם .

ניתוח של המספרים השונים שהוצגו במהלך הדיון מראה  ,שתרומת ' היישוב המאורגן ' להגנת

העיר באותם חודשים קריטיים היתה דלה ביותר  .שהרי נאמר בו  ,כי סך כל הלוחמים בירושלים
עצמה היה

כ 1050 -

הדתיים  ,המוגדרים

איש ; וכמספר הזה  ,נאמר  ,היוו כוהות אצ " ל ולח " י  ' -הפורשים ' ( וכידוע ,

כ ' לא  -ציונים '  ,היוו רוב בשני ארגונים אלה  ,לפחות בירושלים ) .

נשאלת אפוא

השאלה  ,כמה מנו  ,אם בכלל  ,הלוחמים שאמורים היו לבוא מקרב ' היישוב המאורגן ' להגנת

העיר ?

עדיין לא קם  ,לצערנו  ,ההיסטוריון אשר יקיף ויתאר בנאמנות ובאוביקטיביות את פרשת הגנת
ירושלים על כל היבטיה וזוויותיה

188

המיוחדים .

מקורות האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהירשו לבית -ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים
מרובעים ן ]  -מספר העמוד בו מובא האיור בחוברת זו .

אוסף האוניברסיטה הפתוחה  ,תל  -אביב
ארכיון משפחת פרוטיגר  ,בזל  ,שווייץ

[]6
[  , 67 , 60 , 59 , 56 , 54 , 51ס] 7

[ ] 87 , 80
ארכיון קיבוץ כפר גלעדי
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] 183
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משתתפים בחוברת זו

:

פרופ ' שרגא אברמסת  -האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

91905

אביבה אופז  -אוניברסיטת חיפה  ,בית הספר לחינוך של התנועה
אברהם אייזין  -אלקנה סו  ,ירושלים

ד " ר צבי אילן  -דניאל מוריץ

, 36

הקיבוצית  ,אורנים ,

95310

תל  -אביב

69345

פרופ ' בנימין איזק  -החוג ללימודים קלאסיים  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

69478

פרופ ' מרדכי אליאב  -המחלקה לתולדות ישראל  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

גבריאל

א ' אלכסנדר -

החוג להיסטוריה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

חיים גורן  -קברן גונן  ,ד  .נ  .גליל עליון

12130

הפתוחה  ,קלוזנר , 16

תל  -אביב

69978

61392

ד " ר איל כפכפי  -אוניברסיטת חיפה  ,בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית ,
פרופ ' אלכם כרמל -

אותים  ,טבעון 36910

החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

דורת נידרלנד  -החוג להיסטוריה כללית  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

יהר

52100

91905

חנה יעקבסון  -החוג לתולדות עם ישראל  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב
ד " ר רפאל ישפה  -האוניברסיטה

טבעת

קפלן  -חיים חביב

, 3 / 44

36910

ירושלים

91905

91905

96788

ד " ר שמעון שטרן  -המחלקה ללימודי ארץ  -ישראל  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת -גן

52100

תיקוני טעות והערות
1

2

3

4

5
6
7

קתדרה  , 40עמ ' 25נ  ,הערה  : 12איי קאלאמיטא הם האיים המגנטיים ( קאלאמיטא בספרדית מובנה אבן מגנט ) .
קתדרה  , 42עמ '  : 191מלת ' פלטין ' שהוקם בשנות העשרים בתל  -אביב עדיין קיים בקרן הרחובות אחד  -העם  -נחלת -
בנימין  ,ומשמש כיום בניין משרדים .
קתדרה  , 44עמ '  , 82שורות  11 - 10מלמעלה צ " ל  :אי  -אמון של פועלי  -ציון הרוסיים שהמשיכו את רוח המפלגה
שנתעצבה בפולטאווה שבאוקראינה .
קתדרה  , 44עמ '  : 98המפה היא של ולדהיים ; עמ '  : 102דפוס  -על של המפה אינו במקום הנכון ויש להזיזו באלכסון
ביתלחם  -לחם להחזרת
משבצת אחת ימינה ומעלה ; עמ '  , 107הערה  : 9ההכנסות מכריתת היער שימשו את אנשי מושבת -
ההלוואות שקיבלו ממוסדות מימון גרמניים .
קתדרה  , 44עמ '  : 110לואי ד ' כרנדייס שימש שופט עליון בשנים . 1939 - 1916
קתדרה  , 45עמ '  95ועמ '  6 : 96כילה שעורה לפראן הם  4ק " ג לדונם .
קתדרה  , 45עמ '  , 147הערת כוכב  :המחבר שימש פקיד מחלקת הקרקעות של פיק " א בשנים  ; 1945 - 1935הערה : 1
החומר הועתק בשביל פיק " א  ,בינואר  1940כירושלים  .עמ '  , 153מס '  39ומס '  : 41האדמות ניתנו למהגרים
המוע ' רבים .

.

צאלחיה נמצאת מספר קילומטרים צפונה לאגם החולה  .ראשי  -התאו רובצים כנראה בתעלה

8

קתדרה
שבקרבת האגם .

9

קתדרה  , 46עמ '  , 3שורה שניה מלמטה  :מכתבו של איראקליוס הינו היחיד שנשלח בוודאות מירושלים בתקופה
הנדונה  ,לצד מכתבים נוספים מרחבי הממלכה .

10

 , 45עמ ' : 162

קתדרה  , 46עמ '  , 95שורה שלמטית מלמעלה  :אחה " ע שהה בארץ  -ישראל בחדירים פברואר  -מאי
שורה שלישית מלמעלה  :אחה " ע קרא לאסיפה ב  14 -במארס  ; 1891עמ '  , 101שורה שביעית מלמעלה צ " ל  :ערב

 ; 1891עמ ' , 99

פסח תרנ " א
קתדרה
קתדרה  , 47עמ '

( 22

11

12
13

קלקלן
*

 , 46עמ '

באפריל) .
 : 169כאן מקומו של האיור שכעמ '  ( 183האיור שבעמ '
 41ועמ '  : 44הוחלפו ביניהן כתוכיות האיורים .

169

השתרבב לכאן

בטעות ) .

במפתח קתדרה  , 40 - 21עמ '  , 191הקיצורים הנכונים הם
בסל " א כי " א  -בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,המחלקה לכתבי  -יד וארכיונים .
בסל " א תכ " ע  -בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,המכון לתצלומי כתבי  -יד עבויים .
:

תודתנו למעירים תשומת לבנו ( לפי מספר ההערה
אריה דרסלר  ,בית  -לחם הגלילית ; (  ) 8אורי שפר ,
אופנבכר  ,ירושלים .

ביבא -

אביב

; () 4

לעיל)  ) 1 ( :שמואל לוי  ,בני  -ברק ; (  ) 2צני יחיאלי  ,תל
קרית טבעון ; (  ) 9ד " ר סילביה שיין  ,אוניברסיטת חיפה ; (  ) 10א '
-

Abstracts

(Hadassah ) 1מ

ק1 עתשמב, constructlng and

administering the medical school

"

shaping the school 's character since א5

establishment

02

Abraham

GTanowsky , comptroller of the

underscored . This partnership has contributed
)0

obtaiaing the approval of Dr .

1949 .

 עאנhead

office 1 תJerusalem , Weiss bought from ex-

.

members of the Templar community fourteen
plots totalling 126 , 50 Dunams ,  ) פthe western
Suburbs of Haifa (the ' )3בתזס8ת

כ010 ( ' צמ. The

acquisition vvas accomplished through four

Gabriel 2 ] Alexander

agreements , signed between September 1936

Land Transactions between Germans and

the Jewish National Fund , 1936 - 1937

and April 1937 , upon payment of 1 , 735 , 864

.

Reichsmark ,
With the help of other administrators פ1 the

The Juedischer Nationa onds E . V . (the Jewish

Palistina-Amt

National Found ] ~ האנ
 שGermany) had

 פlegal scheme by which Jewish emigrants

difficulties מו

transferring monies 10

Jerusalem

1 תBerlin , Weiss also developed

from the ibird Reich bequeathed their capital

ונ4ע

1 תthe spring of 1936 . Dr. Joseph weiss

10 the

general manager of the office  מוBerlin , sought

exchange for  פguaranteed fixed income after

immediate soulutions

,

0

the problem . After

 תןthe form Of 'living legacies ' , 1ת

leaving Germany -.

Abstracts edited by FPisci la Fishman
~
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Abstracts

Rabbi Izhak Cohen

(Rosh Golahy ' ,

10

' Head of the Diaspora '

nineteenth century, has remained

Frutiger arrived  תוJerusalem  תו1858 as the

1837 . Rabbi

Jerusalem  םSeptember-October

 פsomewhat

veiled figure

commemotate ן15 ע1511 ! 0

Cohen brought with him  ' פBerat' from Sultan

representative Of C . F. Spittler's 'Basel Pilgrims '

Mahmud 11 ) 1785 - 1839 ( , confirming the

bfission ' , 10 assist 1 תthe administration of the

Karaite community's lega [ ownersilip Of real
estate 1 תJerusalem , including their synagogue .

institution conducted  תוJerusalem . 1 ח1873 he

)

,

מ

the

of his visit , the rabbi donated

occaslon

business enterprise which this Protestant

tumed

)0

banking and soon became the most

rnoney for repalr of the synagogue .

important banker  תוPalestine . His manifold

Another inscribed plaque , extant only ש

activities included financing ne~v Jewish

transcription , was dedicated

Abraham Firkovich ,

)0

=

1864 by

residential neighborhoods as well as Palestine 's

commemorate extensive

repalrs and additions he made 10 the

synagogue .

)ג

Jerusalem . With the
ל

Palestine , Frutiger played  פcentral role 1 תthe

the same time he denounced

ם0 )

)0

expanslon of Christian involvement

Rabbi Izhak Cohen for using exalted titles
which he was

זח51 failway from Jaffa

)0

entitled .

building of foreign institutions .

24 )

the height

of  ון$ activities ,  מוthe late 18805 , Frutiger had

The article conuders several questions ansmg
from these inscriptions .

 שsevere mental breakdowa , which his family
concealed . The ailment precluded his ability

)0

work under pressure , his bank failed , and he
was taken back 10 Basel .

Shimon Stern
יד

.י

יד

This article
 ח נ1

1 1

ח

מ

ם

1

Titus Tobler , י19 )  אCentury Researcher of
Eretz Israel

15

based 0 פ מvariety of

biogTaphlcal sources made available through
.
1 the
efforts
ffr-  י- ofוקhis
'
grandson
1
, 1Hans
!
1
 !א. =
Frutiger . These
haad-switten

documents are his personal

Dr . Titus Tobler ) 1806 - 1877 ( ,  פswiss

memoirs , his 'secret ' 61 צזפ,

physician , was one of Eretz Israel ' s

Maria , and personal correspondence .

outstanding researchers

ח

the nineteenth

century , and probably the most important one

Aviva Ufaz

1ת
Land
the four
German
timeslanguage
-  תו1835
.- He, 184546
visited the
, 1857
Holy
and

The Portrait of 8 Shomer Letters

1863 . His books and articles are based both
0 תwhat he savv personally and 0 תhis studies
of other sources

made prior 10 his Journeys .-

Tobler's historiographical legacy 15 his exact

and detailed descriptions

Of everyday life

תו

Jerusalem and the Holy Land . ifis several

visits

)0

Palestine enabled him

)0

appreciate

by Mendel Pomagali
The association Of Jewish watchmen ,
HaShomer, was active  מוEretz Israel between

1900 and 1920 . Despite 11 $ relatively brief

exlstence and small number of members ,

א

rapidly became  פmyth .
The 70 letters written by Portugali

)0

his

"rife ,

and report 0 מthe dynamic developments

between 1912 and 1914 , are the only extant

occurnng  תוthe country as the process of

personal documents written  תוHebrew by פ

modernization was beginning . 14

) שו

of

Tobler' s works , compiled by the author and

Chaim Goren

ב

appended .

member of HaShomer . The letters reflect תפ

organization

ח

crisist torn by the clash

between dreams and reality , and enable u $

)0

myth enveloping HaShomer and

)0

pierce the

discern  טוtfue essence

 ד33

the diary of ח15 wife

.

Alex Carmel

Portugali 's letters depict

The Diaries
, .
of Johannes and Maria

stlengih
character
. 1ת
of coping
weaknesses
with alongside
the chal] enges
great of

Frutiger
swiss-born

ploneermg life
Johannes Frutiger ) 1836 - 1899 ( , תפ

important public figure

תו

Palestine  תוthe late

himslef as
hero .

%

ח

 פmulti -faceted

Palestine , Portugali reveals

human being - but also as פ

Abstracts
by the client kings , notably Herod . 1ת

Raphael Jospe

נן

6 אן

51

ן

8

Lebanon

where the Romans settled legionary

veterans 1 תBerytus and Heliopolis ,

there

15 מ0

Hebrew texts as early as the fourteenth

indication that the authorities actively

century describe stones , purportedly from the

supported the physical development of the new

biblical Mount Sinai , containing  תפimage of
the

burning bush . According

)0

these reports ,

colonies . 1 תthe

avian period the Roman

army 1 תSyria was
~ reorganized and the

ל

gamson  תוJudaea was streng hened . ח1

the lrnage of the bush remaEed whole ,
however often the stone was divided . ais

neither province , however , 15 there
any
~

wondrous account was first found 1 הMoses of

evidence of active support of urban

Narbonne ' s commentary 10 Mairnonides ' Guide

development . Trajan annexed Afabia , but the

of the Perplexed, was repeated by Samuel 1חל

capital Bostra did ת01 develop תמ111 the third

Seneh Zar a and others , and was recorded as

century . Much activity has been attributed

recently as~ the nineteenth century 1ת

Hadrian , but there

book Of Jacob Ha-Levi

lh

1 at

travel

the

.

Saphir of Jerusalem

kind of stone could these scholars and

"

visitors

י0 5 = %נ

have seen? The solution

15

)0

ת0 indication of greater
han 1ת

building initiatives under this emperor

~ city
other periods . Septimius Severus ffanted
or improved status 10 nlany towns , but

ש6 ת01 entail active support

appears 10 be the stone known 1 תHebrew as

apparently this

'manganese flowers ' , namely , manganese

for their physical development .

dendrites (from the Greek dendron , tree ) .

These
areas
5.
. are6 found  פוvarious
. מ
1 ,) including
.

Shraga
1
Abramson

vicinity of Jebel Musa , traditionally

)ע

1 ן1 .

)

ח

ח

1 the

Letter from Safed , 1607

sources . ' 1ח15 article considers  שshort letter

1

,

l

אי
identified

~he the
pattern

th

period .

during

sent

"

n1
top

attention

of researchers . The letter

with

15

 פreply

Benjamin Isaac

10  תפindividual who asked whether ן0 leave

Roman Administration and Urbanization

Russia for Eretz Israel . The respondent writes
that because of the hardships  לSafed , א

1)

13

often assumed that the Roman imperial

authorities acuvely stimulated urbanization

=

the
supported
סספועס ] ק5
civlUan
, and building
initiated projects
and financially
 מוthe
clnes .

would be better for the questioner ן0 remaln
1 תRussia , teach Torah there , and corne

Eretz Israel when he

18

)0

old .

his paper conslders the evidence for

sach support
1 תthe Roman provinces of
~

Gabinius , govefnor of Syria ,
cities 1 תJudaea , but there
evldence that this

contrast

י0

ב

true

ב

"

Hanna Jacobsohn
%

7

usually

ת0 concrete

This stands 1מ

the numerous projects undertaken

ג

 לthe Karaite Synagogile

51ק6

"

marble plaque with  פפinscription , 0 תthe

western wall of the Karaite synagogue ל
Jerusalem , was dedicated 10 " the most erudite

194

~

אהגם8אאס
For the History ofEretz Israel and

.-

.

YAD IZHAK BEN ZVI JERUSALEM

"

8

 צYishuv

JUNE

79שש

EDITORS: ISRAEL BARTAL , AMNON COHEN , AHARON OPPENHEIMER
EDEORIAL COORDINATOR: SHALOM EILATI

CONTENTS
AHARON OPPENHEIMER / PREFACE

1

RAPHAEL JOSPE / THE STONE AND 7112 BUSH

3

BENJAMIN ISAAC / ROMAN ADMINISTRATION AND URBANIZATION
SHRAGA ABRAMSON /

ג

LETTER FROM SAFED , 1607

HANNA JACOBSOHN /  אגINSCRIPTION

9

17

:  אנJERUSALEM

 אנ7112 KARAITE~

SHIMON STERN / TITUS TOBLER , 19 TH CENTURY RISEARCHER OF ERETZ ISMEL

ג

BIBLIOGRAPHY / SHIMON STERN AND CHAIM GOREN

DOCUMENT:

MORDECHAI

אנ

DIPLOMATS

ג

ELIAV

PALESTINE

. 1917

SHOMER : LETTERS BY MENDEL PORTUGALI
/

INVOLVEMENT

OF

30

46

DOCUMENT: ALEX CARMEL / THE DIARIES OF JOHANNES AND MARIA FRUTIGER
AVIVA UFAZ / THE PORTRAIT OF

22

GERMAN

AND

49
73

AUSTRIAN

90

EYAL KAFKAFI / IZHAK TABENKIN ' S IDEOLOGY 05 HALUIZIC/T

125

DORON NIEDERLAND AND ZOHAR KAPLAN / THE ESTABLISHMENT 0 עTHE HEBREW

UNIVERSITY-HADASSAH

GABRIEL  פ.

MEDICAL SCHOOL

או

JERUSALEM

145

ALEXANDER / LAND TRANSACTIONS BETWEEN GERMANS AND THE~

NATIONAL FUND , 193
NOTES :

"

1937

164

ZVI ILAN / KALEB BAR YOSEF

185

IZHAK SHECHTER / LAND ACQLWSITION  אנQIRA AND KAMUN

186

ABRAHAM EISEN / COMMENTS 0 אTHE COLLOQUIM : THE BAITLE FOR JERUSALEM , 1948
ACKNOWLEDGMENTS

159

CONTRIBUTORS ז0 THIS ISSUE
ERRATA 190
ABSTRAC S
~

190

! 94

,

Front
Jerusalem
cover(pages
:  טבדHebrew
14 163 ( University-Hadassah

Medical Centers 0 תMount scopus ) 1939 ( and תן

Back cover: Members of the Palmach (page 140 (

ג

a

~hdn
dh

@

187

adI

ZviPub

,

Jeru

-

Ministry of E
. dkcation and Culture

ISSN 03344657

Prihted  מוIsrael

 ת ! פ-Kerem

) 1965 ( ,

