שיי צלינו
במרכזה של חוברת זו שני מקבצי מאמרים  .מאמרי המקבץ הראשון הם פרי של כנס בנושא קבוצות אתניות

באשן  -ישראל בעת

העתיקה  ,שנערך

על  -ידי המרכזים לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי

ואוניברסיטאות חיפה ותל  -אביב  .נדב נאמן בודק את מדיניות ההגליות האשורית אל ארן  -ישראל וממנה

במאות השמינית והשביעית לפנה " ס .

מדיניות זו נעה בין השאיפה להחלשת החבלים שנכבשו ומניעת

התמרדותם לבין הרצון לפתח את אשן  -ישראל תוך שילובה באימפריה האשורית  .הוא סוקר את התמורות
האתניות בהרכב האוכלוסיה באו -ן  -ישראל  ,ומצביע על השפעותיהן האפשריות בתחומים שונים  ,כגק

:

החברה  ,הכלכלה והפולחן  .רחל ברקאי עוסקת בסרקופגים שומרוניים מן המאה השנייה והשלישית
לספירה  .סרקופגים אלה משקפים את תקופת הפריחה של השומרונים  ,החל בהתפשטותם הטריטוריאלית ,

בעקבות מרד בר -כוכבא  ,ועד להיטרפותם על  -ידי הרומאים במאה השלישית .
המקבץ השני מוקדש לדיון בעמדת הנהגת היישוב בשאלת ירושלים בעת מלחמת

העצמאות  .מוטי גולני

העצמאות  ,עד הכרזת

ואלחנן אורן עוסקים בהתפתחות המדיניות בשאלה זו על רקע החלטות האו " ם

בעניין ירושלים ואירועי מלחמת העצמאות  ,ובוחנים את ביטוייה השונים בהצהרות ובמעשים  .הדיון מברר
כיצד נתעצבה מדיניות זו בסימנם של הצעדים הצבאיים  ,עד חלוקתה למעשה של ירושלים בין ישראל לבין
ירדן וקביעתה כבירת

ישראל .

בפתח החוברת מאמרו של יואל אליצור  ,העוסק בנושא מתחום הגאוגרפיה ההיסטורית של תקופת

המקרא .

הוא בודק את מיקומה של העיר דברת שלמרגלות הר  -תבור לאור הטופוגרפיה  ,הממצא

הארכאולוגי והעדות ההיסטורית  ,ובוחן  -לאור התהליכים הלשוניים והתהפוכות ההיסטוריות  -את
היווצרותם של השמות ' דבורה ' ו ' דבוריה ' בשני אתרים סמוכים  .מאמרו של איתמר זינגר עוסק גם הוא
בתקופת המקרא  ,ואף יש לו זיקה לנושא הקבוצות האתניות בארן  -ישראל  .הוא חוקר את זהותו של דגע
אלוהי הפלשתים  ,על רקע העדות המקראית והממצא הפולחני בחפירות הארכאולוגיות  ,ועל סמך
ההתפתחות בחקר דתות המזרח הקדום בכלל וכנען בפרט  .הוא מוצא הקבלה ברורה בין דגן  ,אל האדמה

והדגן השמי  -מערבי  ,לבין ' אלות האם ' של המרחב האגאי  -האנטולי  ,ומזהה את מקבילתה של האלוהות

הפלשתית במרחב זה .
שלושה מאמרים עוסקים בפרשיות מתולדות היישוב  .ירון בר  -אל ונסים לוי משרטטים תמונה של
ראשית הרפואה המודרנית בערי הגליל  .רופאים יהודים נשלחו לגליל בתגובה להימצאותם של רופאים
מיסיונרים  ,ואלה גם אלה נלחמו בנחשלות התברואתית וברפואת האליל שפשטו באזור  .יפה ברלוביץ
כותבת על השאיפה  ,המשתקפת ביצירתן הספרותית של בנות העלייה הראשונה  ,ליצור דמות חדשה של

האישה באשן  ,תוך התנערות  ,קבלת זכויות ושוויון  .שולמית

אליאש דנה בעיכוב השבתם של גולי קניה

לארן מנקודת המבט הבריטית  ,כפי שהיא עולה ממסמכים בריטיים מסוף תקופת המנדט .
במדור תעודה כותב משה קטן על מסעיו של ר ' אברהם שלמה זלמן צורף במאה התשע  -עשרה ,

בשליחות מטעם כולל הפרושים בירושלים  ,כפי שהם משתקפים בדרכונו  .אברהם גרוסמן עוסק בפנקס
של אגודה שהוקמה בשנת
לשם עבודת

1881

בעיירה מוי שט ברומניה  ,במטרה לפעול לעלייתם ארצה של בני הקהילה

להבנת דרכי פעולתם וחזונם של חובבי -צית
האדמה  .פנקס זה פותח צוהר
~

הראשונים  .במדור

עם הספר מאמר ביקורת  ,פרי  -עטו של ישראל פריידין  ,על ספר חדרו שראה אורבאנגליה  ,בנושא היישוב

בארן  -ישראל במאה הי " ט .
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ודבוריה למרגלות התבור
.
דבורה -
י
ז

לפשר השם הכפול ומקורו

יואל אליצור

וברת המקראית  ,לפי הנתונים שבכתוב  ,ן זהה בוודאי עם םזז1ק קם / 4ם0ןקםקסנ של יוסף בן -
מתתיהו 2ועם הכפר היהודי שהכיר אוסביוס באותו מקום  3 .נתוני כל המקורות הללו הולמים היטב

"

דבוריה

את הכפר
( ) 1225

שלמרגלות התבור  ,ממערב  .השם ' דבוריה ' מתועד מאז המאה הי " ב  .יאקות

רשם אותו בצורה

3ען,

)

; 4

ואצל אישתורי הפרחי

( ) 1322

 -דבוריא .

וילהלם מצור ( המחצית השנייה של המאה הי " ב ) בכתיב
במפקדים התורכיים במאה

הט " ז .

7

.

בימינו מבטאים את שם המקום

6

5

עוד לפניהם הזכירו

דבוריה

נרשם גם

( כענגי )

'  ' dab ryeאו
~

1

dabbfirye

'

יהושע יט יב ; שם כא כח ; דברי הימים א  ,ו גז  .את השם ' וברת ' יש לראות במסגרת שמות המקומות השומרים
את צורת הנקבה הכנענית  .באזור קרוב ביחס אנו מוצאים כאן גם שמות נוספים מטיפוס זה  ,כגון חלקת ואנחרת

( הערת פרופ ' א " פ רייני  ,וראה ' שם  ,שמות מקומות ' אנציקלופדיה מקראית  ,ח  ,עמ '
2

. ) 18

 . 262ק  . 342 , 373 , vol . 6 , 1894 ,קק  . ( , vol . 4 , Berlin 1890 ,טס )  . FlaviiJosephi Opera 8 . Nieseבחיי
יוסף  ,כו (  ) 126וסב (  ) 318מוסרים כתבי  -היד  ( hapaplTTaאו וריאציות של צורה זו ) ב -ז כפולה  .במלחמות  ,ב ,
כא  ,ג (  ) 595מגישות הנוסחאות המשובחות יותרםשקםקםנ ( אוסשקםק8נ  ,ם ] 88קסקapleea ,, 218

( hl

t

ואילו

נוסחאות אחרות נותנות גם כאן ז כפזלה  .מבחינת צורת השם ודרכי התעתיק  ,הנוסחה הסבירה היא ha ) aplea
3

 . 78 , Lines 6 - 7ק Onomastikon der biblischen Ortsnamen, Leipzig 1904 ,

~

 ,11 . Klostermann ,ע " ע

מלמד  ,ספר האונומאסטיקון לאבסכיוס  ,ירושלים תרצ " ג  ,מס '  . 375שם הערך הוא  , ha ilpaאולם טעות היא
להסיק מכך שזה היה השם בימי אוסביוס  .השם הוא מקראי ומתייחס לעיר שכבש יהושע  ,ולזה צורף מידע נוסף ,
~
שבימיו יש כפר של יהודים בשם זה בהר  -תבור  ,בגבול דיוקיסריה  .בסמיכות למובאה האמורה הוקדשו ערכים
גם ל  -ק81קסנ ( כפל המובאה הנ " ל ) ול  -ק

ק

" "

 ( 4לדביר שבעבר  -הירדן )

ואף ל  ( aappae -דברת

שבגליל ) .

המחבר  ,שלא היה ער לקשר בין הכפר היהודי האמור לדברת שהזכיר בהמשך  ,הצמיד את המידע שבידו לראשון
מבין הערכים הדומים בשמם

שגירסת
4
5

6

tipa

;

ואין לדעת מתוך דבריו בוודאות מה היה השם בזמנו  ,אם כי ראוי לשים לב

 Aaנראתה לאוסביוס  .הקרובה ביותר ( הערת פרופ ' ז '

קלאי ) .

 . 546ק 1867 , 11 ,
~
איוטתורי הפרחי  ,ספר כפתור ופרח ( מהדורת א " מ לונץ )  ,ירושלים תרנ " ז  ,עמ ' רצב .
Jacut's geographisches Wirterbuch , Leipzig

22 , 14

 844 ,נ

Wdstenfeld ,

].

 . RHC , 1 , Parisהשם בצורתו זו  - Buria -נתגלגל הלאה והוא נזכר כך אצל קוטוביקוס

בשלהי המאה הט " ז ( ובמיקומו חל אי  -דיוק מסוים )  .עיין :
 ] .יש ] . Robinson
Smith ,, .
!
שמעו"  ' Deburiaופירשו
רובינסון ]  .נראה  ,ומהצלבנים
 . 210ק  [ Palestine )7 38 ( , 111 , London 1841 ,להלן :
את  deכקידומת שאינה שייכת לגוף השם  .תופעות מסוג זה ידועות בגלגוליהם של שמות מקומות בארץ -

"

"

ישראל  .אשתמש נקראת היום סמוע  ,ויש לשער שבראשונה היתה אשמוע *
במקורות  ,וכך גם להלן )  .תחילת השם נשלה מפני שנחשבה לתווית -יידוע .
הסמוכה לחשבון מצפון  -מזרח  ,מכונה כיום במפרת מסויימות על .

( = צורה משוערת שאינה מתועדת

7

Transjiordan
(
and Sourhern
22ן

 .ת  . 189 ,ק 1977 ,
8

את

.

בדומה לזה אלעלה המקראית

 . Abdulfattah , Historical Geography ofPalestineא  . HUtteroth 1ם  .ין

1 the Late 1 eth Century , Erlangenמ Syra

הצורה בעלת הכי " ח המוכפלת רשם עבורי נעים ארשיד  ,סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים ובן

דבוריה  ,מפי זקני משפחתו ; אך לפי התרשמות משמיעה מפי ערבים תושבי האזור  ,אין הצורה המוכפלת נחלת
הכלל  ,ונדמה לי שהיא תוצאה של אטימולוגיה עממית מאוחרת  ,אשר קישרה את השם למלה הנפרצה
173

' דבור ' ,

= צרעה  .כפי שנמסר לי מפי תושבים באזור  ,אפשר לשמוע את השם במבטא '  ( ' daburiyyeכפול

יו " ד )

ן1

הר התבור ,
תחריט של

דה  -ברוין
( ) 1681

הופעת השם ובורה  ,בסמיכות לדבוריה  ,מעוררת קושי  .כיום זהו שמה של חורבה השוכנת על

מדרגה במורד הצפוני של הר  -תבור ( נ "צ . ) 1868 2336
והמרחק בינה לבין הכפר דבוריה הוא כ  1 . 5 -ק " מ  .תולדות שם החורבה וגלגוליו רצופים בכמה
סיבוכים  .בספרות המאה הקודמת לא נודעה החורבה  .רבים פקדו את הכפר דבוריה  ,ושום מחבר
היא מצוינת במפות הישראליות

1 : 100 , 000

לא הזכיר אתר נוסף בעל שם דומה  ,אבל כמה מחברים מסרו את שם הכפר בצורה 'ובווה ' או
' דבורי ' ( צורת  -ביניים בין ובורה לותוריה ? ) 9 .
מראשית המאה העשרים הוזכרה בספרות המחקרית  ,מלבד הכפר ובוריה  ,גם החורבה -

ח ' רבת ובורה  ,אבל מקומה צוין בפאתי הכפר דבוריה  .לפי תיאורי החוקרים  ,נראה שהיא צריכה
אצל חלק מהדוברים בכפרים אחדים הסמוכים לדבוריה  ,אך לא בכפר עצמו  .אני עצמי לא הצלחתי לפגוש
בעדות אותנטית לצורה זו  .הצורה ' 778ם ' 686יכולה להיות תולדה של צורה כפולת יו " ד על דרך ' נסבה ' ( = גזירת

שמות -תואר משמות  -עצם על  -ידי יו " ד סופית מוכפלת ) נקבה  .בניבי הערבית המדוברת כארץ  ,תנועה מקוהת
warrjni
ארוכה הבאה לפני סיומת נסבה נקבה  -תתקצר  ,ואילו המכפל של הנסבה לא ייפגע  ,כגת  :אחודי =
אחורית =  , warraniyyeקדמי =  quddam niקדמית =  ( quddamaniyyeראה  :י ' אליחי  ,מילון עברי  -ערבי

~ תשל " ז  ,מבוא  ,עמ '  . ) 9ואולם בשמות מקומות בעלי סיומת  -יה
לשפה הערבית המדוברת  ,ירושלים
הנראית כנסבה נקבה  ,אם ההברה שלפני הסיומת היא בעלת הנועה ארוכה  ,בדרך  -כלל תנועה זו נשמרת ואחריה
נופלות תנועת  1הקצרה והכפלת ה -צ  .כך  , n~ lbyעיתוניה  ,קשאטיה  ,שואריה  ,סאתה  ,קלעיה  ,נ ' א:7ה  ,סוסיה

ניתן ניקוד מלא
וכד '  .נוהג זה הוא כנראה קדום למדי  .אצל יאקות ( לעיל  ,הערה  )4בערך ' דבוריה ' ( 3עע ) )
רפויה ) .
למלה ללא תשריד  .בערך ' צפוריה ' ( ע)(ע ) ) ( גי  ) 402מודגש בפירוש  = ( ziid , 4יו " ד
9

. 5 .נ
die

4

; 147 : Dabdry

"

 .ע  , 11 , Berlin 1854 ,ש80ק . . .

540112 , Reise

DebQri

נע

.ק ,

 .א .נ

;  . 102 : Deborahק 608 1821 ,תBuckingham , Travels 18 Palestine , ] 0

London

54ל
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 -נ .ע

I

'

 :ס

ל כושר  ,כולם

'

מוסרים את השם בצורה ' דבוריה ' ( ואינם מזכירים לא שם נוסף ולא אתר

נוסף ) .

נדמה  ,שהמכנה המשותף

למחברים שמסרו ' דכוריה '  ,הוא היותם מעורים בתרבות הערבים יושבי הארץ וכשפתם במידה זו או
בעוד שהנוסעים שמניתי בקבוצה הראשונה  ,היו תלשים יותר בתיווכם של אנשי

המנזרים .

אחרת ;

מפת האזור

להיות על גב השלוחה אשר עליה המעלה להר  -תבור  ,באזור הצומת שממנו יוצא הכביש לראש
ההר ומעט למטה יותר ( בערך נ " צ

2333

 , 1854כיום בשטח הכפר  .החורבה לא ידועה

הראשון שהזכיר את שני האתרים הוא  ,עד כמה שידוע לי  ,גוסטב

דלמן .

10

היום ) .

דלמן נטה לזהות את

האתר הקדום בחורבת דבורה ולראות את הכפר של היום כהתפשטות מאוחרת יותר במדרון  .את
טעמו לא פירש  ,אך נראה שהסתמך על המיקום הטופוגרפי הגבוה יותר של חורבת דבורה ,
המתאים יותר לתקופות הקודמות  ,ואולי גם על צורת השם ( ' דבורה ' דומה יותר

ל 'ובות ' ) .

מחברים רבים הלכו בשיטת דלמן וקיבלו ממנו הן את תיאור השטח והן את הזיהוי המקראי

;

ואפשר לומר  ,שדעה זו מקובלת למדי על חוקרי הגיאוגרפיה ההיסטורית  ,ין ובעקבותיה הלכו גם

פרשני -מקרא

2ן

ומילונאים .

3ן

כאמור  ,במפות הישראליות

1 : 100 , 000

שיצאו מאז קום המדינה  ,צוינה החורבה  ,אבל לא

במיקום שנרשם אצל דלמן  ,אלא מצפון להר  -תבור ובמרחק ממשי מן הכפר דבוריה  .במיקום זה
10
11

 . 188ק  . LevertofO , London 1935 ,ע  .ע
 . Simons , The Geographical andג

Fays (translated by

;  . 301ק 11 , Paris 1933 ,

'

,

"

Dalman , Sacred Sites and

:פ 4

[ estine

(  . 205 5 ) 27ק (  . 184 - 185 5 330 ) 7ק ofthe Old Testament, Leiden 1959 ,

אנציקלופדיה ארץ ישראל  ,כ  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '  [ 179להלן

:

פרס ]

;

 . 182 - 184קע the Holy Land, Jerusalem 1987 ,

12

כגון נות ( 1953

,

" ; Topographical

157

1להלן  :קלאי ,

נחלות] ; 2 .

1 : 81181 , Historical Geography

4 . Noth , Das Buch Josua , TUbingenי

)

וקויפמן ("

קויפמן  ,ספר יהושע  ,ירושלים

) 1976

בפירושיהם ליהושע יט יב .
13

פרס ,

ש ' לוונשטם  ' ,דברת '  ,אנציקלופדיה

מקראית  ,ב  ,עמ '  ; 620ז ' קלאי  ,נחלות שבטי ישראל  ,ייושלים תשכ " ז  ,עמ '
0

"

.

)3

4קמ?4ס F . M . Abel ,, La

 . Zorell ,ן ;  . 2048ק Baumgartner, Hebrdisches und Aramdisches Lexicon ~ 1 , Leiden 1967 ,
 . 1666ק Aramaicum Veteris Testamenti, Roma 1962 ,
Lexicon Hebraicum

,

"

 .ין

יואל אליצור

היא רשומה בסקר של נחמיה צורי ! 4ובאנציקלופדיה

את המיקום והשם כפי שרשום במפות

החדשות .

!6

של וילנאי .

5ן

בירור עם תושבי הכפר מאשר

הסקר של צורי מלמד  ,שבשני האתרים היה

יישוב קדום  .בדבוריה  ,ודווקא בחלק הדרומי והנמוך יותר של הכפר הישן  ,נתגלו שרידים ניכרים
מן התקופה הישראלית  ,החל מן ההתנחלות  ,וכן ניכרים שם היטב ממצאים קרמיים מסוף ימי בית

שני ומהתקופה הביזאנטית  .בחורבת דבורה השתרע היישוב הקדום על שטח רחב  -ידיים יחסית ,
ונאספו ממצאים מתקופת הברונזה הקדומה  ,מימצא מועט מהתקופה הישראלית ומימצא רב
במיוחד מן התקופות הפרסית וההלניסטית 6 .י * שבר בודד של נר ומטבע מן התקופות הרומית
והביזאנטית הם היוצא מן הכלל  ,המלמד שהחורבה כנראה לא היתה מיושבת מאז התקופה

ההלניסטית ( כיום החורבה חרושה ומדורגת ) .
מצב דברים זה מעורר שאלות  .קשה להניח  ,שרק במקרה נזדמנו שני מקומות בעלי שם דומה ,
אך לא שווה  ,במרחק של שני ק " מ זה מזה

,

!

סביר היה למצוא חורבה הקרויה בשם הכפר עצמו

בתוך התחום הטריטוריאלי שלו  ,אבל במקרה הנדון יש הבדל בין שני השמות  .אם קיימת תלות בין
השמות  ,הרי ' דבוריה '  ,הנראית כמשקפת צורת נסבה נקבה  ,היא השם הנגזר  ,ואילו ' דבורה ' היא

השם המקורי  .אולם גזירה כזאת בתקופה הערבית היא מתמיהה  ,הואיל והן המימצא הארכיאולוגי
והן המקורות הספרותיים מלמדים  ,שמאז הכיבוש הערבי היה המצב כפי שהוא כיום
דבוריה היתה כל אותו הזמן כפר מיושב  ,ודבורה היתה

חורבה .

מבחינה לשונית  ,צריך עיון ההבדל בווקליזציה שבין דברת -
ובורה ) ;

aplea

השווא  -הנע שנמסר במקרא  ,מתאים לתנועת  , / 8/שבה מוסר

אך קשה להבין מניין באה לשם הערבי תנועת

/ם/

והמקורות המאוחרים יש בו כדי לתת בידינו תשובה

ארוכה .

8ן

ha

יוסף~ בל

;

כלומר

לבין דבוריה ( או

מתתיהו את השם ,

נראה  ,שעיון בנתוני המקרא

לשאלותינו .
. ) 108 - 105

14

נ ' צורי  ,נחלת יששכר  ,ירושלים תשל " ז  ,אתרים , 157

15

ז ' וילנאי  ,אריאל  ,אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל  ,ב  ,תל  -אביב תשל " ד  ,עמ '

 ( 160עמ '

1586

( ' דבורה

ד")

[ להלן

:

וילנאי  ,אריאל ]  .אף שחלה שם טעות בסימון הנ " צ ( ציין לדבורה שבגולן )  .במפת  , 1973 1 : 50 , 000עדכון , 1986
מצוינת ' ח  .דבורה ' בנקודה קרובה לכפר ( נ " צ  . ) 1857 2337מיקום זה אינו מתאים לידוע מן הסקר של צורי ומפי

אנשי
16

הכפר .

אני מודה ליוסי בוכמן  ,איש החברה להגנת הטבע  ,שבדק וחקר לפי בקשתי בין אנשי הכפר  ,ולנעים ארשיד  ,בן
דבוריה  ,שמסר לי מידיעותיו ומידיעות זקני משפחתו על הכפר  ,שמו ואתריו  .לאמיתו של דבר  ,השם ' דבורה '
הוא בפי אנשי המקום כינוי טריטוריאלי למשבצת השטח שבצפון הר  -תבור  ,הכוללת את החורבה המדוברת

* 16

( מוכרת לזקנים  ,אך לא לצעירים ) ואת המעיין עין  -דבורה שבצפון  -מערב ההר  ,בין החורבה והכפר  400 -.מ '
שרידים מהתקופה הפרסית וההלניסטית נמצאו גם בביר א  -לוזה ( ' ח  .לוזה ' במפות  1 : 50 , 000חדשות )  ,כ
ממזרח לעיקרה של ח ' רבת ובורה ( צורי  ,לעיל  ,הערה

, 14

אתר

. ) 156

נראה ששני האתרים

 156ו 157 -

הם שני

קצוות של ישוב גדול אחד .
17

לפי המחברים שהדרימו את דבורה עד קרוב לכפר  ,הקושי הוא גדול יותר  .לפי מידת הקירבה שבין שני האתרים ,
כפי שנצטיירה לדלמן וכל ההולכים בעקבותיו  ,הרי אין כאן למעשה אלא מקום אחד  .מפליא  ,אפוא  ,שכמעט

כולם מתייחסים לזה כשני אתרים ולא בשתי מסירות של שם אחד  ,ומאידך אין הם רואים קושי _במציאותם של
 [ . 14Joshua
Soggin
() ] ~
שני השמות הדומים כל כך בקירבה שיש בה כמעט זהות  .רק אצל שני מחברים ,
 Testamentוא " ש הרטום ( תורה נביאים וכתובים מפורנסים ע " י א " ש הרטום  ,ספר
]
( London 1972

יג

,

יהושע  ,תל  -אביב תשט " ו )  ,בפירושם ליהושע יט יב  ,מצאתי את ההנחה המתבקשת לכאורה  ,שהחורבה והכפר

ע

דבורה ' ; ושניהם

הם בעלי אותו שם ורק שיבוש במסירה גרם לחילוף  .סוגין מביא אתשניהם כ ' דבוריה '  ,והרטום כ '

)

18

מזהים את האתר המקראי בחורבה ולא בכפר ( סוגין כבר היה מודע למיקום הצפוני המרוחק יחסית של החורבה ) .
שבעניין .
ג ' קמפפמאייר שחקר בזמנו את גלגולי השמות המקראיים אל תוך התקופה הערבית  ,הדגיש את הקושי
הוא
):

.

 . 36ק 8 heutigen Pal~ stina und Syrien ' , ZDPV 16 ) 1893 ( ,ל 110 Namenג ' 3 . Kampffmeyer ,
מעלה את

הסברה  ,שמקור המיבנה התנועתי של השם הערבי במסורת קדם  -אסלאמית  ,שייחסה את המקום

דברת המקראית  -דבוריה

הר התבור -

קו הגבול של נחלת זבולון ( יהושע יט יב ) עובר משריד מזרחה לכיוון כסלרת  -תבור ועד הדברת .
בדברת הוא פונה צפונה או צפון  -מערבה לכיוון גת  -החפר ( = משהד )  .הגיונו הטופוגרפי של

צילום של גרגר

!9

.

לדבורה הנביאה  .נראה  ,שהסבר כזה נהגו הנזירים של הר  -תבור למסור למבקרים בתקופה העות ' מאנית ; כך
ג 11 . Maundrell ,
אצל . ! Journeyfrom IAleppo
של  Buckinghamהמצוטטת שם  ,וכך עוד לפניו '
נראה מלשונו '
 . 115ק 1 Easter 7 97 , Oxford 1749 ,ם ~
 .אך קמפפמאייר מתלבט כבעיית שני המקורות השונים ,
הנראים לו כסותרים  ,שהרי בסופו של דבר לא מסתבר שיהיו במקום אחד שני שמות שונים ; אם ' דבורה '  -לא

"

' דברת '  ,ואם ' דברת '  -לא ' דבורה '  .לדעתי  ,דווקא בזה אין קושי  ,כי מצאנו שהדורות נהגו לזווג אתרים

מקודשים ליישובים לפי שמותיהם ( כגון נבי נון על  -ידי ינון  ,קבר חבקוק על  -ידי יאקוק  ,קבר שמאי בחורבת
שמע ועוד )  .אך הטענה נגד כיוון זה היא  ,כי באזור המדובר  ,שהיה האזור הנפקד ביותר  ,אחרי ירושלים ובית -
לחם  ,על  -ידי צליינים מאז המאה הרביעית לספירה ברציפות  ,לא יכול היה להיעלם אתר שהוקדש לדבורה
הנביאה מבלי כל זכר שהוא בספרות המסעות  .על  -כן נראה לי  ,שראוי להסיר מעל השולחן את ההצעה הזאת .
כמו  -כן לא נראה סביר לחשוב על איזו ' ערביזציה ' של השם בהשראת
שם פרטי נדיר  ,והשאלה דורשת אפוא פתרון
19

מהותי .

עיין  :מ ' אבי  -יונה  ' ,גת  -חפר '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ב  ,עמ '

572

:3

י

או

3ג

' צרעה '  ' ,רוח צפונית ' או

וביבליוגרפיה  .דילגתי כאן על יפיע  ,שעניינה

בפסוק זה הוא בעיה בפני עצמה  ,ועם זאת אין בה כנראה כדי לשנות את המהלך הכללי של הגבול  ,שהוא ברור
לאור שאר הנקודות וסדרן  .עיין בפרשנות החדישה לפסוקים אלו ואצל קלאי  ,נחלות  ,עמ '  . 158 - 157קלאי דוחה

בצדק את דעתו המתמיהה של ש ' ייבין  ,שהגבול ההולך מזרחה פונה בדברת ושב על עקבותיו מערבה במרחק
של קילומטר אחד מצפון לקו שהלך בו מזרחה  ,עד יאפא  .קויפמן ואחרים מפרשים ש ' ועלה יפיע ' חוזר אל שריד
 -נקודת המוצא של אותו

קו .

7

יואל אליצור

הגבול ברור  :הוא נותן לזבולון את גוש הרי  -נצרת  .הגבול מגיע עד לדברת  ,אבל אינו כולל אותה

( היא שייכת

ליששכר ) ;

20

זאת אומרת  ,שדברת נמצאת למרגלות גוש הרי  -נצרת  ,בפינה דרום -

מזרחית שלו  ,אבל אינה נכללת בו  .מיקום זה מתאים יפה לכפר דבוריה  ,ואינו הולם את חורבת

דבורה שמצפון להר  -תבור  .נסיון למשוך את קו הגבול עד לחורבת דבורה יוצר מובלעת החורגת

מל הקו הטופוגרפי ההגיוני .
מן הבחינה הארכיאולוגית  ,מאחר שנתברר כי יש בדבוריה ממצאים המתאימים לתקופה
]2

הישראלית מראשיתה  ,וכן לתקופות שבהן הוזכר המקום על  -ידי יוסף בן מתתיהו ואוסביוס  ,הרי

זהו האתר המתאים לדברת המקראית בשמו  ,במיקומו ובממצאיו  .אל העדויות הארכיאולוגיות

המגיעות עד לאחר הכיבוש הערבי  ,מצטרף התיעוד הספרותי מימי  -הביניים ומן העת

החדשה .

לאור הרצף הזה  ,אין שום סיבה לפקפק בהזקתו של המקום  ' -כאן נמצא כאן היה '  .את מיקומו
של האתר המקראי במדרון  ,ולא על גב השלוחה  ,יש להבין על רקע הנקודה המיוחדת שבו מצוי

הכפר  ,בקצה בקעת -כמלות הפוריה והמנוצלת באינטנסיביות  .בכסלות  -אכסאל הסמוכה יש בתוך
העמק גבעה בולטת  ,שאיפשרה לבנות את העיר מבלי לפגוע בשטח המעובד  .בשטח של דברת אין

בנמצא גבעה כזאת  ,ועל  -כן נבנה היישוב הקדום במקום הקרוב ביותר לעמק  ,ומבלי לצמצם את
שטח העמק

עצמו .

תבור  -הר  ,אך גם עיר
מל השמות כסלא  -תקר ואזנות  -תבור ( כלומר  ,כסלות ואזנות הסמוכות לתבור  ,או שבתחום
תבור )  22אין הכרע אם ' תבור ' היה שם להר בלבד  ,או שהיה זה גם שם טריטוריאלי להר ולתחום

שסביבו  .אך ' תבור ' הוא לפי פשוטו של מקרא גם שם עיר הנזכרת פעמיים במקרא  .ביהושע יט
היא מנויה עם ערי יששכר ( מבנה הפסוק  ' :ופגע הגבול בתבור ושחצימה ובית שמש ' ,

המסכם ' ערים שש עשרה ' יכולים ללמד שזהו שם עיר ) ,
20

21

24

23

וגם המניין

ובדברי הימים א  ,ו סב ' תבור ומגרשיה '

ברשימת ערי הלויים יהושע כא כח ודברי הימים א  ,ו נז  .לפי השבעים

() 8

גם בין ערי השבט יהושע יט

כ.

שיקול זה כוחו יפה גם אם נראה בקו הגבול קו שבין תחומים טריטוריאליים ולאו  -דווקא בין יישובים  .אדמותיה
של דברת  -דבוריה היו בוודאי במזרחה של בקעת  -כסלות  ,ולפיכך טבעי הוא שנכללו בחבל יששכר  .לעומת זאת ,
לא מסתבר שהיה קשר בין חורבת דבורה לבין בקעת  -כסלות  ,הואיל והר  -תבור הנישא חוצץ ביניהן  .השטח

הטבעי של חורבת דבורה הוא אזור הגבעות המתונות המשתפלות מבהר  -תבור צפונה  ,לכיוון האזור של בית-
קשת דהיום .
22

על  -פי  -רוב שמות מקומות המורכבים משתי מלים ואינם שייכים לפורמולות הקבועות ( עין  , -בית  , -כפר , ) -
התיבה הראשונה היא שם המקום  ,והשנייה היא תוספת מזהה  ,שבאה להבדיל את המקום ממקום אחר בעל אותו
השם  .כך בשמות המקראיים והמאוחרים יותר וכך בנומנקלטורה הערבית של ארץ  -ישראל  .במקרה הנדון ידועים

במקרא מקומות נוספים בעלי אותו שם  -וקלון ביהודה ושן  -זט ? ה
23

לצפות שיופרדו על  -ידי צורה
24

ץן

באפרים .

ניסוח מסוג זה צריך להתפרש באופן בסיסי כרשימה רצופה שכולה שמות יישובים  ,בדומה לארבעת הפסוקים
שלפניו  .בדרך  -כלל אין דרך הכתוב לכלול יחד ברצף מהויות טופוגרפיות עם שמות ערים  ,ועל  -פי  -רוב יש

פעלית .

כתרגום השבעים  ,לנוסחאותיו  ,יש חילופים רבים ביחס לנוסח המסורה ובינם לבין

,

עצמם  .אין מניין

מסכם ,

ובמקום ' תבור ' נמסרו צורות כמו קשק18ס ] ( 8 ) 3שקספ ) ( )נ ) 0ששם ם (  . ) 14 +לפני אנחרת נזכרת כאן עיר נוספת
) ( P~ vae -ע ) או  ( ) 3 ( Ptnpa) eאולי זכר לדיטוגרפיה קדומה )  ,וכן נוסף אחרי שחצימה ע ~ סססגKat & 86

:

.

( = ' ? ה ' ) עין  -גנים מפורק ומסורס בנוסח  8ל  -ענקקסז  , Ieev Kalכך שמספר השמות המנויים עומד על 17
() 14

או 18

(. ) 8

אני מעדיף להתבסס כאן על הפסוקים כפי שהם בנוסח המסורה  ,שהוא יציב ואחיד ; ועל ההנחה ,

שכנקודת  -מוצא אין לתלות במניינים המסכמים אי  -דיוק  ,למרות קיומם של קשיים באחדים מפסוקי מניין הערים
בספו

הר התבור -

צילום של
בנו

רותנברג ,

אמצע המאה העשרים

ביתנו ללויים מנחלת ובולון  .תבור ודברת היו כמובן שתי ערים שונות  .על כך מעיד הכתוב בדברי

הימים א  ,ו  ,המונה את שתיהן  .זו בצד זו  ,בין ערי הלויים -

תבור מזבולון ודברת מיששכר .

25

ביהושע כא אין תבור נזכרת  ,וכל מיבנה ערי הלויים שבזבולון שונה ( ארבע ערים  -יקנעם ,
קרתה  ,דמנה  ,נהלל  -במקום שתיים  -רמונו ותבור בדברי

הימים ) .

אין זה המקום להידרש

לשאלת היחס הספרותי וההיסטורי שבין שתי הרשימות  ,ולא למה שבינן לתיאורי הנחלות  .אך
לענייננו חשוב להדגיש  ,כי בתכנית החלוקה שביהושע נועדה העיר תבור ליששכר  ,ואילו לפי
הרשימה בדברי הימים ישבו בני זבולון באותו השטח והם שנתנו את העיר ומגרשיה
25

קונדר וקיצ ' נר

( 367

ללויים .

 .ק  ( swf ~ 1 ,סברו כי תבור שבדברי הימים היא דברת שביהושע כא  ,ולא שמו לב שדברת

נזכרת בצד תבור גם בדברי הימים א ,

ו.

יואל אליצור

מקומה של העיר תבור
ההנחה  ,הפשוטה לכאורה  ,היא שהעיר תבור שכנה על ההר  ,וכך סברו מחברים לא מעטים .

26

אולם

המורדות התלולים והמיוערים של ההר בוודאי אינם מתאימים למיקום עיר ; על פסגת ההר ( מישור
של

כ 400 -

דונם ) לא נמצאו חורבות של עיר  ,אלא מבצרים ומנזרים בלבד ; ומבחינה קרמית  ,לא

נמצאו עד כה שרידים קודמים לתקופה

הרומית .

27

גם מתוכן המקראות אפשר ללמוד  ,שלפחות בימי דבורה וברק ובזמן כתיבת ספר שופטים לא

היתה עיר על ההר  .כך משתמע מהדגשת הכתוב  ,שההתכנסות והיציאה היו בהר  -תבור  ' -לך
ומשכת בהר תבור '  ' ,כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור '  ' ,וירד ברק מהר תבור '  .אילו היתה באותו
זמן עיר בשם זה בשטח המצומצם של פסגת ההר  ,היה הכתוב תולה בה ולא בהר  .אף הלשון ' את
תבור ואת מגרשיה ' ( שהיא אמנם פורמולה קבועה ברשימה )  ,אינה הולמת את הפסגה המוקפת
מדרונות תלולים ומיוערים לאורך שני ק " מ מכל

צד .

אולי מחמת הקשיים הללו קיימת נטייה אצל חוקרים רבים לכפור לגמרי בקיומה של העיר
המקראית תבור  .את תבור המפורשת בדברי הימים הגיהו  ,או פירשו בדוחק ( כקיצור של ' כסלות -
תבור ' או ' אזנות  -תבור ' וכיו " ב ) ,

28

ואת המניין ביהושע יט כב ( ' שש עשרה ' ) ראו כטעות של הסופר

או המעתיק  ,ויש שהוסיפו עיר על  -יסוד קריאה אחרת ( ' שחץ וימה ' ) או מן השבטים הסמוכים
( ' חלקת ' )  ,בהסתמך על נוסחאות שונות של

תבור

;

השבעים .

אך הכתוב כמות שהוא  ,מכיר עיר בשם

29

הראיה .

והבא להוציא את הכתוב מחזקתו  ,עליו

30

מיקומה של העיר צריך אפוא להיות סמוך להר  ,למרגלותיו  .ואולם דרום ההר ומזרחו אינם

באים בחשבון ; צירוף של יהושע יט  ,יהושע כא ודברי הימים א  ,ו  ,לפי סדר הכתובים וכפי שהם
מציגים את עצמם  ,עשוי להוביל למסקנה  ,שדברת ניתנה ליששכר ונשארה בתחומו גם בזמן
מאוחר יותר  ,ואילו תבור נרשמה תחילה בין ערי יששכר  ,אבל אחר  -כך עברה לזבולון  .כבר הזכרנו

26

ו ' גרן  ,תיאור ארץ ישראל ( תרגם ח ' בן  -עמרם )  ,ו  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  ; 102פרס  ,ד ,

כגון רובינסון  ,ג  ,עמ ' ; 219
עמ '  ; 926וילנאי  ,אריאל  ,עמ '

 ( 8045בהסתייגות ) ;

 . 50ק Elmslie , Chronicles, Cambridge 1916 ,

ובפרשנות נוספת ליהושע יט כב ודברי הימים א  ,ו סב -

.

ע  .יו

] ).

;

"

קיל  ,דברי הימים א '  ,דעת מקרא  ,ירושלים

תוטמ " ו  ,עמ ' קע ( והשווה פירושו ליהושע  ,ירושלים תש " ל  ,עמ ' קעח

:

' ואין יודעים את מקומה של העיר . ) ' . . .

27

י ' אהרוני  ' ,תבור '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ח  ,עמ '  . 407ועיין  :מ ' פיצירילו ואחרים  ,פסגת הר תבור  ,קרדום ,

28

( תשמ " ב )  ,עמ ' . 78 - 52
 . Brown ,ע ;  . 143ק 1910 ,
1907 ,

.

(Icc) Edinburgh

,

of

Madsen , The

~ cles
ט ] Jiebrew andEnglish Lexicon ofthe Old Testament, 0110

 . 1061ק ; ש '

20

) .ע ) .ע וש E .L . curtis

!ש

ע
קליין  ' ,ערי הכהנים והלויים '  ,מחקרים ארצישראליים  ,ירושלים  -תל  -אביב תרצ " ד  ,עמ '
C . A . Briggs ,

S . R . Driver
; 12

אהרוני

( לעיל  ,הערה  , ) 27ושם ביבליוגרפיה  .בבית  -מדרשו של ולהאוזן כמובן אין השמות שברשימה אלא פיקציה
דמיונית מאוחרת  ,שאין בה עדות היסטורית  .ראה  :אקדמות לדברי ימי ישראל ( תרגם י '

תרצ " ח ,
29
30

עמ ' ; 132 - 128

ב  ,עמ '

. 53 - 44

ש ' ייבין  ' ,יששכר '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ג  ,עמ '

קלאי  ,נחלות  ,עמ ' 72 - 164נ .

ראה :
דברים ככתבם נוקט גם קלאי ( נחלות  ,עמ '  ) 402המסתייג מן ההצעות המשבשות והדוחקות  ,ומניח שעיר הלויים
תבור אכן היתה קיימת והיתה יישוב הצמוד להר  .מפליא  ,שכפרק אחר באותו ספר ( עמ '  ) 156הוא קובע בקשר

לפסוק ביהושע ' ופגע הגבול בתבור '

() ך

יברכיהו ) ,

א  ,תל  -אביב

:

; 948

' ואין ספק  ,כנראה שכוונת הכתוב להר תבור ולא ליישוב בעל שם זה

שנתקרבת ההר  .יישובים בקרבת הר תבור ששמותיהם מורכבים בשם תבור ידועים  . . .בלשון קצרה אפשר לכנות
יישוב מעין זה בשם כסלוח סתם אבל לא תבור סתם ' וכו '  .נדמה  ,שכאן נמשך עדיין המחבר אחר הדעה הנפוצה ,

שמעולם לא היתה עיר בשם חכור  .ראשית פקפוק אפשר אולי למצוא ב ' כנראה ' שהטפיל ל ' אין ספק ' במשפט זה .
על  -כל  -פנים  ,לפי משנה אחרונה שלו  ,שעיר בשם זה היתה קיימת בצמוד להר למרגלותיו הדבר המתבקש ביותר

הוא לפרש לפיה את הפסוק ביהושע יט ללא קשיים .

דבורה ודבוריה

כי לפי תיאור קו הגבול של זבולון  ,דברת היא נקודה קיצונית מזרחית בנחלת זבולון ; הקו בא אליה
ממערב ( משריד וכסלוח ) ועולה ממנה לצפון  -מערב

( לכיוון גת  -החפר  -משהד ) .

מעתה  ,אם דברת

עצמה לא נחשבה מעולם על זבולון  ,קל וחומר שמזרחה ודרומה אינו ראוי להיחשב על

זבולון .

לעומת זאת  ,יש הגיון בדבר  ,שעיר הנמצאת מעט צפונית  -מזרחית לדברת תיכלל בתכנית המקורית
בין ערי יששכר  ,אך תשתייך אחרי  -כן  ,בתהפוכות הזמנים  ,לזבולון  .מסתבר אפוא ביותר  ,שהעיר
תבור שכנה למרגלות הר  -תבור ,

מצפון .

אימתי פסק ישובה של העיר תבור
מתקופת בית -שני ידועים שני מחברים המזכירים את תבור  -פוליביוס ויוסף בן מתתיהו .
יוסף  ,שהוא המאוחר שבין השניים  ,מזכיר את התבור בעשרה מקומות בכתביו  .ן 3בכל
המקומות מדובר על הר  -תבור 0 % -ק ~ tITaeUplOV 6ולעולם לא מוזכרת העיר תבור  .יוסף בן
מתתיהו עצמו ביצר  ,לדבריו  ,את ראש הר  -תבור בביצור אסטרטגי  ,אך עיר לא היתה שם  ,לא קודם -

לכן ולא אחרי  -כן  .הדבר בולט היטב ברשימת ביצורי יוסף שב ' חיי יוסף '  ,סוף פרק לז ( , ) 188 - 187
שם נמנו שתי קבוצות של ביצורים  :ערים מבוצרות מחד  ,וכפרים מבוצרים מאידך  ,ונוסף בסוף
הרשימה ובנפרד  -ההר תבור -

0 %קOplov 5

. ' ITa

הווי אומר  ,שבימי יוסף בן מתתיהו לא

היה יישוב בשם תבור  ,ויוסף המוסר שביצר והכיר ~היטב את ההר וסביבתו  ,לא ידע על העיר תבור
לא בימיו ולא בתקופות קודמות לו  .בדרך השערה נוכל להוסיף  ,כי משתיקת המקורות המונים את

כיבושי בית חשמונאי בפירוט רב בדרך  -כלל  ,אך אינם מזכירים את העיר תבור  ,מסתבר שיש

ללמוד כי כבר בזמן מרד החשמונאים לא היתה עיר זו קיימת ( ברשימה המסכמת של כיבושי

החשמונאים עד ינאי המלך נזכר הר התבור כשם אזור  ,יחד עם השומרון והכרמל ) .

32

על רקע זה יש חשיבות מיוחדת לעדותו של פוליביוס  ,שהיא כאן חוליית  -ביניים היסטורית  ,בין
תקופת קיום העיר לבין תקופת השתכחותה  .בקטע שבו מספר פוליביוס על כיבוש צפונה של ארץ -

ישראל בידי אנטיוכוס השלישי  ,בשנת
ובהמשך הקטע  -העיר -
31

קדמוניות ה א
( , ) 177

32

ב כ

22

(  , ) 84ה ה

; ) 573 ( 6

ד א

% 6111

, ) 203 ( 3

)1( 1

ה.

ח ב

ד א 8

218

לפנה " ס  ,מוזכר התבור -

,

6 ' ATa up ovקרי3

3

~

(  , ) 37יג טו4

( , ) 396

ידי

( ; ) 102

חיי יוסף לז

( ; ) 188

מלחמתא ח

7

( . )61 - 54

טיעון זה הועלה על  -ידי ז ' ספראי  ' ,גיאוגרפיה היסטורית של הר תבור '  ,קרדום ,

 ( 20תשמ " ב )  ,עמ ' , 21

והדברים

מסתברים ( מצד שני  ,דברי פוליביוס הובאו במאמר זה בצורה מוטעית וכן לא נכונה לדעתי פרשנותו הלשונית -
33

שם  ,וראה בהערה הבאה ) .

היסטורית לשם ע10ק6ק
ז ' 24עיין
מוזכר השם
מלבד אצל פוליביוס ויוספוס

"

ITa 6 plOV

1

גם בשני מקומות בתרגום השבעים  -ירמיהו מו ( בו ) ,

יח והושע א א ( בשאר המקומות  -הצורה  ea epאו שיבושים הנובעים ממנה )  .בעקבות השבעים הזכירו את
~

 ' ITaכצורה ספרותית ולא כצורה חיה  -גם אוסביוס והיירונימוס באונומסטיקון ( לעיל  ,הערה  , 3עמ '

UploV

. ) 20

 , 110שורה
~

,

 ( ' ' ATUה )הר של רודוס . . .

אחרת Up ov :

 . 141השם

~

בלקסיקון הגיאוגרפי של סטפנוס ביזנטינוס ( בערך  500לספירה ) נכתב

- ' ITa 0 plov
~

ויש גם בפיניקיה '  . .ק 1958 ,

Graz

,

:

 ,נוסחה

,

~ Upov
IByzanz Ethnika
Stephan voni

ע10ק6קסז ' 14מתאים לפי כתיבו לשמות המקומות שנקלטוביווניתבתקופה קדומה .

הח " ו העברית מיוצגת בו כא ' ואת הח ' שבו יש לראות כמייצג קדום של ו " ו בשורוק ( משום  -מה נשמע השם
~

לזרים בשורוק ולא

בחולם ) .

סיומת השם היא יוונית טיפוסית  ,ותחילתו עוד צריכה הסבר  .בדרך  -כלל קלטה

היוונית במוקדם ( כנראה בראשית האלף הראשון לפנה " ס ואולי אף לפני  -כן ) את שמותיהן של ערי החוף הארץ -

ישראלי  ,ואפשר גם שמות מפורסמים אחדים מתוך הארץ ( כגון עמון 1 % -ז1ע ~ קק ) , ' /בשן -
ירדן . ( ' Iopbavo -

~

,

ך ך

יואל אליצור

מבונים
בכפר דבוריה
( ) 1887

ואלה דבריו

:

ולאחר הבטיחו אותן [ את 5ילוטריה שעל שפת הכנרת וסקיתופוליס ] בחילות  -מצב  ,עבר
את הארץ ההררית והגיע אל  Atabyrionהשוכנ ( ת ) על  /בסמוך לרכס דמוי  -שד  ,ולו

מעלה של יותר מחמש  -עשרה סטדיות  .ובנקטו  ,לפי ההזדמנות הזאת  ,במארב ובתכסיס ,
כבש את העיר

:

בהזמינו את אנשי העיר להתכתשות ובגרמו ( על  -ידי מרוצת

אנשיו )

לאנשים שהיו מוכנים להסתכן כראשונים לרדת מרחק רב  ,ואז כשהוא מתקיף מתוך
שינוי כיוון לאחור של הבורחים והקמה של האורב ממקומו  ,רבים מהם הרג  ,ולבסוף
ברדפו ובהתנפלו פתאום  ,לכד מתוך תקיפה גם את העיר הזאת  . . .ולאחר הבטיחו גם את
 , Atabyrionעזב [ את המקום ] התקדם וכבש את קלה  ,קמ ן  ,וגפרון .
נקודת התורפה בקטע היא תיאור מקומה של

אטייריין

שתורגם בדרך  -כלל ' השוכן על פסגה דמוית  -שד ' ' ,
4

"

1 :ט08150זססא

]1 %

6 wou

KSiTaI

,6

~

ומכאן שהעיר שכנה על ראש ההר  .אך הדבר

מקור עיקרי להנחה זו הוא ההבחנה בין הגאים שאבדו לעברית ולכנענית בתקופה קדומה והשמות היווניים
משקפים אותם  ,כגון  Tupoלעומת 01עש , 215וכן ה  5 -שב -ס  ( 8151 % %אכזיב )  .עיין  . Friedrich :נ

.

~
 . PhOnizich-punische Grammatikאין פלא אפוא  ,שגם הר  -תבור בעל הייחוד הטופוגרפי
 . 9ק Roma 1951 ,
והמיקום המרכזי בגבול הגליל והעמק  ,הנראה גם לספנים מול חוף  -דור  ,נודע אף הוא ליוונים  .המקרה הנדון

מסובך יותר  ,הואיל והשם 11ק6קסז ) ' /הוא גם שמו של ההר הגבוה ברודוס (  1 , 240מ ' מעל פני הים )  .השם
6 ' ATaDOpov 6aז 11 ,ק6קסז . 6 ' 4כיום נקרא01ק10ז. ' 4
מופיע במקורות בצורות  :ףק' ATapdp , 6
po ,
!

כמו  -כן ידועה האלוהות בעלת השם המורכב

 , 2861 ' ATUOOploשלכבודה
~

!

היו מקדשים ברודוס ומחצן לה

( רודוס עצמה נקראה לפעמים ~ , ( ' ATUpupiuובין מעריציה קמו שתי כתות גנוסטיות בתקופה

ההלניסטית .

לפיכך  ,אפשר שיש קשר מקורי בין השמות הללו ( אין בידינו הסבר אטימולוגי מניח את הדעת לא ל ' תבור ' ולא

י

.

RE
סיגלו ,את
ההלניסטים1 , 4 ,
' ATUOUpiu
שהסופרים
העניין ראה , :
כל כלומר
משני ,
קשר על
שהכירו
הדומה שיש
כזה  ,ייתכן
היוונית
אין קשר
הצורה
וגם אם
ישראלי; אל
( ' I/' ATaoOplov
השם הארץ -

22

 . 1886 - 1888קק 101 ,ק6קסז' ATaDuptaaTul (hloaaTaD) , 'ATapoplov 1 , 2 ' 24
34

70 , 6 ; F. W . Walbank ,

, ,ו

Polybius , The Histories (translated by W . R . Paton ) , 11 , London 1954 ,

 . 1888ק  . 596 ; RE , 1 , 4 ,ק 1 , Odord 1957 ,

" Polybius.

Historical (Jommentary 0

ג

דבורה ודבוריה

אינו מתאים לשאר
מלכותי ; 35

ידיעותינו .

אבי  -יונה רצה לפרש  ,שה -

המוזכרת כאן היא מבצר

) % 611

אבל פירוש זה הוא דחוק מהבחינה הלשונית  ,ובסופו של דבר אין בו מענה

לבעיה הארכיאולוגית  ,מאחר שלא ידועים שרידים קדם  -רומיים בשטח המצומצם יחסית של
פסגת

ההר .

ואולם ] + gen ,ן 4מתפרש גם במובן ' אצל  ' , ' -לא הרחק מן  ' , ' -ב ' . ' -
6

נראה  ,שבמקרה הנדון זהו

.

הפירוש העדיף  ,ולפיכך נכון לתרגם  ' :השוכן בסמוך לרכס דמוי  -שד ' הצירוף טסש 4 % 1 16נזכר

אצל פוליביוס גם במקומות אחרים  ,ובדרך  -כלל אין מתחייב מן התוכן ע ל

ההר .

37

בשני הקשרים

שבהם הסגנון דומה מאוד לקטע שלפנינו  ,נראה לי שהפירוש המסתבר יותר הוא ' ופן  ' ,בסמוך ל , ' -

' על צלע '  ,ולא ' על פסגת  . ' -ומאודך  ,אנו מוצאים במקרה אחרים ש ' על ההר ' הוא שש 16סז ע ' . 4י
38

מאחר שהעיר נזכרת כאן בפעם האחרונה בתולדותיה  ,ובתקופה קצת מאוחרת יותר נראה
שחרבה ונשכחה  ,יש מקום

רב לסברה  ,כי כיבושה זה בידי אנטיוכוס השלישי היה חורבנה הסופי .

המקורות  ,הממצא והשטח
מתוך הדברים עולה בידינו רצף של ידיעות היסטוריות  ,טופוגרפיות וארכיאולוגיות  ,המצטרף יחד
לתמונה

שלמה .

הניתוח ההיסטורי מלמד שלמרגלות הר  -תבור נתקיימה תמיד העיר וברת  -דבריתא  ,ובצד
אחר שלו היתה העיר תבור מימות ספר יהושע ועד התקופה ההלניסטית  .עיר זו בוודאי כבר לא
היתה קיימת זה מכבר בימי יוסף בן מתתיהו  ,ונראה שחרבה

ב 218 -

לפנה " ס .

הניתוח הטופוגרפי  -מקראי מלמד  ,שהעיר תבור לא יכלה להיות על הר  -תבור  ,אבל היתה
קרובה אליו  ,למרגלותיו  .מיקומה לא היה במערב ההר מפני ששם היה מקומה של דברת ; וכנראה
אף לא במזרחו ובדרומו מפני שאלו הם אזורים מובהקים של שבט יששכר  ,בעוד שתבור עברה
מיששכר

לזבולון .

מן ההיבט הארכיאולוגי עומדים לפנינו שלושה אתרים שכולם נסקרו ( אף כי לא נחפרו
באופן

שיטתי ) :

פסגת הר  -תבור  ,שבה שרידי מבצרים ומנזרים החל מן התקופה הרומית  ,אך לא

לפני  -כן ; דבוריה  ,למרגלותיו ממערב  ,שבה נמצאו עד כה שרידים מתקופות הברזל ומן התקופות
הרומית  ,הביזאנטית והערבית ; וחורבת דבורה  ,בצפון ההר  ,שעיקר יישובה בתקופות הפרסית
וההלניסטית ,ואשר אחריהן לא נושבה

עוד .

35

מ ' אבי -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשמ "ד  ,עמ ' .28

36

של ארץ  -ישראל  ,ג  ,התקופה ההלניסטית  ,ירושלים  , 1981עמ '
 . 111 - 112עק Paldstinas nach Flavius Josephus, Wiesbaden 1976 ,
 . Schweighjuser ,נ ; Lexicon 6214
olybium
Lipsia 1795 ,

. .

,

 . 876 - 880קע 1 , 2 , Berlin 1961 ,

Schmitt, Siedlungen ; 58

Ch . Mbller 4 6 .

Liddell 4 Scott , Greek-EIldlSh

 . 2386 ; 24 . Mauersberger, Polybius-Lexikonק

. 1497 - 1496

37

מאורסברגר  ,שם  ,א  , 4 ,עמ '

38

עשז4קסט Ka 5ע6קטק 4עששAtyapar v. . . KsiTa 5 ' 4 % 1 16

ובלחי  -ניחנים לגישה ' ( ד , 57 ,

'V

 Tף = ' איגריה . . .

~
~ ) navcaxdetv ) 5
6 wou
ט650עקתק %

6 KOpUWז  aOTgעKpav 4

) 0זעס %ק6ס 706

ובעקבותיו מ ' שטרן  ,ההיסטוריה

י6

~ EXe

שוכנת כהרים נשגבים

"

 4 % 1ע4ק ( קמש) 11ני

5 & K8
a aTa iev~npdaea~ lv ,

ף

ע10

"

= ) KSiTat
%1

ף

EXovso

מצודה על
תלול מכל צדדיו  ,בעל מעלה יותר מעשר סטדיות  ,ולה
 . . .טסש8 ( ' = 16ליטיוה ) השוכנת על צלע הר ~
~
~

39

.)3

הפסגה עצמה של כל ההר  ( . . .ב , 78 ,
למשל ב 8 ,ג  ; 2ג  5 , 10 ,ובהערה הקודמת .

ץנ

ן

דבורה ודבוריה

ההתאמה בין שלושת הנתיבים ( ההיסטורי  ,הטופוגרפי

והארכיאולוגי )

היא אפוא כמעט

מושלמת  .הה ר לא היה מעולם ( עד ביצורו סמוך לחורבן ) אלא הר ; דברת היתה בשטח דבוריה

;

ותבור  -בחורבת דבורה  .חוליה אחת חלשה יש במסכת הזו  ,והיא הכמות המועטת יחסית של
מימצא ברזלי בחורבת

דבורה .

בעניין זה נראה  ,כי כדאי לבדוק את האפשרות שחלה תנודה

מסוימת במיקום עיקרו של היישוב בין תקופת המקרא וימי בית  -שני  ,ואפשר שסקרים נוספים

החסר .

ישלימו כאן את

עתה אפשר לשוב אל ההיבט הלשוני ואל השאלות שהעלינו בתחילת מאמר

זה .

דברת
י -,

המקראית נקראה בסוף ימי בית  -שני דבריתא  .שם זה  ,שעליו מעיד יוסף בן מתתיהו  ,אינו אלא

השם המקראי בחילוף סיומת הנקבה  .תנועתו הסופית יכולה להתפרש

כצורת  -יידוע ארמית .

40

בדרך השערה אפשר להניח  ,כי כאשר כבשו הערבים את הארץ מצאו למרגלות הר  -תבור שני
אתרים  ,האחד  -כפר במערב ההר ושמו דבריתא

;

והשני ; במדרגה הצפונית  -חורבה בעלת

שטח גדול  ,הידועה בין אנשי האזור ושמה מבורא  .וכאן פעלה האטימולוגיה העממית  .מאחר

שלא היתה לערבים זיקה לשמות ההיסטוריים אלא לשמות כפי שנשמעו באוזניהם ; והואיל ואף
ההר לא נקרא אז בדרך  -כלל ' תבור '  ,אלא ' טורא ' ( כפי שמעיד השם שנשתמר  -ג ' בל א 6 -ור ) ,
לפיכך ניטשטש באוזניהם ההבדל שבין

הדליית

שב ' דבריתא ' והח " ו שב ' תבורא ' והם נטו לראות

ב ' דבריתא ' צורה תארית הגזורה מן ' תבורא  -דבורא ' ותלויה

בה .

ן4

את הסיומת הייחוסית הארמית ,

לפי הבנתם  ,המירו בסיומת ה ' נסבה ' הערבית  ,שהיא בעלת אותה המשמעות  ,וכך נוצרה מצד אחד
ההאחדה בין שני השמות  ,ומצד שני סיומת הנסבה של

' דבוריה ' .

42

תודתי נתונה לארגה קובוס  ,ליזה אולמן וד " ר דורון מנדלם שתרמו מזמנם ומנסיונם העשיר במקורות היווניים
וסייעו בידי בניתוח הטקסט  .החלק ה ' יווני ' של מאמר זה ראה אור לאחרונה 'The Meaning ofeai dwou :
Classica

Scrip

' Taborתשסז  the Location 0 ] theת Effect 0ט Polybius ' Writing~ and 1ת ]

 . 79 - 82קק Israelica , 8 - 9 , ) 1985 / 1988 ( ,
40

השווה עלמת  -עלמית  .תדיד 4חדידתא

.

)

חדית ' ה ( ז ' קלאי  ' ,עלמון '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ו  ,עמ '

; 234 - 233

ש'

לוונשטם  ' ,חדיד '  ,שם  ,ג  ,עמ '  . ) 29 - 28על התנועה הסופית ומקורה ראה מה שהערתי במאמרי  ' ,גב בהר אפרים
ושאלת קיומה של " גבע " מצפון לבית  -אל '  ,קתדרה  ( 45 ,תשרי תשמ " ח )  ,עמ '  , 8הערה
41

. 30

מעבר של ת " ו לדל " ת אינו רגיל כשמות המקומות בארץ  .המשך מחקרו של קמפפמאייר ( לעיל  ,הערה
אור ב  . 91 :ק  ( ZDPV 15 ) 1892 ( ,מנה חמש דוגמאות לכנון זה  :צרפת ? 4ופנד  ,גל ? ת ג ' אלוד [ יש להעיר  ,שכבר
הפשיטתא רושמת גול  :ד

בדל " ת] ,

צסת  ,צפד  ,סלכה  ,מלכת * ,

18

,

סלס ' אד ,

שראה

0 %קז ) 1ן ) בדרס  .החסריך בדוגמאות אלו

לענייננו הוא המיקום הסופי של ה  -ת בארבע מתוך חמש הדוגמאות  ,והקירבה לעיצור שעבר מאי  -קוליותלקוליות
( ) % 46

במקרה החמישי  .אולם  ,מקבילה מושלמת להצעה שלנו אפשר למצוא בשם תרעלה  ' -סוכות  -תרעלה '

( ירושלמי  ,שביעית ט ב  ,לח ע " ד ) היום  -דיר עלא  .גם כאן יש למעתק הסבר  ,הנערן באטימולוגיה
דוגמה לא בטוחה למעבר ת " ו לדל " ת בתחילת המלה יכול להיות ' תאמונא ' ( נוסח אחר  :תימונא ,

עממית .

סעסק1ל ) ) -

מקום סמוך לעכו או שם אחר לעכו  -ב ' על המידות והמשקלות ' לאפיפניוס מהמאה החמישית לספירה (  .ע 3 .
 ,,מעם (] ) שהוצע לזהותו בואמון ,
Treatise 011 Weights and easures
 . 76ק Chicago 1935 ,

,

ממערב לסבול  ,דרומית  -מזרחית לעכו  .למעבר דומה  ,מטי " ת שמוצאה מ  -ז יוונית  ,השווה

 :ס1קשאסזע15ן

)

פנטאקומוותה ( כתובת רחוב  ,שורה  ) 28פנוקומיה  .בתקופות קודמות לתקופה הערבית נמצא לעתים מחברים
לועזיים המחליפים טי " ת ות " ג בדל " ת  .כך סטראכו (  ) 756 , 6 , 1הרושם את השם דאמור  %סקט סז ( אך פוליביוס
~ , A evושים לב לשם היווני הקדמון
ע  % : 68 ,סק 00סנ )  .מפת מידכא ( אבי  -יונה  ,מס '  : ) 8גורן האטד -

"

"

42

~
ודוגמה מצרית  :דמיאט -
0 %זשס ( ' 11על  -דרך היוונית הקדומה שבה ו ' בוצעה  ' - ) / 54/אשדוד ' .
 01%ס1קסז  .מכל מקום  ,בנידון שלנו אנו מניחים קיומו של רקע מיוחד למעתק .בהבדל מסוים  ,השווה  = Sawleaצפיתא4תל  -א ? אפי 510ש4ן = מודיתא מידיה ( מ ' אבי  -יונה  ,מפת מידבא ,
Damietta

"

,

 , 88 , 58ירושלים תשי " ג )  .דוגמה דומה מבחינה עקרונית היא ? נח
אלא
היתהנקבה
לאריבוי
כצורת
לערביתקנתא '
אלקנוואת ' .
מארמית
KavaTa
המעבר
~
' קנת ' בסיומת  /ס  /ארמית  ,אך נתפסה אצל התושבים בתקופת
4

5ך

יואל אליצור

לקישור שני השמות זה לזה סייעה כנראה גם תופעה פונולוגית  -הנטייה הידועה בעברית
ובארמית של ארץ  -ישראל ( וביותר בארמית הנוצרית)  ,להפוך חצאי  -תנועות ותנועות קצרות

בקרבת עיצורים שפתיים והאות

רי " ש .

43

לגט /

מסתבר אם כן  ,שהתנועה הקצרה  ,או חצי התנועה ,

הכלואה בין הבי " ח והרי =ש בשם ' דבריתא ' בוטאה

/ט /

עוד לפני הכיבוש הערבי  ,והדמיון בין שני

השמות הפך למובן מאליו  .כך נצטרפו תהליכים לשוניים לתהפוכות ההיסטוריות והביאו בלבול
-

לעולם .

מיודעת מן

16

' קנת' ולכן ' תורגמה '  .לערבית

וביבליוגרפיה ) .
43

ושלי

)

( ראה  :ב ' עודד  ' ,קנת '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ז  ,עמ '

205 - 203

ראה  " :קוטשר  ,הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '  , 393 - 391ושם הפניות
רבות ; ז ' בן  -חיים  ' ,מסורת השומרונים וזיקתה למסורת של מגילות ים המלח וללשת חז " ל '  ,לשוננו  ,כב
( תשי " ח )  ,עמ '

; 226

מ ' בר  -אשר  ,משנה כחב  -יד פארמה ב ' לסדר טהרות  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

.6

לבעיית זהותו של רגון אלוהי הפלשתים
איתמר זינגר

במחקר תולדות הפלשתים רווחת הדעה שעם בואם לארץ  -ישראל  ,אימצו להם הפלשתים את אלי
ארצם החדשה או  ,לחלופין  ,זיהו בתהליך סינקרטיסטי את אליהם עם אלי כנען  .השקפה זו ,
שהוצגה כבר בראשית חקר תולדות הפלשתים  ! ,נשתרשה ללא עוררין וללא שינויים מהותיים מאז
ועד

היום .

2

בוודאי תרמה לכך העובדה שטרם נתגלו מקורות פלשתיים כתובים  ,אשר יעידו מכלי

ראשון על דת הפלשתים  ,ועל כן נשאר המקרא המקור העיקרי  ,למעשה כמעט היחיד  ,לדיון
בסוגיה זו  .ואולם הממצא הפולחני העשיר שנחשף בחפירות הארכיאולוגיות  ,שנערכו בפלשת
וסביבותיה בעשורים האחרונים  ,וכן ההתקדמות העצומה במחקר הדתות של כנען בפרט ושל
המזרח הקדום בכלל מחייבים עיון מחודש בשאלת זהות אלוהי הפלשתים ובדיקת המוסכמות
שנתגבשו זה מאה שנה

ויותר .

המקור הספרותי הקדום ביותר שמצויים בו אזכורים על הדת הפלשתית

היה ונשאר המקרא .

המקורות החיצוניים  -מצריים  ,אשוריים ובבליים  -אינם מוסיפים דבר לעניין הדת הפלשתית ,
פרט אולי לעדות העקיפה שניתן להפיק מן השמות הפלשתיים הנזכרים בהם  .לעומת זאת  ,מידע
עשיר ומגוון על הדת והפולחן בערי פלשת מצוי במקורות הקלאסיים  ,החל בהרודוטוס במאה

החמישית לפני הספירה ועד להשתרשות הנצרות בעזה במאה החמישית לספירה  .ואולם עלינו
להשתמש במידע האצור במקורות מאוחרים אלו רק במידה מוגבלת ובמשנה זהירות  ,שכן אף אם
שרדו בהם אלמנטים פלשתיים מקוריים  ,הרי הם נתגלגלו במשך מאות רבות של שנים ונתמזגו לא
רק בסביבתם השמית  ,אלא בעיקר בעולם התרבות והדת ההלניסטית  .ככלל  ,נתונים מאוחרים אלו
כשהם לעצמם אינם יכולים להתקבל כעדויות עצמאיות  ,ומעמדם מותנה בהשוואתם והתאמתם
למקורות

הקדומים .

א
ההשקפה שאלי הפלשתים הם למעשה אלי כנען שנתקבלו בדרך האימרן או הזיהוי הסינקרטיסטי
נתקלת בקשיים רציניים כבר בעיון ראשוני בעדות המקראית  .האל דגון  ,האלוהות הפלשתית

הראשית  ,אינו נזכר במקרא אף לא פעם אחת כאל מאלי כנען  ,אלא אך ורק כאלוהי הפלשתים  .גם

*

הרצאה שנקרנה במסגרת ' קתדרה לחוקרים ' מטעם המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של אוניברסיטת תל  -אביב
ויד
יצחק בן -צבי בט "ו סיון תשמ " ח ( . ) 31 . 5 . 1988
ראה למשל  . 172 ] :ק G . A . Smith , 1% e Historical Geography 0 the Holy land, London 1897 ,

2

ראה למשל s :

1

,

 Jahwisme face 418; religion des Philistins , d'aprט !, oul

 .ק 19753 ,

~

; 374

"

Sea Peoples ' , CAH, 11 / 2 ,,

0

"

 . Barnett , ' 7ם  . 153 ; % .ק  , Vrt 14 ) 1964 ( ,יע lSarn .

אהרוני  ,ארכיאולוגיה של ארץ ישראל  ,ירושלים  , 1978עמ '

ירושלים תשל " ו  ,עמ '

; 166

ב ' מזר  ,ערים וגלילות באו

their~ Matenal Culture , New Haven 1982 , ; 265

.

 . 129ק edem , 20 ( , Jerusalem 1985 ,

( 1 Tell aak Part rwo

~

61:

14 . Delcor , ' ahweh

"

The Philistines and

-,

ישראל ,

Dothan ,

 . 20 ; 24 . Mazar, Excavationsק

.ז

1 7

איתמר וינגר

ברשימת האלים הכללית  ,המופיעה בשופטים י ו  ,נעשית הבחנה ברורה בין אלי כנען לאלי
הפלשתים

:

' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה ' ויעבדו את הבעלים ואת

אלהי ארם ואת אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני -עמון ואת אלהי
ולא

עבדוהו ' .

 -העשתרות ואת

פלשתים ויעזבו את ה '

ברי שהבעלים והעשתרות מייצגים ברשימה את אלי הכנענים  ,ואילו אלוהי

הפלשתים מופיעים כישות נפרדת  ,בדומה לאלוהי ארם  ,צידון  ,מואב ועמון .
כג )

האל רגון נזכר בשלוש פרשיות בלבד  :בסיפור מות שמשון בעזה ( שופטים טז

 ,בפרשת

שביית ארון  -הברית והבאתו למקדש דגון באשדוד ( שמואל א  ,ה ב  -ז ) ובגרסת דברי הימים

הפלשתים בגופת שאול ( דברי הימים א  ,י

י) .

את שמשון האסור בנחושתיים הורידו עזתה ' וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח
אלהיהם

ולשמחה . .

 ( ' .שופטים טז

כג ) .

למעשה

 -גדול לדגון

מן התיאור בפרק זה עולה שמקדש דגון

בעזה היה

כנען

בתקופה זו המקדש המרכזי בפלשת  3 .לפני התקופה הפלשתית היתה העיר עזה בירת
הפנתיאון
המצרית  ,ובימי רעמסס השלישי (  1151 - 1182לפנה " ס ) הוקם בה מקדש לאל אמון  ,ראש
בתקופות סמוכות ,
המצרי  .נשאלת השאלה  ,האם יש זיקה כלשהי בין שני המקדשים שניצבו בעזה
? בשני
ואם כן מהי ? האם ניתן לשער שמקדש רגון הפלשתי ירש את מקומו של מקדש אמון המצרי

המקרים מדובר במקדשים מרכזיים של האלוהות הראשית בפנתיאון .
בתקופות הקלאסיות

4

נהג בעזה פולחנו של אל בשם ' מרנס ' ( 88מז , ) 148שם הבנוי כנראה

על

יסוד התואר הארמי ' מרנא '  ,הווה אומר ' מרנו  ,אדוננו '  .אפשר ששם זה אינו אלא כינוי לדגון אלוהי

הפלשתים ( והשווה לכינוי

' אדונ "

שניתן לאלוהי

ישראל ) .

Zeus

מרנס זוהה עם זאוס הכרתי

)

5

כרתים .

 , Kretagenesובכלל  ,תושבי עזה הרבו לטפח מסורות על מוצאם ומוצא אליהם מהאי
לו במקום בשם
כינוי אחר שבו כונה אל זה היה ' זאוס אלדמיוס ' )  , ( Zeus Aldemiosוסגדו
ככל הנראה עם ' עטלוזא של עזה '
' אלדיומה ' )  (Aldiomaשנמצא מחרן לעזה  .מקום זה יש לזהות
יסוד פועל
הנזכרת במקורות התלמודיים ( בבלי  ,עבודה זרה יא ע " ב )  .השם ' אלדמיוס ' בנוי על
ראה
שפירושו ' לגדל ( תבואה ) '  ,ואין ספק שהוא מקורב במוכנו לשמו של דגון ( למהות השם ' דגון '
ראש פנתיאון
להלן )  .נראה לפיכך שהעיר עזה היתה במשך תולדותיה הארוכים מקום משכנו של

 -אמון המצרי  ,דגון הפלשתי ומרנס  ,הוא זאוס הכרתי  .העיר היתה ממעוזיה

האחרונים של

Rahtjen , ' Philistine and
3

B.D.

אין ללמוד מכך שערי פלשת היו מאורגנות במבנה טמסיקטיו ? י ( ראה :
 . 100 - 104קק 5 , 24 ] 196 ,צ  . ( Hebrew Amphictyonies ' , /7כמו כן אין להסיק מסיפור מות שמשון על
. A . S . Macalister, The Philistines, Iheir Hi tory and

,

שהיה נהוג במקדשי פלשת ( ראה
קורבן אדם
~

,

R

:

על תוכנית

 . 90 - 91קק  . ( civilization , London 1911 [ Chicago 1965 [ ,כבר מתחילת המחקר ניסו לתהות
לדון
המקום
המקדש על פי תיאור עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם ( מקליסטר  ,שם  ,עמ '  , ) 123אך לא כאן
היא
"
הפלשתית
בהיבט זה ( ראה  :ע ' מזר [ לעיל  ,הערה  , ] 2עמ '  ; 130ש ' בונימוב " ן  ' ,האם " התרבות החומרית
 ,ובעצם ספק

בעיות מתודיות בחקר התרבות הפלשתית '  ,ארכיאולוגיה ,

אכן פלשתית ?
אם ניתן ללמוד דבר על הארכיטקטורה הפלשתית מתיאור

4

18

לסקירת המקורות ראה
115 ff.ן

5

מילימטרי

 . :קק 1907 ( repr . 1966 ( ,

שם  ,עמ '

. 107

1

[תשמ " ו ]  ,עמ '

) 17 - 16

זה .

ofthe city ofGaza, New York

A . M . Meyer,,

י

מכפתור היא כרתים

ברור שיש התאמה בין עובדה זו ובין ההשקפה המקראית המגובשת שלפיה באו הפלשתים

:

א ' זינגר ,

הפלשתים ראה
( למשל עמוס ט ז ) ; ואולם נושא זה חורג מתחומי דיוננו  .לסיכום על סוגיית מוצא
היהדות  ,חטיבה
למדעי
' מוצא " גויי  -הים " והאחזותם בחופה של ארץ  -ישראל '  ,דברי הקונגרס העולמי התשיעי
א  :תקופת המקרא  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 6 - 1

דגון אלוהי הפלשתים

הפגאניות באוץ  -ישראל  ,ורק בהתערבותו התקיפה של השלטון המרכזי בביזנטיון הצליח בסופו

מרנס .

של דבר פורפיריוס  ,הבישוף של עזה  ,לבער את פולחן

6

מקדש נוסף של דגון ניצב באשדוד  ,ואליו הביאו הפלשתים את ארון ה ' לאחר שנפל בידיהם
בקרב אבן העזר ( שמואל א ,

ה ב -ה) .

מתיאור מפלתו של דגון לפני ארון

השקפת הכותב ניצב במקדש באשדוד פסל דמוי אדם

:

8

ה'

7

ניתן ללמוד שעל פי

' וישכימו בבקר ממחרת והנה דגון נפל

לפניו ארצה לפני ארון ה ' וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל  -המפתן רק דגון נשאר עליו ' ( שם ה

ד) .

מאז ימי קדם רווחה אטימולוגיה עממית שגזרה את שמו של דגון מדג  .פרשני ימי  -הביניים

נחלקו בשאלה איזה חלק בדמותו של דגון דמה לדג  :רש " י פירש שכולו דג  ,דוד קמחי סבר שרק

מבטנו ומטה דמה לדג  ,ואילו לפי יצחק אברבנאל היה ראשו של דגון דמוי דג  .התיאור של דגון
בדמות דג מצא הד גם במחקר המודרני ; ולהאוזן ואחרים בעקבותיו אף הציעו להשמיט את האות

נו " ן משמו של דגון בפסוק הנזכר  .ואולם על פי תרגום השבעים ותרגומים אחרים נכתב במקור ' רק
ג ו דגון נשאר עליו '  ,ולפיכך אין ספק שהכותב ראה לנגד עיניו דמות

אנתריפימורפית של האל .

התפיסה העממית על דגון דמוי הדג הושפעה מן הסתם מדמותה של אלת אשקלון הסמוכה ,

עתרעתה )  , (Atargatis/ Derketoהמופיעה בתיאורים ספרותיים ועל מטבעות כבת  -ים בעלת זנב
דג  .גם בחפירות אשדוד  ,בשכבה ההלניסטית  ,נמצאה לוחית מעופרת בדמות אישה

בעלת זנב דג .

9

במקביל לאטימולוגיה העממית הזו רווחה גם גזירת השם מדגן  ,תבואת השדה  .לדמות הדג של
דגון אין כל רמז במקורות היהודיים הקדומים ( אצל יוספוס או בתלמוד )  ,ואילו פילון מגבל  ,שחי
בתחילת המאה השנייה לספירה  ,מגדיר את שמו של דגון כ ' שדה תבואה '

זאוס של החקלאות

) Arotrios

בספר מקבים א ( י פג  -פד

;

. (Zeus

( 00

"

 , )5ומזהה אותו עם

פולחן דגון באשדוד נמשך לפחות עד ימי

יא ד ) מסופר על שריפת בית דגון בידי יונתן בשנת

במקרא נזכרות במפורש רק עזה ואשדוד כערים שהיה בהן מקדש לדגון ,

0ן

החשמונאים .
147

לפה " ס .

אך יש לשער

שפולחנו היה נפצן יותר  ,כפי שניתן ללמוד ממקומות ששמם בית דגון הנזכרים במקרא ובמקורות
אחרים ( ראה

להלן ) .

או שלא בצדק  ,אל

עוד נשוב לדגון  ,אך תחילה נעסוק במספר אלים אחרים ששמם נקשר  ,בצדק

הפלשתים .

ב
תיאור מעשה הנקם שעשו הפלשתים בגופת שאול ובניו לאחר נצחונם בגלבוע שימש בסיס לדעה
הרווחת שהפלשתים אימצו את האלה הכנענית

עשתורת .

ן!

על פי הנאמר בספר שמואל  ' ,ויכרתו

את  -ראשו ויפשטו את  -כליו וישלחו בארץ  -פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם  .וישימו

את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית  -שן ' ( שמואל א  ,לא ט  -י )  ,המדובר הוא ככל
הנראה בהצגת כליו של שאול בבית עשתרות ( עשתורת ) שנמצא בבית  -ש ( א ) ן  .עיר זו היתה סמוכה
6
7

8

9
10

ראה  :מקליסטר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  106ואילך ; דלקור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 149
לדיון מקיף בפרשה זו ראה  :דלקור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  154 - 136ושם הפניות לספרות נוספת .
לא ברור על סמך מה קובעת ט ' דותן ( לעיל  ,הערה  , )2עמ '  , 20שהפסל היה עשוי מחרס .
ראה  :מ ' דותן  ' ,אשדוד  -שבע עונות  -חפירה '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ב)  ,עמ ' . 13
הירונימוס כותב בפרשנותו לישעיה מו א שרגון היה אלוהי אשקלון  ,עזה ושאר ערי הפלשתים  .ראה  :מקליסטר
( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

11

. 99

ראה למשל  :מקליסטר ( לעיל  ,הערה
; 374

ט ' דותן ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

, )3

עמ '

; 93

. 237 , 21

דלקור ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '  ; 146בארנס

( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '

19

לשדה המערכה  ,והיתה נתונה כנראה למרות הפלשתים או שיתפה עימם פעולה  .ואולם בית -שאן
לא היתה מעולם עיר פלשתית  ,וממילא אין בפסוק כל ראיה לכך שעשתורת נמנתה עם אלי

הפלשתים .
סיוע להשערה שהפלשתים אימצו את עשתורת ניסו להביא מפולחן האלה עתרעתה שנהג
באשקלון בהקופות הקלאסיות  ,ושלה זיקה לעשתורת הכנענית ואפרודיטי היוונית 2 .י היו אף
שהציעו שהפלשתים הביאו את כליו של שאול לאשקלון 3 ,י אך אין לכך כל אחיזה בפסוק  ,וכאמור

.

אין להסתמך על עדויות מאוחרות אם אינן מעוגנות בנתונים קדומים אמנם לא מן הנמנע
שבאשקלון היה נהוג פולחנה של אלה מסוגה של עשתורת  ,אך בניגוד לאשדוד  ,שם הצטרפה
העדות המאוחרת לפולחן דגנן אל העדות המקראית  ,הרי שעל אלי אשקלון בתקופה הפלשתית אין
בידינו לעת עתה שום נתונים 4 .י
כלל :

בגרסה המקבילה לסיפור גורל שאול ובניו  ,המובאת בדברי הימים  ,עשתורת אינה נזכרת
הימים
' וישימו את  -כליו בית אלהיהם ואת -גלגלתו תקעו בית דגון ' ( דברי הימים א  ,י י)  .בעל דברי

הניח מן הסתם שחזקה על הפלשתים כי יציגו את גופת אויבם ואת כליו לפני אלם הגדול  ,ועל כן

ההליף את עשתורת בדגון  .אין בגרסה זו כל רמז היכן נמצא אותו בית דגון  ,ואין לזהות על פי זה
את אחד המקדשים הכנעניים שנחשפו בחפירות בית  -שאן כביתו של דגון 5 .י סיכומו של דבר  ,אין
כל ראיה לכך שעשתורת נכללה בפנתיאון

הפלשתי .

מלבד דגון  ,המקרא מוסר במפורש רק על אל אהד נוסף  ,שפולחנו נהג בעיר פלשתית  .זהו בעל
זבוב אלוהי עקרון  ,שאליו שלח אחזיה מלך ישראל מלאכים לדרוש אם יחיה מחוליו  ,וננזף בשל
6ן

כך על ידי אליהו ( מלכים ב  ,א

א  -ו) .

אף שניסו למצוא מקבילות ולהציע הסברים לפולחן הזבוב ,

יש לשער שאין זה אלא כינוי גנאי ( כדוגמת בשת במקום בעל) לאל שכינויו האמיתי היה
7ן פרשה זו היא הדוגמה הברורה
זבול ' ( זבול במובן ' נשיא ' )  ,צירוף המוכר גם מכתבי אוגרית .

' בעל

היחידה המורה על דרישה ישראלית באלוהי אחת מערי פלשת 8 .י מלבד התייחסות כללית לאלוהי

הפלשתים יחד עם אלוהי שאר העמים שלהם עבדו בני ישראל ( שופטים י ו)  ,אין כל רמז להשפעת
פולחן דגון בישראל  ,והדבר בולט בייחוד לאור הסיקור הנרחב של העבודה הזרה לאלי כנען ולאלי

אחרים .

עמים
12

13

9ן

ראה :

למקורות
0 .ת  . 172 ,ק
4

14

האזכור היחיד של בעל זבוב במקרא  ,בפרשה שהתרחשה באמצע המאה
מקליסטר ( לעיל  ,הערה

 . 249 ff.קק 1979 ,

( וכן ביבליוגרפיה

 , ) 3עמ ' Syria: Studien zur religibien ; 99 , 93

Dea

, !" Vorderasien , Neukirchen-Vluyn

:

מצוטטת ) .

ראה למשל  :דלקור ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 146

יש לצפות שהחפירות המתנהלות עתה באשקלון ישפכו אור גם על פולחנותיה הקדומים של עירזו  .יש להוסיף
לאל המצרי פתח  .ראה 1 . Singer , :
Canaan
 andמקדש
כאשקלון
the Egyptian
בהקשר זה שבסוף ימי השלטון המצרי בכנען כנראה הוקם
10

Occupation ofl
' the Southern Coastal Plain

;

' Merneptah 's

 . 3ק  the Ramesside Period ' , BASOR , 269 ) 1988 ( ,תו  ( of Palestineושם ביבליוגרפיה
15

14 . HOrig ,

T6
radition
ttin

ראה

:

מקליסטר ( לעיל  ,הערה

 Catholic Biblicalי

עזן%1

א.

, )3

עמ '

%ןש: I 01

; 99

,

קודמת) .

) . Rowe , The Four Canaanite Temples ofן

-Shan

Canaanite :

 . 23 : 1 . 3 . Montalbano ,,ע Philadelphia 1940 ,

 . 391ק Quarterly , 13 ) 1951 ( ,

20

17
16

ראה :
ראה

93ר .קאסוטו  ' ,בעל זבוב '  ,א " מ  ,ב  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '
- 92מ "
; 147
עמ 'עמ '
הערה , ) 3 ,
הערה ) 2
לעיל ,
לעיל ,
מקליסטר (
דלקור (

288 - 287

והביבליוגרפיה המצוטטת שם .
18

רמז נוסף לדרישה ישראלית ב ' עננים ' ( = קוסמים

( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 152

?)

של הפלשתים  ,יש אולי בישעיה ב ו  .ראה למשל דלקור
19

ראה

:

דלקור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

152

ואילך .

דגון אלוהי הפלשתים

התשיעית  ,משקף כנראה שלב מאוחר בדת הפלשתית  ,שלב שכבר נתמזגו בה אלמנטים מקומיים
רבים עד כי נשתנו תכניה המקוריים במידה ניכרת  .נראה לי לפיכך שאין להעניק משקל רב מדי
למובאה זו בנסיוננו להתחקות אחר אליהם המקוריים של

הפלשתים .

עד כאן העדויות המקראיות הדלות על אלי הפלשתים  ,שמהן עולה דגון כאלוהות הלאומית
שלהם  ,למעשה כאלוהות היחידה שניתן לייחסה בוודאות לרובד הקדום של הדת

הפלשתית .

לכאורה ניתן להביע פקפוקים אף במעט הזה  ,ולהציב במלוא חריפותה את השאלה  ,באיזו מידה
ניתן לסמוך על המקור הישראלי כי ימסור פרטים מהימנים על אלוהי הפלשתים
מלדון באופיין הספרותי ובזמן חיבורן של המובאות שבהן נזכר דגון  ,והסיבה

?

עד כה נמנענו

לכך תובהר כעת .

סיפור שמשון  ,שבו נזכר דגון אלוהי עזה  ,הינו סיפור ביוגרפי  ,שניכרים בו משקעים מיתולוגיים .

20

יטען הטוען  ,מה לסיפור אגדה מעין זה כי ישמש כמקור היסטורי על דת הפלשתים  .גם בסיפור
מאבק ארון ה ' בדגון אלוהי אשדוד  ,שאגב מגמתו קרובה מאוד למגמת הסיפור על מות שמשון ,

ן2

לא נעדרים מוטיבים ספרותיים  ,וגם בו לא קל לשחזר את שלבי חיבורו ועריכתו  ,אם כי לרוב גרעין
הסיפור על נדידת

ארון  -הברית נחשב לקדום .

22

המובאה השלישית והאחרונה על דגון  ,זו שבה

החליף בעל דברי הימים את שמה של עשתורת בשמו של דגון  ' ,מפוקפקת ' לכאורה עוד יותר

מקודמותיה  .על טענות מעין  -אלו מצד ביקורת המקרא בדבר מידת מהימנותם של מקורות אלו

לשאלת זהותו של אלוהי הפלשתים ניתן להשיב בפשטות  :וכי מדוע יכחד הסופר המקראי בזמן
דגון ?

כלשהו במסירת שמו של אלוהי הפלשתים ,

אם מסר נאמנה  -כפי שמתברר ממקורות

חיצוניים  -על בעל ועשתורת אלוהי הכנענים והצידונים  ,על כמוש אלוהי מואב  ,על מלכום
אלוהי עמון  ,על קוס אלוהי אדום  ,על הדד אלוהי ארם ועל עוד רבים אחרים  ,מדוע נפקפק דווקא
במהימנות זיהויו של דגון אלוהי הפלשתים

?

טיעון אחר שניתן לכאורה להעלות הוא שהסופר

המקראי שגה מבלי משים במסירת שמו המקורי של אלוהי הפלשתים  ,ומסר במקום זאת את השם
שהיה שגור בתקופתו ; כלומר דגון אינו אלא שמו של אל מקומי  ,אחד מאלי הארץ  ,שזוהה עם
אלוהי הפלשתים או אומץ על ידם אחרי בואם לארץ  .ואולם  ,כפי שיתברר בהמשך  ,בניגוד לדעה

הרווחת  ,דג( ו) ן לא היה מעולם מאליה המובהקים של הארץ ; הוא נזכר במקרא אך ורק כאלוהי

הפלשתים  ,וגם במקורות החיצוניים אין עדות של ממש שפולחנו רווח בארץ  -ישראל  .לפיכך אין
זה מתקבל על הדעת שהסופר המקראי ייחס לפלשתים אל שפולחנו לא היה מוכר  ,או לפחות לא
היה נפצן בדרום כנען  ,לפני בוא הפלשתים  .נוכל לקבל אפוא את העדות המקראית על דגון ללא
סייג  ,יהא אופיין וזמן חיבורן של הפרשיות שבהן הוא נזכר אשר

למשל :

י ' זקוב " ן  ,חיי שמשון  ,ירושלים תשמ " ב  ,בעיקר עמ '  , 236ושם ספרות

20

ראה

21

ראה

22

לסיכום ולספרות בנושא

:

יהא .

23

זקוב " ן  ,שם  ,עמ '

נוספת .

. 214 - 213
P . K . McCarter , 7
ראה  . 23 - :קק 7% ) Anchor~ Bible) , New York 1980 ,ן . Samuel

26
23

המקור ' הפלשת " היחיד שיכול היה לסייע בסוגיה זו הוא אוצר השמות הפלשתיים המצומצם  .ואולם בתוך
קומץ שמות הפלשתים שנאזן לאסוף מן המקרא  ,ממקורות אשוריים ומכתובות שנתגלו בפלשת ( ראה
8 . 0 . 5 . Philistia: The New Evidence from Tell

:

.נ

Naveh , Writing and script Of Seventh-Century

"

 . 8 - 12קק  717, 35 ] 198 ,א ותות8נ ) לא מצויים שמות תיאופוריים הבנויים על יסוד שמו של דגון  ( .ואולי
יוצא מכלל זה השם ' דגגרת ' החרות על חרס מאשדוד מן המאה השמינתי לפה " ס ? ! שתי האותיות האחרונות
~

"

כמו  Tarhundaradu , nyamaraduועוד  .ואולם
'
בשם מזכירות אולי את הסיומת האנטולית המופיעה בשמות

קשה להציע הסבר לחילופי הנו " ן בגימ " ל  ,ועל כן אין הצעה זו יוצאת מגדר השערה רחוקה .

)

וזן

איתמר זיכר

ג
לפני שנעבור לדון במוצאו של דג ( ו )  , 7נזכיר עוד שתי הצעות לייחס לפלשתים אלים נוספים

,

הצעות שהועלו על בסיס עדויות אפיגרפיות וארכיאולוגיות עקיפות  .בנימין מזר העלה את

האפשרות שפולחן האל הכנעני חורון היה נהוג בפלשת .

24

זאת על סמך אוסטרקון מסוף התקופה

הישראלית שנתגלה על פני השטח בתל  -קסילה  ,ועליו כתוב ' זהב אפר לבית תרן

. ] 30

לבית חורון שקלים

נזהב אופיר

ש' 30

בית  -חורון יכול להתפרש כשם מקום או כשמו של מקדש שעמד בתל

-

קסילה  .חיזוק לאפשרות השנייה מצא מזר בכתובת מהאי דלוס מן המאה השנייה לפה " ס  ,שבה
נזכר האל חורון

) (Auronas

כאלה של יבנה  .ואולם אף אם תתקבל השערה זו  ,אין שום ודאות

שחורון הוא האל שסגדו לו גם במקדשיה הקדומים של העיר .

25

יגאל ידין הציע שפולחן האל הכנעני רשף נתקבל בקרב הפלשתים  ,וזאת על סמך קבוצת
גביעים דמויי ראש אריה שנמצאו באתרים שונים בפלשת וסביבותיה 26 .
דומה ועליו הקדשה לאל רשף  ,וידין סבר שהגביעים מארץ  -ישראל נוצרו לשם פולחן של אותו אל .

באוגרית נתגלה גביע

ואולם אין הדבר מתחייב כלל וכלל  .בעולם האיקונוגרפי של המזרח הקדום מופיעה לא פעם אותה
 28התברר שגביעים אלה
חיה כסימן היכר לאלים שונים  27 .כמו כן  ,בניגוד למה שסברו תחילה ,

מעוצבים במסורת כנענית עתיקת יומין ולא במסורת אגאית שהובאה על ידי

הפלשתים .

29

ד
מה מוצאו של רגון אלוהי הפלשתים

?

שמו זהה ללא ספק לשמו של האל דגן  ,אחד מאליה

החשובים של סוריה וצפון מסופוטמיה  .לשונות כנען נוטות להפוך את התנועה

המוטעמת לתנועה . 0

8

הארוכה

מרבית החוקרים מוצאים קשר אטימולוגי בין שם האלוהות ' דג ( ו) ן ' לבין שם

העצם הכללי ' דגן '  ,במשמעות תבואת השדה  ,המופיע באוגריתית  ,בפניקית ובעברית  .במקביל
הוצעו גם אטימולוגיות אחרות לשמו של דגן

בחיתית ( ' אדמה ' ) ,

;

בערבית

נ

,, ,

מ

או

,

ש

( ' מעונז ,

אפל ' )

' tekan

נ

או שורש משומרית או משפה לא שמית אחרת ממסופוטמיה .

30

לאור הסקירה

שתובא להלן על זהותו של דגן ועל בני דמותו  ,יתברר שקשה לנתק בין האל ובין תבואת הארץ

שמו .

הנקראת כנראה על

דגן  ( Daganהוא אל שמי  -מערבי  ,כפי הנראה אמורי  .וארצו היא סוריה  ,מעמק הפרת ועד
הקדומות
סמוך לחופי הים התיכון  .התיעוד על דגן ראשיתו במסופוטמיה עוד בתקופת השושלות
24

ראה

:

 .ק , Tell Qasile , Preliminary Report ' 7~57, 1 ) 1951 ( ,

 ; 210הנ " ל  ,לעיל  ,הערה  , 2עמ '

.

מזר ( לעיל  ,הערה

25

ראה

 :ע'

26

ראה

Presented :

 , ) 2עמ '

. 130 - 129
'

)

28

29

:22

0

,

על משמעות האריה באזורים השונים ראה למשל  :סריג ( לעיל  ,הערה
ראה  :דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 234 - 229
ראה

 :ע'

להפניות

, ) 12

עמ '

נ. 128 - 5
 ,א ( ) 19

זבולון  ' ,גביע כנעני נדיר מאוסף מוסברג '  ,ישראל  -עם וארץ ( שנתון מוזיאון האוץ )

( תשמ " ד )  ,עמ '
( תשמ " ז )  ,עמ '
30

"

 Resheph from Ugarit ' ,ת' Gleanings 0קע 4ן '  ] . Edin ,ך

 . 259 - 274קק Samuel Iwtyt Winona Lake 1985 ,
27

8

Maisler (Mazar) , 'The Excavations

. 265

/ andRelated' ,ם"ון 6יל

'

8.

ראה

; 54 - 41

' ראשיתם של גביעי הראש בכנען '  ,ישראל  -עם ואוץ

( שנתון מוזיאון האוץ )  ,ד

. 132 - 111
:

vorderasiatischen

(' 1
und

der Assyriologie

( ) 22

 . SchmOkel ,א

 Reallexikonיים8 % %

 . Botterweck 1 8 . Ringgrenנ  dagan ' , 0 .דגז  . Ringgren , ,א ;  . 99 - 101קס Arch~ ologie, 11 , 1934 ,

 . 148 - 151עק Theologisches W~ rterbuch zum Alten Testament, 11 , Stuttgart 1977 ,

45 . ( ,ס )

ה

1י

ן

ן
1

האלה כבב ואל הסער

על תבליט ניאו  -חיתי

מסלטיה

שבמזרח

תורבץ

באמצע האלף השלישי לפה " ס  ,י 3והוא מתמשך קרוב לאלפיים

שנה .

32

עד לפני זמן לא רב סברו

שעמק הפרת התיכון  ,על עריו המרכזיות סארי  ,תותול ותרעה  ,היה מולדתו של דגן  ,ומשם נפצן
פולחנו לשאר חלקי סוריה

ומסופוטמיה .

33

עם גילוי הארכיונים של ממלכת אבלה התברר שגם

מערבה לפרת  ,בצפון סוריה  ,עמד דגן מקדמת דנה בראש

הפנתיאון .

לעומת זאת  ,פולחנו של

34

דג( ו ) ן בעיר החוף אוגרית כנראה לא היה מקורי  .אמנם דג ( ו ) ן מזוהה בכתבי אוגרית כאביו של

.

בעל  ,ובאחד משני המקדשים שנחשפו בעיר נמצאו שתי מצבות המוקדשות לו ,
31

התיעוד הקדום ביותר הוא כצפוי ממארי  .ראה

Ebla und :

תו

Waetzoldt , ' Dagan

אך בטקסטים

35

& 0 . Pettinato

 . 245ק  54 ) 1985 ( ,יMesopotamien nach den Texten aus dem 3 . Jahrtausend ' , Oriental ! 8
32

לסקירת המקורות ראה Schm kel , Der Gott Dagan, Ursprung, Verbreitung und Wesen seines :

l'Histoire des

ש

.

 . 745 - 754קק  ; Religions 138 ( =RecueilEdouardDhorme) , Paris 1951 ,מתטאלבאנו

פטינאטו  -וצולדט

( לעיל  ,הערה

; ) 15

( לעיל  ,הערה  , ) 31וראה גם מ " ר קאסוטו  ' ,דגון '  ,א " מ  ,ב  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' . 625 - 623

33

ראה למשל Leiden 1969 , :

34

 . 48 ff.עק
ראה :

The' .

,

Pettinato ,

 . % 6ק 1 1981 ,ז0ץ New

,

מן 21 andBa 'al
'; Canaanite

 . 187 ; 0 .ק 1980 ,

London

,

; פטינאטו  -וצולדט ( לעיל  ,הערה

he Con ict
~
Empire~ .
 , ) 31עמ '

7 . Oldenburg ,ז

~
מג  . Matthiae , Ebla :ק
. :

. 256 - 234

דגן לרוב אינו נזכר

באבלה בשמו האמיתי  ,אלא בכינוי ' בעל '  ' ,אדון ' ( בכתיב  , BEקיצור ל  -ע ( ) 861פטינאטו  -וצולדט  ,עמ '

236

).

כמו

ואילך ) .

כינויים נוספים שלו הם ' אדון הארץ '

כן נזכר דגן כאל של ערים

( תל ! 11ת עה ( dingir- kalam = 6ו  ,טל הארץ '

שונות ( כגון ' בעל תותול ' ) .

ראה 16 :

)

]

"

 ~ timע
קשה יותר לקבוע אם מובנו של הצירוף 8 % kananaumם

הוא אכן 'דגן של כנען ' ( כך פטינאטו  -וצולדט  ,שם  ,עמ '  ; 238אך השווה מאטייה  ,שם ) .
המקום שטת8-58-ט  1-המבשר את השם בית -דגון של התקופות המאוחרות יותר .
35

.א

~
Kultes, Heidelberg
1928 ; [ 2 . Dhorme , ' Les avatars du dieu Dagon ' , Revue

מעניין לציין גם את שם

Dussaud, ~ Deux St les de Ras Shamra portant une d (idicace au dieu Dagon' , Svra

 . 177 - 180קק  . ) 1935 ( ,אין זה מראה בהכרח שהמקדש היה שייך לאל דגון
 . 105 - 107קק  Linguistici 5 ) 1988 ( ,ש

;

~
ראה

:

'The

Healey ,

Pantheon " Of UgaKt: Further Notes ' , Studi
~ci

"

%.

 . 1: .נ

?:21

המיתולוגיים הוא אינו ממלא שום תפקיד  ,ונראה שפולחנו חדר לאיזור החוף מן

המזרח .

36

דגן  ,האל הראשי של סוריה ( ' הארץ העליונה ' בכתובות מלכי אכר )  ,היה בראש וראשונה אדון
הארץן 3וממילא גם אדון תבואת הארץ  .אמנם ניסו למצוא בו אפיונים של אל סער  38 ,כגון כינויו
' טל הארץ ' באבלה  ,אך אפיונים אלו הם אלמנטים משניים  ,הנובעים מזהותו הבסיסית של דגן כאל

.

הארץ  ,האדמה ופרי השדה העיקרי  -הדגן זהות זו תעמוד במוקד החיפוש אחר מקביליו של דגן
ממערב ללבאנט ואחר מוצאו של דגון

הפלשתי .

ה
מעמדו של דגון הולך ופוחת ככל שמדרימים  .למעשה  ,אין שום עדות לכך שדגון נמנה עם אלי

ארץ  -ישראל בתקופה הכנענית  .עדויות שליליות העולות ממקורות שונים ומגוונים מאששות
מסקנה

זו .

( א ) כבר הזכרנו שבמקרא דגון אינו נזכר בין אלי כנען  .שמו נפקד גם מאיגרות אל  -עמארנה

מארץ  -ישראל וממעט הכתובות הכנעניות שנתגלו
( ב)

בארץ .

39

נתונים רבים יותר על עולם האלים הכנעני מספקות דווקא התעודות המצריות  .ידוע

שבתקופת הממלכה המצרית המאוחרת  ,ובעיקר בימי השושלת הי " ט  ,נפרן במצרים פולחנם של
אלים כנעניים רבים  ,למעשה  -כל אליה הראשיים של כנען  40 .אנו מוצאים במצרים בין השאר את

בעל  ,עשתורת  ,ענת  ,רשף וחורון  ,אך אין זכר לדגון  .זוהי עדות עקיפה חשובה ביותר  ,שקשה

הכנעניות .

לתרצה במיעוט הממצא  ,כמו במקרה של קומץ הכתובות
36

ברשימה אוגריתית של אלים וארצות מכורתם נזכר דגן כאל של תותול אשר על הפרת התיכון ( ' דגן תתלה '

ראה  :אולדנבורג [ לעיל  ,הערה 33ן  ,עמ '

. )54

;

לא נוכל לדון כאן בשאלות הסבוכות של יחסי הגומלין בין דגן  ,אל

ובעל וברבדי ההיווצרות של הפנתיאון האוגריתי  .לדיונים מקיפים בנושאים אלו ראה

למשל Gray , The :

7.

 ; Iegacy ofCanaan , Leiden 1965אילדנבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 33בעיקר עמ '  53ואילך ; C . E . L ' Heureux ,

 .ע .נ

.

; Rank Among the Canaanite Gods: EL Ba 'al and the Repha'im, Missoula , Montana 1979

 Linguistici 2 ) 1985 ( ,ש Healey, 'The Akkadan " Pantheon " List from Ugarit ' , Studi Epigra ci

 . 115 - 125קק ( עם ספרות
37

נוספת ) .
~

כנוסף לכינויו ' אדון האוץ ' בתעודות מאבלה ו ' מלך הארץ ' בתעודות מסארי  ,ראוי לציין במיוחד את הנתונים
החדשים מחפירות אסר שעל הפרת התיכון

( ראה 1 - :ת50

 influencesא

urbaines

 . Arnaud , 'Traditionsם

 . Margueron ) 06 . ( , Le Moyen Euphrate , Parisכ )  du Bronze Reicent ' , 7 .טnomades 4 Emar , 4 1 ' 48
;  . 254ק 1977 ,
'Les Hittites
idem
 -Euphrate: Protecteurs 01 indigdnes ' , iethitica , 8ת0צסא ט 1זט5
 . 17ק

~
. ) 1987
(,

כאן נכתב שמו של דגן לעתים באידיאוגרמה השומרית )171אס שפירושה ' אוק '  ,ואילו

בחותמות הכתובים בחיתית היירוגליפית מופיע שמו בכתיב פונטי  .ראה

.ח
38

'

 . 8עק 0 -Hittite " , Akkadica , 22 ) 1981 ( ,זצ10 style " 5

:

de

Meskene 'Emar 01

ראה למשל  :מונטאלבאנו ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  ; 397 - 396פטינאטו  -וצולדט ( לעיל  ,הערה
הסער האמיתי בפנתיאון האמורי של מארי והפרת התיכון הוא האל -. merזט ( 11המזוהה עם הדד )  ,והוא מופיע
, ) 31

לצד דגן ושמש בראש הפנתיאון  .ראה

.

Parrot ) 06 ( , Studia :

. 52

:24

עמ '

. 244

אל

 .ג  . Dossin , ' Le pantheion ae Mari ' ,נ

 . 41 - 50קק  ; Marana , Leiden 1950 ,דורם ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' ; 141 - 140

39

Laroche , ' Les
~

8.

)

אולדנבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

 . 525 - 539קע W . G . Lambert , 'The Pantheon of Mari ' , MARI 4 ) 1985 ( ,

הדד  .כמו כן נזכרים
או
lettresl
של  :בעל
ראה :
אידיאוגרפי (
למראי מקומות
בכתיב
גבל (
הסער
ובעלת
נזכר אל
השמש
עמארנה
מגבל אל
באיגרות אל -
114ם )  ,כתחליף לשמוEI
'צ18
Amarna
Paris

,

'

W. L . Moran ,

פרוטו  -כנענית על פך מלכיש נזכרת
 1987באינדקס )  .בכתובות הפרוטו  -סינאיות נזכרת בעלת  ,ואילו בכתובת
אלת ( המזוהה עם
40

אשרה ) .

ראה Leiden 1967 :

" igypten ,

! Gottheiten

4 -Paldstinensische

)ן

"

ץצ 2 . Stadelmann ,

רגון אלוהי הפלשתים
( ג)

נתון משמעותי נוסף הוא היעדרותו של דגן כמרכיב תיאופורי בשמות פרטיים מארץ -

ישראל  .בכתבי המארות המצריים לא מופיע שמו כלל ( לעומת אל  ,הדד  ,ענת  ,חוררן  ,שמש ועוד ) ,

ואילו באיגרות אל  -עמארנה הוא מופיע בשם אחד בלבד  ,דגן  -תכלה )  , )]( 8888-Takalaהנזכר

באיגרות . 318 - 317

מאז הפרסום הראשון של הכתובות במאה שעברה סברו שאיגרות אלה נשלחו

מדרומה של ארץ  -ישראל  ,והשם דגן  -תכלה הובא כהוכחה לפולחן דגן בארץ

בתקופה הכנענית .

ואולם פנחס ארצי הוכיח מעל לכל ספק שהאיגרות מקורן אי שם בסוריה  4 ! ,ולפיכך אין ללמוד מהן
דבר על פולחן דגון בארץ  -ישראל  .נעיר עוד  ,ששם בודד זה היה מלכתחילה משענת רצוצה למדי ,

אם מביאים בחשבון את עשרות השמות באונומסטיקון הארץ  -ישראלי הבנויים על יסוד שמות
האלים בעל  ,הדד  ,אל  ,עשתורת  ,ענת  ,מילכו

וכו ' .

( ד) הנתון האחרון שיש להביאו בחשבון בליבון סוגיה זו הוא מתחום שמות המקומות הבנויים

על יסוד השם דגון  .במקרא נזכרים שניים

:

בית  -דגון שבנחלת אשר ( יהושע יט כז ) ובית  -דגון

שבנחלת יהודה ( יהושע סו מא )  .גם בכתובת סנחריב  ,שבה מתואר המסע שערך בשנת  701לפנה " ס ,

נזכרת בית -דגון

) Daganna

א , ) 8לפני יפו  ,בני -ברק ואזור  .כמו כן מופיעים מקומות אחדים בשם

זה או בשם דומה לו במקורות קלאסיים ובין יישובים

ערביים .

42

מבלי להיכנס לבעיית זיהוים של

כל המקומות הללו  ,נציין רק שאף אחד מהם לא זוהה בוודאות  ,וממילא לא ידוע מתי נוסדו ומתי
נתכנו בשם ' בית  -דגון '  .השם אינו מופיע בתעודות הקודמות לתקופה הישראלית  ,פרט לאזכור
אחד ברשימת מקומות מצרית מימי רעמסס

השלישי .

43

ואולם בית  -דגן זו ( תף oyt-6מופיעה

בסמיכות למקומות הנמצאים בבקעת הלבנון ( שבתונה  ,ריבלה  ,הרנם )  ,ועל כן אין יסוד לזיהויה

עם בית  -דגון שבשבט אשר  44 ,ועוד פחות מזה עם בית  -דגון שבחוף הדרומי  45 .סיכומו של דבר  ,אין

שום הוכחה ששמו של דגון הופיע בשמות מקומות בארץ  -ישראל לפני בוא הפלשתים  .ניתן
להוסיף גם שהמקומות הנזכרים במקרא ובכתובת סנחריב  ,אף שקשה לזהותם בוודאות  ,ממוקמים
בכל מקרה לא הרחק ממישור החוף  ,שבו התיישבו הפלשתים ושאר ' גויי הים ' בבואם לארץ -

ישראל .
העדות המצטברת ממקורות שונים ומגוונים מובילה למסקנה בלתי נמנעת

:

ספק רב אם

הפלשתים ושאר ' גויי הים ' שהתנחלו בארץ  -ישראל מצאו בבואם את דגון כאחד מאלי הארץ ,

וממילא לא יכלו לאמץ אותו כאן  .כיצד אם כן הפך דגון לאל הלאומי של הפלשתים ? שתי תשובות
באות בחשבון  :אפשר שהם אימצו אותו ממקור אחר  ,זמן מה לאחר התיישבותם בארץ  -ישראל ,
ואפשר שהביאו אותו עימם מלכתחילה ממקום

בואם .

הגורם היחיד שממנו יכלו הפלשתים לקבל את פולחן דגון לאחר התיישבותם בארץ הוא
הפניקים  ,צאצאי הכנענים  .השפעתם התרבותית של הפניקים הלכה וגברה בראשית תקופת הברזל ,
41

ראה  . 163 - :קק 27 ) 1968 ( ,

 ,צ1א , 7ץ) 84260 , 317 , 318

Letters

:.

50100:

)

121 ,

]11

.ץ

] 71
42

ראה  :מ ' אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל למן שיבת  -ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי  ,ירושלים
תשמ " ד  ,עמ '

43

ראה :

Chr.

, 122 , 107

,

. 143

 : Jahrtausendנ

 3 . undוהן Helck , Die Beziehungen igyptens zu Vorderasien

,

 .ו

 . 236ק Wiesbaden 1971 ,
44

ראה  . 77 :ק 5 . Ahituv, Canaanite Toponyms 4 ! Ancient E yptian Documents , Leiden 1984 ,

45

? oftheא! הצ
.
ראה  :מונטאלבאנו  ,לעיל  ,הערה , ; 15
~ ' Phi[istines

 . 182ע

Odord 1985 ,

teraryI nd/ lrchaeological

~

7 . 1 . Brug ,

25

איתמר זימר

והם שלטו בחוף הצפוני של ארץ  -ישראל  .אף שאין שום נתונים שיעידו על מקור פניקי לפולחן
דגון הפלשתי  ,אין לבטל אפשרות

זו .

46

הופעתו של דגון אצל פילון מגבל מעידה שפולחנו אכן

הדרים לעבר ערי פניקיה  ,אולם על פי המקורות הקדומים יותר ( כגון הכתובות הפניקיות או רשימת
האלים בברית שבין אסרחדון לבין בעל מלך צור ) לא נראה שרגון תפס מקום מרכזי בפנתיאון של

הצידונים  .בכתובת אשמנעזר מלך צידון נזכרות אמנם דאר ויפי ( יפו) כארצות דג( ו) ן
בשדה שרון  ,אך המקדשים שהקים בעירו מוקדשים לעשתורת  ,בעל

47

האדירות

ואשמן .

בבואנו לבדוק את האפשרות שהפלשתים הביאו עימם את דגון בעת התנחלותם בפלשת  ,עלינו

להרחיק את מבטנו צפונה לאזורי המוצא של ' גויי הים ' ולמסלול נדידתם לארץ  -ישראל  .אף
שעדיין רב הנסתר מן הגלוי בשאלת מוצאם של ' גויי הים '  ,יש הסכמה רהבה על המרחב הגיאוגרפי
זו :

הכללי שבתחומו התחוללה תנועת עמים רחבת ממדים

48

מאזורי מוצאם אי שם במרחב המקיף

את הבלקנים הדרומיים  ,את אגן הים האגאי ואת מערב אנטוליה פנו חלק מ ' גויי הים ' מזרחה

לכיוון הלבאנט  ,כשהם פוקדים בדרכם את החופים הים  -תיכוניים של אנטוליה ואת קפריסין .
מהלך נדידתם נמשך מן הסתם כמה עשרות שנים  ,כאשר קבוצות אהדות התנחלו בצפון הלבאנט

ובקפריסין  ,ואילו אחרות המשיכו דרומה  ,לארץ  -ישראל  ,שנשלטה בידי המצרים .

49

קרובה אפוא

ההשערה שהפלשתים ושאר ' גויי הים '  ,שהתנחלו בארץ  -ישראל  ,פקדו בדרכם את צפון הלבאנט ,

ואולי שם הכירו את דג ( ו) ן  ,מבכירי האלים של

סוריה .

50

1

בין אם הפלשתים אימצו את האל דגון בסוריה  ,בדרכם לארץ  -ישראל  ,ובין אם קיבלוהו מן
הפניקים מאוחר יותר  ,עדיין נותרת בעינה השאלה מי היו אלוהי הפלשתים במולדתם הקודמת ,
ומדוע בחרו בשלב מאוחר יותר דווקא ברגון לאלם

הראשי ?

מכלול הנתונים שמספקות החפירות הארכיאולוגיות בפלשת וסביבותיה עשויים לרמוז

לפתרונות אפשריים לשאלות היסוד שהצגנו  ,אם כי הם גם מעוררים שאלות מורכבות חדשות .
מרבית הממצא הפולחני הפלשתים בא מחפירות אשדוד  ,שנערכו בשנים , 1971 - 1962

ומהחפירות בתל  -קסילה  ,שהודשו בשנת

. 1971

53

52

ממצאים אחדים נתגלו באתרים אחרים בפלשת

וסביבותיה ( תל  -עיטון  ,תל  -צפית  ,תל  -בטש  ,גזר  ,אזור  ,תל  -גריסה

ועוד ) .

החפירות החדשות

המתנהלות עתה בעקרון ( תל  -מקנה ) ובאשקלון ישפכו ודאי אור נוסף על נושא הדת הפלשתית ,
וכבר עתה בולט הממצא מעקרון בעושרו
46

ובגיוונו .

54

העובדה שאחד מן המקומות הנושאים את השם בית  -דגון נמצא בנחלת אשר עשויה אמנם להלום הנחה זו  ,אך

ממש .

47

ודאי אין לראות בכך עדות של
האפשרות שהכוונה לדגן במובן תבואה פחות מבירה .

48

לסקירה על הדעות השונות ולמראי מקום ראה

49

:

זינגר  ,לעיל  ,הערה

.5

לנתונים הכרונולוגיים ולרקע ההיסטורי ראה 1 . Singer , 'Dating the End of the Hittite Empire ' , :
 . 413 - 421קע  ; Hethitica 8 ) 1987 ( ,הנ " ל  ' ,ראשיתה של ההתיישבות הפלשתית בארץ  -ישראל וגבולה הצפוני

,

של פלשת '  ,קתדרה  ,נ ( 4תשמ "ז )  ,עמ ' . 14 - 3
26נ

50

51

52

וראה גם  :ב ' מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 265הערה 3א
לסקירה מקפת ראה  :ט ' דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 251 - 219
;

לסיכום ראה

:

מ ' דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

53

לסיכום תמציתי ראה

54

ראה

222

- :

ע ' מזר  ,תל קסילה ,

. 13 - 2

תלא  -אביב תשמ " ג .
ביב

 . 197קק  , 50 ) 1987( ,גע , ofthe Philistines ' ,
:

ברוג

( לעיל  ,הערה  , )45עמ ' . 183

-

']

Rise ;and Fall

8עז  . Dothan , ,ז יש מט1נ

)

5.

27

צלמית ' מלת האם ' מאשדוד

( ' אשדודה ' )

איתמר זימר

הממצא הפולחני המשמעותי ביותר שנחשף עד כה בפלשת הוא צלמית האלה היושבת ,
שנתגלתה באשדוד  ,ובגלל אלמוניותה כונתה

' אשדודה ' .

55

שברים רבים של צלמיות דומות ,

העשויות במסורת אמנותית אגאית  ,נמצאו באשדוד  ,בשכבות שזמנן מהמאה השתים  -עשרה ועד

המאה השמינית לפנה " ס  ,ולאחרונה גם בעקרון .
שבורה מטיפוס ' אשדודה '  ,האוחזת בזרועותיה ילד .
שליטה מוחלטת של צלמיות נשים  .ניתן ללמוד מכך
56

אף נמצאה צלמית

57

בתל  -קסילה ( שכבה

58

נראה שבממצא הפולחני הקדום מפלשת יש

)%

שתושבי אשדוד הפלשתית סגדו בראש

וראשונה לאלה  ,דבר הסותר לכאורה את העדות הספרותית  ,שעל פיה עמד אל זכר בראש
הפנתיאון הפלשתי  ,ואף היה לו מקדש מרכזי באשדוד  .חופר אשדוד  ,משה דותן  ,עמד על חוסר
ו  ,והציע פתרון המבוסס על הבחנה

כרונולוגית :

פולחן רגון המתואר במקרא משקף בלי ספק את הרקע הדתי של שלהי המאה הי " א  ,לכל

המוקדם  ,ולכן אין המקרא מזכיר אלוהויות ממוצא אגאי מן התקופה שלפני -כן  .ייתכן
אפוא  ,שפולחן דגון באשדוד לא היה אלא המשך של מסורת כנענית ארוכה  ,שדוכאה
ומנית בראשית ההתיישבות הפלשתית  .הדעת נותנת  ,שפולחן זה  ,הידוע מתקופת -
הברונזה המאוחרת ( כגון מאוגרית  ,שם היתה  ,כאמור  ,מושבה גדולה של אנשי אשדוד ) ,
שוב הופיע באשדוד במאה הי " א  ,לאחר שהפלשתים קשרו קשרים הדוקים עם
האוכלוסייה המקומית  ,וכך יכול היה לקום מקדש דגון
על

פי הצעה זו ,

60

בעיר .

59

פולחן ' האלה הגדולה ' הפלשתית קטע לזמן מה את רצף פולחנו של דגון הכנעני

באשדוד  ,עד אשר הפלשתים אימצו גם הם את פולחן דגון  .אך כפי שניסינו להראות לעיל  ,אין כל

יסוד להשערה בדבר המסורת הארוכה של פולחן דגון בארץ  ,ובכלל זה באשדוד  .לפיכך נראה
שאת הסתירה כביכול בין הנתונים הארכיאולוגיים לעדות הספרותית יש לפתור לא על דרך

ההבחנה הכרונולוגית  ,אלא על דרך השילוב ההרמוניסטי בין ' אשדודה ' לדגון  .במלים אחרות ,
השאלה הנשאלת היא כיצד נתגלגלה דמותה של ' האלה הגדולה ' מהמרחב האגאי לדמותו של אל
האדמה והדגן

השמי ?

לשם איתור מוצאה של האלה הגדולה וקביעת זהותה התיאולוגית נוכל להסתייע גם בשני
אבזרי פולחן אופייניים מפלשת  ,הקשורים כנראה בפולחנה של האלה

:

צלמית של מקוננת ,

מתל  -עיטת

( א ) ' המקוננות ' הן קבוצת צלמיות של נשים המניפות יד או שתי ידיים אל ראשן במחווה של
אבלות  .י 6השוואות עם ממצא מן העולם האגאי מלמדות שצלמיות אלו היו צמודות לרוב לשפתן
של קדרות  .הדוגמאות מארץ  -ישראל עדיין אינן רבות ( תל  -עיטון  ,תל  -ג ' מה  ,אזור  ,תל  -קסילה )  ,אך
על פי המקבילות מן המרחב האגאי ( בעיקר פלטי שבאתיקה ויליסוס שברודוס )  ,שנמצאו לרוב

55

ראה

:

56

ראה

:

מ ' דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 9תמונת שער קדמי
ט ' דותן ( לעיל  ,הערה  , )2עמ ' . 234

28
האוץ )  ,ב  -ג
59

(  ( ) 21 - 20תשמ " ו ) ,

מ ' דותן ( לעיל  ,הערה
גם :

 , ) 9עמ '

עמ '

.8

ט ' דותן ( לעיל  ,הערה

60

ראה

61

ראה  :ט ' דותן ( לעיל  ,הערה

. 20 - 19

, )2

 , ) 2עמ '

עמ '

. 21

. 249 - 237

;

ט ' דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 236 - 234

רגון אלוהי הפלשתים

בקברים  ,היו מקוננות אלו קשורות לטקסי אבלות 62ולאספקטים

העתוניים של האלוהויות

קשורות .

שאליהן היו

( ב) גביעי חרס בדמות ראש אריה או לביאה נמצאו במכלולים מראשית תקופת הברזל בפלשת

תל -צפית ולאחרונה עקרון ) .

ומחוצה לה ( מגידו  ,תל -זרור  ,תל  -קסילה  ,תל  -גריסה ,

( שכבה 7111י) נמצאה צלמית חרס בדמות אריה או לביאה ,

דפנותיו של כן

פולחני.

65

64

63

גם באשדוד

ואילו בתל  -קסילה מעטרת חיה וו

להשלמת הרשימה יש להוסיף אולי גם את הממצא יוצא הדופן של

גולגולת האריה שנתגלתה ב ' מקדש האריה '

ביפו .

66

כיוון שמדובר בהופעה די שכיחה של כלי

פולחני מיוחד העשוי בדמות בלעדית של אותו בעל  -חיים  ,יש מקום לנסות ולזהות בו סימן היכר
( טטריבוט ) של אלוהות מרכזית  .כאמור ידין הציע לראות את האריה ( או הלביאה ) כמייצג את האל

הכנעני רשף .

67

לדעתי  ,אף שעצם הנסיון לזהות את האלוהות על פי סימן היכר זה הוא נכון ביסודו ,

.

קשה לקבל את מסקנותיו של ידין בעולם האיקונוגרפי של המורח הקדום נמצא לא פעם שאותה
חיה נתקדשה לאלים שונים  ,בעיקר כשמדובר בתרבויות ובאזורים שונים זה

מזה ( ראה לעיל) .

על

כן סימן ההיכר של החיה המקודשת יכול להתקבל כנתון מזהה רק בשילוב עם מכלול הנתונים

הדתיים והפולחניים  .נתון שעשוי להיות בעל משמעות הוא המכלול הארכיאולוגי שבו נתגלה
הממצא  .גביע האריה מתל  -קסילה למשל נתגלה בבור להטמנת מנחות ( סנויסה ) בחצר המקדש
( שכבה ) 1נ )  ,יחד עם כלי נסך העשוי בדמות אישה ,

68

המייצגת אולי את האלה של תל  -קסילה  .ניתן

אולי להציע הקשר תיאולוגי אחר לכלי פולחני זה  ,ונעמוד עליו בהמשך .
מלבד שני אבזרי פולחן מיוחדים אלה  ' -המקוננות ' וגביעי האריה  /הלביאה  -נמצאו חפצי

פולחן נוספים  ,כגון השרנוס ( כלי חרס עשוי טבעת חלולה שאליה מחוברים כלים קטנים דמויי
ציפור  ,רימון  ,קעריות קטנות ועוד) ושני פולחן שונים ( כגון ' סן המנגנים ' מאשדוד ושן הרוקדים '

מתל  -קסילה ) .

ואולם כלים אלה נפוצים למדי באזורים שונים  ,וספק אם ניתן להיאחז בהם בקביעת

זהותה של האלוהות הפלשתית  .עם ואת ייתכן שבדיעבד ישתלבו בתמונה שתתקבל על סמך
נתונים אינדיקטיביים

יותר .

ז
בחיפוש אחר מקורותיה של האלוהות הפלשתית ממערב ללבאנט נזדקק בראש וראשונה לכללי
הסינקרטיזם  ,כלומר לדרכי היווצרותן של מערכות הקבלה ומיזוג בין הפנתיאונים ( עולם

של אזורים

שונים .

69

האלים )

זהו עולם סבוך ומורכב  ,מעין גן של אין סוף שבילים המתפצלים ונפגשים

טקסי אבלות שהיו נהוגים בדת הפלשתית ניתן אולי ללמוד גם מרמז בנבואה על הפלשתים בירמיהו מז

ה:

62

על

63

' באה קרחה אל  -עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד  -מתי תתגודד "  .הפועל
במובן של שריטת הבשר לאות בל  .ראה למשל דלקור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 152
ראה  :דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 234 - 229גיטין  -דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 54תמונת שער אחורי  .על מקורותיו של
' להתגודד ' נתפרש בדרך

~

כלי זה ראה ע ' זבולון ( לעיל  ,הערה
64

. ) 29

ראה 1 . XVIII :ק  . 137 ,ק Jerusalem 1982 ,

65

ראה

66

ראה " :

 :ע'

מזר ( לעיל  ,הערה

 , ) 53עמ '

t

), (Atiqot, xv

. 36

ofArchaeologicalExcavations : 1

( ,,

.

 . 538ק the Holy Land 11 , Jerusalem 1976 ,

ידין  ,לעיל  ,הערה

"" .

1 -Yonahץ)ע 14 .

)

. 26

67

ראה :

68

ראה

69

להגדרות יסוד ולספרות כנושא

:

Porath Ashdod 11

ע ' מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ ' , 19
ראה :

,

0

"

,

 .ר י4

י' 3811

Dothan

כלל

4 .י

 . Kaplan ,נ 11 . 4

. 27 - 26
1% e Encyclopedia

 . 218 - 227קק Religion , XIV, New York 1987 ,

.( ,

"

ם ) 4 . Eliadeן Colpe ' Syncretism ' ,

.ש

25

ממצאים מאשדוד  -מימין  :צלמית חרס של מנגן בנבל מן המאה השמינית לפנה " ס ; משמאל  :פן מנגנים
מן המאה העשירית לפנה " ס

מחדש  ,ובעיני המשקיף המודרני הוא נראה לעתים חסר שיטה והגיון  .לא פעם אותה אלוהות
שמית יכולה להידמות לאלים יווניים שונים

ולהיפך .

ואולם טעות היא לגשת אל תופעת

הסינקרטיזם מתוך ציפייה לכללים נוקשים של חשיבה רציונלית ושיטתית  .התיאולוגים הקדמונים ,
אשר הרבו לעסוק בבניית מערכות סינקרטיסטיות ' חובקות עולם '  ,אמנם הותירו לעתים ' משוואות

לא פתורות ' ושולי חפיפה רחבים מדי לטעמנו  ,אך הם קבעו מסגרת כללית ברורה למדי  ,שהיא
() 3

בעלת חשיבות רבה למחקר ההשוואתי של עולם האלים במזרח

הקדום  .נוסיה

עוד

 ,שלקבלת

תמונה שלמה ומהימנה אין לבחון את הסינקרטתמים של כל אל בנפרד  ,אלא את כלל הפנתיאון

הבנוי כאילן יוחסין של אלים מדורות שונים  .כך מסתמן מקומו היחסי של כל אל במערכת
הלקטלוגית הכללית  ,ונוצר הבסיס להקבלתו עם אלים במערכות

האחרות .

דתן אלוהי הפלשתים

האלה כב 4בתבליט

ניאו  -חיתי

מכרכמיש

על היווצרות הפנתיאונים הקדומים ניתן ללמוד בעיקר מעלילות מאבקי האלים ( מיאוגונ ? ה )

במיתולוגיות השונות  ,כגון התיאוגוניה היוונית להסיודוס והמיתוס החורי  -חיתי של ' המלכות
בשמים '

( קומרוק .

70

מרשימות של שמות

מבנה הפנתיאון הכנעני מוכר בעיקר מן המיתולוגיה האוגריתית יל וכן

אלים .

מ

מקור חשוב אך מאוחר הוא ההיסטוריה הפניקית של פילון מגבל ,

המיוחסת לכהן סנכונישתון  ,שחי על פי דבריו בתקופת מלחמת טרויה  .בתיאור של פילון ( המצוטט
בעיקר אצל
70

אוסביוס )

ניכרת השפעה הלניסטית חזקה בתחומים שונים  ,בין השאר בשילוב

לסקירה השוואתית ראה ogies of :

[

 . Kramer ) 0 . ( ,,א H . G . GUterbock , ' Hittite Mythology ' , 5 .

"

ו3

 . 150 - 161קק the Ancient World, New York 1961 ,
71

לסיכום ראה

72

ראה

:

' Gordon , ' Canaanite Mythology

tC ~ H.

des Archives 01 Biblioth ques privies d ' Ugarit ' , :

קרמר  ,שם  ,עמ '

. 218 - 183

Nougayrol , ' Textes Sumiro -Accadiens

חס  . Laroche , ' Documentsע ~; א  . 42 -קק  , Paris 1968 ,ץ 65 . ( , Ugaritica ,

(  . 518 - 527קק hourrite provenant de Ras Shamra ' , ) 1641 ,

"

 81 .ןSchaeffer 0

; הילי ( לעיל  ,הערה

. )36

. F . A .-

.נ
C

איתמר זימר

הסינקרטיסטי של אלים שמיים ואלים יווניים .

יחד עם זאת  ,למרות המרחק הכרונולוגי ( ובמידה

73

מסוימת אף הגיאוגרפי  -גבל במקום אוגרית )  ,יש דמיון רב בין הדת הפניקית בתיאורו של פילון

ובין מקורותיה הכנעניים  .אין להתעלם ממקור חשוב זה  ,ודווקא מגמתו הסינקרטיסטית היא בעלת

והמערב .

עניין רב למחקר ההשוואתי של דתות המזרח

על פי פילון מקבל  ,אוךנוס )  ' , Uranosשמיים ') וגא )  ' , Geארץ ' ) ילדו את אל  -קרונוס ואת אחיו
דגנן  ,אשר בביתו נולד ?אנס ושארוס
ילדו קרופס ואחותו רישה

) ( Rhea

) Demarus

 , ( Zeusהוא בעל  -הדד  .על פי התיאוגוניה היוונית

את זאוס ואת שאר האלים האולימפיים השולטים

במרומים .

לטבלה המשווה נוסיף את שלושת דורות האלים התוריים על פי המיתולוגיה התורית  -חיתית

מסתושה .
מיתולוגיה חורית

מיתולוגיה אוגריתית

טע
אל  ,דג( ו) ן

קולרבי

טשוב

פילון מ ? 4ל

תיאוגוניה יוונית

אורנים  -גא

אורנוס 2 -א

טל  -קריפס  ,דגון

קרופס  -ויטה

זאוס

בעל

זאוס

( בעל )

מובן שניתן להוסיף לטבלה זו אלים נוספים מכל אחד מן הפנתיאונים המופיעים בה  ,ואף להרחיב
את המרחב הגיאוגרפי שלה  ,אך לא נוכל להתייחס כאן לכל היבטיה של מערכת סינקרטיסטית

מורכבת זו אלא נתמקד בדג ( ו ) ן ומקביליו  .ההקבלה בין דג( ו) ן לבין קומרבי החורי מסייעת
להרחבת הסינקרטיזם לעולם הדתות של אנטוליה ושל מסופוטמיה ,

74

ואילו ההקבלה עם הטיטנים

קרונוס וריאה עשויה להוביל אותנו למקורותיה של האלוהות הפלשתית במרחב האגאי  -אנטולי .
הזיהוי בין דגן לקוסרסי מוצא את אישורו גם ברשימת אלים השוואתית מאוגרית  .כמו בן
דמותו דגן  ,גם קומרבי החורי היה אל של פרי השדה  .כך עולה גם מרשימות אלים מחתושה  ,שבהן
מתחלף שמו בשמה של אלוהות התבואה החיתית סלקי .
75

76

במערב מקביל דגון לדור של קרונוס  ,אל הקציר  ,ואשתו  -אחותו ריאה  ,אם האלים ואלת
הפוריות  .השאלה למי מן השניים דימו התיאולוגים הקדמונים את דגון אינה ניתנת למענה חד -

משמעי  .לכאורה קרונוס  ,בהיותו אל זכרי  ,מתאים יותר לזיהוי עם דגון ; אך פילון מגבל מזהה את
קרונוס במפורש עם אל  .מכאן יוצא שדגון מקביל דווקא לאלה ריאה  ,או אולי  ,באופן כללי  ,לשתי

הדמויות שנתמזגו לאחת  .מכל מקום  ,מן הראוי להעיר כבר עתה שחילוף מינה של אלוהות הוא
תופעה שכיחה למדי בעולם הסינקרטיזמים הקדומים  ,ולא תהיה בכך משום הפתעה אם יתברר

שדמותה של אלוהות נקבית מן המרחב האגאי  -אנטולי נתגלגלה בדמותו של אל זכרי מן המרחב
השמי  ,שהוא בעל אותם מאפיינים
73

למחקרים חדשים על פילון מגבל ראה  :ג
he Phoenician: . istory
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נעמוד עתה בקצרה על מהותה של האלה ריאה ובנות דמותה במרחב האגאי  -אנטולי ' אם
האלים ' מוצאה בכרתים ,

ריאה אינה אלא אחד מן

שם היא גם ילדה את זאוס והסתירה אותו מפני זעמו של אביו קרונוס .
האספקטים של ' האם הגדולה ' הקמאית  .מדמותה הבסיסית של ' האם
77

הגדולה '  ,אשר היתה אלת חיים ופריון אוניברסלית  ' -אמא אדמה '  ' ,אם כל האלים ' ו ' אם

-

התפצלו דמויותיהן של אלות רבות  ,שכל אחת מהן גילמה אחד מן האספקטים

שניסו להפריד בין שלוש גרסות יסוד אזוריות של ' האם הגדולה '  -ויטה
הלענית ו ' האם הגדולה ' של אסיה הקטנה  ,הרי היא קיללה

) ( Cybele

כל ח "

שלה .

מ

יש

הכרתית  ' ,אם האלים '

הפריגית .

79

ברור שאלות

מקבילות אלו זוהו האחת עם רעותה מקדמת דנא  ,ובספרויות הקלאסיות נתמזגו דמויותיהן כמעט
ללא הכר  .אם נשוב עתה לאילן היוחסין של התיאוגוניה היוונית  ,נמצא בה שלושה דורות של אלות

שאינן אלא שלוש גרסות של ' אלת אם ' אחת  :גא היא ' אמא אדמה '  ,בתה ויטה היא ' אם האלים '
ונכדתה וששר  ,אמה של קרספונה  ,היא ' אם הדגן וההקלאות '  .לעומת התפצלות דמותה של ' האם
הגדולה ' ההלנית  ,קישלה  ' ,האם הגדולה ' של אסיה הקטנה  ,שימרה בתוכה את כל האספקטים
הללו  ,ולפיכך זוהתה עם שלוש מקבילותיה

המערביות  ,ובעיקר עם ריאה  ' ,אם האלים ' הכרתית .

80

ח
צלמית האלה הפלשתית ' אשדודה ' ובנות דמותה שייכות מבחינה סגנונית ללא ספק לעולמה של
המיקניות מיוון ,
' האם הגדולה ' האגאית  81 .הצלמיות מפלשת נמצאו דומות  ,אך לא זהות לצלמיות
רודוס וקפריסין  ,ואת הנתון הזה נוטים לצרף אל שאר העדויות המצביעות על המרחב האגאי

כאיזור המוצא של התרבות הפלשתית .

82

לפני שננסה לעמוד ביתר דיוק על מקורותיה של האלוהות הפלשתית במרחב זה  ,נשיב על
שאלה מהותית שהצגנו לעיל
החדשה

:

מדוע בחרו הפלשתים דווקא בדגון כאלוהות הלאומית בארצם

נדמה שהתשובה לכך עולה בבירור מן הסקירה התמציתית שהובאה בסעיף

?

הקודם .

במולדתם סגדו הפלשתים כנראה לאלת אדמה ודגן מטיפוס ' האלה הגדולה ' האגאית  ,אלה שהיתה

דומה מן הסתם במהותה לגא  ,ויטה ודמשר ולבת דמותן האסיאנית  ,קיללה  .בבואם ללבאנט זיהו

את אלת האדמה והדגן שלהם עם אל האדמה והדגן המקומי  .כאמור  ,כפי שקורה לעתים בעולם

הסינקרטיזמים  ,בחירה זו נתנה עדיפות לאספקט הפונקציונלי על פני האספקט המיני  .יחד עם זאת ,
הממצא הפולחני מפלשת מצביע על כך שבמאות הראשונות אחרי בואם המשיכו הפלשתים

77

לא ניתן להקיף כאן  ,ולו בתמצית  ,את העיונים הרבים שנכתבו מימי קדם ועד היום ועניינם  -מקורותיה של
אלוהות זו ופניה הרבות  .זאת ועוד  ,במאה העשרים נוסף לאלוהות זו עומק כרונולוגי  ,בעקבות חשיפת התרבות
המינואית והמיקנית  .וראה 1 de 18 ligende de 18 Grande M re dans 1 :ם  , ' Aspects du culteיטוו 8 .
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ראה :
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ראה

:

נילסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 77עמ '

 , ) 77עמ '

מ ' דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '
ט ' דותן ,

שם .

[
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 , Eleinentslorientauxי8 ) 0

זה .

. 98 - 96

. 572
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ט ' דותן ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '

. 236 - 234

ש
ת

ר

ם

ן

ן

וו
לראות את האלוהות הראשית שלהם

כדמות נשית  ,למרות זיהויה עם דגון .

83

שהזור זה של מהלך

גלגוליה של האלוהות הפלשתית יש בו כדי ליישב בדרך הרמוניסטית את הסתירה שנוצרה כביכול

הצלמית

במבט מזוויות שונות

בין העדות הספרותית לבין הנתונים הארכיאולוגיים  ,מבלי שנצטרך להניח שחל מעתק דרסטי
בתולדות הדת

הפלשתית .

סיבה אחרת להעדפתם של הפלשתים את דגן על פני אלוהויות כנעניות אחרות אפשר אולי
למצוא בתחום הלשון  .הנחת היסוד ששמו של רגון הפלשתי הוא ממקור שמי נתקבלה במחקר
כמעט ללא

עוררין .

84

גם אם הנחה זו נכונה ביסודה  ,יש לבדוק האם אין שם זה או שם דומה לו

מצוי גם בשפות אחרות של המזרח הקדום  .והנה מתברר שבלשונות הודו  -אירופאיות קיים שורש

שמני דומה ל ' דגן ' השמי  ,ופירושו ' ארץ  ,אדמה ' .
  tekanבחיתית 86 .ביוונית וכ .

85

בלשרנות האיזור מופיע שורש זה

כ 'chton -

כאמור נראה שגם המשמעות המקורית של המלה השמית ' דגן ' היתה

83

באשדוד מתחיל לעלות מספר הצלמיות הזכריות על אלו הנקביות רק לקראת המאה התשיעית לפה " ס  .ראה  :מ '

. 251

84

דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  ; 10ט ' דותן ולעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
יוצא מכלל זה מקליסטר ( [ לעיל  ,הערה  , ] 3עמ '  ; ) 105אף שקיבל אף הוא את האטימולוגיה השמית  ,העלה בכל

זאת את האפשרות התיאורטית שהפלשתים הביאו מארצם אל ששמו קרוב לרגון  :א

 strange thoughיוסא '

ב 1 , thereא
~: 8
with them from their western home 8
that~ the
~
Philistinesmay
whose
01ת 10 Dagon . We have
' him
5
found any trace of
 or around Crete :תן
name vvas similar

""

'  the futureת ] 1 us something about this

! may possibly

806

the decipherment of

~the
tablets
דגון שלו ציפה מקליסטר ,
hfinoanעל
המידע החדש
לינארי  ) 8לא הביא את
פענוח הלוחות המיקניים ( הכתובים בכתב
~

ואילו שאר הכחבים של כרתים טרם פוענחו.
 .ק  , Indogermanisches etymologisches W rterbuch , 1 , MUnchen 1959 ,צמזסן0ע 7 .
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ראה
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בשיכול אותיות  .ראה

416 :

:

 . 65 - 67קק  , ~20 ) 1932 ( ,מ01011

K11
retschmer , kXW

~V

.ע

' אעדודה ' ,

6ונ

איתמר זימר

' ארץ ,

אדמה ' .

87

יתכן מאוד שאין זה צירוף מקרים גרידא  ,אלא לפנינו דוגמה נוספת לקבוצת

שורשים המשותפים לשפות הודו  -אירופאיות ולשפות

שמיות .

88

יתרה מזאת  ,בנוסף לדמיון

הפונטי והסמנטי בין שמות העצם  ,מצויים במרחב האגאי  -אנטולי אף כינויי אלים הבנויים על יסוד
אותו

שורש :

ביוון כינו את דמער ובתה קרספונה בכינוי ' כתוניה ' ( 18מ, ) 01110
' ך2נציפה ' ( 8ק

החיתים מופיעה אלה בשם

,

.

2תפפ90 ) ] ( 8

ואילו אצל

89

יתכן אפוא שגם אלת הפלשתים היתה

מכונה בכינוי הגזור מאותו שורש הודו  -אירופאי שהיה שגור בלשונות המרחב

האגאי  -אנטולי .

בבואם ללבאנט מצאו הפלשתים את האל דגן  ,שתאם את אלת הפלשתים לא רק בתפקודו  ,אלא אף

בדמיון הרב שבין שמו לבין כינויה  .הזיהוי בין השניים היה טבעי ביותר  ,ואי ההתאמה המינית

.

מילאה תפקיד שולי הבחירה של הפלשתים אף הלמה להפליא את תנאי הסביבה של ארצם

החדשה .

אלת האדמה והדגן הפלשתית ' הרגישה בבית ' בשדות הקמה העשירים של פלשת

המתוארים בין השאר בסיפורי שמשון

בנקמתו הוא שלח אש בקמת פלשתים ( שופטים סו ה ) ,

;

כב) .

ובסוף ימיו היה טוחן בבית  -האסורים בעזה ( שם טז

ט
נשוב עתה אל הניסיון לאתר ביתר דיוק את זירת מולדתה של האלה הפלשתית  .יהיו אולי שיטענו
שמלכתחילה אין סיכוי רב לכך  ,הן משום שמאפייניה המבוקשים אינם ברורים ומוגדרים דיים והן
משום הפערים הגדולים בהכרת התחום שבו אנו מחפשים  .במלים אחרות  ,יש אולי להסתפק
בקביעה הכללית שהאלה הפלשתית השחייכה במקורה למרחב האגאי  -אנטולי  ,שבו שלטה ' האם
הגדולה ' על גרסותיה השונות  .אך לדעתי ראוי בכל זאת לנסות ולאתר ביתר דיוק את מולדתה של
האלה הפלשתית  ,וזאת משני טעמים

ראשית  ,היכרותנו עם הדתות הקדומות של המרחב

:

האנטולי -אגאי העמיקה מאוד בעשורים האחרונים  ,ובמקביל חל גידול גם בכמות הממצא
הפולחני הפלשתי ובגיוונו

;

הרחבת בסיס הנתונים מצדיקה חיפוש זה  ,גם אם הצלחתו אינה

מובטחת  .שנית  ,במחקר קיימת כבר עתה נטייה לצמצם את מרחב קשריה של ' אשדודה ' הפלשתית
אל התרבות המיקנית  ,כלומר אל אחת הגרסות האזוריות של ' האם הגדולה '  .י 9יתכן אמנם
שהשקפה זו  ,המבוססת על השוואה סגנונית של הצלמיות  ,נכונה ביסודה  ,אך נראה לי שבחיפוש
אחר מקורותיה של האלה הפלשתית אין להסתפק בהשוואה סגנונית  ,ויש להביא בחשבון מכלול
87

88

.

ניתן ללמוד זאת גם מהכתיב האידיאוגרפי של שם האל דגן קיטעם  ,וראה לעיל  ,הערה . 37
ראה
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 . 278ק Language , 62 ) 1986 ( ,
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ראה  . 400 :ק  ) ; . Zuntz, Persephone , Odord 1971 ,וכן השווה את הכינוי '  ' ( ' Gdan Maאמא אדמה ' ) ,

המופיע בכתובת מפריגיה  .ראה
90

:

קרצ ' מר ( לעיל  ,הערה  , ) 86עמ '

.

; 65

פוקורני

( לעיל  ,הערה  , ) 85עמ ' . 414

השם מורכב מהמלה  ' , tekan = ) daganאדמה ' )  ,בתוספת הסופית 8ק21ם sepa /-המציינת האנשה ( ראה 2 . :
Paris
yur les ,noms des dieux:
Laroche ,, .
 . 67 - 68עק 1946 - 1947 ,

,

(  .הוא מופיע הן כשם

עצם כללי במשמעות זהה לזו של  ' ( tekanאדמה ' )  ,והן כשם אלוהות ( עם

.

מגדיר )11) )[ 11ם ) .

קשה לקבוע אם

השם  , daganzipaהמופיע באחד הטקסטים כשם כתו של אל השמש  ,הוא כינוי כללי לאדמה המואנשת  ,או

6ונ

אולי זהו כינוי ( אפייט ) ספציפי ל ' אלת השמש של האדמה ' ( כלומר השאול )  ,המזוהה עם Allani/Allatum
,
'
' Reliyion
החורינו ועם  Lelwaniהאנטולית ( ראה Odord 1977 , :
O . R . Gurney,

,

 . 5ק)
91

~

ראה  :מ ' דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  ; 8בארנס  ,לעיל  ,הערה  ; 2אהרוני  ,לעיל  ,הערה  ; 2ט ' דותן ( לעיל  ,הערה , ) 2
עמ '  ; 237ע ' מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 126

דגת אלוהי הפלשתים

רחב ככל האפשר של נתונים איקונוגרפיים ופולחניים  .על כן מטרת הדיון שלהלן היא לפתוח
מחדש שאלה זו ולהצביע על כיווני מחקר נוספים  ,ולאו דווקא לקבוע במסמרות כבר עתה את

זהותה של האלה הפלשתית ואת ארץ מולדתה  .זאת ועוד  ,על מנת להימנע מטיעונים מעגליים ,
ננסה לאתר את מקבילותיה הקרובות ביותר של האלה הפלשתית אך ורק על סמך נתונים הלקוחים
מתחום הדת והפולחן  ,ונשתדל לא להעדיף מראש דעה מסוימת על מוצא הפלשתים המבוססת על
מכלול אחר של נימוקים  ,כגון טיפולוגיה קרמית  ,הקבלות לשוניות

וכו ' .

הנתונים האיקונוגרפיים על האלה הפלשתית אינם רבים ונחזור עליהם בקצרה

)1( :

על הצלמית

הסכימטית של ' אשדודה ' ניתן להבחין במעין כיסוי ראש קעור דמוי פולוס ושרשרת עם תליון

ארוך .

כיסוי ראש זה הוא כנראה מאפיין של האלה הפלשתית  ,שכן הוא חוזר גם בראשי צלמיות

92

אחרות ( מאשדוד  ,עקרון  ,אזור

ותל  -ג ' מה ) .

אולי גם הצלמית השבורה

מתל  -א  -צאפי ' ,

הראש שלה מורכב משתי רצועות עם דגם קווים מאונכים  ,מייצגת את אותה אלוהות .

()2

9

שכיסוי

אם נכונה

ההנחה שצלמיות ' המקוננות ' מתקשרות לפולחנה של ' אשדודה '  ,הרי שהדבר עשוי לרמוז על
אספקט כתוני של האלה הפלשתית  ,הקשור אולי בריטואלים של אבלות  ,בפולחן המתים או כיוצא

באלה .

( )3

גביעי האריה ( או

מייצגים כפי הנראה את החיה המקודשת לאלה הפלשתית .

הלביאה )

יתכן שניתן לצרף למכלול הפולחני של האלה הפלשתית גם אלמנטים אחרים שהם פחות
מובהקים וייחודיים  ,כגון הציפור והרימון המעטרים כלי פולחן שונים  ,ואולי אף מוטיב המנגנים

המופיע בתדירות רבה יחסית באמנות הפלשתית ( ' כן המנגנים '  ,צלמית וחותם המתארים נגן נבל
כולם מאשדוד

;

והשווה ' כד אורפיאוס ' הפלשתי ממגידו

14

. )3/1

השאלה הנשאלת היא  ,איזו אלוהות בתחומי ממלכתה של ' האם הגדולה ' במרחב האגאי -

אנטולי היא המתאימה ביותר מבחינה איקונוגרפית למאפיינים אלה של האלה הפלשתית .
ההשוואה הסגנונית הובילה עד כה אל ' אלת האם ' המיקנית  .אך נראה לי שניתן להציע אפשרות
חלופית הולמת לא פחות ואולי אף יותר  ' -האם הגדולה ' של אסיה הקטנה .
' האם הגדולה ' )  ( Magna Materשל אסיה הקטנה  ,ששמה קיבלה  /קיבבה ) , (Kybele/Kybebe

היתה מוכרת בעבר בעיקר כאלוהות הראשית של הפריגים  ,אשר אומצה גם על ידי הלודים ,
היוונים והרומים  ,וזכתה לתפוצה

' עולמית ' .

עם התרבות הנתונים על הדתות הקדומות של

כבב ) , (Kubaba
:
אנטוליה  ,התברר מעל לכל ספק  ,שאלה חשובה זו אינה אלא ממשיכתה של האלה

של כרכמיש ' .

' הגבירה

94

התיעוד הספרותי על זו האחרונה מכסה אמנם את כל האלף השני לפה " ס

( שקיש  ,אללח '  ,אוגרית  ,מתושה  ,אטר ) ,

95

אך תיאורים איקונוגרפיים של כבב מוכרים רק מן

האמנות הפיסולית של הממלכות הניאו  -חיתיות במחצית הראשונה של האלף הראשון לפה " ס ,

ובעיקר מן העיר כרכמיש .

96

בתבליטים הניאו  -חיתיים האלה לבושה בגלימה ארוכה וחבושה קובע

דותן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
שם  ,עמ ' . 226

. 234

92

ראה

:

93

ראה

:

94

כבב הוא כתיב השם באוגרית וככתובות

"

ןס ~ Kotlbaba , diesse anatolienne

1
religion grec ue ancienne (Co[logue

95

 . 229 - 231 ; 8 . larocheקק Orientforschung , 5 ) 1928 - 1929 ( ,
de Cybile ' , Ele'ments ~orientaux dans

;

ס1ט0616ץק

ו
4 Strasbourg
 , Parisש, 795
 . 113 - 128קע 1960 ,
~
ראה  . 1( . Hawkins , ' Kubaba , Philologisch ' , Rea[ exikon der Aisyriologie und vorderasiatischen :נ

,

 . 257 - 261קק 3 1 , 1982 ,
96

"

ארמיות .

על אלה

זו ראה Albright , Archiv fUr :

.

W. F

Archdologie ,

des

~

ראה  . 261 - 264 :קק  , ' Kubaba , Ikonographie ' , 160 ) ,ש5111

.ש

:17

תבליט ניאו  -חיתי
מכרכמיש  :י4ן חובשת
פולוס מעוטר ואוחזת
רימון

פולוס גבוה ומקושט שממנו מבצבצת צמה מגולגלת  .בידיה היא אוחזת מראה  ,ולעתים גם רימון .
לעתים היא עומדת  ,לעתים היא יושבת על כסא הניצב על גבו של אריה  .פולחנה של כבב חדר
מסוריה אל חוככי הממלכה החיתית כבר במהלך האלף השני לפה " ס  ,ובאלף הראשון הוא האפיל
על כל שאר האלות של הפנתיאון החיתי הקדום ,
הניאו  -חיתיים )

לפחות עד איזור ההליס

97

והשתרע ( על פי תפוצת התבליטים והכתובות

בצפון  -מערב .

98

התיעוד הניאו  -חיתי מגיע עד המאה

השביעית לפה " ס  ,אך כבב נזכרת עדיין בכתובת ארמית מקיליקיה מהתקופה האכמנית .

99

עם גלי ההגירה שפקדו את אנטוליה בראשית תקופת הברזל הגיעו הפריגים לצפון  -מערבה ,
ואימצו את כבב  ,אשר הפכה לאלה הלאומית שלהם

) Matar Kubile

בשפתם ) .

העדויות

הארכיאולוגיות על פולחנה  ,בעיקר גומחות סלע שבהן הונח פסלה של האלה בעתות חג  ,אינן
קודמות למאה השביעית לפה " ס  ,כך שאין לעת עתה תיעוד כלשהו על שלבי המעבר מפולחן כבב

38

( לעיל  ,הערה
ראה

 , ) 94עמ '
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)  ( Kubabaהניאו  -חיתית לפולחן קיבלה  /קיבבה

) ( Kybele/Kybebe

הפריגית .

האלה קיבלה

וטיס ניצב

,

למרות זאת ,

עבר פולחנה של קיבלה ללידיה ( סרדיס היתה ממרכזיה החשובים) ולערים היווניות שלחוף הים
האגאי  .כאמור  ' ,האם הגדולה ' של אסיה הקטנה זוהתה בעולם היווני עם דמ רר  ,ובעיקר עם ריאה

הכרתית .

"

עם הקולוניזציה היוונית במערב  ,ובעיקר עם הכיבוש הרומי  ,חדר פולחנה של קיבלה

בעוצמה רבה לכל רחבי האימפריה הרומית ( במקביל לפולחנו של דיוניסוס  ,שאף הוא היה ממוצא

פריגץ .
מרבית ידיעותינו על פולחנה של קיבלה באות ממקורות קלאסיים .
שסינוס

האלה .

) ( Pessinus

02ן

מקדשה הראשי היה בעיר

שבפריגיה  ,ובו עמדה מצבה עשויה אבן מטאוריט שחורה שסימנה את נוכחות

בדומה לבנות דמותה בכרתים וביוון  ,היתה קיבלה ' אם גדולה ' אוניברסלית  ' -אם

100

ראה  :נילסון ( לעיל  ,הערה , ) 77

101

לסיכום מקיף ראה

עמ ' , 536

. 572

.

Vermaseren , Cybele and Attis: Ihe Myth and the Cult , London 1977 :

הנתונים מאסיה הקטנה ראה
102

] 01

1 : Asia Minor , Leiden 1987 :

 .נ 4 .נ  .על

~Idem Corpus Cultus Cybelae

גם לחיתים היתה ' אלה שחורה ' שמרכזה היה בקיזווטנה ( קיליקיה )  ,אך זיהויה עם קיבלה ( ראה  . Kinal , :ץ
ayribasim (Proceedings oflthe Pth

nden

'

Tdrk Tarih lfongresi

 . 259 - 172קק Turkish Historical Society) , Ankara 1986 ,

:נ1

 ,יית1אals " Schwane ) 36

kKybele

 ( Congress ofאינו יוצא מגדר

הוסערה .

לצדה  ,על

מימי
ויעץ
מטבע
רומי  ,ה

הזהות בין שתי האלות אינה מוטלת בספק  ,ומוצאת את ביטויה גם במישור האיקונוגרפי  .מפריגיה

00ן

( יושבת )

קוק:

י

פסל של

כבב  /קיולה

עם שני נגנים  ,משער
העיר הפריגית בוע ' זקוי
) ( Bogazk y
~

האלים ' ו ' אם כל חי '  .באיקונוגרפיה הפריגית ובעיקר הקלאסית היא לבושה גלימה

40

ארוכה וחובשת קובע פולוס גבוה או כובע דמוי חומה
10

~

על סוגי כיסויי הראש ראה

:

הריג ( לעיל  ,הערה

, ) 12

;

! 03

עמ ' 129

לרוב היא יושבת על כסא או על מרכבה

ואילך .

דגון אלוהי הפלשתים

הרתומה לזוג אריות  .לפולחן קיבלה צירפו הפריגים את פולחנו של האל שטיס )  , (AUisאהובה
הצעיר שמת בנסיבות טרגיות  .בדומה לבת דמותו היוונית 9 ,רספונה  /קווה )  , ( Koreבתה של דמטר

שנחטפה לממלכת השאול  ,נערכו גם לכבודו של אטיס ( שסמלו היה עץ אורן רענן ) ריטואלים
עונתיים שהיו מלווים בטקסים אורגיאסטיים מסתוריים  .פולחן קיבלה נשא אופי כתוני מובהק  ,הן
בהקשר לטקסי האבלות על מות אטיס אהובה  ,והן בתוקף היותה אלת האדמה השומרת על המתים

.,

,",, ',..
'
/
'

'ע/

'

---/י

1

,

"

/

ועל קבריהם  .מאפיין אחר של פולחנה הוא התפקיד המרכזי שהוקדש בו למוסיקה ; קיבלה עצמה

נראית לעתים אוחזת בידה מעין תוף ( טימ9נום )  ,ובאחד מפסליה היפים  ,אשר נתגלה בשער העיר
הפריגית בבוע ' זקוי  ,עומדים לשני צדיה נגן חליל  -כפול ונגן

נבל .

04י

סיכומו של דבר  ,למרות הפערים הגדולים בתיעוד על כבב /קיבלה  ,הן בנתונים הספרותיים
ובעיקר בנתונים הארכיאולוגיים  ,הולכת ומתבררת התמונה הכללית על אלת אם ופריון חשובה זו ,
שפולחנה מוכר  ,בגלגוליו השונים  ,במשך למעלה מאלפיים

שנה .

! 05

מובן שרב המשותף על

המבדיל בין אלה זו לבין מקבילותיה בכרתים וביוון  ,ולמעשה מדובר בעולם דת שהיה משותף
במקורו לכל המרחב האגאי והאנטולי  -המערבי  .על כן הנסיון למקם במדויק את מוצאה של אלת האלה קיבלה על תבליט
הפלשתים  ,השייכת ללא ספק לאותו עולם דתי  ,ודאי שאינו קל  .אף על פי כן  ,אם נבדוק איזו גירסה פריגי מאנקרה

אזורית בעולמה של ' האם הגדולה ' היא הדומה ביותר למאפיינים של האלה הפלשתית שהגדרנו
לעיל  ,נמצא שהאלה של אסיה הקטנה היא הקרובה ביותר לאלה הפלשתית  ,ומכל מקום קירבתה
אליה אינה נופלת מן הקירבה של האלה המיקנית  .נקודות הדמיון בין האלה הפלשתית לבין

כבב /קיבלה כוללות את זהותן הבסיסית כאלות אדמה ( אצל האלה הפלשתית על פי זיהויה עם
דגן ) ,

את האספקט הכתוני הקשור בטקסי אבלות ( ' המקוננות ' בפלשת )  ,את ההופעה

האיקונוגרפית הכללית ( קובע פולוס  ,עדיים על הצוואר )  ,את האריה או הלביאה כחיה מקודשת ,

ואולי גם אלמנטים אוניברסליים יותר  ,כגון הרימון  ,הנגינה  ,ועוד  .מובן שלכל אלמנט בנפרד

יימצאו מקבילות גם במרחב האגאי  -המערבי ואף בכנען עצמה  ,ואולם צירופם יחד מעניק את יתר

המשקל להקבלה המוצעת  .יש להדגיש שזוהי הקבלה תיאולוגית ואיקונוגרפית עקיפה  ,שכן לעת
עתה אין כל אפשרות לערוך השוואה ישירה בין הממצא הפולחני בשני האזורים  .חלקים גדולים
של מערב אנטוליה  ,שם נתגבשה דמותה של קיבלה הפריגית  ,הם בבחינת ארץ לא נודעת מבחינה
ארכיאולוגית  ,בעיקר לגבי התקופות הנוגעות לדיוננו  .על כן המחקר נוטה לפסוח למעשה על
איזור נרחב זה בחיפושיו אחר מקורותיה של התרבות הפלשתית  .מטבע הדברים מתרכז המבט

ביוון ובאייה שמצב המחקר הארכיאולוגי בהם עדיף לאין שיעור  .אך יש לזכור שחוסר האיזון
הבולט בהכרת שני האזורים עלול להטעות ולהטות את הכף באופן מלאכותי לכיוון מערב  .במצב
המחקר הנוכחי רצוי לדעתי להימנע מלקבוע מסמרות בשאלות מהותיות אלה  ,ומכל מקום יש
להביא בחשבון ככל האפשר גם את מעט הנתונים הארכיאולוגיים שמספקת אנטוליה המערבית

בשלב זה .
104

ראה

06ן

29 :

את החסר ניתן להשלים מן הנתונים הספרותיים ובאינטרפולציה מתקופות מאוחרות
1 .ק  . 151 andק Odord 1970 ,

 . Bittel , Hattusha,ש .

ובה מתרחשת גם האגדה על הנגן המהולל מרסיאס
105

על פי המסורת החליל  -הכפול מוצאו בפריגיה ,

) , ( Marsyas

שניצח בתחרות נגינה את האל

אפולו .

ההיסטוריה באנטוליה מתחילה רק באלף השני לפה " ס  ,אך יש המציעים לזהות את שורשי פולחנה של ' האם
הגדולה ' עוד בתקופה הניאוליתית  ,ומצביעים למשל על צלמית אלת הפריון מצ ' טל  -הוזק  ,שבה נראית האלה
השופעת ישובה על כסא בין שני אריות או שתי

106

לביאות .

לא כאן המקום להביא סקירה מקפת על נתונים אלה ( לסיכום כללי  ,ובו הפניות לספרות בנושא  ,ראה

:

11 .

41

איתמר ! ימר

יותר  ,במקרים שבהם המשכיות המסורת הקדומה אינה מוטלת בספק  .דוגמה לכך היא ההשוואה

האיקונוגרפית  -תיאולוגית בין ' האלה הגדולה ' של אסיה הקטנה ובין האלה הפלשתית  ,שהוצעה
כאן באופן

טנטטיבי .

! 07

סיכום
שאלת זהותו של דגן אלוהי הפלשתים נדונה במאמר זה בשלושה

שלבים .

בשלב הראשון ניסינו להראות  ,שבניגוד לדעה המקובלת  ,דגון לא היה מן האלים של כנען
הדרומית  ,ואם כן הפלשתים הביאוהו מסוריה בעת בואם לארץ או אימצוהו מן הפניקים זמן מה

אחרי התנחלותם .
בשלב השני עמדנו על זהותו התיאולוגית של דג( ו) ן בארצו  ,וניסינו לתהות מדוע בחרו בו
הפלשתים לאלם הלאומי  ,על אף שהממצא הפולחני מפלשת מעיד שהם סגדו עם בואם לארץ
לאלה מטיפוס ' אלת האם ' של האיזור האגאי  .מתוך עיון בסינקרטתמים שרווחו בעולם הקדום
מצאנו הקבלה ברורה בין דגן  ,אל האדמה והדגן השמי  -מערבי  ,לבין ' אלות האם ' של המרחב

האגאי -אנטולי  ,שאף הן היו ביסודן אלות פריון האדמה וכל הצומח וחי

בה .

אל ההקבלה

הפונקציונלית שעמדה ביסוד הסינקרטיזם בין שתי אלוהויות אלו ( למרות ההבדל המיני) נוסף

כינויהן .

אולי גם דמיון פונטי בין שמותיהן או

בשלב השלישי ניסינו לבודד מאפיינים איקונוגרפיים של האלוהות הפלשתית ולמצוא את
מקבילתם הקרובה ביותר במרחב הגדול שבו משלה

בכיפה ' האלה הגדולה ' על גרסותיה השונות .

כאן מצאנו  ,שלמרות מיעוט הנתונים הארכיאולוגיים ממערב אנטוליה ניתן להציע הקבלה

תיאולוגית  -איקונוגרפית בין האלה הגדולה של אסיה הקטנה ( כב / 4קיולה ) ובין האלה הפלשתית ,
הקבלה שאינה נופלת מן ההשוואה המקובלת בינה לבין האלה המיקנית  .מידת תקפותה של
הקבלה זו תתברר ודאי עם המשך המחקר בשני האזורים  ,אך מכל מקום אין בה כדי לערער את
המסקנות של שני השלבים

,ב

)

הקודמים .

Jewell , The Archaeology and History of Western Anatolia during the Second Jfillennium 1 :

 Arbor 1974מתלע Thesis ,

.

() 6 .ע ) ,

אך נדגיש מספר מאפיינים מהותיים  .ממעט החפירות הקלאסיות בערי

החוף האגאי של אסיה הקטנה  ,אשר בהן העמיקו החופרים אל השכבות הפרה  -קלאסיות ( מילטיס  ? ,אליסוס ,
קנידוס וכן

בבתי  -קברות ) ,

עולה תמונה אחידה ומעניינת  :איזור החוף  ,בעיקר בחלקו הדרומי  ,היה שייך מבחינת

תרבותו החומרית לאתור התרבות האגאית ( המינואית והמיקנית )  ,ואילו קשריו עם התרבויות הפנים  -אנטוליות
היו רופפים הרבה יותר  .תמונה תרבותית זו תואמת גם את התמונה ההיסטורית  ,העולה מן התעודות החיתיות ,
המעידות בבירור שחלקים מסוימים באזורי החוף והאיים הסמוכים להם היו תחת שלטון מיקני ישיר  ,ואילו
בחבלים אחרים ניטש מאבק מתמיד על השלטון בין החיתים במזרח ובין המיקנים
במערב ( ראה Part 1 . The Ahhiyawa :

 . 133 - 143 ; 1 . Singer ,קק 87 ] 1981 [ ,
Sources ' , Anatolian

11111 ! 10

 . 205 - 217קק 33 ] 1983 [ ,

,

(

"

סיינוה בטקסטים

החיתיים )

H . G . Gaterbock , 'The 15 ! 6105 and the Aegean World

Problem Reconsidered ' , American Journal of

 the Thirteenth Century B . C . according 10 theתו ' Western Anatolia

 . (Studies,אין

ספק שגם כחבלים פנימיים יותר של מערב אנטוליה היתה השפעה

תרבותית אגאית חזקה  ,ואולי נכון יותר לומר כי אזורים אלו היו מלכתחילה חלק ממרחב תרבותי אחד  ,אגאי -
מערב -אנטולי .

42
107

בדיעבד נוסיף וכהזיקה בין תרבות ' גויי הים ' ובין תרבותה של אנטוליה המערבית באה לידי ביטוי גם בתחומים
אחרים ( ראה  :זינגר  ,לעיל  ,הערה  , 5ושם הפניות לספרות בנושא )  ,אך אין בכך כדי להוסיף או לגרוע מתוקפם של

הנימוקים שנדונו

כאן .

שינויי אוכלוסין בארץ  -ישראל
בעקבות ההגליות האשוריות
נדב נאמן
מבוא
הגליות בהיקף רחב נתחוללו באשור כבר מן התקופה האשורית התיכונה  .שלמנאסר הראשון
(  1234 - 1263לפנה " ס )

בשבי לארצו

ב) .

!

14 , 400

מספר בכתובתו כי בעת מרד שפרץ

במנינישת

שבצפון מסופוטמיה לקח

איש מצבא האויב  ,לאחר שהעניש אותם בניקור עיניהם ( השווה שמואל א  ,יא

וכן כותב תוכולתרנינורתה הראשון

לפנה " ס ) שבראשית מלכותו עקר

( 1197 - 1233

נתון לשלטון חתי  ,מעבר לנהר פרת  ,והעבירם לתוך ארצו .

איש מתוך השטח שהיה

2

לעתים נועדה

ההגליה להקל מן הלחץ באזורי הגבול על ידי העברת קבוצות נודדים אל תחומי
דוגמאות להגליות כאלה אנו מוצאים בתקופת שלטונו של חגלת  -פלאסר הראשון

לפנה " ס ) .

28 , 000

הממלכה .

( 1076 - 1114

לאחר נצחונו על הפריגים ( בני מושכי) שפלשו מאנטוליה למחוזות הצפוניים  -מזרחיים

של ארצו  ,הגלה

6 , 000

איש מביניהם והושיבם בתחום

ממלכתו .

3

בשנה שלאחר מכן הוא היכה

קבוצות אחרות של נוודים  ,שהגיעו מתחומי האימפריה החתית החרבה ( בני כשכה ואויימו ) ,
והגלה

4 , 000

איש מהם לארצו .

4

הגליית תושבים לארצם של המנצחים לא היתה ייחודית

לאשורים  ,והם גם לא היו הראשונים שנקטו מדיניות מעין זו ; בכתובותיהם של מלכים שונים
ואחרים )

( בבלים  ,חתים  ,מצרים

באלף השני לפנה " ס אנו שומעים תדיר על עקירת תושבים

ממקומם והעברתם לתחומה של הממלכה

המגלה .

5

הידיעות על הגליות לתחומה של אשור מתרבות במאה התשיעית לפנה " ס  .במהדורת האנאלים
שלו משנת העשרים לשלטונו כותב שלמנאסר השלישי

לשנה העשרים הגלה
*

110 , 610

( 824 - 858

איש  6 ,וסך כל הגולים הנזכרים בכתובותיו של שלמנאסר מגיע ל -

המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס קבוצות אתניות בארץ  -ישראל בעת העתיקה  ,המרכזים לחקר ארץ -
ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי ואוניברסיטאות חיפה ותל  -אביב  ,תל  -אביב  ,ט  -י ניסן תשמ " ז (  9 - 8באפריל

. ) 1987
]

לפנה " ס ) שמראשית מלכותו ועד

1 , Wiesbaden 1972 , 5 530 ; see 14 . Borger, Einleitung
der

(Bbndbuch

Chr.

ז0ע Das zweite Jahrtausend

 . 57ק Orientalistik) , Leiden 1961 ,

.

1

!A . K . Grayson ,, Assyran

die assyrischen Kdnigsinschriften .

 .מאחר שאין כל טעם בהגליית עיוורים לאשור  ,הציע בורנר שהכתוב"

מכוון לניקור עין אחת כעונש והשפלה  ,בדומה למה שתבע נחש העמוני מבני יבש גלעד כתנאי לברית
2

3

גרהסון ,

שם  ,סעיפים

, 773

גרייסון  ,שם  ,ב  ,ויסבאדן

4

גרייסון  ,שם  ,סעיף

5

לדוגמאות ראה

. 783

, 1976

סעיף

. 18

. 12

.

 the Neo-Assyran : Empire , Wiesbaden :א !

 . 7 - 9תת  . 42 ,ק

. 1979 ,

והשווה

:

 . 70 -98קק ) 1973 ( ,
6

,

8 . Oded , MassDeportationsl:

 , 32צ Early Mesopotamia ' , / 2ת 'Prisoners of War

 . 40 ,ק Die Welt des Orients , 2 ) 1954 ( ,
5 34 -40טת11

עמו .

~

"

]

( Salmanassars 111 . ) 858 - 824

% 18

"

 . Gelbנ 1 .

ז 11 . Michel , 'Die Assur -

צ*41

מב נאמן

איש .

167 , 500

7

ביסוד הגליונן אלה עמדה מגמה לאכלס ערים ויישובים באוץ אשור גופה  ,תוך

החלשה מכוונת של ארץ האויב שממנה נלקחו הגולים  .דוגמה נאה לכך יכול לשמש אכלוס העיר

כלח ( נמרוד )  ,עיר הבירה החדשה שיסד אשורנציך9ל השני (  859 - 883לפנה " ס ) .
החמישית למלכותו

( 879

שאוכלוסיית העיר מנתה

העיר נחנכה בשנה

לפנה " ס )  ,ומן הכתובת המוקדשת לתיאור בנייתה וחנוכתה ניתן להסיק
16 , 000

איש  ,שהיו נתונים לפיקוחם של

1 , 500

פקידים .

8

במסע שערך

אשורנצירפל באותה שנה לאיזורים שבצפון ממלכתו ובצפון  -מזרחה הוא הגלה אלפי תושבים

( נזכרים

2 , 000

שמספרם

איש משלחו ,

1 , 500

ארמים מבית זונני ,

איש מסנינלשת ורבים נוספים

2 , 000

לא נמנה )  ,ומסתבר שהללו היו גרעין אוכלוסייתה של הבירה החדשה .

.

9

בכתובותיו מספר

אשורנצירפל שהושיב בשלח גולים ' מארץ סוחו  ,מכל ארץ לקה  ,מהעיר סיךקו אשר במעבר נהר
פרת  ,מכל ארץ ? מנאה  ,מארץ בית עדן וארץ חתי ומלותרנה שליט ארץ פתינה '

ן

הבירה החדשה

אוכלסה אפוא בגולים שהביא השליט האשורי ממסעותיו  .בשנים הבאות נמשכה מדיניות זו ,
ואשורנצירפל  ,וכן יורשו שלמנאסר השלישי  ,הגדילו בהדרגה את מספר תושבי

העיר .

האשורים גם העבירו יחידות מצבאות ממלכות שנכבשו  ,וצירפו אותן לצבאם על נשקן

וארגונן .

בדרך זו  ,שהיתה מקובלת בעיקר במאות התשיעית והשמינית לפנה " ס  ,הגדילו בהדרגה את

הצבאית .

עוצמתם

ח

לעתים הועברו אשורים למרכזי פחזות חדשות  ,שיסדו מלכי אשור באיזורי

שוליים  ,כדי לחזק את האחיזה במרכזים החדשים  .על מדיניות מעין זו אנו קוראים גם בכתובת
מישע מלך מואב  ,והיא אינה ייחודית

לאשורים .

ואולם המערכת הארגונית של הגליית המונים פותחה ושוכללה במיוחד בימי תולת  -כלאסר
השלישי מלך אשור (  727 - 745לפנה " ס ) ובדרך זו המשיכו גם יורשיו 2 .י בתקופה זו הונהגה תנועה

דו  -סיטרית של המוני גולים וזאת במגמה לבולל את תושבי האימפריה ולהפוך אותם ל ' אשורים ' .
למדיניות ההגליות החדשה היו מספר יעדים  ,שגם אם היו גלומים בשיטת ההגליות שנקטו מלכים
קודמים  ,הרי רק בתקופה זו באו לביטוי מלא 3 :י
( א)

שבירת מסגרות לאומיות קיימות  .לשם כך עקרו ממקומן קבוצות אוכלוסין גדולות ,

והעבירו אותן לחבלים מרוחקים  .במקומן הושיבו גולים ממקומות אחרים  ,שלא היתה להם שום
זיקה קודמת לתושבים הוותיקים  ,והם היו תלויים לחלוטין  -בבטחונם ובפרנסתם  -בשלטון

האשורי .
7

ב ' עודד  ' ,הגליות המוניות בתקופת האימפריה האשורית  :עובדות ומספרים '  ,ארץ  -ישראל  ,יד ( תשל " ח )  ,עמ '
; 64

8
9

10

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

גרייסון ( לעיל  ,הערה  , ) 3סעיף
גרייסון ( לעיל  ,הערה

, )3

. 20

. 682

סעיפים . 643 - 634
ב ' כתובת המשתה ' של אשורנצירפל ( גרייסון  ,שם  ' ,סעיף

גרייסון ( לעיל  ,הערה  , ) 3סעיפים . 653 , 591
מופיעה רשימה מורחבת יותר  ' :מאוץ מוחו  ,מהעיר שפילי  ,מכל או
מהעיר סיךקו אשר במעבר נהר פרת ומהמוני ארץ

11

12

ל2ה ' מארן

,

? מושה  ,מהארצות בית

) 677

1ס ? י בציורו ,

סמי ומלוטךנה שליט ארץ טתי ?ה ' .

עודד ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  , 50ושם בהערה  56הפניות לספרות נוספת
האשורית  -מטרות ומגמות '  ,שלמ " ק  ,ג (תשל " ט )  ,עמ ' . 164 - 162

;

הנ " ל  ' ,הגליות המוניות באימפריה

לדיון מורחב כבעיית ההגליות ומקומן בדברי ימי האימפריה האשורית ראה ספרו של ב ' עודד הנזכר בהערה

5

הנזכרים בהערות  11 , 7לעיל  .וכן ראה  :הנ " ל  ' ,הערות לחקר ההגליות ההמוניות בתקופת
האשורית
האימפריה מאמריו
לעיל  ,וכן
'  ,מחקרים בתולדות עם ישראל ואוץ ישראל מוגשים לעזריאל שוחט  ,ד ( תשל " ט )  ,עמ '

* 4 *4

; 40 - 26

3נ

הנ " ל  ' ,דרכי הביצוע של ההגליות ההמוניות באימפריה האשורית '  ,שלמ " ק  ,ב ( תשל " ז )  ,עמ '

לדיון מקיף ביעדי ההגליה ראה  :עודד

גם א ' מלמט  ' ,גלות אשור '  ,א " מ  ,ב ,

. 186 - 181

( לעיל  ,הערה  , )5עמ '  ; 74 - 41הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' . 173 - 159
ירושלים תשי " ד  ,טורים . 503 - 500

ראה

ין

ל

מצור לכיש  :תבליט אשורי המתאר שבויים עובדים בבניין ארמונו של סנחריב  .בשורה המרכזית  -כנראה
שבויים מלכיש ( השווה לתלבושות הגולים באיורים

האחרים)

נדב נאמן

( ב) דילול חבלים שהיה בהם ריכוז גדול של יסודות נוודים או נוודים למחצה  .מדיניות זו
בולטת בראש וראשונה באיזור בבל והמפרץ הפרסי ; האשורים עקרו משם עשרות אלפי תושבים
והגלום לכל רחבי האימפריה  .לשם הדגמה

( ארמים

וכשדים )

155 , 000

איש משבטי הכשדים ; סרגון השני ,

:

חגלת  -פלאסר השלישי הגלה

בעת מלחמתו במראוף  -טל דזי

איש ; וסנחריב הגלה בעת מסעו הראשון לבבל

208 , 000

איש ( המספרים הנמסרים במקורות ודאי

האשורים ) .

מוגזמים  ,אבל הם משקפים את מגמות השליטים

"

הגלה

מבבי

90 , 580

14

( ג ) שיקום חבלים רחבים ברחבי האימפריה  ,ביניהם איזורים שנפגעו קשה בעת מסעות הכיבוש
האשוריים במאות התשיעית והשמינית

לפנה " ס .

( ד) אכלוס עריה המרכזיות של אשור  ,אשר נבנו והורחבו על ידי מלכי אשור  ,בייחוד אמורים
הדברים בערי הבירה של אשור  ,דוגמת נינוה

ודור  -שרוכין .

כיבוש ארץ  -ישראל בידי האשורים וכינון פחוות בשטחה בימי תגלת  -פלאסר השלישי ומרגון
השני היה מלווה בעקירת קבוצות אוכלוסין ממולדתם והושבתם בחבלים מרוחקים ברחבי

האימפריה האשורית  .האשורים יסדו פחוות חדשות במרחב הכיבוש  ,שמנקודת מבטם נחשב
לאיזור הגבול עם מצרים  ,והושיבו בהן קבוצות אוכלוסין שהובאו מחבלים כבושים אחרים ברחבי

האימפריה .

כדי לעמוד על המגמות שהנחו את המדיניות האשורית באיזור ועל תוצאותיהן

היישוביות וההיסטוריות יש לבחון מספר היבטים

:

( א)

כיצד השפיע מעמדה הגיאו  -פוליטי של ארץ  -ישראל על מדיניות ההגליות של מלכי

אשור ?

( ב)

האם נקטו מלכי אשור מדיניות עקבית או שמא ישנם הבדלים במדיניותם של מלכים

שונים ?

( ג)

מהי הזיקה בין ההגליות מן הארץ ואליה

;

האם יושבו מחדש כל החבלים שתושביהם

הוגלו ?

מהי משמעותן של ההגליות לגבי תולדותיהם של חבלי הארץ השונים

( ד)

?

לשם בירורן של שאלות אלה ניתן להסתייע בתעודות אשוריות  ,בכתובים מקראיים  ,בממצא

האפיגרפי ובחפירות ובסקרים הארכיאולוגיים שנערכו במרבית חבלי הארץ  .להלן נסקור את עדות
המקורות הכתובים וננסה לשלבה בעדות

הארכיאולוגית .

ההגליות בימי תגלת  -מלאסר השלישי

(  727 - 745לפנה" ס )

איזור דרום סוריה וארץ  -ישראל נכבש על ידי תגלת  -פלאסר השלישי במהלך מסעותיו לאיזור
בשנים

732 - 734

לפנה " ס  .חלק מן השטח הכבוש סופה לאשור  ,וחלקו נשאר במעמד ואסאלי

משועבד 5 .י בעקבות הכיבוש באו ההגליות  .במקור המקראי המפורט ביותר ( מלכים ב  ,סו

כס )

נאמר  ' :בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת
ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד [ מונטגומרי מוסיף כאן מפסוק כה  :ואת ארגב ואת
14

1

"

Philadelphia
242

2
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8-

0ן Brinkman , Prelude 10 Empire: Babylonian Society and

 - 52 ,ק ;  . 81ם '  - 20ק ' 1984

) .ג  .נ

"

מסעות אלה ודמו פעמה רב ת במחקה ראה  :ח ' תדמוה ' תגלת פלאסר  ,א " מ  ,ח  ,ירושלים תו מ " ב  ,טותם
, 430 - 418

16

,נ

)

,

נ ש2ש  -ה"4 74א

"

יאירה ]

t

הסם הפגעת לספר ת

)of Kings (ICC

the Books

עספת .

"

0

critical and Exegetical Commentary

 . 451 - 452 , 455 - 456קק Edinburgh 1951 ,

ג

 . Montgomery ,ג 7 .

ההגליות האשוריות

ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה '  .עדויות על כיבוש הגליל והגלעד והגליית תושביהם
מופיעות גם בשופטים יח ל ובדברי הימים א  ,ה ו  ,כו  .נראה לי שההגליות הנזכרות היו שלב
בתהליך הפיכתם של החבלים הנכבשים לפחוות אשוריות

בימי חגלת  -פלאסר .

אזכור ישיר וחד -

לן

משמעי של סיפוח הגליל והגלעד לא שרד לנו בכתובות תגלת  -פלאסר או אחד מיורשיו  ,אבל

באחת מ ' כתובות הסיכום ' ( כתובות שאינן מסוג האנאלים ) של תגלת  -פלאסר ניתן להשלים

כך :

' [ארץ בית עמרי  ,אשר ] במסעותי הקודמים הפכתי את כל עריה [ לעיי חורבות  ,את כל רכושה ואת
,

השארתי . . .

ב] קרה לקחתי שלל  ,את העיר שומרון לבדה

' ( כאן

נקטע הטקסט ) .

8ן

זהו רמז שקוף

למדי לסיפוח  ,העולה בקנה אחד עם העובדה שגם דמשק  ,שכנתה הצפונית של ישראל  ,סופחה

באותו זמן למערכת הפחוות האשוריות .

9ן

יש לשים לב אף לכך שסרגון השני מזכיר בכתובותיו רק

את סיפוחה של שומרון  ,דבר המרמז לכך שיתר הממלכה סופח עוד קודם לכן  .מוטב אפוא להניח

שחגלת  -פלאסר היה זה שסיפח את רוב ממלכת ישראל לתחומה של אשור  ,ורק חבל ההר שמסביב
לעיר שומרון נשאר בשלטונו של מלך ישראל

האחרון .

בשני קטעים מקבילים ( אך לא זהים ) במהדורת האנאלים של תגלת  -פלאסר השלישי מופיעים
התיאורים

הבאים :

20

[ א ] XXJ

ערים ] משישה  -עשר מחוזות ארץ בית [ עמרי הפכתי] לעיי

[ חורבות . . .

שבויי העיר ו ] סוה  625 ,שבויי העיר ]. . . ' yy
 ( yyJISפסלות ? )  . . . ,א א שבויי העיר 9 ] 2סיסה  650 ,שבויי העיר שנמעון . . . ,
מרום [ ] . . .
[ ב]  [ 13 , 520 . . .איש  ] . . .על רכושם  [ ,בקרם וצאנם לקחתי בשבי  .העברתי ?

xx

א א שבויי העיר ] חנחון  650 ,שבויי העיר
]

ב] הרים נישאים [והובלתים לארץ

היחס בין המספר

אותם

?

פלונית ]

למספרים האחרים איננו ידוע  ,ורק על דרך ההשערה ניתן להניח שזהו סך

13 , 520

האיזור .

כל הגולים שנעקרו מן

טרומה ,

ן2

יתכן שארומה ומרום  ,הנזכרות בלא ציון מספרי גולים לפניהן ,

הופיעו במסגרת רשימת מקומות שרק חלקה שרד

לנו .

כל המקומות הנזכרים נמצאים באיזור הגליל התחתון ושולי עמק יזרעאל  :דברה היא דברת

17

זוהי הדעה

שהיתה מקובלת מאז ראשית המחקר.

Provinzen auf dem Boden

"

 desצ"

א ש ! ! מש~ ! ע0ץ? 8 . Forrer, Die

'63 ; 4 . 411 , ~ Das System der

 . 5קק Reiches , Leipzig 1920 ,

ראה :

'

"

~ des Reiches Israel ' , ZDPV,
 . 220 - 242 (=Kleine Schriften zur Geschichte des Volkesקק 52 ) 1929 ( ,

(  . 188 - 205קק M nchen 1953 ,

 . Israel, 11 ,אולם לאחרונה הוטל ספק במסקנות אלה  .ראה  " :אפעל ,

' אחריתה של ממלכת ישראל ' ~,א ' מלמט ( עורך )  ,ימי המלוכה  :היסטוריה מדינית ( ההיסטוריה של עם ישראל) ,
ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

; 125 - 124

הערה  , ) 15טור .424
18

 theבו

 . 72ק , 36 ) 1986 ( ,

19

.

 ,מש1ספיבא  .א ; 5 227 - 228טת . 38 , 11ק 1 , Leipzig 1893 ,
Eighth Century

20

הנ " ל  ' ,השלטון האשורי בארץ ישראל '  ,שם  ,עמ '

א

Judah

"

8. 0.

,

; 198 - 197

~יפ ,

 -אפשז

leserIII

P

05א ן

 the Kingdoms ofisraelaת' Historical ;and Chronological Notes 0
~

ח ' תדמור  ' ,גבולה ~
הדרומי של ארם דמשק '  ,ידיעות  ,כה ( תשכ " א )  ,עמ '

. 210 - 201

בציטוט זה  - xx :מספר ; צצ  -שם עיר  .רוסס ( לעיל  ,הערה
18א 18 -ב  .לדיון בקטע ראה  :פורר ( לעיל  ,הערה  , ) ! 7עמ '  ; 61 - 60ח ' תדמור  ' ,כיבוש הגליל בידי תגלת פלאסר
 , ) 18עמ ' , 38

שורות

,

הג ' מלך אשור '  ,ח " ז הירשכרג ( עורך )  ,כל ארץ נפתלי ( הכינוס הארצי הכ " ד לידיעת האר

עמ '
21

תדמור ( לעיל ,

; 67 - 62

נאמן ( לעיל  ,הערה

תדמור  ,שם  ,עמ '

. 67 - 66

 , ) 18עמ '

. 73

; 234 - 229

),

כ  ,לוחות

ירושלים תשכ " ח ,

ון14

1

1

"י
~
מצור לכיש

:

.1

משפחת גולים יהודיים נוטשים את העיר הכבושה  .קטע מתוך תבליט אשורי

ההגליות האשוריות

לרגלי הר תבור  ,שמעון בשוליים הצפוניים מערביים של עמק יזרעאל  ,מרום בתל קרני חיטין ,

22

חנחון  ,יטביתה וארומה בבקעת בית נטופה  .זהו אפוא מרחב מצומצם למדי  ,ואם אכן הוגלו ממנו
13 , 520

האיזור .

איש  ,הרי מדובר בהגליה של חלק ניכר מאוכלוסיית

23

נתוני הסקר הארכיאולוגי עולים בקנה אחד עם הכתובות האשוריות

:

איזור הגליל התחתון

התרוקן באופן משמעותי מיושביו בסוף המאה השמינית לפנה " ס  ,ובמשך המאה השביעית ואולי

גם במאה השישית היה האיזור שמם .
חורבן כבד שפקד את שתי הערים ועל ירידה יישובית או אף עזיבה לתקופה ארוכה בעקבות זאת .
מצב הדברים בגלעד אינו ידוע משום מיעוט המחקר הארכיאולוגי באיזור זה .
24

כך גם בחפירות חצור וכינרת ישנן עדויות ברורות על
25

מדוע אפוא לא ערך חגלת  -פלאסר הגליות לחבלי הגליל שסופחו  ,ומדוע לא עשו זאת גם
יורשיו ?

קשה כמובן להשיב תשובה החלטית על שאלה זו  ,אבל יתכן שהדבר נובע ממעמדו השולי

של האיזור במסגרת האימפריה האשורית

ומן הפוטנציאל הכלכלי הדל של חבל הגליל התחתון .

אין ספק שלמגידו  ,בירת הפחווה  ,שנבנתה מחדש והוקמו בה ארמון מושל ורבעי מגורים
מתוכננים היטב  ,הובאו גולים בפרק זמן לא ידוע  ,ולא מן הנמנע שכך נהגו האשורים גם במקומות
נוספים ( דוגמת מבנה השרד האשורי שנחשף בתחומי קיברן איילת  -השחר  ,ליד תל חצור)  26 .אבל
לרוב חבלי הגליל לא נודע כנראה מעמד חשוב בעיני האשורים  ,ולפיכך הסתפקו בריקונם
מאוכלוסייה  ,שעשויה היתה להתמרד ולגרום להם קשיים  ,והותירום

ההגליות בימי

מרגון השני

בשממונם .

( ו 705 - 72לפנה " ס )

הגליות מארץ  -ישראל
בעת עלייתו של סרגון על כסא המלוכה באשור פרצו מרידות ברחבי הממלכה  ,ובמרד נטלו חלק

רוב המדינות בשטחי סוריה וארץ  -ישראל  .לאחר שביסס את שלטונו באשור ונכשל בנסיונו
22

לזיהויה של מרום בתל קרני חיטין ראה

'

Biblical Historiography
.
:

"

 , Borders andDistricts~ 1ם18ת8י8א  .א

 . 119 - 126קק (Jerwalem Bibncal Studies , 4 ( , Jerusalem 1986 ,
23

שמעון ( אם אכן זוהי ההשלמה הנכונה של השם בכתובת ) היא העיר היחידה שמספר תושביה שרד ככתובת ( 650

נפש)  .לפי

מדידות שנערכו באתר ( ח ' רבת סמוניה ) נקבע ששטחה המיושב בתקופת הברזל ב '  -ג ' הגיע לשלושים

דונם בקירוב

) Y . . Portugali , ' 14 Field Methodology for Regional Archaeology [The Jezreel Valley

 . 187ק 9 ] 1982 [ ,

,

Tel' .

"

[  . ( Survey , 1981בחלוקת השטח במספר התושבים יתקבל ממוצע של

22

איש

לדונם  .עם זאת יש לזכור שבעתות מלחמה נהגה האוכלוסייה שישבה בפריפריה להתכנס למקומות המבוצרים ,

24

25

וטוכן שלא כל האנשים שנשבו נמנו עם תושבי העיר  .יש גם לשים לב לדמיון במספרי האוכלוסייה ביישובים
הנזכרים (  . ) 650 , 650 , 625לאור כל זאת מוטב להימנע מלערוך חישובי אוכלוסין בהסתמך על הנתונים
המופיעים בכתובת .
צ ' גל  ,הגליל התחתון בתקופת הברזל  ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת תל -
אביב ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ ' . 118
" ידין  ,חצור ' ראש כל הממלכות האלה '  ,תל  -אביב  , 1975עמ '  ; 184 - 171פ ' פרסן ונ ' רוזל  ' ,ארבע עונות חפירה
בתל כינרות '  ,קדמוניות  ,יט ( תשמ " ו )  ,עמ '
 , ZDPV, 102יden Jahren 1982 - 1985

; 27 - 25

' Kinneret, Vorbericht fiber die

me am See Genezaret

1 ( . 26 - 31ק  . ) 1986 ( ,לגבי הסקר שנערך באבל ב
ofJordan
 . Geratyז ] .
65 . ( , The~ .ש L. G . Herr

"
*

!

מעכה  ,ראה

 . 215 -221קק Siegfried 1 ] Horn , Barrien Springs 1986 ,
26

' Or

el -

~:

acah

,.

"'

Ausgrabungen auf
Tell
 - 80 ! 6 -ט6ג ' W. G . Dever ,

Ma

~Gateway

and Other SNdies ftesented ! 0

, 25זקנן  : The Assyrian Palace of Hazor? ' ,זשא8 ! Ayyelet 68 - 568

 . 233 - 237קק ) 1975 ( ,

'

Fritz ,

.ץ

'The Persian Building

"

North

Reich ,

.

)1

49

נדב נאמן

ירבוך  -שלטונז

להכניע את בבל ( שבה עלה למלוך

הכשדי ) י יצא סרגון בשנת

720

לפנה " ס  ,לדכא

את המרד בחבלים המערביים של האימפריה  .במהלך מסעו הוא היכה ברית של ממלכות סוריות
בהנהגת מלך חמת  ,ומשם הדרים  ,וליד רפיח ניצח את צבא מצרים
במהלך מסע זה

שיצא לעזרתו של מלך עזה .

כבש סרגון את שומרון  ,שהצטרפה לממלכות שמרדו באשור  ,וסיפח אותה לארצו .

וכך הוא מספר בכתובתו ( שנכתבה על גבי מנסרה שנמצאה בכלח ) על פרשה

זו 27 :

השומרונים  ,אשר [ לבם ] זעם על מלך [ שקדם ] לי שלא להשתעבד ולא להעלות מס ,
והתייצבו לקרב  ,בכוח האלים הגדולים אדוני לחמתי עמהם  ,ונשאתי כשלל

המסייעים להם .

על מרכבותיהם והאלים

200

( במהדורת

האנאלים ) 50 :

27 , 280

איש

מרכבות גייסתי

מהם למשמר המלכותי שלי  ,ואת שאריתם הושבתי בארץ אשור  .אכלסתי את העיר

שומרון יותר משהיתה קודם  .אנשים מן הארצות שכבשתי הושבתי בתוכה  .קצין שלי
הצבתי עליהם כפחה  ,ומניתי אותם עם בני

אשור .

לפי המסורת המקראית ( מלכים ב  ,יח יא ) הובלו הגולים והושבו ' בחלח ובחבור נהר גוזן וערי

מד "  .נהר חבור נמצא בצפון מסופוטמיה  ,חלח שוכנת מצפון לנינוה ומדי  -ברמה האירנית ,
באיזור שאליו ערך סרגון מסעות בשנים

רבים ,

27 , 280

713 - 716

לפנה " ס  .לפי הכתובת האשורית מדובר בגולים

איש  .אין לשער שמוצאם מעיר אחת ( שומרון )  ,ומוטב לאמץ את הסברה המקובלת

שנלקחו מחבל ארץ רחב שנכבש במהלך

המסע .

לכיבוש שומרון והגליית תושביה קדם כאמור נצחון אשורי על צבא מצרי שיצא לעזור למלך
עזה  .בעקבות הנצחון הגלה סרגון את המלך המורד  ,ולאחר מכן ' את העיר רפיח הרסתי  ,ההרבתי

ושרפתי באש .

9033

איש עם רכושם הרב לקחתי בשב "  .מספר הגולים הגבוה מלמד שגם כאן אין

מדובר בהגליית תושבי עיר אחת  ,אלא בתושבי מחוז  ,אולי אף רחב  -היקף  ,שנאספו והוגלו

מארצם .
כעבור שמונה שנים  ,בשנת
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את מרידתו של ימני מלך אשדוד .
סרגון

לפנה " ס  ,יצא הצבא האשורי שוב לחוף פלשת  ,הפעם כדי לדכא

28

על סופה של פרשת המרד מסופר בכתובת סיכום מפורטת של

:

הטלתי מצור על הערים

אשדוד  ,גת ואשדוד  -ים ולכדתי ( אותן ) .

לקחתי שלל את אלוהיו ,

נשיו  ,בניו  ,בנותיו  ,חפצי רכושו  ,אוצרות ארמונו  ,יחד עם אנשי ארצו  .שיקמתי את הערים
הללו והושבתי בהן אנשים מן הארצות אשר לכדתי  ,אשר מקרב
( = צאת

השמש) .

הפקדתי עליהן את קציני  ,מניתי אותם עם בני אשור

לתיאורי כיבושן וסיפוחן של שומרון ואשדוד ישנו מכנה משותף
27

[ מחוזות ]

15 .ע 05 25 - 41 ,חט  . 179 ,ק 16 ) 1954 ( ,

 Chronological -Historicalג
 . Spieckermann ,~ Judaא
.
unter

,

:

המזרח

וישאו את עולי .

בשני המקרים מדובר באופן

; . 7 . Gadd , 'Inscribed .Prismsם

11 from Nimrud' ,,

 11 0 ] Assur :תXLV-XLVI ; 11 . Tadmor , 'The Campaigns 0 ] 58 ]80

;  . 33 - 35קק  , 12 ) 1958 ( ,ןStudies , ] =/) 5

Study' , JournalofCuneiform

 . 349 - 350 ; 5 . Dalley, ' Foreign Chariotry andקק Assur 1~ der Sargonidenzeit, G ttingen 1982 ,

 . 36ק Irag , 47 ) 1985 ( ,

"

 111 and Sargon 11ז11080ע Tiglath -

"

]0

~
 the Armiesתו

. Cavalry

נראה לי

שבראשית שורה  28יש להשלים ענ ימצ , ( [ SA -לבם ' )  ,וזאת לאור המקבילה ממהדורת האנאלים של
Paris
Lie 1% e Inscriptions 01 Sargon 11

קאן

ראה 05 249 - 250 :טט  . 38 ,ק 1929 ,
28

,

King of

סרגון .
A.G.

לפרשת מרירתו של ימני ודיכויה ראה  :ח ' תדמור  ' ,מסעות המלחמה האשוריים לפלשת '  " ,ליוור ( עורך ) ,
היסטוריה צבאית של ארץ  -ישראל בימי המקרא  ,תל  -אביב תשכ " ד  ,עמ '  ; 275 - 272נ ' נאמן  ' ,מסעות מלכי אשור
ליהודה לאור תעודה אשורית חדשה '  ,שלמ " ק  ,ב ( תשל " ז )  ,עמ '  , 173 - 170ושם בעמ '
לספרות נוספת .

, 170

הערה

20

הפניות

ההגליות האשוריות

מפורש על הגליה דו  -סיטרית ועל הפיכת האיזור למרכז שלטון אשורי  .בכיבוש שומרון נזכר מספר
המוגלים ממנה  ,אבל חסר אזכור מוצאם של הגולים שהובאו למחוז

;

לעומת זאת אין נתונים

מספריים בקטע המספר על כיבוש אשדוד  ,אבל נאמר במפורש שהגולים אליה הובאו

ממזרח .

ואכן  ,בשנים שקדמו לכיבושה של אשדוד לחם מרגון ברמה האירנית  ,וכפי שנראה להלן ניתן
להניח שהגולים שיושבו באשדוד ובסביבתה הובאו מאיזור

זה .

הגליות לארץ  -ישראל
בשתי מנסרות שנתגלו בנינוה ובאשור  ,בפסקה המתארת את סיומו של המסע האשורי לרמה
האירנית בשנת

716

לפנה " ס  ,שרד תיאור מקוטע מאוד  ,שניתן לנסות ולשחזר אותו באופן

הבא :

29

'  ( . . .אנשים ) מתוך אוץ [ פלונית הגליתי ו] בארץ אשר [את שמעה לא ידעו /שמעו  ,בעיר פלונית ] ,

השוכנת בגבול נחל מצנרים  ,טריטוריה שמקומה לחוף ] המערב ( = מבוא השמש )  ,הושבנתי אותם .
ביד פלוני ]  ,שיח ' העיר לבן  [ ,הפקדתי אותם ] ' .
במקום אחר טענתי כי נחל מצרים הנזכר במקרא ובכתובות מלכי אשור הוא נחל הבשור ( נחל
עזה )  ,וכי הגולים הנזכרים בכתובת המצוטטת יושבו בחבל זה  ,בין היתר גם בתל ג ' מה  ,שניתן אולי
לזהותה עם ארןה הנזכרת בכתובות מלכי

מתוך ממצא אפיגרפי שנתפרסם

אשור .

30

להשקפה זו ניתן להביא כעת סימוכין נוספים

לאחרונה .

בחפירות שנערכו בתל ג ' מה  ,אתר שהיה בלי ספק מרכז השלטון האשורי באיזור נחל הבשור ,
נמצאו שני אוסטרקונים  ,והם פורסמו על ידי י '
האשורית ' ,

32

שקדם לבנין הקשתות

לפנה " ס ' .

נוה  .יי

אוסטרקון אחד נמצא ב ' חדר מן התקופה

והוא שייך סטרטיגרפית ' לסוף המאה השמינית או המאה השביעית  ,כנראה בשלב

האשורי ' ' .
3

האוסטרקון השני תוארך ל' ראשית או אמצע המאה השביעית

הכתיבה בשני האוסטרקונים מסודרת בשורות  ,ובין כל צמד מלים מפרידה נקודה  .נוה

34

פירש את שני האוסטרקונים

כרשימה של שמות  ,והניח שמדובר בבן ובאביו ( ' פלוני בן אלמונ " ) .

באוסטרקון הראשון נרשמו רק שמות  ,ואילו בשני  -שלרוע המזל שרדו בו רק סופי השמות של

הטור הראשון  -מלווים השמות בכמויות של מצרכים שניתנו ודאי לאנשים

אלה .

חמישה מן השמות באוסטרקון הראשון מתפרשים כשמות שמיים  -מערביים ( שלם  ,בעל  -שמא ,

טב) .

בעלא  ,נתן ,

אבל כל יתר השמות אינם שמיים  ,ורבים מהם מסתיימים באות שי " ן  .נוה הציע

שהללו שמות של תושבים מקומיים ( פלשתים) או שמות של שכירים זרים שמוצאם במערב ( יונים ,
כרים  ,לידים וכיוצא באלה )  ,והם

הועסקו על ידי האשורים או על ידי מלך עזה ' .
5

ואולם שכירים

ממוצא ים תיכוני לא הועסקו ככל הידוע לנו על ידי האשורים  ,והם מופיעים לראשונה בחוף פלשת
( לעיל ,הערה  , ) 27עמ '

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '  ; 271מ

נאמן  ' ,נחל מצרים והמדיניות

29

תדמור

30

האשורית באתור הגבול עם מצרים '  ,שלמ " ק  ,ג ( תשל " ט)  ,עמ '  , 142- 141ושם בהערה  14הפניות לספרות נוספת .
נאמן  ,שם  ,עמ ' . 153 , 144 - 142

31
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; 42 - 41

.

B C . E . Philistia : The New Evidence
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32

 . 2746ק 24 ) 1974 ( ,

33

נוה ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

11 ,

G . W . van Beek , ~ Tel Gamma ' ,

 . 11לסטרטיגרפיה וטל תל ג ' מה ראה ! G . W . van Beek , 'Jemmeh , :ש

 the Eoly land ,א ! Excavations

 . 546 - 547קק Jerusalem 1976 ,
34

נוה  ,שם  ,עמ '
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35

נוה  ,שם  ,עמ '

, 14
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)04 . ( , Encyclopedia Of~ .
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מצור לכיש

52

:

משפחה יהודית יוצאת לגלות מלכיש הכבושה  .קטע מתוך תבליט אשורי

רק בשליש האחרון של המאה השביעית לפנה " ס  ,בעת שהאיזור נכבש על ידי המצרים  .כמו כל אין
לשער שנתיניו של מלך עזה שהו בתל ג ' מה  ,שכאמור סופח על ידי אשור  ,ואף קשה להניח
שבתקופה זו  ,מאות שנים לאחר הגירתם במאה השתים  -עשרה לפנה " ס  ,נשאו תושביה הקדומים

של פלשת שמות מארץ מוצאם  .מלכי פלשת הידועים לנו מתקופה זו נושאים בדרך כלל שמות

ההגליות האשוריות

שמיים  -מערביים  ,ואין בכל התעודות שבידינו סימוכין כלשהם להנחה בדבר שמות פלשתיים
קדומים לצאצאים  ,ובוודאי אין כל יסוד להשערה כי הנזכרים היו פלשתים ששימרו את שם בית
האב הקדום שלהם מהתקופה שלפני הגירתם לארץ
המפתח לפירוש האוסטרקונים הם השמות

השמיים  -מערביים :

במקום ראשון  ,כשמות של בנים  ,ואילו שמות האבות
למהגרים :

והשתמשו בו כתחליף לשם האב הביולוגי.
( 11

36

כל חמשת השמות מופיעים

במספר) אינם שמיים  .תופעה זו טיפוסית

האבות נושאים עדיין שמות מארץ מוצאם  ,בעוד הדור השני מאמץ שמות מקומיים ,

בנסיון להשתלב בסביבה החדשה ולא לבלוט כזרים  .עלינו להניח אפוא שנושאי השמות הלא -
שמיים באוסטרקונים הם גולים שהובאו למקום על ידי האשורים  .מאחר ששתי המנסרות שבהן

נזכרת ההגליה לאתור נחל מצרים ( = חבל הבשור) מתארות את אירועי שנת
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לפנה " ס  ,הרי

האוסטרקונים  ,שנכתבו בימי בניהם של הגולים  ,שייכים לראשית המאה השביעית לפנה " ס לערך ,
תאריך התואם היטב את הנתונים הסטרטיגרפיים והפליאוגרפיים של שתי

הכתובות .

לאור זאת עלינו לבחון את בעיית מוצאם של הגולים הנזכרים בכתובות האשוריות  .סרגון ערך

כאמור מסע לרמה האירנית בשנת  , 716ופרטי מסע זה ידועים ממהדורת האנאלים מארמונו
בח ' ורסטד ( דור שרוכין )  ,משתי המנסרות שהזכרנו קודם  ,ומאסטלה שנכתבה במהלך המסע

ונתגלתה בנא ' 2אפסאטאד שבאירן ' .
7

לפי המתואר בכתובות אלה עבר סרגון במהלך מסעו במספר

ממלכות ששכנו בשוליים המערביים של הרמה האירנית  ,כבש אותן וסיפח את חלקן לאשור  .הוא

שיקם את מרכזי הפחוות החדשות ( כרלה  ,כיקושים  ,ס  ,ךמ ' ר)  ,והושיב בהן גולים שמוצאם איננו
נזכר  .אין ספק שהמסע לרמה האירנית היה מלווה בהגליה דו  -סיטרית  :מאיזורים שונים ברחבי
האימפריה ( כולל מהרי שומרון  ,שהרי ' ערי מדי ' נזכרות כאחד ממקומות ההגליה של גולי ישראל

במלכים ב  ,יח יא ) לחבלים שסופחו  ,ומן החבלים המסופחים למקומות

שונים ברחבי האימפריה .

באחת מכתובות סרגון נזכרת הגליה מוישדיש וכולה שבארץ מני אל חמת  ,ממלכה שסיפח סרגון
במסעו בשנת
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לפנה " ס  38 .גולים נוספים הובאו כמסתבר לאיזור הגבול עם מצרים  ,שכן גם משם

הגלה סרגון תושבים באותה שנה  .תיאור ההגליה לנחל מצרים בסיום המסע בשנת  , 716כפי שהוא
מובא בשתי המנסרות  ,משקף מוטיב ידוע של העברת תושבים מן הגבול המזרחי של האימפריה ,
מאיזור מדי  ,אל הקצה
36

הדרומי  -מערבי  ,ומסיבה זו נבחר לחתום את פרשת המסע .

Some Philistine N
'
amesfrom 'the Kindgom ofl
 . 20 - 24קק , 37 ) 1987 ( ,זקנן . Gaza ' ,

) . Kempinski ,ל .

על

בסיס צר של שני שמות שלמים ( אנש ופפש  ,שניהם שמות קצרים העשויים להתפרש בשפות שונות ) ומספר

אלמנטים לשוניים חלקיים קבע קמפינסקי שמוצא השמות אנטולי  .מכאן הוא הפליג להשערה ששמות האבות
הם שמות של בתי אב

( קלאנים ) ,

שנשמרו משך מאות שנים בחוף פלשת ( מהמאה השתים  -עשרה ועד המאה

השביעית לפנה " ס )  ,והחליפו את שמות האבות הביולוגיים ברשימות מינהליות אלה  .אבל לכל ההשערה על
שימור שמו של בית האב אצל מהגרים אין כל יסוד בתעודות המזרח הקדום  ,והמקבילה היחידה המובאת

מכתובת טזק ) נדה משקפת זיקה לאב האפונימי ( כפי שמקובל גם בעולם השמי  -מערבי )  ,ואין לה ולא כלום עם
הנושא הנדון ( אזיתודה אינו קרוי ' בן מפש ' בתעודה מינהלית )  .גם ההנחה שהאוסטרקונים קודמים להשתלטות
האשורית על פלשת ( שם  ,עמ '  ) 20היא חסרת יסוד  :המבנים המקומרים נוסדו רק בשלב מתקדם בתקופת

37

38

השלטון האשורי ( ייסודם תוארך על ידי החופר לימי אסרחדון  .ראה  :ג " ו ואן  -ביק  ' ,מבנים אשוריים מקומרים
בתל ג ' מה '  ,קדמוניות  ,ו [ תשל " ג ]  ,עמ '  ) 27 - 25ואינם מייצגים את ראשית האחיזה האשורית במקום  .לתארוך
.
האוסטרקונים לראשית המאה השביעית  ,ראה הערות !  33 - 3לעיל .
ליא ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  , 17 - ! 2שורות  ; 100 - 78תדמור ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  , 92 - 87ושם הפניות לספרות
 -Assyrian Stelae romאשא L . D . Levine , Two
נוספת ;  . 25 - 50קק Iran , Toronto ! 972 ,
Itschen ufd Originalen neuם11 . Winckler , Die Keilschrifttexte Sargons nach den Papierabkl1

 . 106 - 109 , lines 49 , 56קק herausgegeben , 1 , Leipzig 1889 ,

511

כיבושה של עשתרות והובלת השבויים מתוכה  ,מתבליטי הארמון בנמרוד

על ניתוח כתובות סרגון ועל הממצא הארכיאולוגי  ,יש אפוא גם בסיס לשוני טוב  .עם זאת  ,יש
לזכור שידיעותינו על תושביה הקדומים של הרמה האירנית מוגבלות מאוד ורובן עקיפות  ,וצדוק
הציע אטימולוגיות נוספות  ,פחות ודאיות  ,לשמות

ההגליה לאיזור נחל הבשור בשנת
שנערכו בימי סרגון

716

נוספים .

היתה רק הראשונה בשורת הגליות לארץ  -ישראל

:

( א ) בכתובת האנאלים של סרגון מח ' ורסבד

נאמר :

' בעזרת האל אשור אדוני הכיתי את בני

תמוד איבוידי  ,טךסיסגי ו ? יסה ' בני ערב הרחוקים יושבי המדבר  ,שאינם יודעים ( מרות ) מפקח

ופקיד  -ממונה ואשר טרם העלו מנחה לאף מלך

שומרון ' .

40

( מקודמי ) .

את שאריתם הגליתי והושבתי בעיר

אפיזודה זו מוצגת באנאלים כקשורה עם ה ' מס ' ( = מנחה ) שהעלו פרעה מלך מצרים ,

שמשי מלכת הערבים וןמ ? אטר השבטי  ,ונראה לי שיש לתארך את העלאת מנחות אלה לשנת
לפנה " ס  .י 4קבוצת הגולים הראשונה הובאה אפוא לשומרון חמש שנים לאחר סיפוחה

( ב) הזכרנו כבר את פרשת סיפוחה של אשדוד בשנת

712

האירנית בשנת
713 - 716

40
41

לאשור .

לפנה " ס  ,וציטטנו את הקטע המדבר

על הבאת גולים למקום מן המחוזות שנכבשו במזרח ( ' צאת
716

715

השמש ' ) .

מסעו של סרגון לרמה

לא היה אלא הראשון בסדרה של ארבעה מסעות שנערכו לאיזור זה בשנים

לפנה " ס  ,ומסתבר שבאחד ממסעות אלה נעקרו משם תושבים והובאו

ליא ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  , 23 - 20שורות
ראה  :נאמן וצדוק ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ '

. 123 - 120
. 43 -42

לאשדוד .

_

ן5

נדב נאמן

( ג ) על ההגליה העיקרית לשומרון מסופר במלכים ב  ,יז כד במלים אלה  ' :ויבא מלך אשור מבבל
ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את שמרון וישבו

בעריה '  .נ " ר דריוור 42ור ' צדוק 43עמדו על כך שמוצאן של כל הקבוצות הללו מבבל ומחבלים
שמצפון  -מזרח לה  ,ואף אחת מהן לא באה מסוריה  .בבל וכותה הן ערי קודש בבליות ידועות ; עוה

שכנה על נהר אנקנו  ,בגבול בבל עם עילם ; חמת הוא שמו של שבט ארמי ושל עיר שמקומה לא
רחוק מעוה ; ספרוים הוא כנראה שמו של יישוב בתחום השבט הכשדי בית ומוכני  .כל המקומות
הללו שוכנים בשטחים שאליהם הגיע סרגון במסעותיו בשנים

במראדך  -בלאדן

709 - 710

לפנה " ס  ,בעת מלחמותיו

הכשדי .

לפי כתובותיו של סרגון הוגלו במסעותיו אלה

90 , 580

איש מבית ?וין ומחבלים שבטיים

הסמוכים למקום מושבם של בני יכין  .קבוצות מן הארמים והכשרים הללו הוגלו לקליד ולשמוח
שבדרום אנטוליה  ,בעוד בני כומוח

בני בבל  ,בורסיסה  ,ליש  ,ניפגר ,

הוגלו לערי בית יכין .

טוף

44

וארץ דיר  ,הנמצאים

באיגרת של סרגון אל נציב קוה נזכרים

בקוה .

45

מסתבר שהללו הוגלו על ידי

סרגון  ,ובין הגולים היו גם בני ערי הקודש הבבליות ( בבל  ,בורסיפה

וניפור) .

ברור אפוא שמרגון

ניצל את ההזדמנות להגלות קבוצות המתנגדות למדיניותו מקרב תושבי הערים הבבליות

החשובות  .רשימת המוגלים לשומרון כפי שהיא מובאת במקרא כוללת בני ערי קודש בבליות
( בבל וכותה ) ותושבים מאיזורי הפריפריה ( עוה  ,חמת וספרוים )  ,כלומר בני שתי הקבוצות שהוגלו

על ידי סרגון במסעותיו לבבל  .ניתן אפוא לתארך את ההגליה העיקרית לשומרון ולעריה לאחר
מסעות סרגון לבבל בשנים

709 - 710

לפנה " ס .

46

עדות להושבתם של גולים במחוז בית  -אל באה ברשימת ערי בנימין ביהושע יח כא  -כד  .אחת
הערים נקראת ' העוים '  ,ומקומה במחוז איננו

ידוע .

המנהג לכנות מקום על שמה של קבוצת

47

אוכלוסין שישבה בו ידוע ומקובל במזרח הקדום ( כגון השם יבוס לירושלים )  ,ונראה שהמקום

כונה על שמם של העוים שהושבו בו  .מקום אחר באותה רשימה נקרא כפר העמני  ,אולי על שם

גולים שהובאו מחבלי הספר של ארץ עמון  .רשימת ערי בנימין מאוחרת להגליות שערך סרגון
לפחוות שומרון  ,ומסתבר שמקצת מן הגולים הושבו סמוך לבית  -אל  ,דבר הנרמז גם בסיפור

הפולמוסי על גולי שומרון במלכים ב  ,ת נד  -לג  .דומה שגם השם כפר כסדיה  ,הנזכר בכתובת

42
43

*  . 18 * - 20קק  . Driver, ' Geographical Problems ' , Eretz Israel , 5 ) 1958 ( ,א 3 .

)
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שורות
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46

47

לדעת אחרת ראה  :ח ' תדמור  ' ,קווים לתולדות שומרון למן ייסודה ועד הכיבוש המוקדונ "  ,י ' אבירם ( עורך ) ,
ארץ שומרון ( הכינוס הארצי השלושים לידיעת הארץ )  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ ' . 71 - 70

ז ' קלאי  ,נחלות שבטי ישראל  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '  ; 337וראה  ' :עוים  ,העוים '  ,א " מ  ,ו  ,ירושלים תשל " ב  ,טור

 . 100שמא גם ' העפנ " הנזכר באותה רשימה ( יהושע יח כד ) אינו אלא שמה של קבוצה שהוגלתה מאיזור
ראה גם  :ז ' קלאי  ' ,עפני  ,העפנ "  ,שם  ,טורים . 322- 321

בבל ?

ההגליות האשוריות

מבית  -הכנסת ברחרב ומזוהה בח ' ובת כשדה דרומית  -מערבית לטובאס  ,נקרא על שם כשדים
שהוגלו למקום  ,אל נכון בימי

ניתן לקבוע שבשנים

סרגון .

708 - 720

48

לפנה " ס נערכה שורה של הגליות אל הארץ וממנה  .גולים

מאיזורי הר שומרון וחוף פלשת הוגלו מן הארץ לחבלים שונים ברחבי האימפריה

האשורית .

במקומם של המוגלים הובאו קבוצות אוכלוסין מארצות שונות  :גולים מן הרמה האירנית הושבו
בתחום ממלכת אשדוד וסמוך לגבול עם מצרים ; ערבים מצפון חצי האי ערב הושבו בעיר שומרון

;

וקבוצות מערי הקודש הבבליות ומאיזורי הפריפריה הובאו לפחוות שומרון  .יש אפוא הבדל בולט
בין מדיניותו של חגלת  -פלאסר השלישי לזו של
תושבים מן הארץ  ,ולא הביא אחרים במקומם

;

סרגון :

ככל הידוע לנו חגלת  -פלאסר הגלה

ואילו סרגון ערך הגליות דו  -סיטריות  ,ובמקום

תושביה הוותיקים של הארץ הביא אנשים מרחבי האימפריה  ,ודאג תמיד ליישב את החבלים

שניטשו .
בהקשר זה ראוי במיוחד להדגיש את מגמת הפיתוח וחיזוק האחיזה האשורית באיזור הגבול
עם מצרים  .בכתובת על גבי המנסרה שנמצאה בכלת כותב סרגון

:

49

' פתחתי את הגבול ( =1א [צ]1 !-

 )4החתום של מצרים  ,בוללתי את בני אשור עם בני מצרים וגרמתי שיסחרו אלה עם אלה '  .למגמה

זו יש לקשור את ייסוד היישוב המבוצר והמתוכנן ברושייש ליד דיר אל  -בלח  ,בין נחל הבשור ( נחל

מצרים ) לרפיח  .יישוב זה  ,שנחשף לא מכבר  ,משתרע על פני
למחצית השנייה של המאה

השמינית לפנה " ס .

50

דונם והקמתו תוארכה

100 - 80

ייסוד העיר חייב הבאת קבוצות אוכלוסין שיהוו

תשתית קבע למקום החדש  ,ונראה לי שחלק מן הגולים  ,שהובאו מן הרמה האירנית בשנת
לפנה " ס ויושבו באיזור נחל מצרים  ,הובאו לרוקייש  ,ואם

716

כן יש לקבוע שהיישוב נוסד בשנה זו .

במרוצת הזמן התפתח האתר ואוכלס בצפיפות ; הוא הפך מרכז סחר חשוב בחוף פלשת הדרומי ,
והמשיך להתקיים עד לשלהי התקופה

הפרסית .

ההגליות בימי סנחריב ובימי יורשיו
במוקד הדיון במדיניות ההגליות של סנחריב עומדת פרשת מסעו לחוף הלבנון ולארץ  -ישראל
בשנת

701

לפנה " ס  .המסע נערך בעקבות מרידה שפרצה לאחר מותו של סרגון בשדה הקרב

באנטוליה בשנת

705

לפנה " ס  ,מרידה שבראשה עמד חזקיהו מלך יהודה  .פרשת המרד והמסע

האשורי אינה מענייננו כאן  ,ונסתפק בציטוט הפסקה המדברת בהסדרי סנחריב לאחר נצחונו על
מלך יהודה

:

' הוצאתי מתוכן ( מהערים הכבושות )  200 , 150נפש  ,מקטון ועד גדול  ,איש ואשה ,

סוסים  ,פרדים  ,חמורים  ,גמלים  ,בקר וצאן עד אין ספור ומניתי עם
 .ק 42 ) 1985 ( ,

]Yibliotheca Orientalis ,

Zadok , 'Samarian Notes ' ,

48

569

49

לתעתיק הקטע ולדיון בו ראה  :תדמור ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ ' ; 35 - 33

נאמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 156

לאחרונה הציע ר ' בורגר להוטלים

מקובלת עד כה 1 , Gdtersloh 1984 ,

שלל ( י) ' .
%.

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

' גכול '  ,במקום ההשלמה

(lmwelt des .Alten Testaments ,

; 272 - 271

' פרופ ' שהיתה

. Kaiser , ]86 . [ , Texte aas der

()

 :ת1

 . 382 , noteק  .ההשלמה ' גבול ' תואמת טוב יותר לקונטקסט הכללי והולמת היטב את שרידי הסימנים כמנסרה
50

מכלת ( ראה  :גד 1לעיל  ,הערה  , ]27לוח  , 46שורה  , )46ולפיכך הועדפה בתרגום הפסקה .
א ' אורן ואחרים  ' ,מרכז מסחרי פיניקי בגבול מצרים '  ,קדמוניות  ,יט ( תשמ "ז)  ,עמ ' . 91 - 83

57

לאור האמור בהערה

הקודמת יש להשמיט את זיהויה של רוקייש עם ה ' כרום החתום ' של מצרים  ,כמוצע במאמר ( שם ,

מסיבה זו יש גם לדחות את הזיהוי של ה ' כרום החתום ' עם תל אבו סלימה  .ראה
החתום של מצרים " '  ,או

-,

ישראל  ,סו

( תשמ " א ) ,

עמ '

. 287 -283

:

עמ ' . )90

ר ' רייך  ' ,לזיהוי ה  " -טע1 : 4

, .

ן

ן ע ציי

י.

,

.

 ,ג. . ,

, , ,, , , .
.

:

,,

י

ין

,

(,

,

/

קצין מוליך שבויים
בדווים  -קטע
מתוך תבליטי
הארמון המרכזי של

תגלת  -פלאסר
בנמרוד

( כלח )

בכתובות סנחריב מלמד שמטרתו העיקרית במסע ליהודה היתה להחליש את הממלכה ,

שנשארה הכוח העיקרי באיזור התווך שבין תחומי השלטון האשורי והמצרי  .לפיכך נקט סנחריב
במכוון מדיניות של הרס וחורבן בכל אתר ואתר  ,והשם חבלים נרחבים של הממלכה  .הוא הגלה

תושבים רבים מהאזורים הנכבשים  ,והעבירם למקומות לא ידועים ברחבי האימפריה  .ביטוי
למגמת ההגליה של תושבי יהודה אנו מוצאים גם בנאום רבשקה  ,שליהו של סנחריב  ,לתושבי
ירושלים הנצורים ( מלכים ב  ,יח

לא  -לב ) :

' עשו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו

ושתו איש מי ברו ; עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ

זית יצהר ודבש וחיו ולא תמתו '  .אין ספק שהמכה שספגה יהודה במסע האשורי בשנת

701

לפנה " ס היתה מכה אנושה  ,ונראה שעד לחורבן הממלכה בידי בבל  ,יותר ממאה שנה לאחר מכן ,
לא התאוששה מן המהלומה  ,ועוצמתה נפלה בהרבה מזו שהיתה לה בתקופה שקדמה למסע

סנחריב  .יי
עדויות לחורבן ולהרס הכבד שהיו מנת חלקה של ממלכת יהודה נתגלו בחפירות שנערכו

באיזור השפלה  .אתרים מרכזיים שחרבו במסע לא נושבו עוד ( בית שמש  ,תל עיטון  ,תל בית

מירסים )  ,ובאחרים ניכרת ירידה בעוצמת הביצורים ובאיכות הבנייה ( לכיש) .
פריחה בחוף פלשת במאה השביעית  .בייחוד בולט הדבר בעקרון ( תל מיקנה ) ,
52

51

58

52

נ ' נאמן  ' ,הנגב בשלהי ימיה של ממלכת יהודה '  ,קתדרה  ( 42 ,טבת תשמ " ז )  ,עמ '

לעומת זאת ניכרת

שכנתה הסמוכה

. 15 - 11

ד ' אוסישקין  ' ,לכיש בימי ממלכת יהודה  -סיפור החפירות הארכיאולוגיות החדשות '  ,קדמוניות  ,טו ( תשמ " ב ) ,
עמ '  ; 56 - 53 , 46 - 45י ' אהרוני  ,הארכיאולוגיה של ארץ ישראל  ,ירושלים  , 1978עמ ' 8 . Ayalon , ; 231 - 226
 . 54 - 62 ; )( .קק  Tel Aviv , 12 ) 1985 ( ,מ ' 810שזך  Age Strata 81תסג 'Trial Excavation of Two
the Lachish , Tell Beit hfirsim

)0

"

Relation

1 )5

Zimhoni , 'The Iron Age Pottery 01 Tel ' Eton and

 . 63 - 90עק  and Arad Assemblages , Tel Aviv , 12 ) 1985 ( ,ושם הפניות למסרות

קודמת .
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של יהודה במערב  ,שצמחה ושגשגה בתקופת הירידה הגדולה של יהודה במאה השביעית  .אין
ספק שיש קשר ישיר בין הדברים  ,ושגשוגה של עקרון נבע מהרחבת תחומה ומהנסיגה הגדולה
שחלה אצל הממלכה המתחרה

במזרח .

53

מספר הגולים שנוקב סנחריב בכתובתו -

- 200 , 150

ודאי מוגזם  .ואולם אין ספק שהמאמץ

האשורי להחליש את הממלכה הביא להגלייתם של אלפים רבים מבני יהודה  ,וחולשתה הגדולה
של יהודה בתקופה שלאחר מכן נבעה במידה רבה מעקירתם של רבים מתושביה  ,מבלי שאחרים

יבואו במקומם  .יהודה לא היתה מעולם ויחווה אשורית  ,ולפיכך לא היה לאשורים עניין בשגשוגה

ובצמיחתה  .יתרה מזה  ,ניתן יראות

שסנחריב סטה במידה רבה מן המדיניות של אביו  ,צמצם את

המעורבות האשורית בגבולות הדרום  -מערביים והצפון  -מערביים של האימפריה  ,והשקיע מאמץ

ניכר בפיתוח הערים המרכזיות של אשור  ,וראש לכל נינוה  ,עיר בירתו .
נ5

לחפירות בתל מיקנה ( עקרון ) ראה :

,

Ekron of

!0

~ The Rise and Fall

54

קשה למצוא סימוכין

Dothan ,

 .ז ש תטו
)

[)

5.

 . 197 - 222קק 50 ) 1987 ( ,
' . Philistines ' , Biblicalלהיקף גבולה המערבי של ממלכת יהודה
במאה השביעית  ,ראה נ ' נאמן  ' ,רשימות הערים של יהודה ובנימין וממלכת יהודה בימי יאשיהו '  ,ציון  ,נד

( תשמ " ט )  ,עמ '
54

. 63 - 56

להדגשת ייחודו של סנחריב בין מלכי אשור ראה  Assyrian Geography . Part 1 : :תן Reade , Studies

 . 47 - 50קק Revue d'Assyriologie [=RAJ , 72 ) 1978 ( ,

"

א "ע "

תוא

] and the Waters 0

 . 11 .נ

. Sennacherib

בכתובותיו של סנחריב מודגשים במיוחד עניין הבנייה והחידושים הטכנולוגיים  ,ודומה שהדבר נובע מאינטרס

מיוחד של המלך בכך  .ראה לאחרונה  :ריר  ,שם  ,עמ '

, 72 - 47

 , 180 - 157ושם ספרות נוספת  .לגבי מדיניותו החדשה

של סנחריב בחזית הצפונית  -מערבית של האימפריה ראה  . 79 - :עק 1948 ,

Ankara

,

al

'

Landsberger,,

3.

ק11ן

להנחה  ,המופיעה תדיר במחקר  ,שסנחריב התכוון לספח את יהודה לתחומו .

55

להיפך  ,ניתן לראות

שבראשית מלכותו הוא אפשר לבני אשדוד להמליך עליהם מלך  ,לצדו של הנציב האשורי שהציב

אביו .

אביו במקום  ,והפסיק את תהליך הסיפוח של חוף פלשת שהחל בו

56

תמורה זו במדיניות

האשורית הביאה לכך שהופסקה תנופת הפיתוח שהחל בה סרגון בפחוות האשוריות בארץ  ,ואין

אנו שומעים עוד על הגליות שנערכו אליהן  .סנחריב עשה מאמץ לשמור על הקיים ולהגיע
לסטטוס  -קוו ביחסיו עם מצרים  ,שכנתה הדרומית של אשור באיזורנו  ,ויש לראות במדיניות זו
תפנית לעומת מדיניותו של

קודמו .

57

תנופה מחודשת בהתפשטות האשורית חלה בימיו של אסרחדון  .הלה חידש את המסעות

לדרום האוץ  ,התנגש עם מצרים  ,ובסופו של דבר הצה את חצי האי סיני וכבש את מצרים  .מדיניות
זו נמשכה גם בראשית ימי אשורבניפל בנו  .אבל בכתובותיהם הם ממעיטים להזכיר העברת גולים
לארץ או ממנה  ,ואולי נובע הדבר מתמורה מסוימת במסורת הסופרים האשורים  ,ששמו דגש מועט
בימי מלכים אלה על מדיניות ההגליות שלהם בכל רחבי

האימפריה .

58

עדויות על ההגליות שערכו מלכי אשור האחרונים לארץ שרדו לנו בספר עזרא  ' .צרי יהודה
ובנימין ' תובעים לקחת חלק בבניין המקדש בהיותם עובדים לאלוהי ישראל ' ולא אנחנו זבחים
מימי אסרחדון מלך אשור המעלה

אתנו פה ' ( עזרא ד א  -ב ) .

.

הרקע להגליה זו אינו ידוע ואילו לפי

עזרא ד ט  -י הגלה אסנפר ( = אשורבניפל) בבלים ( בני ארך ובבל ) ועילמים ( בני שושן )  ,והושיב

אותם בערי שומרון ' ושאר עבר נהרה '  .הגליית הבבלים התרחשה ודאי לאחר שכבש אשורבניפל
את העיר בבל שמרדה בו

לפנה " ס )  ,ואילו הגליית העילמים נעשתה לאחר שנת  646לפנה " ס ,

( 648

שבה החריב השליט האשורי את העיר שושן  .מתברר שעד לתקופה מאוחרת מאוד המשיכו
האשורים להגלות קבוצות אוכלוסין לארץ במגמה לפתחה ולישבה  ,ויש בכך כדי ללמד שבשנות
הארבעים של המאה השביעית לפנה " ס נמשכה הפעילות האשורית בארץ במתכונתה

בשתי תעודות כתובות בכתב היתדות  ,שנחתמו בשנים
נשתמרו

21

הם אכדיים ,
; 83

651

ו  649 -לפנה " ס ונתגלו בחפירות גזר ,

שמות שלמים  .רק אהד מהם הוא שם ישראלי ( נתניהו )  ,ומבין
5

שמיים  -מערביים ואחד מצרי .

59

הקודמת .

20

השמות האחרים

השמות הם ברובם בבליים  ,ונראה שמדובר בגולים

והשווה  . ]( . Hawkins , ' Some Historical .Problems ofthe Hieroglyphic Luwian Inscriptions ' , :נ
 anatolian Studies ,למדיניותו בחוף הפיניקי ראה  . Elayi , 'Les relations entre :נ

 . 152 - 157קק 29 ) 1979 ( ,

 .קק  , Semitica , 35 ) 1985 ( ,י  6א

"

 . 28 -58קק 34 ) 1982 ( ,

( de Sennach

נוספת .

 , 19 - 26ונמם הפניות לספרות

~ Jcs

"

:סו

[] ' empire:

 5טס: 5

56

L. D

. 70 - 54

ב' מזר  ' ,מסע סנחריב לארץ  -יהודה '  ,ליוור ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '
בחינות היסטוריוגרפיות והיסטוריות '  ,ציון  ,נ ( תשמ " ה )  ,עמ '
6

".

0

les

 , ' Sennacherib 's Southern Front : 704 - 689 8 . 0 .ושם הפניות לספרות

; 292

, 66 - 65

Tel Aviv ,

)ס

45 Phiniciennes

למאמץ היתר שהשקיע סנחריב בחזית הבבלית ראה Levine , :

נוספת ; ברינקמן ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '
55

12

the Border of Egypt ' ,

00

ח ' תדמור  ' ,מלחמת סנחריב

, 77

ביהודה :

. 80

? 0110ע  , ' The Brook of Egypt and Assyrianת8ש8י8א

.א

 . 7ת  . 71 - 72 ,קק ) 1979 ( ,

. 177

57

נאמן ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

58

להמעטה באזכורי ההגליות בימיהם של אסרחדון ואשורכניפל ולהשמטת מספרי הגולים מן הכתובות
המלכותיות ראה  :עודד ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' ; 22 - 19

)( 0
59

צדוק ( לעיל  ,הערה  , )48עמ '

; 569 - 567

Gezer

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

;

Documents

 , ) 7עמ ' - 62
 . Becking , 'The. 65Twoי1
0ט )1
-

Assyrian

 . 76 - 89עק  . Their Historical Context ' , EOL * 27 ) 1981 ( ,לגבי התאריך של אחת התעודות  ,שהוא שטר
M.T . Larsen , 'Unusual Eponymy-Datings
מכירה קדום  ,ראה 0 = N[ari and Assyria ' , 1]4 , 68 :
 . 22 -23קק ) 1974 ( ,

"

ההגליות האשוריות

שהובאו מאיזור בבל והושבו בגזר .

60

אבל אין לדעת אם מדובר בגולים שהובאו על ידי סרגון השני

או בהגליה מאוחרת  ,שהרי ידיעותינו בנושא ההגליות אינן מלאות  .ר ' צדוק אף שיער שסנבלט

החורוני ( פחת שומרון בימי נחמיה )  ,שמוצאו אולי ממשפחת נציבי פחוות שומרון האשורית ,
נקרא כך משום מוצאו מבית חורון  ,עיר הסמוכה לגזר  ,שגם אליה הובאו גולים וכן פקידים
אשורים  .י 6עמדנו כבר על כך שבנוסף לעיר שומרון ולסביבתה

הובאו גולים גם לאיזור בית  -אל .

אם נצרף לכך את העדות על ההגליה לאיזור השפלה הצפונית ( גזר וסביבתה )  ,נוכל לקבוע
שלחלקים לא מבוטלים מתוך פחוות שומרון האשורית נוסף בתקופת השלטון האשורי כוח אדם
ניכר  ,ודומה כי מצב זה הוא בעל חשיבות רבה לשם הבנת השתלשלות האירועים באיזור בתקופת
שיבת

ציון .

ולבסוף ראוי להזכיר את הלוח השבור  ,הכתוב בכתב היתדות  ,שנתגלה בחפירות תל כיסאן .
בלוח נרשמה כנראה חלוקת מנות מזון לאנשים  ,ששמותיהם לא שרדו בשל מצבו הפרגמנטרי .
עמק עכו סופח לתחומה של אשור בשנת  , 671ויתכן שגם אתר זה היה יעד להגליה  .אין ספק

62

63

שידיעותינו בנושא ההגליות האשוריות רחוקות משלמות  ,ורק ממצאים נוספים יוכלו למלא מקצת
מן הפערים

הללו .

מיבום
לאחר שסקרנו את ההגליות האשוריות מארץ  -ישראל ואליה ראוי לעמוד עוד על הנקודות הבאות

:

( א ) מדיניות ההגליות של מלכי אשור אינה עשויה מקשה אחת  ,וחשוב לעמוד על הדינמיקה
במדיניותם של השליטים השונים  .חגלת  -פלאסר השלישי  ,שהיה הראשון שסיפח שטחים רחבים
מממלכת ישראל לתחומה של אשור  ,הסתפק  ,ככל הידוע לנו  ,בהגליה מן החבלים שסופחו במגמה
להחלישם ולמנוע אפשרות שישובו ויתלכדו בברית נגד השלטון האשורי  .סרגון השני לעומתו ( על

ימי שלמנאסר החמישי איננו יודעים דבר) נקט מדיניות שונה  ,שעיקרה שילובה של ארץ  -ישראל
במסגרת האימפריה  .לפיכך ערך הגליות דו  -סטריות בהיקף גדול  ,כשתשומת לבו מרוכזת בעיקר

בשני חבלים  -פחוות שומרון והחוף הדרומי של פלשת  ,באיזור הגבול עם מצרים  .יורשו ,
סנחריב  ,שב ושינה את מדיניות קודמו  :הוא הסתפק בהגליה מסיבית של תושבים מיהודה במגמה
להחלישה ולמנוע התגבשות כוח מרכזי שיסכן את ההגמוניה האשורית באיזור החיץ עם

מצרים .

אסרחדון בנו חידש את הפעילות האשורית בחבלים הדרום  -מערביים של האימפריה  ,ובעקבות
המאבקים עם מצרים וכיבושה בסוף ימיו

( 671

לפנה " ס ) עלתה שוב חשיבותה של ארץ  -ישראל ובד

בבד גברו המאמצים לפתחה  .ההגליות לאוץ שנערכו בימי אסרחדון ואשורבניפל  ,שידיעותינו
עליהן אמנם חלקיות מאוד  ,מעידות על מגמה זו  ,והיא נמשכה ככל הנראה עד לאמצע ימי
אשורבניפל  ,כפי שמלמדת הגלייתם של בני בבל ושושן בשנים
60

645 - 647

לפנה " ס

בקירוב .

 .קק  Geser' , Paldstinajahrbuch , 31 ) 1935 ( ,טן 1 : . Galling , ' Assyrische und persische Prifekten
 ; 82 - 84בקינג  ,שם  ,עמ ' ; 89 - 88

צדוק ,

שם .

. 570 - 569

61

צדוק ( לעיל  ,הערה

62

 . 32 - 35קק 32 ) 1982 ( ,

63

בתל כיסאן נתגלו חותם וחרותת על גבי חרס  ,שבשניהם מופיע סמל הסהר  ,אל נכון סמלו של האל סין מחרן .
ראה  . 384 - 395 :קק  ; 24 . Spycket, ~ Le culte au aieu-lune 1 Tell Keisan ' , RB , 80 ) 1973 ( ,פ ' בק  ' ,בולה

, ) 48

עמ '

,גשנה

11 . Sigrist , Une tablette cun (iiforme de Tell Keisan ' ,

מחורבת עוזה '  ,קדמוניות  ,יט ( תשמ " ו )  ,עמ '  . 4 ( - 40יש בממצאים אלה כדי לאשש את ההשערה שכתל כיסאן
הושבו גולים ממוצא צפוני  ,שהיתה להם זיקה לפולחנו של אל הירח מחרן .

ו6

נדב נאמן

( ב) בתקופת השלטון האשורי חלו תמורות לא מבוטלות בהרכב האתני של אוכלוסיית ארץ -

.

ישראל קבוצות אוכלוסין גדולות נעקרו ממקומן והועברו לחבלים מרוחקים  ,ואת מקומן תפסו

קבוצות שהובאו מכל רחבי האימפריה  .שני חבלים סבלו במיוחד מההגליות האשוריות  -איזור
הגליל ( ובייחוד הגליל התחתון ) ושפלת יהודה  -וזאת משום שבמקומם של המוגלים מהם לא

הובאו אחרים  .לפיכך ניכרת נסיגה יישובית בולטת בשניהם במאה השביעית לפנה " ס  .בחבלים

אחרים  ,לעומת זאת  ,היתה תנועה דו  -סיטרית של אוכלוסין  ,ולא רק שהפגיעה בהם היתה קטנה ,
אלא שההגליות האשוריות הביאו לפריחה ולשגשוג יתר על הקודם  .דבר זה נכון בייחוד לאתור

השומרון  ,לחבל החוף הדרומי ולאיזור נחל הבשור  .מתברר שהגליות בהיקף גדול  ,כשהן מלוות
בתכנון מוקדם ובפיתוח  ,עשויות לחדש צמיחה יישובית ולהביא לתנופה גדולה באיזורי היעד

שלהן .
( ג) לתמורות הבולטות בהרכב האוכלוסייה בארץ ברבע האחרון של המאה השמינית ובמאה
השביעית לפנה " ס ישנו ביטוי צנוע למדי בממצא הארכיאולוגי  .אמנם באתרים דוגמת גזר ותל

ג ' מה נתגלו עדויות ברורות לנוכחות האשורית .

64

אבל זוהי עדות חלקית בלבד  .כך למשל לא נתגלו

בחפירות כל עדויות למוצאם של חלק מהגולים מהרמה האירנית או מעילם  ,ובמרכזי הפחוות
האשוריות החדשות שהוקמו במגידו  ,שומרון ואשדוד ישנן עדויות מעטות בלבד לגולים שהובאו
אליהן ממקומות רחוקים  .ממצא ארכיאולוגי עשוי לאשר דבר בואן של קבוצות שבאו מבחרן ,

אבל בשום פנים אין להסיק ממנו מסקנות על דרך השלילה  .יכולה קבוצה שהגיעה מבחהן להטביע
את חותמה על התרבות החומרית ; אך בה במידה יכולה קבוצה אחרת לאמץ את התרבות המקומית

במלואה  ,להיטמע במולדת החדשה ולהותיר רק רישום מזערי בתרבות החומרית  .יתכן כמובן שעם
התפתחות המחקר הארכיאולוגי בעתיד תימצאנה דרכים חדשות לאיתורן של קבוצות גולים
ומהגרים בסביבתם החדשה  .אבל במצב המחקר הנוכחי ישנה עדיפות בולטת לתעודות הכתובות
על פני הממצא הארכיאולוגי בכל הנוגע לזיהוים של יסודות אתניים חדשים המופיעים

באיזור .

( ד ) השינויים הבולטים בהרכב האוכלוסייה בארץ במאה השביעית לפנה " ס עשויים היו להביא
לתמורות משמעותיות בתחומי החברה  ,הכלכלה  ,הפולחן וכיוצא

באלה .

לדוגמה  ,יתכן

שהרפורמה המשנה  -תורתית בימי יאשיהו צמחה על רקע אימוצם של פולחנים חדשים ברחבי
ממלכת יהודה  ,דבר שסיכן את סדרי הפולחן הקדומים שנהגו בממלכה במידה כזו  ,שריכוז
הפולחן נחשב לתרופה אפשרית יחידה לסכנה  ,ולכן גם אומץ על ידי

המלך .

65

אין לקבוע עמדה

בשאלה זו ובאחרות בלא דיון מעמיק  ,אבל חשוב לקחת בחשבון את נושא ההגליות בכל דיון

בממלכת יהודה ושכנותיה בתקופה זו .

64

65

,

לגבי הממצאים מתל ג ' מה ראה המאמרים הנזכרים בהערות  . 36 , 33לגבי הממצאים מתל גזר ראה  :ש
 . 41 - 54קק 8 . Brandl , ' Gezer Under Assyrian Rule ' , PEQ , 117 ) 1985 ( ,

על הפולחן הזר שחדר ליהודה בתקופת השלטון האשורי ראה לאחרונה  :ספיקרמן ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '
, 381 - 200

)( 2

1) . Reich

ושם הפניות לספרות קודמת  .ספיקרמן סבר שאשור כפתה את פולחנה על ממלכות ואסאליות דוגמת

ממלכת יהודה  ,והביא ראיות שונות כסימוכין לטענתו  .לא כאן המקום לעסוק בסוגיה מורכבת זו  ,ונסתפק
בהבעת דעה שאין בכל החומר הרב הזה אף עדות חותכת לטענה בדבר חובת פולחן אשורי בממלכות

הואסאליות  .דומה שלהגליות הרבות  ,לנוכחות האשורית הממושכת באתור ( במשך כמאה שנה ) ולמגעים
ההדוקים  .שנתקיימו במאה השביעית לפנה " ס כין יהודה לשכנותיה מסביב היה חלק מכריע בחדירת הפולחן

ה ' צפונ "

לממלכת יהודה  ,וגם למגמה לשאת חן בעיני השלטון ולמלא

אחר ציפיותיו היה חלק לא מבוטל בכך .

סרקופגים שומרוניים מן התקופה הרומית
בארץ  -ישראל
רחל ברקאי
מבוא
בשנת

1896

פרסם קלרמון  -גאנו מכסה של סרקופג מאבן שנמצא בביתו של פלאת

בכפר בלטה  .י

היה זה פרסום ראשון של חלק מארון קבורה מן הטיפוס המזוהה על ידינו כיום כטיפוס השומרוני.
שני הסרקופגים השלמים הראשונים מטיפוס זה נמצאו על ידי האב ונסן במערת קברים משכם
ופורסמו בשנת

1920

,

בשנות השלושים חפרה המשלחת המאוחדת ( קראופוט  ,קניון

בשומרון כמה מערכות קבורה  ,וגם בהן נמצאו סרקופגים רבים

מטיפוס זה '.

וסוקניק )

למן תקופת המנדאט

ואילך  ,ובמיוחד אחרי מלחמת ששת הימים  ,הלכו ונחשפו סרקופגים שומרוניים רבים  ,בעיקר
בעיר שכם ובסביבתה ובאיזור העיר נתניה

וסביבתה .

כיום ידועים לנו למעלה ממאה וארבעים סרקופגים מאבן השייכים לטיפוס השומרוני  ,ומהווים
קבוצה הומוגנית בעלת מאפיינים מיוחדים  .מרבית הסרקופגים מטיפוס זה שנאספו על ידינו טרם
זכו לפרסום

מדעיך

ורק על חלקם מדווח בקצרה בתיקי החפירות השמורים בארכיוני אגף

העתיקות שבמשרד החינוך

והתרבות .

הסיכומים והמסקנות שיובאו להלן מבוססים על מחקר מקיף בנושא  ,שהסתייע במקורות
כתובים  ,בדיווחי חופרים ובעבודת

שדה .

5

תיאור הסרקופגים ומאפייניהם
מרבית הסרקופגים השומרוניים הם צנועים במידותיהם  ,וקרובים מבחינה זו לסרקופגים

היהודיים  -ירושלמיים של ימי הבית השני  .ניכר הבדל בינם ובין הסרקופגים המיובאים מן התקופה
*

-,

העתיקה  ,המרכזים לחקר אוץ -
אביב  ,ט -
תל -בעת
ישראל
באו -אביב ,
חיפה ותל
אתניות
ואוניברסיטאות
צבי בכנס קבוצות
שניתנה
יצחק בן -
הרצאה
של יד
ויישובה על
המאמר מבוסס
ישראל
י ניסן תשמ " ז (  9 - 8באפריל

.

. ) 1987
1

 Palestine During the Years 1873 - 7874 , 11 ,א !  , rchaeological ' Researchesט08תתאClermont - )3
324

2
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 .ק London 1896 ,

 .קק xxix ) 1920 ( ,
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, 1 9,

135
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Samaria , London 1942 ,
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תט ' 1 ,תס0ת1ע

;: Nouvelles

~ .

.א

)

 .מ ].

Hypogde

4 . Kenyon 41 E . L . Sukenik , The~ .ן crowfoot ~ Kathleen

 .ען  .נ

 . 81 - 90קק
4

ארונות אלה נאספו ונבדקו במסגרת עבודת גמר בהדרכתו של פרופ ' א ' נגב  ,ראה  :רחל ברקאי  ,ארונות קבורה

שומרוניים מן התקופה הרומית בארץ  -ישראל  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך של האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,ירושלים
5

. 1983

תודתי לר ' רייך  ,רשות העתיקות  ,על הרשות להשתמש בחומר מהארכיון המנדאטורי ולפרסם את הפרטים
המובאים כאן  ,ולע ' רמתי  ,מי שהיה קצין מטה לארכיאולוגיה ביהודה ושומרון  ,על המידע לגבי חפירות
וממצאים מיהודה

ושומרון .

עע

"

)

רחל ברקאי

הרומית  ,שהם גדולים ומגושמים  .הסרקופגים השומרוניים צרים  ,מאורכים ובעלי דפנות דקות ,
ואורכם הממוצע הוא כשני מטרים  .נתגלו גם ארבעה סרקופגים קטנים יותר  ,שנועדו כנראה

לקבורת ילדים  6 .הסרקופגים עשויים אבן קירטון ; זוהי אבן בעלת גוון צהבהב  ,קלה לגילוף ומצויה
בשפע באיזור

שכם .

לסרקופגים השומרוניים אופייניים מכסים גמלוניים בעלי אקרוטריות ( קישוטים פלסטיים

בבסיסי הגמלון ) .
נוחה  .ידיות אלה הן
מטיפוסים אחרים .

לצדי המכסים בולטות שתי ידיות מדף  ,דמויות טרפז או משולש  ,שאפשרו הרמה

7

פרט המייחד טיפוס זה של סרקופגים  ,ואינו קיים במכסים של סרקופגים

סממן אופייני נוסף לטיפוס הסרקופגים השומרוניים הוא רגליות העוברות כפסים לאורך
 8רגליות
הצדדים הצרים של הארון  .הרגליות נמוכות  ,גובהן הממוצע כ  3 -ס " מ  ,ורוחבן כ  6 -ס " מ .

כאלה אינן מוכרות בטיפוסים אחרים של סרקופגים  ,וברוב המקרים שבהם סרקופגים שומרוניים

נישאים על רגליים  ,אלו הן הרגליות שתיארנו  .הידיות והרגליות המיוחדות לקבוצת ארונות זו  ,הן
אמצעי לזיהויו של טיפוס הסרקופגים

השומרוניים .

על תחתיתם של חלק מן הסרקופגים גולפה לאורך אחד הקצוות הצרים כרית מוגבהת  ,עליה

הונה ראש הנפטר  .בכמה מהסרקופגים נמצאו חורים או שקעים קדוחים הממוקמים סמוך לשפת
 9הורים קדוחים
הארון ולשפת המכסה  ,והם נועדו לווי מתכת שחיברו את המכסה אל הארון .
נמצאו גם על קרקעית כמה ארונות  ,ואלה נועדו כנראה לניקוז נוזלים מתוכו 0 .י

6

אורכם של הסרקופגים הקטנים נופל ממטר אחד  .אחד מהם נמצא בשומרון  ,אחד בטלוזה ושניים בשכם .
הסרקופג משומרון ראה  :קראופוט  ,קניון וסוקניק ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  , 98תמונה  , 44הסרקופג התחתון  .אורכו
של הסרקופג  85ס " מ  .הסרקופג מטלוזה ראה Rachel Barkay , ' 11 Roman Period Samaritan Burial :
אאשןןאש  . from Talluze ' ,אורכו
ftheAnglo -IsraelArchaeological,
 . 8 - 20קק 7 ) 1987 - 1988 ( ,

,

.

'

של סרקופג 4נ מטלוזה הוא  68ס " מ  .הסרקופג משכם ראה  :קלרמון  -גאנו ( לעיל  ,הערה
שראה קלרמון  -גאנו בשכם  .הסרקופג עצמו אבד  ,אך המכסה שייך ללא ספק לסרקופג מהטיפוס השומרוני.
,) 1

שם מצויר רק המכסה

מידות המכסה אינן מובאות  ,אך לפי הפרופורציות שבציור אורכו פחות ממטר אחד  .ארון נוסף משכם מקורו

במאוזוליאום המערבי  ,ראה  :י ' מגן  ' ,המאוזולאום המערבי בניאפוליס ( שכם ) '  ,ארץ  -ישראל  ,יט
 , 78ארון מס '
7

.7

סרקופג זה הוא הקצר מכולם  ,ואורכו 57

דוגמאות לידיות כאלה ראה למשל  :ונסן  ,לעיל  ,הערה

( תשמ " ז )  ,עמ '

ס"מ.

'Atigot , ; 2

"

, 217 , 818

)8

Roman Tomb

kA

Zias ,

.נ

 . 62 , fig . 3ק ;  . 61 , fig . 2ק  ( XIV ) 1980 ( ,שם בציור מס '  2נפלה טעות בשרטוט רגלי הארון  ,לארון רגליות
אופייניות כמתואר במאמרנו ) ; ע ' דמתי  ' ,מאוזולאום רומי בעסכר '  ,קדמוניות  ,ו '
; 119

הנ " ל  ' ,הסרקופגים במאוזוליאום השומרוני בעסכר ( עין סוכר) '  ,ישראל  -עם וארץ  ,שנתון מוזיאון הארץ ,

ב  -ג  , ) 1986 - 1985 ( 21 - 20 ,עמ '
לוח ) 11נ ; הנ " ל  ' ,סארקופאג וקשת מעוטרת מהמאוזולאום בראש העין '  ,או
; 106 - 87

 . 72 ,ק 001 , PEQ , 105 ) 1973 ( ,א5 50

pls -. 1- 11
8

)( '4
9
10

24 - 23

( תשל " ד )  ,צילומים בעמ '

"

א ' איתן  ' ,חפירות בדיקה לרגלי תל ראש  -העין '  ,עתיקות  ,ה

-,

ישראל  ,ח

( תשכ " ז ) ,

( תשכ " ז )  ,עמ ' ; 114

 Early Roman Sarcophagus of' Palestine andתR. H . Smith , ' 4

"

דוגמאות לרגליות כאלה מעסכר ראה  :דמתי  ,הסרקופגים במאוזוליאום ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  , 95 - 90איורים
הרומית '  ,ארץ -
 ; 17 - 5דוגמאות מערבה ראה  :רחל ברקאי  ' ,ארבעה ארונות קבורה שומרוניים מן התקופה
ישראל  ,יט ( תשמ " ז)  ,עמ ' . 14 - 10

ראה למשל  :דמתי  ,הסרקופגים במאוזוליאום  ,לעיל  ,הערה  ; 7מגן (לעיל  ,הערה  ) 6י עמ '  , 81 - 80סרקופג מס ' . 8
חורים כאלה מצאנו בבדיקת שני סרקופגים שנחשפו על  -ידי ונסן בשכם וארון מהרבת אל  -פרואה  .ונסן לא
מזכיר את עניין החורים במאמרו .

סרקופג שומרוני מן הכפר עמוריה  ,בעל דופן טיפוסית  ,מכסה
רדית נשיאה

עיטור הסרקופגים
אחד המאפיינים הבולטים של הסרקופגים השומרוניים הוא צורת עיטורם  .ידועים לנו רק שני
סרקופגים שאינם מעוטרים כלל  ,ואילו האחרים מעוטרים לפחות על אחת מדפנותיהם  .העיטור
מגולף על הצד החיצון של דופן הסרקופג  ,בעיקר בחצי העליון של הדופן  ,והוא עשוי תבליט נמוך

בן מספר מילימטרים  .לעתים עוטרה רק החזית  ,ולעתים  -גם כמה מהדפנות האחרות  .רוב
הסרקופגים מעוטרים בפשטות  ,אך ישנה קבוצה קטנה של סרקופגים בעלי עיטור מפואר ועשיר ,
העשוי בתבליט גבוה  ,וניכרת בו השפעת עיטורי הסרקופגים המיובאים מן התקופה הרומית -
אלה הם המאוחרים שבסרקופגים

השומרוניים .

דגמי העיטורים האופייניים לסרקופגים הם ספינים ( פאנלים ) מרובעים  ,עגולים  ,מלבניים או

דמויי האות ' ח ' רחבה  ,העשויים בתבליט נמוך ; לעתים ספינים אלה חלקים ולעתים מגולפים בהם

סרקופג מן הכפר ערבה  ,בעל עיטור שלינים אופייני

סרקופג משכם ,
בעל עיטור
מטנפות על
ספין מלבני מארך

דגמים הנדסיים וצמחיים .

ןן

עיטורי הקבוצה המאוחרת חורגים מנוהג זה ; הם נושאים

תבליט גבוה

מעולם
יותר  ,המגולף על שטה גדול של דופן הסרקופג  ,ומבחר הדגמים שאוב ומושפע
2ן
הרומית  .לארונות מאוחרים אלה יש אף מכסים מגושמים יותר המעוטרים

בעושר .

האמנות

עיטוריו .

כל אחד מהסרקופגים השומרוניים נעשה כיצירה בפני עצמה ושונה מהאחרים בפרטי
חוזרים על
יחד עם זאת  ,הם דומים זה לזה מבחינת אופן חלוקת השטח  ,ודגמים או חלקי דגמים
ושלושה
עצמם  .למשל  :דגמים של עלים  ,רוזטות  ,מסופות וטריגליפים ( דגם המורכב מלוח
שפרטים
עמודונים לסירוגיז )  ,וכן דגם ' לוח האוזניים '  .השימוש באלמנטים העיטוריים נעשה כך
קומפוזיציה
שונים חוזרים על עצמם בווריאציות מגוונות בכל הסרקופגים  ,וכל פעם תוך יצירת
אחר  ,וכך
חדשה  .כמעט לכל אלמנט עיטורי המופיע על ארון מסוים תימצא מקבילה בארון
נקשרים הסרקופגים זה לזה בפרטי

עיטוריהם .

גם

נראה שהסרקופגים נעשו בבית מלאכה אחד  ,או בידי בני אסכולה אמנותית אחת .
אלמנטים
המאוחרים שבקבוצה  ,שעיטוריהם מושפעים מרפרטואר הדגמים הרומי  ,כוללים
נראים
עיטוריים המופיעים בסרקופגים האחרים  .בהתרשמות ראשונית הסרקופגים המאוחרים
הרגילים ,
אמנם שונים מיתר הארונות שבקבוצה השומרונית  ,אך הם נמצאו ביחד עם הסרקופגים
הרגילים ,
ושייכים לאותה משפחה  .הסרקופגים המאוחרים מכילים סממנים המופיעים בסרקופגים
האופייניות
כגון  :עיטור דגם חבל או דגם ענף בעל צמדי עלים  ,ידיות מדף דמויות טרפז ורגליות
לסרקופגים

השומרוניים .

העיטור בתבליט נמוך  ,בדגמים הנדסיים וצמחיים  ,קרוב ברוחו ובתפיסתו האמנותית לעיטורי
 יונה  ' ,שני11

ראה דוגמאות לעיטורים כאלה בסרקופגים משכם  -ונסן  ,לעיל  ,הערה  ; 2מכופייר  -מ ' אבי
מגבעת חיים
שרידים של אמנותנו העתיקה '  ,ידיעות  ,יב ( חש " ו )  ,לוח א  ; 1 :מפחל  -סמית  ,לעיל  ,הערה ; 7אביב תשמ " ה ,
זלפה  :ח ' מנשיה  -י ' פורת  ,בתוך  :י ' פורת  ,ואחרים ( עורכים )  ,קדמוניות עמק חפר  ,תל

ביבא -

עמ '
)( 6

12

; 141 - 140

ומעושה  -ברקאי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 13 - 9

לקבוצה זו שייכים שלושה סרקופגים מהמאחוליאום בעסכר ,

-

אחד מן הכפר בית  -איבא שבשומרון ושמונה

( לעיל ,

סרקופגים מהמאוזוליאום המערבי בשכם  .סרקופגים מעסכר ראה  :דמתי  ,הסרקופגים במאוזוליאום
כיום בחזית
הערה  , ) 7עמ '  , 93 - 91סרקופגים מס '  , 6 , 5 , 4איורים  . 13 , 11 , 9הסרקופג מן הכפר בית  -איבא מוצג סרקופגים
הכניסה למתיאון רוקפלר בירושלים  ,וראה  :מגן ( לעיל  ,הערה  , )6עמ '  90 , 79ושם הערה . 17
מהמאחוליאום המערבי בשכם ראה  :מגן  ,שם  ,עמ '  , 85 - 78סרקופגים . 23 , 22 , 18 , 17 , 8 , 5 , 4 , 1

סרקופגים שומרוניים

הגלוסקמאות והסרקופגים הירושלמיים של ימי הבית השני  ,דבר שאף יצר בלבול בין שתי

הקבוצות הללו בראשיתו של מ חק ר הסרק ופגים השומרוניים .

!3

לעולם הגלוסקמא ות הירושלמיות

ולסרקופגים שלנו משותפים השימוש הנרחב במחוגה  ,ריבוי עיטורי הרוזטות והיעדר סימטריה
מוחלטת

בעיטורים .

אפשר שהגלוסקמאות והסרקופגים היהודיים היו מקור השראה לעיטורי

הסרקופגים השומרוניים  ,שהרי מלאכת עשייתם של הראשונים נמשכה גם לאחר חורבן הבית ועד
לאמצע המאה השנייה

לספירה .

כתובות
רוב הסרקופגים השומרוניים הם

אנאפיגרפיים .

עד כה ידועות חמש כתובות על סרקופגים

מהטיפוס השומרוני  ,שנתגלו בשני אתרים  -במאוזוליאום בעסכר ובטלוזה 4 .י כל הכתובות הן

ביוונית  ,ונועדו לזהות את הנקברים  .מהכתובות שפורסמו עד כה ידועים תשעה שמות  ,רובם שמות
עבריים או ממקור מקראי או תרגומם ליוונית של שמות

עבריים .

יעקב  ,זכריה  ,שבתאי ושמעון  ,ושני השמות המתורגמים הם
דהיינו ידידיה  .שני שמות הם ממקור

יווני :

:

5ן

השמות העבריים הם  :יוסף ,

יוסטוס דהיינו צדוק  ,ותיאופילוס

ארכלאיס ואלכסנדר  .רפרטואר שמות זה לא היה

.

מקובל בקרב אוכלוסייה פגאנית  ,והוא מתאים ביותר לאוכלוסייה יהודית או שומרונית 6י

הכתובות נחקקו על חזית הארונות לאחר שנסתיים  -עיצובם ועיטורם  .הכתובות הן ביוונית ,

שהיתה שפת האוכלוסייה המקומות -בתקופה הרומית  .יש לציין כי עד עתה לא נמצאו כתובות
בכתב השומרוני מן התקופה הרומית  ,והקדומות שבהן שייכות לתקופה הביזנטית  .גם בתקופה
.

הביזנטית הכתב השומרוני לא שימש לצורכי יום יום אלא לצרכים דתיים ולטקסטים מקודשים

בלבד .

7ן

ייצור הסרקופגים
בכל הסרקופגים הסיתות  ,הגילוף והעיבוד נעשו בצורה דומה

:

חלקם הפנימי סותת באיזמל

מחודד  ,והחלקים החיצוניים עובדו בדרך כלל בסיתות מסרק  .איזור השפה הוחלק ברוב המקרים

גם בחלקו הפנימי .
13
14

דיון כנושא ראה  :ברקאי ( לעיל  ,הערה  , )8עמ ' . 16 - 15
על שתי הכתובות מעסכר ראה :
 . 64ק 23 ) 1973 ( ,

,

נו

21 .

the Editor ' ,

;  . 174ק Damati , ~ Askar, Notes and News ' , 12 !7, 22 ) 1972 ( ,
!0

'Letter

הבתנטית '  " ,אבירם ( מביא לדפוס )  ,או

,

,

;;

.ע

מ  ,אבי  -יונה  ' ,השומרונים בתקופה הרומית וכתקופה

שומרון  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

; 34

ז ' ייבין  ' ,פעולות בתחום

15

הארכיאולוגיה בשומרון '  ,שם  ,עמ '  ; 163 - 147רמתי ,הסרקופגים במאוזוליאום ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 99 - 98
כתובת מטלתה ראה  :ברקאי  ,לעיל  ,הערה  " . 6מגן הזכיר שתי כתובות נוספות מטלוזה  ,אך הן טרם פורסמו .
הכתובות הן ביוונית  ,ומופיע בהן השם יוספוס בן פתולומאיס  .ראה  :מגן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  , 89הערה . 5
לפירוט השמות ראה  :ברקאי  ,לעיל  ,הערה . 6

16

מ ' שובה  ' ,שתי כתובות משולשות יהודיות מטרלוסה ומקיסרין וכתובת יהודית מפאקוע '  ,תרבתן  ,יג ( תש " ב ) ,

על

עמ '  . 245שובה לא הכיר סרקופגים אחרים מסוג זה  ,ולא את תפוצתם  ,ולפיכך חשב את הכתובת ליהודית  .הוא

.

ציין אמנם שהשמות המקראיים יכולים להיות גם נוצריים  ,אך פסל אפשרות זו בגלל בעיות תארוך  .וראה  :דמתי ,

הסרקופגים כמאוזוליאום ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '
17

, 99

. 105

על כתובות שומרוניות ראה  . 123 - 124 :קק the Alphabet , Jerusalem 1982 ,

,

0

7ז0ןשןן7

Naveh ,,

.נ

7

()

רחל ברקאי

מתקבל רושם כללי שבעלי המלאכה לא ייחסו חשיבות לגימור המושלם ולסימטריה המדויקת ,

ולא הקפידו על דיוק מוחלט במידות  .קיומם של סרקופגים שמלאכת עיבודם או עיטורם לא

נסתיימה או שנותרו בשלב עיבוד ראשוני מעורר את השאלה בדבר הסיבות שהביאו לכך  .ייתכן
שהביקוש עלה על ההיצע  ,בעיקר אם בית  -מלאכה מרכזי אחד ייצר את כל

הסרקופגים .

מרבית הסרקופגים נחצבו מאבן גיר בעלת קושי בינוני  ,הנוחה לחציבה וגילוף  ,ומצויה בשפע

יקנעם .

באיזור שכם  ,בנחל עירון ובנחל

הסרקופגים ומכסיהם נחצבו מאותו גוש אבן  ,תוך התאמה מושלמת במידות בין הארונות

למכסיהם  .הסיתות הראשוני נעשה באמצעות איזמל מחודד  ,ואת עקבותיו ניתן לראות בעיקר
בחלקיהם הפנימיים של הסרקופגים  .בשלב שני הוחלקו פני השטח החיצוניים באיזמל משונן

( ' סיתות מסרק ' )  ,ובשלב העיבוד הסופי נעשתה החלקה נוספת  .החלקים הפנימיים של הארונות
ושל המכסים לא הוחלקו אלא בנקודות המפגש שביניהם  ,כלומר בשפה העליונה של הארונות

המכסים .

ובקצוות התחתונים של דפנות

עיצוב העיטורים שעל דפנות הארונות נעשה תוך שימוש רב במחוגה  .בשלב ראשון הוכנו
ספינים בתבליט נמוך

בצורות גיאומטריות שונות  .בשלב שני שורטטו העיטורים על גבי הספינים .

המעגלים שורטטו באמצעות מחוגה  ,וחלוקתו הפנימית של השטת המעוטר נעשתה אף היא ככל

הנראה בעזרת מחוגה  .במרבית הספינים העגולים ובעיטורי הרוזטות ניתן להבחין בבירור בשקע
מרכזי זעיר שבו ננעץ חוד המחוגה  .לאחר שרטוט קווי המתאר של הדגם  ,החלה

מלאכת הגילוף .

צורת העיטור של גילוף לעומק על גבי ספין  ,העשוי בתבליט נמוך  ,אופיינית לסרקופגים

השומרוניים  .בטכניקת עיטור זו ניצל האמן את האפקט האופטי המתקבל מאור וצל בשטחים
השקועים והבולטים של הדגם המגולף 8 .י

הקברים ומנהגי הקבורה הקשורים בסרקופגים
הקברים שבהם נמצאו הסרקופגים השומרוניים הם מסוגים שונים  :רובם מערות חצובות בסלע ,

אולם מצאנו גם שוחות חפורות באדמה  ,קברים תת  -קרקעיים בנויים וקברי מאוזוליאה  ,שהם
המפוארים ביותר בין הקברים שבהם נמצאו ארונות אלה  .לדאבוננו רבים מהארונות לא נמצאו
באתרם  ,או שלא קיים מידע באשר לצורת הקבורה  ,כך שהידוע על הקברים עצמם  ,ואף על חפצי

המנחה שנלוו לקבורה המקורית  ,לוקה בחסר  .ברי מכל מקום כי כמחצית מהסרקופגים נתגלו

במערות חצובות .
צורת קבורה זו  .משפחות
9ן

18
19

ע
~

אמידות הקימו קברי מאוזוליאה

ראה  :דמתי  ,הסרקופגים במאוזוליאום ( לעיל  ,הערה
דוגמאות לקבורה במערות חצובות ראה

איבא

(1

תנאי הסלע בשכם ובסביבתה  -שם נתגלו מרבית הסרקופגים  -מכתיבים

);

ברקאי  ,לעיל  ,הערה

ונסן  ,לעיל  ,הערה

; 103 - 102

;2

ברקאי ( לעיל  ,הערה

מגן ( לעיל  ,הערה

קראופוט  ,קניון וסוקניק ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

;6

עמ ' 61 - 158נ ; זיאס  ,לעיל  ,הערה
20

:

, )7

עמ '

מפוארים .

20

בסביבות נתניה  ,באיזור

 , ) 6עמ ' 79

; 90 - 88

 , ) 8עמ ' 8

ואילך .

( על מערה בבית -

ייבין ( לעיל  ,הערה

, ) 14

.7

קברי מאוזוליאה נחשפו למשל בשכם  -ראה  :מגן ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 73 - 72בעסכר  -ראה  :דמתי ,
הסרקופגים במאוזוליאום ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  103ושם ביבליוגרפיה נוספת ; כבירכת אום אל  -עידהם  -טרם
פורסם

;

ובראש  -העין  -ראה

:

איתן  ,לעיל  ,הערה . 7

סרקופגים שומרוניים

השרון הצפוני  ,היכן שאין סלע המתאים לחציבת מערות קברים  ,הועדפה קבורה בקברים בנויים

תת  -קרקעיים .

ן2

מן המידע שאספנו מתקבלת תמונה של מגוון רחב של אתרי קבורה  ,שבהם נמצאו הסרקופגים
השומרוניים  ,בלא כל הקפדה על צורה קבועה של מבנה הקבר  .בכמה מקומות נעשה שימוש חוזר
בקבר קדום יותר  ,באיזורים שבהם היו מערות טבעיות הן נוצלו  ,ובמקומות אחרים נחצבו מערות

קברים מפוארים  .רבים מן הקברים הם קברי משפחה  ,אם במבני המאוזוליאה  ,אם במערות
הקברים החצובות ואף בחדרי קבורה בנויים תת  -קרקעיים  .בצד אלה נמצאו גם קברי בודדים

שהוטמן בהם ארון אחד בלבד  .במקרים מסוימים עדים אנו לתופעה של ליקוט עצמות  ,אם אל תוך

ארון בודד  ,או לתוך כוכים שנבנו במיוחד למטרה זו .
באותו ארון  ,בשלב קבורה אחד או במספר שלבים .

22

לעתים מלכתחילה נקברו מספר אנשים

הממצא ואופיו
לצד הסרקופגים נמצאו חפצי מנחה שנקברו עם המתים  ,אך כיוון שחלק ניכר מן הסרקופגים לא
נתגלו בחפירות מסודרות  ,המידע על הממצא הוא חלקי ומקוטע  .חלק מאתרי הקבורה נמצאו
שדודים ובאחרים נתגלה הממצא מחתן לאתר או שהמידע הכתוב שבידינו אינו כולל את מלוא
הפרטים של הממצא  .מכל מקום  ,המידע שנאסף על ידינו מורה על מיעוט יחסי בחפצי מנחה  ,וזאת
בעיקר בהשוואה לקברים פגאניים באותו איזור ובאיזורים אחרים באותה תקופה  .תמונת הממצא
דומה יותר למצוי בקברים היהודיים מימי הבית השני בירושלים ובסביבתה  ,הן בכמות המנחות
והן

באופיין .
חפצי הלוואי שנמצאו עם הסרקופגים הם ברובם כלי חרס וכלי זכוכית  ,בעיקר בקבוקי זכוכית

דמויי פמוט ונרות חרס עגולים עשויים בדפוס  ,המתוארכים למאות השנייה והשלישית לספירה .

23

על הנרות מתוארים דגמים הנדסיים וצמחיים בלבד  ,אף שבאותה תקופה היה נפרן סוג זה של
נרות  ,כשעליו תיאורים מגוונים של סצנות עם דמויות

אנושיות .

כמו כן הונחו עם הנקברים מעט תכשיטים  ,חפצים אישיים וכלי חרס  ,כמו  :סירי בישול  ,פכים
וקערות  .הממצאים בכללותם מתוארכים למאות השנייה והשלישית לספירה  .מתקבל הרושם
שמרבית המנחות הונחו מחלן לארונות  ,אם כי ידועים בוודאות

בתוך הארונות ,

24

14

מקרים  ,שבהם נמצאו מנהות

ולעומת זאת ישנם סרקופגים  ,שנמצאו באתרם בצורת הקבורה המקורית  ,ולא

נמצאו כלל מנחות לא בהם ולא בסביבתם  .חפץ אחד יוצא דופן נתגלה במערת קברים בערערה
שבעמק עירון  ,זהו משחק לילד עשוי חרס  ,שעוצב בצורת תרנגול  ,שהוסע על שני גלגלים  ,ובראשו
טבעת לגרירתו

בחבל .

25

21

קברים בנויים תת  -קרקעיים נמצאו בגבעת  -חיים  -ראה

22

' אתרים ארכיאולוגיים בתחומי העיר נתניה '  ,ספר נתניה  ,תל  -אביב
וראה למשל  :דמתי  ,מאוזוליאום רומי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 120 - 118
ראה למשל  :ונסן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 133תמונה  ; 6זיאס ( לעיל  ,הערה

23

חפירות בדיקה ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

 , 64 - 61ציורים

:

; 14 - 12

פורת  ,לעיל  ,הערה 11

;

בנתניה  -ראה  :ר ' רייך ,

 , 1982עמ ' ; 102

ובפרדס  -חנה -

טרם פורסם .

, )7

ציורים

איתן ,

ברקאי ( לעיל  ,הערה

עמ '
, )8

, 63

עמ '  . 17 - 15התארוך למאה

השנייה והשלישית לספירה התחזק לאור הממצא מהמאוזוליאום בעסכר  ,ראה

במאוזוליאום  ,לעיל  ,הערה
24

25

,7

ותארוך זה התקבל גם על ידי מגן ( לעיל  ,הערה

מדובר בסרקופגים שנמצאו בשכם  ,עסכר  ,שומרון  ,חרבת חייבר  ,נתניה
ראה :

זיאס ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

. 61 - 60

; 11 - 6

:

 , ) 6עמ '

וראש  -העין .

דמתי  ,הסרקופגים

. 88

קלו)

רחל ברקאי

הממצא הנומיסמטי שנתלווה לסרקופגים הוא דל ביותר  .מתוך שבעה מטבעות  ,שידוע לנו כי
נמצאו עם הארונות השומרוניים  ,שלושה הם מימי הקיסרים הסוורים ומוצאם בשומרון ,

26

וארבעה

הם מהמאוזוליאום בעסכר  .שלושה מתוכם זוהו  ,ונקבע שזמנם הוא משלב השימוש המאוחר
במאוזוליאום  ,המחצית השנייה של המאה הרביעית

לספירה .

27

שומרון היא האתר היחיד שבו נלוו אל הסרקופגים ממצאים בעלי אופי פגאני  .אין ספק

שהנקברים בשומרון השתייכו לאוכלוסייה שהתבוללה בזו הפגאנית שישבה בעיר .

28

בכמה מקרים

ישנה עדות לביקורי בני משפחה בקברים  ,ובמקרה אחד  ,בקבר שנחשף בערערה  ,מעיד החופר על
קיום מנהג של ניפךו כלי סעודת

ההבראה .

29

אופיו של הממצא ככלל נטול סממנים מובהקים  ,שניתן לשייכם לקבוצה אתנית כלשהי  .כידוע
רק בתקופה הביזנטית מתחילים להופיע פריטים של תרבות חומרית  ,שניתן להגדירם כשומרוניים
 נרות חרס המזוהים כטיפוס שומרוני או נרות עם כתובות בכתב השומרוני  .ממצא ניטרלי  ,מןהסוג שנחשף יחד עם ארונות הקבורה שלנו  ,תואם את המסורת

השומרונית .

אפשר להניח שבאותם מקרים שחיברו את המכסה לארון בווי מתכת  ,נעשה הדבר לא רק על
מנת למנוע חילול הקבר אלא גם כדי למנוע שוד חפצי הלוואי  .ואכן תופעת הסגירה בווים נמצאה
רק בסרקופגים מפוארים שהונחו בקברי מאוזוליאה  ,ואלה ללא ספק שייכים לאוכלוסייה

אמידה .
הקבורה .

30

התמונה בכללותה משקפת מציאות שבה לא היו מנהגים מחייבים בנוגע למנחות

מרבית חפצי הלוואי שנמצאו עם הסרקופגים תוארכו על ידי החופרים השונים למאה השנייה

לספירה .

והשלישית

הלק מטיפוסי הכלים תוארכו  -ולדעתנו בטעות  -למאה הראשונה

לספירה  ,אם כי המשיכו להשתמש בהם גם במאה השנייה ואף השלישית  ,ומכל מקום הם נמצאו

בקברים ביחד עם מכלולי כלים מהמאה השנייה והשלישית לספירה  .לפיכך יש לדעתנו לתארך את
מכלולי הכלים הנלווים לארונות הקבורה השומרוניים למאה השנייה והשלישית לספירה ,
והסרקופגים אף הם אפוא בני תקופה

זו .

!3

תפוצת הסרקופגים
סקר מקיף של טיפוס הסרקופגים השומרוניים העלה כי תפוצתם משתרעת על פני
75 %

28

אתרים  .כ -

מהסרקופגים מקורם באיזור הר שומרון  ,ושכם מהווה מוקד מרכזי באיזור זה .

שאר

הסרקופגים מקורם באיזור השרון ומישור החוף הצפוני  ,והמוקד הוא סביב העיר נתניה  .ארונות

26

המטבעות

נמצאו במערכת קברים  , 8 - 220ושלושתם מן הטביעה העירונית של סבסטה  .המטבעות הם מימי

ספטימיוס סוורוס  ,קרקלה ויוליה סואמיאס ( אמו של

אלגבלוס ) ,

השלישית לספירה  .ראה  , The Objectsfrom :תס7פטא 4 .ן

 . 57ק 111 ( , London 1957 ,

,

יי

דהיינו מסוף המאה השנייה ומראשית המאה
 . . crowfoott G. M . Crovfoot J,נ

Samaria (Samaria-Sebaste

רמתי  ,הסרקופגים במאוזוליאום ( לעיל  ,הערה , ) 7

ע%

. 103

27

ראה :

28

סממנים פגאניים מובהקים נמצאו במערכות קברים  - 222 1 -220ע  ,ראה  :קראופוט  ,קניון וסוקניק ( לעיל  ,הערה

29

 , ) 3עמ '  . 88 - 87קראופוט  ,קראופוט וקניון ( לעיל  ,הערה , ) 26
זיאס ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 64 - 63

לעל

עמ ' ; 428

. 435 - 434

30

ראה לעיל  ,הערה . 9

31

דיון בזמנם של הסרקופגים ובשיוכם המוטעה למאה הראשונה לספירה  ,ראה  :ברקאי ( לעיל  ,הערה

. 16 - 15

 , ) 8עמ '
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בודדים נמצאו גם בשולי שני הריכוזים הגדולים האלה

:

בראש  -העין  ,בפחל שבעבר הירדן ,

בעמוריה שעל מורדות הר אפרים ובערערה שבמבואות המערביים של נחל עירון  .איזורי התפוצה
של הסרקופגים תואמים את הידוע מן המקורות ההיסטוריים על היישוב השומרוני בתקופה

הרומית .

הסלע לייצור הסרקופגים נחצב באותם איזורים שבהם הם נמצאו  .מרכז ייצור אחד היה באיזור

שכם ומרכז אחר כנראה באיזור נתניה  .באיזור נתניה נמצא ארון מכורכר  ,המרמז על מרכז ייצור

באתור החוף הצפוני  .אין באפשרותנו להצביע על האתר המדויק שבו נוצרו הסרקופגים  ,אך אין
ספק שמרכז הייצור העיקרי היה בשכם וסביבתה  ,כיוון שהאבן למרבית הארונות נחצבה באיזור

זה .

יש להניח שבאיזור החוף הצפוני היתה שלוחה של בית  -המלאכה המרכזי  ,ואפשר

שהסרקופגים מאיזור זה מקורם בבתי  -הקברות של העיר

קיסריה .

71

רחל ברקאי

סיכום ומסקנות
מי היו אם כן בעליהם של הסרקופגים

האב ונסן  ,הראשון שחשף סרקופגים מטיפוס זה  ,העלה

?

כבר בשנת  1920את הא פשרות שה ס רק ופגים היו שייכים לשום רונים .
1946

32

גם מ ' א בי -יונה  ,שפ רם ם ב -

סרקופג מכופייר  ,הצביע על אפשרות שיוכו לאוכלוסייה השומרונית  ,תוך שהוא מציין שזוהי

יצירה מקומית שאין בה השפעות

זרות .

33

לעמדה זו שותף גם ע ' רמתי  ,שחפר את המאוזוליאום

בעסכר  ,והניח שהוא היה שייך לאחת המשפחות השומרוניות העשירות שהתגוררו בעין  -סוכר

( היא עסכר) או בשכם הסמוכה  ,שהיתה מרכזם

של השומרונים ' .

רמתי שהנקברים במאוזוליאום בעסכר היו בני משפחה

4

אבי -יונה קיבל את הנחתו של

שומרונית .

35

אך ההצעה לשייך את הסרקופגים לשומרונים לא היתה ההשערה העיקרית של ונסן

ואבי  -יונה :

בסוברם כי הארונות הם מן המאה הראשונה לספירה  ,הם הציעו לשייכם ליהודים  .הצעת זיהוי

שלישית העלה ר " י סמית  ,אשר גילה את הסרקופג בפלל  .הוא ניסה להראות שיהודים  -נוצרים
בראשית המאה הראשונה לספירה היו המשתמשים בסרקופגים הנדונים

ויוצריהם .

36

לדעתנו אין ספק שיוצרי הארונות היו בני אותה קהילה שגם השתמשה בהם  ,וברי כי זוהי

אוכלוסייה מקומית  ,גדולה ומבוססת  .בהתחשב במידע הקיים על תפוצתם של הסרקופגים  ,זמנם ,
אופיים ועיטוריהם  ,ובהתחשב בממצא הנלווה ובכתובות  ,ניתן לקבוע כי כל הנתונים יחדיו אינם
מאפשרים לשייך את הסרקופגים לאוכלוסייה פגאנית  .השמות שעל הארונות  ,היעדר עיטורי
דמויות אדם וחי  ,קברי המשפחה ומנהג ליקוט העצמות  ,מרמזים כולם על קירבה של אמונות

ודעות לאוכלוסייה היהודית  .אך יחד עם זאת קשה מאוד לשייך את טיפוס הארונות הזה ליהודים ,
שכן כפי שטענו לעיל נראה שהסרקופגים הם מן המאה השנייה והשלישית לספירה  ,ומן המקורות
ההיסטוריים עולה כי בתקופה זו  ,לאחר דיכוי מרד בר  -כוכבא  ,לא היה יישוב יהודי בשומרון ,

והחלה התפשטות יישובית של השומרונים  .כבר במאה הראשונה לספירה  ,לאחר דיכוי מלחמת
היהודים ברומאים

( 70

לספירה )  ,שותפו השומרונים במועצת העיר פללנה  -ניאפוליס שהוקמה על -

ידי הרומאים ליד שכם  .בתקופה שבין הקמת פלביה  -ניאפוליס ועד למרד בר  -כוכבא שררו יחסים
תקינים בין השומרונים שישבו בשכם ובין הרומאים  ,והשומרונים ניסו לשמור על צביונם הדתי

והרוחני .
השומרונים הפכו למרכיב נכבד באוכלוסיית האיזורים הכפריים בארץ שומרון ובסביבותיה ,

בצפון הר יהודה  ,במישור החוף ובעמק בית  -שאן  .ההתיישבות השומרונית הקיפה גם איזורים
כפריים מרוחקים  ,אך הר שומרון נשאר מרכזם הדתי והחברתי  .נקודת מפנה ביחסים שבין
השומרונים לרומאים חלה בסוף המאה השנייה  ,בעת המאבק על השלטון בין ספטימיוס סוורוס

יי ~ "

4יוס ניגר  .השומרונים תמכו בניגר  ,אך הוא הובס  ,ועל רקע זה התנכלו תושביה הפגאנים של

סבסטה  -שומרון לשומרונים תושבי ניאפוליס  -שכם  .הקהילה השומרונית בסבסטה היתה למעשה
קהילה מתבוללת  ,בעוד השומרונים שבניאפוליס ניסו לשמור ככל שניתן על מנהגי הדת

32

72

33

34

ונסן  ,לעיל  ,הערה

.2

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה
דמתי  ,לעיל  ,הערה  . 14דמתי מסתמך בהנחתו על השמות החקוקים על שניים מן הסרקופגים שנמצאו
, ) 11

עמ '

. 17 - 15

במאוזוליאום .
35

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

36
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עמ '

. 17 - 15
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סרקופגים שומרוניים

השומרונית וכלליה  .מכה קשה הונחתה על האוכלוסייה השומרונית בעת הרדיפות כנגד הנוצרים

במאה השלישית לספירה  .דתם של השומרונים  -בניגוד לזו של היהודים  -לא הוכרה על ידי
הרומאים  ,והם אולצו להוכיח נאמנות לפולחן
השומרונים לעמוד ברדיפות  ,אך רבים לא עמדו

הפגאני .
בכך .

המסורות מספרות על נסיונות של

התמונה ההיסטורית משקפת מצב שבו באיזורי התפוצה של הסרקופגים הנדונים כאן ישבה
במאה השנייה והשלישית לספירה אוכלוסייה מעורבת פגאנית ושומרונית  .נראה לפיכך ששיוכם

של הסרקופגים הנדונים כאן לאוכלוסייה השומרונית הוא בלתי נמנע  .השומרונים התבססו בפרק
הזמן הנדון בעיקר באיזור הר שומרון  ,אך גם באיזור החוף ובאיזורים

אחרים .

לאור הנתונים העולים מן הממצא הארכיאולוגי ומן המקורות  ,סביר להניח שייצור הסרקופגים
השומרוניים והשימוש בהם החלו בסמוך למרד בר  -כוכבא  ,דהיינו ברבע השני של המאה השנייה
לספירה  ,תקופת פריחה והתפשטות של השומרונים  ,אשר הביאה גם לפריחתה של תעשיית

הסרקופגים  .ייצורם והשימוש בהם נמשכו בערך עד לאמצע המאה השלישית  .הסרקופגים שבהם
בולטת השפעת התרבות הרומית מייצגים את שלב הייצור הסופי  .בנקודת שיא זו נפסק

ייצורם .

נראה שעם חיסול עצמאותם התרבותית של השומרונים ועם גבור הרדיפות מצד הרומאים  ,נפסקה
גם תעשיית הסרקופגים

השומרוניים .

דרכונו של ר ' אברהם שלמה
צורף
זלמן הוו

( הראש " ז )

חתימת הראש " ז

-

ס414וגהל
ן

ר ' אברהם שלמה זלמן צורף  ,מראשי קהל האשכנזים בירושלים  ,נולד בשנת תקמ " ו

~
שבליטא ועלה לארץ  -ישראל בשנת תקע " ב ( . ) 1811

( ) 1785

בקיידן

הוא התיישב בתחילה בצפת  ,מפני שאסור היה

לאשכנזים להשתקע בירושלים  .אך שנתיים לאחר מכן  ,בשנת  , 1813עבר להתגורר בעיר הקודש ,
וניהל שם  ,עם ר ' מנחם מנדל משקלוב  ,את כולל

הפרושים .

מטעמם  ,אבל בהסכמת ראשי

הספרדים  ,יצא בשליחויות רבות  ,כבר בשנים  , 1823 - 1819ושוב משנת

1829

ואילך  .המסמך

המתפרסם להלן הוא דרכונו של ר ' זללן צורף  ,י ובו עדות למסעי שליחותו בשנים

. 1850 - 1832

אין זה דרכון מהסוג המוכר בימינו  .מדובר בשני דפים כפולים  ,המהווים שמונה עמודים

( ממדיהם  34 " 46 :ס " מ ) .

רק בתחילת העמוד הראשון יש טופס מודפס  ,בשפה הצרפתית  .הטופס

הוא מטעם קונסול פרוסיה בליוורנו  ,שכן ר ' זלמן  ,שהיה כאמור יליד ליטא  2 ,נהנה מחסותה של

מדינה זו  .וזה תרגומו של הטופס  ' :דרכון מס '  . 457בשם המלך  ,אנחנו  ,שארל שטיכלינג  ,קונסול
הוד מעלתו מלך פרוסיה בעיר הנמל הזאת ליוורנו ,

והצבאיים

מבקשים '

מכל השלטונות האזרחיים

ומכל פקידי הציבור לאפשר מעבר בטוח וחופשי במסעו  ,שהוא עומד לנסוע . . .

' המשך

הדברים בא בכתב יד  ' :מליוורנו דרך הים לביירות ולירושלים  ,למר זלמן מארק טובי  4 ,סוחר  ,יליד

1

ארכיון היסטורי  ,עיריית ירושלים  ,מס '

. 8001

תודתי נתונה לממונים על הארכיון העירוני של ירושלים  ,ובפרט

לד " ר יוחנן כהן  -ישר  ,שליווה את עבודתי בהתמדה  ,וכן לד " ר אריה מורגנשטרן  ,שהעשיר את מאמרי בהערות
מאלפות .
2

7* 1

אולי כדי להצדיק את הענקת הדרכון הפרוסי  ,רשום בו  ,שר ' זלמן נולד בברסלאו ( בירת שלזיה דאז  ,היום
 Wroclawוכבפולין ) .

3

לפי הנוהג הדיפלומטי  ,בעל השררה מדבר בלשון רבים .

4

ליהודים נתיני הקיסרות הרוסית לא היו שמות משפחה עד שנת  , 1804ולרבים עד שנת  . 1845הם מופיעים
בתעודות הרשמיות בשמם הפרטי  ,ואחריו בדרך כלל ( בלי המלה ' בן ' המקובלת בשימוש בית  -הכנסת ) שמו

הפרטי של אביהם  .בעל הדרכון היה אפוא לכאורה זלמן כן מרדכי ( מארק ) בן טוביה

( טובי ) ,

או אולי מייחסים לו

או לאביו שני שמות פרטיים  .לאמיתו של דבר היה שם אביו יעקב  ,ולא ברור  ,מדוע נקבע בדרכון השם החריג
הזה ( השווה גם לעיל  ,הערה

. )2

תעודה

:

דרכונו של הראשץ

ברסלאו שבשלזיה  ,נתין מלך פרוסיה  ,ומשרתו מאירך יליד ירושלים  .מר זלמן מארק טובי מתגורר
עם משפחתו בירושלים '  .אחר כך מובאים  ,בלא מעט ערבוביה  ,כמאה ועשרים אישורים וחותמות ,
המעידים על המקומות שבהם עבר בעל

הדרכון .

בשל מצבו הפיסי של המסמך  ,שרק לאחרונה תוקן וחוזק  ,אחרי שהיה בוודאי קרוע ובלוי  ,אי -
אפשר לפענח את כל הפרטים ,

אבל מה שניתן לקרוא מציג תמונה מרתקת על נדודיו של המשולח .

ר ' זלמן צורף יצא בחודש נובמבר
1835

1832

מליוורנו לביירות ומשם  ,במאי  , 1833לירושלים  .ביולי

נסע שוב מאוץ  -ישראל לכיוון אלכסנדריה שבמצרים  ,ואחרי כשנה שב מאלכסנדריה

לביירות .
כעשר שנים לאחר מכן ( יולי

) 1846

שם המשולח את פעמיו  -עם משרת אחר  ,אליעזר

מארקו - 6לקושטא  ,דרך ביירות ואלכסנדריה  ,ומשם לטריאסטי  .באוקטובר

1846

הוא עזב את

טריאסטי לעבר וינה  ,וממנה בפברואר  , 1847בואך וילנא  ,קרקא  ,לבוב וברודי  .הוא נשאר בפולין ,
בחבלים  ,שהיו מסופחים לרוסיה ולאוסטריה  ,עד ספטמבר  , 1847וחזר דרך טריאסטי וביירות
לירושלים בתחילת

. 1848

ביולי באותה שנה  ,הוא נסע שוב  -הפעם עם חתנו אוריאל בן אהרן זליג  ,ששימש אותו -
דרך ביירות  ,אזמיר וקורפו  ,לטריאסטי  .הוא עשה באיטליה עד מאי  , 1849ושהה בערים פאדובה ,

רוויגו  ,פרארה  ,בולוניה  ,פירנצה  ,ליוורנו  ,ג ' נובה וניצה  .במאי

1849

עבר לצרפת  ,וביקר בערים

מרסיי  ,באיון  ,בורדו  .בחודש יולי הפליג לאנגליה  ,אך רק לימים ספורים  .באוגוסט היה בפארים ,
ונסע דרך ליון לטורינו  ,ג ' נובה  ,פירנצה  ,בולוניה  ,אנקונה  ,ונציה  ,מנטובה  ,פרארה ועוד  ,והגיע
שוב לליוורנו באוגוסט

. 1850

בזכות יחסיו הטובים עם קהילת הספרדים והשלטונות המוסלמיים  7 ,השיג ר ' זלמן הישגים
חשובים לטובת היהודים האשכנזים בירושלים  ,וראוי לציון מיוחד ההיתר  ,שקיבל לשיקום שכונת
 ,בעקבות
' החורבה ' ובתי  -הכנסת שבה  .אך ערבים  ,שביקשו להתנקם בו על שגרם לנישולם
פעילותו לטובת היהודים  ,ניסו כמה פעמים לרצוח אותו  .בשנת  1851עלה בידם לפגוע בו
בירושלים  ,ולאחר  -מכן הוא נפטר מפצעיו  .הוא נטמן במורד הר הזיתים  ,סמוך לקבר

בתקופת השלטון הירדני נהרס

זכריה .

הקבר .

ידוע שצאצאי ר ' שלמה זלמן צורף נטלו את השם הפרטי של אביהם  ,בצורתו הלועזית סלומון
)  , ( Salomonכשם משפחה  ,אך לפחות בדור הראשון צירפו לו גם את כינויו על שם מקצועו  .אחד
מבניו  ,ר ' מרדכי צורף סלומון  ,שהיה מיקירי ירושלים  ,הציע למשה מונטיפיורי בשנת

1839

תוכנית

להקמת כפרים בארץ  -ישראל לשם שיקומם החקלאי של היהודים  .בעיקר מפורסם אחד מנכדיו של

ר ' זלמן  ,הוא ר ' יואל משה סלומון (  , ) 1912 - 1838ממייסדי השכונה הירושלמית נחלת שבעה

והמושבה פתח תקווה .
להלן מובאים פרטי
5

6

7

120

החותמות והאישורים שבדרכון  ,לפי סדר כרונולוגי  ,והערותינו בצדם .

ברישום המשרת מסתפקים בשם פרטי בלי תוספות  ,מלבד מקום

היוולדו .

צורה איטלקית של השם מרדכי  .שם המשרת היה אפוא אליעזר בן מרדכי  ,או שהיו לו שני שמות פרטיים
אליעזר מרדכי .

:

מספרים  ,שאיברהים פחה  ,בנו של שליט מצרים מוחמד עלי  ,לא רצה לקבל אוכל מאחיו המוסלמים בעת שהותו
בירושלים  ,פן ירעילו אותו  ,והיה מקבל תבשילים מביתו של ר ' זלמן  .פרטים נוספים על פועלו של ר ' זלמן צורף
ראה  :א ' יערי  ,שלוחי ארץ ישראל  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

761

ואילך ; מ ' [ בן יואל משה ] סלומון  ,שלושה דורות

בישוב  ,ירושלים תרצ " ט  ,וכן במונוגרפיה  ,שהגישה צאצאתו של ר ' זלמן בדור השמיני  ,סרב פיינברג  ' ,הראש " ז ,
רבי אברהם שלמה זלמן צורף '  ,כעבודת גמר בגמנסיה העברית רחביה  ,ירושלים

תשמ " ז .

משה קטן

ק

ש

א

א
8]

דף ראשון של הדרכון

הדרכון
Passeport מ0

457

Au  מוססdu roi ~
Nous Charles Stichling , consul de Sa Majesti 1ט
les autoritis civiles  וטmilitaires

ם1

ז0 יde

Prusse  חטcette ville

,

א: ort de Livourne:

toutes

~ 4 טlaisser'

tous les fonctionnaires;

~' s~ rementIet

1 טvoyage qu ' il se propose de faire

de Livourne voie de mer 4 Berut  וטJirusalem 1 טsleur Zalman Marc Tovi , nEgociant , ת81 ] 1 de Breslau חט

SilEsie ,

sujet de S .M . !  ס701

de Prusse , ח

50ת.

domicilii avec sa famille 4 JErusalem . Mille huit cent

Mair natif de JErusalem .

נ4 .

Zalman Marc Tovi est

. - .2

76
. יד

 אחרי זאת נמשך הטופס. אולם קטע נייר זה הוא קרוע ולא ברור

עד כאן טופס מודפס ; מכאן ואילך בכתב

1

-deux : בהמשך נוסף כנראה

2

; 1832

כלומר

, 1ט ) מטז

. מולאו

 אבל הפרטים לא, המורפס

תעודה

:

דרכונו של הראשי

החתמות ואישורים
פ

"
נ)

ק
פ

פ

פ -

-"5

ם

1

ק

ניתז בעיי

עי  -ידי

יכיייי

תאייך

1

ליוורנו

הקונסוליה של פרוסיה

ביירות וירושלים3

][ ? 1 ssl

וט

2

2

ליוורנו

04תזסעו ]

3

2

ליוורנו

הקונסוליה הכללית של

4

2

בירות

הסוכנות הקונסולרית של

5

2

יפו

1 . 1 . Governo
[ ?]

פרוסיה

ביירות

5 11 1832

[ ?]

23 11 1832

.
.

ירושלים

. .

.
.

18 5 1833

הסובנות הקונסולרית של
פרוסיה

[ ?]

. .
11 . 7 . 1836

20 7 1835

6

2

אלכסנדריה

הקונסוליה של פרוסיה

ביירות

7

2

יפו

סוכנות צרפת

ביירות

[?]

8

6

[ ?]

[ ?]

[ ?]

) ? ( 20 4 1846

9

6

ניצה

הקונסוליה של צרפת

[ ?]

[ ?]

6 10

2

ירושלים

הקונסוליה של פרוסיה

11

2

אלכסנדריה

הקונסוליה הכללית של

712

2

אלכסנדריה

פרוסיה
הקונסוליה

[ ?]

5

[ ?]

. .

קושטא דרך ביירות

של אוסטריה

ואלכסנדריה

10 6 1846

טריאסטי
טריאסטי דרך Sira

. .
17 . 8 . 1846

. .

4 8 1846

[ ?]

13

2

טריאסטי

[ ?]

וינה  ,ברסלאו

14

1

טריאסטי

[ ?]

ברסלאו דרך וינה

15

6

פרפורה

המשטרה המחוזית

שנטו

16

6

וינה

שגרירות פרוסיה

רוסיה וקושטא

18 2 1847

17

6

וינה

שגרירות רוסיה

רוסיה

] ? [ 2 . 1847

18

6

[ ?]

[ ?]

וילנה

19

6

Podgorze

[ ?]

20

6

קרקא

הנהלת המשטרה

הנהלת המשטרה

.
.
24 . 2 . 1847

20 . 10 1846

.

30 10 1846

[ ? ] 1849

. .
.

. .

[ ? ] 24 2 1847

. .

 [ 3 1847ן ] 29

וילנא דרך ברודי

12 . 4 . 1847

21

6

למברג

22

6

ברודי

Hauptamt

23

6

למברג

הנהלת המשטרה

קרקא

24

6

ברודי

[ ן]

[ ?]

[ ?]

25

6

ברודי

[ ?]

[ ?]

29 . 8 . 1847

26

6

קרקא

הנהלת המשטרה

[ ?]

K. K .

8

ברודי

18 4 . 1847

[ ן]

19 . 4 . 1847
20 . 8 . 1847

רישום בכתב  -יד בתוך החלק המודפס של הדרכון .
' הממשל הקיסרי המלכותי של ליוורנו ' ( נציבות קיסרות

אוסטריה )

ניצה הייתה שייכת לממלכת סרדיניה וטרם סופחה לצרפת .
הערה מוספת  ' :אישור זה נועד גם למשרת . ' LEzer Marco
הערה מוספת  ' :באניית קיטור של . ' Lloyd
' המשרד

הראשי הקיסרי המלכותי ' ( נציבות קיסרות אוסטריה ) .

.

.

1 9 . 1847

-

מ
ם

ן

ם
-מ

 י2

קו -

ם
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ק

-

ים

ניתן בעיר

על  -ידי

לכיוון

המשטרה האוסטרית

[ ?]

הנהלת המשטרה

אימיר

הקונסוליה הכללית של
פרוסיה
הקונסוליה הכללית של

ירושלים

פרוסיה

ביירות

. .

קורפו ומדינת
האפיפיור

. .

)

בע
ת

27

2

[ ?]

28

1

טריאסטי

29

7

בירות

930

7

ירושלים

31

7

בירות

הקונסוליה של פרוסיה

32

7

עמיר

הקונסוליה של בריטניה

קורפו

33

7

קורפו

הקונסוליה של אוסטריה

טריאסטי

34

7

טריאסטי

[ ?]

[ ?]

35

7

טריאסטי

[ ?]

[ ?]

36

7

טריאסטי

הקונסוליה של פרוסיה

איטליה

37

1

טריאסטי

הקונסוליה של אוסטריה

פאדובה  ,פרפורה

38

1

טריאסטי

[ ?]

טוסקנה

39

1

טריאסטי

הקונסוליה של האפיפיור

[ ?]

40

7

פאדובה

[ ?]

רוויגו

41

7

רווינו

[ ?]

פרארה

42

7

רוויגי

0ז [ ? ] Avantgard Commando

[ ?]

43

7

[ ?]

[ ?]

[ ?]

44

7

[ ? ] Ponte

משטרת הגבול של האפיפיור

פרארה

45

5

בולוניה

המשטרה המחוזית

פירנצה

46

5

[ ?]

[ ?]

פירנצה

47

3

[ ?]

[ ?]

[ ?]

48

3

פירנצה

מחלקת ענייני חוץ

ליוורנו

49

3

פירנצה

נציבות פרוסיה

ליוורנו

50

5

ליון

הקונסוליה של סרדיניה

טורינו

51

3

ליוורנו

הקונסוליה של פרוסיה

ג ' נובה

52

3

ליוורנו

הקונסוליה של

[ ?]

ג ' נובה

תאריך

3 . 9 . 1847

.

14 . 12 1847

.

25 1 . 1848

18 7 1848

23 8 1848

. .
.
5 . 12 ] ? [ . 1848
31 . 12 . 1848
1 . 1 . 1849
[ ? ] 1 . 1 . 1849
23 . 1 . 1849
24 . 1 . 1849
28 . 1 . 1849
[ ? ] 30 . 1 . 1849
31 . 1 . 1849
1 . 2 . 1849

15 9 1848

.

14 11 1848

.
4 . 3 . 1849
5 . 3 . 1849
9 . 3 . 1849
14 . 3 . 1849
14 . 3 . 1849
20 . 4 . 1849
26 . 4 . 1849
26 . 4 . 1849
1 2 . 1849

53

3

ליוורנו

הנציבות של

ג ' נובה

26 4 . 1849

54

3

[ ?]

[ ?]

ג ' נובה

2 5 1849

55

3

[ ?]

לשכת הדרכונים

ג ' נובה

[ ?]

56

3

ג ' נובה

הקונסוליה הכללית של

 5 . Marcoזן

.
. .

פרוסיה

ניצה

. .

57

3

ג ' נובה

הסוכנות הכללית של המשטרה

ניצה

.

58

3

ג ' נובה

נציבות משרר החוץ

[ ?]

9

הערה מוספת

:

החלוץ ' ,

13 ] ? [ 5 1849
13 5 . 1849

' נושא תעודה זו נוטל עמו למשרת את חתנו אורי בן אהרן זליג  ,נתין אוסטרי ' .

כפי הנראה משמר צבאי בכניסה לעיר .

סו

' פיקוד

1 1

הכוונה כפי הנראה לנציבות של ונציה .

. .

19 5 1849

)

S

פ

פ-

ק

]

תעודה

:

דרכונו של הראש " ז

5

א

ניתן בעיר

על  -ידי

לכיוון

תאריך

59

5

ניצה

הקונסוליה של פרוסיה

מרסיי

. .
25 . 5 . 1849
25 . 5 . 1849
29 . 5 . 1849

[ ?1

[ ?]

. .
9 . 6 . 1849
14 . 6 . 1849
21 . 6 . 1849
6 . 7 . 1849
7 . 7 . 1849
12 . 7 . 1849

ת

1-

ש

60

5

ניצה

122812א

Questura

מרסיי

61

5

ניצה

הקונסוליה של צרפת

מרסיי

62

5

Ponte varo ~ 3

Carabinieri IeaE

צרפת

63

5

ג ' נובה

בשם

64

5

Pont du Var

[ ?]

[ ?]

65

5

מרסיי

הקונסוליה של פרוסיה

באיון

משרד החוץ

66

1

באיון

[ ?]

67

5

באיון

5י "

68

5

בורדו

סגן ראש העיר

קאלה

69

5

בורדו

הקונסוליה של פרוסיה

קאלה

70

1

[ ? ] Boulogne

ירידה לאנייה

24 5 1849

29 5 1849

[ ?]

בווטו

תתסוPr (ifet de 88

[ ? ] 6ז

[ ?]

71

3

לונדון

הקונסוליה של פרוסיה

[ ?]

6 8 1849

72

3

לונדון

הקונסוליה הכללית של צרפת

צרפת

6 8 1849

73

5

פארים

משרד הפנים  ,לשכת

. .
. .
13 . 8 . 1849

74

5

[ ?]

[ ?]

ליון

13 . 8 . 1849

75

5

ליון

7י

76

5

Pont de

77

3

האשרות [ ? ]

ליון

.

טורינו

Pr (ifecture

21 . 8 1849

. .

Beauvoisin

[ ?]

[ ?]

22 8 1849

Beauvoisin

לשכת הדרכונים

טורינו

78

5

Chambeiry

מינהל הבטיחות הציבורית

טורינו

. .
22 . 8 . 1849

79

5

Monte

80

Pont de

י

,

8ז . 50תסר )

[ ]

3

טורינו

משרד החוץ

[ ?]

81

3

טורינו

נציבות פרוסיה

ג ' נובה

82

3

טורינו

הקונסוליה הכללית של

83

1

ג ' נובה

הקונסוליה של טוסקנה

ליוורנו

84

1

ג ' נובה

הקונסוליה של פרוסיה

ליוורנו

85

1

ג ' נובה

לשבת הדרכונים

ליוורנו

86

3

ליוורנו

נציבות של

87

1

Posto 81

88

4

9ז ] ? Pratd
Prato

ע

Posto

22 8 1849

. .
3 . 8 . 1849
~
31 . 8 . 1849

[ ]

[ ?]

San Marco

,

[ ]

[ ?]

23 8 1849

.
24 . 9 . 1849
24 . 9 . 1849
24 . 9 . 1849
4 . 10 . 1849

31 . 8 1849

[ ?]

פירנצה
[ ?]

849י .

[ ?]

[ ?]

.

11 10

' משרד הממונה על הסדר בניצה ' .
כמו  ) du Varחמץ ( ראה מס '  , ) 64והוא הגשר  ,שבו עבר הגבול בין צרפת

לסודיניה .

' שוטרי המלך ' של סודיניה .
הממונה על

79

המחוז .

חותמת בשעת הכניסה לאנייה מ Boulogne -

לאנגליה .

משרד הממונה על המחוז .
בצרפתית

iMont Cenis

וזה המעבר בהרים  ,שהיה אז הגבול בין סרדיניה לצרפת .

' מוצב המרעה ' והכוונה כנראה למקום מעבר וביקורת בכניסה לפירנצה  .וראה להלן  ,מס '

. Bagnoli

Piale : 91

וש Posto

- 5
ב;

פ

ניתן בעיי

--

על

57

89

4

פירנצה

משרד החוץ

ליוורנו

90

4

פירנצה

משרד החוץ

מודנה

91

4

פירנצה

92

4

.
.

30 . 10 1849

.

2 11 1849

(

81

.

) Piale Bagnoli

[ ?]

[ ?]

] ? [ . ] ? [ 1849

פירנצה

נציבות האפיפיור

בולוניה

.
5 . 11 . 1849
5 . 11 . 1849

93

4

בולוניה

94

4

בולוניה

95

[ ?]

המשטרה המחוזית

מודנה

המפקד הצבאי האוסטרי

[ ?]

4

מודנה

96

4

ךג ' ו

הקומיסר [ של המשטרה

97

4

רג ' ו

קומיסריית המשטרה

98

4

מודנה

[ ?]

2 11 . 1849

משטרת הגבול של האפיפיור
?]

. .
. .
24 . 11 . 1849

6 11 1849

רגע

13 11 1849

בולוניה

' ( Porta 51
0 ( 20מ Agosti-

[ ?]

[ ?]

99

4

בולוניה

המשטרה המחוזית

אנקונה

100

4

[ ?]

[ ?]

Ambrogio

101

4

[ ?]

[ ?]

בולוניה

102

4

בולוניה

המפקד הצבאי האוסטרי

[ ?]

.

25 . 11 1849

.

.
.
? . ? . 1849
25 . 11 . 1849
25 11 1849

] ? [ . ] ? [ 1849

5.

103

4

[ ?]

משטרת האפיפיור

בולוניה

28 11 1849

104

4

אנקונה

הלשכה המחוזית של המשטרה

טריאסטי

4 2 1850

105

4

אנקונה

[ ?]

טריאסטי

106

8

טריאסטי

הנהלת המשטרה

ליוורנו דרך ונציה

107

8

ונציה
ונציה

הנהלת המשטרה
קונסוליית האפיפיור

ליוורנו
מדינת האפיפיור

109

8

פאדובה

המפקד הצבאי האוסטרי

ורונה

2 . 7 1850

110

8

ורונה

[ ?]

מנטובה

8 7 1850

111

8

מנטובה

המשטרה המחוזית

פרארה

112

8

Quatrelle

R22
ecevitoria

[ ?]

113

8

023ע 8

משטרת פרארה

[ ?]

114

8

Stellata

המכס

[ ?]

115

8

פרארה

המשטרה המחוזית

ליוורנו

116

8

פרארה

הקונסוליה של טוסקנה

טוסקנה

117

8

בולוניה

המשטרה המחוזית

פירנצה

118

8

בולוניה

המפקד הצבאי האוסטרי

] ?e

119

8

[ ? ] Capanno

Ispettorato

120

8

[ ?]

8 21108

"

0ע

ום

.
. .
4 . 2 . 1850
27 . 5 . 1850
17 . 6 . 1850
18 . 6 . 1850
.
. .
11 . 7 . 1850
12 . 7 . 1850
12 . 7 . 1850

. .
29 . 7 . 1850
30 . 7 . 1850
31 . 7 . 1850
31 . 7 . 1850
12 7 1850

Politico

י

Bo

.

י

.
. .

Porretta ] [ 24

[ ]

1 8 . 1850

[ ?]

ליוורנו

13 8 1850

,מסתבר  ,שזו כניסה לעיר .

21

אשרת מעבר

 ,לשכת הגבייה '  .יש להניח  ,ששם הייתה הביקורת על הנכנסים למדינת האפיפיור ועל

היוצאים ממנ ,

שער הנהר פו ' הנמצא בכניסה לפרארה  ,וכנראה גם  Stellataהיא נקחיה בכניסה לעיר .
היתר יציאה מטעם ' לשכת המפקח המדיני ' של . Porretta

הפנקס של ' חבורה יישוב ארץ  -ישראל על  -ידי
עבודת אדמה '  ,מוינשט  ,תרמ " א

( ) 1881

אברהם גרוסמן

לזכרו המבורך של סבי ר ' שלמה לוי גרוסמן

ממייסדי המושבה משמר  -הירדן
ומי שעמד בראש הוועד שלה במשך שנים הרבה

א
בט " ו באב תרמ " א ( אוגוסט  ) 1881הוקמה בעיירה מוינשט )  , ( Moinestiאשר בחבל מולדבה

שברומניה  ,אגודה ששמה לה למטרה לפעול לעלייתם לארץ  -ישראל של יהודים מהקהילה ,
שיעבדו את אדמת הארץ  .פעילות האגודה נשאה פרי הן בגיבושן של קבוצות עולים וסיוע לעלייתן
ארצה והן בהשפעתה על פעילות דומה בקהילות

אחרות .

העיירה מוינשט הפכה כמעט לאגדה בתולדות מפעלי התיישבות הראשונים בארץ -

ישראל .

בעת הרדיפות נגד היהודים שחוללו הממשלות הרומניות שלאחרי קונגרס

ברלין  ,ארגנו אנשי מוינשט בקיץ

שוב

) ( Shub

הראשונה בת

1881

קבוצה בת

50

כשליחם לארץ ישראל  .באמצע אוגוסט
22

משפחות ושיגרו לפניהם את דוד

1882

עלתה לארץ ישראל הקבוצה

משפחות  .בעיתון ' היועץ ' שהופיע ברומניה באותה תקופה  ,התפרסם

קול קורא של אנשי מוינשט לכל יהודי רומניה למען רעיון ההתיישבות בא " י  .פעולתה
השפיעה עד כדי כך שהביאה להיווצרה של מימרה עממית יהודית  :דערעך מוינשט קיין

ארץ ישראל ( דרך מוינשט לארץ

ישראל ) .

ן

זו היתה האגודה הראשונה ברומניה  ,שעשתה מעשה להגשמת הרעיון  .הציר שלה קנה

את אדמת גיא  -אוני מידי יהודי צפת שנטשוה ועליה נוסדה מושבה עברית חדשה  ' ,ראש -
פנה '

;

המושבה הראשונה של יהודי

השם שניתן לאגודה

רומניה .

2

על  -ידי מייסדיה היה ' חבורה יישוב ארץ  -ישראל על  -ידי עבודת אדמה ' .

שתי הדמויות העיקריות בהקמתה ובהפעלתה היו משה דוד שו "ב ( להלן  :שוב ) ומנדל גרינברג .
*

1

2

הפנקס מתפרסם כאן באדיבותו של פרופ ' מ ' רבינוביץ  ,מנהל ספריית בית  -המדרש לרבנים בניו יורק  .ברצוני
בהזדמנות זו להודות לפרופ ' רבינוביץ ולעוזרו  ,מר ג ' שוורצברד  ,על הסיוע הרב שהושיטו לי בעת שהייתי
בספרייתם בק "ן תשמ " ח .
ת ' לביא ( עורך )  ,פנקס הקהילות  ,רומניה  ,א  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '  . 178על התארגנות מקבילה בקהילות אחרות
ברומניה  ,למען התיישבות בארץ  -כולל הרקע לפעילות זו  -ראה  :י ' קלותנר  ,חיבת ציון ברומניה  ,ירושלים

קלויזנר ( .שם )  ,עמ
תשי " ח
מרומניה  ,ראה

:

~

'  . 68על אופיים המיוחד של עולים אלה והמתיחות על רקע דתי בינם ובין עולים אחרים
ר ' אהרנסון  ' ,הקמתן וראשיתן של זכרון  -יעקב וראשון  -לציון כמושבות חקלאיות '  ,עבודת גמר

לשם קבלת תואר מוסמך של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' , 40 - 38

ןץ

. 146 - 143

גרינברג שימש כנשיא האגודה  ,ושוב  -כמזכיר שלה וכנציגה בחיפוש אחר אדמה המתאימה

להתיישבות וברכישתה  .הוא אף עמד בראש קבוצת העולים הראשונה ממוינשט אשר התיישבה

בגיא  -אוני  .מאוחר יותר סייע בהקמתה של המושבה הסמוכה  ,משמר הירדן .
השאירו אחריהם בכתובים דברים כלליים על מטרת האגודה ודרך ארגונה  .שוב התרכז בדבריו
במטרות האגודה ובפעולתו ברכישת אדמה בגליל  .לפי דבריו  ,הגה הוא את רעיון הקמת האגודה
בעירו  ,והיה לו חלק מרכזי בהקמתה  .הוא אף מתארה כחלק מן ההתעוררות הכללית למען ציון
ברוסיה  ,ברומניה ובמקומות אחרים .
3

שני אישים אלה

ושוב נתעורר הרעיון ע "ד [ = על דבר ] ישוב א " י  ,והקול נשמע כי בערים שונות נוסדו
חברות למטרה זאת  ,והד קול בא גם מרוסיה ע " א [ = על אודות] יסוד אגודות כאלה  .אז
עלה בידי לעורר עוד פעם את אנשי עירי מונשט מתרדמתם  ,ויסדתי אגודה גדולה מכל

נכבדי העיר בשם ' חברת ישוב א " י על ידי עבודת אדמה '  .ביחד עם החובב ציון הנלהב
מר מ  .גרינברג  ,ז " ל  ,צעיר בן אורין ומשכיל ממשפחה עשירה

ואצילה בעיר מונשט . . .

בכל זאת עלה הדבר בידי לסדר כשלשים משפחות  -מאה נפשות  -במטרה לעזוב

את הארץ ולהתישב בארץ  -ישראל  ,במושבה שניסד  .יחד עם זה עלה בידי ליסד אגודה
גדולה שנכנסו בה כל טובי עירנו  ,מן העשירים ובעה " ב [ = ובעלי

הבתים ] ,

במטרה לעזור

לעולים בחומר וברוח  ,לתמכם ולסעדם  ,ולדאוג להם עד שיבוסס מצבם בא " י על בסיס
נכון

וקים .

4

בהמשך דבריו שם מספר שוב  ,כי הוא נבחר על  -ידי האגודה לנסוע לארץ  -ישראל לקנות אדמה

מתאימה להתיישבות ולעבודה חקלאית  .דבריו אלה  ,למעט שאלת מייסד האגודה  ,מאוששים גם

על  -ידי הנאמר בפנייתו של גרינברג אל יהודי רומניה  ,מעל דפי העיתון

' המגיד ' .

5

גרינברג אף רמז

בדבריו לקיומו של תקנון מפורט שהכינה האגודה ולמאמציה הרבים לאיסוף כספים לצורך
הגשמת

מטרותיה .

התקנון ורשימת התורמים נשתמרו בפנקס האגודה  ,שהוכן וסודר על  -ידי שוב  .פנקס זה מצוי

כיום בספריית בית -המדרש לרבנים בניו יורק  ,ומספרו

9337

. Mic .

תוכנו יובא

להלן .

ב
בפנקס פורטו המטרות  ,התקנון  ,שמות החברים ותשלומיהם  .בעמוד השער מצוין 'זה הפנקס של
חברה [ ! ]

ישוב ארץ ישראל ע "י עבודת אדמה  ,פה מוינעשט שנת אמת וצדק לפ " ק .

6

ממני משה דוד

שוב ' .
דף שער זה מעוטר בשבע חותמות של האגודה  -שש פעמים בחותמת העברית ופעם אחת

3

ביבא -

1 2
~

על כך מספר שוב עצמו בספרו  ,זכרונות לבית  -דוד  ,ירושלים תשל " ג , 2עמ ' קלג ( ' הפניתי את כל מרצי ליסח
המושבה משמר הירדן ' )  .הוא פעל לצדו של מרדכי לובובסקי  ,מי שהניח את היסודות הראשונים של המושבה
ראה בדבריו שם  ,וכן  :א ' עבר -הדני  ,משמר הירדן  :מושבת הספר שנפלה  ,תל אביב תשכ " ה  ,עמ ' . 46

4

5
6

קודם בשנות השבעים שלא הניו
שוב ( שם )  ,עמ ' נט  -ס  .בראשית דבריו ( ' לעורר עוד פעם ' ) הוא רומז לנסיון
פירות  .ראה על כך בזכרונותיו  ,עמ ' נד  -נז .
תאריך מכתבו של גרינברג הוא ז ' בטבת תרמ " ב  .הוא התפרסם ב ' המגיד '  ,גליון

דהיינו  ,שנת

תרמ " א .

3

( תרמ " ג )  ,עמ '

. 21

י

..

%ש
למנת ייירא

סן ' נ ט

ג
בחותמת הלועזית .

דארעג טגת  ,בלגא

"

7

"

.

י

קביעתו של שוב כי הוא האיש שניהל את הפנקס נכונה היא  .כתב  -היד זהה עם

הכתב של חתימתו  ,כפי שהיא מופיעה בשני מקומות

בפנקס .

8

הפנקס מכיל שבעה  -עשר דפים

בגודל פוליו  .ששת הראשונים ושני האחרונים כתובים  .האחרים הוכנו לשעת הצורך  ,אך נותרו

ריקים .

9

החומר הכתוב מתחלק לשישה

חלקים .

החלק הראשון הוא תקנון האגודה ובו מפורטות

מטרותיה ודרכי פעולתה  ,בצירוף חתימותיהם של

116

חברים  ,אם  -כי בפועל היו רק

של שמואל בן  -דוד  ,אשר שימש כגזבר האגודה  ,מופיעה פעמיים ( מספרים . ) 41 , 33
7

8
9

. 115

חתימתו

שתי החתימות

כחלקה החיצוני של החותמת העברית נכתם ' חבורה ישוב ארץ ישראל ע " י עבודת אדמה  ,פה מוינעשט '  .בחלקה

הפנימי  ' -מחרישה ומגל לפרט '  .מתחת להם ציור מחרשה וציון השנה  . 1881תצלום החותמת מובא להלן .
ובאשר לחותמת הלהרזית  ,חלקה החיצוני כתוב כגרמנית  Heiligen Landes ' :ת. ' Ferein ] ! [ f r Colonien 1
~
ובתוכו מגן  -דוד זעיר
חלקה הפנימי בעברית  ' :חבורה ישוב ארץ ישראל ע " י עבודת אדמה '  .במרכז צויר מגן  -דוד
נוסף .
בחתימת החברים על התקנון ( חלק א ' ) וברשימת נושאי התפקידים הנבחרים  ,דף  , 6עמ ' א .
בחלק מן הדפים מופיע מספור אחר  ,גדול יותר  .אפשר שדפי הפנקס היו תחילה חלק מפנקס גדול יותר  ,ולאחר
מכן נתלשו והופרדו כדי לשמש פנקס לחבורה .

ץ81

אבונכם גרוסמן

זהות  ,ומכאן שאין מדובר בשני אנשים שנשאו אותו שם  .מסתבר כי החתימה על התקנון לא

נעשתה בבת -אחת בכנס חברים  ,אלא במרווח זמן ; שוב פנה אל אנשים שונים שהביעו נכונות
להצטרף לאגודה

והחתימם .

!0

אפשר  ,אם  -כן  ,שנשתכחה חתימתו הראשונה של שמואל בן  -דוד ,

והחתימוהו פעם נוספת  ,וזהו מקור הטעות  .אפשרות אחרת  -מסתברת יותר  -היא  ,שבן  -דוד
חפץ לחתום את שמו בסמוך לחתימתו של מי שנראה בעיניו מכובד יותר  ,ולכן חתם בשנייה  ,אגב
רמיזה לביטול חתימתו

הראשונה .

!ן

שוב השאיר מקום בצירוף מספור לחתימתם של

תוך ציפייה להצטרפותם של חברים נוספים

לאגודה .

150

!2

התקנון הכתוב איננו התקנון המקורי שעליו חתמו החברים  ,אלא פיסת נייר באורך של
שהודבקה מראש העמוד ועד למקום שבו החלו החתימות

הכתב הוא מרובע  ,מהודר

אנשים ,

23

ס "מ ,

על  -גבי הנוסח המקורי של התקנון .

ומתויג .

ייתכן שהוכנסו שינויים כל שהם בתקנון  ,וכדי למנוע את הטורח שבהחתמה מחודשת של כל
החברים  ,כתבוהו על פיסת נייר הולמת והדביקוה  .סיוע מה להנחה זו ניתן למצוא בעובדה

שהתיבה היחידה שנותרה גלויה מן הדף המקורי ' הדבר '  -התיבה האחרונה בשורה השנייה
בראש העמוד המודבק  -איננה בנוסח החדש  .אפשר גם שלא חל שינוי של ממש בנוסח השני
המודבק ( למעט אולי שינויי סגנון קלים )  ,והתקנון נכתב מחדש רק כדי לשנות את הכתב הרגיל -

כפי שעולה מצורת כתיבתה של התיבה ' הדבר '  -לכתב מרובע  ,מעוטר ומתויג  ,כדי להדגיש את
החגיגיות וההדר  .התופעה הולמת מאוד את אישיותו הרומנטית של שוב 3 .י אפשרות זו מסתברת
יותר  ,אך אין בידינו לקבוע

מסמרות .

4ן

החלק השני ( דף  , 3עמ ' א ) הוא דף מעוטר ומקושט ששימש מעין ' כרטיס ביקור ' וסמל של
האגודה 5 .י בראשו נאמר ' בעזה " י ' ( = בעזרת ה ' יתברך ) ומתחת תיבה זו מצוי ציור של מחרשה

ומגל  ,ששימשו כסמל האגודה  .סביבם נכתב שם האגודה  ' :חבורה ישוב ארץ ישראל ע " י עבודת
אדמה '  .בתחתית הדף בשני צדדיו מצויות החותמות העבריות של החבורה  ,ובמרכזו כתוב

:

ואגדתו על ארץ יסדה אף הקמה מאגודת עוזרים  ,אף נוסעים  ,להציב גבול ארצנו  ,אשר

היתה כאלמנה  ,בשוב בניה לתוכה  .הנאנחים והנדכאים  ,מאשר שכחו אם הורתם  ,ולהסיר
מעלינו חרפתם כאשר נעבוד אדמתנו ונשבע לחם ונהיה טובים ושמחים אכי " ר [ אמן כן
יהי
10

רצון ]

אמן  .שנת ישובא דארעא סבא בלבא לפ " ק ,

!6

אולי ניתן למצוא לכך רמז בדבריו של גרינברג ( ראה המובא להלן  ,הערה

מוינעשט .
; ) 18

אך הוכחה ברורה אין כדברים

אלה .
11

12

13

חתימתו הראשונה מושמת במסגרת  ,כנראה כסימן לביטולה  .החתום לפניו בשנייה  ,במספר
גרינברג .

, 40

הוא הירש

את החתימות במספרים  51 - 1פותחת התיבה ' נאום ' באותה כתיבת  -יד  .מסתבר ששוב הוא שהכין תיבה זו מראש .
אף בכך יש סיוע להנחתנו שההחתמה לא נעשתה בבת  -אחת ובמעמד אחד  .בשנת  , 1885לאחר שגדלה
והתרחבה  ,מנתה קהילת מוינשט  500משפחות ( ראה לביא [ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ '  . ) 177אגודה שמנתה בשנת
 115 1881חברים היתה אם  -כן אגודה גדולה למדי .
על קו אופי זה ניתן ללמוד מדבריו במקומות שונים בספריו ובמיוחד מתיאורי התרשמותו העמוקה בימי נעוריו
מסיפורים

אודות ארץ  -ישראל  .ראה  :שוב ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' נב  -גה  .על כך העירו גם אחרים שפעלו במחיצתו .

ראה  ,למשל  :עבר  -הדני  ,לעיל  ,הערה  . 3בין העדויות המצויות בפנקס זה יש למנות את הזיקה לכתובי
בחירת ט " ו באב כיום ייסוד האגודה  ,משפטים סמליים לציון התאריכים  ,ובמיוחד סגנונם של

2 4

מקרא ,

הדברים .

~
14

ההדבקה היא באיכות

מעולה  .לכן אין אפשרות להפריד בין הדבקים מבלי לקרוע את הדפים .

להלן .

15

תצלומו מובא

6נ

הסכום העולה מן האותיות הוא  , 642היינו שנת

ושמ "ב .

תעודה

:

פנקס חבורת מויגשט  ,הרמ " א

בשוליים שבתחתית הדף נזכר שמו של העושה במלאכת הדפוס  ' :ע " י הפועל המתעסק במלאכת
הקדש חיים בן יוסף צבי

ז "ל ' .

החלק השלישי הוא נוסח נוסף של תקנון האגודה  ,בלא חתימות החברים  .נוסח זה זהה בעיקרו
של דבר לתקנון הראשון שהוצג לעיל  ,אלא שהוא כתוב בלשון מליצית יותר ,

17

והוכנסו בו שני

שינויים חשובים  .בנוסח הראשון ניתן משקל יתר לתמיכה של כלל חברי האגודה באותם חברים

שיחליטו לעלות לארץ  .בנוסח השני הודגשה בבירור העלייה לארץ  ,והיא מוצגת כעדיפה על

האפשרות של הישארות בגולה ותמיכה בעולים  .אפשר שנוסח זה הוצע על  -ידי שוב  ,ששם את
העלייה לארץ בראש

מעייניו .

השינוי השני הוא בקביעת מספר החברים הנדרשים לקוורום  .בתקנון הראשון נאמר כי יש צורך
ב 80 -

חברים כדי לכנס את האסיפה הכללית  ,העתידה לקבוע את התקנון ולבחור הנהלה  .בנוסח

השני המספר הוא

המקורי

;

. 60

קשה להניח כי נפלה כאן טעות  .אפשר שהנוסח הראשון הוא הנוסח

שוב הכין אותו בראשונה  ,על דעתם של חברים אחרים  ,בציפייה כי מספר החברים

שיצטרפו לאגודה יהיה  , 150כמצוין לעיל  .ובשל הצורך ברוב בחרו במספר
בפועל מספר החברים שהצטרפו לאגודה היה

115

ייתכן גם שכינוס מספר כה גדול של חברים

( ) 80

גרינברג ~ י -

בלבד  ,די היה

ב 60 -

. 80

כאשר התברר כי

חברים כדי ליצור

רוב .

לא עלה יפה  -ולכך יש רמיזה בדבריו של

ולכן החליטו להסתפק במספר קטן יותר  .אפשרות שלישית  -דחוקה יותר  -היא

שדווקא נוסח זה הוא הנוסח המקורי והראשון שהציע שוב כתקנון לאגודה  .כאשר מספר החברים

גדל  ,העלו את המספר ל  , 80 -והוא הנוסח המצוי בתקנון החדש המודבק על גבי הישן  .אך הכתב
המעוטר והסגנון המליצי מלמדים על איחור  ,ומטים את הדעת לקבל אחת משתי ההצעות
הראשונות  .קשה להניח שיבטלו כתיבה נאה מעין זו וסגנון כה מליצי  -אילו הוצעו תחילה -
בלא כל נימוק  ,מפני כתיבה וסגנון פחות

יפים .

החלק הרביעי ( דף  , 5עמ ' א  -ב ) כולל רשימה של  9חברים באגודה אשר התחייבו לתרום ' נדבות

גדולות ' למען אותם חברים שעלו לארץ ( ' למען אחינו ולמען ערי אלהינו ' )  ,בציון סכום התרומות .
הרשימה כוללת את התרומות לתקופה של  6שנים  ,מתרמ "ג ועד תרמ " ח  .הרשימה עצמה בנויה
כטבלה בעלת  8טורים  .בצדה הימני מצויה חתימתו של התורם  .בטורים עצמם פורט סכום
התרומה השנתי  ,ובטור האחרון  -סכום התרומה הכולל של כל איש ואיש  .לטבלה זו יש חשיבות
גם לשאלת זמן כתיבתו של הפנקס  ,כפי שיידון

להלן .

בין התורמים נזכרים שמואל בן  -דוד  ,גזבר האגודה  ,אשר התחייב להרים את התרומה הגדולה

17

לשם אילוסטרציה נצביע על שני שינויים והוספות בפתיחה

:

נוסח א '

נוסח ב '

באנו בעצה ובאגודה אחת

באנו בעצה אחת להיות לאגודת

לכונן וליסד פה

עירנו . . .

המוכנים להתיישב בארץ

קודש ליסד ולכונן פה

עירנו .

המתנדבים לעלות למקום הקודש

עשן

אשר ידם אזלת ומטה מלהוציא
לפועל תאות נפשם
18

' והנה כי מפני סיבות שונות לא יכלה האסיפה הכוללת שנועדה להיות ביום

נמשך  .ובתוך כך יוכל חלילה להתקרר מעט ' ( גרינברג  ,לעיל  ,הערה

. )5

18

נאוועמבער לצאת אור ן

!]

והדבר

בשל רפיון זמני זה  ,וכדי לעורר את

הלבבות  ,הוחלט  ,לדברי גרינברג  ,לשלוח את שוב לארץ  ,כדי למצוא אדמה מתאימה

להתיישבות.

אברהם ואוסמן

ביותר

פרנק במשך

( 1000

אכן מומשו

6

השנים )  ,וכן מנדל גרינברג  ,נשיא האגודה  .אין כל ביטחון כי התרומות

בפועל .

על ' נדבות גדולות ' אלה מעיד גם גרינברג בדבריו בעיתון ' המגיד ' מיום ז ' בטבת תרמ " ב  ,אלא

שקיימים שני הבדלים בין שני המקורות  .גרינברג מונה  12תורמים  ,ובפנקס נזכרים  9מהם בלבד ' .
ככל הנראה  ,נזכרו בפנקס שמותיהם של התורמים הראשונים בלבד  .שלושה הנוספים  ,שאותם ציין
גרינברג  ,הצטרפו לרשימת התורמים לאחר ששוב כבר עזב את רומניה בדרכו לארץ  .בין כה ובין
1

כה  ,יש להניח כי המספר המועט של התורמים  ,כעשרה אחוז בלבד מכלל חברי האגודה  ,גרם

אכזבה ליוזמים .
ההבדל השני הוא בתקופה  .בפנקס חתמו אנשים את התחייבויותיקם לשנים תרמ " ג  -תרמ " ח .
גרינברג מקדים כל זאת בשנה אחת  ' :והתנדבו על זמן ששהנ ! ] שנים 4ן שנת תרמ " ב ועד תרמ "ז ' .
יש להעדיף  ,כמובן  ,את התאריך המצוין בפנקס ליד חתימתו של כל איש ואיש  ,אלא אם כן נניח

שהאנשים הסכימו מאוחר יותר להקדים את תשלומיהם בשנה אחת .
החלק החמישי ( דף  , 6עמ ' א ) הוא סיכום החלטתה של אסיפה כללית שהתקיימה ביום כ " ה
באלול תרמ " א -

כ6 -

שבועות אחרי הקמת האגודה  -ובה נבחרו

7

אנשים להנהלה  :מנדל

גרינברג כנשיא ( ' ראש החבורה )  ,שמואל בן  -דוד כגזבר ( ' סוכן החבורה ' )  ,ועוד  5יועצים  .וכן נבחר
ברוך גולדרינג לתפקיד הממונה על איסוף דמי החברות והעברתם

לגזבר .

החלק השישי כולל שני דפים  ,בסופו של הפנקס  ,ובו סימונים שונים של תשלומים ושמות חלק

בלועזית .

מהחברים  ,רובם בעברית ומיעוטם

ג
מה זמנו של הפנקס

?

לכאורה  ,המדובר בתקופה של לפחות

6

שנים  .שהרי ברשימת התורמים

מפורטות התרומות לשנים תרמ " ג  -תרמ " ח  .אך באמת היו אלה התחייבויות בלבד  ,שקיבלו עליהם

האנשים מראש  .זמן הכתיבה הוא ראשית שנת תרמ " ב  .לכך יש שתי ראיות

:

( א ) דבריו הנזכרים של גרינברג בעיתון ' המגיר '  .כאמור  ,תאריך מכתבו הוא ז ' בטבת תרמ " ב ,
ובו הוא מפרט את הסכומים שקיבלו עליהם מראש האנשים לשלם למשך

זהים למפורט

6

שנים  ,וסכומים אלה

בפנקס .

( ב ) לצד חתימתו של כל תורם פורטו  ,כאמור לעיל  ,סכומי תרומתו לכל שנה וסך כל תרומותיו .
ההבדלים בכתב  -היד מלמדים שכל תורם כתב בעצמו את כל הפרטים  .הזהות המלאה בצורת
הכתיבה של כל איש ואיש במשך

6

השנים  ,כולל עובי הספרות וטיב הדיו  ,מלמדת כי הדברים

נכתבו כולם מראש באותו עט ולא הוספו מדי שנה בשנה  .מכאן שלפנינו התחייבות מראש ולא
רישום של תשלום שבוצע כבר בפועל  .הוספת שמותיהם של

3

אנשים לתורמים הגדולים -

הוספה שלא צוינה בפנקס  ,כאמור לעיל  -מסייעת גם היא להנחתנו
מסתבר  ,אם כן  ,שהפנקס אכן
19

זאת .

נוהל כולו על  -ידי שוב עד נסיעתו לארץ ( י " ס בכסלו תרמ " ב ) ' .

20

התורמים הנוספים הם יוסף טהאלער  ,דוד גרינברג וזונדיל חיים זאהן  .הסכום הכולל של התרומות שפורטו
בפנקס הוא  3 , 460 :פרנק  .בתוספת תרומתם של שלושת האישים הלו הסכום הוא  5 , 200 :פרנק  .להבנת ערכו של
סכום זה ראוי להביא את דבריו של גרינברג במכתבו ב ' המגיד ' ( לעיל  ,הערה  ' : ) 5בנדבה של מאה אלף פר '

(1 1
~

[ = פרנק ] יוכלו להושיב שלשים משפחות איש תחת גפנו
20

ותאנתו' .

שוב ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' סא  .אפשר שהפנקס נשאר ברומניה  ,וכך ניצל  .שוב מספר כי הוא נאלץ לשרוף את כל
הארכיון שלו הדן בתולדות היישוב ' מאימת ג ' מל פחה הידוע '  ,למעט רשימותיו שנותרו במוינשט ( שוב  ,שם ,
עמ '

גה ) .

תדדה

:

פנקס חבורת

מיי

שט  ,הרמ " א

~

ולא היה המשך לפעולתו לאחר עזיבתו  .הפנקס עוסק אפוא בפעולות האגודה במשך תקופה של
ארבעה חודשים  ,ומשקף את צעדיה הראשונים

בלבד .

חשיבותו של הפנקס כפולה היא  -הכרת דרכי התארגנותה והיקפה של האגודה והכרת
המניעים שעוררו את חבריה לפעול  ,כפי שאלה באו לידי ביטוי בעיקר בתקנון של

האגודה .

ן2

המסקנה העולה מתקנון זה היא כי חברי האגודה הונעו בעיקרו  -של  -דבר על  -ידי רגש דתי  -לאומי
ולא על  -ידי גורם סוציאלי  .מכאן השימוש בלשונות ' אהבת ארץ אבותינו '  ' ,הר הקודש '  ' ,הארץ
הקדושה '  ' ,ארצנו אשר היתה כאלמנה '  ' ,מצות ישוב ארץ ישראל ' וכדומה  ,מכאן בחירת ט " ו באב
כתאריך לייסוד החבורה ,
שנת ייסוד

22

ומכאן ההזדקקות לתיבות ומשפטים סמליים שמניינם עולה לתאריך

החבורה .

ראוי להעיר על הדגשת עבודת האדמה בארץ  -ישראל כאידיאל בכל המסמכים שבפנקס אשר
לפנינו ( ' ישוב ארץ ישראל ע " י עבודת האדמה ' ; ' לעבדה ולשמרה בכל עוז ויגיע כפים ')  .מטרה זו

הוגשמה בפועל  ,כאמור  ,עם ההתיישבות החקלאית בראש  -פינה  .עניין זה מודגש בשני התקנונים
של האגודה  .אף שהוא יונק מן האידיאולוגיה של תנועות דומות שהוקמו באותה עת ,

23

ואולי גם

מעיסוקם של רבים מיהודי רומניה בחקלאות  ,הוא משתלב גם ברוח הרומנטית האופפת את עשיית
האגודה

בכללותה .

עניין אחר שראוי להעיר עליו הוא ההזדקקות ללשון העברית  .כל מסמכיה של האגודה כתובים

בלשון זו  .רק ברשימות הפנימיות של קבלת הכספים שעשה הגזבר לעצמו צוינו מספר תורמים
בשמם

הלועזי .

הפנקס מסייע לנו להתוודע מקרוב יותר לחלומם  ,חזונם והתלהבותם של חובבי ציון
הראשונים  ,ולהכיר אחדות מדרכי פעולתם והשפעתם על

סביבתם .

תקנונים אחרים מאותה תקופה ראה בספרות הנזכרת להלן  ,הערה . 23

21

על

22

על ט " ו באב כיום מועד ראה  :בבלי  ,תענית ל ע " ב  -לא ע " א ; מגילת תענית  ,מהדורת צ ' ליכטנשטיין HUCA , 8 -9 ,
 . 331 - 333קק ) 1931 - 1932 ( ,

23
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השאיפה להתשייבות חקלאית באה לביטוי בתקנונים של אגודות ובמכתבים שונים מאותה תקופה  .ראה  ,למשל

:

י ' קלויזנר  ,בהתעורר עם  ,העלייה הראשונה מרוסיה  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '  38 , 33 , 27ונוספים  .וכן במקורות
המובאים בספר  :כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ  -ישראל  ,מהדורת ש ' למקוב  ,א  ,תל אביב תשמ "ב .

ביבא -

שאיפה זו פיעמה אף בקרב כמה מראשי היישוב הישן  ,ראה

:

קלויזנר ( שם )  ,עמ '

. 28 - 27

-

התעודה
התקנון ( נוסח

א)

אנחנו הח " מ באנו בעצה ובאגודה אחת לכונן וליסד פה עירנו מוינעשט חבורה אשר נקראה בשם  :חבורה

ידי עבודת

ישוב ארץ ישראל על

האדמה  ,אשר מטרתה

היא שכל אחד מהחבורה יעזור במשען כספו

לטובת המוכנים להתישב בארץ הקדושה ולעבוד אדמתה  :ע " פ התקנות המבוארים למטה .
כל איש ישראל הדורש בשלום ירושלים ואשר הרעיון הנשגב והקדוש מישוב אריו ישראל יקר

א.

בעיניו  :הבא לחתום ידו לחבורתינו זאת עליו ליתן לתוך אוצר החבורה סך ששה פראנק לראשונה  ,ומדי

חודש בחדשו ישלם א ' פראנק .
ב.

לכל איש ישראל אשר חשקה נפשו לבוא במספר החברים  :רק אין ידו משגת לשלם כסף החתימה

בפעם אחת יעשה הנחה לשלם מעט מעט  ,וכן אם לא ישיג ידו לשלם בפ " א בר " ח [ = בפעם אחת בראש

חודש ] את הפראנק יוכל לשלם מדי שבוע בשבוע למען רבות החברים ליסד החבורה על יסודות חזקים

ונאמנים .
ג.

לתוך החבורה יאספו הן אנשים המוכנים להתישב בעצמם בארץ הקדושה בבוא עת המוכשר והן

אנשים אשר רק מאהבת ארן אבותינו נדב לבם להחזיק בישובה במשען כספם .
אחרי יבאו בקהל החבורה מספר שמונים איש יאספו כל החברים לאסופה
ד.

ן !]

אחת להתיעץ על דבר

התקנות אשר נחוצים ודרושים לתועלת החבורה וכן לבחור מתוכם אנשים חכמים ונבוני דבר לנהל
החבורה

החבורה

כל אחד בשירותו אשר ינתן עליו .
נוסדה יום ד ' חמשה עשר לחודש מ " א [= מנחם אב יום שהי ' בו יום טוב לישראל פה מוינעשט .

התקנון ( נוסח

!

ב)

אנחנו הח " מ באנו בעצה אחת להיות לאגודת קורש ליסד ולכונן פה עירנו מוינעשט חבורה הנקובה בשם
חבורה ישוב ארץ ישראל

ע"י

עבודת

אדמה .

היסודות שעליהן נבנה בית החבורה שתים הנה  .או לעלות אל הר הקודש אדמת אבותינו לעבדה
ולשמרה בכל עוז ויגיע כפים  .או לעזור במשען כסף אל המתנדבים לעלות למקום הקודש אשר ידם אזלת
ומטה מלהוציא לפועל תאות נפשם  .הנה אלה ריעיהם המנויין עמהן למצוה רבה זו יעזרו לכל כושל במשען
כסף ובכל שאר עניני עזר והשתדלות שיחייב הענין עד שיספיקו בידם להוציא לאור המטרה הקדושה הלזו

שאליה עיני כל ישראל צופיות  .וחפץ ה ' בידם יצלח .
האיש אשר הרעיון הנשגב והקת -ש

[ !]

של מצות ישוב אשן ישראל עורר רוח נדיבה בנפשו לכתוב ידו

לה '  3להכנס תוך חבורתנו עליו לתת לתוך קופת החבורה סך ששה פראנק לראשונה .
חודש בחדשו א ' פראנק .

ואח " כ

ישלם מדי

גם כל איש שנדבה רוחו לבוא במגלת ספר 4במספר החברים אך אין ידו משגת לשלם כסף הקדימה
בפעם אחת  ,או את כסף החודש  ,עשינו הנחה שאף בתשלומין מעט מעט לשבועים יתקבל גם הוא בינינו

להיות נחשב בין הזוכים ומזכים למצוה זו  .ובלבד שימי השלום [ = השילום ] לא ימשכו יותר מדי חודש

בחדשו .
אחרי שימלא בקהל

החבורה מספר ששים איש יתאספו כל החברים לאספה אחת להתיעץ ולחקור אחרי

התקנות הראויים להיות לסבות ואמצעיים להוציא לאור הרעיון הקדוש הלזה  .וכן לבחור מתוכם אנשי חיל

ונבוני דבר להפקידם על משמרת החבורה לנהל עניני החבורה איש איש את אשר יטל עליו .
החבורה נוסדה יום ד ' חמשה עשר לחודש אב יום שהיה בו ' יום טוב לישראל ' פה מוינעשט .
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1

ראה לעיל  ,הערה

22

במאמר  .ההדגשות כאן ולהלן הן במקור .

2

העמוד מוקף בראשו ובצדדיו בארבעה כתובים מן המקרא ובדרשה אחת של חז " ל  .תצלום שלו מובא להלן .
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ההחלטה על איסוף תרומות חד  -פעמיות
50

נדיבי עמים נאספו
עם אלהי אברהם ,

5

אנחנו הח " מ אשר ראינו עני אחב " י

ידף

[ = אחינו בני ישראל ] מורה מאד  ,כי אזלת

עמדנו לימינם בעזר מעט ויסדנו אגודת ' ישוב ארן ישראל ע " י עבודת
5

תהלים מז י .

ואחרי

6

אדמה ' ,

וכל הבעה " ח [ = הבא על

על  -פי מלכים

ב  ,יד בו ורברימ לב לו .

תעודה  :פנקס חבורת מויגשט ,

החתום ] ירימו מכספם כסף חדשי  .אבל בראותינו כי קצב החדשי לא יגיענו
ונתחזק בעד עמנו ובעד

ערי

אלהינו ' 7 ,

ופתחנו ידינו להתנדב

' נדבות

תרמ " א

למטרתינו  ,לכן אמרנו  ' ,חזק

גדולות ' ונקוה בטח  ,כי גם כל נדיבי

עירנו יגבירו חיילים בנדבת ידם  ,למען אחינו  ,ולמען ערי אלהינו .

החותמים ותרומתם הכוללת  :שמואל בר ' דוד
ברוך קאהזין
( , ) 250

משה נתנאל

( , ) 360

ברוך אברהם

( 8 , ) 360

(  1000פראנק ) ,

אבנר גרינבערג (  , ) 300לייב גרינבערג

משה חיים זאהן (  , ) 240מרדכי וועקסלער

( , ) 330

( , ) 600

מענדיל גרינבערג

.

( 9 ) 300

בחירה נושאי התפקידים
ב"ה

אור ליום ב ' ב " ה אלול שנת תרמ " א היה אסיפה כללית בבית הר ' ליב גרינבערג ונבחרו שבעה אנשים

נבחרים עפ " י רוב

דעות אנשי החבורה מהיום עד חה " מ [ = חול המועקי חג המצות שנה הבע " ל [ = הבאה

עלינו לטובתן תרמ " ב כל אחד לשיריתו [ = לשירותה היינו הר ' מינדיל גרינבערג ראש החבורה

( פריזידענד) ,

הר ' שמואל ב " ר דוד סוכן החבורה ( קאסיעה  ,הר ' משה ב " ר חיים  ,הר ' משה ב " ר נתניאל  ,הר ' ליב גרינבערג ,
הר ' דוד

באקשעסטיר ,הר ' משה דוד שו " ב  ,חמשה יועצים ( מעמבריס) .

החתום ] יום הנ " ל פה מוינעשט כו " ח [ כתיבה וחתימה ] טובה לכל

מחברת ' ישוב ארן

ישראל ע " י

וע " ז באנו עה " ח [ = ועל זה באנו על

החבורה . . .

10

אנחנו הח " מ הקאמיטעט

עבודת אדמה ' בחרנו את הר ' ברוך גאלדרינג להיות המאסף מעות מהחברה

( פרעשעפטאר) ורשות בידו לאסף את המעות וליתן להסוכן הר ' שמואל ב " ר דוד וע " ז באנו עה " ח יום הנ " ל
פה מוינעשט

:

ראש החבורה ( פריזיו נט ) נאום מענדיל גרינבערג ; ( קאסיער ) סוכן החבורה  ,נאום שמואל ב " ר דוד ; יועצים
~
( מעמבריס )  :נאום משה דוד שוב ; נאום לייב גרינבערג ; נאום דוד באקשעסטיר ; נאום  ; . . .נאום 11 . . .

י יב .

7

שמואל ב ,

8

ברשימת נושאי התפקידים הנבחרים ( להלן ) ובדבריו של גרינברג

( לעיל  ,הערה  5במאמר ) הוא מכונה משה בר '

נתנאל .

3
( לעיל  ,הערה  5במאמר) נזכר שם משפחתו :

9

חתימתו קשה לפענוח  .בדבריו של גרינברג

סו

מצורפות

1 1

השמות חסרים גם במקור  .מסתבר כי שוב הכין מקום לחתימתם  ,אך מסיבה כלשהי לא הספיקו שניים מן

14

פאלאק .

חתימות .

היועצים לחתום את שמם .

~

וקף

ייני

היסטוריה או דמוגרפיה

?

ישראל פריידין

1987 (RoyalHistorical

ח Palestine 1800 - 1882 , ] 0560א

Jews

.

,e

'Tudor

liistory , 52 ( .

ראוי לברך את המחבר על התעניינותו בתולדות

 -אינם מופיעים בו  ,כגון ספרה של גליה ירדני על

היישוב בארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,שכן על  -אף

העיתונות העברית בארץ  -ישראל  2 ,שראה אור בשנת

שהעיסוק בחקר היישוב בתקופה זו הפך לתופעה

 , 1969וספרים רבים נוספים

גם הספרים הנזכרים

רווחת זה לא כבר  ,הרי עיסוקם של חוקרים מחרו -

השימוש בהם אינו שלם ואינו ממצה את העולה

לארץ  ,שאינם מבני ברית  ,בתחום זה עדיין נדיר  .ספר

מהם לעניינו של הספר  .למשל  ,מחקרו החשוב של

זה מצטרף ליבול הגדול של ספרים הרואים אור

א " ר מלאכי על ' היישוב הישן '

בחמש  -עשרה השנים האחרונות בנושא שהיה זנוח

בעמ '

למדי לפני

כן .

,

4

מצוטט לראשונה

בספר  ,ואין פארפיט עושה בו שימוש כלל

53

בפרק על ירושלים  .בפרק על כפרי הגליל אין כלל

הספר מתבסס על עבודת דוקטור שהשלים
המחבר בשנת  , 1975אך למרבה הצער לא עדכן

התייחסות למחקרו של בן  -צבי על  -אף שהוא מופיע

בביבליוגרפיה .

5

המחבר מרבה להזכיר את מיפקדי

המחבר את עבודתו  ,ואין בה אפוא ביטוי להתקד -

מונטיפיורי .

השבעים .

פרדוקסלית ואופיינית היא העובדה שהערך ' מיפקדי

בין היתר  ,לא נזכרים בספרו מאמרים שראו אור

במפתח גדול מהערך ' מונטיפיורי '

מות הרבה שחלה במחקר מאמצע שנות

מונטיפיורי '

בכתבי  -עת מדעיים ישראליים בעשור האחרון  ,להו -

עצמו ( דרך אגב  ,לעהרן  ,ראש אגודת הפקוא " מ

יתרה מזאת ,

הגדול של מונטיפיורי  ,אינו נזכר כלל

ציא אחד ממאמריו של המחבר עצמו  .י

גם מחקרים ומקורות חשובים מאוד  ,שפורסמו קודם
לשנת

1

1975

ט'

-

ובכללם כאלה שלא נכתבו בעברית

עמ '

2

ג'

במפתה ) .

שיטתי .

ואולם השימוש בנתוני המיפקדים אינו

למשל המיפקד משנת

1875

נזכר ביחס

פארפיט  ' ,הקונסוליה הצרפתית והיישוב היהודי
( תשרי תשל " ח ) ,

המצוי כבר שנים לא מעטות  ,עומד לרשות החוקרים ,

5

. 144 - 109
ירדני ,

, 1904 - 1863

3

ויריבו

כלל  .כמו  -כן לא נעשה שימוש בחומר הארכיוני הרב

בארץ  -ישראל במאה הי " ט '  ,קתדרה ,
1? 2

"

Studies

ומשמש בסיס עיקרי לעבודות רבות שנכתבו בעשרים
העברית

העתונות
תל  -אביב תשכ " ט .

בארץ  -ישראל

,

השנים האחרונות באר ובחוץ  -לארץ .

בשנים
4

תשל " א .

מכל עשרות עבודותיו של פנחס גרייבסקי מוזכרים רק

שניים  .איגרות הפקידים והאמרכלים  ,שפורסמו על  -ידי "
ריבלין וב ' ריבלין בשנים תשכ " ה ותש " ל  ,אינן נזכרות

א " ר מלאכי  ,פרקים בתולדות היישוב הישן  ,תל  -אביב

5

" בן  -צבי  ,ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העותמני ,
ירושלים תשט " ו  ,עמ '

. 314 - 299

עם הספר  :היסטוריה או

לירושלים

ואילו

( בלבד) ,

שהמיפקד נערך בשנת

לגבי

1874

נכתב

חברון

( עמ '  , ) 50ולגבי צפת

דמוגרפיה ?

.

דומות פגם חמור במיוחד נמצא בטבלה על אוכלו -

סיית צפת בשנת

1812

( עמ '

. )75

פארפיט מציין שם ,

. ) 88

בהסתמך על בורקהרדט  ,כי אוכלוסיית צפת היהו -

בצפת  ,לפי פארפיט  ,לא נערכו מיפקדים בשנים

נפש מתוך  3 , 000תושבי העיר  .ליבר ,

וטבריה המיפקד אינו נזכר כלל ( ראה עמ ' , 76

, 1849

( עמ '  . ) 76ירושלים אינה מופיעה

 1856ו 1866 -

. ) 35

דית מנתה

750

המסתמך אף הוא על אותו מקור  ,מצטט נכונה
מספרו של בורקהרדט  ,כי בצפת היו

לגבי חברון מיפקד

1839

( עמ '  , ) 49ומיפקד

1849

ו 150 -

אינו נזכר כלל  ,ואילו לגבי יפו  ,הוקדם מיפקד

1849

סבור כי משפחה מנתה

במיפקד

( עמ '

1849

נזכר כאילו נערך בשנת

לשנת

1845

1837

. )95

( עמ '

600

היו שייכים לבתי  -אב יהודיים .

מהם

9

בתים ,

פארפיט

נפשות בממוצע ( שם ) ,

5

אך דעה זו נתונה במחלוקת בין

החוקרים .

0ן

מכל

המחבר מביא בטבלה את הנתונים על אוכלוסיית

מקום  ,בקביעת היקף אוכלוסיית צפת מסתמך פאר -

המקור הראשון לנתונים המובאים

פיט באופן סמוי ולא מפורש על הנחתו בדבר גודל

יפו ( עמ '

. ) 96 - 95

שם הוא זצן )  , ( Seetzenשביקר ביפו בשנת , 1806

המשפחה  ,והדבר עלול להטעות את

חלק גדול מדי של הפרק על יפו מוקדש לשאלת

אך הוא אינו נזכר משום מה ברשימה הביבליוגר -

פית  .המקור השני הוא וילסון  ,שנתוניו הם משנת

הקורא .

ה ' חרם ' של ההתיישבות היהודית

ביפו .

המחבר

במחקר שפרסמה כשנתיים לפני פרסום ספרו

קושר את עליית ההתיישבות ביפו עם עליית מעמדו

של פארפיט הביאה רות קרק רשימה נכבדה של

של נמל יפו  ,אך אינו מזכיר את עליית ענף הפרדס -

. 1820

מקורות נוספים לעניין אוכלוסיית יפו למן שנת
 , 1800ובכללם

:

לייט (  , ) 1814טורנר (  , ) 1815בקי -

נגהם (  , ) 1816ריצ ' רדסון

( ) 1818

ואחרים .

6

מפתיע

ביותר שלייט  ,ריצ ' רדסון וטורנר נזכרים בביבליוגר -

פיה של פארפיט  ,ואילו ספרו של בקינגהם  ,שיצא

נות

במקום  .יי

כמו כן אין הוא שם לב ל ' מהפכה

האשכנזית ' ביישובה של יפו ולגורמיה  .האשכנזים
לא ישבו כמעט ביפו בשנות השבעים  .בשנת

1872

ספרדים ; בשנת

1891

היו ביפו

יהודים מהם

400

היו  , 2 , 700מהם

320

אשכנזים .

1 , 600

12

לאור בלונדון בשנת  , 1825אינו נזכר שם  .לאוכלו -

קביעתו של המחבר כי בסוף שנות השבעים

נזכרים אצל פארפיט רק

ובתחילת שנות השמונים הגיעה ליפו הגירה בעלת

סיית יפו בשנים
4

1872 - 1865

מקורות  ,בעוד אצל קרק מובאים לא פחות

מקורות שונים ( ראה להלן ,

נספח ) .

7

מ 15 -

השוואת הנתו -

נים שמביא פארפיט על אוכלוסיית צפת עם עבודתו

אופי יותר חילוני ( עמ '

ופחות

אליטיסטית .

של שרמן ליבר  ,שעשה מחקר בדמוגרפיה של יהודי

החל

צפת בין השנים  8 , 1839 - 1800תוביל אותנו למסקנות

ליפו

בלבד .

7

8

רות קרק  ,יפו  , 1917 - 1799ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' . 126
קרק ( שם )  ,עמ '  . 130 - 129ראה נספח משווה .
ש'

, ' 1839 - 1800

קתדרה ,

46

3ן

אך גם אז יש לזמר כי התהליך

שנה קודם לכן  ,ולא הצטמצם בהגירה

ליהודים בלבד  ,ועסקו בו גם מתיישבים אמריקנים וטמ -
פלרים שללא ספק השפיעו בכך על היהודים  .ראה  :קרק

ליבר  ' ,התפתחותה של האוכלוסיה היהודית בצפת
( טבת

) 93

נסביר שכוונתו שההגירה היתה פחות אידיאולוגית

כ 30 -

6

אינה מדויקת אלא אם

( לעיל  ,הערה

תשמ " ח )  ,עמ ' . 45 - 13

 , ) 6עמ '

. 66 - 61

דוגמה להשפעה כזאת יש

לראות בדבריו של הרב עקיבא יוסף שלזינגר בספרו ,

9

ליבר ( שם )  ,עמ ' . 23 - 22

חברת מחזירי עטרה ליושנה  ,ירושלים תרל " ג  ,דף כה

10

זהו חלק מן הביקורת על מאמרו של ליכר ; והשווה א '

ע "ב .

מורגנשטרן  ' ,יהודי צפת

נים '  ,קתדרה ,
11

49

- 1839 - 1800

מספרים ואומד -

12

( תשרי תשמ " ט )  ,עמ ' . 162

על עליית ענף הפרדסנות והשלכותיה ראה  :י ' ברטל ,
' לראשית הקהילה האשכנזית ביפו במאה התשע  -עשרה ' ,
שלם  ,ג ( תשמ " א )  ,עמ '  . 351פיתוח הענף לא היה מוגבל

י

ברטל ( שם )  ,עמ ' , 352

עמ ' , 131
13

השווה

:

; 361 - 360

קרק ( לעיל  ,הערה

, )6

. 162
ה

ברטל  ' ,יהודי מזרח אירופה וארץ  -ישראל

( , ' ) 1881 - 1777

קתדרה ,

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

16

( תמוז תש " ם )  ,עמ '

 , ) 11עמ ' . 361 - 360

; 13 - 3

קנקן

ישראל פריידין

על  -פי היקף הספר ומהותו ראויה היתה לו כותרת

יתרה מזאת  ,הוא מפרט את כל המקומות שבהם

כגון ' מגמות דמוגרפיות אצל יהודי ארץ  -ישראל

נערכו מיפקדי מונטיפיורי למעט אחד  ,הג ' רמק ,

שכן המחבר מרבה לעסוק

הנזכר במיפקד של  , 1839ואשר בו ניסה ישראל ב " ק

בשנים

. ' 1882 - 1800

חקלאית .

בענין זה וממעט לעסוק בתחומים אחרים  .אין כאן

לנקוט יוזמה

לא התפתחות תרבותית ולא ניתוח כללי חברתי של

אלה  ,הסוטים מבחינה חברתית  -כלכלית ואידיאולו -

היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופה הנדונה  ,אין

גית מן הסטריאוטיפ של ' היישוב הישן '  ,אינה

מוסדות  ,אין אישים ; כמעט אין דבר מלבד מספרים .

השמטה מקרית 4 .ן
ומלה אחרונה על הסגנון .

היישוב בארץ  -ישראל באותה תקופה מצטייר

אפשר שהשמטת פרטים

הספר מלא וגדוש

כחברה מונוליתית  ,מרוכז בעיקר ב ' ארבע ארצות

ציטטות ארוכות ולא תמיד חשובות  .העברתן להע -

הקודש '  ,ומתקיים מן החלוקה  .פארפיט אינו מזכיר

רות היתה עושה חסד עם הקורא  ,ולא היתה פוגעת
ברמת הספר  ,בבחינת זה נהנה וזה אינו

את יוזמות ההתיישבות של ' היישוב הישן ' בגיא -

אוני ובפתח  -תקוה

חסר .

ואף לא את ייסוד מקווה  -ישראל .

נספח  :אוכלוסיית יפו 872 - 1865ו  ,לפי שני

מקורות

א  .לפי ט ' פרפיט
Total

Source

Ashknwzi

Year
Number
oflews

Sefardi

vulafion
~

4 . 8 . , Terusalem, Direction Politique ,

1865

10 % 0

lem
א0 . ,1ת
 , Novernberם
 10ח0 . ]480
1865
Minister,
.
leruia -

 1865חיאן
d 'Alexandrie,
( Bordeaux
de,
)

500
]65

 . Delpugetס
de
,

21
.
lirusalem

.

1 %5

)

11 - 12 % 0

 .ק 11866 (),1

*

"

Alliance Israelite Universelle, Bullefin

1500

. 1872

12 %

1876

Mensuel
 . 31 . , ) 1870 - 1872 ( , 20 Sem . , 1872 ,ק

sectionע
4 . Luncz,י ) .
 . 34Yerushalayimקק ,
, 48 .
 , Germanן ,

 . 254 .ק

,

1

 Kitchener ,ש Conder

ש4

6185

ש6

 . 365 .ק  ,חחפ1חטפא

14

וכביווה

:

18

 . 368 .ק Ya ' ari, Zikhronot ,

1 %0

1881

 . 25 .ק Deunard ,

1300

1882

זם ' אטינגך וי ' ברטל  ' ,שורשי היישוב החדש

בארץ  -ישראל '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העלייה הרא -

הקודש '

3

שראתה

שונה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

4ונ

"
"

18

. 10

אטינגר וברטל מונים

;

והעמדה המסורתית בעלת המגמה הלאומית ,

בהתיישבות חקלאית בארץ  -ישראל ראשית

הדרך המשיחית לגאולת הארץ  ,כפי שבאה לביטוי בהת -

עמדות עיקריות שרווחו בשנות השישים והשבעים כשא -
לות ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ  -ישראל :

יישבות בגיא  -אוני ובפתח  -תקוה  .לדעתי ניתן להוסיף אף

נוסדה

עמדה רביעית  ,עמדתו של הרב עקיבא יוסף שלזינגר.

מקווה  -ישראל  ,העמדה האורתודוקסית  ,שהתנגדה לשי -

ראה מאמרי  ' ,הרב עקיבא יוסף שלזינגר ו " חברת ישוב

העמדה

המשכילית

הפילנתרופית ,

שלאורה

נוי מקורות הפרנסה ובאה לידי ביטוי ב ' ארבע ארצות

הארץ הקדושה " תרל " ו (  , ' ) 1876שלם  ,ו

( בהכנה ) .

ב  .לפי ר ' קרק
שנה

מקור ועמוד

1865

קונס  .צרפת ,

סך  -הכל

מוסלמים

נוצרים

הערות

יהודים

אוכלוסיה

15 , 000

.

23 7 . 1865
1866

מוריי ,

1866

ריסר ,

, 1866

1866

ריטר ,

259 , 1866

1866

דלפונה ,

1866

שולמן  ,תרכ " ו ,

273 , 1866

259

21 , 1866

.

3 , 850

5 000

.

1 000

150

לפי רסגר

3 , 000 - 2 , 000

לפי וילסון

כ  26 -מש '

5 , 000
11 - 12 , 000

4

 65משפ '

400

מכפיל
1868

נלסון , 1868 ,

1868

סויפט , 1868 ,

1868

אשוורת 42 , 1869 ,

כ 5 , 000 -

1868

ראסל 330 - 328 , 1869 ,

15 , 000

1869

פורטר ,

1869

קונס  .אמריק  , .דצמבר

2-1

196 - 195

כ 4 , 000 -

כ 1 /4 -

כ 5 , 000 -

כ 1 , ooo -

אותן הוא

.

ב 6 15 -

מתיישבים
אמריקנים

225 , 1869

פרברים

כולל

כ 5 , 000 -

3 , 850

כ 1 , 000 -

150

לפי ויטני

12 , 000

6 , 500

4 , 000

1 , 500

סגן הקונסול
האמריקני ביפו

1869
1869

ליוק 21 , 1869 ,

1870

ויטני ,

1870

קונסוליה אמריקנית

12 , 000

30 9 1870

הגנים

1871

הרטמן 136 , 1883 ,

1 , 131

1872

מתל  ,תרצ " ט ,

1873

מאנינג .

1875

לונץ , 1891 ,

1876

סוצין ,

4 , 300

6 , 185

1 , 485

400

'

350

לאטינים ,

פרוטסטאנטים

ארמנים ,

10

.

10

375

קאתולים יוונים ,
700

יוונים

אורתודוקסים ,
טמפלרים ,

205

50

מארוזים
198 , 1871

בקרב אוכלוסיית

15 , 000 -4 , 000

העיר פליטים
ונוודים מכל העולם

. .

כולל

6 , 300

4 , 200

.

1 500

נוצרים יוונים -
 2 , 500קאתולים -
1 , 500

זרים -

( אמריקנים
אנגלים
, 50

;4

200

, 16

גרמנים -

יוונים צרפתים

ויהודים אוסטרים

67 - 63

רק מיספרי בתים

266

142

11 , 1874

130

865

130

120
600

4 , 000

8 , 000

כ 8 , 000 -

6 , 120

1 , 880

לפי סקר  ,שם  ,אינו

פון

ראשיתה של הרפואה המודרנית בערי הגליל
(  860ו

 900 -ו )

ירון בר  -אל ונסים לוי

בספרות המחקר בנושא ההיסטוריה של ארץ  -ישראל לא רבות הן העבודות העוסקות בהתפתחות
הרפואה המודרנית בארץ  .אלו העוסקות בכך התרכזו בעיקר בחקר הרפואה באזור ירושלים  ,ואילו
אזור צפון הארץ הוזנח באופן

יחמי  .י

במשך רוב שנות המאה הי " ט היתה הרפואה בגליל מושתתת עדיין על רפואה עממית שבה
עסקו מרפאים ולחשנים למיניהם  .אלה לא היוו קבוצה הומוגנית אחת

לצד מכשפים נותני

;

קמיעות ניתן היה למצוא מרפאים מאומנים ומיומנים  ,חובשים ( ' 9לך ? רים ' ) שעשו עבודה יעילה ,
והצליחו לעתים לטפל בהצלחה במספר מחלות

ופגעים .

2

אבל רופאים מודרנים  ,כלומר רופאים

שלמדו את מקצועם בבתי  -ספר לרפואה באירופה או אמריקה ואשר השתמשו בשיטות המדעיות

שהיו מקובלות אז  ,ופעלו מתוך כוונה להקים תשתית רפואית קבועה  -רופאים כאלה לא פעלו
בגליל כמעט עד לרבע האחרון של המאה  .אמנם גם לפניככן  ,וכמעט מתחילתה של המאה  ,ביקרו
בגליל רופאים תיירים  ,וחלקם אף טיפלו תקופות מסוימות בתושבי

האזור .

3

אך כולם פעלו על

בסיס זמני  ,ואף אחד מהם לא התכוון להתיישב ולפעול בגליל דרך קבע  .הראשון שהתיישב בגליל ,
ופתח בכך למעשה את עידן הרפואה המודרנית  ,היה ד " ר פ " ק ורטן )  . 1: . Vartanע ) שהגיע לנצרת
בשנת

. 1861

נצרת  -ד " ר ורטן  ,מיסיונר  -רופא
ד " ר פ " ק ורטן  ,צאצא למשפחה ארמנית  ,נולד באיסטנבול ולמד רפואה באדינבורג  ,סקוטלנד ,

מטעם אגודה נוצרית שנקראה (  . 54 . 54 . 5מ )  . Edinbourgh Medical Missionary Societyעם
סיום לימודיו נשלח ורטן בשנת

1

1860

ראה למשל ב " צ גת  ,הישוב היהודי באו

,

לביירות על  -מנת לסייע לפצועי הקרבות שבין הנוצרים
ישראל בשנים הת " ר -התרמ " א

( , ) 1881 - 1840

ירושלים תשכ " ג ; הנ " ל ,

' מוסדות הרפואה הראשונים בארץ ישראל '  ,ירושלים  :מחקרי ארץ  -ישראל ( תשי " ג )  ,עמ ' רלו  ,רנט ; מ ' אליאב ,
ארץ ישראל וישובה במאה הי " ט  , 1917 - 1777 ,ירושלים  , 1978עמ ' .238 - 232
2

חלק מהמרפאים והחובשים הללו היו מנכבדי קהילתם ומראשיה  .בצפת שימש רבם של האשכנזים באמצע
המאה הי " ט  ,הרב שמואל הלר  ,כמרפא  ,ואף חיבר ספר תרופות ' רפואות וסגולות ' ( מ " מ איילבוים  ,ארץ הצבי ,
ירושלים תשמ " ב [ וינה תרמ " ג ]  ,עמ '  ) 106 - 104 , 49פסח פרידמן  ,מאנשי הנהגת כולל החסידים בצפת  ,ששימש

1 6

.

~

גם בתפקיד קונסול מטעם סרוסיה  ,עסק אף הוא ברפואה ( שם  ,עמ '
3

. ) 293 , 101

ראה למשל  :ה " ב טריסטראם  ,מסע בארץ ישראל  :יומן 863נ  , 1864 -ירושלים  , 1975עמ ' .319
מיסיונר ורופא שהגיעו מירושלים לטבריה בשבת ועסקו הן בחלוקת תרופות והן בהטפה דתית .

זהו תיאור של

מימין  :ד " ר פ " ק ורטן  ,מראשוני הרופאים בצפון ארין  -ישראל

;

משמאל

:

ביתו של ד " ר ורטן בנצרת

לדרוזים  .כשנה אחר  -כך  ,עם תום שירותו בביירות  ,החליט ורטן לקבוע את מושבו במזרח  -התיכון
ובחר להשתקע בנצרת  ,הן מתוך מניעים דתיים והן מאחר ש ' בין ביירות לירושלים לא היה רופא

אירופאי אחד ' .

4

בואו לעיר עורר את חשדם וזעמם של המרפאים המקומיים שראו בו איום ממשי

על מקור פרנסתם  .הם ניהלו כנגדו מסע השמצות נמרץ  ,אך הוא הצליח להתגבר  ,לבצר במהירות
יחסית את מעמדו ולזכות באהדת התושבים  .בשנת

1865

ריפא ורטן את בנו החולה של ראש

עיריית נצרת  ,וזכה לתואר ' הרופא הגדול '  .את עיקר עבודתו ביצע ורטן במרפאתו אשר

בעיר .

5

במקביל ניסה במשך כל שנות עבודתו להקים בית  -חולים של ממש  ,רכש חלקת קרקע מתאימה
ואף יצק יסודות למבנה  .בשל התנגדות השלטונות לא עלה הדבר בידו ובית  -החולים שאותו יזם
ותכנן  ,הושלם והחל לפעול רק לאחר

מותו .

6

47

שנה עבד ד " ר ורטן בנצרת וסביבתה כמיסיונר -

רופא בקרב האוכלוסייה הערבית  ,והיה הרופא המודרני הראשון  -ובמשך

בין ירושלים
4

לביירות .

10

שנים גם היחיד -

7

פרט זה כמו מרבית הפרטים הנוגעים לחייו של ורטן ולעבודתו  ,לקוחים מתוך חוברת בערבית שכתב תלמידו
ועוזרו במשך

36

,

שנה  -סלים עבוד  .החוברת הוצאה לאור בביירות

Mansur , History ofNazareth

ב . 1910 -

) .ע

5

Cairo 1924

6

את בית  -הת ולים הקים יורשו וממשיך דרכו של ורטן  -ד " ר סק רימג ' ר

) ) 5icrimgeor

אשר רכש חלקת אדמה

בדרום העיר והקים עליה את בית  -החולים  .מלחמת  -העולם הראשונה קטעה את תוכניותיו והמבנים הכלתי

שלמים שימשו כבית  -חולים צבאי תורכי  .רק בשנת
כבית  -החולים
' הסקוטי '  EMMSבנצרת .
ורטן היה בעל אישיות רב גונית ונמרצת  .בנוסף לתפקידיו הרפואיים עסק גם במתן הרצאות בנושאי דת ומדע
1924

7

נחנכו בנייני בית  -החולים המשמשים מאז ועד היום

פופולרי לתותבי נצרת  .הוא גם היה בוטנאי חובב וגילה זן של פרח האירוס שלא היה מוכר עד אותה עת ולפיכך
נקרא על שמו ' אירוס ורטנ " ) . ) 148 Vartani Foster

7

3
~

האב פיליפ וגנר  ,הרופא
הראשון של בית  -החולים

האיטלקי בנצרת

בית -החולים האוסטרי
נזירים אוסטרים

ממסדר ה ' הוספיטליארים ' הגיעו לנצרת בשנת

הנזיר וגנר

) ( Philip Wagner

מקומו קיבל האב מאייר

בשנת . 1884

היה הרופא הראשון  .הוא נפטר עקב מכת  -שמש סמוך לבואו  ,ואת

) ( Ottmar Mayer

במוסד החדש היו

1882

ושכרו בית קטן לבית  -חולים .

14

שהחל לבנות בית -חולים בשנת

מיטות  ,ובשנת

1899

1882

וסיים לבנותו

התרחב בית -החולים ל  30 -מיטות  .גם מוסד

זה  ,בדומה לבית -החולים המקוטי  ,היה פעיל בקרב הערבים בנצרת והסביבה ; יהודים לא אושפזו

בו .

8

צפת
הנסיונות להביא רופא לעיר
למעלה מחמש  -עשרה שנה לאחר בואו של ד " ר ורטן לנצרת עדיין לא זכתה צפת לרופא של ממש
אך זכתה בכמה מחלוקות שנסבו סביב נסיונות להביא רופא ולהקים שירות רפואי מסודר

,

.

על  -אף המוניטין שיצאו לצפת כעיר בעלת אוויר טהור ומבריא  ,עולה מתיאורי מבקרים ותיירים
אותה
בצפת של אותם ימים תמונה קשה של המצב הרפואי והתברואתי במקום  .יחיאל בריל תיאר

כך

:

אל כל מקום אשר העובר ישא את עיניו יראה אך קיא צואה וסחי מאוס היוצא מהבתים
ומהחצרות ועובר ברחובותיה כמו בנחל קדרון מלפנים  ,עד כי בעברי בתוכם הוכרחתי
התיירים
לשים מטפחת למו פי ואפי שלא אחנק מסרח העודף והנודף  . . .וראיתי בספרי

98

 ונציה ומאז8

בשנת  1959החליטה הנהלת המסדר להעביר את המוסד לידי נזירים איטלקים מאזור לומברדיה
נקרא בית  -החולים האיטלקי '  . ' Segrada Famileהיום זהו מרכז רפואי גדול ומודרני המשרת את האוכלוסייה

הערבית והיהודית

כאחת.

רפואה מודרנית בערי הגליל

מהללים אויר צפת כי אין כמוהו לטוב בכל ארצות המזרח  .ודבריהם נאמנו מאד כי לולא
היה אויר המקום בריא וטוב כי עתה מתו יושביו בחנק מסריח רע אשר יעלה מאי

נקיונותם .

9

אליעזר רוקח מתלונן על המצב הקשה ועל העדרו של רופא וטיפול רפואי מסודר

:

השמעתם מימכם אשר בעיר בה ישכנו חמשת אלפים וחמש מאות וששים נפשות מאחינו
בני ישראל לא

ימצא . . .

בית חולים ( הוספיטאל )  ,לא רופא

ולא בית מרקחת . . .

איש כי

יחלה צפוי הוא אלי מוות יען כי רופא מומחה אשר בו יבטח לבו כי יסעדנו על ערש דווי

אין . . .

כל מיני מחלות המשתפרות בעולם מצאו קן למו בצפת יען אין רופא אשר יגהה

מזורם  .גם בית מרקחת אין ומעטי מיני וסמי המרפא אשר ימצאו בבית המרקחת אשר
זכתה לשם זה רק עבור מרבית סכומי ההוצאות הרשומים בספרי ופנקסי הכולל עבורה

 הינם סמי מוות  .כי כבר נתישנו ומהם אשר אבד עליהם הכלח כי פג טעמם וריחםנמר 0 .י
הרב שמואל הלר  ,בעצמו ממרפאיה הידועים של צפת  ,כתב בשנת תרל " ו  ' :ולא נמצא אתנו שום
רופא מומחה אלא רופאי אליל ורבים חללים

אל עיתונים בחוץ  -לארץ  ,הביאו בשנת

הפילו ' .

1875

11

תיאורים ציוריים אלו  ,שמצאו את דרכם גם

את ' חברת שלוחי קהילות ישראל יושבי בריטניא '

לפרסם מודעה בעיתונות האירופית  ,ובה בקשה לרופאים יהודים דתיים להגיש את מועמדותם

למשרת רופא העיר צפתי כשנה אחר  -כך נבחר לתפקיד ד" ר שמעיה סלינגר מהעיר

מונעיה

שבצרפת  ,והוא נשלח לצפת בט " ו בשבט תרל " ו  .במכתב ששיגרו אנשי החברה לרבני צפת
נתבקשו הללו לקבל את הרופא בכבוד הראוי  ,ולא להטרידו מדי על  -מנת שיהיה ' שלו במנוחת
הנפש למען יהיו רעיונותיו טהורים ועשתונותיו בהירים ושכלו זך וצח לעיין היטב במחלות
החולים ורפואותיהם '  .הן הרבנים והן הרופא נדרשו לשלוח לוועד דין  -וחשבון תלת חודשי  .עם
בואו זכה ד " ר סלינגר לקבלת פנים נלהבת  ,ורבני העיר אף מצאו אותו ' תם וישר בדרכי היהדות

ונזהר גם במילים דרבנן '  .כמתחייב מחוזהו טיפל בעניי העיר חינם  ,אך גבה שכר טיפול מבעלי

היכולת .

אולם הצלחתו לא נמשכה זמן רב  .מרפאי העיר שהיו בעלי עמדה בהנהגת הקהילה

3ן

באותו זמן חשו מאוימים מפעילותו של ד " ר סלינגר  ,והחלו במסע רדיפות נגדו  .הדברים הגיעו עד
כדי התקפות אלימות  ,ואלו הביאו את ד " ר סלינגר לעזוב את העיר  ,כשנה בלבד לאחר הגיעו
אליה 4 .י

9

י ' בריל  ,יסוד המעלה  ,ירושלים תשל " ח ( מגנצה

10

א ' רוקח  ,מצב העיר הקדושה צפת ותושביה האשכנזים  ,ירושלים [ ללא שנת הוצאה ]  ,עמ '

11

ש'

העליר  ,מכתם למערכת  ,הלבנון ,

בשנת

1848

( תרל " ו )  ,עמ '  . 278חומרת המצב הרפואי אף הביאה את יהודי צפת לפנות

אל חברת המיסיון הלונדונית שתשלח רופא לצפת כפי ששלחה לירושלים ( גת  ,הישוב היהודי

[לעיל  ,הערה  , ] 1עמ ' . ) 130
12

12

תרמ " ג )  ,עמ '

. 223
, 21

. 35 - 34

אך נראה שמבקשה זו לא יצא

' בקשה לרופא חולים להעיר הקדושה צפת תובב " א '  ,חתום

דבר .

Emanuel 854 . :

 , Lewisחבצלת ,

 ( 5תרל " ה ) ,

עמ '

. 144
13
14

הלבנון ,
1877

: 101

12

( תרל " ו )  ,עמ '

. 120

_

 Tewish ChronYcle , 31 Augustהד למאורע זה ניתן למצוא כדבריו של איילבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
' ומדוע לא יביאו דאקטאר מובהק מאירופה ? ' שאלתי אותם  ' .האם לא היה פה דאקטאר מובהק ? ' ענו

ואמרו  ' ,אשר בעניני רפואה היה לקורת רוח לכל החולים וגם לא קפץ ידו מחולים עניים לסעדם על ערש דווי

בנדבת ידו  .אך צפת לא תשא ותסבול דבר טוב  ,כי ע " י פסח ובניו נגרש מזה  . ' . . .פסח הנזכר בדבריו הוא פסח

פרידמן  ,ממרפאיה הנודעים של צפת ( ראה לעיל  ,הערה

. )2

קלון

ירון בר  -אל ונסים לוי

ככל הידוע לא ניסתה עוד ' חברת שלוחי קהילות ישראל יושבי בריטניא ' להביא

רופא לצפת .

העיר נשארה ללא רופא במשך שמונה שנים נוספות  ,עד שנת  , 1884שנה בה נטל על עצמו הבארון

רוטשילד את הדאגה לשירות רפואי לתושבי העיר  .הוא שלח לצפת את ד " ר המבורגר ששימש

רופא העיר והמושבה הסמוכה ראש  -פינה  .ד " ר המבורגר קבע את מקום מושבו בצפת וביקר
בראש  -פינה פעם בשבוע  .שהייתו באזור היתה קצרת ימים  ,והוא עזב לאחר שלושה חודשי עבודה

בלבד .

!5

בשנת

בערך
1885

באותה עת שיגר גם המיסיון הבריטי רופא לצפת .
או  1886הגיע לצפת מאמריקה ד " ר ישעיהו בלידן  .ד " ר בלידן  ,יליד
!6

עם משפחתו כילד לאמריקה  ,שהה שנה בפריס לפני בואו לצפת  ,והשתלם

רוסיה שעקר

שם במתלות טרופיות .

שם גם הכיר את הבארון רוטשילד ועוזריו  ,והם כנראה אלה שדרבנוהו להתיישב בצפת ואף מימנו

את שכרו  .ד " ר בלידן לא הסתפק במתן שירותים רפואיים  ,וניסה לפעול גם לשינוי אורחות החיים
בצפת  .בסיוע אשתו הקים בית -ספר לבנות  ,דבר שהביא את רבני עדת האשכנזים להטיל חרם עליו

ועל הפונים אליו  .חרם זה פגע בעיקר בעניי העדה שזכו לטיפול רפואי חינם מידי בלידן ( לפי
דרישתו של הבארון רוטשילד ובמימונו  ,והם נאלצו עתה לפנות אל רופא המיסיון ואף להאזין

לדרשה דתית לפני הטיפול .

7ן

יהודי אחר  ,ד " ר צבי ברדש ,

!8

מצב עניינים זה הביא את ראשי העדה לשכור את שירותיו של רופא
ן לראשונה
ולו רק כדי להימנע מלהזדקק לשירותיו של ד " ר בלידן '.

נטלו אפוא פרנסי הקהילה על עצמם את הדאגה לנושא הבריאות  ,אמנם מטעמי שמרנות חברתית
וחרדיות דתית  .בהביאם רופא יהודי נוסף הצעידו את צפת צעד אחד קדימה בדרך הקידמה  .כעת ,

לאחר שסכנת המיסיון הלפה  ,יכלו הרבנים להחריף את מאבקם בבלידן  .מכתבי נאצה פורסמו
בעיתונות  ,ובהם הואשם הרופא בהאשמות שונות  ,החל בהזנחה רפואית ורדיפת בצע וכלה בנסיון
למרד

בשלטונות .

20

ד " ר בלידן שניחן באופי איתן וזכה בתמיכת הבארון לא נכנע והמשיך לעבוד

בצפת עד שנת  , 1901שנה שבה עבר

לטבריה .

21

התחרות עם המיסיון
גם בתי  -חולים חדשים נוסדו באותן שנים  .בעיר פעלו זה מכבר מספר בתי  -מחסה שהיוו שילוב של

בית  -תמחוי עם בית  -זקנים ובית  -חולים  .כל עדה או כולל החזיקו מוסד כזה  .חלקם היו מבנים
' י ושקים וגשמייג  ,עמ

15

א ' שייי  ,ייכי ינויג

16

ראה  . 102 :ק Handbook , London 1912 ,

1899 - 1883י

נוספים על פעילותו אינם

נ

'

,

, 130 , / 9 , ,

,

. 198

. Gidney, Mi sion 10 Jews:

ידועים .

ז  .יי

.

שמו של הרופא ופרטים

תרמת )  ,עמ ' . 142

17

מכתב מאת ' איש יהודי ' המגיד ,

18

ד " ר צבי ברדש (  , ) 1916 - 1862יליד וינה  ,למד רפואה כעיר מולדתו ועלה ארצה בשנת 886נ  .עבד כרופא מושבות

( 31

הבארון בגליל העליון  .נפטר מטיפוס בעת שטיפל בחולים במחלה זו בצפת בשנת
אנציקלופדיה של חלוצי הישוב ובוניו  ,ג  ,תל אביב תש " ט  ,עמ ' . 1257

ביבא -

19

20

~ך

21

. 1916

ראה

:

ד ' תדהר ,

מכתב מאת ' עובר אורח '  ,המגיף ( 31 ,תרמ "ז , )-עמ ' .263
ראה למשל  :המגיד  ( 31 ,תרמ " ו )  ,עמ '  ; 216יודע ועד  ,עד ארגיע לשון שקר  ,חבצלת ,
 ( 20תר " ן )  ,עמ ' . 156 , 4
כוחו של ד " ר בלידן נבע  ,בין השאר  ,מהיותו חותנו של פקיד הבארון בראש  -פינה  ,יעקב בן  -שימול ; בתו של

,

19

( תרמ " ט )  ,עמ '  . 12שם ,

בלידן נישאה לבן  -שימול בשנת  . 1888מכתב מאת ' בן ציון '  ,חבצלת  ( 18 ,תרמ "ח )  ,עמ ' . 317

עובדה זו עזרה לו

להמשיך ולעבוד בראש  -פינה ובצפת תקופה ארוכה  ,חרף ההשמצות  ,הטענות וההתקפות הקשות שבהן היה

נתון  .בשנת  1890העתיק בלידן את מקום מגוריו לראש  -פינה  ,אך המשיך לטפל גם בתושבי צפת שפנו אליו .
ראה  :שייד ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  ; 133ח ' חיסין  ,מסע בארץ המובטחת  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ ' . 451

רפואה מודרנית בערי הגליל

מרווחים ואף מפוארים  ,אך חלקם שכנו במבנים עלובים

ויושביהם זכו לסעד זעום בלבד .

22

בשנת

נפתח בית  -חולים חדש שאת עיקר הכסף לבנייתו תרם הגביר אלעזר טולשינסקי מאודסה ,

1873

ואשר נקרא על  -שם בתו שנפטרה באותה שנה  .הבית זכה לשבחים על צורתו הנאה והתנאים
הטובים ששררו בו  ,אך גם הוא שימש כמעון חולים ולא כבית  -חולים  ,אף  -על  -פי שלמטרה זו

נועד  .גם נסיין שנעשה בשנת  1890לשכור רופא שיטפל באופן סדיר בחולי הבית  ,לא עלה יפה .
23

24

לנוכח כשלונות אלו להגביר וליעל את השירות הרפואי היהודי בעיר  ,תגבר המיסיון את

פעולותיו  ,והביא להגדלת מספר הפונים אל רופאיו  .פעילותו הנרחבת של המיסיון עוררה הדים

דאז .

רבים שמצאו את ביטוים על דפי העיתונות

בתחילת שנת

1896

25

קמה בצפת חברת ' משכיל אל דל ' ששמה לה למטרה להילחם

במיסיון .

בהבינם כי הטלת חרם ואיומים לא תועיל במצב של מצוקה אמיתית  ,הקדישו אנשי החברה את
מרבית מאמציהם וכספם לתגבור השירות הרפואי בעיר  ,שכן מהרגע שנחשפו לרפואה המודרנית
של רופאי המיסיון לא הסכימו תושבי העיר לחזור אל השיטות הישנות  ,מה גם שרופאי המיסיון
היו לרוב מיומנים ומסורים  ,והטיפול והתרופות שסיפקו  -בחינם ניתנו  .החברה שכרה את
שירותיו של הרופא ד " ר שמעון מויאל  ,והוא נדרש לטפל חינם  ,או כמעט חינם  ,בעניי
בשנת

1899

העיר .

26

העסיקה חברת ' משכיל אל דל ' את ד " ר ברדש ואת רופא הממשלה  ,שלא היה יהודי ,

במקומו של ד " ר מויאל שעזב את העיר  .אף  -על  -פי שלא היה לחברה בית  -חולים משלה אלא רק
בית  -מרקחת  ,הצליחה היא בשירותיה המסורים למנוע מהיהודים מלפנות לשירות המיסיונים
שפעלו בעיר ושהעסיקו גם הם שני

רופאים .

27

תקופה זו של פריחה בשירותים הרפואיים לא פסחה גם על בית  -החולים טולשינסקי  .מאז
היווסדו בשנת

1873

לא שופץ הבית  ,וייעודו כבית  -חולים הלך ונשכה  .בשנת

1897

החליט רפאל

אטלינגר  ,חתנו של טולשינסקי  ,לשפץ את בית -החולים שיסד חותנו  .ואכן הבית שופץ והונדל ,
נרכשו מכשירים ותרופות  ,וכמנהלו מונה הד " ר אליהו
22

כהן .

28

פעולות אלו הצליחו להקטין את

' בית  -החולים ' של כולל אוסטריה היה בניין יפה ומרווח  ,אך גם הוא שימש בעיקר להלנת זקנים ואורחים  .ראה

:

י " מ פינס  ,שבעה שבועות בגליל  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '  . 24איילבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  . 194י " ר פרומקין ,
מסע אחד ועשרים יום  ,חבצלת  ( 16 ,תרמ " ו )  ,עמ '  . 112על בית ' הכנסת  -אורחים ' הדל של כולל הספרדים ראה :

י " ד פרומקין  ,שם  ,עמ ' . 53
23
24

י "ד פרומקין  ,שם  ,עמ ' . 79

ראה  :איילבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
בתחילת  1890הביא המיסיון לעיר מירושלים רופא חדש  ,יהודי מומר בשם ד " ר הולוביץ '  .גם המיסיון ההולנדי
; 194

שיגר בשנת

 1890רופא

ורוקח לעיר  .זה היה הרקע לשכירתו של ד " ר פרנקל כרופא בית  -החולים טולשינסקי  ,אך

סידור זה לא האריך ימים  ,ומספר חודשים לאחר  -מכן נשאר שוב בית  -החולים ללא רופא קבוע  .ראה  :מכתב מאת
 ( 20תר " ן ) ,

א " ה  ,חבצלת ,
25

עמ ' 179

;

המגיד ,

ראה למשל  :י " ד אבולעפיא  ' ,קול קורא

 ( 34תר " ן ) ,

עמ '

. 119

לאחב " י מעה " ק טבריא ,

תובב " א '  ,חבצלת  ( 24 ,תרנ " ד )  ,עמ '  , 214מכתב

מאת שפ " ר  ,שם  ,עמ '  ; 321מכתב מאת הלוי  ,שם  ( 25 ,תרנ " ה )  ,עמ '
26

. 322

ד " ר שמעון מויאל (  , ) 1915 - 1866יליד יפו  ,למד רפואה בביירות ובקושטא  .פרשת נסיון העסקתו בטבריה תתואר

להלן  .לפי תנאי החוזה נקבע שד " ר מויאל יענה לחולים כל יום כמשך שלוש שעות חינם ויתן ' תרופות עבור
" גרוש " אחד '  .כמו כן נקבע שעליו לבקר חולים עניים בביתם במחיר בשליק אחד  ' ,ולעניים מדוכאים ' יהיה
הביקור והתרופות חינם  .שיטה זו באה למנוע את הצורך מלפנות לרופאי המיסיון  ,ואף נמסר כי כל הפונה

למיסיון לא יזכה לטיפול החברה  .ראה
שם  ,עמ ' 250

;

שם ,

 ( 28תרנ " ח ) ,

:

' דובר מישרים  ,לישרים נאוה תהילה '  ,חכצלת ,

עמ ' , 131 , 50

 ( 27תרנ " ז ) ,

עמ '

; 201

. 325

27

חבצלת  ( 29 ,תרנ " ט )  ,עמ '  . 47מכתב מאת ב "ז סגל  ,שם  ,עמ '  ; 82א ' אלחדיף  ,אל אצילי בני ישראל  ,שם  ,עמ ' . 338

28

ד " ר אליהו כהן  ,יליד ירושלים  ,שלמד באוניברסיטת היידלברג  ,הגיע לצפת בשנת

מלחמת  -העולם הראשונה  ,להוציא תקופה של

5

, 1896

שנים שבה עבד  .במושבה פתח  -תקוה

ושהה בגליל עד

( . ) 1912 - 1907

ראה

:

 1ל) 1

בית -החולים הסקוטי
בטבריה ( כיום -
אכסניה לצליינים
ותיירים )

הפער שבין רמת השירותים שנתנו רופאי המיסיון לאלו שנתנו הרופאים היהודים  ,ולהעמידו
אפילו לטובת הרופאים היהודים  ,שהרי לרשותם עמד

בית  -חולים אמיתי .

טולשינסקי  -אטלינגר לבית -החולים של ממש הראשון

בצפת .

29

כך היה בית  -חולים

כבר קודם לכן  ,בשנת  , 1889קנה הבארון רוטשילד חלקת אדמה בצפון העיר ויעד אותה להקמת

בית -חולים  .אך עוד בטרם הוחל בעבודות הבנייה  ,רכש המיסיון הבריטי  ,בשנת  , 1895חלקת

אדמה בדיוק מול חלקת הבארון  ,והחל לבנות עליה בית  -חולים  .בית -החולים של המיסיון נפתח
אמנם רק בשנת  , 1904אך הקדים את בית -החולים היהודי של הבארון  ,שנפתח רק לאחר מלחמת -
העולם

הראשונה .

30

גם באירוע זה באה לידי ביטוי התחרות בין שירותי הבריאות של המיסיון לבין

אלו של המוסדות היהודיים  ,תחרות שליוותה את כל תהליך התבססות הרפואה המודרנית בארץ ,
והביאה לקראת סוף המאה לפריחה בשירותי הרפואה

בצפת .

טבריה
טבריה  ,כמו צפת  ,החלה ליהנות מיתרונות הרפואה המודרנית רק לקראת סוף המאה הי " ט  .העיר
שהתפרסמה במעיינות המרפא שלה סבלה מתנאים סניטריים איומים  ,ואף נאמר עליה  ' :אין לך עיר
המגיד לישראל ,

 ( 5תרנ " ז ) ,

עמ '

; 391

חבצלת ,

27

( תרנ " ז ) ,

עמ '

. 321

במסגרת תפקידו כרופא בית  -החולים

טולשינסקי  -אטלינגר טיפל ד " ר כהן חינם בחולי הקהילה  ,שלוש פעמים בשבוע  .ראה  :חבצלת  ( 27 ,תרנ " ז )  ,עמ '
; 367
29

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל  ( ,תרנ " ז )  ,עמ '

חבצלת  ( 29 ,תרנ " ט )  ,עמ '

2נל) 1

; 166

חבצלת ,

 ( 28תרנ " ח ) ,

עמ ' , 108

. 116

בשנתיים הראשונות להפעלתו של בית -החולים בדק הרופא וטיפל בלמעלה מ  10 -אלפים חולים  ,שמהם אושפזו
 . 88כמו  -כן נערכו כ  2500 -ביקורי  -בית  .כשנת  1900בדק הרופא כ  20 -אלף חולים  ,וערך  4000ביקורי  -בית  .גם
ניתוחים ביצע ד " ר כהן  ,מהם הנחשבים כמסובכים גם בימינו אלו  .ראה מנחם מענדיל יאמינפלד  ,תודה גלויה ,
120 , 118

; א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל  ( ,תר " ס )  ,עמ ' לז ; המליץ ,

 8בנובמבר  , 1848עמ '

 -פינה לתמוך

 . 245בית -החולים נועד לשרת גם את תושבי הסביבה  .לשם כך התחייבו פקידי המושבה ראש
בהחזקת מיטה אחת מתוך  10 - 6המיטות שהיו בבית  -החולים  .ראה  :חבצלת  ( 28 ,תרנ " ח )  ,עמ '
30

. 123

בית -החולים של הבארון הכיל כ  40 -מיטות  .האשפוז והתרופות ניתנו חינם  .במשך השנה הראשונה להפעלתו
ביקרו בבית -החולים כ  25 -אלף חולים ואושפזו בו כ 356 -

חולים  .ראה  :אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 428גידני

( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 114

רפואה מודרנית בערי הגליל

ד " ר דוד טוראנס במדי

קצין בריטי במלחמת -
העולם הראשונה

מלוכלכת בסוריה כמו

טבריה ' .

!3

מדי כמה שנים פרצו בטבריה מגיפות קשות שהפילו חללים

במאות  .בעקבות מגיפת הכולרה של שנת

1865

התגייס אברהם ב " ק לעזרת העיר  .הוא ייסד את

אגודת ביקור  -חולים בטבריה וכגזבר גייס כספים להקמת בית  -חולים  .המבנה אכן הוקם  ,אך

בהעדר רופא של ממש שימש רק כבית -מחסה

לזקנים .

32

תושבי טבריה זכו לפרקים לטיפול רפואי מרופאים  ,שהם עצמם באו לרחוץ במי המעיינות ,
ולפרקים נזקקו לרופא

שישב בצפת .

33

חולים רבים שפקדו את טבריה ומרחצאותיה דאגו לפרסם

במקומותיהם את מצב שירותי  -הרפואה בטבריה  ,וארגנו מסע שכנוע לייסוד בית -חולים מסודר

בטבריה  .בעקבות פעילות זו הוקם ועד שעסק באיסוף כספים  ,אך בית  -חולים לא הוקם בסופו של

דבר .

34

כבמקרים דומים במקומות אחרים ניצל המיסיון  ,ובמיוחד המיסיון הסקוסי  ,מצב עניינים זה ,
ופתח בשנת

1881

מרפאה ברובע היהודי

בעיר .

35

פתיחת המרפאה זעזעה כמובן את פרנסי העיר

היהודים ודרבנה אותם לקדם את נסיון הקמת בית -החולים  ,תוך ידיעה ברורה כי בהעדר מוסד
( עורך ) ,

מסעי נוצרים לארץ ישראל ,

תל  -אביב  , 1979עמ ' .452

31

ו " מ חומסן  ,תיאור מסע  ,מ ' איש שלום

32

לתיאור מצב הרפואה בטבריה כתוקפה זו ראה  :הלבנון ,

33

ראשונים להקמת בית  -חולים בטבריה כמאה הי " ט '  ,קתדרה  ( 22 ,טבת תשמ " ב )  ,עמ '
על רופא יווני מפורט  -סעיד  ,ה ' פיסו  ,ששהה בטבריה וטיפל בתושביה ובתושבי הסביבה שנקהלו אליו במיוחד ,

 ( 11תרל " ה ) ,

עמ '  ; 47כן ראה  :י ' פריידין ,

' נסיונות

. 91

ראה  :חבצלת ,

15

( תרמ " ה )  ,הוספה לגליון  . 33עדות עקיפה על שירותיו של הרופא מצפת בטבריה ניתן למצוא

בתיאורו של רחמים יוסף אופלטקה  ' :הרופא החדש ששלחו ראשי הועד מלונדון לפה נהכוונה לצפת] לא ראיתיו
כי נסע לטכריא  ,כאשר כן נוסע הוא תמיד כאשר יחלה איש בחולי כבד כי אין בטבריא רופא מומחה '  .ראה  :מסע

ר ' רחמים יוסף אופלטקה מירושלים למירון  ,תרל " ו (  , ) 1876א ' יערי
תשל "ו  ,עמ ' .634
34

( עורך ) ,

מסעות ארץ  -ישראל  ,רמת  -גן

פעילות זו הגיעה לשיאה ביוני  , 1883עת התפרסם בעיתון ' חבצלת' ' קול קורא ' שקרא להקמת בית  -חולים

בטבריה ולהעסקת ' רופאים מובהקים ' שם  .קול קורא זה היה חתום על  -ידי רבני טבריה  ,צפת  ,ירושלים  ,חברון ,
קונסול בריטניה בירושלים  ,הגביר בן  -ציון ליאון ורופא בית  -חולים ' ביקור חולים ' בירושלים  ,שרגא פייביש
פופליס  .ראה  :חבצלת ( 13 ,תרמ "ג )  ,עמ '  . 170וראה עוד  :פריידין  ,לעיל  ,הערה . 32
35

חבצלת ,

 ( 15תרמ " ה ) ,

עמ '

. 303

ץ ל) ך
~

הכניסה לבית  -החולים
המקוטי בטבריה

יהודי מקביל לא יוכלו למנוע פניית יהודים למוסדות הרפואה

הנוצריים .

36

ואכן ד " ר דוד טוראנס ,

רופא המיסיון הסקוטי שהגיע לטבריה ואייש את המרפאה שהוקמה עבורו  ,זכה במהרה לביקורים
רבים של תושבי העיר על כל מגוון העדות והדתות  .גם חרם שהוטל מיד על היהודים הפונים
לרופא הנוצרי לא

הרתיע .

37

ידיו של ד " ר טוראנס מלאו עבודה הן בטיפול בתושבי העיר והן

בתושבי כפרי הסביבה  .לעתים דרש תשלום עבור הטיפול והתרופות  ,אך לרוב ניתן הטיפול

חינם .

38

לאחר מספר שנים פתח ד " ר טוראנס מרפאה גדולה יותר בעיר  ,שם גם אשפז חולים  ,וכך

למעשה יסד את בית -החולים הראשון בטבריה  .בשנת  1894פתח בית -חולים של ממש שצויד גם
בחדר ניתוח  .בית  -חולים זה היה מוסד האשפוז העיקרי לכל הגליל עד לשנות העשרים של המאה .
מטבע הדברים פעילותו הענפה של טוראנס והצלחתו הביאו את היהודים לחדש במשנה מרץ את
מאמציהם להשגת רופא יהודי לעיר

36

טבריה .

39

אך רק בשנת  , 1890כלומר חמש שנים לאחר בואו

מכתב מאת אברהם יוסף הלוי  ,חבצלת  ( 15 ,תרמ " ה )  ,עמ '  ; 306מכתב מאת אהרון שמואל  ,המגיד  ( 29 ,תרמ " ה ) ,

מכתב מאת אברהם יוסף הלוי  ,שם  ,עמ '

. 270

עמ ' 253

;

37

חבצלת ,

 ( 17תרמ " ז ) ,

38

בקיץ  ,עקב החום העז  ,נהג ד " ר טוראנס לנסוע לצפת ולעבר  -הירדן  ,שם התגורר באוהל וטיפל באוכלוסייה
המקומית  .את הפונים אליו נהג לחלק לקבוצות לפי תלונותיהם והסביר להם את הטיפול באופן קבוצתי  .ראה :

עמ '

.71

וראה עוד

16 :

 .ק Galilee Doctor, London 1925 ,

104

אבישר

( עורך ) ,

ספר טבריה  ,ירושלים תשלם  ,עמ '

123

ג

Livingstone ,

w. P .

בית מגוריו של הרופא
בשטח בית  -החולים
הסקוטי בטבריה

של טוראנס  ,נמצא הרופא המתאים  -ד " ר יהודה

הולצמן .

40

וגם הוא שהה בטבריה שנה אחת

בלבד  .רק ביורשו של ד " ר הולצמן  ,ד " ר הלל יפה  ,ניתן לראות את מייסד עידן הרפואה היהודית
המודרנית

בטבריה .

ד " ר הלל יפה הגיע לארץ בתקופה זו  ,ובסמוך להגעתו נענה להזמנת קהילת האשכנזים בעיר

לשמש כרופא הקהילה  .הוא הגיע לטבריה בסוף שנת  , 1891מלווה ברוקח  .מיד עם בואו שיפץ
מבנה על חומת העיר ויעדו למרפאה וארגן מחדש את בנייני חברת ביקור  -חולים הסמוכים לחמי
טבריה  .י 4להצלחה רבה זכה ד " ר יפה בטבריה הן בקרב היהודים והן בקרב השלטונות שמינוהו גם
כרופא

העירייה .

42

אך גם שהותו לא ארכה זמן רב  ,ובסוף

1893

עזב את העיר לטובת המושבה

זכרון  -יעקב  .במשך כשנה נותרה טבריה ללא רופא יהודי  .בדצמבר
40

ד " ר י ' הולצמן נולד בירושלים וסיים לימודי רפואה בווינה  .בשנת  1885מונה מטעם חברת ' למען ציון ' כרופא
קהילת טבריה  .הוא פעל שם כשנה  .היה מראשוני חיבת -ציון ומקורב להרצל  .נודע במאמריו בשם ' ד " ר עציונ " .
התגורר תקופה

מסוימת במרוקו והיה רופא השולטן  .נפטר ונטמן בקובנה בשנת . 1938

דרך בארץ  -ישראל וסוריה  ,ירושלים תרנ " א  ,עמ '
41

1894

נתמנה ( בהמלצת ד " ר

; 230

אבישר

( שם ) ,

עמ '

ראה גם  :א " מ לונץ  ,מורה

. 293

ה ' יפה  ,דור מעפילים  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '  . 8ד " ר יפה נשכר על  -ידי עדת האשכנזים וטיפל בחולי העדה

העניים בחינם  .עדת הספרדים לא השתתפה בהסדר זה ולפיכך נאלצו חוליה לשלם תשלום מלא עבור כל טיפול .
42

ראה  :חבצלת  ( 22 ,תרנ "ב )  ,עמ '  ; 68יפה ( שם )  ,עמ ' . 153
מכתב מאת  , 14 . 5 . Liderחבצלת  ( 23 ,תרנ "ג )  ,עמ '  ; 67יפה ( שם )  ,עמ ' . 153

105

ירון בר  -אל ונסים לוי

יפה ) רופא העיניים ד " ר רוטשטיין לרופא הקהילה
ד " ר רוטשטיין גם ד " ר שמעון מויאל ,
עד שנת

. 1899

45

44

בטבריה .

43

לאחר שהייה של כשנה הצטרף אל

וכשעזבו שניהם הובא לעיר ד " ר משה גולדברג שפעל בה

כשנתיים לאחר  -מכן בא ד " ר בלידן  ,שכאמור היה קודם לכן רופא בעיר צפת

וראש  -פינה  .בלידן עבד בבית  -החולים על  -שם משפחת פוליאקוב  ,אשר נפתח בשנת  , 1897אך הוא
הועסק לסירוגין בשל מצב מתמשך של העדר

ממון .

46

בכל אותה עת המשיך ד " ר טוראנס והרחיב את פעילותו  .הוא ביסס את מעמדו עד שנחשב

לסמכות הרפואית הבכירה בטבריה בפרט ובגליל בכלל  .הרופאים היהודים  ,שפעלו בהמשך
בטבריה

וסביבתה  ,אישפזו חולים בבית  -החולים שלו ושלחו אליו חולים להתייעצות או לניתות .

עת נחוג ברוב  -עם בשנת

1909

יובל

ה 25 -

47

לפעילותו בגליל  ,זכה ד " ר טוראנס לשבחים רבים

ונלהבים מפי ראשי היהודים והמוסלמים על תפקידו המיוחד בקידום שירותי הבריאות בעיר  48 .גם
בטבריה  ,בדומה למקומות אחרים ( ירושלים  ,צפת )  ,עצם בואו של מיסיונר  -רופא דרבן את

היהודים לנסות ולהקים שירותי רפואה משלהם  .התחרות הזאת בין נוצרים ליהודים בתחום
הרפואה היתה תחרות בונה ומועילה  ,וקידמה בצורה מכרעת את הרפואה המודרנית בארץ -

ישראל .

( תרנ "ה )  ,עמ ' .83

43

חבצלת ,

44

סיפור העסקתם של ד " ר רוטשטיין וד " ר מויאל בטבריה כרוך אף הוא כמחלוקת  .בדצמבר

25

 1895נמסר

כי ד " ר

רוטשטיין סיים את שנת כהונתו המתוכננת ובמקומו נבחר ד " ר מויאל כרופא העדה בטבריה  .שלושה חודשים
לאחר מכן נמסר בכתבה אחרת כי ד " ר רוטשטיין ממשיך לעבוד בעיר ואף מונה כרופא העירייה  ,ונרמז כי הבאתו

של ד " ר מויאל נועדה לספק רווחים קלים לקבוצה מסוימת מתושבי העיר  .המחלוקת הלכה וגברה עד שתושבי

העיר נחלקו לשני מחנות  -ה ' מויאליסטים ' וה ' רוטשטייניסטים '  .נסיון פישור שנעשה על  -ידי אליהו שייר לא
הצליח והמחלוקת הובאה בפני אחד מרבני צפת להכרעה  .רק לאחר כעשרה חודשי מריבה עזבו שני הרופאים
גם יחד את העיר  .ראה  :חבצלת ( 26 ,תרנ " ו )  ,עמ ' . 294 , 224 , 196 , 164 , 81
חבצלת  ( 27 ,תרנ "ז )  ,עמ ' . 29
'

45

46
47

ענק) ן

א " מ לונץ  ,לוח ארץ  -ישראל ( תרס " א )  ,עמ ' 181

;

חבצלת ,

 ( 31תרס " א ) ,

עמ '

, 113

. 142

בשנת  1900למשל אושפזו בבית  -החולים שלו  296חולים ( מתוכם  115יהודים ,
במרפאתו כיקרו  15 , 334חולים  ,והוא ערך  1000ביקורי  -בית  .כלומר בממוצע  50חולים במרפאה ושלושה ביקורי
130

מוסלמים

ו 51 -

נוצרים ) .

בית ביום עבודה  .על מעמדו של טוראנס ראה  :עבר הדני  ,ההתישבות בגליל התחתון  :חמישים שנות תולדותיה ,
תל  -אביב  , 1955עמ '
48

. 125

בהלוריתו של ד " ר טוראנס בשנת

1923

השתתפו כל בני טבריה  ,יהודים  ,ערבים ונוצרים  .משהספידו רב העיר ר '

אבולעפיה  ,אמר  ' :שלושה דברים נתברכה בהם טבריה  :בים הכנרת  ,בחמי טבריה וכד " ר טוראנס  .אחד משלושה
אלה אבד לבני טבריה היום

הזה . . .

' ראה  :אבישר ( לעיל  ,הערה 0אי עמ '

.337

האישה בספרות  -הנשים
של העלייה הראשונה
יפה ברלוביץ

קולה של האישה בעלייה

הראשונה

כאשר אנו באים לדון ביצירתן הספרותית של הנשים בנות העלייה הראשונה  ,עלינו לברר תחילה
מה ידוע לנו על האישה בתקופה זו  .המקורות השונים  -עדויות  ,זכרונות  ,יומנים  ,ספרי  -יובל

וכדומה  -מביאים שפע של מידע על פעילותו של הגבר  ,אך הצגת פעילותה של האישה בהם
היא משנית ומוגבלת מאוד  .עניין זה נובע לא רק מעצם הדגשת מעמדו של הגבר במפעל החלוצי
 -כמתיישב  ,כמייסד וכבונה  -אלא גם מהיותו נתפס כראש בית  -אב  ,וכל מה שאירע במשפחה

מופיע בשמו  .תפיסה זו בולטת למשל בספר היובל לזכרון  -יעקב  ,שכתב אריה סמסונוב  .ברשימות
השמיות  ' ,ואלו החלוצים '  ,ממיין הכותב את המתיישבים הראשונים תחת הגדרות שונות  ,כגון

:

' שהעפילו ראשונים על הר ההר '  ' ,שלא עמדו בשליחותם '  ' ,שעזבו מחמת המציק '  ' ,שנפלו בדרך ' ,

' שעשו שליחות לדורות וזכו לבנות בית במולדת והקימו דור בנים  -בונים '

"

והנה בכל הרשימות לא

מצוין ולו גם שם אחד של אישה  ,כאילו בין כל אלה לא נמצאו כלל נשים  ,והפעילות היישובית
היתה בלעדית

לגברים .

מאידך גימא  ,גם אם כתבים אלה מציעים לנו מידע היסטורי או ביוגרפי אודות האישה  ,או
אפילו פה ושם דברים מפיה  ,המידע  -בדרך כלל  -הוא לגבי אישוש עובדות 2ולא לגבי
' קולה '  ,דהיינו דעותיה  ,הרהוריה  ,תגובותיה הרגשיות  ,ובראש וראשונה  ,האינטרפרטציה שלה

לגבי המעמד ההיסטורי של שיבת  -ציון המודרנית  .את כל אלה ניתן למצוא

בכתבי הנשים עצמן .

אמנם כתבים אלה  ,שחלקם הגדול נתחברו לאחר העלייה הראשונה  ,אינם רבים  ,אך הם הם
המהווים את המקור המרכזי לכל עיון במהותה של האישה דאז  ,ויש בהם כדי לתרום את המידע
הישיר והאותנטי בקולה

שלה .

3

במאמר זה נעיין בספרות הנשים של העלייה הראשונה  ,והדיון יתמקד בעיקר בגישושיה של
האישה לחיפוש עצמי לאור התחייה הלאומית בארץ  -ישראל  ,חיפוש המוצא את ביטויו  -בשלב

זה  ,בספרות יותר מאשר בחיים  -בגילוי מודעות עצמית  ,וממילא בשאיפה להכרה באישה ,
במעמדה ובתפקודיה החברתיים  .מי היו הנשים הכותבות בנות העלייה הראשונה  ,וכיצד הן
נתקבלו בחברה

?

1

א ' סמסונוב  ' ,ואלו החלוצים '  ,זכרון  -יעקב  ,זכרון  -יעקב תש " ג  ,עמ '

2

מ ' סמילנסקי  ' ,אם המושבה '  ,רחובות  ,רחובות  , 1950עמ '
נחשוני החולה  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ '

3

; 26 - 25

. 501 -499

א " מ חריזמן  ' ,מסבלן ומצוקתן של נשות יסוד ' ,

. 28 - 24

ראה  :חנה לונץ  ' ,חיי אבי '  ,לוח אוץ  -ישראל (  , ) 1919עמ '  ; 355 - 320חמדה כן  -יהודה  ,אליעזר בן  -יהודה חייו
ומפעלו  ,ירושלים  ; 1940יהודית הררי  ,בין הכרמים  ,תל  -אביב  ; 1947וכן 11 . Trager, Stories ofthe First :
 Palestine, London 1923א ! Pioneers
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יפה ברלוביץ

האישה הכותבת בעלייה הראשונה
כידוע  ,שנת

1882

מהווה תפנית בדרך ההגשמה היישובית של היהודים בארץ  -ישראל  .אם עד אז

הניבה הזיקה לציון נסיונות פזורים של התיישבות  ,הנה משנת

1882

ואילך התבצעה פעילות זו

בצורה עקבית ושוטפת  .על  -אף הקשיים הכלכליים  ,חוסר הכרת הארץ  ,מיעוט הידע החקלאי

והעדר ההכשרה בעבודה חקלאית  -הלכו והוקמו בזו אחר זו מושבות עבריות ( ראשון  -לציון ,
ראש  -פינה  ,זכרון  -יעקב)  ,שהעמידו ופיתחו חיים יהודיים חדשים  .בכל התהליך החלוצי הזה לקחה
האישה חלק בלתי נפרד כמובן  ,אבל כיוון שגם כאן היא נתפסת בדימוי הקונבנציונלי של עזר -
כנגדו  ,נראתה פעילותה כמובנת מאליה ולא זכתה לשום ציון מיוחד  .עצם הצטרפותה של האישה
למפעל היישוב נתפסה כהליכה פאסיבית אחרי הגבר  ,ולא כפעולה מכוח יוזמתה והכרתה שלה ,
וגם משום כך לא זכתה להתייחסות

ראויה .

4

כאן עלינו להזכיר שהעלייה לארץ  -ישראל עמדה בסימן של מהפך רעיוני  -תרבותי שמקורותיו ,

כידוע  ,הן בתנועות הלאומיות  -אירופאיות שלחמו אז לעצמאותן ,

5

והן בתהליך החילון

והליברליזציה במסגרת תנועת ההשכלה העברית  .אלא שמהפך זה הקיף ציבור קטן יחסית  ,בקרב
המוני היהודים במזרח  -אירופה  -ציבור שרובו ככולו גברים  .הנשים היהודיות ( בעיקר ב ' תחום

המושב '  ,אבל גם בערים הגדולות )  ,המשיכו בתיפקודן הנשי  -המסורתי ( בית  ,משפחה  ,ולכשנדרש
גם סיוע בפרנסה)  ,והלכי  -הרוח החדשים של ההשכלה והתחייה הלאומית לא הביאו  -לרובן
הגדול  -כל שינוי בתנאיהן החברתיים והתרבותיים  .אפשר להוסיף שרוב זה  ,שזכה רק לחינוך

מינימלי ( קרוא וכתוב בז ' רגון היידישאי  ,וידע אלמנטרי בחשבון )  ,ולא קיבל חינוך עברי כלל ,

6

התקשה לרדת לעומקם של הלכי  -הרוח החדשים וממילא לטיבה של תנועה רעיונית  -לאומית זו

( תנועת ' חיבת ציון ')  ,שהיא  ,כאמור פועל  -יוצא

מהם .

לפיכך לא בכדי קרה  ,שכאשר החליט הבעל  ,חובב  -ציון  ,להגשים את החזון האידיאליסטי
ולעלות לאוץ  -ישראל  ,דהיינו לעזוב מסגרת מסודרת של חיים ופרנסה  ,ולהמירה בסביבה לא -
נודעת של ארץ רחוקה ונחשלת  -התנגדה לכך האישה  .כאמור  ,ללא השכלה וללא הכרה
רעיונית  ,הצטיירה החלטה זו בעיניה כהחלטה בלתי אחראית  ,וכאשר היא קמה בכל  -זאת והלכה
אחריו  ,עשתה זאת לרוב מתוך כניעה ואילוצן
ואכן  ,עלייה מאולצת זו בעקבות הבעל הביאה לא פעם את האישה לידי התפרצויות של סרבנות

4

אמנם ישנם גם מקרים הפוכים  ,שבהם האישה יוזמת את העלייה לארץ  ,אך אלה הם מקרים ספורים

למשל גולדה מילוסלכסקי  ,שבעלה לא רצה לעלות  ,ורק עם מותו לקחה את ילדיה  ,בשנת

, 1885

בלכד :

והתיישבה

בוואדי חנין ; או המקרה הנועז יותר של בתיה מקוב  ,שעזבה את כעלה ללא גט  ,ובאה לכאן עם בניה בשנת , 1890
והם נמנו עם מייסדי רחובות ( מ ' סמילנסקי  ,משפחת האדמה  ,א  ,תל  -אביב  , 1943עמ ' . ) 241 - 234
5

מתיישבי העליה הראשונה ציינו לא פעם את השפעת התנועות הלאומיות באירופה של אמצע המאה
עליהם  .כמו  :אליעזר בן  -יהודה המושפע ממרד הבולגרים ( החלום ושברו  ,ר ' סיון [ עורך ]  ,ירושלים

ה 19 -

 , 1978עמ '

 , ) 64או יהודה ראב המבצפע ממרד ההונגרים ( התלם הראשון [ נרשם על  -ידי ב ' בן  -עזר ]  ,תל  -אביב

, 1957

עמ '

. )42
6

' שורש כל הרעה הזאת [ חוסר הכרה לאומית -

י" כ] ,

היא בחסרון החינוך בין הבנות  ,כי לא תדענה האימהות

לתת מנוער בלב הבן את האהבה לעמו ולשפת קודשו  ,כי בעצמן לא חונכו לזה  .אלה הנשים  . . .בנות " צאינה
וראינה " הן  ,המצפצפות ומהגות את התחינות אשר חיברו בעדן  . . .אבל לא תדענה את האהבה לעם מה היא ' . . .

8ל) 1

( נחמה פוחצ ' בסקי  ' ,עוד על דבר שאלות הבנות '  ,המלקן  21 ,בינואר
7

. ) 1889

העלייה בתקופה זו היתה בדרך  -כלל עלייה של משפחות  .לא כן בעלייה השנייה והשלישית  .אז עלו לרוב צעירים
וצעירות לא נשואים  ,כך שבעלייתן זו לא הלכו הנשים אחרי בעליהן  ,אלא באו לכאן מתוך בחירה עצמאית .

איטה ודוד ילין

ונרגנות נגד הארץ  ,ובעיקר בעתות

משבר .

8

אך עתות משבר אלה יצרו לא פעם גם תהליך הפוך

;

דווקא הקשיים והמצוקות חוללו באישה מעין מטמורפוזה נפשית  ,ומסרבנית ונרגנת היא הפכה
לדבקה באוץ
שדה וכרם

זימנה

;

וביישובה .

9

דבקות זו מצאה את ביטויה לא רק בבית ובמשפחה  ,אלא גם בעבודות

האישה התמודדה יום יום עם כל הטרדות  ,הייסורים ומפחי  -הנפש שאוץ  -ישראל

למתיישבים .

במסגרת חיים זו היתה חלוציותה של האישה נועזת לא פחות מוו של הגבר  .קשייה נבעו לא רק
מן התנאים הלא שגרתיים שאילצו אותה לנהל את ביתה באמצעים פרימיטיביים  ,לטפל במחלות
ללא סיוע רפואי ואף ללדת בשדה  .האישה גם מילאה תפקידים הנחשבים גבריים  ,וזאת תוך נטילת
סיכונים באומץ  -לב  .למשל האיכרה אסתר גרינשטיין  ,שיצאה עם אלה בידה נגד מסע  -חתונה ערבי

שחצה את שדות פתח -תקוה  ,וכאשר הגמלים דרסו ברגליהם את התבואה  ,לא היססה להסיר בכוח
8

' יום אחד נכנסנו ומצאנו את אמא  ,ועימה עוד כמה נשים ועולליהן  ,יושבות ומקוננות  .הן קוננו על סכלותם של

בעליהן שהקימו מושבה . . .

הן קוננו על עקשנותם לגרור נשים וילדים למות ברעב במקום נידח זה ' ( חנה טרגר ,

' הפתח לתקוה '  ,יפה כרלוכ " ן

[ עורכת ומתרגמת ] ,

סיפורי נשים בנות העליה הראשונה  ,תל  -אביב

, 1985

עמ '

. ) 127 - 126
9

סיפור לדוגמה הוא סיפורה של פייגה לרר  ,שעלתה לארץ בשנת

1883

מתוך אי  -רצון מופגן  .היא

ובעלה התיישבו

במשק עזוב ומודד בוואדי חאנין  ,והתיישבותם היתה מלווה בסבל  ,בשכול ובמצוקה כלכלית קשה  .אלא שסבל

,

זה קשר את פייגה אל האו  ,וכשבעלה ביקש למכור חלק מהאדמה כדי להקל על מצבם הכספי הדחוק ולהביא
עוד מתיישבים למקום  ,דווקא היא התנגדה ' כי כבר אהבה את אדמתה '  .ראה  :מ ' סמילנסקי  ' ,פייגה '  ,משפחת
האדמה ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 225 - 224

קן ( ) ן

יפה ברלוביץ

את תכשיטי הכלה  -כפיצוי לנזק ; או איטה פלמן  ,שלאחר מות בעלה התעקשה להמשיך לחיות

עם ילדיה בפרדסה בכפר הערבי סומייל  ,עבדה בו ומצאה בו את פרנסתה ; או ביילה אייזנברג
שגייסה את נשות רחובות נגד החיילים התורכים  ,שבאו להרוס בית שטרם הושלם גגו  ,והן מנעו
את הריסתו בגופן ובאבנים שהשליכו על

החיילים .

0ן

אלא שגם בפעולות נועזות אלה המשיכה האישה לראות את עצמה אך ורק כממלאת את
חובתה  .עם המעבר מן הגולה למולדת  ,התפתחו אמנם אורחות  -חיים חדשים של עבודת  -אדמה

והגנה עצמית  ,ותפיסת  -עולם חדשה של זקיפות  -קומה לאומית  ,אך מבחינת ההכרה באישה
ובמעמדה לא חל כל שינוי מהותי ; האישה נשארה שולית וכלתי נחשבת כמו בגולה  .גם כאן היא
היתה משוללת כל זכויות חברתיות  ,כגון הזכות לבחור ולהיבחר ; גם כאן היא נמצאת דחוקה אל
מאחורי הקלעים  ,מנועה מלהשמיע דעתה ברבים ; גם כאן היה הגבר המחליט וקובע לגבי כל
עניין  ,ציבורי או

אישי .

והנה על רקע של ציבור נשים זה  -יעיל ותורם מחד גיסא  ,אך לא  -משכיל  ,משולל הכרה
והערכה מצד החברה וללא מודעות  -עצמית משלו מאידך גיסא  -הולכת ומתפתחת במסגרת

הספרות בת התקופה כתיבה של נשים  .הכיצד

?

הנשים הכותבות היו בראש וראשונה נשים שזכו להשכלה החורגת מעל ומעבר לזו המקובלת
אצל נשים יהודיות בנות אותה תקופה -

לימודים תיכוניים  ,מקצועיים ואפילו אוניברסיטאיים  .י
ן

עניין נוסף  ,שייחד אותן בקרב נשות העלייה הראשונהי 1היה בקיאותן בלימודי העברית ( לשון ,
תנ " ך  ,ספרות וכדומה )  ,שלא לדבר על היכרות קרובה עם עיקרי הציונות ואמונה עזה באפשרות

הגשמתה  .כאן צריך לציין  ,כי דבקותן של נשים אלה ברעיון הציוני לא הושגה  ,כמו אצל שאר

הנשים  ,על  -דרך מטמורפוזה נפשית שנתחוללה בעקבות התמודדות עם הארץ  .אצלן היה זה פרק
מהותי מחינוכן וממסגרתן המשפחתית

חובבי  -ציון בגולה ובארץ -

;

אבותיהן או בעליהן היו מהשורה המובילה באגודות

מנהיגים  ,הוגים או עסקנים .

3ן

סימן  -היכר אחר המאפיין אותן  ,והוא

אינו פרי השפעת הבית אלא פרי השקפתן והתפתחותן שלהן  ,הוא היותן מודעות לעצמן
ולחשיבות תפקידן לא רק כבנות לאבותיהן או כנשים לבעליהן  ,אלא כשותפות שוות למפעל
החברתי ההולך ונוצר כאן  .כך שעל  -אף היותן משוללות זכויות והשפעה  ,הן הציעו את מעורבותן

ועזרתן בדרכים לא  -ממסדיות משלהן  :נחמה פוחצ ' בסקי מראשון  -לציון הקימה ' חברת לינת צדק '
10

11

יהודית הררי  ,אישה ואם בישראל  ,תל  -אביב  , 1967עמ '  ; 240א ' סלמן  ,חלוצי הפרדסנות העברית באוץ  -ישראל ,
תל  -אביב  , 1940עמ '  ; 53 -40סמילנסקי (לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 26
נחמה פוחצ ' כסקי סיימה גימנסיה רוסית

;

חמדה בן  -יהודה היתה סטודנטית לכימיה במוסקבה ; נחמה גיסין ,

מרים פפרמייסטר ואלישבע בסברן היו מורות ; חנה לונץ עסקה בעריכה ובדפוס  .כאן כדאי להוסיף  ,שבצד נשים

כותבות אלו  ,היו במושבות גם נשים אחרות משכילות  .נוכחותן בלטה יותר במושבות שנוסדו על  -ידי ציבור
יוצאי רוסיה ( ראשון  -לציון  ,רחובות  ,גדרה )  ,שבהשוואה לציבור יוצאי פולין או ליטא היה פחות אורתודוקסי ,
יותר משכילי  ,ומשופע יותר בבעלי מקצועית חופשיים .
12

רוב נשות העלייה הראשונה באו כאמור ממזרח  -אירופה  .אך היו ביניהן גם נשים מתפוצות אחרות  ,כגק בנות
העלייה התימנית  .הנשים בנות העדה הספרדית והאשכנזית מן ' היישוב הישן ' חיו בחברה שמרנית יותר והיו

מוגכלחז יותר מנשות

10

ו

13

המתיישבים .

חנה טרגר היתה בתו של ר ' זרח ברנט  ,ממייסדי פתח  -תקוה ונוה  -שלום ; איטה ילין היתה בתו של י " מ פינס  ,עסקן

חובבי  -ציון וממנהיגי היישוב בארץ  ,ואשתו של המלומד דויד ילין ; חמדה בן  -יהודה היתה אשתו של אליעזר
בן  -יהודה  ,מחדש הלשון העברית ומראשי היישוב ; נחמה פוחצ ' בסקי היתה אשתו של י " מ פוחצ ' בסקי  ,מראשוני

המדריכים החקלאיים ; מרים פפרמייסטר היתה אשתו של ישעיהו פרס  ,מראשי היישוב בירושלים ; וחנה לונץ -

בולוטין היתה בתו של המלומד א " מ לוצץ  ,חוקר

ארץ  -ישראל .

חנה

לאץ  -בביוטין

עם אביה א " מ לונץ

לעוברי -אורח ולפועלים עניים  ,שהתפתחה במשך הזמן לחברת סעד לחולים ולנצרכים ; איטה ילין
פעלה בירושלים להעסקתן של נערות עניות ולאשפוזן של חולות  -נפש במסגרת רפואית מתאימה

חנה לונץ ניהלה בימי מלחמת  -העולם הראשונה בית  -תמחוי

;

לנזקקים .

כאמור  ,פרט לעיסוקים אלה שלחו הנשים הללו את ידן בכתיבה  .כתיבתן מצטיירת ממילא
כחלק ממעורבותן החברתית  .שהרי גם בדרך זו הן ניסו להטביע את חותמן כנשים על החיים
המתגבשים כאן  ,וגם בדרך זו הן ביקשו להיות לפה לאותה בת העלייה הראשונה  ,שלא הבינה את
מצבה או לא העזה לתבוע מן החברה להכיר בה  .כך שאם היצירה הכוללת של העלייה הראשונה ,
בפובליציסטיקה או בספרות  ,דנה בעיקר בנחבאי הארץ החדשה  ,החברה החדשה והאדם החדש ,
באה היצירה הספציפית של האישה  ,בפובליציסטיקה או בספרות  ,והעלתה גם את נושא האישה

החדשה .
יצירה פובליציסטית וספרותית זו של הנשים פותחה בשנויי

התשעים של המאה הי" ט ,

בכתיבתן של נחמה פוחצ ' בסקי וחמדה בן  -יהודה  ,ונמשכת בכתיבתן של נחמה גיסין  ,מרים
פפרמייסטר  ,יהודית הררי ,

אלישבע בסברן  ,חנה לונץ  -בולוטין  ,חנה טרגר  ,ואיטה ילין .

4ן

נשים

אלה המשיכו אמנם לכתוב מעבר לתקופת העלייה הראשונה (  , ) 1904 - 1882או אפילו החלו לכתוב
אחריה  ,אך תקופה זו היתה לא רק נקודת  -המוצא המשותפת שלהן ( חלקן הגיע אז לארץ וחלקן
14

נחמה פוחצ ' בסקי (  ) 1934 - 1869וחמדה בן  -יהודה (  ) 1951 - 1873היו למעשה המרכזיות שבין הכותבתי בנות
העלייה הראשונה ; נחמה גיסין ומרים פפרמייסטר פרסמו סיפורי ילדים ; אלישבע בסברן ( ) 1932 - 1856שלחה
דיווחים מהגליל ( בעיקר ממטולה ) ; איטה ילין (  ) 1943 - 1868כתבה אוטוביוגרפיה כשני כרכים ; חנה טרגר
 ) 1943 - 187 %כתבה זכרונות  ,סיפורים ומאמרים ( באנגלית ) ; יהודית הררי (  ) 1979 - 1886פרסמה סיפורים קצרים
ורומן אוטוניוגראפי ; חנה לונץ ( ) 1987 - 1892כתבה סיפורים קצרים וביוגרפיה של אביה .

ך ך ך

יפה ברלוביץ

בולד

בה ) ;

היא היתה מרכזית ליצירתן  ,והעמידה את עיקר נושאיהן  .גם אם אצל כמה מהן נושאי

העלייה הראשונה הלכו והתעממו במשך הזמן  ,הרי תפיסת  -עולמן  ,הן האידיאולוגית והן
האסתטית  ,נשארה גם בהמשך אותה תפיסת  -עולם של העלייה הראשונה ( להבדיל מתפיסות  -עולם
אידיאולוגיות ואסתטיות של העליות

הבאות ) .
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ספרות נשים בארץ  -ישראל דאז מפתיעה בעצם היכתבה ובהיקף ממדיה  .כידוע  ,על רקע תפיסת
האישה במסגרת היהודית בגולה  ,תופעת נשים כותבות  ,ובעיקר נשים כותבות עברית  ,היתה נדירה .
אמנם בתולדותיה של האישה היהודייה במשך הדורות ניתן בכל  -זאת לפגוש בזמן זה או אחר
נשים השולחות ידן בעט סופרים  ,או אפילו נשים למדניות בתורה ,

16

אבל אלה היו תמיד ביטויים

חד  -פעמיים  .לא כן ספרות הנשים של בנות העלייה הראשונה  .דווקא כאן  ,במסגרת יישובית בלתי
יציבה של חמישים  -שישים אלף יהודים  ,בתנאי קיום כה קשים ובחברה כה לא  -פתוחה  ,שלא

חנה

ברנט  -טך4ר
( ) 1943 - 1870

העריכה את האישה  ,החלו נשים לכתוב

;

מספרן הלך וגדל עם השנים  ,ויצירתן היתה יצירה

נמשכת  .מתקופת העלייה הראשונה ואילך ספרות הנשים העברית אינה עוד ספרות

היא הולכת ומתפתחת עם התפתחות ההתיישבות ומתגבשת לגוף ספרותי

חד  -פעמית .

עקבי .

סיפור ההטפה של חמדה בן  -יהודה
שני תחומים מעסיקים את הכותבת בת העלייה הראשונה  -התחדשות החיים היישוביים כאן

והשאיפה להתחדשותה של האישה במסגרת חיים יישוביים אלה  .בתחום הראשון מתאפיינת

כתיבתה של האישה בכל סימני  -ההיכר המובהקים של ספרות העלייה הראשונה בכללה

;

17

לא כן

לגבי התחום השני  .שאיפת האישה להתחדשותה שלה היא תימטיקה ייחודית ובלעדית לספרות
הנשים דאז  .אמנם גם הגבר הכותב מבקש לספר על האישה במסגרת החיים החדשים  ,והוא אף
עבטה זאת בהתרגשות ובעניין  ,אלא שהנושאים המעסיקים אותו לגביה הם אלה שבקונבנציה

( המתח הרומנטי שבינו לבינה המתקבל על הרוב כסיפור אהבה) או אלה שבאידיאולוגיה ( האישה

יהודית אייזנברג  -הררי
נחמה פוחצ ' בסקי ( ראה  :נורית גוברין  ' ,נפ " ש מראשת  -לציון הומיה '  ,מלאת  ,א [ תשמ " ג]  ,עמ '  . ) 285אלא
שהקשר היצירתי בין רוב הכותבות האלה נוצר דווקא באמצעות אליעזר בן  -יהודה  .הוא פתח את שערי עיתוניו

( ) 1979 - 1886

לכתיבתן של נשים  ,ועודד ודחף אותן לביטוי ספרותי  ,כיות שהאמין שרק בכוח האישה  ,האמוציונלית מטבעה ,
להכניס ' רגש  ,רוך  ,גמישות וגיתים דקים וחליפים לתוך העברית המתה  ,הנשכחת  ,הזקנה  ,היבשה והקשה '

( חמדה בן  -יהודה [ לעיל  ,הערה  , ]3עמ ' . ) 118
מרים פפרמייסטר ונחמה גיסין ב ' עולם קטן ' ; נחמה פוחצ ' בסקי ביעולם קטן ' ו ' האור ' ; וכמובן חמדה בן  -יהודה

בין הנשים שפרסמו אצלו  :אלישבע בסברן וחנה לונץ ב ' השקפה ' ,

ב ' הצב "
. 33 - 31
16
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( על

כל גלגולינו .

ראה מאמרי  ' :ספרות נשים בנות העלייה הראשונה '  ,פרוזה  ,גל '

 , ) 1983 ( 67 - 66עמ '

נשים למדניות היו  ,למשל  ,שלוש בנותיו של רש " י ( המאה הי " ב ) שהיו בקיאות בתלמוד ואף לימדו תלמידי -
חכמים ; חוה בכרך ( המאה הט " ז )  ,שהתפרסמה בפירושיה המובאים בספרו של נכדה יאיר  ,חוות יאיר ) ;
ביילה הורבדו ( המאה

הי " ז ) ,

שחיברה ספר תחינות  .מן הנשים המשכילות שכתבו במאה הי " ט אפשר להזכיר

הריאליסטי והעגום  ,בבואה לספר על החיים החדשים הנרקמים כאן .

האישה בספרות  -הנשים של העלייה הראשונה

כחלק מהתהליך החברתי  -הכללי של הפיכת קהילת מתיישבים ללאום ) 8 .י כך או כך  ,נראה שנושא
שאיפתה של האישה להתחדשות משלה לא רק שאינו מופיע ביצירותיו  ,אלא שהוא כלל לא היה

מודע לו  .בדיוננו להלן נתמקד בנושא הייחודי לספרות הנשים  ,דהיינו השאיפה להתחדשות

האישה .
שאיפה זו מוצאת את ביטויה בכתביה של בת העלייה הראשונה על  -דרך של שתי עמדות

:

עמדה של הטפה ועמדה של מחאה  .בשתי עמדות אלה מתקבל הסיפור כסיפור לוחם  ,סיפור
המבקש להמחיש את מצבה של האישה המתיישבת כמצב נחות  ,וזאת לא רק כדי להסב את
תשומת  -הלב להכיר בקיומו אלא גם כדי לעורר לשנותו  .בדרך זו יוצא הסיפור הלוחם הן נגד ציבור
הגברים  ,שכאמור לא היו מודעים לנושא 9,י והן נגד ציבור הנשים  ,שבשל חינוכן השמרני לא רק
שלא חשו באפלייתן  ,אלא ראו בכך את מצבן הטבעי והתנגדו לכל נסיון לחרוג

ממנו .

20

להלן נבקש לבדוק את דרך התקבלותן של עמדות אלה  .נצטמצם ביצירתן של שתי הכותבות

המרכזיות בספרות נשים זו  ,כאשר חמדה בן  -יהודה מייצגת את עמדת ההטפה ונחמה פוחצ ' בסקי

אלישבע

בורשטיין  -בסביץ '

( ) 1932 - 1856

את עמדת המחאה .
בן  -יהודה פונה בהטפה קודם  -כל אל האישה  ,כשהיא מבקשת לנער אותה ממגבלותיה שבעבר

ולהכשירה לקראת האפשרויות המתחדשות שבהווה  .אלא שהעיון בסיפוריה ובמאמריה מורה
שהשאיפה להתחדשות האישה היתה מכוונת לקידום ענייניה של חברת המתיישבים  ,לא פחות

מאשר לקידום ענייניה של האישה עצמה  .כלומר במעמד היסטורי ראשוני זה  ,נקודת  -המוצא

לנושא האישה היתה בראש וראשונה לאומית  ,ורק בדיעבד  -פמיניסטית  .מאוחר יותר  ,במאמר

משנת  , 1919הסבירה זאת בן  -יהודה בכותבה  ,כי לא ניתן היה אז ללחום לזכויות האישה כל עוד
העם עצמו

משועבד :

' היות עמנו משועבד  ,נכלם ונרדף בעולם וסובל מעריצות השליטים גם

בארצנו  ,איך נשחרר את האישה ? '  .לפיכך השאיפה האחת שנדרשה הן לטובת האישה והן לטובת
העם היתה השאיפה
18

תגיע גם שעתה ' .

הלאומית :
!2

' את הרגש הלאומי בכלל השתדלנו לעורר בה אז  ,וכשיבוא היום

יוצא אפוא שבשלב זה  ,התחייה הלאומית זהה  ,אצל בן  -יהודה  ,עם התחייה

בין סיפורי האהבה הבולטים ראויים לציון סיפוריו של מ ' סמילנסקי ' ,תולדות אהבה אחת ' ו ' המורה החדשה ' .
סיפורים הקושרים את האישה עם האידיאולוגיה היישובית הם  ,למשל  ,סיפורו של י ' ברזילי  -איזנשטדט  ' ,איילת
השחר ' ( על התחמרנותו של הרעיון הלאומי) וסיפוריו של ז ' יעבץ  ' ,ראש השנה לאילנות ' ( הצגתן של דמויות
יהודיות חדשות -

19

בשנת

1903

גבר ואישה  -במושבה החדשה) .

התאספו בזכרון  -יעקב נציגי היישוב מכל שלוחותיו במטרה להקים לראשונה מעין ממשל אוטונומי

-,

יהודי באו ישראל  .בין היתר הועלתה גם ההצעה להעניק לנשים זכחז בחירה  ,אלא שזו נדחתה ברוב מכריע
(  38נגד  , ) 18מנימוקים דתיים ומוסריים ( " קניאל  ' ,דת ו " קהילה " בתפיסת עולמם של אנשי העליה הראשונה

והשניה  , ' 1914 - 1882 ,שלם  ,ה [ תשמ " ק  ,עמ ' . ) 203

רק לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,כשמאבק האישה הלך

והתגבר הן בחוגי הפועלים ( ד ' ברנשטיין  ,אישה באו

-,

ישראל  ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

האזרחיים ( חמדה בן  -יהודה  ' ,הגיעה שעתנו '  ,דואר היום ,

30

בספטמבר

, ) 1919

, ) 69 - 20

והן בחוגים

החלו מושבות לשתף נשים

בבחירות המקומיות שלהן  ,ובראשון  -לציון נבחרה נחמה פוחצ ' בסקי כרוב קולות לוועד המושבה ( ראה

יודילב " ן  ,ראשון  -לציון  ,ראשון  -לציון  , 1941עמ '
20

:

ד'

. ) 522

בסיפור  -ממואר של חנה טרגר  ' ,זכות בחירה לנשים '  ,מתואר אירוע שקרה בפתח  -תקוה בשנת  ( 1886זמן
משוערן  .צעירות נאבקו לזכות בחירה  ,ואילו אימותיהן יצאו נגדן  .היו אימהות שטענו כי זה עניין של שעמום
חרפנה מלהתערב בניהול המושכה ' ; אחרות הכינו
ו ' ברגע שתנשאנה לאיש  ,ותהיה להן די תעסוקה לענות בה  ,תרפנה
זאת כמרד נעורים  ,דהיינו היאחזות ב ' אמצאה אופנתית וטפשקע ' כדי ' להתנשא על אימהותיהן '  .לאחר מסע של
שדולה היו אימהות שנתרצו  ,אבל גם אז טענו ' כי להן באופן אישי אין כל שאיפה להתערב בעניינים ציבוריים ' ,

והן תומכות כזכות בחירה רק כדי להיטיב את מצב הבנות בעתיד  .ראה  :במלובש ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 135 - 134
חמדה בן  -יהודה  ,לעיל  ,הערה . 19
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הפמיניסטית  .דהיינו  :מאבקה להוציא את האישה משוליותה הלאומית ולדרבנה למעורבות שווה

במפעל החלוצי  ,היא בעיניה אקט ראשון בקידומה הנצפה  .מכאן שהשאיפה להתחדשות האישה
ביצירתה של

בן  -יהודה היא  ,קודם כל  ,התחדשות למודעות ולפעילות לאומית .

לדעתה של בל  -יהודה  ,עשויה האישה ההדשה לתרום לקידומה של קהילת המתיישבים בשתי

דרכים  :היא יכולה לעצב חברה טובה יותר  ,וכן להרחיב את היישוב הקיים ולהפחית את האיום
להידלדלותו  .באפשרות הראשונה הולכת בן  -יהודה בעקבות בעלה  ,אליעזר בן  -יהודה  ,שגרס
שהאישה ( ולאו דווקא הגברן  ,היא היא הבונה ומעצבת עם  ,בהיותה המשפיעה העיקרית על דור
ההמשך במסגרת גידולו בבית ובמשפחה  .השפעתה זו עשויה  ,לדבריו  ,להיות גורלית במיוחד
בתקופה זו  ,שבה מתעצב העם כמו מבראשית  .הכרעתה של האישה תיקבע לא רק את פני הדור

הזה  ,אלא את מהות אופיו של העם לעתיד לבוא  .בן  -יהודה הדגיש  ,למשל  ,את עמדתה המכרעת
של האישה לגבי עתיד הדיבור העברי בארץ ,
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22

וכמחיה הלשון העברית ומחדשה  ,טען שרק אם

האישה תדבר עברית  ,גם הנוער הגדל כאן ידבר עברית  ,וממילא יוחש התהליך של הפיכת השפה
 23ולפיכך  ,קובע בן  -יהודה  ,כי ' הן [ הנשים] הן
הכתובה והפאסיבית הזאת ללשון חיה ומדוברת .

בן  -יהודה  ' ,רכושנו '  ,השקפה  ,שנה שלישית

22

א'

23

בתקופת העלייה הראשונה עדיין לא דיברו עברית

( , ) 1903

גל ' יט ,

באוץ .

עמ '

. 541

חמדה בן  -יהודה
( ) 1951 - 1873

הרכוש האמיתי

שלנו . . .

הן

הקרן הקיימת . . .

קרן שתעשה פרי  ,שתביא רווחים טובים שנה שנה ,

מידי חודש בחודשו  ,מידי שבוע בשבוע  ,יום

יום ' .

חמדה בן  -יהודה פיתחה את הנושא כשהיא מטעימה את השגותיה ומסקנותיה שלה  ,דהיינו אם
האישה היא הקובעת את פני הדור  ,ולפיה יוכרע טיבו של העם  ,האחריות לכך תובעת ממנה את

העלאת הסטנדרדים שלה  ,וזאת לא רק בתחום הלשון העברית  ,כפי שתבע אליעזר בן  -יהודה  ,אלא

בתחומים מקיפים יותר  .מעמדה זו יצאה בן  -יהודה אל האישה  ,להטיף ולהורות לה כיצד עליה
לפתח את עצמה כדי למלא כראוי את תפקידה כבונה ומעצבת עם  .הטפה או הדרכה זו נעשתה הן
במסגרת

יצירתה

הפובליציסטית

24

והן

במסגרת

יצירתה

הספרותית ,

כאשר

במסגרת

הפובליציסטית היא השתמשה בדרך של הטפת  -מוסר ישירה  ,ואילו במסגרת הספרות הלכה על
דרך של הדגמה

24

אילוסטרטיבית .

לדוגמה  ,המכתב שפרסמה בן  -יהודה בשנת

, 1904

ובו היא מעודדת את השכלתה של האישה  ,בזו הלשין  ' :אתם

בני אוץ  -ישראל  ,תוכלו  -אם תלמדו הרבה  ,אם תהיו משכילים  . . .עליכם לא להפסיד אף יום אחד . . .
אתם תבטלו מזמנכם יאבד לכם  ,הפסדתם לגמרי  .ובזה חטאתם לעמכם  ,כי לא מלאתם אשר נטל עליהם . . .

כל אשר

לפעול הפעולה האמיתית . . .
רביעית  , 1904גל ' יא ) .

והידעתם מי מכם יוכל יתר לעשות הנערות

!'

( ' קדמת העברית '  ,השקפה  ,שנה

ען ך ך

יפה ברלוביץ

בהדגמותיה אלה הציבה בן  -יהודה מודל של אישה שהלאומיות וההשכלה הל שתי איכויות
מודגשות בה  .כאן כדאי לציין שמושג ההשכלה אצל בן  -יהודה אינו כולל רק ידע ; השכלה היא
קודם  -כל תפיסת  -עולם מתקדמת ( כאמור  ,המיתווה ההגותי של תנועת ההשכלה במאה הי" ט
היווה  ,בין היתר  ,את היסוד האידיאי לתחייה הלאומית ולהקמת תנועת

חיבת  -ציון ) .

החומרים

המשתלבים בעלילות סיפוריה שאולים מתחומים שונים בחייה של האישה הארצישראלית  ,אך

תמיד הם מנווטים לקראת מסקנה אחת  -עדיפותה של האישה המשכילה ( וממילא הלאומית ) הן
בחיי הקהילה והן בחיי הפרט  .הדגשת חיי הפרט והצגת ההשכלה כיתרון וכערובה להצלחתה

האישית דווקא של האישה  ,הם חידושים שהוסיפה חמדה בן  -יהודה על דברי בעלה  .ואין ספק
שהם התקבלו כדרך אפקטיבית יותר בנסיון להטיף לאישה ולשכנעה לפעול לקידומה שלה  .כל

הקורא בסיפוריה של חמדה בן  -יהודה עשוי ללמוד כיצד השכלה מקדמת מציאת חתן מוצלה ,

תורמת לחיי נישואין מאושרים יותר  ,ואפילו  -כיצד היא מעוררת לחוויות

רומנטיות עשירות .

בסיפור ' שמלה חדשה ' יעדיף הרופא הירושלמי  ,היוצא בחברתן של צילה ומירה  ,את קירבתה של
צילה  ,כיוון שדרך שיחתה המשכילה שובה את לבו מכל שמלה חדשה שבה מתקשטת לכבודו
מירה היפה  .בסיפור ' לולו ' בורחת

אישה תימניה  ,שבעלה החמר הירושלמי גירשה  ,אל המושבה .

כאן היא בונה את חייה מחדש  ,עובדת  ,לומדת  ,ונישאת להלרן שככל שהוא מרבה ללמדה  ,חייה

עימו נטענים ביתר משמעות  ,ביתר חיוניות  .וכן גם הסיפור ' תחת השקד '  ,שבו נשבית רחל שוחרת
הידע בקסמיו של יעקב הפועל המשכיל  ,ואם כי אשת  -איש היא  ,אין בן  -יהודה מציגה את ' החטא '

הרומנטי ביניהם באופן שלילי  ,אלא כקשר שיש בו מן ההעשרה הרגשית והתרבותית .

25

בתקופת העלייה הראשונה חברת המתיישבים בארץ  -ישראל עדיין לא היתה בבחינת עם  ,אלא

קהילה פזורה המאוימת כל הזמן על  -ידי עזיבתם של מתיישבים והפסקת העלייה  .כאמור  ,לדעת
בן  -יהודה  ,האישה החדשה  ,באיכויותיה הלאומיות  -המשכילות  ,עשויה להוות גורם משפיע גם
בפיתוח היישוב הקיים  .הודות למעורבותה ולהזדהותה הלאומית היא יכולה לתרום להשתרשות

,

ולהיאחזות באו  ,שלא לדבר על הגדלת היישוב מבחינה דמוגרפית  .כל זאת לעומת האישה חסרת
ההכרה הלאומית  ,החיה כאן בעל  -כורחה  ,ואשר בבערותה הרעיונית רק מזרזת את הירידה ואת
הידלדלות

הקיים .

בסיפור ' חוות בני ריכב '

26

מבקשים שני מתיישבים  ,הרכין ואפרים  ,להגדיל את מספר

האוכלוסין היהודים בארץ בכל דרך אפשרית  .אפרים עושה זאת ביציאתו אל הדרכים לחפש את

השבט היהודי האבוד של בני  -ריכב  ,והרבין עושה זאת בין אוהלי הבדואים  ,בנסותו להפוך נוודים
אלה לא רק לבני תרבות  ,אלא גם לעבריים  .והנה בעוד הם עסוקים בתוכניותיהם אלה  ,נחשפים הם

לפתע לעובדה שכל פועלם יושם לאל כל עוד לא תמצא את פתרונה שאלת האישה  .נראה  -כך
מתברר מדבריו של הרבין  -שעיכוב התחדשותה של האישה בארץ  ,פגע במפעל החלוצי לא רק
בעבר  ,אלא הוא ממשיך לכרסם בכל חלקה

טובה :

אם בין האיכרים לא פגשתי כבר מזמן התלהבות אמיתית  ,מסירות נפש  ,אף הסכמה
1 16
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'

שמלה חדש "

"

השקפה ' שנה שביעית

( , ) 1907

השקד '  ,לוח ארץ  -ישראל  ,שנה ט' (  , ) 1903עמ ' . 29 - 15
בסימן של הסיפור הקצר  .משנות השלושים פרסמה גם ביוגרפיות  ,של בן  -יהודה :

עד שנות השלושים עמדה יצירתה של בן  -יהודה אך ורק

 , ) 1932אליעזר כן  -יהודה חייו ומפעלו ( ירושלים
26

גל ' צא ; ' לולו '  ,הצבי  ,שנה שלישית

חמדה בן  -יהודה  ' ,חוות בני ריכב '

( , ) 1902

גל ' ד -ו ; ' תחת

( , ) 1903

, ) 1940

ושל איתמר בן  -אב " י

ברלוב " ן ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

:

הלוחם המאושר  ( ,ירושלים ,

נושא

. 61 - 60

הדגל ( ירהמלים . ) 1944 ,

חמדה ואליעזר

בן  -יהודה

חזקה לסבול  ,ומעטים היו בעלי רגש  ,הנה בין הנשים אף אחד מאלף לא מצאתי

ואם

!

רבים מחובבי  -ציון האמיתיים לא באו להשתקע באוץ  -ישראל  ,היתה יד הנשים בזה  .ולא
מעטים שבאו הנה ושבו אחרי שנה או שישה חודשים  ' ,הלכו אחרי
הרעיון  ,מה הפעולה  ,אם האישה עומדת

האישה ' . . .

מה

כנגד ?

לכאורה מועלות כאן טענות קשות נגד האישה  ,אך בהמשך חוזרים השניים מביקורתם זו  ,כשהם
מודים שלא רק אשמת האישה היא  .בחשבון  -נפש קולקטיבי שהם מנהלים  ,והמדבר כאילו בשמו
של ציבור הגברים בארץ  ,הם נוטלים על עצמם את האחריות למצבה המחפיר של האישה ,
ומחליטים על שינוי

דרך :

אין לקוות מנשותינו

וצריך להודות כי

במושבותינו הינחנו

דבר  . . .כל זמן שלא ניתן את ליבנו לחינוכן . . .
את האישה לגמרי לנפשה  .מי מאיתנו לימד את

אשתו או קרא

נהייתה

לאם

לפניה

?

ועל

כן

שנים

אחדות

אחרי

לשניים  -שלושה ילדים  ,לא בלבד שלא
שכחה את אשר ידעה

לפנים . . .

הנישואים ,

התקדמה . . .

כאשר

האישה

אלא נהפכה לשפחה אמיתית  ,אף

האם דאגנו להיטיב מצבן

כללי להילרים שתוכל כל אם להניח שם את ילדיה

?

האם סידרנו איזה מקלט

בטוחה . . .

האסיפות  ,לקרוא  ,לשמוע  ,לדבר  ,להתפתח  ,ללמוד  .אנו חייבים ,

[ ותוכל]

ללכת אל

אנו .

הכאה זו על חטא יכולה היתה להיכתב באותה תקופה רק על  -ידי אישה  ,כיוון שבהיערכות
הארצישראלית דאז לא חשו הגברים כל רגשי  -אשמה כלפי חוסר לאומיותה של האישה  .ההיפך ,
כאשר ניסו נשים בעלות הכרה לאומית להתערב ולהביע את דעותיהן ברבים  ,הן מצאו עצמן

נבלמות על  -ידי גברים  ,ואפילו נלעגות ( כפי שמתארת נחמה פוחצ ' בסקי  ,להלן ) .
דלעיל אין בו אפוא מייצוג המציאות  ,כי אם מכמיהות לבה של הכותבת

27

עצמה .

הווידוי הגברי
27

דרך עשייה

אין ספק שחלק מהכותבות הושפעו מהלכי  -הרוח הסופראז ' יסטיים באירופה  ,ויש על כך עדויות
למשל  ,במאמר ' הגיעה שעתנו ' ( לעיל  ,הערה  ) 19בן  -יהודה מספרת על פגישה שהיתה לה בפארים בשנת

בכתביהן .

' עם אחת

ממנהלית התנועה של שווי הזכויות להאישה ,

1904

ד " ר קטה שירמכר  ,שביקשתנו להקים בירושלים סניף

להחברה הכללית  ,אף יעצתנו לשתף בו גם את האישה הנוצרים והמושלמית '  .חנה טרגר  ,בממואר ' זכות בחירה

לנשים ' ( לעיל  ,הערה

, ) 20

מנמקת את התעוררותן של הבנות לדרוש זכות בחירה במושבה  ,בשנת  , 1886במאמר

11 7

יפה ברלוביץ

ספרותית זו עוררה לא פעם את הביקורת לתקוף את יצירותיה אלה של בן  -יהודה  ,בטענה  ,שיש
בהן מן ההטעיה  ,כלומר לכאורה היא עוסקת במציאות הארצישראלית הקיימת  ,אך למעשה היא

מציגה אותה בצורה לא  -ריאליסטית הגובלת
רק בדיעבד אגדה

באגדה .

28

ואולם הסיפור הלוחם של בן  -יהודה הוא

היא לא התכוונה מלכתחילה לכתוב אגדה  .היא התכוונה לכתוב את ההזון

;

הציוני  -הרומנטי שאותו חייתה בחיי היומיום שלה  .הסיפור הלוחם הוא למעשה החלת חלומותיה
וגעגועיה על המציאות הקיימת  ,כשהיא מבקשת לראות במציאות זו לא רק את ' יום הקטנות '
הקשה והמפרך  ,אלא גם את הגשמתו לאלתר של חזון האישה

החדשה .

29

סיפור המחאה של נחמה פוחצ ' בסקי
ספרות הנשים של בנות העלייה הראשונה נכתבה  ,כאמור  ,לא רק מעמדה של הטפה  ,אלא גם

מעמדה של מחאה  .עמדה זו מיוצגת ביצירתה של נחמה פוחצ ' בסקי  .פוחצ ' בסקי החלה לפעול
להתחדשות האישה בהיים היישוביים כבר עם הגיעה לאוץ בשנת

בהעלאת הנושא על הכתב  ,אלא פעלה לממשו הלכה

למעשה .

30

. 1889

היא לא הסתפקה

אך קיימת מעין דיכוטומיה בין

מאבקה הציבורי לבין ביטויה הספרותי ; במאבקה הציבורי היא תקיפה ונחרצת בהעמידה תשובות

ובהציעה פתרונות  ,ובביטויה הספרותי היא רק מעלה שאלות  .כמו כן  ,שלא כמו במאבקה
הציבורי  ,בכתיבתה היא מאופקת מאוד  ,כאשר ביטויי המחאה של דמויותיה מתכנסים למעין
דיאלוג פנימי עגום ונואש  ,ומתקשים

לפרין החוצה .

עיקר יצירתה של פוחצ ' בסקי נאספה בשני קובצי
ובעבודה '

(, . ) 1930

3

סיפורים  ' :ביהודה החדשה ' (  , ) 1911ו ' בכפר

בשני הקבצים מתוודע הקורא אל קשת מגוונת של נשים ( איכרות  ,פועלות ,

עוזרות  -בית  ,חברות קבוצה )  ,בקובץ הראשון מוצגות הנשים בעיקר על רקע מוצאן המזרחי ,
,

והבולטות שבהן  -בנות הערה

התימנית .

ספרות העלייה הראשונה  ,שיוצריה רובם ככולם

ממוצא אירופאי  ,גילתה ככלל סקרנות רבה לגבי היהודי המזרחי  .סקרנות זו הניבה פרסומים

ספרותיים רבים  ,שניסו לעמוד על טיבו של היהודי המזרחי  ,חייו  ,אורחותיו ומנהגיו  .התעניינותה
של פוחצ ' בסקי מתרכזת ביהודייה התימנית דווקא  ,וזאת לא רק בשל הכרתה מקרוב ,
שקראו
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אלא

אודות ' הנשים באמריקה הנאבקות על זכויותיהן  ,ואשר  -במוקדם או במאוחר  -אמורות לזכות גם

בדרישותיהן '  .ואז מתפרצת אחת הנעריץ ואומרת  ' :אימרו לי  ,למה הנשים האמריקניות יודעות לפעול לקידום
עצמן  ,ואילו אנחנו היהודיות מדשדשות במקום

אחד ? '

( שם  ,עמ '

. ) 133

28

י ' חנני  ' ,ראשית הסיפור הארץ  -ישראלי '  ,מולד ,

162 - 161

( דצמבר

, ) 1961

29

כאן כדאי להוסיף  ,כי בצד הסיפור הלוחם כתבה בן  -יהודה גם בז ' אנר ספרותי נוסף  ,והוא סיפור ההווי  .זהו סיפור

עמ '

. 654

ריאליסטי  -מימטי  ,המנוער מכל גוון של הטפה או הדרכה לאישה  ,ומכוון יותר לקהל היעד בגולה  ,כמגמה
לקרבו לחיי האוץ .
30
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ראה מאמרה ' עוד על דבר שאלות הבנות ' ( לעיל  ,הערה
 , 1932ארכיון ראשון  -לציון  ,אס . 5 /2

, )6

וכן מאמר בכתב  -יד ' האישה בבניין ראשון  -לציון ' ,

בכתביה של פוחצ ' בסקי נושא האישה אינו בלעדי  .היא פונה לעסוק גם בגבר  ,אלא שזהו תמיד הגבר המופלה

לרעה  ,כמו הפועל המנוצל על  -ידי האיכר ( בסיפור ' ג ' לות ' )  ,או התימני המתקבל כנחות על  -ידי האשכנזי
המתנשא עליו ( בסיפור ' אסונה של אפיה ' )  .בעניין זה ראה  :יפה ברלוב " ן  ' ,ספרות העליה הראשונה כספרות
מתיישבים ראשונים '  ,עבודה לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

1 1 8

 , 1980עמ '

. 141 - 138
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המשפחות התימניות הראשונות הגיעו

לראשון  -לציון  ,מקום מושבה של פוחצ ' בסקי  ,בשנת . 1909

פוחצ ' בסקי

נחלצה לסייע להם להתאקלם במקום  .היא הקדישה תשומת  -לב ועזרה בעיקר לנשים  ,ובין השאר לימדה אותן
עברית  .על שמה קרוי כעת רחוב

בשכונתם .

"
י
מימין

:

נחמה פוחצ ' בסקי

( ; ) 1934 - 1869

משמאל

:

שער קובץ סיפוריה ( תרע " א ,

ינלל

,

לי

,

 .ש-

) 1911

בעיקר בשל נוהגי האישות העדתיים שקוממו אותה כאישה וכבת תרבות

המערב .

נראה

שפוחצ ' בסקי התקשתה להבין כיצד בקהילה היישובית המתחדשת קיים עדיין ציבור המאפשר

לגבר לקחת לו אישה שנייה על  -פני הראשונה  ,כאשר זו נמצאת במצב של משבר ( שוכלת את
ילדה  ,מתקשה ללדת  ,נופלת

למשכב ) .

בקובץ סיפוריה הראשון יוצאת פוחצ 'בסקי נגד הנוהג

האמור  ,בהדגישה את היותה של האישה קורבן

;

קורבן של הגבר הרואה בה אך אובייקט

למטרותיו המשפחתיות  ,וממילא גם קורבנה של החברה התימנית המאשרת תפיסה
הצגת דמות האישה כקורבן נעשית בשני מישורים

:

זו .

המישור העלילתי והמישור הטיפולוגי .

במישור העלילתי מתמקדת ההתפתחות באירוע מסוים שבאמצעותו נפרשת מערכת יחסי גבר -
אישה  ,ומוצג העוול שנעשה לה על  -ידו  .אירוע זה זוכה לשתי פרשנויות  :פרשנותה של המספרת

יודעת  -הכל  ,ופרשנותה של האישה ההמומה  ,שבחוסר ישעה מסתגרת למעין דין  -ודברים בינה

לבין עצמה ; היא נסוגה לאחור  ,מבחינת רצף הזמן  ,מן האירוע המרכזי  ,ומשחזרת את השתלשלות

ק ן ן

"

יפה ברלוביץ

המאורעות מן העבר ועד לאותו אירוע  ,תוך שהיא מעלה בהרהוריה פרשת חיים

שלמה .
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במישור הטיפולוגי מעמידה פוחצ ' בסקי השוואה בין האישה התימנייה לבעלה  .דמות האישה -
הקורבן  ,למרות עליבותה ואומללותה  ,זוכה לעדיפות על דמות הגבר  .פוחצ ' בסקי מאירה בדמותה

תכונות המנמיכות כמאליהן את דמות הגבר  .תכונות אלה ניכרות בראש וראשונה בנעימות
הליכותיה במגעיה עם הסביבה התימנית ועם הסביבה האשכנזית  .תכונות אלה מודגשות יותר

במגעיה של האישה עם הסביבה האשכנזית ; אף  -על  -פי שסביבה זו אינה מובנת לה  ,ולא פעם היא
אף נראית לה עוינת  ,מגלה האישה התימנייה התעניינות בסביבה זו ואף פתיחות רבה כלפיה  .כך
רומה ( ' רומה ') המתפעמת מצלילי הפסנתר ; כך אפיה ( ' אסונה של אפיה ') המבקשת ממעבידתה כי
תלמד אותה את האלפבית על אף איסור בעלה

;

וכך עדיה ( ' אחרי שמחה ' )  ,המשדלת את בעלה

לנסות ולהציל את חייו בניתוח  ,גם אם הטיפול הרפואי נראה בעיניה מפחיד ומאיים  .לא כן הגבר

התימני .

על אף

סמכותו ומרכזיותו בעדתו שלו  ,הוא מתגלה כנרתע וחרד מן החברה

הארצישראלית הסובבת  .פוחצ ' בסקי מתארת אותו תמיד כסגור בדלת אמותיו  ,דוחה כל גילוי

טכנולוגי או תרבותי כדבר  -כפירה  ,וממשיך לאחוז בעקשנות בדוגמות הישנות שלו  ,ובכללן
השתלטותו הבלעדית על האישה בתחום הלכות האישות  .למרות השתלטות מעליבה וכואבת זו ,
מצליחה האישה התימנייה לשמור על זקיפות קומתה  ,וזאת  ,לדעת פוחצ ' בסקי  ,בשל כושרה

הייחודי להשלמה  .ההשלמה  -כפי שמתברר מן הסיפורים  -אינה נעשית מתוך כניעה או
חולשה  ,אלא מתוך חיוניות שופעת  ,חיוניות שכולה זיקה ואהבה לאדם  ,לחי ולנוף  .על  -אף הייאוש
המחלחל בעדיה שבעלה זונח אותה בגלל עקרותה

;

על  -אף האובדן הפוקד את אפיה שבשל

התנגדות בעלה לרפואה המודרנית היא יולדת ולד מת  ,נראה שבסופו של דבר  ,האישה התימנייה

לא רק מתנערת ממצבה זה  ,אלא תמיד מוצאת בו ניחומים  .עדיה מתאוששת לקראת ביקורי בעלה
אצלה שלושה ימים בשבוע

;

אפיה כובשת את צערה בטיפולה בילדת האיכר ; ואפילו רומה ,

השוכבת ממורמרת על ערש  -דווי ( בעלה המנוח ציווה עליה לפני מותו ללכת אחריו תוך שנה ) ,
יודעת למצוא ניחומים אחרונים במראה הכרמים הנשקף בעד

חלונה .

נראה שעל  -דרך השוואה טיפולוגית זו ביקשה פוחצ ' בסקי  ,מתוך אותה אחוות  -נשים שהיא
חשה כלפי האישה התימנייה  ,לשמש כפה לאילמותה  .פוחצ ' בסקי האמינה שאישה זו  ,במהפך

הדרסטי שעבר עליה במעבר מהסביבה הישנה בתימן לסביבה החדשה באוץ  -ישראל  ,התחילה
להבין שיחס הגבר אליה אינו עניין של מסורת מקודשת  ,אלא ביטוי של השפלה וקיפוח  .אך כיוון
שלא היו לה מספיק כלים להסביר זאת  ,לא כלפי חרן וייתכן אפילו לא לעצמה  ,יצאה פוחצ ' בסקי
לזעוק את מחאתה השתוקה  ,ובאמצעות הצגת מצבה של האישה התימנייה היא ביטאה את כל
השגותיה וטענותיה לגבי אפלייתה של האישה

בכלל .

כאמור  ,בקובץ הסיפורים הראשון של פוחצ ' בסקי מוצגת בעיית האישה אך ורק בסיטואציה

העדתית של האישה התימנייה  .רק למעלה מעשר שנים מאוחר יותר  ,בשנת  3% 1923התחילה
פוחצ ' בסקי לעסוק בבעיית האישה גם במסגרת היחסים שבינו לבינה בקרב החברה היישובית

1 20

המזרח  -אירופאית  ,ורוב הסיפורים בקובץ השני מוקדשים לאישה האשכנזייה  .כפי שנראה להלן ,
בעיית האישה האשכנזייה מצטיירת כפרובלימטית יותר ומסוכסכת יותר מאשר זו של האישה

33
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כרלוב"ו  ,לעיל  ,הערה . 31
בסיפור ' בבדידות '  ,התקופה  ,ספר עשרים תמוז -אלול תרפ " ג (  , ) 1923עמ ' . 148 - 117

רחוב בחדרה ,
תחילת המאה

התימנייה .

מדוע השהתה פוחצ ' בסקי את הדיון באישה האשכנזייה עד שנות העשרים

?

האם

נרתעה כל השנים להודות שהגבר היהודי  -אירופאי  ,גם אם התחנך על ברכיה של התרבות
המערבית המתקדמת  ,תפיסתו את האישה נשארה נחשלת ונוקשה ? האם התביישה לגלות שגם אם
אינו נוקט שיירי נוהגים פרימיטיביים כמו הגבר התימני  ,הרי דווקא גינוניו התרבותיים מסייעים לו
לדכא את האישה בדרכים רודניות מתוחכמות

יותר ?

או שמא הגברת מאבקיה של האישה בארץ

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,הן בהוגי הפועלים והן בחוגים האזרחיים ,

35

היא היא שחיזקה

את ידיה ? בין כך ובין כך  ,אין ספק שפוחצ ' בסקי התקשתה להתמודד עם מערכת יחסים זו  ,הנוגעת
לקהילתה שלה

;

מערכת שבה אין היא מתייצבת עוד כמוחה מן החצן  ,אלא כמעורבת ונאבקת

מבפנים  .מהי דרך מחאתה של פוחצ ' בסקי בסיפורים אלה

?

הקורא בסיפורי הקובץ השני מתוודע אל אישה העולה על דמות המתיישבת  -המצויה שהצגנו

לעיל  .זוהי אישה משכילה  ,בעלת ידע מקצועי ומיומנות בשטחים שונים  ,שזכתה להכשרה
מקצועית מסודרת או למדה בכוחות עצמה  .אך היא מוותרת  ,או מצמצמת  ,את עיסוקיה אלה ,
בהתמסרה לחיי משק וחקלאות ,

וכל זאת מתוך מודעות לאומית עמוקה ואמונה בערכי העבודה .

כך שרה זרחי ( ב ' שרה זרחי ' )  ,המוותרת על מקצוע הפדגוגיה  ,וכך גם זהבה שטיינברג ( ב ' המשקץ ,

אשר רק בעת מחלה  ,מרשה לעצמה לקרוא להנאתה בכתבי איבסן  .אך הגבר שלצדו היא חיה

( בעלה  ,אחיה  ,גיסה ) לא רק שאינו מתחשב בה ומנצל אותה בצורה בוטה ומעליבה  ,אלא אינו
מעריך את מעשיה ומוצא בם תמיד טעם לפגם
" עבודת נשים

:

' " מובן שלא כשורה "  ,ענה הוא בזעף

תמיד ככה ! " ' ( ' שרה זרחי '  ,עמ ' קא ) ; ' ראה . . .

קולו . . .

ושפך קיתון של בוז על הנשים ועל

סדריהן שהכל הן מקלקלות ומשחיתות ' ( ' המשק '  ,עמ ' קסד) ; '  . . .מסתכל בגן ואומר בגיחוך

" מעשה ידי אישה ! " ' ( ' בבדידות '  ,עמ '

קל :

קצז) .

ואכן  ,אין תימה שהאישה בסיפוריה של פוחצ ' בסקי היא אישה נדהמת  .היא אינה מבינה מדוע
35

פיחצ  ,בסקי היתה מן היחידים שבחוגי האיכרים שקירבו פועלים ותמכו בהם מבחינה רעיונית  .היא פרסמה גם
ב ' הפועל הצעיר ' .

ישי
21ך

יפה ברלוביץ

הגבר מזלזל בה הל באופן אישי והן באופן חברתי  -לאומי  ,שהרי היא  ,שלא כמו המתיישבת -
המצויה  ,ציפתה שהחיים כאן  ,בהתאם לעיקרי התחייה הלאומית  ,יעמידו חברה חדשה  ,דהיינו
חברה שבה ישררו שוויון והכרה גם בערך האישה  .אך היא אינה מנסה לפתור אי  -הבנה זו בצורה

גלויה ושוות ערך לו  .להיפך  ,למרות התפתחותה ההשכלתית והחשיבתית  ,היא בעלת דימוי עצמי
נמוך ביותר  .מבחינה זו מצטיירת היא כמו רעותה התימנייה  -נכנעת ושתוקה  ,ובהתמודדותה עם
הגבר  ,לא רק שאינה מגיבה להתנהגותו הגסה  ,אלא היא מנסה לפייסו  ,לקחת את האשמה על

עצמה  ,ואפילו למצוא צידוקים לפגיעותיו בה ( שרה זרחי  ,למשל  ,מצדיקה את בעלה בהיותו
חולני  ,וצפורה דרורי מצדיקה את

אחיה בהיותו יתום ) .

אבל למרבית תדהמתה  ,ככל שהיא מגלה

יתר סלחנות  ,הוא מגלה יתר תוקפנות  ,וככל שתוקפנותו הולכת ורבה  ,כן מבוכתה לגביו מסכסכת

עליה את עולמה  .במבוכתה זו מנסה האישה להסביר לעצמה את תופעת הגבר במערכת היחסים

גבר -אישה  .שלא כמו האישה התימנייה  ,יש לה הכלים להתמודדות כזאת  ,והיא מחפשת את
התשובות לא רק בנסיונה שלה  ,אלא גם באירועי חייהן של גיבורות ספרותיות אהובות עליה ( אצל
מופסן  ,בלזק  ,צ ' כוב

וכדומה ) .

למותר לציין שגם אם הדוגמאות הולכות ורבות  ,הפתרונות ממנה

והלאה  ,וכמו שרה זרחי היא מוצאת עצמה שוב ושוב מתלבטת ותוהה
מה יהיה

הסוף ? . . .

:

לא הקושי שבחיי עמל מכשילה  ,כי מסתפקת היא במועט ומקבלת

באהבה כל מה שנמצא לה בדרכה  .רק על דבר אחד אינה יכולה להתגבר  :על היחס

לאישה  .עבד ואישה  -היינו הך  .אך לעבד כבר נמצאו גואלים במקצת  ,ולאישה -
טרם נמצא גואל  .אישה אישה

!

שם גנאי הוא

את הסגולה להיכנע לגורל המר כלענה
( ' שרה זרחי '  ,עמ ' צז ,

?

הנישא באויר . . .

לשם מה נתנה לה הטבע

למה תרכין ראשה ותשא בדומיה את עולה

?

קטז) .

אחת השאלות המרכזיות שחוזרת ונשאלת על  -ידי הגיבורה של פוחצ ' בסקי  ,הן בינה לבין עצמה
והן בשיחותיה עם נשים אחרות ,

היא :

מדוע האישה היא כל  -כך

פאסיבית ?

מדוע אין היא

מתקוממת נגד הגבר ? בשיחה שמנהלת זרחי עם שכנה בשם גברת דוליצקי  ,מתפתח דיק סוער על
נושא זה  ,אך בסופו  -שוב הן נשארות ללא פתרון והספק רב על

הוודאי :

לפי דעתי  ,האישה בעצמה אשמה באסונה  .היא היתה יכולה לתקן את החיים  ,לו ידעה

איך לגשת לדבר  .למשל ? . . .

קודם כל איחוד הכוחות ותכנית מסויימת להטבת חייה של

האישה  .לא האמנציפנטיות העומדות מחרן לחיי המשפחה  ,יכולות להצליח  ,אלא דווקא

הנשים הנשואות  .הן הן שצריכות  ,ואם תרצינה גם תוכלנה להכריח את הבעל שיכיר

באישה את האדם ובזה יוסר מעליה כתם העבדות - . . .

לא

נכון . . .

עונה שרה  ,דוקא

האישה הנשואה נטולה כל כשרון מלחמה  ,מפני שאהבתה ומסירותה שוללות ממנה כל

התנגדות . . .
36

את אומרת כי דרוש איחוד  ,הנה נשים מארבעים מדינות ,

36

כבר מאוחדות

פוחצ ' בסקי בונה את דמויות האיכרה בקובץ זה בצלמה ובדמותה  .איכרות אלה עוקבות ומתעניינות כמוה

במאבקי האישה בחרן  -לארץ ; מרבות לקרוא באיבסן ( אביהן הרוחני של הסופראז ' יסטיות בתחילת
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המאה ) ,

ואף

מכתביו ביומן  .לפיכך אין תימה ששרה זרחי יודעת בדיוק שכבר בארבעים מדינות בעולם פועלת
מעתיקותהסופראז
התנועה
' יסטית  .או  ,כאשר זהבה שטיינברג וחברותיה יוצאות ממורמרות מאסיפת המושבה ( לאחר
שלא היה להן האומץ לדבר בפומבי מפחד לעגם של הגברים )  ,הן שבות וטוענות  ' :בעולם קמה תנועת השחרור
של האישה שכבר חוללה נפלאות והרימה את מצבה בהרבה מדינות  .גם כאן השפיעה הרבה אבל עוד האיכרה
העברית צריכה ללחום קשה לחופשתה ' ( שם  ,עמ '

קסג) .

האישה בספרות  -הנשים של העלייה הראשונה

לשם הגנה על זכריותיהן  ,והתוצאות עדיין רפויות מאוד  ,ומי יודע איזה דור יזכה
לגאולה

?

( שם  ,עמ '

קט ) .

ספקנותה של פוחצ ' בסקי לגבי התחדשות האישה הארצישראלית רק מדגישה עד כמה ראשונית

ונאיבית היא תפיסתה של בן  -יהודה לגבי פרובלימטיקה זו  .לפי תפיסתה של בל  -יהודה פתרון
בעיית האישה טמון אך ורק בקניית השכלה ובמעורבות לאומית  ,אך פוחצ ' בסקי מראה שלא די
בכך ; לא השכלה ולא הכרה רעיונית הצליחו עד כה לנער את החברה  -ואת האישה כחלק ממנה
 מן הדימוי הקבוע של האישה כמשנית לגבר ונחותה ממנו  .כך שעם כל מודעותה של הגיבורהבסיפורי פוחצ ' בסקי לאפליה כלפיה  ,לפעילויות הנשים בעולם ולצורך למצוא דרך משלה  ,אין בה
עדיין מן הנחישות וההעזה לפררן את המוסכמות שעליהן גדלה  ,ולהתקומם כדוגמת אותה אישה

חדשה שאליה היא נושאת עיניה  .מכאן תחושת המלכוד המתסכל בין חולשותיה לבין מאוויה ,

ומכאן גם תחושת האשמה המערערת את בטחונה העצמי  ' :נשארתי על  -יד החלון מתענה ומייסרת

את עצמי שאני רק אשמה  . . .אני הרעה והרשעה  . . .יצור אפסי כמוני ' ( ' בבדידות '  ,עמ ' קעא  -קעג ) .
התחושה הקשה של האישה לנוכח מצבה הולכת ומתגברת במעמדים ציבוריים דווקא ; שכן אם
במסגרת הפרטית תולה האישה את אפסותה בנסיבות אישיות ספציפיות שבינו לבינה  ,הנה
במסגרת הכללית של חיי הציבור היא מגלה את החוקיות והכלליות של יחסו המבטל של הגבר
כלפיה אך ורק בשל היותה אישה  ,וכך מתארת זאת האיכרה צפורה דרורי ביומן שהיא

מנהלת :

נאספו לישיבה כללית הרבה מעסקני הישוב ואתענין ללכת לבית  -הועד  .שלוחי עם -

ישראל התקבצו לדון על שאלה בוערת אחת ולהוציא משפט . . .

סערה נתחוללה בי

ונרשמתי לענות  ,אבל כשבא תורי לא נתנו לי לדבר מטעם זה שרק אורחת אני

באסיפה . . .

מלאת עלבון שאלתי את עצמי  :כלום אני תופסת איזה מקום בתוך הציבור

הזה  ,כי נדחקת אני אליו ודורשת זכות לדון

בשאלותיו ?

כלום נפש עלובה ונידחת כמוני

יכולה להכניס דבר  -מה לתוך המכונה המורכבת הנקראת ישוב האוץ

גיסא . . .

?

אבל מאידך

אישה הרי היא משוללת זכות  -אדם בכלל  ,ובאיזו רשות היא נדחקת לתוך

הציבור לחוות דעה

?

הלא זוהי רק חוצפה מצידה

הכיריים ולא בין נבחרי העם

!

( שם  ,עמ '

!

מקומה של האישה במטבח  ,מאחורי

קפה  -קפח .

ואכן בנקודה זו מתנקז עיקר מחאתה של פוחצ ' בסקי  ,מחאה המבקשת להוקיע אותו יהודי חדש לא
רק בגלל שתלטנותו על האישה וניצולה בחיי הפרט  ,אלא בראש וראשונה מפני שהוא מערער כל

נסיון שלה להשתחרר ממוסכמות העבר ולקדם את מעמדה וזכויותיה  -כעקרונותיה המוצהרים
של התחייה הלאומית  .בסיפורים הראשונים של פוחצ ' בסקי יעד המחאה הוא הגבר התימני ,
ובסיפורים האחרונים  -הגבר האשכנזי  ,אך בסופו  -של  -דבר  ,גם כאן וגם כאן תופעת הגבר היא

דומה  .יחסו אל האישה אינו עניין עדתי או תרבותי  ,אלא עניין מהותי  ,קיומי  .יכולה האישה להיות
אשר תהיה  ,נחשלת או משכילה  ,חסרת דעה או בעלת הכרה  ,ותהיה החברה הסובבת אשר תהיה ,

שמרנית או ליבראלית  ,נסוגה או מתקדמת  ,תמיד תתקבל האישה כדחויה  ,כמוגבלת וכחסרת ערך .
מסקנה פסימית זו היא יותר מעניינם של הסיפורים האחרונים  .בעוד שבסיפורים הראשונים
מאמינה פוחצ ' בסקי שהבעיה היא אך ורק חברתית  ,ומאבק חברתי נכון יביא תוצאות חיוביות ,

בסיפורים האחרונים מתערערת גישה בוטחת זו  .ואכן בשלב זה מתנתקת עמדתה של פוחצ ' בסקי

בספרות מעמדתה במציאות  .במציאות היא ממשיכה במאבקיה למען קידום האישה בכל תנאי ,
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יפה ברלוביץ

ואילו ביצירתה היא משאירה את האישה באותו הלך  -רוח ספקני אקזיסטנציאלי  ,תוהה אם יש בחיי

האישה סיכוי או תקווה לשינוי הנכסף  .או כפי שמבטאת זאת שרה זרחי  ' :האם ישתנה פעם הדבר

לטובה  ,והטבע היוצר מגן לכל בעל  -חי לעמוד נגד מתנקשיו  ,יתן גם לאישה בזמן מן הזמנים את

אמצעי ההגנה על כבודה  ,או היא תגשש הלאה בערפל חייה באין מוצא ? ' ( ' שרה זרחי '  ,עמ ' קג) .

37

סיכום
במאמר זה ניסינו להציג  ,ולו באופן חלקי  ,את שאיפתה של האישה בת העלייה הראשונה

להתחדשות  ,לזכויות ולשוויון  ,כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירה הספרותית  .יחד עם זאת בא
מאמר זה לתקן את הדעה המקובלת הקובעת את ראשית השאיפה לשוויון האישה בארץ  -ישראל

בתקופת העלייה השנייה ( , ) 1914 - 1904וקושרת אותה באופן בלעדי עם תורותיהן של התנועות

הציוניות  -סוציאליסטיות .

38

ובכן  ,אין ספק שהאישה בת העלייה השנייה הרחיקה לכת מקודמתה

בת העלייה הראשונה בכל מה שנוגע לקידום האישה  ,וכבר עם בואה ארצה היא עצמאית  ,בעלת
דעה משלה ונאבקת להגשים את עצמאותה הלכה

למעשה .

אך אם מדובר בעצם השאיפה

להתחדשות האישה בארץ  -ישראל  ,בדיון בה ובכמיהה להשיגה  ,הרי זו מחלחלת כאן  ,כפי
שהראינו  ,עוד קודם לכן  ,בעלייה הראשונה  .ומכאן סיכומנו  ( :א) השאיפה להתחדשות האישה
בארץ  -ישראל אינה פותחת בעלייה השנייה  ,אלא ראשיתה כבר בעלייה הראשונה ; ( ב) שאיפה זו

אינה פועל  -יוצא רק של הרעיון הציוני  -הסוציאליסטי  ,אלא גם של רעיון התחייה נוסח חיבת  -ציון

;

( ג) הגורם המקדם שאיפה זו ותורם לה הוא ספרות הנשים בנות העלייה הראשונה  ,ספרות היוצאת

לראשונה לשנות את דימויה האנתרופולוגי והחברתי של האישה באוץ  -ישראל ומנסה לזקוף את
קומתה  ,ללמדה ולהדריכה לקראת מימוש המודל הרצוי  .אם משיגה ספרות נשים זו את יעדיה אם

לאו  ,שאלה זו מצריכה בדיקה נוספת  .אך אנו ביקשנו להראות כי השאיפה ליעדים אלה מתבקשת
כבר מעצם התחייה היישובית
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37

בארץ .

סיפורי ' בכפר ובעבודה ' עוררו תגובה חיובית מצד הביקורת  ,והכל ציינו באהדה שהספר עוסק בבעיית העבודה
העברית ובבעיית האישה  .לא כן בסיפורי הקובץ הראשון  ,שנתקבלו כשתיקה  ,ואם נכתבו שתים  -שלוש רציניות
הן נכתבו בגישה מעורבת שיש בה גם מן הדחייה וגם מן השבח  .ראה  :גוברין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 294 - 292

. 301
38

ברנשטיין ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '

. 26 - 16

השבת גולי קניה לארץ  -ישראל בהיבט הבריטי
( נובמבר

- 1947

יולי

) 1948

שולמית אליאש

מבוא
בנ " ט בנובמבר  , 1947מועד החלטת האו " ם בדבר חלוקת ארץ  -ישראל והקמת מדינה יהודית  ,שהו
במחנה מעצר בקניה

 . 1944י

288

אנשי מחתרות אצ "ל ולח "י שהוגלו על  -ידי הבריטים החל באוקטובר

השבתם ארצה נתאפשרה רק

האו " ם  ,וכחודשיים לאחר הקמת

ב 12 -

ביולי

- 1948

יותר משבעה חודשים לאחר החלטת

מדינת  -ישראל .

פרשת השבתם של גולי קניה לארץ  -ישראל היתה מאירועי דמדומי השלטון הבריטי בארץ -
ישראל  .אפיזודה זו  ,למרות חשיבותה השולית לכאורה  ,מעוררת שאלות מרתקות בתחום חקר
אחרית תקופת המנדט  .השאלות המתעוררות חורגות בהיקפן מתחומי הזמן והמקום של מאמרנו ,
והן בעלות משמעות רחבה

יותר .

מדוע התעכבה השבת גולי קניה לארץ  -ישראל מעבר לכל פרק זמן

סביר ?

מה גרם לבריטים ,

לקראת תום שלטונם  ,להשהות את השבת הגולים ולעמוד על דעתם למרות הלחץ מצד הגולים
וקרוביהם ומצד מנהיגות היישוב ולמרות התביעות של הממשל הקולוניאלי בקניה לפינוי מחנה
המעצר מתחום המושבה

?

השאלות מתחדדות על רקע ההערכה העולה ממחקרים שנתפרסמו זה

לא כבר  ,ולפיה הבריטים בגלל קשייהם לשלוט בארץ  -ישראל השלימו במהלך

1947

עם הצורך

תודתי נתונה לנשיא בית  -המשפט העליון  ,מר מאיר שמגר  ,ולפרופ ' אברהם סולטמן על הערותיהם החשובות
1

למאמרי זה .
המדובר בגירושם של
1944

251

איש שהיו עצורים מעצר מינהלי בלטרון ובעכו  .הם הוטסו בבוקר

לאריתריאה  ,שם שוכנו במחנה מעצר בסמבל שבעיבורי אסמארה  .כ  22 -בינואר

1945

ה 19 -

באוקטובר

הם הועברו ל ' קרתגו '

בלב המדבר המודאני  .לאחר תשעה חודשי מעצר כ ' קרתגו ' הוחזרו לסמבל ב  12 -באוקטובר באותה שנה  .ב 12 -
במארס  1947הועברו למחנה מעצר בגילגיל שבקניה  120 ,ק " מ צפונית לניירובי  ,ושם שהו עד לשחרורם ביולי
 . 1948מפעם  -לפעם באו למחנות משלוחים חדשים של עצורים ואחדים מהם שוחררו  .בסך  -הכל באו בשערי

המחנות באפריקה

439

איש  ,ובשובם ארצה מנו  254איש  .על פרשה זו נכתב עד כה רק מהיבט יהודי .ראה " :

סלוצקי ( עורך )  ,ספר תולדות ההגנה  ,ג  ,חלק שני  ,תל  -אביב  , 1973עמ '
הלאומי  ,ד  ,תל  -אביב  , 1973עמ '  ; 206 - 193 , 77 - 72שם  ,ה  ,תל  -אביב  , 1976עמ '  ; 320 - 302שם  ,ו  ,תל  -אביב , 1980
עמ '  . 163 - 154כמו  -כן נכתבו ספרי זכרונות של הגולים  ,וראויה לציון אסופה שנכתבה כמהלך הגלות באפריקה :
ד ' ניב וד ' סיון ( עורכים )  ,מסמבל עד גילגיל  ,תל אביב  . 1980הבריטים כינו את אנשי המחנות באפריקה
; 940 - 935

ביבא -

ד ' ניב  ,מערכות הארגון הצבאי

'  , ' Detaineesכינוי ההולם כנראה אנשים המוחזקים כמעצר מינהלי מסיבות פוליטיות  -בטחוניות  .הצד היהודי
השתמש ככינוי זה בתרגומו העברי ' ,עצורים '  ,או -בכינוי ' גולים ' .
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לסגת ממנה  ,ולאחר החלטת האו " ם הם אכן התכוונו לסיים את המנדט ולפנות את

הארץ .

2

התשובות שניתן להציע לגורמי ההתעקשות של הבריטים כרוכות בליבונם של העניינים
הבאים

:

( א ) גירוש הוא עונש רדיקלי  ,וכשהוא מופעל נגד אנשי מחתרת הוא נועד להיות אפקטיבי בשני
תחומים  :האחד  ,כליאת אלמנטים מסוכנים מאחורי סורג ובריח הרחק מזירת הפעילות  ,כדי למנוע
מהם אפשרות בריחה או מילוט

;

והאחר  ,הרתעת חבריהם של המגורשים מפעולות העלולות

להביא לגירושם  .דומה כי לאחר נובמבר

1947

לא היו גורמי המניעה  ,ההרחקה וההרתעה בעלי

משמעות .
אי  -לזאת ראוי לשאול  ,האם סברו הבריטים בכנות כי הגולים הם אלמנטים כה מסוכנים

שהשבתם לארץ  -ישראל בחודשים האחרונים לשלטון המנדט תסכן את המינהל המנדטורי או את
כוחות הצבא הנסוגים

?

האם לא נפלו הבריטים שבי במלכוד האורב לכל מגרש ? הגירוש הוא עונש

חמור  ,וכדי להצדיקו כלפי חוץ וכלפי פנים נוטה המגרש לתאר את המגורשים בצבעים עזים של
סכנה ואיום  .בסופו  -של  -דבר עלול המגרש ליפול שבי בדימוי שיצר  .האם תואמת הנחה זו את
פרשת השבת גולי קניה

?

( ב ) גירוש הוא עונש מינהלי במהותו  .אין הוא מבוסס על הליך שיפוטי פלילי  ,ולפיכך צידוקו
שונה מצידוק העונש הפלילי  .אלמנט הגמול  ,הקיים בענישה פלילית  ,נעדר במוצהר מענישה
מינהלית ,

שעניינה למנוע ולהרתיע  .כאמור גורמי המניעה וההרתעה תש כוחם משלהי . 1947

האם

ניתן להניח שאלמנט הגמול והנקמה עיצב במידה מסוימת את עמדת קובעי המדיניות הבריטית
ביחסם כלפי גולי קניה

?

במלים אחרות  ,אנו נוטים לראות בהחלטות מדיניות פרי מחשבה

רציונלית ,אך לא תמיד כך הדבר ; אמוציות נותנות לעתים את אותותיהן בהחלטות מדיניות  .האם
פרשת השבת גולי קניה הינה אחד המקרים האלה

?

( ג ) גורם דומיננטי במערכת השיקולים של הבריטים בנוגע לבעיה הארץ  -ישראלית היה הגורם
הערבי  .מאז שנות השלושים המאוחרות שלטה במדיניותה של בריטניה בארץ  -ישראל הדאגה
לאינטרסים שלה בעולם הערבי ( נפט  ,בסיסים

ותחבורה ) .

מכאן הגישה הפייסנית כלפי הערבים

שאפיינה בדרך  -כלל כל פתרון בריטי בנוגע לארץ  -ישראל עד לסיום המנדט ( למעט פרק  -זמן
מסוים בשנים  , 1944 - 1943שבו הפעיל צ ' רצ ' יל את השקפותיו

הפרו  -ציוניות ) .

ממשלת הלייבור ,

שנבחרה בתום המלחמה  ,ביקשה להמשיך ולקיים את ההגמוניה שהיתה לבריטניה במזרח  -התיכון

לפני המלחמה .

אולם המחויבות לחיסול הדרגתי של האימפריה מחד גיסא ובהשפעת כוחות

הלאומנות הערבית מאידך גיסא  ,היא חתרה לכך על  -ידי כינון מערך יחסים חדש עם עמי

האיזור :

במקום שליטה וניצול  -רכישת השפעה על  -ידי בריתות הדדיות ושיתוף פעולה  .בכך קיוותה
ממשלת הלייבור להתפייס עם הלאומנות הערבית המתונה  ,לקראת ההתמודדות עם האתגרים

החדשים של החדירה הסובייטית והנוכחות האמריקנית הגוברת באיזור  .הפינוי הבריטי מארץ -
2

1126

הערכה זו עומדת בניגוד לדעה הספקנית  ,שרווחה בשעתו בתודעה הקולקטיבית היהודית והערבית  ,ואשר באה
לאמיתו  -של  -דבר ,
לביטוי גם כיום בחלק מן הכתיבה ההיסטורית  ,הפובליציסטית ובכתבי הזכרונות  ,ולפיה
הבריטים לא התכוונו לפנות את ארץ  -ישראל  ,וגם כאשר פינוה התכוונו לחזור בעקבות מפלה יהודית צפויה או
! ל 1) . Louis , The British
the Middleבחסות הלגיון הערבי  .ראה בנושא זה 7945- 7957 , Odord :
 . 521 - 522עק  ; 1984 ,ג ' כהן  ' ,מדיניות בריטניה ערב מלחמת העצמאות '  " ,ואלך ( עורך )  ,היינו כחולמים  ,רמת

גן

 , 1985עמ ' , 21 - 19 , 13

. 136 - 134 , 130 - 129 , 112 ,63 - 62

השבת גולי קניה

העצירים מאזינים לשידור ההצבעה
בעצרת האו " ם

( 29

בנובמבר

) 1947

ישראל העלה בעיני הבריטים את חשיבותה של השפעתם במדינות ערב  ,והם הגבירו את תמיכתם

במדינות אלה  .הדבר נתן אותותיו בפרק הזמן שלאחר החלטת האו " ם  .הבריטים התנערו מהחלטת
החלוקה  -שהעולם הערבי התנגד לה  ,ונמנעו מכל פעולה שעשויה היתה להתפרש כסיוע לכינון

יהודית .

מדינה

גולי קניה

?

3

באיזו מידה השפיעה מגמתה הפרו  -ערבית של ממשלת הלייבור על סוגיית השבת

האם סירובם העקשני של הבריטים להיעתר לתביעת הגולים להחזירם לארץ  -ישראל

נבע מתוך שאיפה לרצות את העולם הערבי או לפחות לא להרגיזו

?

כלום ראו הבריטים בגולים

גורם העשוי להיות בעל משמעות במלחמה הניטשת בין ערבים ליהודים בארץ  -ישראל

?

האם

הוטרדו הבריטים מתפיסתם הציונית -האקטיביסטית של הגולים בדבר מדינה יהודית בשני עברי
הירדן

?

האמנם חששו להשיבם לארץ בראותם בם גורם העלול לחזק את מגמתו של האצ " ל

להתפשט לעבר ממלכתו של עבדאללה שהיתה נתונה תחת אפוטרופסותם

?

התשובות לשאלות אלה חלקן ניתן לבדיקה וחלקן יישאר לעולם בתחום ההשערה  .במאמרי זה ,

המוקדש לבדיקת ההיבט הבריטי שבהשבתם של גולי קניה לארץ  -ישראל כפי שהוא משתקף
במסמכים הבריטיים מאותה תקופה  ,ייעשה נסיון להטיל אור על שאלות
3

ראה  :לואיס  ,שם  ,עמ '

; 531 - 383 , 50 - 3

כהן  ,שם  ,עמ '

; 128 , 123 , 104 , 82 , 45

אלה .

מ ' כהן  ' ,השפעת המאורעות בארץ -

ישראל על מדיניות בריטניה בשנים  " , ' 1948 - 1945שביט ( עורך )  ,מאבק מרד מרי  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '
קליימן  ' ,הנתקות מן האימפריה '  ,שם  ,עמ '

.47
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במרץ 947ה

דתטיקול הבטחות
החל בגרוש הראעץן ' 2ל אנ 2י האצ " ל והלח " י למחמת  -המעצר באפריקה נדרען הברטים
לבעיית השבתם לאוץ  -ישראל  .תרמו לכך לחץ העצורים עצמם  ,כמו גם תביעותיהם החוזרות

ונשנות של חוגים ביישוב שהיו מזוהים עם דרכי מאבקם  .אולם רק בשלהי
להטריד את מנוחת

1947

החלה דרישה זו

הבריטים .

החלטת האו " ם מכ " ט בנובמבר

1947

וההיערכות הבריטית לסיום המנדט

ב 15 -

במאי

1948

ולהסגת הכוחות הבריטיים מארץ  -ישראל לא יאוחר מ  1 -באוגוסט אותה שנה  ,חייבו את הבריטים

.

למצוא פתרון קונקרטי לשאלת החזרתם של עצורי קניה סיום המנדט עשה את המשך מעצרם של

הגולים בקניה לבלתי הוקי  .גירוש אנשי המחתרת לאפריקה נעשה מכוח תיקון בתקנות ההגנה
לשעת חירום

מ 12 -

באוקטובר  , 1944ולפיו הוסמך הנציב העליון להוציא צו גירוש לאדם המתגורר

בארץ  -ישראל  .עם סיום המנדט פג מכללא גם תוקפו של צו

הגירוש .

כדי להבטיח את הצד החוקי של המשך מעצר הגולים מחוץ לארץ  -ישראל תוקנה תקנה נוספת ,

1 28נ
0ע

אף היא

ב 12 -

באוקטובר  , 1944ולפיה רשאי הנציב העליון להגיע לידי הסכם עם שלטונות כל
לארץ  -ישראל  ,שיקבלו את המגורש לארצם  4 .המאמץ הבריטי

להבטיח את הצד המשפטי של המעצר בקניה כארץ גירוש בא לידי ביטוי בצו הכנה למעצר ,
4

העיתון הרשמי של א " י  ,תוספת מס '

,2

 , 19 . 10 . 1944עמ '

. 840 - 839

השבת גולי קניה

שפורסם על  -ידי מושל קניה ב  6 -במרס . 1947

לפי צו זה הוסמך מושל קניה לצוות על מעצר אדם ,

שהוטלו עליו מעצר או גירוש מטעם רשות של קולוניה  ,פרוטקטורט  ,מנדט או שטח כיבוש
בריטיים  ,ואשר הובא

לקניה .

5

מנוסח צו זה עולה כי הסמכות שניתנה לשלטונות קניה להחזיק

מגורש במעצר היתה תלויה בתקפות הגירוש עצמו  .אולם משנתבטל המנדט הבריטי על ארץ -

ישראל  ,בטל גם תוקף הגירוש  ,ומאליה בטלה סמכותם החוקית של שלטונות קניה להחזיק את

המגורש בתחומם .
חובת הבריטים להשיב את גולי קניה לארץ  -ישראל כל עוד המנדט על ארץ  -ישראל הוא
בבעלותם נבעה גם מהיבט משפטי נוסף של השאלה  .הואיל

וב 15 -

במאי עמדה לפקוע הסמכות

החוקית של הבריטים כמושליה האזרחיים של ארץ  -ישראל  ,לא יכלו הם להבטיח את קבלת
הגולים בארץ לאחר מועד זה  .קבלתם לארץ מן

השלטונית שתירש את

ה 15 -

במאי ואילך הפכה להיות תלויה בסמכות

הבריטים .

במשרד  -המושבות הבריטי היו מודעים לשיקולים אלה ולמשמעויותיהם  .היה מי שאושש
אותם בנימוקים הומניטריים ומוסריים  ,וכוונתו היתה מן הסתם כי הממשלה שגירשה את הגולים
אחראית לחייהם ולשלומם ; היא אינה יכולה להפקירם לגורלם וחייבת להשיבם לארץ  -ישראל כל
עוד בידה הסמכות

לכך .

6

אף  -על  -פי  -כן  ,שיקולים אלה לא עמדו בראש מעייניהם של הבריטים  ,והם החליטו לדחות את
השבת העצורים ארצה למועד שאחרי

ה 15 -

. 1948

במאי

את הסיבות לצורך לדחות את ההחזרה ניתן למצוא לראשונה בחוות  -דעתו של הנציב העליון ,
הגנרל סר אלן קנינגהם

) ( Cunningham

מ 22 -

בדצמבר  , 1947שניתנה לשר  -המושבות

קריץ '  -ג ' ונס ( 8סתסנ . ( Arthur Creech -חוות  -הדעת נדרשה לאחר שלוח הזמנים לסיום המנדט

ולהסגת הצבא אושר על  -ידי הקבינט

ב  4 -בדצמבר  1947ונמסר בפרלמנט ב  11 -בו .

7

הנציב גרס  ,כי

אין להחזיר את הגולים לארץ  -ישראל לפני תום המנדט מאותם טעמים בטחוניים שבעטיים גורשו
מהארץ  .הבריטים הסבירו את גירוש אנשי אצ " ל ולח "י כאמצעי הרתעה אך בעיקר כאמצעי
להוציאם ממעגל הפעילות המחתרתית בארץ  -ישראל  .החזקת אלמנטים מסוכנים כמותם במעצר

בארץ  -ישראל נתפסה בעיני הבריטים סיכון בטחוני  ,משום שהניחו כי לפחות חלק מאנשי
המחתרת יצליחו לברוח ממעצרם בעזרת

חבריהם .

8

הגליית העצורים  ,שכמה מהם היוו את עמוד  -השדרה של המחתרות  ,לא קטעה אמנם את

הפעילות המחתרתית בארץ  -ישראל  ,שכן תחת הגולים באו כוחות צעירים וחדשים  .ואף  -על  -פי-
5
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~

על עמדת משרד  -המושבות ראה בתזכירו של היאם )  . Highamם תע0נ )  ,פקיד בכיר במחלקת המזרח  -התיכון
במשרד  -המושבות  ,מ  14 -בפברואר  , 1948וכן במברק ששלח שר  -המושבות למושל קניה ב  21 -בפברואר , 1948

 . PRO , [ 7 )( 371 / 68640/ 82333נימוקים הומניטריים ומוסריים בזכות השבת הגולים ראה במסמך ששלח דייל
)  ( Daleלהיאם ברשימה לתיק מ  12 -בינואר 537/2283 , 1948כ) . PRO , )2
7

,

הערה  , ) 3עמ '
8

 . Cohen,,נ 14 .

andl
~
; Great
מברק השר לנציב העליון  17 ,בדצמבר 537 / 2283 , 1947כ ) כ )
 . 312ע  - 2948 , Princeton 1982 ,נ ; Powers 194ע ' אילן  ' ,מתי החליטו הבריטים לצאת '  ,מאבק מרד מרי ( לעיל ,

. 138

 ;21ו

,

המלצה על הגירוש מובאת במברק ששלח המזכיר הראשי לממשלת המנדט  ,סר ג ' ון שאו )  . Shawען  .ו .
לשר  -המושבות  29 ,בספטמבר 371 / 127 / 86059 , 1944כ ) ע PRO ,

תא0נ )

~

המחנה בגילגול

כן  ,חישובי הבריטים לא היו בלתי  -מוצדקים לחלוטין  .הגירוש לאפריקה אכן ניתק כמה מאות

חברי מחתרת  -רבים מהם לוחמים מנוסים ומוכשרים  ,אחרים ששימשו בתפקידי פיקוד בכירים
 ממעגל הפעילות המחתרתית  .הבריטים נדהמו כאשר העצורים העזו לברוח ממחנות המעצרבאפריקה  ,בניגוד לכל הנחותיהם המוקדמות  .אולם בריחות אלה  ,ככל שהיו מופלאות בתעוזתן
ובתושייתן  ,היו רצופות סכנות וסיכוייהן להצליח היו דלים  .רק מתי  -מעט הצליחו להימלט ; רוב
הבורחים נתפס והוחזר

למחנות .

מנקודת ההשקפה הבריטית לא היתה כל הצדקה להחזיר את העצורים לארץ  -ישראל לפני תום
המנדט  .עד שלהי אפריל

1948

חשו הבריטים כי רבים לא האמינו לכוונותיהם לעזוב את ארץ -

ישראל  ,ועל כן חששו שארגוני המחתרת ימשיכו להיאבק
ושחרורם של העצורים בפרק  -הזמן שמיד לאחר

ה 15 -

בהם .

9

הנציב גם לא תמך בהחזרתם

במאי ולפני השלמת הנסיגה הצבאית,

ב1 -

באוגוסט  .הוא ציין כי אם יתירו לעצורים אלה  -שחלק לא מבוטל מהם הינם ' טרוריסטים

קשוחים וממורמרים ' כלשונו  -להלך חופשיים בארץ  -ישראל  ,הם עלולים לשבש את נסיגת

הצבא .

לכן גרס כי יש להחזירם רק סמוך להשלמת הנסיגה 0 .י סביר להניח  ,כי הוא חשש גם

שהחזקת אלמנטים מסוכנים כאלה בארץ במעצר עלולה להטיל משא כבד מנשוא על כוחות הצבא

הבריטי ההולכים ומצטמצמים בשלב הנסיגה  .להערכה זו היה שותף גם משרד  -המלחמה  .משרד -

המלחמה לא התעלם גם מקושי נוסף  ,והוא שמעצר כגון זה יהיה תלוי בהסכמת ועדת האו " ם

לארץ  -ישראל ( היא ' ועדת הביצוע '  ,שהיתה אמורה להוציא לפועל את תוכנית החלוקה ולשאת
באחריות המינהלית על ארץ  -ישראל בתקופת המעבר מסיום המנדט ועד להקמת שתי המדינות ,
130
9

10

לואיס ( לעיל  ,הערה
ראה  :ש ' לב עמי  ' ,השפעתם של האצ " ל והמרד על המדיניות הבריטית ועל פינוי ארץ  -ישראל '  ,מאבק מרד מרי
, )2

עמ ' . 521

על ספקנות האצ " ל בנוגע לכוונות הבריטים להתפנות והמשך מאבקו בהם

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 367על עמדת הלח " י בנדון ראה  :פ ' גנוסר  ,בצאת לח " י מהמחתרת  ,רמת -גן  , 1985עמ ' . 26
מברק הנציב העליון לשר -המושבות 22 ,בדצמבר  )( 537/2283 , 1947ב) . PRO ,

'

העצירים ליד קנטינת המחנה

ש

היהודית והערבית) או אוטוריטה אחרת שתירש את השלטון הבריטי  .משרד  -המלחמה הביע ספק
אם הללו ייאותו להחזיק את הגולים שהושבו לארץ  ,שכן מרביתם עצורים במשך שנים על סמך
חשד בלבד ,

בלא שהורשעו בדין .

!ן

בסופו של דבר העריך משרד  -המלחמה כי ניתן יהיה להתגבר

על קושי זה ( כנראה על  -ידי החזקתם במעצר באיזור שתוכנן כאחרון לפינוי )  ,ואף  -על  -פי -כן עדיין
היה מודאג מן הסכנה שהנסיגה תשתבש בשל החזקת העצורים בכלא

בארץ  -ישראל .

!2

הנימוק הבטחוני הוא שהשפיע אפוא על עמדת הבריטים לגבי עיתוי השבת גולי קניה לארץ -

ישראל  .נסיונות הבריחה של חברי המחתרות ממקומות כליאתם בארץ  -ישראל בפרק הזמן שלאחר
החלטת כ " ט בנובמבר ועד סמוך לתום המנדט רבו והלכו בשיעור שלא נודע כמוהו עד אז  .לכאורה
היה בכך כדי לתת תימוכין לעמדה הבריטית  ,שראתה בחברי המחתרות הכלואים סיכון בטחוני

רציני ביותר  .אולם כוונת הבורחים היתה בראש ובראשונה לצאת מהכלא כדי לסייע למאבק החדש

.

בערבים  .הסכסוך המזוין בין היהודים לערבים דחק במידת מה את המאבק בבריטים עובדה היא

כי בפרק זמן זה פחתו הפיגועים של האצ " ל והלח "י נגד חיילים  ,שוטרים ויעדים צבאיים

בריטיים ,

ורוב הפיגועים  ,בעיקר של האצ " ל  ,נועדו להחרמת נשק 3 .י

דומה כי הזהירות הקיצונית  ,שנקטו הבריטים בשאלת השבת עצורי קניה לארץ  -ישראל  ,היא

תולדת הדימוי הטירוריסטי  -קיצוני של אנשי האצ " ל והלח " י בעיניהם  ,דימוי שנוצר במרוצת שנות
המאבק המחתרתי  .הבריטים פעלו כשבויים בדימוי זה  ,אף בלא קשר למה שהתרחש למעשה
11

על  -פי נתונים סטטיסטיים ממארס 1948
שנים ;  6 - 4 - 73שנים ;  4 - 2 - 122שנים
עצומה של שמואל כצנלסון ( לימים תמיר )  ,הנציג החיצוני של המחנה )  ( Supenrisorליושב  -ראש ועדת האו " ם

מתברר כי

33

; - 32

לארץ  -ישראל ,
12

19

במארס  , 1948אצ " מ ,

פחות משנתיים  .לרובם היה זה מעצר שניאושלישי  .ראה

ניב ( לעיל  ,הערה

,)1

ו  ,עמ ' . 154 - 132

:

. 525 /7730

ממשרד  -המלחמה למפקד כוחש היבשה במזרח  -התיכון  ,הגנרל סר ג ' ון קרוקר ,

0371 /68640 /8341ע .
13

מתוך  260העצורים במחנה באותה עת הוחזקו במעצר

8 -6

9

בינואר PRO , , 1948

ן 1 :3

שולמית אליאש

בשטח  .במלים אחרות  ,פחדם של הבריטים מפגיעת אנשי המחתרת בעת נסיגתם אכן היה ממשי
ועמוק  ,אולם הוא שיקף את מידת רגישותם לפיגועי המחתרת יותר מאשר את כוחם האמיתי של
אנשי המחתרות באותה עת  .אבל אפשר לראות את התנהגות הבריטים גם כנובעת מרגישות
בטחונית מרבית  ,אשר הניעה אותם להימנע מנטילת סיכונים ולנקוט אמצעי זהירות

מקסימליים .

רק בראשית מארס

החלו

גישות סותרות בסוגיית השבת הגולים
חרף לחצים שהופעלו על הבריטים החל בדצמבר , 1947

!4

1948

להתפרסם רמזים ראשונים בנוגע לעתיד עצורי קניה  .הדבר נרמז בתשובה לשאילתה שהוגשה
בפרלמנט הבריטי  ,וכן בהודעה שפרסמה ממשלת ארץ  -ישראל 5 .י

ב 11 -

במארס נמסרה לעצורים

הודעה רשמית מטעם שלטונות קניה  ,שלפיה יוחזרו לארץ  -ישראל לא יאוחר מסוף יולי אותה
שנה 6 .י
התמהמהות הבריטים בפרסום כוונותיהם היתה תוצאה של סבך השיקולים והגורמים שאליו

נקלעו בטיפולם בהשבת גולי קניה לארץ  -ישראל  .מורכבות הגורמים הללו השתקפה במפגש
שנערך

ב 17 -

בפברואר לשם דיון בשאלת עצורי קניה  .במפגש השתתפה קבוצת עבודה בין -

משרדית שהורכבה מנציגים של משרד ראש  -הממשלה  ,משרד  -המושבות  ,משרד  -החוץ  ,משרד -

המלחמה  ,משרד  -התחבורה

ומשרד  -הצי .

!7

לקראת המפגש הוכן במשרד  -המושבות תזכיר  ,בו הובאו השקפות משרד  -המלחמה ומשרד -
המושבות

בנדון .

8ן

משרד  -המלחמה תמך בגישתם המתואמת של מפקד כוחות -היבשה במזרח -

התיכון  ,סר ג ' ון קרוקר )  , (Crockerומפקד הכוחות בארץ  -ישראל  ,גנרל סר גורדון מק ' מילן

) . MacMillanגישה זו צידדה בהבאת הגולים לארץ  -ישראל על סף השלמת הפינוי הצבאי ,

14

החל במועד זה פנו העצורים ללא הרף בתזכירים לעשרות מוסדות  ,אישים ועיתונים ביישוב וברחבי העולם ,

ובהם הזהירו מפני הפקרתם לאחר ה  15 -במאי  .כן פנו לשלטונות קניה ולחברי פרלמנט בבריטניה כדי להשיג
מידע ברור בנוגע להשבתם לארץ  -ישראל  .על הפניות ראה  :אצ " מ  ; 525 / 7730 ; 525 / 214 ,ובתיקי גנזך המדינה
[ להלן
15

 :גנזך ] ,

חטיבה . 111 86 /40

ראה תשובת תת שר  -המושבות ריז  -ויליאמס ( 15ח711118י ) . Reesל  ( David 1) .לפרלמנט

לשאילתה שהוגשה על  -ידי חבר הפרלמנט היהודי רב ההשפעה ממפלגת הלייבור  ,מיקרדו

ב  3 -במארס

) Mikardo

תשו ) ,

בדבר עתיד עצורי קניה  .בתשובתו  ,שבה גילה טפח אך כיסה טפחיים  ,אמר  ,כי הממשלה מתכוונת להשיבם

.

לאוץ  -ישראל  ,וכי היא דנה בסידורים הנחוצים לכך Ohuse of Commons: .
 . of cial' .גם הודעת ממשלת ארץ  -ישראל
, 448 , London 1948 , cols . 383 - 384
בעיתונות העברית ( ראה למשל  ' :הארץ '  . 1948 ,נ , ) 7 .
מוגדרת לחלוטין  .בהודעה  ,כפי שנתפרסמה
~

Parliamentary Debates

,

מ  6 -במארס

לא היתה
נמסר ,

כי

נעשים סידורים להחזרת העצורים לאוץ עד חודש יולי  ' .עד ' עשוי להתפרש כעד ועד  -בכלל  .לעומת זאת
ההודעה ב  Palestine Post -מאותו

'  Julyפירכסו עד
16

(ה 1 -

ביולי ) ולא עד  -בכלל  ,וראה להלן  ,הערה

שון ן

. 44

מפוסטר סאטן ( מ , ( Foster 58110חבר ממשל קניה לענייני חוק וסדר  ,למפקד המחנה  ,הקולונל רייס ( 11 . ? .
 11 , ( Riceבמארס  , 1948אצ " מ

17

יום נמסרה תחת הכותרת

' 'by . 'Kenya Detainees 10 Return by July

. 525 /7730

משרד ראש -הממשלה  ,משרד  -המושבות ,משרד  -החרן ומשרד  -המלחמה היו מעורבים בשאלת ארץ  -ישראל .
אולם ההשפעה המכרעת בעיצוב המדיניות הארץ  -ישראלית היתה נתונה בידי משרד  -החוץ  ,או ליתר  -דיוק  ,בידי
שר  -החרן בווין ) , ( Ernest Bevinתאת בזכות מעמדו הסמכותי בקבינט של אטלי ) . ( Clement 1) . Atlee

הנציגים של משרד  -התחבורה ומשרד  -הצי השתתפו במפגש לרגל הדיון בשאלת הדרכים להעברת העצורים
לארץ שעמדה אף היא על סדר -היום .
18

ראה  :התזכיר בחתימת היאם ,

14

בפברואר , 1948

2333ן[ 371 / 68640/ל) 17

. PRO ,

השבת גולי קניה

ומעצרם  ,עם הגיעם ארצה  ,במובלעת חיפה  -האיזור שהבריטים התכוונו לעוזבו בשלב האחרון
של הנסיגה  ,וכל זאת כדי למנוע נסיונות נקם של העצורים כנגד חיילים ומתקנים

בריטיים .

מול עמדתו החד  -משמעית של משרד  -המלחמה  ,התלבט משרד  -המושבות בין שתי גישות

נוגדות  :האחת  ,גישת הנציב העליון לארץ  -ישראל שכבר תוארה  ,ושדמתה בעיקרה  ,גם אם לא בכל
פרטיה  ,לגישת משרד  -המלחמה  ,והאחרת  ,עמדת מושל

קניה .

המושל סר פיליפ מיטשל

)  , ( Mitchellצידד בהוצאת העצורים מקניה בהקדם האפשרי כדי שיוכלו להגיע לארץ  -ישראל בד
בבד עם סיום השלטון המנדטורי

ב 15 -

במאי .

לאמיתו  -של  -דבר  ,החזקת העצורים בקניה נאכפה על המושל בניגוד לרצונו  .בשלהי , 1946

כאשר נתבקש על  -ידי שר המושבות להסכים להעברת מחנה המעצר מאריתריאה לטריטוריה
שבפיקוחו  ,הסתייג המושל נמרצות  .הוא נימק את הסתייגותו בטענה שבקניה חסרים כוחות

המשטרה הנדרשים לשמירת ' רוצחים ופושעים מסוכנים ומנוסים ' כאנשי המחתרות  .לבסוף נאלץ

עליהם .

לקבלם  ,אולם התנה את קבלתם בתוספת כוחות מחוץ לקניה לשמירה

19

אין ספק כי הפרסום שקנו להם העצורים כחבורה אלימה וקיצונית נוצר בין היתר בעקבות
שמונה נסיונות הבריחה הנועזים  ,שבוצעו על  -ידי כמה מהם בתחנותיהם הקודמות  .מושל קניה

עצמו למד במהרה להכיר גם את טיבם הקנאי והנוקשה  .הוא נתקל בכך לראשונה זמן קצר לאחר
הגיעם לגילגיל  ,כאשר ערכו מבצע שהצריך הרבה תעוזה ואומץ במטרה לשפר את תנאי מגוריהם
התת  -אנושיים  .מבצע זה היה המשך ישיר למאבקים שניהלו העצורים עוד באריתריאה ובסודאן ,
כאשר נלחמו על זכויות כמו מגורים ומזון ועל כבודם

הלאומי .

20

הימצאות העצורים בקניה הדאיגה את המושל גם בהקשר רחב יותר  .ראשית  ,הסיכון שיצרו
העצורים  -ששמם הלך לפניהם כטרוריסטים קשוחים  -לעצם יציבות שלטונו

הקולוניאלי .

לסר פיליפ מיטשל אכן היתה סיבה טובה לדאגה מפני גורם תסיסה כלשהו במושבה  .שבע שנות

שלטונו כמושל  ,מאז  , 1944היו קריטיות בדברי  -ימיה הקולוניאליים של קניה  .האופוזיציה

לשלטונו בקרב אוכלוסיית הרוב האפריקני ( בעיקר בני שבט הקיקויו הגדול בשבטים )  ,שנשלטה

פוליטית  ,חברתית וכלכלית על  -ידי מיעוט אירופי זעיר  ,צברה תנופה  .י 2לבד מזאת  ,יש לשער כי
שלטונות קניה הוטרדו מכליאתם של לבנים הנתונים לשמירתם של חיילים שחורים  ,עניין
שבתרבות הקולוניאלית דאז נחשב כבלתי רצוי מטעמים סמליים

וחינוכיים .

מושל קניה הוטרד גם מן האווירה הבלחי רגועה ששררה במחנה העצורים בימים שלאחר
החלטת האו " ם

מ 29 -

בנובמבר

. 1947

האווירה הושפעה מדאגת העצורים לגורל היישוב  ,שהיה

נתון למתקפת דמים ערבית  .היא נזונה גם מחששות גוברים והולכים של העצורים  ,שמא תימנע
האפשרות הטכנית להחזרתם לארץ  -ישראל  ,משום שאם תפרוץ מלחמה בין היישוב היהודי לבין
מדינות  -ערב  ,הם לא יוכלו לשוב לארץ  -ישראל דרך שטחים ערביים  .בקרב העצורים שררה גם
19

ממושל קניה לשר  -המושבות ,

30

בנובמבר 371 / 52650/ 811245 , 1946ל ) ע

 , ( Snaithפקיד משרד  -המושבות  ,לקולונל אדמונדס

) Russel Edmunds

 .יו

,
),

;

13

מממית

) Trafford

במארס PRO , , 1947

. 0 )( 537/2284
20

במבצע ' יריחו ' ,

ב 31 -

במארס  ,קרעו העצורים על דעת עצמם חלונות במעונות  ,וכיסו את תעלות השופכין

הפרוצות באבנים שהוצאו מהכתלים  .ראה  :י ' ויניצקי  ,משבי לשבות  ,תל  -אביב  , 1952עמ ' . 150 - 147
מאבקי העצורים על זכויותיהם  :ניב ( לעיל  ,הערה  , ) 1ה  ,עמ ' 08 - 304נ.
21

ראה ביתר הרחבה

68 . ( , Kenya HistoricaI :ם ) 24 . Salim

 . 29 -44קק Biographies, Nairobi 1971 ,
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השבת גולי קניה

תחושה גוברת של פחד מפני מעשי נקם נגדם מצד הבריטים  ,שהיו נתונים בארץ  -ישראל במצב של
תוהו  -ובוהו ,

22

אם  -כי קשה לדעת אם שאיפות נקם ממין זה היו קיימות למעשה  .האווירה במחנה

הגבירה את חרדת המושל מפני תסיסה שלא ניתן יהיה לדכאה  ,והוליכה אותו למסקנה כי יש
להקדים את הוצאת העצורים מקניה  .תרמה לכך גם הערכה  ,כי אם לא יושבו העצורים לארץ -

ישראל לפני תום המנדט  ,עלולה שיבתם להידחות לתקופה ארוכה  ,ולו מחמת האפשרות שוועדת

הביצוע של האו " ם לארץ  -ישראל או אף המדינה היהודית העתידה לקום יסרבו

לקבלם .

23

משרד  -המושבות בחר לנסות לפשר בין שתי הגישות החלוקות  ,זו של הנציב העליון לארץ -

ישראל וזו של מושל קניה  ,ואף הביא

בחשבון את עמדת מפקד הכוחות הבריטיים בארץ  -ישראל .

משרד  -המושבות גרס  ,כי יש להוציא את הגולים מקניה לא יאוחר מן

ה 15 -

במאי  ,ולעוצרם

במובלעת חיפה בהגיעם ארצה  ,אם אמנם יחליט מפקד הכוחות בארץ  -ישראל כי יש הצדקה
למעצרם  .משרד  -המושבות היה סבור  ,כי יש לדווח לוועדת הביצוע של האו " ם על כוונה זו בנוגע
לעצורים  ,ורק אם תגלה הוועדה התנגדות חריפה  ,תישקל ההחלטה

בדיון שערכה קבוצת העבודה הבין  -משרדית

ב 17 -

מחדש .

24

בפברואר  ,היא הגיעה למסקנה שונה משהו

מעמדת משרד  -המושבות וקרובה יותר לעמדת משרד  -המלחמה  .קבוצת העבודה הסכימה על כך

שיש להחזיר את עצורי קניה לארץ  -ישראל במועד המאוחר ביותר לפני השלמת הפינוי הצבאי ,
והכוונה היתה להחזירם במהלך חודש יולי  .ההחלטה נועדה לא להעמיס קשיים נוספים על הפינוי ,

מבחינה זו היא עלתה בקנה אחד עם עמדת משרד  -המלחמה  .ואולם  ,כנגד הצעת משרד  -המלחמה
לעצור את הגולים במובלעת חיפה עד תום הפינוי  ,טענו בדיון בקבוצת העבודה כי מעצר זה כרוך
בסיכונים  ,שכן אנשי האצ " ל והלח " י עלולים לתקוף את הכוחות הבריטיים העסוקים במבצע

הנסיגה  ,במגמה לשחרר את חבריהם  .על  -כן הוחלט להמליץ למפקד הכוחות בארץ  -ישראל
לשחרר את העצורים מיד עם הגיעם

ארצה .

25

לאור האמור נותר עדיין לשאול  ,מדוע לא החליטה קבוצת העבודה לדחות את השבת גולי קניה
עד לאחר השלמת הנסיגה הצבאית  ,ובכך לחלץ את הבריטים מהתמודדות עם הסכנה הבטחונית
שהיתה צפויה לדעתם מצד העצורים עצמם ומצד חבריהם

למחתרת ?

יתכן שהתשובה נעוצה בכך שאפשרות זו היתה כרוכה בנטילת סיכון מיותר מבחינת הבריטים
תלות מוחלטת ברשות שתשלוט בארץ  -ישראל לאחר נסיגתם  .לדוגמה  ,מושל קניה חשש
כאמור מפני סירובן של ועדת הביצוע או המדינה היהודית לקבל את העצורים  ,והוא לא היה בודד
בחששותיו  .גם בקרב פקידות משרד  -החוץ התעוררו חששות מעין אלה מספר חודשים לאחר

מכן .

26

החששות ניזונו כנראה מן הקרע העמוק ששרר בין הנהגת היישוב המאורגן לבין ארגוני

המחתרת  ,קרע שהיה פרי מחלוקות  ,חשדנות הדדית וזכר אירוע
22

ויניצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  . 198 - 197התייחסות מרומזת לשאיפת הנקם של הבריטים ניתן למצוא גם במכתבו
של מנחם בגין לעצורים מ  23 -בפברואר  ( 1948מ " ז  ,כ  ' : ) 6 /4 / 15לאנגלים יש חשבון גדול להכשילנו ולהכניענו
והסעיף שלכם הוא אחד מסעיפי

23

25

26

החשבון ' .

ראה הסבר עמדת המושל במברקו של מפקד כוחות  -היבשה במזרח  -התיכון למשרד  -המלחמה ,
 ) ( 371 / 68640/ 8341ק

24

ה ' סזון ' .

תזכיר משרד  -המושבות ,

. PRO .
14

בפברואר

2333 , 1948

6

בינואר , 1948

 )3371 /68640/ 1ו . PRO ,

135

את ההכרעה השאירו בידי מפקד הכוחות בארץ ~ -
ישראל  ,שאמנם הסכים עם הערכת קבוצת העבודה  .ראה
מסקנות קבוצת העבודה  17 ,בפברואר  ; 1948מברק הנציב העליון לשר -המושבות  27 ,בפברואר  , 1948שם .

:

כאשר דנה פקידות משרד  -החצן כאביב

1948

בדרכים להעברת העצורים לארץ  ,הוצעה דרך כף  -התקווה  -הטובה

כאחת האלטרנטיבות  .אחד הנימוקים לדחיית הצעה זו היה אורכה של דרך זו  ,שבעטיו עלולים העצורים להגיע

בתוך אחד הצריפים בגילגיל

ואכן  ,למן הגירוש הראשון ולאורך תקופת זמן ממושכת גילו הנהלת הסוכנות ואף הוועד
הלאומי אדישות ניכרת לגורל העצורים

באפריקה ולעתים אף התעלמו מהם התעלמות מוחלטת.

פרשת רציחתם של שני עצורים ופציעת שנים  -עשר מהם על  -ידי המשמר הסודני
 , 1946כאשר המחנה היה באריתריאה  ,הוציאה מעט את מוסדות היישוב

27

ב 17 -

בינואר

28

הנהלת

מאדישותם .

הסוכנות הביעה אז את מחאתה נגד המעצר ללא משפט והגירוש  .אך עם זאת היא השתדלה

לצמצם את מעורבותה בעניין  .משיקולים פוליטיים התנגדה הסוכנות לדרכי המאבק של האצ " ל
והלח " י  ,ועל  -כן היא העדיפה להטיל את עיקר הפעילות למען העצורים על כתפי הוועד הלאומי
-

גם

29

מוסד פנים  -יישובי  ,אשר בניגוד לסוכנות לא עסק בייצוג פוליטי של היישוב כלפי גורמי חוץ .
הוועד הלאומי לא מיהר להיכנס בעובי הקורה  ,ורק בפברואר  1947הקים את אגודת ' לאסירינו ' .

זו אכן עשתה רבות לעזרת העצורים ובני משפחותיהם  ,אף  -כי בסופו של דבר פעלה באורח עצמאי
וללא תלות בוועד

הלאומי ' .
0

משלהי  , 1947לאחר שבעיית שיבת הגולים ארצה הפכה לחריפה  ,ובעקבות לחצים אדירים
שהפעילו העצורים וקרוביהם על הנהלת הסוכנות והוועד הלאומי  ,נרתמו גופים אלה לפעולה

להחזרת הגולים  .אולם גם פעולות אלה לא יכלו למחוק את הרושם העז של המחלוקת הבסיסית
בין הסוכנות לבין ' הפורשים '  .רושם זה היה כבר חרוט בתודעת הבריטים  ,ואין להתפלא אפוא על

לארץ  -ישראל לאחר השלמת הנסיגה הבריטית  ,והם יהיו תלויים בכניסתם לארץ בחסדי הרשויות היהודיות .
 , ( Michael.עוזר למנכ " ל משרד  -החין  8 ,במאי  ; 1948ורשימות של פקיד
ראה  :רשימות לתיק של רייס )
המשרד  ,ביית

) Beith

 . )3 . 5 .נ) ,

10

במאי 0371 /68640/ 88048 , 1948ן . PRO ,

27

על עמדת הנהלת הסוכנות ראה  :פרוטוקול מישיבתה ביום

28

ראה  :פרוטוקול מישיבתה ביום
ניב ( לעיל  ,הערה  , ) 1ד  ,עמ ' . 196 - 195

( ) ן11

30

29

0נ

22

באוקטובר

; 1944

על עמדת הנהלת הוועד הלאומי

באפריל  , 1945אצ " מ 1 / 7260 ,נ ; וראה ניב ( לעיל  ,הערה  , ) 1ד  ,עמ '

. 75

מכתב מנחם כהני  ,המזכיר הכללי של הסוכנות בז ' נבה  ,לקונה )  . Kuhneת )  ,סגן מנהל מחלקת העצורים
והאסירים בוועד הבינלאומי של הצלב  -האדום  14 ,כיולי  , 1947אצ " מ . 525 / 3933 ,
ראה  :דין  -וחשבון על טיפול ' לאסירינו ' בעניין גולי קניה  ,פברואר

 , 1948גנזך  ,חטיבה . 11 86/40

השבת מלי קניה

חששותיהם של מושל קניה ופקידות משרד  -החוץ מכך ששלטונות המדינה היהודית יסרבו לקבל
את

הגולים .
אמנם בסופו של דבר הומעט משקלם של חששות אלה אצל הבריטים  ,אשר הבינו כי סבירות

התממשותם נמוכה ביותר  ,הואיל והרשויות היהודיות העתידות לקום לא יוכלו למנוע מן הגולים

את הכניסה לארץ  -ישראל  ,שכן הם אזרחי הארץ ואף נערצים כגיבורים בעיני חוגים קיצוניים

ביישוב .

ן3

אף  -על  -פי  -כן אין להוציא מכלל אפשרות כי בשלב מסוים השפיעו החששות הללו על

דחיית האפשרות של החזרת העצורים רק לאחר תום הנסיגה  .יתכן שהבריטים נרתעו ממימוש
אפשרות זו גם מחשש שדחיית החזרת הגולים עד לאחר השלמת הנסיגה עלולה לקומם נגדם אף

את דעת  -הקהל העולמית .
בקובעם את המועד האחרון להשבת הגולים עם השלמת נסיגת הצבא הבריטי יכלו הבריטים

להציג עצמם ככנים בשיקוליהם וכמי שנאלצים להחזיק את העצורים בקניה  ,רק באותו פרק  -זמן

המתחייב מבחינת שמירת הבטחון בארץ  -ישראל  .דחיית השבת העצורים מעבר לכך היתה
מתפרשת כהתעללות בהם והפקרתם לגורלם  ,והיתה מציגה את הבריטים כבלתי הוגנים בנסיונם
להאריך את המעצר מעבר

להכרחי .

גישת קבוצת העבודה בנוגע לעיתוי השבת גולי קניה ארצה עשויה ללמד עד כמה החריפה

במרוצת שנות המאבק התדמית של אנשי המחתרת כטרוריסטים מסוכנים ; תדמית זו היתה נחלת
הבריטים בלבד  .דימוים העצמי של אנשי האצ " ל והלח " י לא הפליג לאותה דרגה של קיצוניות
מסוכנת ואלימה שייחסו להם הבריטים  .העצורים ותומכיהם ניסו להפריד בין התביעה להשבתם
לארץ ולו במעמד של עצורים  ,לבין בעיית שחרורם  .הם לחצו בראש ובראשונה להשיבם ארצה ,

32

וזאת במטרה לשפר את הסיכויים להקדמת השיבה  .אצל הבריטים כלל לא היתה קיימת הבחנה
מעין זו  ,משום שהם ראו סכנה גדולה בעצם הימצאות הגולים בארץ  ,גם מאחורי סוגר

ובריח .

הלחץ של העצורים להשיבם ארצה בהקדם פעל בכיוון ההפוך  :רתיעת הבריטים גברה  ,והחריף
חששם מפני החזקת העצורים בכלא

בארץ  -ישראל .

קבוצת העבודה קבעה  ,כי ניתן לדווח לעצורים  -באמצעות מושל קניה  -שהחזרתם לארץ -

ישראל אינה אפשרית לפני סיום המנדט  ,אך ייעשו סידורים להחזירם לפני השלמת הנסיגה

הצבאית  .כן החליטה הקבוצה  ,כי על משלחת בריטניה באו " ם לדווח לוועדת הביצוע על העיתוי
שנקבע  .אם הוועדה תגלה התנגדות  ,לא יהיה מנוס אלא להקדים את החזרת העצורים לארץ -
ישראל לפני תום המנדט  ,משום שלאחר  -מכן לא תהיה בידי בריטניה הסמכות הליגאלית לבצע את

ההחזרה .

33

סדר הצגת ההחלטות אינו מתיישב לכאורה עם שורת ההגיון  .הסכמת ועדת הביצוע היתה

.

אמורה להיות תנאי לקביעת העיתוי  ,ורק לאחר הסכמת הוועדה ניתן היה לדווח לגולים ואולם
סדר הצגת ההחלטות ממחיש ראשית כל את היחס המסתייג שגילו הבריטים כלפי הוועדה  ,בסרבם

1נ
32

33

רשימה של רייס לתיק  5 ,כיוני 371 /68640/ 88143 , 1948כ)ע . PRO ,
ראה למשל פניית ש ' כצנלסון  ,הנציג החיצוני של המחנה  ,ליושב  -ראש ועדת האו " ם לארץ  -ישראל ,
 ; 1948פניית ש ' אבן זהר  ,יושב  -ראש ' לאסירינו '  ,לפוקס  -סטרנג ' ווייס )  t ( FOX-Strangewaysסגן המזכיר הראשי
לארץ  -ישראל  17 ,במארס  , 1948גנזך  ,חטיבה . 1186/40
19

ראה

:

מסקנות קבוצת העבודה ,

17

בפברואר

, 1948

 ) ( 371 / 68640/ 82333ע

. PRO ,

במארס

7ונ

1

שולמית אליאש

להעניק לאו " ם כל תמיכה במימוש חלוקת ארץ  -ישראל .
המכריע של השיקול הבטחוני בגיבוש החלטת העיתוי .

סדר זה גם מצביע שוב על משקלו

34

למסקנות קבוצת העבודה היה שותף גם שר  -המושבות  ,על  -אף שעמדתו הראשונית היתה
שונה  .הוא שלח מברק למושל קניה  ,ובו ביקש ממנו להסכים להארכת מעצר הגולים לאחר

ה 15 -

במאי  ,וכמו  -כן הודיע כי הוא אינו מתנגד שהמושל יודיע לעצורים על כך שהוחלט להחזירם

לארץ  -ישראל לפני השלמת נסיגת כוחות

הצבא .

35

הודעות ממשלת ארץ  -ישראל ושלטונות קניה
מושל קניה עיכב במשך כשבועיים את ההודעה לעצורים על מועד השבתם לארץ  -ישראל  .דומה כי
ההשהיה נבעה בעיקר מכך שהמושל טרם הסכין לרעיון שמעצר הגולים בקניה יימשך לאחר

ה 15 -

במאי  .הוא היה נתון באותה עת ללחצים חזקים מצד העצורים  ,והתרשמותו היתה  ,כי אם הם לא

מחרידה .

יוחזרו לארץ  -ישראל לפני תום המנדט  ,עלולה להתרחש במחנה טרגדיית דמים

36

חשוב להעיר בהקשר זה  ,כי המחנה לא היה הומוגני בהרכבו  .היו בו אנשי אצ " ל ולח " י ואף
אנשים ' נייטרליים '  ,כלומר אנשים שהשתייכו בעבר לאחד מהארגונים אך הפסיקו את פעילותם
לפני מעצרם והגלייתם  ( .או הוגלו עקב טעויות בשמות חשודים

מבוקשים) .

מטבע הדברים לא

שררה במחנה תמימות רעים בנוגע לבעיות שעימן נאלצו האנשים להתמודד  .אולם חרף חילוקי
הדעות במחנה פנימה  ,ידעו אנשיו לדבר בקול אחד כלפי

חהן .

העצבנות והמתח במחנה  ,כפי שהשתקפו בתזכירים  ,בעצומות ובמברקים שיצאו ממנו ללא -

הרף ולכל עבר  ,לא היו נטולי בסיס  .אי  -הידיעה המוחלטת של העצורים בנוגע לעיתוי השבתם
ארצה והרגשתם כי החול בשעון הולך ואוזל ככל שקרב סיום המנדט  ,די היה בהם לעורר עצבנות

והתרגשות  .אין ספק שהעצורים חששו באמת ובתמים  ,כי אם לא יוחזרו לארץ עד

ה 15 -

במאי  ,הם

יוצאו ממעגל הליגאליות  ,ויופקרו לעתיד בלתי ידוע  .יחד  -עם  -זאת ראוי לציין  ,כי בלחצים

שהופעלו על  -ידי העצורים היתה מידה לא מבוטלת של הגזמה ואף סממנים של תעמולה והעמדת

פנים .

37

אבל כל אלה לא גרעו בסופו  -של  -דבר מן הרושם שהשאירו העצורים על מושל קניה  ,והא

ראיה  -עד סוף פברואר עדיין לא נעתר המושל לבקשת שר  -המושבות להמשיך ולהחזיק את
העצורים בקניה לאחר

במאי ,

ה 15 -

38

ובשל כך גם לא הודיע לעצורים על מועד החזרתם

ארצה .

מסך הערפל  ,שהעלים מן העצורים כל מידע על עתידם  ,הגביר את החששות בקרבם  .כתוצאה

34

" הלר  ,במאבק למדינה  :המדיניות הציונית בשנים
 , ) 7עמ '

, 1948 - 1936

ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

; 105

כהן ( לעיל  ,הערה

. 314 - 313
. PRO ,

35

מברק שר  -המושבות למושל קניה ,

36

ב  5 -בפברואר  1948בחרו העצורים ועדת פעולה שתפקידה ' ללכת עד הסוף ' כדי להביא לחיסול המחנה  .ב 0 -נ

21

בפברואר

371 / 68640/ 22333 , 1948כ ) 17

בפברואר הם העבירו עצומה למושל קניה  ,ובה תבעו הצהרה ברורה ומהירה בנוגע לתאריך השבתם לארץ -

מברק
וכן שונים
לגופים
, 11 86
כנראה
חטיבה / 40
נמען  ,נשלח
ללא גנזך ,
מכתב, 1948
בפברואר
הדסי (
צבי 9
המחנה ,קניה ,
של למושל
העצומה
החיצוני
העתק
הנציג
; 1948
בפברואר של
ראה  :מכתב
ישיר8 , ).
ביישוב

1 :18

המושל לשר  -המושבות ,
37
38

ויניצקי ( לעיל  ,הערה
ראה

:

26

, ) 20

בפברואר

עמ '

1 : ) ( 371 / 68640/ 22333 , 1948

. PRO ,

. 203 - 198

מברק המושל לשר  -המושכות ,

26

בפברואר , 1948

17 ) ( 371 / 68640 / 22333

. PRO ,

השבת גולי קניה

מכך הם הגבירו את לחציהם על שלטונות קניה  .אלה  ,בחרדתם מן ההשלכות הבטחוניות החמורות
העלולות להיווצר מהמשך החזקת המחנה בתחומי קניה  ,השתהו בנתינת הסכמתם לדחיית
ההחזרה לארץ  -ישראל  ,ובכך גרמו לעיכוב בפרסום ההחלטה על מועד השבת הגולים  .כך נוצר
למעשה

מעגל  -קסמים שבו נמשך הערפל וגברה והלכה עצבנות העצורים .

קשה להאמין כי עיכוב הפרסום נגרם גם בשל הציפייה לקבלת אישור מטעם ועדת הביצוע של
האו " ם  ,שבו תובע הסכמתה להחזרת העצורים ארצה לאחר

במאי .

ה 15 -

ב 17 -

במארס כבר היה

ידוע לממשלת בריטניה  ,כי ועדת הביצוע נוטה לאשר את הכוונות הבריטיות לגבי מועד החזרת

העצורים .

39

אולם עמדת הוועדה נודעה לאחר שכבר התפרסמה הודעת ממשלת ארץ  -ישראל

בעניין העיתוי  ,ולאחר ששלטונות קניה הודיעו לעצורים על מועד שיבתם ארצה  .בכך יש להעיד ,
בין היתר  ,על מידת התחשבותה -

או ליתר דיוק  ,אי התחשבותה  -של בריטניה בוועדת האו " ם .

עיתוי הודעותיהן של ממשלת ארץ  -ישראל ושלטונות קניה נבע ככל  -הנראה מן הפרסומים
באמצעי התקשורת בעניין החזרת גולי

קניה .

ב 28 -

בפברואר נמסר בשידורי הבי  .בי  .סי  .כי ועדת

הביצוע של האו " ם למדה מפי נציגי בריטניה באו " ם שהעצורים יוחזרו לארץ  -ישראל לפני תום
המנדט  .גם סוכנות הידיעות סט " א דיווחה באותו יום מלייק  -סאקסס כי בריטניה הסכימה לשתף
פעולה עם ועדת הביצוע בהחזרת העצורים לפני

במאי .

ה 15 -

הוכחשו כעבור מספר ימים על  -ידי המשלחת הבריטית

לאו " ם ,

40

41

פרסומים בלתי רשמיים אלה
אך בהגיעם לגילגיל הם עוררו

שמחה ואופטימיות  ,אם  -כי לא הביאו לרגיעה  .אדרבה  ,הפרסומים אף המריצו את העצורים לחזק
את תביעתם משלטונות קניה  ,כי ימסרו הודעה רשמית על המועד המדויק שבו יוחזרו לארץ -

ישראל .

42

הודעת שלטונות קניה לעצורים

ב 11 -

במארס הכתה אותם בתדהמה  ,וציננה את גלי ההתלהבות

שאחזו בהם למשמע הידיעות שמסרו הבי  .בי  .סי  .וסט " א  .בהודעת שלטונות קניה לעצורים  ,כמו גם

בהודעת ממשלת ארץ  -ישראל  ,לא פוזרו כליל ענני הערפל  ,ולא נמצאה בהן אפילו נחמה פורתא
שבהתרת הספק  .היתה גם אי  -חפיפה בין שתי ההודעות  ,שתיהן לא נקבו בתאריך יעד ברור
ומוגדר  ,ובשתיהן הוסבר  ,כי אי  -אפשר לנקוב בתאריך כל עוד לא

יוסדרו סופית סדרי  -ההסעה בים .

הסבר זה נדחה על  -ידי העצורים וקרוביהם  ,בטענה שהנהגת היישוב גילתה נכונות לספק אמצעי

ארצה .

תחבורה ימיים להובלת העצורים

43

הניסוח המעורפל של ההודעות גרם לכך שאי  -אפשר היה להסיק מהן בצורה ודאית  ,כי כוונת
הבריטים להחזיר את העצורים ממש לפני תום הפינוי הצבאי  ,אף שזו היתה למעשה
39

ראה

:

ומיום
40

מברקי משלחת בריטניה באו " ם למשרד  -החונן  ,מיום  2במארס , 1948
17

במארס

)( 371 / 68640 / 83622 , 1948

י

הכוונה .

371 / 68640 / 82936נ) 1

. PRO

על הפרסום כבי  .בי  .סי ראה בעצומת ש ' כצנלסון למושל קניה ,

3

41

42
43

44

מברק משלחת בריטניה באו " ם למשרד  -החתן ,
עצומת ש ' כצנלסון למושל קניה ,

3

במארס

17

, 1948

אצ " מ ,

השווה לעיל  ,הערה

הנהלת הסוכנות אליהם

. 11

371 / 68640/53622 , 1948כ) ע . PRO ,
. 525 / 7730

על נכונות הנהגת היישוב ראה  :מכתב אכן זהר לפוקס  -סטרנג ' ווייס ,

. 15

~ ,

;

במארס  , 1948אצ " מ  . 525 / 7730 ,על הודעת

סט " א ראה במברק אבן זהר לנציג החיצוני של המחנה  29 ,בפברואר  , 1948גנזך  ,חטיבה 86 /40 ,

במארס

44

17

במארס

, 1948

גנזך  ,חטיבה

. 11 86 /40

במהלך חודש מארס נמסרו לעצורים מספר הערכות בנוגע לתאריך שיבתם  .במברק
מ 19 -

כמארס נמסרה הערכת ממשלת ארץ  -ישראל כי הם יחזרו ארצה לכל המאוחר

.נ

באוגוסט ( ראה  :המברק  ,אצ " מ  . ) 525 / 7730 ,מזכיר ועדת האו " ם לארץ  -ישראל  ,באנץ '
מסר לעצורים  ,במכתבו מ  25 -במארס  ,כי על  -פי הודעת נציגי בריטניה לוועדת האו " ם  ,הם יוחזרו לא יאוחר
) Bunche

מאמצע יולי ( המכתב ,

שם ) .

במפגש שנערך

ב 20 -

( Ralph

במארס בין ד " ר ראובן כצנלסון  ,יושב  -ראש ועד הורי

ו1 :

ק
~

חדר הקריאה והכתיבה  ,מחנה גילגיל

ברור היה לחלוטין  ,כי נשללה האפשרות שישובו ארצה לפני תום המנדט  .ניתן היה אמנם לפרש
את ההודעות בצורה מחמירה  ,שהכוונה להחזיר את העצורים לקראת סוף יולי  ,אבל ניסוח זה של
ההודעות הגביר את אי  -האמון והחשדנות הבסיסית של העצורים כלפי הבריטים  ,עד שאיש מהם

לא היה מוכן לשים מבטחו בהן  .על  -כך תצביע יותר מכל העובדה שהעצורים המשיכו בהכנות

לבריחה מהמחנה חרף הסכנות הכרוכות במבצע  .הבריחה אף נועדה להיות אמצעי לחץ לזירוז
השבתם ארצה זאת בהנחה כי בעקבות הבריחה יגבר פחדה של האוכלוסיה הלבנה בקניה מן
המחנה והיא תלחץ על המושל לקנותו מן

המושבה .

45

בנוסף להודעה בכתב מטעם שלטונות קניה  ,מסר להם בעל  -פה חבר הממשל הממונה על ענייני

החוק והסדר  ,כי אם ועדת הביצוע של האו " ם תתנגד להחזרתם לארץ  -ישראל לאחר סיום המנדט ,
בריטניה תחזירם לארץ

לפני -כן .

46

העצורים נאחזו בהודעה זו כבקרש הצלה  ,והסיקו ממנה

שעליהם לנסות וללחצן על בריטניה  ,במיוחד באמצעות האו " ם  ,לשם הקדמת

שיבתם .

על רקע זה יש להבין את מערכת הלחצים שהופעלו ממחצית חודש מארס על  -ידי העצורים ,
אגודת ' לאסירינו ' והנהלת הסוכנות  .גורמים אלה פעלו בירושלים  ,בניו  -יורק  ,בלונדון  ,בז ' נבה

 ,משרד -

ובניירובי  ,וניסו להשפיע על רשויות שונות  :ממשלת המנדט  ,ועדת הביצוע של האו " ם
 47מערכת לחצים
המושבות וחוגים פרלמנטריים בבריטניה  ,הצלב  -האדום הבינלאומי ומושל קניה .
העצורים  ,לבין פוקס  -סטרנג ' ווייס  ,ביקש פוקס  -סטרנג ' ווייס להרגיע את משפחות העצורים  ,והסביר כי ממשלת

במברק
ארץ  -ישראל התכוונה בהודעתה להחזיר את העצורים עד יולי ולא עד  -בכלל  .ראה  :דו " ח על הפגישה
,
אבן זהר לש ' כצנלסון  23 ,במארס  , 1948גנזך  ,חטיבה  . 11 86 /40ההערכות אמנם קרובות אך אינן זהות לגמרי
עובדה שלא תרמה להפחתת מבוכת העצורים .

( )  ,4ן

מרידור  ,ארוכה הדרך לחרות  ,ירושלים  , 1958עמ '

. 558

45

"

46

מכתב ש ' כצנלסון לד " ר ר ' כצנלסון ,

47

על מגעי המחלקה המדינית של הסוכנות עם ממשלת המנדט ועם חברים מוועדת הביצוע של
אותה עת בארץ  ,ראה במכתב המחלקה המדינית של הסוכנות לש ' כצנלסון  17 ,במארס

14

במארס 948נ  ,אצ " מ ,

. 525 / 7730

האו " ם  ,שביקרו
, 1948

מגעי
שם  .על
,

אגודת ' לאסירינו ' עם מזכירות ממשלת ארץ  -ישראל ראה  :מכתב אבן זהר לפוקס  -סטרנג ' ווייס  17 ,כמארס 1948
הסוכנות
גנזך  ,חטיבה  . 11 86 /40על פעולת שרתוק בניו  -יורק ראה  :מברק הנהלת הסוכנות בירושלים להנהלת

בניו  -יורק ,

19

במארס  , 1948אצ " מ  . 525 / 7730 ,וראה עוד  :עצומת העצורים ליושב  -ראש ועדת האו " ם לענייני

סגן מפקד מחנה המעצר בגילגיל קלארק ( מימין )  ,ולצדו ' הסופרווייזרים ' של המחנה בתקופותיו השונות
( מימין לשמאל )  :מאיר שטרנברג מלמגה  ,שמואל כצנלסון ( תמית  ,דב

מילמן  ,צבי הדסי  ,אריה מהולל ,

ראובן רובינשטיין  .כורע  -ברוך ויניצקי

זו לא הועילה במאומה  ,שכן בסופו  -של  -דבר ועדת הביצוע של האו " ם קיבלה את העמדה

הבריטית .
לחצי מושל קניה למינוי המחנה
לקראת שלהי מארס

לארץ .

ב 22 -

התחולל שינוי  ,והצפוי היה שיקדים את מועד החזרתם של העצורים

1948

במארס החליט הקבינט הבריטי להאיץ את קצב נסיגת הכוחות הבריטיים מארץ -

ישראל  .לפי הערכת חוגי הצבא  -הערכה שאכן מומשה  -ניתן היה להשלים את הפינוי כבר ב -

ו ביולי . 1948

48

בהתאם לשינוי מועד הפינוי שונה גם מועד החזרת העצורים לארץ  -ישראל ; במשרד  -המושבות
נקבו אמנם  ,בזהירות ,

ב 15 -

ביוני כתאריך היעד להחזרתם  .עקרונית לא היה בכך משום שינוי ,

משום שגם עתה הוצמד תאריך היעד לנסיגת הצבא  ,כשהמטרה היא להחזיר את העצורים מאוחר

ככל האפשר  ,אך לפני תום הנסיגה .

49

ואכן בהנמקתו המפורשת לקביעת תאריך היעד  ,ציין מפקד

הכוחות הבריטיים בארץ  -ישראל  ,כי אסור ש ' שודדים וסכינאים אלה ' ישוטטו חופשי בארץ -

ישראל יותר משבועיים ימים לפני השלמת
ארץ ישראל ,

19

במארס  , 1948גנזך  ,חטיבה  . 11 86 / 40על מגעים עם משרד  -המושבות ראה  :מברק אבן זהר

לברל לוקר  ,חבר הנהלת הסוכנות בלונדון ,

. 33 /4 / 15
, 1948

23

אצ " מ ,
48

49

 17במארס , 1948

שם .

על פניות לחברי פרלמנט  ,ראה

על המגעים עם ארגון הצלב  -האדום ראה  :חילופי מברקים בין אבן זהר לארגון בג ' נבה ,
במארס

, 1948

גנזך  ,חטיבה  . 11 86 / 40וכן ראה עצומת ש ' כצנלסון למושל קניה ,

14

17

מ "ז כ

:

במארס

במארס

, 1948

. 825 /7730

כהן ( לעיל  ,הערה
ראה :

הנסיגה .

50

. 313 - 312

 , ) 7עמ '

מכתב היאם לבארוז

) Burrows

 , ( Bernardראש מחלקת המזרח במשרד  -החוץ  22 ,במארס

PRO , , 1948

 . 50371 / 68640 / 85202תאריך המכתב משובש ; הוא לא נכתב לפני אמצע אפריל  .תוכנו מתייחס להצעות

ההפוגה של ארצות  -הכרית
50

מ 30 -

במארס  ,ומרמז על דיונים בנושא ההפוגה במועצת הבטחון

ב 15 -

באפריל .

ראה על עמדת מפקד הכוחות בארץ  -ישראל במכתב המפקדה הכללית של כוחות היבשה במזרח  -התיכון
למשרד ההגנה ,

9

במאי

, 1948

 )( 371 /68640/88048ע . PRO ,

ן 14

שולמית אליאש

אפשרות הקדמת החזרת העצורים ארצה היתה לרצון למשרד  -המושבות  ,שכן גם בימים אלה

הפגין מושל קניה את דאגתו הרצינית מפני המשך נוכחות העצורים בתחומי קניה  .הסיבה לדאגתו
נבעה עתה בעיקר מרגשות האכזבה והתסכול הקשים ששררו במחנה לאחר שהעצורים נתבשרו כי

שיבתם לארץ לא תהיה לפני תום המנדט  .התיקון לצו המעצר שהעבירו שלטונות קניה
במארס  ,ואשר הסמיך אותם להחזיק בעצורים גם אחרי

ה 15 -

ב 19 -

במאי  ,בישר רעות והוסיף לעצבנות

ולמפח  -הנפש  .הללו התעצמו והלכו גם בעקבות הידיעות הקשות שהגיעו מן הארץ על הפיגועים
הקטלניים שביצעו הערבים

ביישוב .

ן5

היו בין העצורים כאלה שדרשו להכריז על מרד גלוי נגד שלטונות קניה  .בהתחשב במגבלות ,

ספק אם היה הגיון בפעולה של מרד  .מעטים צידדו במאבק אלים במפקדת המחנה על  -ידי טיפוס
המוני על הגדרות בלא להתחשב במחיר הדם  .הרוב החליט כבר
24

שעות  ,שתיערך

ב 15 -

ב 11 -

במארס על שביתת  -רעב ל -

במארס  ,כצעד מחאה וכאות אזהרה לצפוי  ,אם לא תשונה הכוונה לדחות

את החזרתם לארץ לאחר

ה 15 -

במאי  .אולם שביתת -הרעב נערכה רק למראית  -עין ושימשה רק

לצורכי תעמולה  .העצורים אכלו בהיחבא במעונותיהם  .בוודאי לא היו מוכנים להתמיד בשביתה
כזו תחת הסיסמה ' שחרור או מוות '  .ככלות הכל ראוי לזכור  ,כי חרף תנאי המאסר הקפדניים ,

הסבל הכרוך בגלות  ,שלילת החופש  ,ואי  -הוודאות באשר לעתיד  ,התנאים הפיזיים במחנה בהחלט
היו אנושיים  .המחנה עמד בקשרי דואר ורדיו עם העולם החיצון  ,והתנהלה בו פעילות רוחנית

ואינטלקטואלית ערה  .לאחר החלטת הבריטים לפנות את ארץ  -ישראל אף הותרה הרצועה במידת-

מה  ,ואישרו ביקורי אורחים במחנה במידה גדלה והולכת.
שביתת הדמה השיגה את יעדה  .העולם שמחוץ למחנה התייחס אליה במלוא הרצינות .
52

53

ליחס

רציני זכו גם התזכירים שיצאו מהמחנה  ,ובהם אזהרות  -שהיו אמנם מוגזמות  -מפני חיסול
פיזי של

אנשיו .

54

במשרד  -המושבות גברה ההבנה לדאגת מושל קניה  ,גם לנוכח הצלחתם של שישה עצורים
להימלט מהמחנה
מרשויות המחנה

ב 29 -

במארס  ,ולצאת מקניה תוך שעות ספורות  ,בעוד דבר בריחתם נעלם אף

במשך השבועיים הבאים .

55

ב 13 -

באפריל הבריחה נתגלתה  ,ואז הוחל בחיפושים

אינטנסיביים אחר הבורחים ברחבי המושבה  .הפרשה הסעירה את דעת -הקהל של המתיישבים
הלבנים בקניה  .הללו  ,ובעיקר הנשים הבריטיות ( שהיו מאוגדות ב ' ליגת נשי אפריקה המזרחית ' ) ,
51

ראה

:

מכתב ש ' כצנלסון לליאו כהן  ,המזכיר המדיני של הסוכנות בירושלים ,

כצנלסון לאגודת ' לאסירינו '  26 ,במארס
52
53

54

ויניצקי ( לעיל  ,הערה

, ) 20

עמ '

, 150 - 164

, 1948

אצ " מ ,

22

במארס

; 1948

מכתב ש '

. 525 /7730

. 210 , 179 - 176

למגינת לבם של העצורים  ,הצטרפו בני -משפחותיהם בארץ באופן ממשי לשביתת -הרעב  .ראה  :שם  ,עמ ' . 210
ועוד בעניין מחאת העצורים ראה  :מרידור ( לעיל  ,הערה  , )45עמ ' .560 - 559
מקור האזהרות בעובדה שהעצורים זיהו בקרב המשמר המופקד על המחנה שני שוטרים חדשים שערקו
ממשטרת ארץ  -ישראל ונמנו בעבר עם קבוצתו של המייג ' ור פאראן )  , ( Roy Farranשנודע לשמצה כמי שעמד

בראש פלוגות מיוחדות למלחמה ב ' פורשים ' ( ראה ניב [ לעיל  ,הערה  , ] 1ה  ,עמ '  , ) 149 - 148וכמי שהיה אחראי

להריגתו של הנער אלכסנדר רובוכ " ן ב  6 -במאי

1947

בירושלים  .גם לאחר ששני השוטרים פוטרו  ,לא חדלו

העצורים להשתמש בסכנת ' הפאראניזם ' לקידום חיסול המחנה  .ראה  :מכתב ש ' כצנלסון לאגודת ' לאסירינו ' ,

14 :2
55

26

במארס  , 1948אצ" מ . 525 /7720 ,
הבריחה נעשתה דרך מנהרה שהחלו בכרייתה לפני ה  29 -בנובמבר  .כדרכונים מזויפים ובעזרת שליחי אצ " ל
בדרום  -אפריקה  ,הוסעו הבורחים במכונית דרך אוגנדה לקונגו הבלגית  .מלאופולדוויל הבירה הגיעו בטיסה
לבריסל כעבור שבוע לצאתם מהמנהרה  .ראה בהרהבה על הבריחה בספרו של אחד הבורחים  ,מרידור ( לעיל ,
הערה  , )45עמ '

.619 - 543

השבת גולי קניה

העצורים .

היו אחוזי אימה מפני

יש לזכור כי אף בטרם הגיעו העצורים לקניה ניהלה נגדם

56

העיתונות המקומית  ,עלובה ודלה ככל שהיתה  ,מסע הסתה שתיאר אותם ככנופיית פושעים

נואשים .
נחישות דעת  -הקהל בקניה  ,כי יש להיפטר מהעצורים  ,השפיעה על המושל  ,שהגביר את לחציו
על משרד  -המושבות להוציא את העצורים מקניה ללא

דיחוי .

57

על יסוד ההקדמה הצפויה במועד השלמת הפינוי הצבאי מארץ  -ישראל  ,הבטיח משרד -
המושבות למושל  ,בימים שלאחר הבריחה  ,כי העצורים יוצאו מקניה מהר ככל האפשר לאחר תום

המנדט .

58

לחציו של המושל על משרד המושבות תרמו לבהלה שאחזה במשרד אותה שעה  ,בעקבות

המהלכים המדיניים שנקטה ארצות  -הברית באו " ם .
במועצת הבטחון  ,אוסטין

ב 19 -

במארס

1948

הציג נציג ארצות  -הברית

 , ( Warrenאת הצעתו לנטוש את פתרון החלוקה ולתמוך

) Austin

בהקמת משטר נאמנות זמני בארץ  -ישראל עד שהערבים והיהודים יגיעו להסכם ביניהם ; כן דרש
ממועצת הבטחון

ב 30 -

במארס  ,להחליט על הפוגה בין הצדדים

בארץ  -ישראל .

משרד  -המושבות  ,שחשש כי הסכם נאמנות עלול להקשות על החזרת עצורי קניה לארץ  ,ביקש
ממשרד  -החקן

להורות לנציג בריטניה באו " ם  ,סר אלכסנדר קאדוגן )  , ( Cadoganלמנוע

הכנסת סעיף מגביל כלשהו בנוגע להחזרת העצורים  ,בעת הדיונים באו " ם על הסכם

הנאמנות .

משרד  -המושבות גם הביע בפני משרד  -החוץ את חששותיו  ,כי אם תוכרז הפוגה  ,הדבר יחבל אף

הוא בהחזרת העצורים לארץ ישראל  .מידיעות שהגיעו מדיוני מועצת הבטחון בעניין ההפוגה ,
הסיק משרד  -המושבות  ,כי הפוגה עלולה לסכן את הכנסתם לארץ  -ישראל של העולים הבלחי
ליגאליים שהיו כלואים

אותה שעה במחנות המעצר בקפריסין .

59

המשרד אמנם הטיל ספק  ,אם יש

מקום לגזור גזרה שווה מעצורי קפריסין לעצורי קניה  ,בגלל ההבדל החשוב ביניהם  -עצורי

קניה היו תושביה החוקיים של ארץ  -ישראל  ,חלקם אף אזרחיה  ,שנעצרו בארץ וגורשו ממנה
מטעמים בטחוניים

;

60

לא היה ספק בזכותם לשוב אליה בזמן מן

הזמנים .

לקראת סוף אפריל הוסרה הצעת ההפוגה מעל הפרק  ,ומעתה ראה משרד החקן בדאגת משרד -

המושבות עניין שאבד עליו הכלח  .לעומת זאת  ,הורה משרד  -החרן לקאדוגן לטפל בזהירות
ובהקפדה בעניין החזרת עצורי קניה לארץ  ,בעת הדיונים שנערכו בעצרת האו " ם בהצעת משטר
הנאמנות במחצית השנייה של חודש

הנאמנות לא זכתה לתמיכת האו" ם
56

57

59

60
61

62

6

מרידור ( לעיל  ,הערה  , )45עמ '  ; 559ויניצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' . 194 - 193 , 190 , 149 , 145 - 143
' PROעל תאריכו המשובש של מכתב זה ראה
מכתב היאם לבארוז  22 ,במארס  )( 371 / 68640/ 85202 , 1948ע

,

לעיל  ,הערה
58

,

אפריל .

61

אולם הוראה זו נמצאה מיותרת לאחר שהצעת

; 49

התייחסות במכתב לבריחה היא הוכחה נוספת

רשימה של פיית לתיק ,

7

במאי

, 1948

לכך .

371 /68640/88048כ)ע . PRO ,

זאת על  -פי הצעה לפיתוח תוכנית ההפוגה  ,שכללה בין היתר מניעת כניסת גברים בגיל צבא לארץ  -ישראל .
ההצעה הוגשה ב 15 -באפריל  1948על  -ידי הנשיא התורן של מועצת הבטחון  ,אלפונסו לופת  ,נציג קולומביה .
ראה  :מ ' שרת  ,בשער האומות  ,תל  -אכיכ  , 1966עמ '  . 192יש להעיר כי השימוש במונחים ' הפוגה ' ) (truce
ו 'הפסקת אש ' )  ( cease fireנעשה על-ידי הצדדים הנוגעים בדבר ללא כל הבחנה .
מכתב היאם לבארוז  22 ,במארס  . 1948ראה בעניין תאריך המכתב לעיל  ,הערות . 57 , 49
רשימה של ביית לתיק  29 ,באפריל )( 371 /68640/ 85202 , 1948ע . PRO
על הצעת הנאמנות ומהלכי ארצות  -הברית ראה ביתר  -הרחבה  :לואיס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 521 - 502

' יחסה של ארה " ב להקמת מדינת ישראל  , ' 1948 - 1945היינו כחולמים ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

צ ' גנין ,

. 245 - 242

1421

שולמית אליאש

עיכוב השבת הגולים
לעצורים עצמם לא דווח על הקדמת שיבתם לארץ  .המידע על כך נמסר להם טיפין  -טיפין  ,ותחילה
רק בצורה נרמזת  .בליל  -הסדר ,
רייס

) Rice

ה 23 -

באפריל  , 1948נרמז לעצורים מפי מפקד המחנה  ,הקולונל

 , ( Patrickכי בעוד כחודשיים יראו את חופי ארץ  -ישראל  .סביר להניח  ,כי רייס מצא

לנכון לצרף נימה אופטימית זו לחגיגיות ליל הסדר  .דברים מפורשים יותר השמיע רייס ב  5 -במאי ,
כאשר הביע את בטחונו כי אנשי המחנה יהיו כבר בארץ

ב 15 -

ביוני  .אך גם זו לא היתה התחייבות

רשמית  .אנשי המחנה למודי האכזבות לא השתכנעו  ,ותבעו הודעה רשמית ובה מועד מדויק של

שיבתם ' .

6

בה ' באייר תש " ח ,

15

במאי  , 1948מספר שעות לאחר שנקלטה במקלט  -רדיו של העצורים

ההודעה על הכרזת מדינת  -ישראל  ,הצליחו העצורים לקבל מסאטן ( מ , ( Foster 5 ~ 110חבר

הממשל בקניה לענייני חוק וסדר  ,התחייבות בכתב כי הם יעזבו את קניה בדרכם לארץ  -ישראל תוך
חודש ימים מן

ה 15 -

במאי .

64

סאטן העניק התחייבות זו בלחץ העצורים שהיו נתונים לסערת

האירוע ההיסטורי  ,ומבלי שהמושל קיבל אישור מלונדון להענקת ההתחייבות .

65

מאז ההודעה על

הקמת המדינה הניפו העצורים את דגל ישראל באופן קבוע על תורן המחנה  .הם אף הודיעו
לסאטן  ,כי הם רואים את עצמם אזרחים חופשיים של מדינה עצמאית  ,ומכללא אחזקתם במעצר
משוללת סמכות ועילה ומנוגדת לחוק הבינלאומי  .כאקט הפגנתי הם עקרו במוצאי  -שבת

במאי את הסורגים והבריחים ממעונות המחנה  ,כך שלא ניתן היה עוד לכלוא אותם

ה 15 -

בהם .

66

אבל האופטימיות שהתעוררה בקרב העצורים נמוגה תוך זמן קצר  .ב  7 -ביוני מסר להם סאטן ,

כי שיבתם ארצה נדחתה .

67

היתה זו מהלומה קשה  ,לאחר שמאז סוף אפריל ובמהלך כל חודש מאי

דנו הרשויות הבריטיות הנוגעות בדבר בדרכים האפשריות להעברת העצורים לארץ  -ישראל ,

68

וכבר נעשו הסידורים הנחוצים מצד הרשויות בלונדון ובקניה למילוי בקשת העצורים  ,כי נציגי

אגודת ' לאסירינו ' וארגון הצלב  -האדום ילוו אותם בדרכם

ארצה .

69

סיבת הדחייה  ,כפי שגם נמסרה לעצורים  ,היתה נעוצה במשא  -ומתן שנערך אותה עת להשגת

הפוגה בין הכוחות הלוחמים בארץ  -ישראל  .במפגש בין שר  -החוץ לשר  -המושבות  ,שנערך

ב4 -

ביוני  ,שבוע לפני כניסת ההפוגה לתוקפה  ,הסכימו השניים לעכב לפי  -שעה את החזרת עצורי קניה

לארץ  -ישראל כדי שלא
63

64

65

לחבל במשא  -ומתן להשגת ההפוגה .

דברי רייס לעצורים  23 ,כאפריל  5 , 1948במאי
 , 1948גנזך  ,חטיבה . 11 86/40

70

העמדה שננקטה במפגש זה היתה

מ " ז  ,כ ; 2 /4 / 15מברק העצורים לאגודת ' לאסירינו '  6 ,במאי

, 1948

מכתב סאטן לנציג החיצוני של המחנה  14 ,כמאי  , 1948מ "ז  ,כ. 32 /4 / 15
רשימה של ביית לתיק  8 ,ביוני  . PRO , ? ) ( 371 / 68640/ 88143 , 1948ברשימה ניכרת נימה מוסווית של ביקורת
המושל .

66

67
68

כלפי
אריה מהולל  ,נציג המחנה  ,לממשלת ישראל ,

17

במאי

, 1948

מ "ז ,

כ.6 /4 / 15

.235 - 234

ויניצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '
על הדיונים במשרד  -המושבות  ,משרד  -החבן ומשרד  -ההגנה ( משלהי  1946חברו משרד  -המלחמה  ,משרד  -הצי
ומשרד  -התחבורה האווירית במשרד  -ההגנה החדש  .ראה  :לואיס נלעיל  ,הערה  , ] 2עמ '  . ) 457ראה PRO , :

. ? 0371 /68640/ 88048
144

69

ראה  :מברק מושל קניה לשר  -המושבות  18 ,במאי  ; 1948מכתב משרד  -המושבות לביית  26 ,במאי PRO , , 1948
 / 87062ש )( 371 / 686ן ; מברק העצורים לאגודת ' לאסירינו '  1 ,במאי  , 1948גנזך  ,חטיבה  ; 11 86 /40חילופי

מברקים בין אגודת ' לאסירינו' לבין הצלב -האדום  13 ,במאי  20 , 1948במאי  , 1948גנזך  ,חטיבה . 57 /40
הודגש הצורך בליווי בעת המעבר בטריטוריות ערביות .
70

משר  -המושבות לשר  -ההגנה אלכסנדר

)

'

,י

במברקים

 5 , ( Albert .ביוני )( 371 /68640/ 88143 , 1948ן . PRO ,
,

השבת גולי קניה

קשורה לפרשנות הבריטית להחלטת מועצת הבטחון
כניסת לוחמים

) 8 personnelת8111ת )

מ 29 -

במאי בדבר ההפוגה  .ההחלטה אסרה

לארץ  -ישראל למשך ההפוגה  .אבל נקבע שהאיסור אינו חל

על גברים בגילאי צבא  ,שאינם כלולים בהגדרה זו  ,ובלבד שלא יגויסו או יאומנו בנשק  .אולם

ממשלת בריטניה  ,שבמהלך דיוני מועצת הבטחון על ההפוגה תבעה  -ולא נענתה  -לאסור

כליל את כניסתם של גברים בגילאי צבא לארץ  -ישראל  ,החליטה לפרש ברוח זו את החלטת מועצת

הבטחון  .לפיכך אסרה ממשלת בריטניה את עלייתם של גברים בגילאי צבא ממחנות המעצר
בקפריסין שהיו בשליטתה  .כפי שמתברר ממפגש שר  -החוץ ושר  -המושבות

ב4 -

ביוני  ,הכוונה

היתה להחיל איסור זה גם על עצורי קניה  ' ,אותם גנגסטרים בגילאי צבא '  ,כפי שכונו בפיו של רייס
) Wright

 , ( Michaelעוזר המנהל הכללי של

משרד  -החוץ .

!7

ביסוד הפרשנות הבריטית המחמירה בנוגע לשאלת העלייה שבסעיפי הסכם ההפוגה טמון היה

הרצון להבטיח ששום יתרון לא יצמח לצד היהודי במשך ההפוגה  .וזאת מתוך מגמה לשמור על
תדמית בריטניה כמעצמה תומכת

בערבים .

סביר להניח  ,כי אלמלא ההפוגה  ,לא היו הבריטים משבשים את לוח  -הזמנים להשבת העצורים

לארץ  -ישראל  .ראיה לדבר היא עמדת משרד  -החוץ  ,שהתייחסה לחוות  -דעת שניתנה על  -ידי
השגריר הבריטי בקהיר בשלהי אפריל  .השגריר נתבקש על  -ידי המחלקה הצבאית במשרד המזרח -
התיכון בקהיר לחוות את דעתו בנוגע להצעה להחזיר את העצורים מקניה לארץ  -ישראל באנייה
שתעבור דרך תעלת  -סואץ  .הוא הביע את התנגדותו לכך  ,ואף הציע לשקול ביטול או עיכוב

ההזרתם לארץ  ,מחשש שכל הפעולות הכרוכות בהחזרת העצורים לארץ  -ישראל תתפרשנה על  -ידי
מדינות  -ערב כצעד בלתי ידידותי

כלפיהן .

72

העובדה שהשגריר הבריטי בקהיר העלה שיקול הנוגע לאוריינטציה הבריטית הפרו  -ערבית
הושפעה ללא  -ספק מן המפנה שהתחולל בתקופה זו לטובת הצד היהודי במערכה הצבאית בארץ -

ישראל .

73

יש להניח שהמתקפה של האצ " ל והלח " י על הכפר הערבי דיר  -יאסין  ,שנערכה

ב 9-

באפריל  ,והשתייכותם של הגולים לארגונים אלה השפיעו אף הם על עמדת השגריר  .הערבים

התייחסו לפרשה כאל מעשה הזוועה האכזרי ביותר שביצעו הציונים אי  -פעם  .הבריטים ציטטו
את דברי דובר האצ " ל והלח " י בערבו של

ה 9-

המבקשים לעשות את אוץ  -ישראל ועבר  -הירדן

באפריל  ,בדבר יעדי הכיבוש של הארגונים ,

למדינה יהודית שלמה .

74

מגמות ההתפשטות של

האצ " ל אמנם אינן מופיעות בתיעוד הבריטי כגורם במערכת השיקולים לעיכוב השבת גולי
קניה לארץ  -ישראל  .ההשערה שהן השפיעו על מערכת השיקולים נתמכת בעובדה שהחל בשלהי
אפריל  ,בעקבות הצלחות הצד היהודי כנגד הערבים  ,התייחסו הבריטים בחרדה לסכנה של
החלטת מועצת הבטחון מ  29 -במאי בדבר הפוגה בארץ  -ישראל החל ב  1 -ביוני נכנסה לתוקפה רק כאשר מדינות -

ערב צייתו להחלטה זו  ,בבוקר ה  11 -ביוני .ההפוגה נסתיימה ב 9 -ביולי .
71

רשימתו לתיק  5 ,ביוני  , 1948שם  .ראויה לציון התפלגות הגילים בקרב  260העצורים  .במארס

מגיל

- 171 ; 20

לארץ  -ישראל ,

19

בין  20ל  57 ; 30 -מעל ל 5 ; 30 -מעל ל .40 -
במארס  , 1948אצ " מ  . 525 / 7730 ,כן ראה על ההצעה הבריטית ועל החלטת מועצת הבטחון

מ  29 -במאי  . 102 - :קק  . 8 . [ ,מ ]

72

73
74

- 27 : 1948

פחות

ראה עצומת ש ' כצנלסון ליושב  -ראש ועדת האו " ם

"

, Supplementforlא
- May 7948
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זסצ , New
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מ נSecurs)y Council 0

""

 ; 103י ' פרוינדליך ( עורך )  ,תעודות למדיניות החרן של מדינת ישראל  ,א  ,קירושלים תשמ "א  ,עמ ' יד .
מהשגרירות בקהיר לקולונל ג ' נקינס ( 15ע1ת , ) ) 3 . )( . [ 0המחלקה הצבאית במשרד המזרח  -החיכת  30 ,באפריל
1948י 5750ע 0371 / 68640 /ע

. PRO ,

נ" סלוניקי ( עורך )  ,ספר הולדות ההגנה  ,ג  ,חלק שני  ,עמ '
' כתל  ,המשולש הארץ  -ישראלי  ,ירושלים  , 1979עמ ' .284

. 1363

1ן *4ו

שולמית אליאש

פלישה יהודית בהנהגת האצ " ל לעבר  -הירדן  .שהרי במצב זה יהיה עליהם להתערב התערבות
צבאית להצלת ירדן  ,היחידה במדינות ערב שנאותה בראשית

1948

להמשיך ולקיים את הברית

הצבאית והפוליטית עימם  .לאחר התמוטטות החוזה האנגלי  -העירקי מינואר

1948

ולנוכח קשיי

הבריטים להסדיר את יחסיהם עם מצרים  ,הם לא יכלו להרשות לעצמם את תבוסת ירדן  .תבוסה
זו עלולה היתה להרוס את יוקרת בריטניה

במזרח  -התיכון .

אולם מעורבות צבאית בריטית

במלחמה בארץ  -ישראל לא עלתה בקנה אחד עם האינטרס הבריטי אותה שעה להתנתק מארץ -
ישראל  ,וצפויה היתה להיתקל בהתנגדות נחרצת של דעת הקהל

הבריטית .

75

משרד  -החוץ שקל ברצינות את טענת השגריר  ,כי יש להימנע מהעברת העצורים דרך תעלת -

סואץ  ,ועמד על הצורך למצוא דרכי מעבר חלופיות  .אך המשרד דחה את הצעתו השנייה של

השגריר לעכב את השבת העצורים לפרק  -זמן בלתי

מוגבל .

76

בהתייחסו לשאלת דרכי העברת

העצורים לארץ  -ישראל התחשב משרד  -החוץ בצד הערבי  ,משום שלפי הערכתו ניתן היה למצוא
דרכי מעבר חלופיות ( דרך כף  -התקווה הטובה למשל )  ,שלא יגררו חיכוך בלתי רצוי עם מדינות
ערב  .לא כן בשאלת עיתוי ההחזרה ארצה  .משרד  -החוץ לא ראה אפשרות להשאיר את העצורים
בקניה לפרק  -זמן בלתי מוגדר  ,משום שלא היה בנמצא גורם או מניע שבאמצעותו ניתן יהיה
להסביר בציבור דחייה כזאת  .למותר לציין  ,שהבריטים לא יכלו  ,ולא רצו  ,לגלות את הסיבה
האמיתית  -התמיכה בצד

הערבי .

בראשית יוני  ,כאשר הסכם ההפוגה עמד להיכנס לתוקפו  ,התברר לפתע למשרד  -החוץ  ,כי ניתן
להשתמש בסעיפי הסכם ההפוגה על מנת לספק לגיטימציה לעיכוב החזרת העצורים לארץ -

ישראל  .ההסבר הבריטי  ,שתלה את עיכוב החזרת העצורים בהפוגה  ,נדחה בבוז על  -ידי העצורים
והפועלים למענם  ,והם הצביעו על כך שהבריטים הזדרזו להודיע להם על העיכוב אף בטרם
הוסכם בין הצדדים על ההפוגה  .העצורים דחו את הפרשנות הבריטית המחמירה לגבי סעיף
העלייה בהסכם ההפוגה  ,בהסבירם כי הם תושבי ארץ  -ישראל ולא עולים  .הם פירשו את מהלך
העיכוב כתכסיס שפל  ,שנועד להפוך אותם לבני ערובה כלפי מדינת

ישראל .

77

פקידות משרד  -החוץ המשיכה גם בימים הבאים להחיל על עצורי קניה את הפרשנות המחמירה

בנוגע לסעיף העלייה שבהסכם ההפוגה  .שר  -החקו היה פחות נוקשה מפקידיו  ,אולם בעיקר היה
זה שר  -המושבות  ,שנטה לגישה מקילה יותר  .דומה כי מותר להסתכן בהערכה  ,שלא החרדה לגורל
העצורים היא שהשפיעה על גישת שר  -המושבות  ,כי  -אם מצוקתו של מושל קניה  .השר שקיבל
חדשות לבקרים הערכות מן המושל על מצב המחנה  ,התרשם כי העצורים עלולים לפעול

באלימות  ,אם לא יתחילו הצעדים להשבתם לארץ  -ישראל  ,כפי שהובטח להם  .המושל העריך  ,כי

המחנה מצוי על סף נקודת -השבירה  ,וכי העצורים כבר נתפסו לייאוש  ,ואחת היא להם אם יחיו או
ימותו  .בנסיבות אלה הם עלולים ליזום תקרית שתוביל לטבח במחנה  .המושל גם ציין  ,כי המשמר
75

3

,

ראה למשל  :מכתבו הסודי של בילי )  . Beelyא  , ( Haroldיד  -ימינו של כווין  ,לבארוז  ,ראש מחלקת המזרח
במשרד  -החבן  ,בשאלת ארץ  -ישראל  30 ,באפריל  . 1948המכתב מובא בספרו של לואיס ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 522
4ו
76

במכתב מתייחס כילי בכובד  -ראש לסכנת פלישה יהודית לעבר  -הירדן  ,בין היתר בגלל הגידול היחסי בכוחו

של האצ " ל  .ביתר הרחבה על יחסי בריטניה  -ירדן ראה שם  ,עמ ' . 379 - 345
רשימות של ביית ובארח לתיק  7 ,במאי  ; 1948רשימות לתיק של רייס ,

8

במאי PRO , , 1948

371 / 68640 / 88048כ ) ע .
77

ראה טיעונים אלה בתזכיר ששלח הנציג החיצוני של המחנה  ,מאיר שטרנברג  ,לאישים ( כולל ברנאדוט )  ,מוסדות
ועיתונים ברחבי העולם  14 ,ביוני  , 1948מ " ז .24 /4 / 159 ,

השבת גולי קניה

המופקד מבחונן על המחנה המורכב מאפריקנים שחורים  ,וכל תקרית בינם לבין העצורים עלולה

לסבך את בריטניה עם דעת -הקהל העולמית העוינת  .יש לזכור  ,כי

ב 1948 -

לא היתה דעת  -הקהל

העולמית מוכנה לקבל בשוויון  -נפש הריגה של לבנים על  -ידי שחורים  .יתכן גם  ,כי שר  -המושבות
חשש מהדים שליליים של הריגת יהודים במחנה מעצר שלוש שנים לאחר

השואה .

לאור דיווחים אלה לא ראה שר  -המושבות בהסכמה  ,שהושגה בינו ובין שר  -החוץ ב  4 -ביוני ,
סוף פסוק  .ראשית  ,כמו באפריל הבחין שר  -המושבות בין עצורי קניה שהם אזרחי ארץ  -ישראל
לבין העולים הבלחי ליגאליים הכלואים בקפריסין  .שנית  ,שר  -המושבות העריך כי מספרם הקטן
יחסית של עצורי קניה ,

בניגוד למספרם הגדול של עצורי קפריסין  ,יקל על אפשרות כניסתם לארץ .

ושלישית  ,שר  -המושבות ביקש להוכיח כי אינו מתעלם מכללי ההגינות  ,ועל כן גרס כי יש לכבד

הבטחות שניתנו באורח קטגורי לעצורים על  -ידי שלטונות קניה  ,לאמור  -העצורים יוחזרו
לארץ  -ישראל תוך חודש ימים מן

ה 15 -

במאי .

משרד המושבות מול משרד החוץ
ב5 -

ביוני  ,כשבידיו מידע נוסף שנתקבל מקניה  ,הפציר שר  -המושבות בשר  -החוץ לחזור ולשקול

את האפשרות לפתוח מיד במבצע החזרת העצורים לארץ  -ישראל  .לפגישה זו היתה לכאורה
תוצאה מעשית חשובה  :שר  -החוץ ניאות לברר אצל הרוזן השוודי ברנאדוט

) ( Folke Bernadotte

אם ניתן להכניס את עצורי קניה לארץ תוך כדי תקופת ההפוגה  .ברנאדוט  ,שנתמנה
1948

ב 14 -

במאי

למתווך מטעם האו " ם בסכסוך שבין היהודים והערבים  ,עמד בראש המשא  -ומתן על ההפוגה

ותנאיה  .יש לשער  ,כי שר  -המושבות ציפה להיענות חיובית מצד ברנאדוט  ,משום שהעצורים היו

תושבים או אזרחים של ארץ  -ישראל  .ספק אם גם בווין חשב כך  .יתכן שנעתר לבקשת קריץ '  -ג ' ונס
מטעמי נימוס ובמטרה להתחמק מלחציו  .ככלות  -הכל בווין אמנם הבטיח לברר אצל ברנאדוט את
עניין החזרת העצורים בתקופת ההפוגה  ,אך בירור יכול להתפרש כאקט סביל בלא מחויבות
להעביר את ההכרעה לידי

ברנאדוט .

ואולם  ,פקידות משרד  -החתן  ,ובעיקר סר אורם סרג ' נט )  , ( Sargentמזכיר משנה במשרד -
החוץ  ,התנגדו גם לבדיקה פאסיבית של הנושא  .סרג ' נט טען כי כלל אין צורך לשאול את מועצת

הבטחון ( מבחינה זו היה סבור כנראה  ,כי דין ברנאדוט כדין המועצה )  ,שכן הוא היה משוכנע כי
המועצה תצדד בהחזרת העצורים לארץ  -ישראל בתקופת ההפוגה  ,בשל היותם אזרחי

הארץ .

סרג ' נט ועמיתיו התנגדו לכך בתוקף  ,מכיוון שהחזרתם של עצורי קניה היתה מנוגדת לפרשנות
שלהם לסעיפי

ההפוגה " ,

ואולי גם בגלל חששם מפני התגובה

הערבית .

שר  -המושבות  ,בלהיטותו לחסל את המחנה בקניה  ,ביקש משר  -החוץ גם לנסות לשכנע את

הערבים  ,על  -ידי קאדוגן או באמצעות ברנאדוט  ,לבל יתנגדו להכנסת עצורי קניה לארץ  -ישראל
בתקופת

ההפוגה .

79

קשה שלא לראות בבקשה זו נאיביות מתמיהה  ,וניתן להסבירה רק על רקע

שאיפתו העזה של שר  -המושבות להוציא את העצורים מקניה  ,ותקוותו כי עקב מספרם הקטן
יחסית יסכימו הערבים להחזרתם ארצה  .שר  -החוץ אמנם לא אטם את אזניו כליל לבקשות שר -

78
79

רשימה של סרג ' נט )  ( Orme Sargentלתיק ,
מכתב שר  -המושבות לשר  -החוץ  5 ,ביוני

7

, 1948

ביוני
שם .

, 1948

371 /68640/ 88143נ)ו . PRO ,

ע 4ו

שולמית אליאש

המושבות  ,אך במשרד  -החוץ התנגדו גם להצעת משרד  -המושבות לבקש את הסכמת הערבים
בטענה  -שהיא אכן טענה סבירה  -כי הערבים ידחו בקשה כזאת על הסף  .פקידי משרד  -החוץ
שהשתוקקו להוכיח לצד הערבי  ,כי אינם נושאים פנים ליהודים  ,סברו  ,כי יוכלו למצוא בסעיפי
הסכם ההפוגה את ההצדקה העניינית לעיכוב החזרת

בארוז

) Burrows

העצורים .

 , ( Bernardראש מחלקת המזרח במשרד  -החוץ  ,העלה את ההצעה לפנות

לעצורים עצמם  ,ולהפקיד בידיהם את הבחירה בנוגע לעתידם  .לפי הצעה זו יוסבר תחילה
לעצורים כי חזרתם ארצה אינה יכולה להתבצע במשך ארבעת השבועות של ההפוגה  .לאחר מכן

יוצגו בפניהם שתי אפשרויות  :להישאר בקניה חודש נוסף  ,ובסיומו  -בתקווה שההפוגה תהפוך
לשלום קבע  -יוחזרו ארצה  .או לצאת את קניה מיד בטיסה ללאגוס  ,בירת ניגריה שבמערב -

אפריקה  ,אף היא מושבה בריטית  ,שם יעלו על אנייה שתובילם לארץ  -ישראל ומסעה יימשך

כחודש ימים  .בארוז ציין  ,כי הפקדת הבחירה בידי העצורים טומנת בחובה יתרון חשוב  -היא
תמנע ביקורת כלפי הבריטים בנוגע לגורל העצורים

ולמסע הארוך בים .

80

מבחינת העצורים היתה

זו בחירה בין שתי אלטרנטיבות גרועות .
שר  -החוץ ורוב פקידיו התנגדו לעצם העקרון של הפקדת הבחירה בידי העצורים  .עצם ניהול

משא  -ומתן עם ' חבורת הליסטים ' נראה להם ככניעה  ,והם אף חששו שהדבר עלול ליצור תקדים
לעולים הבלחי ליגאליים הכלואים בקפריסין  .החלופה המעשית היחידה מבחינתם היתה להמשיך

ולהחזיק את העצורים בקניה  ,אף במחיר של מרד מצדם והכנעתו בכוח הנשק  .היתה זו כמובן

עמדה צינית  ,שגבלה באכזריות  ,אך פקידי משרד  -החוץ חשו  ,כי שלטונות קניה מפגינים אוזלת -יד
מופרזת שאין להיכנע לה וסברו כי על משרד  -המושבות לאלץ אותם לגלות את נחת זרועם כלפי
העצורים  ,אם יעזו למרוד  ,ולו במחיר טבח

המוני .

!8

שר  -המושבות ראה קו נוקשה זה כבלתי מעשי ולא נבון  .ב  7 -וב  8 -ביוני נתקבלו במשרדו פניות

.

נוספות ממושל קניה  ,שתבע פינוי מיידי של המחנה המושל הזהיר  ,כי העצורים  -לאחר
שנתבשרו

ב7 -

ביוני על דחיית החזרתם  -איבדו כל שמץ אמון בהבטחות בריטיות  ,ועתה יש

לצפות לפעולות ייאוש ספונטניות  ,כגון צעידה המונית לעבר הגדרות והחוצה  ,דבר שלא יותיר
לשומרים ברירה אלא לפתוח

באש .

82

הערכות אלה של המושל התבססו בעיקר על תמונת המצב

שהועברה אליו על  -ידי נציגו החיצוני של המחנה  ,הוא ה ' סופרווייזר ' שייצג את העצירים כלפי

.

שלטונות המחנה וכלפי חוץ העצורים ניסו ליצור את הרושם שהם עלולים להגיע להתפרצויות

ייאוש  ,וזאת כאמצעי לחץ כלפי השלטונות  .אך לאמיתו  -של  -דבר  ,העצורים  ,על  -אף חששותיהם
ורצונם העז לשוב ארצה  ,לא נתפסו להיסטריה  ,וכלכלו בשום  -שכל את

צעדיהם .

83

.

משרד -המושבות נקלע אפוא למצב מביך מושל קניה הפעיל עליו לחצים נואשים  ,אולם
משרד  -החרן סירב להתחשב בהם  .בנסיבות מכבידות אלה יובן מדוע לא פסק משרד  -המושבות

80

רשימתו לתיק  7 ,ביוני  , 1948שם  .דרך מעבר זו כמו דרכי מעבר חלופיות אחרות  ,כגון דרך כף  -התקווה  -הטובה

או הטסת העצורים לקפריסין או לקירנאיקה ומשם באונייה לארץ  -ישראל  ,נשקלו בתקופה זו כמו בחודשים
שבהם נתקלו הבריטים
ישראל .
לקשיים
פתרוןלארץ -
מיידית
לשמש
להכניסם
והקושינועדו
דרכים אלו
הקודמים  -כקניה
העצורים

142
~
81
82
83

רושמה של סרג ' נט לתיק  7 ,ביוני  , 1948שם .
מברקי מושל קניה לשר  -המושבות  7 ,ביוני  8 , 1948ביוני  , 1948שם .
ויניצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '  ; 237ניב וסיון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' .284

:

הקושי להמשיך ולהחזיק את

י4

1414

1ים
מקהלת העצירים

מלחפש דרך מעבר לארץ  -ישראל שתאפשר להוציא מיד את העצורים מקניה  ,ובכך לשכך את

זעמם  ,ובו  -בזמן להאריך את דרכם כך שיוחזרו ארצה רק לאחר תום ההפוגה  .בין השאר הוצע
להעביר את העצורים דרך קירנאיקה שבלוב  ,שהיתה נתונה תחת מינהל צבאי

בריטי .

84

משרד  -המושבות לא זנח גם את נושא המשמר על המהנה  .משרד  -ההגנה נתבקש לספק מיידית
תגבורת משמר אירופי  ,אם לא יהיה מנוס מהשארת העצורים בקניה לאחר

ה 15 -

ביוני  .המפקד

הכללי של הכוחות במזרח  -התיכון אכן הורה על העברת פלוגת חיל  -רגלים בריטית מאריתריאה
לצורך משימה

לשם

ב 14 -

זו .

ב 12 -

בחודש .

85

ביוני כבר עשתה הפלוגה את דרכה לגילגיל  ,והיא היתה אמורה להגיע

אך שלטונות קניה היו להוטים להשתחרר מיד מאחריותם על המחנה ,

ומשרד  -המושבות לא חדל ממאמציו לחפש פתרון שיתבסס על פינוי מיידי של העצורים

מקניה .

העברת ההכרעה למתווך האו "ם
באותם הימים חלה תזוזה משמעותית שהיתה כרוכה בהחלטת שר  -החוץ להעביר למתווך מטעם
האו " ם את ההכרעה בשאלת החזרת עצורי קניה במהלך תקופת
ב9 -

ההפוגה .

ביוני  ,בישיבת המטה הכללי הציע בווין כי הוא עצמו יפנה לברנאדוט  ,ויבקשו להכריע
149

84

במפגש של נציגי משרד  -המושבות ומשרד  -המלחמה שנערך ב  8 -ביוני  ,הומלץ לנסות לפעול להטסת העצורים
לקירנאיקה  ,לשכנם שם ארעית ובהגיע המועד להעכירם דרך הים לארץ  -ישראל  .ראה רשימה של ביית לתיק 8 ,

85

ביוני 371 /68640/ 88143 , 1948כ) ע . PRO ,
משר  -ההגנה אלכסנדר לבווין  12 ,ביוני  ) ( 371 / 68640 / 88129 , 1948ע

. PRO ,

שולמית אליאש

בעניין הכנסת גולי קניה לארץ  -ישראל  .עוד באותו ערב אושרה הצעתו על  -ידי ראש  -הממשלה
ושר  -ההגנה  ,והם הסמיכוהו לפנות לברנאדוט מיד עם כניסת ההפוגה

לתוקפה .

86

דומה שהיה זה

צעד נבון וריאליסטי לעומת הקו הנוקשה של פקידות משרד  -החוזן  ,שהרי מספרם של עצורי קניה
היה קטן ביחס

ל 11 -

אלף העולים הבלחי  -ליגאליים כשירי הגיוס שהיו כלואים

בקפריסין .

87

ההפוגה בארץ  -ישראל נכנסה לתוקפה ב 11 -ביוני  ,אך רק ב  18 -בחודש פנה משרד  -החוץ
 .לברנאדוט  -שישב אותה עת בקהיר  -וביקשו להכריע בדחיפות בשאלת
הבריטי במברק

החזרת עצורי קניה

לארץ  -ישראל .

את ההתמהמהות בשיגור המברק לברנאדוט יש לתלות בחילוקי הדעות בין משרד  -החוץ

למשרד  -המושבות בנוגע לתוכן המברק ולניסוחו  .הגרסה המקורית של המברק הוכנה על  -ידי

משרד  -החוץ בהתייעצות עם משרד  -המושבות ; הגרסה הסופית הוכנה על  -ידי משרד  -החקן בלבד .
ההבדלים בין הגרסאות משקפים את השוני הברור בין עמדות שני המשרדים  .פקידות משרד  -החוץ
לא יכלה אמנם לעמוד על שלה מול אישיותו הסמכותית של בווין  ,ונאלצה לאמץ את גישתו
להעביר את ההכרעה לברנאדוט  .אך זה היה מבחינתה המירב שיש לעשותו  .לעומתה  ,גרס משרד -

המושבות  ,שהשתוקק לחיסולו המהיר של המחנה בקניה  ,כי אין להסתפק בפנייה פסיבית
לברנאדוט  ,ויש ללחוץ עליו שיכריע בעד החזרת העצורים ארצה תוך כדי

ההפוגה .

בגרסה המקורית צוינה גם דחיפות החזרת העצורים לארץ  -ישראל על רקע החשש מפני
התפרצות דמים במחנה  .משרד  -החרן השמיט סעיף זה מן הגרסה המתוקנת  ,הואיל והוא ראה בו
הודאה מבישה

החושפת את אוזלת -ידם של הבריטים בשמירת הסדר במושבה המצויה בשליטתם .

לשם הנמקת הדחיפות שבהחזרת העצורים העדיף משרד  -החוץ להטעים לפני ברנאדוט את

ההתחייבות שניתנה לעצורים על  -ידי שלטונות קניה להעבירם לארץ  -ישראל החל

ב 15 -

ביוני .

חרף הסתייגות משרד  -המושבות  ,אישר שר  -החוץ את הגרסה המתוקנת של המברק  ,והוא
נשלח לברנאדוט  .במברק יעץ משרד  -החוץ לברנאדוט  ,כי יכריע בשאלת השבת העצורים לארץ
תוך התייעצות עם הרשויות היהודיות והערביות המוסמכות  ,שכן עליו להבטיח  ,כי היהודים
ייאותו לקבלם והערבים לא יערימו קשיים על הכנסתם
תשובת ברנאדוט הועברה למשרד  -החוץ

ב 28 -

ארצה .

88

ביוני  .למעלה משבוע קודם  -לכן הבהיר המתווך

את עמדתו לשר  -החוץ של מדינת -ישראל  ,משה שרתוק  ,שהוכנס לעובי  -הקורה על  -ידי אגודת
' לאסירינו'  ,וקיים מגעים עם ברנאדוט לזירוז השבת העצורים ארצה  .המתווך אף נתן פומבי

לעמדתו במסיבת עתונאים שקיים בתל  -אביב

ב 18 -

ביוני  ,וגם טרח להעבירה לעצורים

עצמם .

89

ברנאדוט פסק  ,כי סעיפי ההפוגה חלים על עולים בלבד  ,ואין להחילם על עצורי קניה  ,שהם

.

אזרחי ארץ  -ישראל או תושבי הארץ  ,האמורים לשוב אליה אשר לצד המעשי של הבעיה ,

86
87
88

150
89

שם  .על מפגש ראש  -הממשלה  ,שר  -החרן ושר  -ההגנה כ  9 -ביוני
פרוינדליך ( לעיל  ,הערה  , )71עמ ' . 307 , 111
מברק משרד  -החוץ לשגרירות בקהיר ובו הפנייה לברנאדוט  18 ,ביוני

, 1948

ראה . PRO , 1)1371 / 68640/ 88144 :
; 1948

רשימות של ביית לתיק ,

15

ביוני

) ו . PRO ,

 17 , 1948ביוני  ; 1948רשימות של בארוז  ,רייס וסרג ' נט  15 ,ביוני 371 / 68640/ 88243 , 1948כ
הבוקר  ; 20 . 6 . 1948 ,מכתב כרנאדוט מרודוס לשטרנברג  23 ,ביוני  , 1948מ " ז כ . 24 /4 / 15מכתב זה מעניין בעיקר
 British Internmentת , ' Israel Citizens 1היינו המתווך קיבל את התיזה
משום שהוא מופנה אל ' Kenya

המשפטית של העצורים  ,שהוזכרה לעיל  ,כי מתוקף מעמדם כאזרחי מדינה עצמאית אין לבריטים סמכות ועילה
לעצרם עוד .

השבת גולי קניה

ברנאדוט גרס  ,כי ביצוע החזרת העצורים נתון בידי הרשויות היהודיות והבריטיות  ,ועליהן
להחליט אם הן רוצות בהחזרת הגולים

ומתי.

90

השבת הגולים ארצה ופרשת ' אלטלנה '
לאחר שעמדת ברנאדוט הובהרה למשרד  -החרן  ,ואף קיבלה פרסום פומבי  ,שוב לא יכול היה
משרד  -החוץ לחפש לעצמו אמתלות בסעיפי הסכם ההפוגה  .משרד  -החוץ אמנם שאף עדיין לעכב

את החזרת העצורים לארץ  -ישראל  ,כדי לרצות את העולם הערבי  ,אבל מעתה לא היה אפשר

למצוא בהסכם ההפוגה בסיס משפטי לעיכוב ההחזרה  .יתרה מזאת  ,לאחר חיסול השלטון הבריטי
בארץ  -ישראל היה המשך החזקתם של העצורים בקניה לדבר שהדעת אינה סובלת ; מעשה משולל

כל הצדקה פוליטית וליגאלית ומנוגד לכללי ההומניטריות  .משרד  -החוץ לא התקשה בוודאי

להעריך  ,כי העצורים וקרוביהם לא יחרישו וינסו ליצור דעת  -קהל עולמית כנגד הבריטים בעניין

זה .
העצורים אכן כתבו תזכיר מחאה נוסף נגד בריטניה  ,והוא נשלח ב  24 -ביוני אל אישים  ,מוסדות ,
סוכנויות ידיעות  ,לרבות טא " ס  ,ומערכות עיתונים ברחבי העולם  9 ! .קרוביהם אף פנו לצלב  -האדום

ולברנ אד וט .

92

ב 30 -

ביוני פתחו ח מישה עצורים באופן ס פונט ני בשבי תת  -רעב  ,והודיעו שבכוונתם

ארצה .

להמשיכה עד שיוחזרו

93

ברנאדוט לא שעה להצעת משרד  -החוץ ולא בירר את עמדת הרשויות הערביות והיהודיות

.

בשאלת החזרת העצורים  ,אלא הגיע להכרעה על סמך פירוש משפטי של הסכם ההפוגה פקידות
משרד -החוון עדיין התחבטה זמן  -מה בשאלה  ,אם יש להיוועץ בערבים בטרם יוחל בהחזרת
העצורים לארץ  .בסופו של דבר הבינה  ,כי אין טעם  ,ואף יהיה זה משגה  ,להיוועץ בליגה הערבית
או בנציגי מדינות  -ערב בעניין אשר כזה  ,הואיל וברור מראש כי הערבים יביעו התנגדות תקיפה

.

להחזרת העצורים ארצה ההתייעצות תסב אפוא נזק לבריטים  ,משום שהם ימצאו עצמם מחויבים
לפעול בהתעלמות מהדעה הערבית ובניגוד

לה .

פרשת ' אלטלנה '  ,שניסרה עדיין בחללו של העולם באותם ימים של שלהי יוני  ,תרמה גם היא

להפסקת ההתלבטות בשאלה זו  .פקידות משרד  -החרן  ,שראתה  -בלא מעט שמחה לאיד  -את
90

מברק הוילנד )  , ( Harold A . D . Hoylandהקונסול הבריטי ברודוס ( שם שהה
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 28ביוני 371 / 68640/ 88243 , 1948נ)ע . PRO ,
ראה  :התזכיר ויעדי שיגורו  ,מ " ז כ . 42 /4 / 15הפנייה לסובייטים לא היתה נוחה לבריטים  ,שכן היא הביאה
למעורבותם בפרשה  .מאיר שמגר ( אז  -שטרנברג  ,שימש כנציג החיצוני האחרון של המחנה ) מסר לי כי

92

המתווך ) ,

למשרד  -החרן הבריטי ,

הפנייה לגורם הסובייטי הניבה תוצאות ישירות  ,אחד הנציגים הרוסיים באו " ם העלה שם ( בדיוני אחת הוועדות ,
כנראה ) את פרשת גולי קניה וקרא את התזכיר  .הנציג הבריטי הנבוך לא ידע מה להשיב  ,הוא נועץ במקום כנציג
ישראל  ,והלה מסר לו  ,כי יש הכטחה בריטית להחזיר את הגולים .
ראה פניית אבן זהר לצלב  -האדום במברקיו מ  28 -ביוני  1948ומ  2 -ביולי  . 1948על פנ = ת הצלב  -האדום למשרד -
המושבות ראה במברקו לאבן זהר  1 ,ביולי  , 1948גנזך  ,חטיבה  ; 57 / 50על מפגש בא  -כוח ועד הורי העצורים עם
ברנאדוט בתל  -אביב בשלהי יוני ראה  :שידור ב ' קול ישראל ' לעצורי קניה מפי אבן זהר [ אין תאריך  .מתוכנו
מתברר כי שודר לאחר

93

ה 30 -

ביוני  , ] 1948גנזך  ,חטיבה

ניב וסיון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

.285

.71 /40

הפעם היתה שביתת  -הרעב אמיתית  .פנחס גינוסר  ,מעצורי המחנה ואחד

השובתים  ,מסר לי  ,כי הוא וחבריו נכנסו אל בין גדרות המחנה כדי שלא יוכלו להכריחם לאכול  .לדבריו ,
העצורים שקלו גם את האפשרות לעלות על גל התסיסה האנטי  -קולוניאלית בקניה ולהפחן כרוזים נגד
השלטונות בשם מחתרת הקיקויו .

וט ו

בעלייה לאחד המטוסים המחזירים את העצורים לארץ ( יולי

) 1948

ההתנגשות הקטלנית בין ממשלת ישראל לבין האצ " ל  ,סברה  ,כי יש סיכוי שהצד הערבי יביט
בצורה אחרת  ,חיובית יותר  ,על החזרת גולי קניה לארץ  ,וזאת משום שהדבר עלול לערער את
יציבות המדינה היהודית מבפנים  ,בבחינת תוספת שמן למדורת המתיחות בין חוגי האצ " ל לבין
ראשי המדינה

היהודית .

94

אבל ניתן להעריך את הדברים בצורה

הפוכה .

אפשר כי העובדה

שבמהלך פרשה זו הוכח כלפי פנים וכלפי חוץ שהאצ " ל אינו עוד בגדר טוען לשלטון במדינה  ,היא
שהקלה על הבריטים להחליט להשיב את הגולים ארצה  .פרשת ' אלטלנה ' הביאה לקרע מוחלט

ביחסים שבין הממשלה הזמנית של מדינת ישראל לאצ " ל  .בלילה שלאחר

ה 22 -

ביוני  -היום

שבו הופגזה ' אלטלנה ' על  -ידי כוחות צה " ל  -החל מבצע ' טיהור ' שערכו חטיבות פלמ " ח

ואנשים מחטיבת ' קריתי ' לשבירת התנגדות האצ " ל  .רבים
האצ " ל הגיב

ב 24 -

מאנשי האצ " ל נעצרו ופורקו מנשקם .

ביוני בהודעה פומבית ובה מסר בין היתר  ,כי איננו מכיר עוד בממשלה הזמנית

של מדינת ישראל ודרש את התפטרותה המיידית  .לא יפלא אפוא מדוע הגבירה פרשת ' אלטלנה '
גם את התעניינות משרד  -החוץ הבריטי בעמדת הרשויות הישראליות לגבי החזרת העצורים  .כאשר
נבדק העניין אצל לינטון

) ( Joseph Linton

המזכיר המדיני במשרד הסוכנות היהודית בלונדון ,

התברר כי רשויות המדינה היהודית רוצות בהחזרת העצורים לארץ  -ישראל ללא

דיחוי .

95

שאיפה זו של הרשויות הישראליות טעונה הסבר  ,על רקע היחסים המתוחים בין האצ " ל לבין

1 212

94

95

רשימות של נילי ושל ביית לתיק  29 ,ביוני 8752 , 1948ע 371 /68640/כ)ע . PRO ,
רשימה של ביית לתיק  30 ,ביוני  , 1948שם .

חניית ביניים בדרך ארצה .

ג ' ובר שבגבול סודאן ( 7

ביולי

) 1948

הממשלה הזמנית של מדינת -ישראל בעקבות פרשת ' אלטלנה ' וספיחיה  .דברים שכתב משה
שרתוק לליאו כהן ולראובן שילוח  ,שהיו אנשי הקשר עם מתווך האו " ם ברודוס מטעם משרד -
החוץ הישראלי  ,עשויים לשפוך אור על גישת ראשי המדינה היהודית לעצורי קניה בעצם הימים
ההם  .בדברי שרתוק ניכרת הבחנה בין יחסו לעצם החזרתם ארצה לבין יחסו אליהם כמשתייכים

למחנה ' הפורשים '  .שרתוק גרס  ,כי בתור אזרחי ארץ  -ישראל ותושביה אין לאיש הזכות להחזיק
את העצורים בחוץ  -לארץ כנגד רצונם  ,ולכן יש לתבוע נמרצות את החזרתם  .כוונתו היתה לומר  ,כי
החל

ב 15 -

במאי  ,כשזכה היישוב בריבונות מלאה  ,הוא

השתחרר כליל מהאפוטרופסות הבריטית .

מדינת  -ישראל בתוקף ריבונותה היא האחראית לאזרחיה  ,ותתנגד לכל מעצר בלתי חוקי  ,בין בארץ
ובין בחוץ  -לארץ  ,של כל אזרח או תושב שלה  ,תהיה זהותו הפוליטית אשר תהיה  .אולם בכך תמה
תמיכת שרתוק בעצורי קניה  .הוא לא בטה בנאמנותם למדינה ובכך שקיבלו את הסכם ההפוגה ,
ושקל לדרוש מהם  ,עם בואם ארצה  ,התחייבות ל ' התנהגות

טובה ' .

הוא אף הרהר ברעיון

להכניסתם למעצר מיד עם בואם  ,כדי להבטיח את הסדר הפנימי ולמנוע את הפרת

ההפוגה .

96

ההחלטה הסופית להחזיר את עצורי קניה לארץ  -ישראל נתקבלה בעקבות שאילתה בעניין
העצורים  ,שהגיש חבר הפרלמנט היהודי מטעם מפלגת הלייבור ד " ר סיגל
הגיש את השאילתה לאחר שקיבל את תזכיר המחאה מן

מכתבו לכהן ולשילוח ברודוס ,

ביוני

96

ראה

97

את הדברים מסר לי מאיר שמגר  ,אשר כנציג

24

העצורים .

97

) Samuel Segal

;;

סיגל

משרד  -המושבות נדרש

 , 1948פרוינדליך ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ ' .214
החיצוני של המחנה עמד בקשרים עם סיגל .

1213

שולמית אליאש

להשיב על שאילתה זו

ב 30 -

.

ביוני הואיל ומשרד  -המושבות השתוקק כאמור כי התשובה

לפרלמנט תכלול כבר הודעה על הוצאתם המיידית של העצורים מקניה ,

בעניין .

החוון לקבל החלטה

98

הומרץ אפוא משרד -

ואכן התשובה לשאילתה כללה הודעה על הסידורים הננקטים

לשיבתם המיידית של העצורים לארץ  -ישראל .
ב  1 -ביולי נמסר דבר ההחלטה לעצורי קניה  .ב  6 -ביולי נפתחו שערי המחנה בגילגיל  ,ועצוריו
הוסעו לשדה  -התעופה של ניירובי  .למחרת הוחל בהטסתם לטוברוק שבקירנאיקה ; שם הועלו על
ספינה בריטית  ' ,אושן ויגור ' )  , ( Ocean vigourשסיפונה משורג בגדרות תיל  .ב 9 -ביולי לפנות
ערב הפליגה הספינה לכיוון תל  -אביב  .בבוקר ה  12 -ביולי נסתיימה הדרמה של הגלות באפריקה ,
כאשר הספינה הבריטית ועליה הגולים נכנסה לתחום המים הטריטוריאליים של מדינת -ישראל .
99

100

שר ההיסטוריה חמד לו לצון  :השושן ויגור '  ,שעל סיפונה גורשו מעפילים מחופי ארץ  -ישראל

החופשית.

אל מהנות המעצר בקפריסין  ,היא שהחזירה את עצורי קניה אל מדינתם

בסופו  -של  -דבר נתגשם רצונם של הבריטים  ,שלא להחזיר את העצורים לארץ  -ישראל תוך כדי
ההפוגה  .מבצע העברת העצורים החל אמנם בתקופת ההפוגה  ,אך הם הגיעו לארץ לאחר תום
ההפוגה הראשונה  ,בעיצומם של קרבות

154

98
99

' עשרת הימים ' .

רשימה של ביית לתיק  29 ,כיוני 8752 , 1948ע 0371 /68640 /ע
ראה תשובת סגן שר  -המושבות ריז  -ויליאמס לפרלמנט  30 ,ביוני
452 , London 1948 , 0015 . 214 -215

,

100

לארץ  -ישראל ראה :
ויניצקי ( לעיל  ,הערה

,~ 1948

 . Commons, Oiacialעל ההחלטה לביצוע החזרתם המיידית

מברק משרד  -החוץ לחרטום ,
 , ) 20עמ '

. PRO ,

Jiouse of

,

Parliamentary~ .

257 - 246 , 242י

2

ביולי 8752 , 1948ע 371 / 68640/כ ) ע

. PRO ,

(ז

,

ישי %

" ףי

(;.

ןןנז ,,
ף

ל י-
~

י י י" " י
[ך 5

-

ףן

שאלת ירושלים בראשית מלחמת העצמאות

--

-

מיטי גולני
אלחנן אורן
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הדיון נערך במסגרת המרכז לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה
העברית  ,ירושלים  ,י " ר בטבת

תשמ " ט ( ) 26 . 12 1988

.

הנהגת היישוב ושאלת ירושלים במלחמת העצמאות

( דצמבר

-

1947

מאי

) 1948

מוטי גולני

א
המדיניות של הנהגת היישוב בעניין ירושלים במהלך מלחמת העצמאות מעוררת שאלות אשר
נדמה מטרידות רבים גם היום  :הכיצד ויתרה ההנהגה על ירושלים ערב מלחמת העצמאות
תיתכן ' ציונות ללא ציון '

המלחמתי של היישוב
ישראל כבירה

?

?

?

כלום

כיצד היתה אותה ירושלים  ,לפחות מאפריל  , 1948למוקד המאמץ

וכיצד  ,שנתיים בלבד לאחר הוויתור על העיר  ,הכריזה עליה ממשלת -

?

ענייני כאן לנסות ולנתח את המדיניות של הנהגת היישוב בשאלות אלה בפרספקטיבה הרחבה
שלה  -מן ההיבט של המדיניות הבינלאומית  ,מן ההיבט של הפוליטיקה הפנים יישובית  ,וכמובן
מן ההיבט

הצבאי .

במסגרת זו נעסוק באירועים ובהתפתחויות עד מאי  , 1948מועד הקמתה של מדינת

ישראל .

ארצה לטעון כי עם הקמת המדינה ופלישת המדינות הערביות כבר היתה למעשה הנסיגה

הפורמלית מן הוויתור על ירושלים שאלה של זמן  .ההתרחשויות  ,הן המדיניות והן הצבאיות ,
בחורף של אותה שנה הביאו למעשה  ,גם אם עדיין לא להלכה  ,להכללתה של ירושלים בגבולות

המדינה היהודית העומדת לקום  .במאי החל תהליך שראשיתו סיפוח ירושלים וסופו הכתרתה

כבירה בדצמבר . 1949
ראשיתו של הדיון בשאלת ירושלים לא בדצמבר  , 1947עם תחילת המלחמה  ,אלא עשר שנים

קודם לכן  ,בשנת  , 1937עת עלתה לראשונה לדיון פומבי האפשרות לחלק את ארץ  -ישראל בין

היהודים לבין הערבים היושבים בה .
תקצר היריעה מלתאר כאן בפרטים את גיבושה של המדיניות הציונית בעניין ירושלים בשנים

. 1938 - 1937

נסתפק בציון העובדה כי בכל תוכנית לחלוקתה של ארץ  -ישראל יוחד לירושלים

מקום נפרד  -והסיבות  ,כך נדמה  ,ידועות  .לאחר ביקורה בארץ של ' ועדת החקירה המלכותית ' ,

ועדת פיל  ,בחורף  , 1937 - 1936החלו דיונים בפורומים שונים של היישוב וההסתדרות הציונית על

_

 56ני
)1

העמדה שיש להציג מול תוכנית בריטית אפשרית לחלוקת ארץ  -ישראל  .עוד לפני פרסום דו " ח

הוועדה בלונדון  ,ביולי  , 1937בשלה ההכרה בקרב ההנהגה הציונית כי הסיכוי להחלתה של
1T
ל ירושלים טמון בחלוקת העיר  .לגישה זו ניתן פומבי כבר באותו
~

1

בן  -גוריון העביר תוכנית ברוח זו לבריטים באמצעות פנחס רוטנברג  .ראה  :יומן בן  -גוריון  ,לונדון  7 ,ביוני
אב " ג  ,חטיבת

היומן .

, 1937

אכן  ,רעיונות בלתי מגובשים בדבר הצורך להפריד בין העיר המזרחית לבין העיר המערבית ,

בניין

שבה עיקר האוכלוסייה יהודית ואין בה מקומות קדושים  ,עלו עוד קודם  .אלא שכעת צריך היה

"

לגבש רעיונות אלה לכלל תוכנית מדינית ברורה  .חלוקתה של ירושלים ראשיתה  ,אם  -כן  ,בתוכנית

ת

המוסדות

לאומיים ( במרכז
)'

ציונית אשר לא היתה מקובלת על הבריטים  ,ואין צורך לומר שגם לא על הערבים  .עוד יצוין כי לא
דובר אז על חלוקת העיר עם גורם ערבי כלשהו  ,אלא עם

הבריטים .

2

את סיכום גישת ההנהגה לשאלת ירושלים אפשר לראות בתוכנית החלוקה אשר הגיש דוד בן -

גוריון לוועדת פיל ביוני . 1937

הודגש שם כי למרות התנגדותם העקרונית לחלוקה ( היתה זו עמדה

טקטית בלבד ) יקבלו אותה היהודים  ,אולם רק בתנאים מסוימים  ,ואחד מהם

:

' ירושלים החדשה

מחוץ לחומה בתוך מדינת היהודים וכל תושבי ירושלים [היהודים ] אזרחי המדינה העברית  .השטח

היהודי בירושלים יכלול את הר  -הצופים '  ,כמו  -כן עלתה הדרישה למסדרון יבשתי בין ירושלים
לבין

2

תל  -אביב .

3

רעיונות ראשונים ברוח זו אפשר למצוא כבר אצל הרצל בשעתו  .אך רק לאחר מאורעות תרפ " ט  ,על רקע הזעזוע
שפקד את היישוב והמאבק המתעצם על השלטון בעיריית ירושלים  ,החלו הרעיונות הכלליים ללבוש צורה של
תוכנית ממשית המדברת על הצורך בחלוקה מוניציפלית בירושלים  ,על כסיס לאומי  .ראה  :חיה הראל  ' ,יחסו של
הרצל לירושלים '  ,חגית לבסקי

טבת ,

( עורכת ) ,

בן  -גוריון וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אכיכ  , 1985עמ ' . 135

ירושלים בתקופת המנדט '  ,א ' שאלתיאל

. 312 - 310
3

ירושלים בתודעה ובעשיה הציונית  ,ירושלים תשמ " ט ,

יומן בן  -גוריון  ,לעיל  ,הערה . 1

( עורך ) ,

עמ ' ; 90 - 75

ש'

וכן אצל פ " א אלסברג  ' ,המאבק על ראשות עיריית

פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

1157

ועדת החקירה
המיוחדת מטעם

האו " ם  ,בישיבתה

בבניין ימק " א ( יולי
) 1947

האישים שעמדו בראש המצדדים בחלוקת ירושלים בשנת  , 1937במיוחד בן  -גוריון ומשה שרתוק ,

גישתם בנושא זה לא השתנתה עקרונית  ,ואף נוספה לה

היו במרכז העשייה גם בשנים . 1948 - 1947
עוצמה פוליטית  .עם החזרה אל רעיון החלוקה  ,בשנת  , 1946חזרה ההנהגה גם אל מדיניותה בעניין
ירושלים  ,דהיינו אל חלוקתה .
בעדויות לפני ועדת החקירה של האו " ם  , UNSCOP ,ביולי

1947

בירושלים  ,בעת דיוני הסיכום

שלה בז ' נבה באוגוסט ובראשית הדיון על המלצות הוועדה באו " ם  ,בספטמבר  -אוקטובר  ,הציגו
הנציגים הציוניים גישה שעיקרה הסכמה לחלוקה  ,אם יינתן ליהודים מה שנקבע בתוכנית פיל

בתוספת הנגב ומערב ירושלים  .במסגרת המאמץ לכלול את מערב  -ירושלים בגבולות המדינה
הודגש ההבדל שבין שאלת המקומות הקדושים בארץ  -ישראל בכלל לבין שאלת מערב  -ירושלים ,
4

ע1212

שהיא עיר חדשה יחסית  ,נקייה ממקומות קדושים ובעלת רוב יהודי מוצק .
4

ראה למשל בעדותו של בן  -גוריון לפני ועדת החקירה המיוחדת של האו " ם
ביולי

, 1947

;2

,

0.
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דיון  :הנהגת היישוב ושאלת ירושלים

1 7ךן

עד  -מהרה התברר כי אין כל סיכוי שהגישה הציונית כלפי ירושלים תתקבל בוועדה  ,גם לא אצל

אוהדי העניין הציוני שם  .בתגובותיהם של משה שרתוק ובן  -גוריון לעובדה זו  ,כבר לפני הדיון
באו " ם  ,אפשר למצוא את זרע הוויתור בעתיד על ירושלים  .באוגוסט

אמר שרתוק לחברי

1947

הוועד הפועל הציוני שהתכנסו בציריך  ' :הכניסה הזאת שלנו [ לאו " ם ] באותה בדידות שבה נכנסנו ,
באותו מעט הכח שהיא מבטאת בשבילנו  ,מחייבת אותנו להסתכלות מציאותית ומפוקחת ואכזרית

כלפי עצמנו וכלפי העולם בהעריכנו אותו  . ' . . .עם פרסום המלצות הוועדה כתב בן  -גוריון כי יעשה
הכל שהצעות הרוב ( באונסקו " פ ) תתקבלנה עם תיקונים  ,ואם לא  ' -נקבלן ללא

תיקונים ' .

5

במגעים שנוהלו לקראת כינוס העצרת עם נציגי מדינות אשר הביעו תמיכה עקרונית בחלוקת
ארץ  -ישראל עלה שוב ושוב הקושי שגורמת להם הגישה הציונית כלפי ירושלים  .בהנהלת
הסוכנות נאלצו להשלים עם בינאומה של ירושלים בהתאם להמלצות הרוב

באונסקו " פ .

היה זה קורבן לאומי  -רוחני חמור למען מה שהוערך אז כהכרחי  :רוב למדינה יהודית בחלק
מארץ  -ישראל  ,כחלק ממה שעשוי היה להיות פתרון הסכסוך היהודי  -ערבי ופתרון בעיית העקורים
באירופה  .בסוכנות התכוננו ברצינות רבה לקראת ההתמודדות עם המציאות הבינלאומית הקרובה

לבוא בירושלים  .יחד עם זאת  ,מעולם לא הכריזה הסוכנות כי קבלת בינאום ירושלים על  -ידה היא
צעד חד  -צדדי  .היתה זו הסכמה מעשית  ,כנה  ,בוודאי לא הכרעה

ערכית  -מוסרית .

ערב ההצבעה בעצרת עשתה משלחת הסוכנות ליד האו " ם מאמץ ניכר להפיק את המירב

מהמלצות אונסקו " פ בעניין ירושלים  .ואכן אפשר למצוא בהחלטת העצרת הכללית מן

ה 29 -

בנובמבר סעיפים רבים הנותנים ביטוי לעמדת הרוב היהודי בירושלים ולקשר שלו עם המדינה

היהודית  ,וכן מאפשרים למדינה היהודית להשפיע על המתרחש ' בקריה הבין  -לאומית של

ירושלים ' .

6

ג
בדצמבר  , 1947בתגובה על תוכנית החלוקה  ,שעל  -פיה ירושלים היתה מחוץ לגבולות שתי

המדינות העתידות לקום  ,היהודית והערבית  ,פרצו המאורעות  ,שהיו אחר  -כך למלחמה .
בירושלים הוצב אתגר להנהגה כבר בשבוע הראשון של דצמבר  .כידוע נשרף המרכז המסחרי
באזור ממילא ורח ' הנסיכה מרי ( שלומציון היום ) כבר ב  2 -בחודש  .בהסכימה לבינאום ירושלים
לא הסירה הנהגת היישוב מעצמה את האחריות לבטחונה של האוכלוסייה היהודית בעיר  .אך אין
להתעלם מן המתח שבין הדאגה לבטחון לבין הוויתור

בתהליך שראשיתו בדצמבר

1947

וסופו באפריל  -מאי

המדיני .
1948

הלך והתברר כי הפעילות הצבאית

הנדרשת בירושלים ובדרך אליה  ,אינה עולה בקנה אחד עם המדיניות שהנהלת הסוכנות התחייבה
לנקוט שעה שסמכה את ידיה על החלטת העצרת הכללית  .ההתפתחויות הצבאיות  ,כמו גם

5

6

דבריו של שרתוק בדיוני הוועד הפועל הציוני כציריך  25 ,באוגוסט  , 1947אצ " מ  ; 525 / 320 ,ומכתב בן  -גוריון
לפולה  ,יומן בן  -גוריון  7 ,בספטמבר  , 1947אכ " ג  ,חטיבת היומן .

,

 tcity ofJerusalemג ,
השווה את החלטת העצרת הכללית בעניין ירושלים מ  29 -בנובמבר Part 111 : 1947
יוגב ( עורך )  ,תעודות מדיניות ודיפלומטיות  :דצמבר  - 1947מאי  , 1948ירושלים תש " ם  ,עמ '  [ 820 - 815להלן :
תעודות מדיניות ]  ,עם דרישותיו של שרתוק בתזכיר ל ' ועדת המשנה לענייני גבולות ' של ' הוועדה המקבילה ' ,
הפורום שבו דנו המדינות החברות כאו " ם בסתיו

1947

כהמלצות הרוב

באונסקו " פ .

ק (12

~

המדיניות  ,ביטלו אחת לאחת את כל אותן ההנחות שעליהן נשענה המדיניות הציונית בירושלים

ערב המלחמה .
אף  -כי לכאורה אמורה היתה ירושלים להיות מוגנת על  -ידי כח חיצוני בהסכמה בינלאומית ,
הנה דווקא בה פרצו המאורעות מוקדם מאוד ובעוצמה רבה יחסית  .הסכמה בינלאומית לכאורה זו
היא שיצרה

בסופו  -של  -דבר חוסר ודאות פוליטית שהביאה לתסיסה  ,משהסתבר כי אין בה ממש .

אל אלה אפשר להוסיף את נתוניה הדמוגרפיים והגיאוגראפיים המיוחדים של ירושלים כעיר
מעורבת שקשה להגדיר בה רצף טריטוריאלי יהודי או ערבי  .עובדה זו וישיבת הבריטים באזורי
הבטחון במרכז העיר פגעו קשה בתושבים וביכולתם להמשיך ולנהל את חייהם עם גבור

המתיחות .
תחילתה של האלימות  ,כאמור  ,במרכז העיר  .עיקרה פעולות לא מתוכננות של קבוצות ( לעתים
המונים ) ויחידים  .כבר מן ההתחלה נמצאו הערבים יוזמים והיהודים מגיבים  ,בדרך  -כלל במתכונת

דומה לזו של ההתקפה הערבית .

7

מאמצע דצמבר החלה להיווצר בעיה  ,אשר הגיעה לשיאה בסוף

מארס  -משבר התחבורה בדרך אל העיר ובעיר עצמה  ,בין המרכז לבין שכונות

בדצמבר הותקפה לראשונה שיירה לגוש  -עציון ונהרגו
הראשונה על הרובע היהודי בעיר

אנשים  ,ונערכה ההתקפה המרוכזת

העתיקה .

הרובע היהודי עמד במרכז דאגתה של ההנהגה בכל הרמות  .שאלת הגנתו והסירוב לפנותו ,

160
"
ה

10

הספר .

ב 11 -

4

7

בתגובה לשריפת המרכז המסחרי על  -ידי המון ערבי  ,ב  2 -בדצמבר  ,פרץ המון יהודי לאותו אזור  ,לאחר
שהסתלקו משם הבריטים  ,ופגע ברכוש ערכי  .ב ' הגנה ' חששו מאוד מהשתלטות ההמון הכלתי מאורגן  ,משני

הצדדים  ,על המאורעות  .לתיאור מפורט ואמין של האירועים במרכז המסחרי ראה  :יצחק לוי ( לויצה )  ,תשעה

קבין  :ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות  ,תל  -אביב

, 1986

עמ '

. 25 - 21

שוטר בריטי עורך
חיפושים אצל עוברים
חרבים בירושלים ,
פברואר

1948

למרות דרישת הבריטים ולחץ הערבים  ,עמדו במרכז התכתובת שבין ההנהגה בירושלים לזו

שבתל  -אביב גם עתה וגם מאוחר יותר  ,באפריל  -מאי  ,בפרשת הנסיונות להשיג הפוגה בירושלים .
ה ' הגנה ' החלה ליזום פעולות גמול והרתעה כבר בשליש האחרון של דצמבר  .יוזמות אלה

8

הביאו לחיכוך צבאי עם הבריטים  .מתגובותיהם אפשר היה ללמוד מה חיוני עבורם  ,ולא פחות
חשוב  -מה אינו חיוני עבורם  .התברר כי בצירי הפינוי שלהם  ,בעיקר צפונה לכיוון שעפאט

ומשם למעלה בית  -חורון  ,אין הם מוכנים לסבול כל פעילות יהודית או ערבית  .לא כן בכביש

מערבה לתל  -אביב

;

שם הפסיקו את התנועה האזרחית שלהם כבר בסוף פברואר  ,השאירו את

הצבא במשאבות בלבד  ,והגבילו את התנועה הצבאית להכרחי  .האזור כולו נשאר למעשה חופשי

להתכתשות בין היהודים לבין הערבים  .ואכן  ,עיקר המערכה הצבאית עברה עם הזמן אל פאתי
העיר ואל הפריפריה הכפרית  ,ובעיקר זו שממערב  ,שם היה לערבים יתרון ברור  .אף כי בעיר עצמה

היה מלכתחילה יתרון ליהודים  ,אוזן יתרון זה על  -ידי יוזמה ערבית  ,אם בהתקפות שבהן הסתערו
על שכונות יהודיות  ,ואם בדרך של פיגועים המוניים ללא הבחנה  .בשיטה זו החלו היהודים
בפרשת סמירמיס בראשית ינואר  ,אך הערבים הביאו אותה לממדים גדולים בהרבה  .הכוונה

למכוניות התופת סמוך לפלסטיין  -פוסט  ,ברחוב בן  -יהודה ,

ואחר  -כך בחצר המוסדות הלאומיים .
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8

ראה למשל

:

מ ' רוזנברג ( קדרון )  ,המחלקה המדינית בירושלים  ,לג ' מאירסון ,

4

כינואר  , 1948אצ " מ ,

 . 525 /40015הדיון אצל כן  -גוריון על בעיית העיר העתיקה  ,שנערך ב  25 -בינואר
וג ' ריבלין ( עורכים )  ,דוד בן  -גוריון  :יומן המלחמה  ,תל  -אביב  , 1982עמ '  182נלהלן  :יומן המלחמה ]  .מכתבה של
, 1948

מאירסון אל הנציב העליון  ,הגנרל א ' קנינגהם ,

7

במאי  , 1948ראה

:

פורסם על  -ידי

תעודות מדיניות  ,עמ '

א ' אורן

. 746 - 745

ון/

/

מוטי גרני

הפיצוצים הללו השפיעו קשה על ההנהגה ועל כלל האוכלוסייה היהודית בירושלים .
האצ " ל והלח " י עסקו בחודשים דצמבר  -פברואר בפעולות יזומות משלהם .

פעולות אלה

השאירו רושם עז  ,וגררו תגובות בריטיות תכופות  ,אשר פגעו קשה בהישגיה המוגבלים של

ה ' הגנה '  .את השפעתם של הארגונים הפורשים יש להגדיר לא על פי כוונותיהם אלא על פי תוצאות

מעשיהם .
בדיעבד  ,עיקר השפעתם היתה לא במערכה הצבאית וגם לא בזו המדינית  -אלא במערכה על
נפשו של הציבור ויכולת עמידתו  .לשני הארגונים היה בירושלים מאחז חזק ביחס  .האצ " ל והלח " י
שמו לעצמם למטרה להציג אלטרנטיבה מדינית  ,ובעיקר צבאית  ,לדרך פעולתה של הנהלת

הסוכנות והזרוע הבטחונית שלה  ,ה ' הגנה '  .הם ראו עצמם כנושאי דגלה של דרך אחרת  ,אמיצה

יותר  ,ריאלית יותר  .על  -פי תפיסתם היה הוויתור על ירושלים משגה חמור אך גם אופייני של
הנהלת הסוכנות  .למרות מספרם הדל והעוינות כלפיהם חונכו חברי הארגונים הללו לראות את
עצמם פורצי הדרך אשר יסחפו בכוח הדוגמה את היישוב המאורגן

כולו .

לא היינו עוסקים בסוגיה זו אלמלא הטרידה את ההנהגה  ,שחששה מהשפעתם הציבורית של
הארגונים הללו  .בפרספקטיבה היסטורית אפשר להבחין בהבדל שבין שאיפותיהם של האצ " ל
והלח " י לבין יכולתם למעשה  .כוחם המועט  ,שיטת הלחימה שלהם  ,שהתאימה פחות ופחות
לנסיבות החדשות  ,ומצוקת הציוד והמזון  ,הביאו לכך שלמרות רצונם העז לפעול  ,יצאו האירגונים

הללו ממעגל הפעילות המבצעית במשך פרק  -זמן ניכר בתקופה הנדונה כאן  .האצ " ל  ,אף  -כי היה
ראשון לפעולה יזומה בירושלים  ,חדל לפעול

ב 25 -

בפברואר  .הלח " י הפסיק את פעולתו

ב 13 -

במארס  .הארגונים חזרו לפעילות מבצעית רק ב  9 -באפריל  ,בפעולת דיר  -יאמין  .אחריה שוב חדלו ,
וחזרו לפעולה  ,הפעם בתיאום עם ה ' הגנה '  ,רק לקראת אמצע מאי  -קודם האצ " ל ואחריו גם

הלח " י  .אין עדות לכך כי נעשה מהלך צבאי או מדיני משמעותי כלשהו בעניין ירושלים בהשפעתם
של האצ " ל

והלח " י .

9

נדמה כי כאן המקום למספר הערות על האוכלוסייה היהודית בירושלים  .ההנהגה היתה חסרה
בירושלים אותו מגע אינטימי שהיה לה עם ראשי הציבור במקומות רבים אחרים בארץ  .לעובדה זו

היו השלכות חמורות במיוחד שעה שמצבה של האוכלוסייה בירושלים הלך ורע  .גם העובדה

שמדצמבר ואילך ניהלה ההנהגה את עיקר ענייניה מתל  -אביב  ,הוסיפה על ההתמרמרות ותחושת
הקיפוח  .אלה היו גם נחלתם של חברי הנהלת הסוכנות ומוסדותיה  ,אשר נשארו בירושלים ומצאו
עצמם מייצגים את הקהילה וראשיה מול ההנהגה

בתל  -אביב .

10

ניהול ענייני העיר סבל מן הפיצול העדתי  -ארגוני  .עובדה זו באה לידי ביטוי בדרך פעולתו של
ועד הקהילה בירושלים ובשורה ארוכה של מוסדות  ,ועדות וגופים אחרים לשעת חירום  ,אשר
הוקמו חדשות לבקרים  .על ארגון הגנתה של העיר הקשו מאוד הקשישים  ,שהיוו חלק ניכר מן
האוכלוסייה  ,קבוצת ההרדים הגדולה ושכונות מצוקה רבות
9

על

אופי החשש מן הפורשים והיחס אליהם ראה למשל  :פרטיכל ' הישיבה בעניין שם ' ,

תיקי גלילי  ,מיכל
)( 2

1

10

,1

2

בינואר

תיק ג  .בישיבה זו נכחה כל הצמרת המדינית  -הצבאית של היישוב .

, 1948

אה " ה ,

כמעט

ראשי המחלקה המדינית בירושלים קבלו בתזכיר שהעבירו להנהלה בתל  -אביב כי הם פועלים למעשה '
מטעם ועד הקהילה הירושלמית '  .תזכיר מאת ו ' איתן  ,א ' לבבי  ,ח " ו הרצוג  ,ח ' ברמן וא ' ששון  26 ,במארס , 1948

ראה
11

יחסית .

ון

:

תעודות מדיניות  ,עמ '

. 524 - 522

נתונים דמוגרפיים על ירושלים בשנת
ירושלים

. 1987

1948

ראה

:

ע ' שמלץ  ,אוכלוסיית ירושלים  :תמורות בעת החדשה ,

הפיצכן ברחוב בן  -יהודה

. .

( ) 22 2 1948

אי  -ההבנה באשר לחומרת המצב היתה נחלתם של רבים בירושלים  .הדבר בא לידי ביטוי
בתגובות של בהלה  ,שוד  ,ולעתים גם מהומות  .הנטל נפל על מעטים ביחס  .עם זאת נכון יהיה

לומר  ,כי בסופו  -של  -דבר עמדה האוכלוסייה הירושלמית

במערכה .

ההנהגה הוטרדה מיכולת עמידתם של תושבי ירושלים  .התחושה כי קשה לסמוך על תושבי
העיר  ,על הנהגתם ועל ארגון ה ' הגנה ' שם והחשש מאובדן שליטה  ,הביאו  ,בין השאר  ,למעורבות

גדלה והולכת של הפיקוד העליון  ,ובמיוחד של בן  -גוריון  ,בנעשה בירושלים והפניית המאמץ

הצבאי המרכזי אל העיר .

אין לראות בעמדת ההנהגה הערכה היסטורית אובייקטיבית  ,כי אם

!2

הערכת מצב כפי שהצטיירה אז בעיני אישים בהנהלת הסוכנות  ,בוועד הלאומי ובפיקוד העליון .

!3

ואכן  ,זולת המרכז המסחרי שפונה ונחלת שמעון  ,שכונה קטנה בתוך שיח ' ג ' ראח  ,שננטשה  ,לא
אבדו שטחים ליהודים בירושלים עד מאי

. 1948

אך האוכלוסייה בירושלים הקרינה כלפי חוץ

תחושת כשלון וייאוש  .בקרב ההנהגה היה חשש  ,ובדין  ,כי תהיה לכך השפעה גם על המערכה
המדינית

הבינלאומית .
163

12

בישיבת הנהלת הסוכנות בירושלים ,

ב 21 -

באפריל

, 1948

השאר  ,מכך שההנהגה שם אינה אמיצה די הצורך  .ראה
13

ראה למשל  :בן  -גוריון  ,שם
מדיניות  ,עמ '

. 561 - 559

;

טען בן  -גוריון כי המצב הקשה בירושלים נובע  ,כין
:

פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות  ,אצ " מ ,

י ' בן  -צבי אל חברי הנהלת הסוכנות היהודית ,

5

באפריל

, 1948

ראה

:

. 25 /2
תעודות

ון/

/

מוטי גולני

ד
ההנהגה והפיקוד העליון  ,דהיינו בן  -גוריון  ,ישראל גלילי וראשי האגפים במטה הכללי  ,פעלו לא

רק בתגובה למתרחש  ,אלא גם מתוך הערכתם את הצפוי  .כיצד העריכו את העומד להתרחש
בירושלים

?

כיצד נותחו מגמות הערבים והבריטים בעיר

?

בתחילת ינואר גובשה הדעה כי למרות העצבנות והדכאון בקרב ערביי העיר  ,סרה רוב
האוכלוסייה למרותו של המופתי ( היושב בקהיר )  ,אם מרצון ואם מפחד  .הוערך כי אף שלערבים
בעיות קשות של מחסור בתחמושת ובמזון  ,והם מוטרדים מאוד בבעיות הגנה ובלימת הבריחה ,
ביכולתם להכתיב את אופי המאורעות ואת

מהלכם  .יחד

עם זאת  ,ברור היה כי אין ביכולתו של

המופתי להכריע את המערכה לבדו  ,לשם כך יזדקק לעבדאללה  .והלה לא יפעל  ,אם בכלל  ,לפני

צאת הבריטים  .דובר גם על התקוממות כללית בנוסח שנות השלושים  -לאחדים מן המזרחנים
נראתה אפשרות זו סבירה  ,אם יעמדו בראש המרד מפקדים מ ' צבא ההצלה '  .ברמה הטקטית היה

חשש רב לגורל הרובע היהודי והר  -הצופים  .הגבול הלא ברור בין השכונות עורר חשש מפעולות
טרור מצד ערבים  ,היכולים לנוע באין מפריע בשכונות היהודיות  .בסך  -הכל רווחה ההערכה כי

.

המצב בירושלים ובדרך אליה הולך ומידרדר 4י

מצבם של הפריפריה הכפרית ושל הדרך לעיר הדאיג במיוחד  .היישובים המעטים במחוז
ירושלים

( 14

במספר ) הפכו יותר ויותר לנטל צבאי  -אופרטיבי  .עד מהרה התברר כי זוהי נקודת

התורפה של ירושלים

העברית .

לא כאן המקום לדיון מקיף במצבה של ה ' הגנה ' בירושלים בחודשי המלחמה הראשונים  .מכל

-

מקום  ,חרדתו של הפיקוד העליון למצבה באה לידי ביטוי בהחלפתו ( צריך לומר הדחתו ) של

ישראל עמיר בדוד שאלתיאל  ,באמצע פברואר  .שאלתיאל  ,אף שנסיונו הצבאי לא היה רב  ,שיפר

באופן משמעותי את מצבו של ארגון ה ' הגנה ' בירושלים  .שיקולים נוספים הקשורים לסגולותיו

כאדם בעל נסיון מדיני ומודיעיני עמדו בבסיס מינויו .
אשר לעבדאללה  ,ככל הידוע לא הועלתה שאלת ירושלים במגעים האינטנסיביים שקיימה
ההנהגה עימו בשנים

. 1947 - 1946

ייתכן שהנושא לא עלה כיוון שהיה יסוד סביר להניח כי אין כל

סיכוי להגיע עימו להבנה בסוגיה זו  .עבדאללה דרש מן היהודים תיקונים בגבולות החלוקה  ,בלי
שהתייחס

לירושלים .

מטרידה יותר היתה נוכחותו של הלגיון הערבי בעיר  .יחידותיו היו אמנם חלק מן הכוח הבריטי ,
אך ברור היה כי בסופו  -של  -דבר הוא עומד לרשות העניין הערבי  .כבר באוקטובר

-

1947

תבע בן

גוריון בפגישה עם הנציב העליון להוציא את הלגיון מארץ  -ישראל  ,ובפרט מירושלים  .הלגיון
-

אמנם היה איום צבאי מיידי  ,אך להנהגה נראה היה כי פתרון הבעיה במקרה זה הוא מדיני -
כחלק ממערכת היחסים הקיימת עם הבריטים  -ולא צבאי  .איש לא צפה  ,בחודשי המלחמה
הראשונים  ,כי עבדאללה יפנה את צבאו בסופו  -של  -דבר אל

ירושלים .

15

באשר להתנהגות הממשלה  ,הובאה בחשבון האפשרות  -שעד אפריל אף נראתה סבירה -
של16

14

15

ראה לעיל  ,הערה . 9
בן  -גוריון אל שרתוק  8 ,בדצמבר  , 1947ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '  . 35במכתב זה תיאר בן  -גוריון את פגישתו
עם הנציב העליון יום קודם לכן  ,פגישה שבה דרש לפנות את הלגיון  .וראה עוד  :י ' ידין ( ראש אגף המבצעים ) ,
ארכיון צה " ל  ,עדות מס '  " ; 88גלבר  ' ,מגעים דיפלומטיים טרם התנגדות צבאית'  ,קתדרה  ( 35 ,ניסן תשמ " ה ) ,
עמ '

. 150

רחוב המלך דוד בסמוך לבניין ימק " א ( נובמבר

) 1948

כי הבריטים לא יפנו את העיר באמצע מאי  .המעורבות המיוחדת שגילה הנציב העליון בפרשת
ירושלים אף חיזקה הערכה זו  .בדיעבד ברור כי להערכה זו לא היה כל בסיס 6 .י

בזירה המדינית התרכזה הפעילות בחודשים דצמבר  -פברואר בעיכול ובגיבוש של החלטות

עצרת האו " ם  .בשורת דיונים ארוכה באו " ם החלו המדינות החברות במועצת הנאמנות  ,הריבון
בירושלים לעתיד לבוא  ,לגבש שורת הנחיות להקמת הישות הבינלאומית בירושלים  .בפברואר ,

לאחר שלב ההכנה והלימוד  ,התחילה המועצה בדיונים לקראת אישור ' חוקת ירושלים '  .זו אושרה
ב 21 -

באפריל  ,כאשר המצב בירושלים כבר לא היה דומה לזה ששרר בעיר בנובמבר

. 1947

זאת

ועוד  ,עם התקדמות הדיונים הלך והסתמן כשלונה של משלחת הסוכנות ליד האו " ם בשמירה על
הישגיה  ,כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטת העצרת  .מעט מעט בטלו כל אותם הסדרים אשר היה בהם

כדי לתת ליהודים עמדות כוח הנובעות מהיותם רוב בירושלים  ' .חוקת ירושלים ' של אפריל לא
ענתה על הציפיות שעוררה בהנהלת הסוכנות חמישה חודשים קודם לכן  .הדיונים באו " ם עמדו
בצל אי  -האמון הגובר בריאליות של הבינאום  .הובילה בעניין זה ארצות  -הברית  .שם  ,במיוחד

במחלקת  -המדינה  ,העריכו כי תוכנית הבינאום אינה מעשית  ,וכי למימושה תידרש ארצות  -הברית
להפעיל כוח צבאי  .אי לכך ביקשו בוושינגטון לראות בעניין ירושלים בעיה של ארגון האו " ם ,
שאותה עליו לפתור ' בנפרד ובנבדל

מחבריו ' .

!7

1625
16

17

ג'

 ' ,מדיניות בריטניה ערב מלחמת העצמאות '  ,י ' ואלך ( עורך )  ,היינו כחולמים  :קובץ מחקרים על מלחמת

נהי
הקוממיות  ,רמת  -גן  , 1985עמ '
 . 560ק  , Part 11 ,ו Lovett , January 26 , 1948 , FRUS ) 1948 ( , vol .

,

, 146

. 154 , 150 - 149

המשרד לענייני האו " ם במחלקת המדינה ולובט היה תת

מזכיר -המדינה .

.
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ראסק היה מנהל

וו

י
4

ציי

יטי נילני
גם עמדתה של בריטניה לא הקלה את מימוש הבינאום  .ההחלטה  ,שנתקבלה בלחץ הנציב ,

להישאר בירושלים עד

ה 14 -

במאי  ,בניגוד לפינוי ההדרגתי משאר האזורים בארץ  ,והסירוב לשתף

פעולה עם ועדת הביצוע של האו " ם הביאו  ,כבר בפברואר  -מארס  ,להערכה כי ספק אם יוכל האו " ם

למלא את מקומם של הבריטים בירושלים עם תום המנדט  .אי  -האמון  ,ששרר באו " ם ובוושינגטון ,
ביכולת לבצע את החלוקה בכלל ואת בינאום ירושלים בפרט  ,נסמך גם על לחציהם של אנשי
הסוכנות בירושלים  ,בניו  -יורק ובוושינגטון  .הללו הרבו להדגיש את המצב הקשה בעיר  ,ונדמה כי
הנזק שבתיאורים אלה היה רב מן

התועלת .

!8

ה
בסוף מארס הגיעה ההנהגה אל פרשת  -דרכים בתחום הצבאי ובתחום המדיני גם יחד  .את השינוי

במדיניות ההנהגה יש לחפש הן בתחום המעשה והן בתחום ההצהרה  .השינוי בגישה לירושלים ,
לעומת זו שגובשה בסוף נובמבר  , 1947היה הדרגתי  ,והתפתח במקביל לאירועים

עצמם .

בדינמיקה שבין ההתרחשות הצבאית לבין זו המדינית הקדימה ההתרחשות הצבאית  .עקב המאמץ
הרב שנדרש להעברת השיירות לעיר וכשלונה של משימה זו לקראת סוף מארס  ,התעורר הצורך ,
ממבצע ' נחשון ' ואילך  ,להשתלט פיסית על הדרך לירושלים ועל הרכסים והכפרים החולשים

עליה  .ומדובר בשטח שעל  -פי תוכנית החלוקה אמור היה להיכלל בתחומי המדינה

הערבית .

במקביל לנטילת האחריות על הדרך אל העיר הלך והתגבש שלטון יהודי עצמאי בירושלים
העברית  .הקמתה של ועדת ירושלים בראשות דב יוסף

ב 21 -

באפריל ( בדרך מקרה ביום בו אושרה

' חוקת ירושלים ' באו " ם ) היתה סיום לתהליך שראשיתו כבר בדצמבר  ,ועיקרו נסיונות  ,לא תמיד
מוצלחים  ,לארגן את המערך העירוני  ,בעקבות פירוקה למעשה של העירייה המעורבת  .ועדה זו
מנעה היווצרותו של חלל שלטוני עם תום המנדט  .הוועדה  ,שהפכה בקיץ

1948

לממשל צבאי ,

היתה לאחיזתה השלטונית של הנהלת הסוכנות בירושלים כבר לפני הקמת המדינה 9 .י

אחריות פעילה זו לירושלים לא היתה נטולת רקע רעיוני ותשתית מדינית מתאימה  .אמנם שוב
ושוב הודגשה זהות האינטרסים שבין היישוב היהודי לבין הארגון הבינלאומי ונכונותה האמיתית

של הנהלת הסוכנות לקבל את תוכנית האו " ם  .אך  ,יחד עם זאת  ,הודגש מלכתחילה כי ירושלים
נשארת כשהיתה  ,מרכזו הרוחני  ,הדתי והתרבותי של העם היהודי  ,וכי

:

' אין סידורים סופיים

בהיסטוריה  ,אין גבולות נצחיים ואין תביעות פוליטיות סופיות  ,ועוד יחולו חליפות ותמורות

בעולם '  .ביטוי מעשי לגישה זו אפשר למצוא בהחלטה להשאיר בירושלים את מוסדות ההסתדרות
הציונית והסוכנות  ,את האוניברסיטה העברית ואת הרבנות

הראשית .

20

ההנהגה היתה מוכנה לתת הזדמנות לאו " ם  -אך לא בכל מחיר  ,ואשר למהיר  ,היו דעות
שונות  .בן  -גוריון  ,שהיה נתון רובו ככולו לעשייה הבטחונית כבר מאפריל  -מאי  , 1947הדגיש גם

18

ע

"

ע) ן

על הנזק הבינלאומי שבתיאורים הקשים על הנעשה בירושלים כתב מ ' קומיי ( יועץ בנציגות הסוכנות באו " ם ) אל

ג ' מאירסון ,

ד ' יוסף ול ' כהן ( המזכיר המדיני של המחלקה המדינית כירושלים )  1 ,באפריל  , 1948ראה  :תעודות

מדיניות  ,עמ '

. 547 - 546

החשש היה כי תיאורים קשים מדי יחזקו את מתנגדי החלוקה באו " ם

19

על הקמת ועדת ירושלים ראה  :פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות בירושלים  21 ,באפריל

20

המינוי של בן  -גוריון לוועדה  21 ,באפריל  , 1948אב " ג  ,תיעוד כרונולוגי
נאום בן  -גוריון בוועד הפועל של הסתדרות העובדים  3 ,בדצמבר , 1947

, 1948

אצ " מ

ובוושינגטון .
; 25 / 2

מכתב

כללי .
ראה

:

תעודות מדיניות  ,עמ '

. 24 - 21

דיון

:

הנהגת היישוב ושאלת ירושלים

7

ל

1

ן

בשאלת ירושלים  ,כמו באזורים אחרים בארץ  ,את עדיפותו של השיקול הצבאי  ,שיקול הכוח  ,על -
פני השיקול המדיני  ,בשעה זו  .גם אם לא זנה עקרונית את ההסכמה לבינאום  ,לא עשה כל מאמץ

לקדם את סיכוייו של האו " ם לעמוד בהחלטותיו  .תמיכה מצא לו בעיקר אצל גולדה מאירסון ואצל
צמרת הפיקוד

העליון .

אישים אחרים בהנהגה כאליעזר קפלן  ,שרתוק  ,ועימם רוב חברי הנהלת הסוכנות וההנהגה
המקומית בירושלים  ,רצו בכל לב בהשלמת הבינאום  .הם חרדו לעתידה של ירושלים  ,וראו
בבינאומה פתרון מניח את הדעת  .אבל יש להבדיל בין ראייתו של שרתוק את המצב מניו  -יורק  ,שם

ישב  ,לבין ראייתם של האישים  ,אשר ישבו בירושלים  .שרתוק גרס כי קיימת התאמה מלאה בין
הצלחת האו " ם בירושלים לבין מימוש מטרות התנועה הציונית בעיר זו  .בעוד שאצל האחרים

בלטה יותר תחושת חוסר האונים מול המתרחש  .כך או כך  ,קבוצת החלוץ של ועדת הביצוע ,
שהגיעה לירושלים

ב 2-

במארס  ,התקבלה בתחושת

הקלה .

ן2

אשר לשאלת הבירה  ,בדצמבר לא שלל בן  -גוריון עקרונית את הצעתם של פרנסי הרצליה
לקבוע אצלם את הבירה

;

בפברואר גרס כי אין לקבוע בירה למדינה היהודית  ,כיוון שהיהודים

אינם יכולים להכיר בבירה אחרת זולת ירושלים ; ובאפריל  ,לאחר נטילת היוזמה בדרך אל העיר ,

רמז על אפשרות כי העיר אכן עשויה בכל  -זאת להיות בעתיד לבירתה של המדינה היהודית .
בראיית מקומה של ירושלים במערכה הצבאית הקדים בן  -גוריון את הסובבים אותו  .כבר
מינואר החל להטיף לצורך בכיבושה של הדרך לירושלים  .על  -פי תפיסתו  ,לא היה כל הבדל ברמה

22

המבצעית  -צבאית בין ריכוזי אוכלוסין יהודיים בשטח המדינה היהודית  ,על  -פי תוכנית החלוקה ,
לבין ריכוזים כאלה מחוץ לשטחה  .הד לגישה זו אפשר למצוא בתוכנית ד '  ,שעיקרה הוראות תכנון

וביצוע לשם השתלטות והגנה על היישוב היהודי בארץ  -ישראל כולה עם סיום

מניתוח התבטאויותיו השונות של בן  -גוריון אפשר להבין כי את מבצע

המנדט .

23

' נחשון ' נכון

היה

עקרונית לבצע כבר בסוף ינואר  ,אלא שדבריו אז באו בעיקר לשם הכנה ולרכישת דעת  -קהל
אוהדת  .במטה הכללי  ,בוועד הבטחון ובהנהלת הסוכנות לא הבינו עדיין כראוי את

דבריו .

1

קשה להצביע על תאריך  ,על יום  ,שבו חלה התפנית  ,שעיקרה למעשה נטישת עקרון הבינאום

ושיבה אל רעיון החלוקה בירושלים  .היה זה תהליך שראשיתו  ,כאמור  ,מיד עם ההחלטה באו " ם ,
וסופו במאי  .נראה כי המצוקה הצבאית הגוברת היא  -היא שדחפה את ההנהגה  ,בראשות בן  -גוריון ,

21

א ' קפלן ( גזבר הסוכנות ומנהל ענייניה המדיניים בירושלים  ,חליפות עם ג ' מאירסון בחורף

) 1948

אל פ '

אסקאראטה ( סגן מזכיר ועדת האו " ם לארץ  -ישראל וראש קבוצת החלוץ שלה )  2 ,במארס  , 1948ראה  :תעודות
מדיניות  ,עמ '
22

.407 - 406

תזכיר מאת ב " צ מיכאלי ( נשיא המועצה המקומית הרצליה ) אל חברי הנהלת הסוכנות והנהלת הוועד הלאומי ,
19

בדצמבר  , 1947ותשובתו של בן  -גוריון  24 ,בדצמבר  , 1947אצ " מ .525 /564 ,

עיתונאי חוץ  4 ,בפברואר , 1948
המדינית כירושלים  21 ,באפריל
23

ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '
, 1948

תכנית ד '  ,ארכיון צה "ל . 854 / 52 /236 ,

, 360

יומן המלחמה  ,עמ ' . 363

הערה

;5

וכן דבריו של בן  -גוריון במסיבת

ודבריו בשיחה עם ראשי המחלקה

,

ג ו) 1

וו//

מוטי גולני

להכרה כי במאבק על ירושלים יכריע הכוח  ,כוהה הצבאי של ה ' הגנה '  .הכרה זו מצאה לה סימוכין
בעובדה שלא הופיע גורם אחר  ,זולת הנהלת הסוכנות  ,שהיה נכון לקבל עליו את הדאגה לקיומה
של האוכלוסייה היהודית

בירושלים .

גם באפריל עדיין לא דחה איש בפומבי את רעיון הבינאום  .לא לנו לנחש את שנאמר אך לא

נרשם  ,או שהיה בבחינת משאלת לב  .הגישה שגרסה הגנה על ירושלים בטקטיקה של התקפה
וכיבוש שטח לא באה עדיין לשנות את הסטטוס המדיני שלה במסגרת חלוקת

ארץ  -ישראל .

התהליך הושלם עם נטילת היוזמה הצבאית והמדינית .
המצוקה הצבאית והמדינית  ,אשר הגיעה לשיא במארס  ,חייבה הערכה מחדש בשאלת ירושלים
כמו גם בשאלות אחרות  .מחשבות  ,רעיונות ותוכניות  ,אשר הועלו בין ינואר למארס  ,תורגמו

לעשייה מתחילת אפריל  .במקביל  ,אם  -כי ללא תיאום של ממש  ,יזמה ההנהגה מתקפה צבאית
בעיר ובדרך אליה  ,ופעלה בתחום המדיני במטרה להביא להפוגה בירושלים ולכפות הסדר  ,בעיקר
בערבות

אמריקנית .

בסוכנות לא ראו כל סתירה בין ההתנגדות הנמרצת לרעיון האמריקני שגרס שלטון של נאמנות
בינלאומית בארץ כולה לבין יישומו בירושלים בנפרד  ,בבחינת מעשה הצלה  .עוד לפני שידע על
ההחלטה בארץ לצאת למבצע ' נחשו , ' 7איים שרתוק באו " ם כי היישוב היהודי יקום ויעשה מעשה

בירושלים בכוחו שלו  .ועדיין לא היתה גם כל סתירה בעיני ההנהגה בין היוזמה הצבאית לבין
חיפוש אחר ערובה בינלאומית להפוגה  ,שמשמעותה  -וזה היה ברור  -הצלת רעיון הבינאום

ברוח החלטת העצרת  .שרתוק ואבא  -הלל סילבר הציגו לממשל האמריקני בוושינגטון תוכנית ,
שעל  -פיה אם יערבו האמריקנים להסדר בירושלים  ,יזכו באהדה בינלאומית רחבה ; לא כן אם יעשו

זאת בשאר חלקי הארץ  .לכן הציעו לאמריקנים שישאירו ליהודים לטפל בענייני המדינה היהודית ,

על  -פי תוכנית החלוקה  ,ושהאמריקנים יקבלו על עצמם את האחריות לעניין ירושלים  .השניים
חתרו לכך שהאמריקנים יוותרו על רעיון הנאמנות בארץ כולה לבד מירושלים  ,ובכך ביקשו גם
לחסוך בכוחות אשר יועברו מירושלים לחזיתות אחרות
באותה

בארץ .

24

עת  ,בארץ  ,הכין בל  -גוריון את הקרקע לסילוק האו " ם ממעורבות בעתידה של ירושלים .

לוועד הפועל הציוני אמר

ב6 -

באפריל כי ' אין אנו סומכים הרבה על העולם עם כנסיותיו  ,עם

הצביעות שבקדושה הנשמעת מפיהם בבואם לדבר על ירושלים  .ירושלים מוגנת על ידי מגינים
ונהגים יהודים  .ירושלים זו אינה פונה אל רגש הרחמנות  ,כי אם לרגש הכבוד והמלהמה '  .עד כאן

ההצהרה  .בחשאי תמך במאמצי שרתוק  ,אף כי  ,צריך לומר  ,לא התעניין בפרטים .

25

ראויה לציון העובדה כי במסגרת הלחצים  ,שהופעלו מירושלים  ,למהר ולעשות מעשה  ,עלתה

גם הצעה לקצר קווים  ,כדי לעשות  ,ראשית  ,להצלתה של העיר העברית  ,דהיינו מערב  -ירושלים ,
על חשבון חלק מן היישובים ואף השכונות המנותקות  .לעמדה זו היו שותפים המחלקה המדינית

ומפקדת המחוז  .בן  -גוריון ושרתוק דחו  -כל אחד לחוד  -רעיונות אלה  .עדיין ניסו להפריד בין
עקרון אי  -הנסיגה מכל נקודה שהיא לבין מרחב האפשרויות במסגרת הסדר מדיני מוסמך  .כך
ע11 2

24

~
25

א " ה סילבר אל צ ' פאהי ( נציג מועצת החירום הציונית -האמריקנית במגעים עם הממשל בוושינגטון  ,לשעבר
איש מחלקת המדינה )  8 ,באפריל  , 1948ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '  . 579 - 578שיחת שרתוק עם לובט וראסק
בוושינגטון  9 ,באפריל  , 1948שם  ,עמ ' . 596 - 591
דברי בן  -גוריון בישיבת הוועד הפועל הציוני בתל  -אביב ,
שרתוק  19 ,באפריל  , 1948ראה  :תעודות מדיניות  ,עמ '

6

. 654

באפריל

, 1948

אצ " מ ,

; 525 /332

בן  -גוריון אל

חיל  -המצב על מוצב הקסטל ( אוקטובר

) 1948

למשל  ,נסיגה שבאה בחשבון במסגרת הסדר מדיני מקיף  ,לא באה עדיין בחשבון כפעולה צבאית-
טקטית ,שלא במסגרת הסדר כזה  .תוך זמן קצר השתנתה תפיסה

זו .

26

בסוף מארס עשה בן  -גוריון שימוש של ממש במעמדו כמצביא עליון ; הוא הציג יעד מערכתי ,
הגדיר אותו  ,וחשוב מזה  -כפה את

ביצועו :

הכוונה כמובן למבצע ' נחשון '  ,שעיקרו נסיון

ההשתלטות על כביש ירושלים  -תל  -אביב  .האם נועץ בחבריו להנהגה  -בהנהלת הסוכנות  ,בוועד
הבטחון או לפחות בשרתוק

?

ככל הידוע לא היתה כל התייעצות כזו  .בן  -גוריון לא רצה עדיין לתת

למבצע משמעות מעבר למשימת ההצלה המיידית  .על  -כן השאיר אותו לדיון ברמה המבצעית

בלבד  .אך עם ההצלחות באפריל אפשר להבחין בראשיתו של שינוי  ,אשר יותר משביטא גישה
אקטואלית  ,ביטא מגמות לעתיד

:

לא שינוי מעמדה המדיני של ירושלים אם תתבצע תוכנית

האו " ם  ,אך גם לא משימת הצלה בלבד  ,אלא נסיון לקבוע את מעמדה של העיר אם האו " ם לא

יעמוד בהחלטה שנטל על עצמו  .ואכן  ,אין למצוא בפקודות למבצעים שנערכו באפריל  -מאי
בירושלים ובדרך אליה ( ' נחשון '  ' ,הראל '  ' ,יבוסי ' ו ' מכבי ' ) הנחיות שאפשר לפרשן כשינוי בוטה
במדיניות המכירה במעמדה הבינלאומי של ירושלים  ,אך היה בהן בהחלט כדי להציב אלטרנטיבה
לאו " ם  ,אם יהיה צורך

בכך .

למאמץ הצבאי הגדול והממושך בירושלים ובדרך אליה היו השלכות על

המדיניות בהמשך .
165

26

בעניין תוכנית קיצור הקווים ראה  :דוד ( שאלתיאל ) אל אמיתי ( בן  -גוריון )  ,דן ( י ' דורי )  ,הלל ( גלילי )  ,ידין ( יגאל ) ,
 28במארס  , 1948את " ה  ,תיקי גלילי  ,מס '  . 25תוכניתו של שאלתיאל לא אושרה  .אך ב  14 -במאי  ,ערב הקמת
המדינה ופלישת צבאות מדינות  -ערב  ,כתב בן  -גוריון ביומנו  ' :העיקר מכה לאוייב ולא שמירה על נקודות '  ,ראה :

יומן המלחמה  ,עמ ' .415

מימין :
למעשה  ,מאי  -יוני

הצעת הסוכנות היהודית לחלוקתה של ירושלים ,

; 1938

משמאל

:

החצויה  ,הלכה -

ירושלים

1948

התחושה כי ' אנחנו ורק אנחנו שפכנו את דמנו להגנתה של ירושלים '  ,הפכה לטענה קבועה

.

בהמשך הוויכוח הבינלאומי על מעמדה של העיר מכאן קצרה היתה הדרך למסקנה המדינית
בדבר מעמדה לא רק הרצוי אלא גם האפשרי של ירושלים עם תום

המלחמה .

נדמה כי פרשת הנסיונות להגיע להפוגה במלחמה כבר בחודשים מארס  -מאי

()17

27

1948

טרם זכתה

להתייחסות נאותה  .יש לה לפרשה זו מקום בניתוח מדיניות ההנהגה בשאלת ירושלים  .סקירת
 הברית  ,מן האו " ם  ,מן הממשלההת חסיתה של ההנהגה להצעות ההפוגה  ,שבאו מארצות
בירושלים ומן הצלב האדום  ,מגלה כי הדרישה לגישה חופשית אל העיר  ,ובתוכה  -אל הרובע
27

כך למשל בדבריו של בן  -גוריון בישיבת מנהלת -העם  12 ,במאי  , 1948ראה  :פרטיכל כהוצאת גנזך המדינה ,
ירושלים  , 1978עמ '

81 - 80

[ להלן

:

מנהלת -העם ] .

היהודי והכותל המערבי  ,היתה עד ערב הפלישה תנאי יציב ובלחי משתנה  .עד  -כדי  -כך שקפלן
הודיע לוועדת ההפוגה הקונסולרית בירושלים כי אין מדובר כאן בתנאי  ,אלא בפועל יוצא  ,טבעי ,

מכל הפסקת  -אש  ,הפוגה או
הללו  .הדיון במנהלת  -העם

שביתת  -נשק .

( הי " ג ) ב 12 -

28

אך ערב הפלישה נסוגה ההנהגה חלקית מן התנאים

במאי עמד בצלה של פלישה ודאית  ,שבה עתיד היה לקחת

חלק גם עבדאללה  .אף  -כי רבים בהנהלה לא נטו לתת אמון בממשותה של ההפוגה

בירושלים ,

הוחלט להסכים לקבלה בתנאים מסוימים  .וזאת על רקע ההכרח לסרב להפוגה בשאר חלקי הארץ

;

שם כרוכה היתה הסכמה כזו בסכנת פגיעה בתוכנית החלוקה  ,ולא היה בה ממילא כדי לעצור את
28

א ' ק פלל אל ז ' ניואנהויס

מטעם

האו " ם ) 29 ,

, Nieuwenhl
) luys

באפריל

, 1948

ראה

:

הקונסול הבלגי בירושלים  ,יושב  -ראש ועדת הה פוגה ה קונס ולרי ת

תעודות מדיניות  ,עמ '

. 701 - 700

 71ך

רי

מוטי גולני

הפלישה עם עזיבת הבריטים  .כיוון שכך  ,רצוי היה להוריד את הנטל  ,לפחות זה של

ירושלים .

במצב דברים זה צריך היה להוציא את המירב מן המצב בירושלים בלי להסתבך באמירות

המובילות למחויבות צבאית  .דהיינו  ,להגיע להסדר שגם אם אינו אופטימלי  ,אזי לפחות יוציא את

העיר ממעגל המלחמה .
המציאות בירושלים באמצע מאי  -ואני אומר זאת בזהירות רבה  -היתה קרובה לתוכניותיה

של הסוכנות משנת . 1937

עובדה זו  ,יחד עם הערכתם הפסימית של גלילי וידין באותה ישיבה ,

בדבר הסיכויים מול הפלישה  ,הביאו את בן  -גוריון לסכם את הדיון בדברים הבאים  ,שיש בהם

משום סגירת מעגל והנחת יסודות למדיניות ממשלת -ישראל בהמשך בשאלת ירושלים

:

אנו מסכימים שפרימאט הסטאטוס  -קוו בירושלים שריר  .ואני מוכרח להוסיף עוד איזה

תנאי מה זה סטאטוס  -קוו

לחזור

לשיח '  -ג ' רח . . .

:

גם להיכנס לקטמון ברשות

ההגנה . . .

ג ' נרליה בידנו  ,הפוסטה בידנו  ,אפ " כ

[ !]

הדרישה שיהיה חופש גישה לכותל המערבי  ,אבל לא נעשה מזה

הערבים לא יוכלו

בידנו .

נעמוד על

תנאי .

להערתה של גולדה  ,כי סטאטוס  -קוו כזה פירושו שליטה ערבית בדרך לרובע היהודי  ,ענה  ' :צריך
ללחוץ על זה  ,אבל בגלל זה לא לעשות מלחמות

בירושלים ' .

29

נדמה כי אותה ראייה כוללת של דרכי המלחמה  ,אשר הביאה את בן  -גוריון ליזום את מבצע
' נחשון '  ,עצרה אותו כעת בירושלים  .אך

היה כאן מקום גם לתפיסה הבסיסית משנת . 1937

כעבור

חודש בלבד  ,עם ההפוגה הראשונה  ,היתה ירושלים מחולקת למעשה בין ישראל לבין ירדן  .המצור

הוסר  ,והחל תהליך בן שנה וחצי  ,שבו ביקשה ממשלת -ישראל  ,ואף הצליחה  ,לקלע מצב זה
ולעשות את ירושלים לבירת

ישראל .

172

29

בן  -גוריון  ,מנהלת -העם  12 ,במאי  , 1948עמ ' . 103 - 102
על פגישתה עם עבדאללה ביום הקודם .

ג ' מאירסון לא היתה חברה במנהלת -העם  ,אך באה לדווח

מקומה של ירושלים במדיניות הבטחון בתש " ח ,

עד הכרזת העצמאות
אלחנן אורן

מדיניות

ההנהגה עד החלטת האו " ם

דו " ח ועדת פיל הציג להנהגה הציונית כבר בשנת  1937את האתגר כיצד לקבל את עקרון ההלוקה

בלי לוותר על ירושלים העברית  .בתגובה לאותה תוכנית  ,שהותירה את ירושלים כמובלעת
מנדטורית הקשורה בפרוזדור לחוף  ,הציעה הנהלת הסוכנות לוועדת החלוקה  ,שבראשות וודהד ,

שתי חלוקות משלה  :חלוקת העיר לאזור יהודי ולאזור מנדטורי  ,וחלוקת הפרוזדור  ,כדי להשיג
חיבור של ירושלים העברית אל גוף

המדינה  .י

במערכה המדינית בעצרת האו " ם בשנת

התאמצה משלחת הסוכנות להשיג את התמיכה

1947

החיונית של שני שלישים מחברי העצרת בעצם החלוקה  .היא נאבקה על פרוזדור לירושלים ועל
תיקונים טריטוריאליים מקומיים  ,אך התקשתה להגן על הצעת החלוקה מפני קיצוצים בכלל ,
ובנגב

בפרט .

2

בדבריו בעצרת האו " ם הציג משה שרתוק את ההסכמה לחלוקה כ ' קורבן '

כבד .

3

הגשמתה של החלוקה  ,לאחר שיוחלט עליה בעצרת האו " ם  ,תלויה היתה בכך שמדינות  -ערב
תקבלנה את החלטת העצרת ובכך שבריטניה תשתף פעולה עם האו " ם בתקופת המעבר מקבלת

ההחלטה עד הפינוי והקמת המדינות העצמאיות ( הרוב בוועדת ארץ  -ישראל המליץ על תקופת
מעבר של שנתיים  .החלטת העצרת , 181
חודשים

; ה1 -

אחרון להקמת

באוגוסט

1948

מה 29 -

בנובמבר  , 1947קיצרה את תקופת המעבר

ל 10 -

נקבע כמועד האחרון להשלמת הפינוי  ,וה  1 -באוקטובר  -כמועד

המדינות ) .

דוד בן  -גוריון הטיל כבר בקיץ

1947

ספק חמור  ,אם הנאים

אלה ימולאו .

ב 26 -

באוגוסט  ,לפני

פרסום הדו " ח של ועדת ארץ  -ישראל  ,הזהיר ש ' אין כל ביטחון שההחלטה תוגשם '  .הוא חשש מפני

' חלל צבאי '  ,כיוון שהיו מניעים העלולים לאלץ את הבריטים ' לעזוב את ארץ  -ישראל פתאם '  ,ואז
היישוב יעמוד מול הדוגלים ב ' השמדה טוטלית ' ; הוא אינו מתאר לעצמו  -אמר  -ש 'יימצא
כוח בינלאומי אשר יבצע את

הההלטה ' .

4

בחודשים הבאים הדגיש בן  -גוריון את המסקנה המעשית והמדינית מאזהרתו מפני ' חלל ריק

ותוהו ובוהו '  .באוקטובר חזר וציין שהבטחון קודם לעצמאות  ,כי בו ' תלוי גורל המדינה ' .
1

מ ' גולני  ' ,הנהגת החשוב ושאלת ירושלים במלחמת העצמאות ; דצמבר  - 1947מאי  , ' 1948עבודת גמר לתואר
מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

2

על

, 1988

עמ '

 21 - 18ומפות בעמ ' [ 39 - 38להלן  :גולני  ,הנהגת היישוב] .

תיקוני גבול בגליל המזרחי ראה במאמרי  ' :המערכות על הגליל במלחמת העצמאות '  ,א ' שמואלי  ,א ' סופר

ונורית קליאוט ( עורכים )  ,ארצות הגליל  ,ב  ,חיפה  , 1983עמ '
3

5

. 821 - 819

מ ' שרת  ,בשער האומות  ,תל  -אביב  , 1958עמ '  , 140וראה סקירת הרקע שם  ,עמ '
השווה  :שם  ,עמ '

4

5

לכן על

: 189

147 - 146

' קרבן כאוב ביותר '  ,מתוך כיבוד ' האינטרס של העולם

ד ' כן  -גוריון  ,במערכה  ,ה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ ' .220 - 219
שם  ,עמ '

171

 2 ( 225 - 224באוקטובר ) ;

השווה

:

שם  ,עמ '

15 ( 239

באוקטובר) .

[ להלן  :שרת ,

הנוצרי ' .

בשער ] ;

~

_
_
6י -

ג.' 4

ני

-

התנועה הציונית להודיע ש ' אנו נהיה המבצעים '  ,שהיהודים מוכנים ומוכשרים לפעול כממשלה
מיד  ' ,מראשית תקופת המעבר  ,במקום הממשלה הבריטית המסתלקת מן

הארץ ' .

6

כאשר הערבים

דוד בן  -גוריון נואם
בחצר המוסדות
הלאומיים בירושלים

החריפו את נימת האיומים לפעול בכוח נגד ההחלטה  ,הצביע שרתוק באו " ם על הקשיים העלולים

למחרת ההצבעה
באו " ם על הצעת

מבחינת המינהל והן מבחינת ההגנה '  .אף  -כי ' אנו תפילה '  -אמר  -שהתנגשות תימנע  ,חובתנו

החלוקה

להתעורר באכיפת החלטת האו " ם  ,ואמר שהיהודים חייבים להתכונן לאפשרות של ' חלל ריק הן

לעמוד הכן ' לקראת כל פורענות  .אנו סבורים כי עמוד

נעמוד ' .

7

ככל שרבתה הציפייה להחלטת

היהודי .

עצרת האו " ם  ,כן גברה ההכרה כי הגשמתה למעשה תוטל על היישוב העברי ועל העם

ורושלים למחרת ההחלטה
כבר

ב 30 -

בנובמבר אחזו הערבים בנשק ,

והציתוהו  .למחרת ,

ב3 -

וב 2 -

בדצמבר התפרעו במרכז המסחרי של ירושלים

בחודש  ,דיבר בן  -גוריון בוועד הפועל של ההסתדרות על הצפוי ועל צו

השעה  ,ובכלל זה גם על מה שיש לעשות בירושלים לאור החלטת האו " ם

:

עלינו להפוך את ירושלים למרכז העם היהודי בעולם כולו  .ירושלים לא נקבעה כבירת
המדינה היהודית  .אבל ירושלים היתה וצריכה להישאר לב העם

היהודי . . .

תנועתנו

כולה צריכה להשתמש בכוחה המוסרי הגדול למנוע כל נאומים וכל ספרות וכל תעמולה
של אירידנטה בארץ  ,למנוע כל דיבור נפסד על כיבוש כל הארץ  ,על כיבוש ירושלים ,
175

באוקטובר ) .

6

שם  ,עמ '

7

שרת  ,בשער  ,עמ '  17 ( 144באוקטובר ) ;

8

ג ' יוגב

2 ( 233

( עורך )  ,תעודות

השווה

:

שם  ,עמ '

24 ( 149 - 148

מדיניות ודיפלומטיות  :דצמבר  - 1947מאי

הובאו אצל גולני  ,הנהגת היישוב  ,עמ ' . 65
הפגנה נגד ' הספר הלבן '  ,ירושלים  ,קיץ

1939

, 1948

בנובמבר ) .

ירושלים

אירדנטה ( באיטלקית  :אזור שלא

תש " ם  ,עמ ' . 24 -23

נגאל) -

הדברים

תנועת קיבצן לאומי

י יוז

אלחנן אורן

באותו יום דיבר גם במרכז מפא " י  .כאן ניתח את גבולות המדינה לפי התוכנית  ,ציין שירושלים
נותרה

' תחת משטר בינלאומי '  ,ולא עוד אלא

הערבית '

9

-

שהיא ' סגורה מכל עבריה בשטחים שנמסרו למדינה

בניגוד לתביעה היהודית לפרוזדור  .אולם ירושלים אינה פוסקת להיות לב העם ,

ולכן יש לעשות ' למען ביצורו של היישוב היהודי בירושלים והגדלתו המתמדת  ,בעיר
ובסביבה ' 0 .י מהדברים משתמעת הסתגלות להחלטת האו " ם  ,אולם בלא כל ' ויתור ' על זיקת
המדינה היהודית לירושלים העברית

ולפיתוחה .

כבר במשך חודש דצמבר עמדה ההנהגה המדינית והצבאית על נקודות התורפה של היהודים

בעיר  ,בסביבתה ובדרך אליה  .ב  8 -בינואר אמר בן  -גוריון ש ' קיומה של ירושלים [ העברית] תלוי
בבטחון התחבורה  ,ומצב התחבורה בכל

רע '  .יי

בהמשך דבריו הזהיר כי ישנם דברים התלויים

באו" ם ולא מסורים בידינו  ' ,ועלינו להתכונן ולעמוד קודם כול על כוחנו אנותי כשעבר למשימות
המוטלות על היישוב  ,הזכיר את החשש מניתוק הספקת המים לעיר  ,וקבע ש ' אם ינתקו המים

[ בצינור המנדטורי

מראש  -העין ]

-

נצטרך לכבוש השכונות הערביות והבורות

שלהן ' .

את

התחבורה ראה כ ' הבעייה הקשה של ירושלים '  ,אך גרס ש ' אין זאת למעלה מיכלתנו  .נצטרך לכבוש
השטח המוביל לירושלים

י

" את העדיפות שניתנה לשיקולים הצבאיים
הדברים מבטאים בבירור

;

היהודים  ,שאינם יכולים

לסמוך על הבריטים ועל האו " ם  ,מגינים על קיומם  ,ויפעלו לאור אילוצי המערכה  ,לא רק בתוך

הגבולות שנקבעו בהחלטת האו " ם אלא גם מעבר להם  ,בדרך העירה .
אולם מתבקשת הבחנה בין מעשים לדיבורים  .למן התלקחות המלחמה ידעה ההנהגה להבחין
בין ההיבט המדיני לצבאי  .בתחילת פברואר עמד בן  -גוריון על אופי המלחמה  ,שהיא

' מערכה

כפולה '  ,והדגיש את זיקת היהודים לאו " ם במערכה זו  ,שכן הם לוחמים להגשמת דבר האו " ם ,
ושואפים להקים מדינה שתתקבל

לארגון .

4ן

לכן החליטה ההנהגה לעשות כל מאמץ צבאי למען

ירושלים  ,בעיר ובדרך אליה  ,ולעומת זאת להימנע מכל דיבור בפרהסיה  ,העלול להתפרש
כהתגרות באו" ם ובתוכניתו  ,ולהתנגד לטענות א7דזנטיות הנשמעות

בציבור .

אכן  ,עמדת

ההנהגה חשפה אותה להתקפות מצד מתנגדי ההלוקה  ,ובייחוד לתעמולת האצ " ל והלח " י נגד

ה ' תבוסתנים ' ו ' מפקירי ירושלים ' .

!5

אולם אנשי ההנהגה גזרו על עצמם זהירות בכל מה שאמרו על

ירושלים ומעמדה המדיני  ,כל עוד היה עליהם לצפות ולראות אם ומה יעשה האו " ם למימוש
המובלעת

הבינלאומית .

!6

למען איחוד עם אוץ  -האם
9
10

;

בהקשר הארץ  -ישראלי  -התביעה להרחבת המדינה היהודית על כל האוץ ,

ולפחית  -להכללת ירושלים במדינה .
כן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , )4עמ ' .257
שם  ,עמ '

265

( ההדגשה במקוף  .בנימה זאת דיבר עם פרופ ' משה שובה מהאוניברסיטה העבתת  ,ראה  :ד ' בן -

גוריון  ,יומן המלחמה  ,תל  -אביב  , 21983עמ '
11
12
13

1 76

14

15
16

162

[ להלן  :יומן

. 25

בן -גוריון ] .

ד ' בן  -גוריון  ,בהילחם ישראל  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '
שם  ,עמ ' .31
שם  ,עמ ' . 33
שם  ' ,מערכה כפולה ' (  6כדצמבר  , ) 1948עמ '  . 61 - 53על הזיקה לאו " ם ראה בייחוד שם  ,עמ '  - 60נ. 6
על תעמולת אצ "ל ולח "י בדבר ירושלים ראה  :א ' ברנר  ,אלטלנה  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ ' .47 -45
דומה שגולני לא עמד על היבט זה במדיניות ההנהגה  .ראה  :גולני  ,הנהגת היישוב  ,עמ '  , 64על סירובו של בן -
גוריון ' להתייחס  ,לפחות בפומבי  ,באופן קונקרטי לשאלת הבירה ' ; השווה  :שם  ,עמ '  , 149על בן  -גוריון
ושרתוק שלא סטו מהסכמתם לבינאום ' לפחות לא בפומב " ( ההדגשה שלי  ,א " א ) .

דיון

:

הנהגת היישוב ושאלת ירושלים  7ל 7ק

ירושלים במטרות המלחמה
ההנהגה היהודית הגדירה כבר בתחילת אוקטובר

1947

מטרות צבאיות למלחמה כי תפרוץ ,

כהנחיה לתכנון המבצעי של המטה הכללי של ה ' הגנה '  .נוכח התקפה צפויה של ערביי הארץ ושל

צבאות ערב  ,קבע בן  -גוריון כי יש ' לעמד נגד התקפה זו  ,לשמור על היישוב [ בכללו ] והיישובים
[ באשר הם ] ולכבוש הארץ כולה או חלקה הגדול ולקיים הכיבוש עד סידור פוליטי מוסמך ' 7 .י
כעבור כמה ימים נתבקש לפרט  ,והשיב כי

אם תהיה החלטה נוחה [ החלטת חלוקה באו " ם ]  ,נגן על כל יישוב  ,נשתלט רק על תחומי

המדינה כפי ההחלטה  .אם לא תהיה החלטה  ,נגן על כל יישוב  ,נהדוף כל התקפה  ,נקיים
שירותים ליישוב היהודי ולכל הערבים שירצו  ,לא נקבע תחומים

טריטוריא ליים  .י
8

על ה ' הגנה ' הוטלו משימות הגנתיות והתקפיות רבות היקף ואף יומרניות  ,ביחס למגבלות כוחה
באותה עת

:

( א ) לפעול גם מחוץ לגבולות תוכנית החלוקה של האו " ם  ,כדי להגן על כל יישוב עירוני וכפרי
 -משמע  ,קודם כל  ,על ירושלים העברית ועל היישובים הנתונים בסכנת ניתוק בסביבתה ,

ובכללם גוש  -עציון ומפעלי האשלג בקליה

ובסדום .

( ב ) לתקוף ולהשתלט על שטח המדינה  ,לא רק על אזורי ההתיישבות היהודית  ,אלא גם על
המרחבים שלא יושבו עדיין  ,ובכללם הנגב הרחוק  ,מרביבים ונבטים עד מפרץ

אילת .

המשימות הוגדרו שוב  ,בניסוח צבאי  ,בהוראות הכלליות ובפירוטן לחטיבות  ,כפי שנוסחו
באגף המבצעים במטה הכללי בתחילת מארס  , 1948בתוכנית ד ' 9 .י כבר בתחילת פברואר  ,כאשר

נתמנה דוד שאלתיאל למפקד בירושלים  ,קיבל מבן  -גוריון הנחיות מבצעיות ברוח זאת  ,שפורטו
לשני פרקי  -זמן

:

עד צאת הבריטים  ,המשימה היא להגן על חלקיה היהודיים של העיר ועל

היישובים סביב לה  ,וללחום על קיום התחבורה ; לקראת צאת הבריטים  -יש להיכון לפעולות
כיבוש  ,אולם להיות נכון ' לקבל מרות או " ם '  ,אם זה ' יירש מקום ' הבריטים

בירושלים .

20

המחויבות להגנת היישוב העברי בירושלים קדמה להחלטת האו " ם  ,והיתה מושרשת במורשת
ה ' הגנה '  .משפרצה המלחמה  ,קוימה המחויבות בהגנה ובלחימה בעיר על שכונותיה ורבעיה

ובעמידת היישובים סביבה ; בשיירות החותרות לעלות העירה תוך כדי קרב עד חסימת הדרך בסוף
מארס ; ובמערכות החוזרות לפתיחת הכביש  -מבצע ' נחשון ' באפריל  ,ומבצעי ' מכבי א ' ו ' מכבי

מאי .

ב ' במחצית הראשונה של

ירושלים במדיניות  -עד הפלישה הבין  -ערבית
על ההנהגה היהודית היה לכלכל את מעשיה ב ' מערכה הכפולה ' מתוך הערכת כוונותיהם וכוחם

של גורמי החוץ המעורבים  ,וקודם כל  -הממשל הבריטי וכוחותיו  .למעשה ביצעו הבריטים את
המדיניות שעליה הצהירו  ,ופינו בהדרגה את כוחותיהם  ,על ציוד הלחימה שלהם  ,תוך פירוק

המינהל האזרחי  .אולם הנציב העליון  ,סר אלן קנינגהם  ,כפה על הפיקוד הצבאי לשנות את תוכנית
הפינוי המקורית  ,שגרסה פינוי מוקדם מירושלים  ,ועמד על כך שהוא יישאר בעיר עד

ה 15 -

במאי
177

17
18

תולדות ההגנה  ,ג  ,חלק ב  ,תל  -אביב  , 1972עמ '  . 1330ההגדרה היא מ  6 -באוקטובר . 1947
גוריון  ,עמ
סלוצקי ,
יומן כן -
"
'  10 ( 5באוקטובר . ) 1947

19

סלוצקי ( לעיל  ,הערה

20

יומן בן  -גוריון  ,עמ '

, ) 17

, 208

ג  ,חלק ג  ,עמ '

. 197 - 196

. 1955

יו//

אלחנן אורן

( אחרי מועד זה יישאר בארץ רק מאסף במובלעת סביב נמל חיפה  ,עד פינויו בסוף יוני ) .

מהלכי

המלחמה הושפעו מאוד מתהליך הפינוי בכללו ומהישארות הנציב בירושלים ; היוזמות והתגובות
של היהודים והערבים ננקטו תוך מעקב אחרי התקדמות הפינוי מחלקי הארץ  ,ומועד הפינוי הסופי

מנע התערבות גלויה של צבאות ערב במלחמה עד אמצע מאי (גדודי 'צבא ההצלה ' של קאוקג ' י
 מצב  ,ועלחדרו ארצה מינואר ואילך  ,והקפידו שלא להתנגש בבריטים )  .בירושלים נשאר חיל

הצבא הוטל לאבטח את צירי התחבורה העירה  .תחילה החזיק הצבא בכביש הראשי לשפלה  ,אולם
בגבור ההתקפות הערביות על התעבורה היהודית בכביש  ,נטש אותו  ,והעתיק את התעבורה

הבריטית למעלה בית -חורון .
בהנהגה היהודית שררה אי  -ודאות בדבר המדיניות הבריטית  ,לאחר שנות העוינות של המרי
המידע
והמאבק  ,ונוכח זיקת בריטניה לצבאות ערב  ,ובייחוד ל ' לגיון הערבי ' של עבדאללה  .אף
היהודית כלפי
המודיעיני על ביצוע הפינוי לא ביטל את הגישה החשדנית  .מדיניותה של ההנהגה

הבריטים ניחנת לסיכום כדלהלן

:

( א ) להימנע  ,ולו בחריקת שיניים  ,מלפתוח ' חזית שנייה ' נגד הבריטים  ,ולהימנע מכל
העלולה לעכב את
( ב)

הפינוי .

היתקלות

ן2

להסתייע בנוכחות הבריטית ככל הניתן ( לפי כלל זה נהגה

ה ' הגנה ' במשמר

 -העמק

ובחיפה ) .
( ג ) יתר  -על  -כן  ,להיבנות לוגיסטית מהפינוי  ,משמע לקבל  -ולפי הצורך  ,לרכוש  -מידי
הבריטים שדות  -תעופה  ,מחנות

ומיתקנים .

( ד ) לעשות למניעת תוהו ובוהו מינהלי  ,ולשתף פעולה  ,ככל שניתן  ,בנטילת סמכויות
שירותים

ובהעברת

ומיתקנים .

ההנהגה היהודית עקבה אחרי התפתחות הגישה הבריטית כלפי האו " ם  ,ועמדה על אוזלת היד

של הארגון הבינלאומי נוכח סירוב הבריטים לפתוח את נמל תל  -אביב לעלייה בפברואר

 ,ונוכח

היחס הצונן כלפי ' חמשת הגלמודים '  ,חברי קבוצת החלוץ של ועדת הביצוע  ,ששיגר האו " ם
ארצה  ,לאחר השהיה

בריטית.

22

ככל שהתמשכה המלחמה  ,גברו הפקפוקים ביכולת האו " ם להקים כוח בינלאומי
לאכוף את ביצוע תוכנית

החלוקה .

ב1 -

 ,שיוכל

באפריל דיבר שרתוק במועצת הבטחון  -והיה

קשה מאוד בארץ בכלל ובירושלים בפרט  ,בעיצומו של משבר השיירות  ,אחרי מפלת

זה רגע
השיירה

לגוש  -עציון וניתוק הדרך העירה עקב כשלון שיירת חולדה  .בסוף נאומו ייחד שרתוק את

לחומרת מצבה של ירושלים  ,והזהיר כי ' אם המשטר הבינלאומי לא יוקם במהרה . . .

דבריו

קרוב היום

בו

-

ימצאו היהודים את עצמם מצווים לשם שמירה עצמית לעשות כל מה שבידיהם  -ולו כלוחמי
 23את דבריו

יאוש כשהם בודדים ועזובים לנפשם -

כדי להציל את ירושלים מעריצות של זועה ' .

חתם בקריאה  ' :יקים נא או " ם כוח צבאי ראוי לשמו ועל  -ידי כך יפתח תקופה של שלום

וסדר בעיר

השווה  :בן  -גורייך
ספר הפלמ " ח  ,ב  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ ' מא

( עורך ) ,

21

ראה דברי ישראל גלילי אצל ז ' גלעד

22

( לעיל ' הערה  , ) 11עמ ' . 76
הביצוע ראה  :שרת ,
על בוא קבוצת החלוץ ראה  :גולני  ,הנהגת היישוב  ,עמ '  . 67על יחסה של בריטניה לועדת
על
בשער  ,עמ '  ; 156 - 155תלונותיו על המדיניות הבריטית כלפי או " ם ראה  :שם  ,עמ '  ; 204 - 202 , 164 - 162אזהרה

ע1 72

אחריות השלטון הבריטי ללגיון הערבי ראה
23

שם  ,עמ '

. 191 - 190

:

שם  ,עמ '

. 206 - 205

;

משה שרתוק משוחח

עם תת  -שר  -החוץ
אנדריי גרומיקו  ,לייק
סאקסס  ,מאי 1948

הקדושה ' .

24

האם היתה זאת בקשה  -קריאה ' מן המיצר ' או קריאת תיגר ? דומה ששתי הנימות נכרכו

בדברים  ,אולם לימים נתן שרת עצמו לקטע את הכותרת  ' :היפקיר או " ם את

ירושלים ? ' .

25

מכל

מקום  ,היה בטיעונו משום מתן צידוק למאמץ הבלחי  -נלאה של היהודים להגן על עצמם בעיר ,
לפרוץ דרך אליה ולחברה לשפלה בקשר

בל  -יינתק .

26

כאמור  ,ההנהגה היהודית לחמה על ירושלים  ,בעודה גוזרת על עצמה שתיקה באשר למעמדה
המדיני  ,מתוך זהירות בכבוד האו " ם ומתוך שאיפה לחברות בארגון  .מטעמים דומים נזהר גם

המלך עבדאללה מלומר דבר על ירושלים במגעיו עם נציגי הסוכנות בנובמבר  , 1947לפני החלטת
האו " ם  ,ובפגישה הלילית עם גולדה מאירסון ברבת  -עמון בליל

הופרה בשני המחנות אלא לאחר

ה 14 -

11 - 10

במאי

. 1948

27

השתיקה לא

במאי  .הנציב העליון הפתיע והקדים את צאתו מירושלים

ביממה  ,ואילו עצרת האו " ם לא עצרה כוח להחליט על כינון משטר בינלאומי בעיר  ,וכדברי אבא
אבן  ,מיאנה ליטול אחריות ו ' איבדה את זכותה
24

שם  ,עמ '

25

שם  ,עמ '

. 191
. 189

גולני גורס ששרתוק רצה בכנות בפעולה יעילה של האו " ם בארץ  ,ולפחות בירושלים  ,ראה  :גולני ,

הנהגת היישוב  ,עמ '
26

ב 29 -

לרשת ' .

28

, 132 , 66

. 133

כיולי  ,אחרי מבצע ' דני '  ,ציין ששאלת ירושלים נפתחה מחדש  ,בגלל התקפת הדמים הערבית  ' ,הפקרת

ירושלים מצד העולם הנוצרי ' והנצחון היהודי בעיר ובדרך  .ראה
27

ב 12 -

:

שרת  ,בשער  ,עמ '

.273 - 272

במארס שאלו נציגי ארבע המעצמות באו " ם את שרתוק על עמדת הסוכנות ביחס לירושלים  .הוא השיב

:

נשתף פעולה עם האו " ם  ,ואילו ' שינוי במעמדה של ירושלים עלול לעורר שאלות '  ,אשר עליהן לא ארחיב את

הדיבור  .ראה  :א ' אילת  ,המאבק על המדינה  ,ג  ,תל  -אביב  , 1982עמ ' .598 - 597
ההימנעות ' המפתיעה ' מדיון עימו בשאלת ירושלים ראה  :גולני  ,הנהגת היישוב  ,עמ ' . 59

על כוונות עבדאללה  ,ועל

עם גולדה ראה

:

יומן בן  -גוריון  ,עמ ' .409

על פגישת עבדאללה

בסוף אפריל ירו אנשי הלגיון על קיבתן גשר  ,ולאחר הפסקת  -אש נועדו

בנהריים מפקדים בריטיים בלגיון עם נציגי ה ' הגנה '  .הם שאלו איך ניתן למנוע התנגשות בירושלים  ,ונענו
' ירושלים היא עיר עברית  ,ובמידה שהדרך אליה ולבנותיה היהודיות חופשית  -אין הכרח בהתנגשות '  .ראה
שם  ,עמ ' . 383
28

א ' אבן  ,דבר אל העמים  ,תל  -אביב

, 1959

עמ '

; 39

ד ' יוסף  ,יונה וחרב  ,רמת  -גן

, 1975

עמ '

. 215 - 214

:

:

קלל ך

כוחות

ה ' הגנה '

נכנסים

לאזור הבטחון במרכז
ירושלים ( ' בווינגרר ' ) ,
14

במאי

1948

הנהגה עצמית בירושלים
ככל שהחמירו הפיגועים בירושלים והקרבות בדרכים  ,וככל שהוחמר מצב ההספקה בעיר  ,שהיתה
תלויה בהבאת מזון  ,דלק ומים משפלת החוף  ,הוכבד העול על המגינים המגויסים ועל הציבור
האזרחי בעיר  .הציבור הירושלמי היה מגוון ומפורד  ,והמרות הלאומית לא היתה מושרשת בכל
חלקיו  .גולני  ,לעיל  ,מתאר במחקרו את הפיצול והפילוג בין המוסדות הציבוריים ואישיהם  ,ואת

העיכובים שחלו בהקמת גוף מרכזי בעל סמכות מוכרת  .אך ב  21 -באפריל הוקמה ' ועדת ירושלים ' ,

בראשות דב יוסף  ,והוכרה כהנהגת העיר במלחמה .

29

אולם יש להדגיש כי דב יוסף  ,יותר מש ' נתמנה ' מטעם הנהלת הסוכנות  ,התבלט בבחינת

' במקום שאין אנשים השתדל להיות איש '  .מבין פרנסי העיר ונבחריה התעלה בפעילותו היעילה ,
משובו ארצה בדצמבר ועד הקמת הוועדה  .רשימות בן  -גוריון ביומנו מעידות שבנושאים

המרכזיים היה יוסף העושה כלפי פנים  ,והדובר כלפי ההנהגה .

30

נראה שביסס את מעמדו המרכזי ,

עד שלא קמו כמעט עוררין על מינויו  .אזרחי העיר קיבלו את הנהגתו בחודשי המצור עד פרוס
ההפוגה הראשונה  .בהתחדש הקרבות ביולי  ,חולל מבצע ' דני ' תמורה של ממש ; אף כי הכביש
הראשי נשאר חסום  ,נתהדקה טבעת צה " ל סביב מתחם הלגיון ברכס איילון  ,ואילו הפרוזדור

לירושלים הורחב עד מדרום לנחל  -שורק  .ממשלת  -ישראל ביטאה את התמורה הצבאית במעשה

מדיני  -היא קיבלה כבר ב  25 -ביולי  ,שבוע מתחילת ההפוגה השנייה  ,את הצעתו של שרת להחיל
180
29
30

גולני  ,הנהגת היישוב  ,פרק שלישי .
לרשימות על מגעים עם דב יוסף ראה יומן בן  -גוריון  ,עמ '  22 ( 63בדצמבר  6 ( 120 , ) 1947בינואר
בפברואר)  15 ( 243 ,בפברואר )  16 ( 248 - 247 ,בפברואר )  10 ( 287 ,במארס )  15 ( 352 ,באפריל ) .

9 ( 222 , ) 1948

על מינוי הוועדה

ראה

:

עמ ' 259

( 21

באפריל ,

22 ( 362

באפריל ) .

' ועדת המוסדות

לענייני

ירחטלים '  ,בראשותו

של דב יוסף ( שלישי
מימין )

את החוק הישראלי בירושלים  ,וב  1 -באוגוסט אישרה את מינויו של דב יוסף כמושל צבאי בעיר ,
למן יום המחרת  .כך ניתנה למעמדו המוכר בעיר גושפנקה מטעם ממשלת ישראל  ,בעת ש ' סיפחה '
את חלקה העברי של העיר למדינה  .י3

האם חלה תמורה במדיניות כלפי העיר  ,ומתי

?

גולני ביקש לברר את ההשפעות ההדדיות בין הגישה המדינית לגישה הצבאית של ההנהגה

היהודית  ,ועמד על פער ומתח בין השתיים .
אף כי ' קשה ואף בלתי אפשרי להצביע ' על מועד תחילת השינוי .
של  -דבר לא חל שינוי במדיניות המלחמה היהודית באשר לעיר .
32

בסיכום מחקרו הוא רואה תמורה בגישה המדינית ,
33

יש סיבה לקושי  ,כי לאמיתו -

העמדה שנקטה ההנהגה בעת

המאבק המדיני בעצרת האו " ם  ,בטל תוקפה למעשה משעה שאחזו הערבים בנשק  .משפרצה

המלחמה  ,דבקה ההנהגה במדיניות המבצעית שנקטה כבר לפני כן  ,בהנחיות למטה הכללי  .אם
נראה פער  ,היה זה אך למראית עין  ,כי על המחלקה המדינית ועל שליחיה היה להפגין אהדה
לאו " ם ולהתמיד בשיתוף הפעולה הדיפלומטי עם מוסדותיו במאמציהם ליישם את ההחלטה ,
למרות האירועים בארץ שהלכו וערערו את

סמכותו .

התמורה שחלה ארעה בתחום הצבאי  .עד הודש מארס החמירו הפיגועים הערביים  ,והוחש
31

ד ' יוסף  ,קריה נאמנה  ,ירושלים ותל  -אביב תש " ך  ,עמ '

32

גולני  ,הנהגת היישוב  ,עמ ' . 2

33

שם ,

עמ '

. 178

 . 33 - 31על מינויו למושל צבאי ראה  :שם  ,עמ ' . 320 - 319

181

סוללים את
בורמה '  ,יוני

הפינוי הבריטי  ,ולקראת סוף החודש

נקלעה ה ' הגנה ' למשבר במערכה בדרכים  ,משבר השיירות .

בהנהגתו האישית של בן  -גוריון פתח המטה הכללי של ה ' הגנה ' במבצע ' נחשון '  ,וחולל מפנה
במערכה במבואות ירושלים  ,ובאותה שעה הדפו הכוחות בצפון את ' צבא ההצלה ' של קאוקג ' י
ממבואות חיפה  .מכאן ואילך המשיכו חטיבות ה ' הגנה ' ביוזמות התקפיות  -לאור תוכנית ד ' -

בעודן מתארגנות לקראת הפלישה הבין  -ערבית

הצפויה .

חטיבת הפלמ " ח ' הראל '  ,שהלכה

והתארגנה בפרוזדור ירושלים  ,חברה למגינים בלחימה בתוך העיר  .אנשי הפלמ " ח פעלו לשפר את
את
מערכי המגן מצפון לעיר  ,אך לא הצליחו לחבור אל נווה  -יעקב ועטרות  .הם הצליחו לפתוח
הדרך להר  -הצופים  ,אף כי הצבא הבריטי מנע את היאחזותם בשיח ' ג ' ראח  .בדרום העיר הצליחו

לכבוש את מנזר סן סימון ולהחזיק בו  ,וניצלו את ההצלחה לכיבוש קטמון  .בינתיים שוב נחסם
הכביש הראשי  ,אחרי קרב עם המאסף של שיירה גדולה ב  20 -באפריל  .ולאחר הקרבות בעיר נערכו

מתחילת מאי שני מבצעים  ' -מכבי א ' ו ' מכבי ב '  -לביסוס הפרוזדור ולפתיחת הדרך ,

והשתתפו בהם הטיבות ' הראל ' ו ' גבעתי '  .הפרוזדור הוזק  ,בעיקר עם כיבוש בית -מחסיר ( כיום
בית -מאיר )  ,מדרום לכביש  .אולם הכביש לא נפתח עד הכרזת

העצמאות .

ניתוקה של ירושלים ניכר בדיון של מינהלת העם  -הממשלה הזמנית -

ב 12 -

במאי

שני הירושלמים  ,יצחק גרינבוים והרב שלמה פישמן  -מימון  ,לא יכלו להגיע ( עוד שר  ,הרב

מאיר לוין  ,נפקד מהדיון  ,בהיותו בשליחות ' אגודת

ישראל '

בארצות  -הברית) .

. 1948

יצחק -

עשרת השרים ,

שהקדישו זמן רב לדיון בהפוגה בירושלים ובארץ כולה  ,קבעו בהצבעה  ,ברוב של שישה לעומת

ארבעה  ,שלא לקבל הפוגה הכרוכה בדחיית העצמאות  .שרתוק חש כי ' ההזות שאנחנו עומדים
וחמורה מאד  ,אבל כנראה אין לנו ברירה ואנו מוכרחים

182

לפנ ה ה א חזות קשה
בהצבעה הגורלית נפלגו ארבעה שרי מפא " י  ,ושרתוק ניצב לצד

בן  -גוריון .

ללכת קדימה ' .

34

35

.238

34

שרת  ,בשער  ,עמ '

35

דוד רמז ואליעזר קפלן  ,משרי מפא " י  ,חלקו על בן  -גוריון ושרתוק  .על ההצבעה ראה  :יומן בן

 -גוריון  ,עמ '

412

דיון

:

הנהגת היישוב ושאלת ירושלים

ןי

1

ן

בן  -גוריון וירושלים
אם יש אדם אחד  ,שקבע את קו ההנהגה באשר לירושלים להלכה ולמעשה  ,היה זה בן  -גוריון ,
שגרס כי ' המערכה על ירושלים היא מכרעת  ,ולא מבחינה צבאית בלבד '  ,ואמר את הדברים בוועד
הפועל הציוני  ,בעיצומו של מבצע

' נחשון ' .

בהמשך דבריו הביע את המסקנה  -המשאלה -

36

' וראוי הדבר שתהיה הנהלה מיוחדת לירושלים  ,סוכנות מיוחדת לירושלים  ,קרנות מיוחדות

לירושלים  ,ועד לאומי מיוחד לירושלים  ,מפלגה מיוחדת  -מפלגת ירושלים  ,מפלגה של
" משוגעים " לענין

ירושלים ' .

37

ב ' מפלגה ' ההיא היה בן  -גוריון ראש

וראשון .

מפרוץ המלחמה עד צאת הנציב והכרזת

העצמאות עברו חמישה וחצי חודשים  ,ובן  -גוריון עשה בתקופה זו שלושים ימים או חלקיהם
בעיר  ,קרוב

לשישית הזמן .

38

לא דמה לו בכך איש בהנהגה בתל  -אביב או במטה הכללי  .אדרבה ,

דומה שחבריו בהנהגה המדינית והצבאית ' סמכו על הזקן '  .ב  20 -באפריל עלה לירושלים בשיירה ,
למרות בקשתם של בכירי המטה הכללי שביקשו להניאו
התקפה על מאסף השיירה

;

מכך .

בן  -גוריון נשאר בעיר  ,הסדיר

ירושלים  ,הסב לליל  -הסדר עם חיילים  ,וחזר במטוס

ב 25 -

הכביש נסגר אותו יום אחרי

39

ב 21 -

בחודש את הקמתה של ועדת

בחודש  .ואשר לראשי ה ' הגנה '  ,נראה

שבכל אותה תקופה נזדמן ישראל גלילי לעיר פעם אחת  ,ויגאל ידין  ,יליד ירושלים  -פעם או

פעמיים .

40

.

רשימות היומן מעידות באיזו מידה השקיע בן  -גוריון את עצמו בבעיות העיר י4

מאיר פעיל גרס שבן  -גוריון השלים עם תוכנית האו " ם  ,עד  -כדי  -כך שהסתפק בחיזוק העמדות

היהודיות בעיר  ,ואף לא רצה להשתלט בקביעות על הכביש לירושלים  -בניגוד לתוכנית האו " ם
אלא הסתפק במבצעים להעברת
במעשי

שיירות .

42

אולם גרסתו אינה יכולה לעמוד בפני בדיקה

בן  -גוריון ובדבריו ביומן ובמקורות אחרים .

43

וההערה שם  ,וראה התיקון בחוברת  :מוסף  -השלמות ותיקונים ליומן ( בעריכת ג ' ריבלין וא ' אורן )  ,תל  -אביב
, 2 1984

עמ '

עמ '

;6

נוסח מעודכן ראה  :ד ' בן  -גוריון  ,מן היומן  :מלחמת העצמאות  ,תש " ח  -תש " ט  ,תל  -אביב

. 159

36

כן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

37

שם  ,עמ '

38

להלן תאריכי הימים (  30בסך  -הכל) שבהם שהה בן  -גוריון בירושלים  :נובמבר
כחודש ;

39

41

, ) 11

עמ '

6 ( 90

בחודש ; ינואר

אפריל -

21 - 19 , 7 - 6 - 1948

30 - 27 , 25 - 20

למכתב בכירי המטה הכללי ראה

:

בחודש ; פברואר -

- 1947

 30בחודש ; דצמבר , 1 -

24 - 23 , 17 - 15

בחודש ; מארס -

בחודש .
יומן בן  -גוריון  ,עמ ' . 357

פעם לפני כן (שם  ,עמ '  , 143והערה  49בעמ ' . )218
במפתח  -המקומות של היומן תופסת ירושלים כשלחבה טורים ( יומן בן  -גוריון ,

עמ ' 1073ב 1075 -א ) ; כמפתח -

1098ב 1099 -ב ) .

מ ' פעיל  ' ,האסטרטגיה הציונית -ישראלית בשאלת ירושלים במלחמת העצמאות'  ,א ' שאלתיאל ( עורך )  ,פרקים
בתולדות ירושלים בזמן החדש  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '
בנובמבר  10 - 1947במארס  , ' 1949מלחמת העצמאות  ,ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,י  ,ירושלים ,
; 359 - 358

עמ '
43

9 -8

גלילי עשה בירושלים ב  6 -בפברואר לקראת החלפת ישראל זבלודובסקי  -עמיר  ,מפקד העיר  ,בדוד שאלתיאל
( גולני  ,הנהגת היישוב  ,עמ '  ; ) 94ידין טס לירושלים לקריאת בן  -גוריון  ,ב  25 -באפריל ; ייתכן שעלה העירה עוד

העניינים  -שני טורים ( שם  ,עמ '
42

באפריל ) .

.91

23 - 21 , 9 - 7

40

, 3 1987

, 1983

. 201 - 200

בין השאר הסתמך פעיל על מה שכתב בן  -גוריון לשרתוק

משמר  -העמק ( יוגב [ לעיל  ,הערה  , ] 8עמ '
ביומן מראה כי

פעיל .
ב 16 -

השווה

:

מ ' פעיל  ' ,המערכה

הצבאית 30 :

ב 14 -

כ 13 -

. ) 648 - 647

ב 16 -

באפריל על התפתחות מבצע ' נחשון ' וקרבות

אלא שנראה כי פירש את הדברים שלא בהקשרם  .העיון

באפריל נזכרה רק ברכה לאנשי ' נחשון ' ( יומן בן  -גוריון  ,עמ '

, ) 348

וזאת לעומת הנרמז אצל

בחודש שמע בן  -גוריון על מהלך המבצע מפי יגאל אלון ( שם  ,עמ '  , ) 349ודחף לזרז העלאת שיירות .

בחודש דן בן  -גוריון עם בכירי המטה הכללי על מצב ההכנות הצבאיות לקראת ' כניסת

ה 15 -

במאי ( שנדמה

1 1ך
~ ~

7

ל* ן

אלחנן אורן

בגישתו היסודית של בל  -גוריון לירושלים לא חלה כל תמורה  .הבחנה בין הנאמר לנעשה

ורגישות לתמורות המתחוללות במערכה הצבאית ולסיכויים הנפתחים עקב הישגי צה " ל  -הן

כאחת .

אופייניות לעמדותיו במדיניות החוץ ובמדיניות הבטחון

סיכום
עד מלחמת העצמאות התנסתה ההנהגה הציונית רבות בצורך להבדיל בין הנאמר לנעשה  .עשר

שנים לפני המלחמה  ,בימי המרד הערבי ופולמוס החלוקה  ,תבע בן  -גוריון ' להבחין קודם כול בין

דיבורים ובין דברים .

לא הנאמר אלא הנעשה הוא

הקובע ' .

44

יש שראו כפל  -לשון ואף

סתירה פנימית בין עמדותיה העקרוניות של ההנהגה ובין מאמציה בפועל  -בשנות המרד הערבי ,

מלחמת  -העולם השנייה והמאבק שלאחריה  -בחתירתה לעצמאות מתוך נכונות להשלים עם
חלוקת הארץ  .בהחלטת האו " ם השתקפו הישגי המאמץ הציוני  ,בהגשמה המעשית ובטיעון

המדיני .
בהצעת החלוקה ובהחלטת העצרת נכרכו תקוות לדו  -קיום יהודי  -ערבי ולשיתוף פעולה

בהגשמת ' חלוקה מדינית עם אחדות כלכלית'  ,כפי שהגדיר הרוב בוועדה את הצעתו  .משהתלקחה

המלחמה  ,נכזבו ציפיות אלה  .במציאות של מלחמת קיום  ,ובהיות ההנהגה נתונה לאילוציה של
' מערכה כפולה '  ,גזרה על עצמה שתיקה באשר לערעור על תוכנית החלוקה ועל מעמדה של
ירושלים  ,לבל תואשם בערעור על מרותו של

האו " ם .

45

ולא עוד אלא שחבריה בארץ ושליחיה

במרכז האו " ם שיתפו פעולה ביוזמות של מזכיר האו " ם ושל מוסדותיו  .בה בעת הנהיגה את
התגייסות העם ואת מאמץ
ה 14 -

המלחמה .

במאי היה ליום של אחרית וראשית  .בצאת הנציב נפל החיץ האחרון בין כוחות המגן של

היישוב העברי ובין צבאות ערב הנערכים לפלישה ; בו ביום שמט האו " ם למעשה את הסמכות

לכונן משטר בינלאומי בירושלים ; אחרי הצהריים הוכרזה העצמאות  ,בידיעה הקודרת ש ' לבוקר
 -פלישה ' ( כשם ' הטור השביעי ' של נתן

אלתרמן מאותו יום ) .

ליישוב בארץ כולה  ,ובירושלים

המנותקת על אחת כמה וכמה  ,לא נותר אלא לעמוד וללחום  .בהמשך המלחמה הורחבה השליטה
בפרוזדור לירושלים  ,ובעקבות ההישגים הצבאיים בוסס הפרוזדור בסלילת ' כביש הגבורה '
ובמפעל ' השילוח '  -הנחת צינור  -מים עב  -קוטר  ,ונוצקה התשתית לכינון ירושלים העברית

כבירת ישראל .

46

בכל התמורות הצבאיות מבלימת הפולשים עד מערכות ההכרעה ושביתות הנשק ,

נשארה הממשלה נאמנה לתפיסתה של המלחמה כ ' מערכה משולבת '  ,צבאית

ומדינית .

47

לי  ,כבר התחיל ) ' ( שם  ,עמ '  ; ) 354נדונו הפעולות הקרובות  ' :תפיסת סביבות ירושלים ( לאחר גמר " נחשון " -
הסביבות בצפון  ,במזרח ובדרום ) ' ( שם  ,שם )  .באותו יום  ,במכתבו לשרתוק  ,ציין שהמצב שונה ' לעת עתה ,

באופן רדיקלי לטובתנו ' ( יוגב [ שם ]  ,עמ '  . ) 647בן  -גוריון ראה סיכוי לניצול ההצלחות  ,דחף לכך בימים הבאים ,
ועלה לירושלים ב  20 -בחודש ( כפי שהוזכר קודם לכן )  .במכתב לשרתוק הביע תקווה שניתן יהיה לשחרר חלק
מהכוח שפעל בדרכים במבצע ' נחשון ' ( שם  ,עמ '  . ) 648אין אות לכך שציפה לניתוק הדרך מחדש והשלים עם כך
מראש  .אדרבה  ,הוא קיווה ש ' אולי נצליח לשים מצור על ירושלים הערבית ' ( שם  ,שם ) .

 * 1ץן ך

44

45

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , )4ב  ,עמ '  . 61 , 38ההדגשות
לעניין זה ראה  :שרת  ,בשער  ,עמ ' . 342

במקור .

46

ראה מאמרי  ' ,המערכה על ירושלים ועל הדרך אליה והכרעתה במלחמת העצמאות '  ,חגית לבסקי

47

ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ ' . 373 , 369 - 367
ראה  ' :מערכת משולבת'  ,בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' .271 - 264

( עורכת ) ,

משתתפים בחוברת זו

:

ד " ר אלחנן אורן  -מה " ד היסטוריה  ,מטכ " ל  ,צה " ל
ד " ר שולמית אליאש  -המחלקה להיסטוריה כללית  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

יואל אליצור -

עפרה  ,ד  .נ .

הרי ירושלים

90906

ד " ר ירון בר  -אל  -בית הספר לרפואה  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב
ד " ר יפה ברלוביץ

'

-

69978

המחלקה לספרות עם ישראל  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

רחל ברקאי  -רח ' אדם

, 6 / 31

52100

רמת מוריה  ,ירושלים

52100

93782

מוטי גולני  -מוסד הרצל לחקר הציונות ומדינת ישראל  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה

31999

פרופ ' אברהם גרוסמן  -החוג להיסטוריה של עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
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69978
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32000
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ישראל פריידין  -רח ' חי טייב  , 6 / 6הר  -נוף  ,ירושלים
ד " ר משה קטן  -ת " ד

, 864

ירושלים

91905

69978

95405

91008

12 5

~

מקורדת האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהירשו לבית  -ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים
מרובעים

]

[

מספר העמוד מו מובא האיור בחוברת זו .

-

ארכיון היסטורי  ,עיריית ירושלים
משה לוין  ,ניות
לשכת

אליאב

, 48

ירושלים

[] 76 , 74

ולעטיפה ]

העיתונות הממשלתית  ,ירושלים
מ ',

[ , 120

[ ] 182 , 169 , 165 , 161 , 157

ספר העליה הראשונה  ,יד בן  -צבי ומשוד הבטחון  -ההוצאה לאור  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

] 121

חמדה בן  -יהודה  ,בן  -יהודה

חייו ומפעלו  ,הוצאת בן  -יהודה  ,ירושלים

:

ט ' דותן  ,קדמוניות  ,ה (  ( , ] 17תשל " ב )  ,שער
מ ' דותן ,

קדמוניות  ,עז

ו )  ( ,תשל )  ,עמ ' 94

ולוח

א ' מילשטיין  ,תולדות מלחמת העצמאות  ,א
עמ ' 62

הפלישה הראשונה ,

ג'

[ ] 30

; 100

ב  ,ירושלים תש " א ,

המאבק על המטרה  ,זמורה  -ביתן  ,תל  -אביב

:

ההוצאה לאור  ,תל  -אביב תש " ם  ,ליד

ד ' סמילנסקי  ,עם בני אוזי ועירי  ,מסדה  ,תל  -אביב תשי  -ח ,
ב ' רותנברג ,

מולדת  ,שוקן ,

הנ " ל  ,המאבק על ירחטלים  ,לעם ,
א'

לגורך ) ,

קרדום ,

ד ' תדהר  ,אנציקלודפיה לחלוצי היישוב

[ ]28 , 35

[] 7
[(1

1960 ,

150

[ ] 180 , 174 , 163

הוצאה ]  ,עמ ' 61 , 58 , 56

[ ] 175 , 160 , 158

[ ] 14 , 12 , 4

ספרית ראשונים  ,תל  -אביב

תש " ז  ,עמ ' 371 , 52

[ ] 113 , 112

[ % 4 , 90 , 91

 Jewish Theological Seminary of America , New Yorkטח  -ך

,

1/7

-Pileser

1 . 29ק 1970 ,

' Sculptures Ofשג' ק 4 . Falkner ,א ! R . D . Barnett 6
[  . 72 , 112 , ! 20 ] 55 , 58 , 59קק London 1962 ,

 Yorkיוחא  University Press ,ט ] 0 % 10

Israel Exploration Society , Jerusalem

טחז

.

 . [ ,ם  .מ ] publications , New York

Via-lens

Dothan ,

.ז

The Philistines,

( ) 1 , Keter , Jerusalem 1971 , col . 564

.

.

Bittel , Hartusha

.א

.

Encyclopedia Judaica

Grbber , Pa/estine and Syra

%.

 . 307ק Akurgal , Die Kunsr Anatoliens von Homer bis Alexander Walter de Gruyter , Berlin 1955 ,
5 . Laroche ,
 religion grecgueס dans /
8( , Parisנ Strasbourg 79ש שע1סגס ] שממיתחמם
~ orientaux
[  . ! 28 ] 33ק

,

[ ] 23

) 42

1971 , Taf.

[ ] 31 , 38

or Archaeology ,

SaarbrUcken

.

1.

Orthmann , (/ntersuchungen zur spathethitishen Kunst

Museum fiir anatolische Civilisationen , Ankara 1975

University , Institute

[ ] 39

75

 .ק 1977 ,

.

,.

ozgUc , Die Hethiter

ל

.ז

,

.

1 . Ussishkin , The Conguesr of Lachish by Sennacherib Tel-Aviv

] 45 , 48 , 52 , 541

85
1

עמ ' 79

] 91

"

[ ] ! 11

.ק

99

עמ ' 112

[ ] 149 , 140

ח 1חזסזWe gratefully acknowledge the use of illustrations 1

 , The British Museum ,לך) ) - 727 /ג74
[ ] 40

,9

, 66

ובוניו  ,א ,

following :

235 , 239

, 1989

עמ '

; 16

שם  ,ג '

:

[ ] 112

תשכ " ז  ,עמ ' 144 , 103 , 85

תל  -אביב [ ללא שנת

( מאי  , ) 1982עמ '

 .קק ! 982 ,

עמ ' 321

ותלאביב  -אביב תשי  -ח ,
ירושלים -

הנ  -ל  ,ירושלים השלמה  ,עם עובד  ,תל  -אביב

20

עמ ' 74

[ 4 , 104

,

]1

[ ] 181 , 179

מטמבל עד גילגיל  ,משרד הבטחון -

דיוקנה של

 , 1940שער  ,עמ ' 96

[ 7 , 115

,

]1

[ ] 27

איטה ילין  ,לצאצאי  ,א  ,ירושלים חרצ " ח  ,עמ '

שילר

460 , 449 , 60

 . 84 - 85 , 86 - 87 , 97 , 103 , 110 , 129קק 1982 ,

Thames and Hudson , London

.

Tel-Aviv

Vermaseren , Cybele and Attis

M.Y.

Abstracts

the last of 115 forces from Palestine .

British

)6(

The

were also influenced by political
policy ,

considerations linked 10 their pro-Arab
fearing Arab anger ,

The reality , malnly geographical , of Jerusalem
 מוMay 1948 , closely coincided with the
original goals of the Jewish Agency .

exiles would be

since the

viewed as  תפaddition 10 the Jewish fighting
forces . Further , the British Foreign Office

stringently interpreted the paragraph
forbidding the entry Of military-age

during the

ט- א-

Elhannan Orren

Jerusalem 1 תJewish Military Policy Prior 10
Israel ' s Declaration of Independence
-

men

negotiated cease- fire .-

1 תaccepting the

However , the intense pressure upon the

Colonial Office by

)

א

of Ken ~

)ר

who feared  פprisoners ' uprising , led ן0 the

question 6 .

6

אע

. 1 ) 4 10 פ

The latter replied 0 תJune 28

ח

ח

enabl . ם8

did

1

1

1א

Partition Plan , the Jewish

Agency saw the exclusion of Jerusalem פfrom

mediator .

the boundaries of the Jewish State as

"

that the ceaseן

אגו

%

would
painful be
sacnfice
implemented
, only justifiable
with British the plan

.1 5

and

their return .-

 תפArab spirit of coexistence .

cooperation

115 military policy provided for the defense of

אע

every Jewish locality , even beyond the
11סת5 - obviously including Jerusalem

fldfO
The

Golani

When the  אטvote of November 29 ,

Leadership

of

the

Yishuv

and

Question of Jerusalem During the

the

'אןar

of

Independel
Independence

1947

was immediately followed by Arab hostilities ,
this policy was put תו10 effect . The Jewish

parts of Jerusalem were defended and
extended ,

ef

West Jerusalem

"

.

,

the termination of the British Mandate . The

occupy פ

desperate milltary situatlon , and the fa 01 that

blocked ,  הtried 10 reopen 11 . Warfare led

the Jewish Agency was the only 1 .

the partition of the Clty and

concerned with the large Jewish population
.ת
~ ctor
the Clty , led

)0

the grovnng intervention

the yishuv ' s leadership  תוthe affa . ץ5

of

of

Jerusalem , despite א5 sincere agreement , 0פ

the eve of the War of Independence ,

)0

internationalize the city . Israel 's ellce ~ ve
military success , and the political and
operational weakness of the

אט

which was

the Jewish

comdor' , and when the road was

ע%

"

)0

with the coast .

However , Jewish leaders were careful

עמ

cnticize the )

)0

the linkup of

ת0 )

)0

plan for  מפinternational

Jerusalem . When , with the departure of the
8 חאish High Commiss
isloner , the 17 חfailed 10
step  תו, this silence created

8

mistaken

impression Of inconsistency between
.
Jewish
foreign and military policies

supposed 10 assurne sovereignty over
Jerusalem , were maJor contributing factors ן0

the 210מ151 retreat from that agreement . But
underlying the process which led

)0

the

annexation of Jerusalem svas the fact that
internationalization of the city was  פdeviation
from 210מ15 ) Policy regarding Jerusalem which
had been formulated פ1 the beginning of the

7277

1937 - 1938 discussions regarding the partition
of Palestine . That policy called for the division
of Jerusalem

יתו0

 פwestern Jewish section ,

and  תפeastern section (including the Holy
Places) under British or international control .

Abstracts edited by Priscilla Fishman

Abstracts

 תוthe information 1 ) provides about the scope

made 10 bring modern physicians 10

of the association 's activities ,

)

115 manner

of

 צותכafter 1883

Galilee .

were steady medical services

result of

functioning , and the motivations of 115

organized , mainly as 8

nationalist
members , rather
which than
were socialist
mainly as
religiousreflected תו

efforts  מוSafed and Tiberias .

misslonary

constitutions of other similar organizations of
Yafah

erlovitz

~
Aspirations
Toward 8 ' New Woman ' :

Women ' s Literature 1 תthe First Aliyah
newduring
form of
appeared  מוEretz
Israel
theliterature
First Aliyah
. 11 sought ) 0
21

History or Demography?

ג

review of: Tudor Parfitt

,!

1he Jews

express the rebirth of the Jewish people

ן

Palestine 7800 - 7ננ2 , London 1987
לן15

book, dealing with

Eretz Israel between 1800

only

the Old Yishuv
and

תו

1882 , has

"

15

סי

updated onlywhich

)0

new poetica

from
and secondary,
complete . published
The author
before
makes1975 , are far
extensive

"

appear ,

ת01

)0

פ

%ת

extent and with 8 תintensity that were

national rebirth evidently prompted
wonlen 10 aspire

relevant literature , both primary

use of 'Montefiore 's censuses ' , but

Within the innovative efforts

unkno
The ~m 1 תHebrew literature 1 תthe Diaspora .

dissertation 0מ

15 based , appeared .  מוaddition , the

references

מ0 )

technique and form , but also through

women ' s literature began 10

several maJor shortcomings . First , despite א5

1987 publication date , 11
1975 , when the doctoral

%

מו

)0

 פrebirth of their own ; 8ז
 תוliterary

this stage % found expression only
creativity .

The women 's writings describe their
experiences and their search for  פrole of their
 תוthe new society . 11 must be recalled

make
precisefull
regarding
use of the
their
rich
dates
material
; nor does
that he
can be

own

gleaned from their data . 1 תaddition , the work

members of the First Aliyah

lacks historical perspective , and relies almost

and individual regeneration

solely upon statistics .

women remained as they had been  תוthe

that notwithstanding the aspirations of

11 lacks
social% developments
socio -economic
,

analysis and reference

Diaspora - behind the scenes . They lacked

)0

personalities , and institutions . But the book ' s
nlaJor defect

" טו

) 0 national , social
 תוEretz Israel , the

implication that the Old

which
Yishuv lived
was פ
upon
monolithic
halukkah
, conservative

society

bis stereotyped

the right

vote , 10 be elected , or 10 be

)0

recognized as the head

מו

0

,

 פhousehold .

hus ,

their stories they protested against their
~

unchanged and depressing situation (Nehamah

.

~
image was shattered sorne time ago by modern

hlkhi
lach ס
(~ wsky ) or sought 10 educate toward

scholarship .-

the development of  ' פnew woman ' ( Hemdah

Ben-Yehuda )

Yaron Bar-[  וןand Nissim Levy
The Beginning of Modern Medical Practice

 תוGalilean Toums

1860 - 1900

Shulamit Eliash
The Return of the Kenyan Exiles 10 Israel

The modern medical era  נלthe Galilee began
 תו1861 with the arrival 0 Dr . P . K . Vartan תו

The return ) 0 Israel of the 254 Etzel and Lehi
members exiled from Palestine and imprisoned

Nazareth . He founded the first medical service
 פוthe northern part of Palestine and worked

 תוKenya by the British occurred only 0 תJuly
12 , 1948 . Why did the British delay their

,

continuously for 47 years

1 מ1876 the first

Jewish physician , Dr . 5 . Salinger, arrived מו

release despite strong pressures both from the
the colonial admil
inistration תו

yishuv and

the reglon . He settled 1 תSafed but remained

Kenya ? )  ( פBecause of the underground

only  פshort while . During the late 18705 and

fighters ' terrorist image , Great Britain reefused

early 18805 , several unsuccessful attempts were

10 permit their return before the departure of

1 178

,

Abstracts

Lower Galilee and the Plain Of Judah suffered
%

sharp decline 1 מpopulation and settlement

 תוthe seventh century B . C . E . due 10 the oneway deportation of their inhabitants . 7110

חא1

1 פ תfew cases

and buttressed by historical

sources referring

)0

other population groups 1ת

this period , 1 ) 15 suggested that the Samaritans
are the only people that could have

country of Samaria and the coast of Philistia ,

manufactured and used these sarcophagi . 1 !

1 תwhich two-directional

this attribution 15 accepted , they rnay serve as

deportations were

instituted with the transfer of large groups of

% new criterion for determining the Samaritan

exiles , developed and prospered  ) פthat same

population 1 מEretz Israel during the Roman

time .

period .

The

ש4

Assyrian kings

ם0 )

conduct 8

uniform deportation policy 1 תthe
southernmost reglon of their ernpire . ןTiglath-

Moshe Catane

Pileser

) Abraham

י

conducted one - way

;

Shlomo Zalman Zorefs

consolidate the Assyrian hold  תוthe area .

The passport of % . Zalman

Sennacherib ' s efforts were directed

regions of the empire , and he instituted הפ

interesting documentation of the trave [s of this
~
well-known
emissary 0 מbeha
0
Jerusalem

enormous deportation only from the rebellious

institutions between 1832 - 1850 . 115 eight

,

0

other

oref provides

"

,

vassal kingdom of Judah . Esarhaddon revived

cardboard pages bear some 120 stamps and

the policy of Sargon . The policy of

signatures from Italy , Syria , Egypt

resettlement of the Assyrian provinces מו

Austra , Lithuania , Poland, Greece , France

Palestine continued through the fourth decade

and England . The passport was issued by the

of the seventh century 8 . 0 .  ע. , shortly before

Prussian Consul  מוLeghorn , for 1 ) . Zalman

Turkey ,

oref enjoyed Prussian protection . 1 ) also

the decline of the Assyrian empire .

covered the servant accompanying the bearer
~

of the passport .

Rachel Barkay
Samaritan Sarcophagi of the Roman Period

The

remalns of the

raham

tl

Grossman
,ssoclatlon for Settlement

Eretz

"

 תזסthe Byzantine period and beyond . א0
1ה

specifically Samaritan finds have been
identified from the Roman period

The article presents

group of locally-made

%

1881  מןassociation was formed 1ת

Moinesti , Rumania , for the pul

stone sarcophagi dated

ם.ע. ,

which

ose of settling

1 תEretz Israel and working the~land , or of
helping those members who would decide ) 0

do

50 .

(

4 group of the members did settle

תו

have been definitely identified as Samaritan .

Rosh hnnah .

They have similar features and the same
technique has been used ) 0 chisel and decorate

The ledger of the association aocated  מוthe
Library of The Jewish Theological Seminary

them

189

.

clearly distinguishable

10 the second and third centuries

1 תEretz Israel , Moinesti , 1881

Over 140 such sarcophagi , originating

of America , New York) was prepared by

northern
mainly from
coastal
the Samaria הח15 and the
plain , have been discovered .-

David Schub , the central personality  מוthe
group and describes the activities of the

Most of them had been looted , 50 that
information about the burial offerings

nlaJor sections : the Constitution of the

lacking .

association ,

"

association during % 5 first months

with the signatures of

11 has three

115

Based upon the areas of their distribution ,
the local limestone from which they were cut ,

members ;  פ1151 of  סמוחindividuals  סחקיagreed
10 give  פone -time
contribution ) 0 support the

the several
nature of them
the decorations , the inscriptions
0ת
the nature of the offerings

work of the association ;

 פ1151 of the officers .
The primary importance of the ledger rests

.the
.
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this ) 7861110ת81 vlew lacks foundation . Dagan

Dabura and Daburiyeh 81

the Foot of ב41

( Dagon ) 15 one of the oldest Syrian gods ; he
was primarily the god of the land and 8 מthat
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Itamar Singer

-

Toward 8 תIdentity of'
Philistines

Dz ל

,

8

comprehensive synchretistic

Philistine 'Mother-goddess

ח

'

displays close

parallels
.
.
with the Anatolian ' Great Mother ' ,י
including general appearance , and several cult -

יי

-

goddess ' and the Semitic Grain-god

. .
,
.
transition between Aramaic
1.

ג
s

equivalent  תןthe Aegean realm 15 8 תomnific

then fell

~

he

objects

system bridging east and west . Dagon 's

) hol
(1
Hca
honologicalp

:

are

reconstruction of

Apparently this
. ruan
. continued
.
10 be known
8

:ך

solution

The

lay

Thus ,

Philistia .

What can

such

.

1 תPalestine ,

'

ן

als

have been

8

,

' Mother there may

linguistic relationship since
1ת40 -European
* dhihom

Semitic dagan and
may be traced

)0

 פcolfimon  תשתס.

Nadav Na' aman

the God of

generally accepted that as the Philistines

1 ) 15

Population Changes 1 מPalestine Following
Assyran Deportations
The deportation
policies carried out by the

including
entered Canaan
their chief
they adopted local deities ,
god , Dagon . Scrutiny of

Assyrian kings (ca . 733 / 32 - 640 8 . 0 .  ע. ( 1ת
various areas of Palestine provide the key for

biblical and extra-biblical

the prosperity or decline of those regJons . The

sources reveals that

o
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