הלר שליוו

הקשר בין השמדת יהדות אירופה לתקומת מדינת ישראל מרתק חוקרים

והוגים  .שתי גישות

בהבנת

התפיסה הציונית בנושא זה מוצגות בחוברת שלפנינו  .יחיעם ויץ ממקד את דבריו בסוגיית מקומם של
הפליטים היהודים  .הוא סבור שפתרונה של בעיית שארית הפליטה עמד במרכז התפיסה הציונית  ,כמנוף

לפתרון שאלת ארץ  -ישראל וכינון הישות הלאומית היהודית  .חגית לבסקי

מעמידה  ,לעומת זאת  ,את

מצוקתה של יהדות אירופה כבר לפני מלחמת  -העולם השנייה  ,כגורם מרכזי בתפיסה הציונית  .השואה ,
לפי גישה זו  ,יצרה צירוף נסיבות היסטורי אשר אפשר את מימושה של הקמת מדינה

שני
של אתרים ומונחים  .בתיאורו

יהודית .

המאמרים הפותחים את החוברת מתבססים על חפירות ארכאולוגיות לצורך זיהוי והבנה מחודשים
של יוספוס פלוויוס על מצור ירושלים מצויינים שלושה אתרים  :המונומנט

ההרודיאני  ,בריכת הנחשים והמחנה האשורי  .מגן ברושי מציע זיהוי שונה לגבי מקומם של שני האתרים

הראשונים  .בתלמוד הבבלי והירושלמי מתואר תפקידו של שליח  -הציבור בתפילה כ ' יורד ' או ' עובר ' לפני
התיבה  .האם יש משמעות לשימוש במונחים

השונים ?

במחקרו מבקש זאב וייס להוכיח כי ההבחנה

בשימוש במונחים היא כרונולוגית  .במשנה  ,שנערכה בראשית המאה השלישית  ,מופיע המונח ' עבר '  ,ואילו

במאה הרביעית  ,עם השינוי במבנה ובתכנון הפנימי של בית  -הכנסת  ,החלו להשתמש גם במונח ' ירד ' .

מקבץ אחר של מאמרים עוסק בהיבטים שונים של הקשרים בין יהודי ארץ  -ישראל ליהודי הגולה במאה
הי " ח והי " ט  .מקום חשוב בהיסטוריוגרפיה של היישוב תופסות איגרות החסידים ומנהיגיהם שעלו לארץ -

ישראל בשלהי המאה הי " ח  .איגרות אלה התקבלו עד כה ככתבן וכלשונן  .רעיה

הרן טוענת שיש לבדקן

בראייה ביקורתית  .היא בוחנת את אמינותם של השבחים שהועתרו על מייסד חסידות

זלמן מלאדי ומגיעה למסקנה כי קטעי השבחים הם תוספות ששורקתו
להעצים את

חב " ד  ,ר '

שניאור

לאיגרות  ,כנראה מתוך מגמה

הביוגרפיה של רבם  .נתן אפרתי מבהיר מספר פרשיות בתולדות היישוב בסוף המאה

הי " ט ,

על רקע משקלה הגובר של יהדות אמריקה והתעניינותה בנעשה ביישוב היהודי בארץ  -ישראל  .גורמים
שונים בה ראו לנכון להתערב במחלוקת על כספי ' כולל אמריקה ' ובסכסוכים בין הספרדים לאשכנזים ובין

' היישוב הישן ' ל ' יישוב

החדש ' ,

אם בתמיכה בצד

זה או אחר  ,ואם בנסיון להשכין שלום בין הצדדים  .יעק ב

ברנאי מעביר תחת ביקורתו ספר הדן במשפחת פ " ח  -רוזנטל  ,מהמשפחות הוותיקות

שני

ב ' יישוב הישן ' .

מאמרים עוסקים בבניית התשתית הפיסית של הארץ  .דוד קושניר דן בגלגוליו של הזכיון לסלילת

מסילת  -הברזל חיפה  -דמשק מראשיתו (  . ) 1890לאחר שנכשלה תוכניתם של יזמים בריטים  ,החליט
הסולטאן לבנות את המסילה החג ' אזית בעצמו  ,וחלקה הארצישראלי נודע בכינוי ' רכבת העמק '  .עם גבור
העלייה מגרמניה לאחר עליית הנאצים  ,ייסדה הסוכנות היהודית חברה להתיישבות עירונית וחקלאית של
בני המעמד הבינוני  ,הלא היא חברת רסק " ו  .עמירם אורן סוקר את פעילותה בתקופת העלייה החמישית
( ) 1940 - 1934

והקמתם של יישובים כמו

כפר  -שמריהו  ,עדה  -וארבורג ושבי  -ציון  ,אשר

אוכלסו על  -ידי יוצאי

גרמניה .
במדור תעודה בחרנו להגיש קטעים מיומנה של אסתר כספי  ,שאותו כתבה כתלמידת בית  -ספר במושב

חיטין ( כפר  -חיטים ) בשנת  . 1925ההווי הבראשיתי של חיי הכפר  ,בית  -הספר והתלמידים נשקפים מבעד

עיניה הערניות של ילדה הכותבת בעברית יפה ובהירה .
יהושע קניאל

וערת המערכת
פרופ ' יהושע בן  -אריה

( יו " ר )  ,פרופ ' חגי בן  -שמאי  ,ד " ר

ישראל

ברטל  ,פרופ ' אברהם גרוסמן ,

פרופ ' ישראל לי לוין  ,פרופ ' בנימין זאב קדר  -האוניברסיטה העברית

ד " ר יוסי בן  -ארצי  ,פרופ ' יואב גלבר  -אוניברסיטת חיפה

פרופ ' יוסף
פרופ ' ישראל

פינקלשטיין  ,פרופ '

פרופ ' שמואל

פרופ ' אהרן

גורני  ,פרופ '

אריה כשר  -אוניברסיטת תל  -אביב

דניאל שפרבר  -אוניברסיטת בר  -אילן

אחיטוב  ,פרופ ' זאב צחור  -אוניברסיטת בן  -גוריון

אופנהיימר

*

פרופ ' אמנון כהן

כתובת המערכת והמינהלה
פקסימיליה

:
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בריכת הנחשים והמונומנט של הורדוס
מגן ברושי

בתיאור המצור שהטיל טיטוס על ירושלים נזכרים שני ציונים טופוגרפיים

בריכת הנחשים

:

( מלחמת  ,ה  , ) 108 ,ובסמוך לה המונומנט של הורדוס ( פעמיים ; פעם ראשונה  -שם  ,שם  ,פעם
שנייה -

שם  . ) 507 ,י

מאז סוף המאה הקודמת מקובל על חוקרי ירושלים לזהות את שני האתרים

ממערב לפינה הדרומית  -מערבית של העיר העתיקה ; את בריכת הנחשים בברכת א  -סולטאן ואת
המונומנט של הורדוס בקבר הנמצא סמוך למלון

המלך דוד .

2

לדעתנו  ,אין לזיהויים אלה על מה

שיסמכו  ,ובמאמרנו זה נציע לזהות את שני האתרים בקירבת שער

הקבר המפואר  ,שנתגלה בשנת

, 1892

והבריכה הנמצאת

כ 250 -

שכם .

מטר דרומית  -מזרחית לו נראו

לקונרד שיק  ,מי שחקר את הקבר לראשונה  ,כצמד האתרים הנזכרים אצל יוספוס

פלוויוס .

3

למעשה  ,לא נמצא בהם דבר המצדיק זיהויים אלה  .הקבר  -שהיה ידוע תחילה על -שם סביבתו ,

ניקופוריה  -הוא אמנם קבר מפואר מימי הבית השני  ,אך אין בו ולו פרט אחד המחייב לראות בו
את המונומנט

הנזכר .

4

באשר לבריכה  ,בבדיקות שערך בה עמוס קלונר בשנים

1974 - 1972

לא

נתגלו שרידים הקודמים לימי -הביניים  .לדעתו של קלונר  ,הבריכה נבנתה רק בתקופה הצלבנית
ונקראה אז בריכת

גרמנוס .

5

' המונומנט ' .

1

בהזכרה הראשונה מכונה ציון זה ' המונומנטים '  ,ובשנייה בלשון יחיד ,

2

כך למשל  :מ ' אבריונה  ,הארכיאולוגיה והטופוגראפיה של ירושלים בימי הבית השני  ,מ ' אבי  -יונה ( עורך )  ,ספר

ירושלים  ,א  ,ירושלים ותל  -אביב תשט " ז  ,עמ '

"1
3

; 319

Geldnde,

und Sein

]  . 142 - 143 , 199 - 201 ; 7 . 5קק 1974 ( Gfitersloh 1930 ( ,

Dalman , Jerusalem
York

.נ

)

Hildesheim-New

5 , Jerusalem /חס1ח

 .ת  . 49 ,ק the Old Testament, Leiden 1952 ,

 . 115 - 120 ; idem , ' Birketקק ) 1982 ( ,

"Nicophorieh ' " ,,

0 . Schick , Recent Discoveries at

 . 224קק  fEFeS ) 1898 ( ,י '  ~ ES Sultan , Jerusalemבאותה שנה שפרסם שיק את הקבר הופיע גם מאמרו
- 229סג
של
' ורנה ובו תיאור הקבר והצעה לזיהוי המונומנט של הורדוס  .האם הגיע לזיהוי ככוחות עצמו ? וראה :
 . 267 - 272קק 1 ) 1892 ( ,
4

.

P. M . Seijourni. ' Chronique Biblique~ , RB

תיאור הקבר ומראימקום לספרות הנוגעת לו ראה

 :ע'

קלונר  ' ,קברים וקבורה בירושלים בימי בית שנ "  ,עבודה

לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '
5

ע'

. 84 - 83

קלונר  ' ,בריכת הסולטאן בירושלים  -בריכת הנחשים ? '  ,הכינוס הארכיאולוגי החמישי  :תקצירי הרצאות ,

ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 11

גרמנוס ( או  ( Germainחי בימי אמלריך

( . ) 1173 - 1162
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מימין

מונומנט ה ' אופוס

:

רטיקולטום ' .

- 1

קיר

;

המונומנט ההרודיאני ברחוב הנביאים
בשנת

1977

חפרו בירושלים שרה בן  -אריה

ואהוד נצר מבנה יוצא  -דופן מימי הבית השני .

6

מבנה

 - 2מילוי ;  - 3אופוס
רטיקולטום ;  - 4חתכי זה  ,הנמצא כ  250 -מטר מצפון  -מערב לשער שכם  ,נתגלה כמאה שנים קודם לכן בידי שיק  .המבנה
חפירות ארכאולוגיות ; בנוי כל כולו שני מעגלים  ,זה לפנים מזה ( מעגלים חד  -מרכזיים  ,קונצנטריים  ,היקף המעגל
- 5

מבנים מז

הה21

החיציני  33מטר)  .בנייה זו מתייחדת בשימוש באופוס רטיקולטום  :קיר המצופה בשכבת אבנים
משמאל  :תוואי דייק פירמידליות שבסיסן המרובע פונה כלפי תרן ; האבנים מונחות באלכסון ויוצרות דגם של רשת
המצור 2,ל טיטוס ( כמכאן השם )  .שיטת בנייה זו היתה נהוגה בארץ  -ישראל רק בימי הורדוס  ,ואין היא ידועה אלא
ומקומם של האתרים
הנדונים

.1

במאמר :

המחנה האשוף

;

בריכת הסולטאן

;

.
נוקב בנ קיפיי
2

הן

ב ר חי ובבנ אס  .ש טה זו הובאה לארץ מרומא  ,ומשם כנראה
במבנ ם מלכית ם שנבנך עבורו
נשאלה גם תוכנית המבנה  .קרוב לוודאי שקברו של אוגוסטוס ברומא שימש לה דגם לחיקוי 7 .

נראית דעתם של החופרים כי הבניין בירושלים  ,בדומה לזה שברומא  ,נבנה לשמש מצבת
קבורה  ,וכי יש לזהותו עם ' המונומנט [ או

' המונומנטים ' ]

של הורדוס ' שהזכיר יוספוס פלוויוס .

8

מערב לשער שכם ; זיהוי זה ניתן לתומכו בכמה טעמים  :אכן לפנינו מצבה מונומנטלית המוצבת באחת הכניסות
 . 5מונומנט ה ' אופוס הראש  ,רת לעיר ; מידותיה מתאימות למצבת קבורה מלכותית וסגנונה מעיד שנבנתה בתקופת
רטיקולטום '

4

הורדוס
6

;

לתקופה דומה שייכים גם החרסים שהועלו

דין  -וחשבון מפורט על החפירה ראה

:

תו

בחפירה .

Opus Reticulatum Building

 . 163 - 175קק , 33 ) 1983 ( ,זןנJerusalem ' , 1
7

.

וראה המאמר הפופולרי על החפירה  Jerusalem ' , BAR 9 , 3 :מ ] 2 . Netzer, 'Herbd's Family Tomb
 . 56 - 57קק  . 52 - 59 , esp .קק ) 1983 ( ,

8

,

2 . Netzer 4 ) 5 . Ben-Arieh

נצר ובן  -אריה ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

; 171

נצר ( לעיל  ,הערה , ) 7

עמ '

. 59

בריכת הנחשים והמונומנט של הווזוס

אם נכון זיהוי זה  -ולעניות דעתנו קרוב הוא לוודאי  -הרי שיש לבקש בקירבת מקום את
בריכת

הנחשים .

בריכת הנחשים
מקורות שונים  -ספרותיים  ,אונומסטיים  ,ארכיאולוגיים וכן שיקולים טופוגרפיים  -אכן
מצביעים על קיומה של בריכה ( או

בריכות )

בקירבת מקום למונומנט הנזכר .

השטח שמצפון ומצפון  -מערב לשער שכם הוא אגן היקוות שמדרונות אחדים משתפעים אליו ,

והוא מקום שראוי להקים בו בריכה לאגירת מי גשמים  .בסביבה זו היתה בתקופה הצלבנית בריכה
שכונתה ' הבריכה של לגר'

) (Lacus Legerii

t

בריכה זו  ,הנזכרת בתעודה משנת  9 , 1177אמנם אינה

ניתנת לאיתור מדויק  ,אבל נראה שמקומה היה אי -שם בין בית המצורעים על  -שם לזרום ( ששכן

בסביבות ' השער החדש ' ) לכנסייה על  -שם סטפנוס ( במקומה של כנסייה הנושאת גם כיום שם זה ,

ברחוב שכם )  ,הווה אומר  :בשטח שמצפון או מצפון  -מערב לשער שכם  .באיתורה של בריכה זו דן
לראשונה קלרמון  -גאנו  ,והוא מצא חתוק לדעתו בדבר מיקומה בשם של האזור בזמנו  ,סרת אל-
ברכה ( שכונת הבריכה )  ,שם ששימר את זכרו של מקווה מים זה 0 .י שם דומה  ,ארצ ' אל  -ברכה

( חלקת הבריכה )  ,מופיע גם במפות של וילסון ושל

ונסאן .

!ן

השטח שמצפון ומצפון  -מערב לשער שכם איננו ניתן היום לחקירה  ,מאחר שבשנות השבעים

מילאו את רובו בשפכים ויישרוהו  ,וכך שרידים שבעבר הלא  -רחוק עדיין נראו לעין קבורים היום

תחת עיים רבים  .אף  -על  -פי -כן  ,יש בספרות הארכיאולוגית עדויות חד  -משמעיות של אמות  -מים
ההולכות מסביבה זו אל פנים העיר העתיקה  .העדות הברורה ביותר לכך היא אמת  -המים שגילה

המילטון ליד שער שכם .

!2

אמת  -מים זו  ,העוברת מדרום  -מערב לשער

לבחן הדרומי)  ,חצובה בסלע  .רוחבה

.

0 5

מטר ועומקה

.

.

1 25 - 0 75

.

.

מטרים מדרום

( כ4 5 - 3 5 -

מטר  .לרוע המזל  ,אין בידינו

פרטים על מקום מוצאה ועל סופה של האמה  ,אבל קרוב לשער שנתפרנסה מן הבריכה הנדונה ,
והוליכה מים לסביבות הר  -הבית 3 .י

באמה נמצאו סימני תיקונים מימי אליה קפיטולינה ( כעדות כתובת בשימוש משני של מצבת

9

פרסום אחרון של תעודה זו  ,ושם מובאת ספרות קודמת  ,ראה Le Cartulaire du :

 . 314 - 315קק de Je'rusalem, Paris 1984 ,
10

.
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Chapitre du Saint-Sejulcre

'Period from the Leper

 .קק PEG ) 1901 ( ,

,

) 3 . Bresc-Bautier

 . Jerusalem ' ,דיון

"

"

 :א , ' 5 810 ! 1עבסםתש ; ) Ch . Clermont -

בזיהוי המוצע ומרארמקום ראה  :י ' פראור  ' ,לבעיות
~

הטופוגראפיה העירונית של ארץ ישראל  :כיבוש העיר וחומות ירושלים ערב מסע הצלב הראשון '  ,ארץ  -ישראל ,

ת ( תשמ " ד ) ,
11

עמ '  317והערות

; 1 . 1ק 1 , Paris 1912 ,

( 754

!2

.

, 28

. 29

ארצ ' אל  -ברכה נזכרת כחלקה הנמצאת מצפון  -מערב לשער שכם  ,ראה Wilson , ' Golgotha and the :

.ש

Jerusalem:

"

8ט0ת1

.

,

ר

 . 292 ; 11 .ק

!0

 .קקס ) 1902 ( ,

c .w.

Holy Sepulchre ' ,, .

 - 968 and fig . 316ק 11 . Vincent 4 ] F . M . Abel , Ri'usa[em Nouvelle 11 , Paris 1926 ,

 . 38 - 39 ,קק R. W . Hamilton , ~ Excavations against the Noah Wall , Jerusalem ' , QDAP, 10 ) 1944 ( ,

5

111 , 2 ; % , 2ע 1 .ק 8 . 17 (Phn 11 sectlon ) ,ת

נו

אמת  -מים אחרת  ,שהבחין בה וורן  ,נכנסת העירה מצפון לשער שכם  ,וספק אם היא קשורה למערכת הנדונה .
lWestern~ .
 . Warren 4 2 . Conder,, Surveyא)2
ראה  . 211 and :ק : , Jerwalem . London 1884 ,
,,
)  . ]( . Grace , '' The Damascusג
,
 . planאמות  -מים מצפון לשער שכם ראה :
 . 264ק
~
" 381
 . 29- 33קק  ) 1914( ,ציוצן

,

,

]

,

מגן ברושי

י

,,, ..

5

ם

ו

מנזר סט  .אטיין

,

,

~

י...

י

//
/

//

,

ן

-

,

.

,, , ,

ן

צ

ס.

-

קבורה של קנטוריון מן הלגיון העשירי ) 4 ,י אבל אין ספק כי האמה היא מימי הבית השני וכי מגמתה
היתה להיתוסף אל המאגרים הגדולים

בהר -הבית .

15

הנה כי  -כן  ,מציאות הבריכה  -שעל קיומה מעידים סימנים רבים  -ואמת  -המים  -שחפרה
המילטון  -מחזקת את דעתנו כי במקום זה יש לקבוע את מקומה של בריכת הנחשים 6 .י

14

 .קק . 8 ) 1939 ( ,

Latin Inscriptions from Jerusalem and Beisan ' , QDAP

 , ' Greekאשת0

,

ך 4 . Avi -ן

54 - 57
15

ד ' בהט  ' ,תעלת

המים החשמונאית ליד הר הבית '  ,אריאל ,

58 - 57

(  , ) 1988עמ ,

. 142 - 132

אגב  ,לדעתו של ב " צ

לוריא הבריכה הנדונה היא מימי הבית הראשון  ,והיא שנתנה את שמה למסילת שדה כובס  ,שהתקיימה בימי
פלישת סנחריב  .וראה

. 252- 249

:

ב " צ לוריא  ' ,כיצד תכנן חזקיהו את מפלתו של סנחריב '  ,בית מקרא  ,לב ( תשמ " ז )  ,עמ '

בריכת הנחשים והמונומנט של הווזוס

הדייק בתיאורו

של יוספוס פלוויוס

בתיאור השני של המונומנט של הורדוס בכתבי יוספוס פלוויוס מתואר הדייק כשנקודת המוצא
שלו ( וממילא גם נקודת הגמר ) היא המחנה האשורי ( מלחמת  ,ה ,

. ) 507 - 504

על  -פי תיאור זה ,

המונומנט של הורדוס נמצא ממזרח למחנה האשורי  .אם אכן עמד המחנה  ,כדעת רוב החוקרים ,
במקום הנמצא כיום במגרש הרוסים או בקירבתו  ,הרי נמצא לנו טעם נוסף להעדיף את הזיהויים

המוצעים על  -ידינו על -פני הזיהויים המקובלים ( שעל  -פיהם האתרים יימצאו מדרום למגרש

לו) .

הרוסים ולא ממזרח

7ן

לגבי הסבורים שקו החומה השלישית הוא הקו שהיה מכונה קו סוקניק  -מאיר ( ומחבר מאמר זה
נמנה עימם )  ,יהיו שלושת האתרים הנדונים  -המונומנט של הורדוס  ,בריכת הנחשים והמחנה

האשורי  -בשטח שבין החומה השלישית לשנייה .
מפנים לחומה השלישית ( מלחמת  ,ה  . ) 303 ,אבל באשר
8ן

לגבי המחנה האשורי נאמר בפירוש שמקומו

לשני האתרים האחרים נאמר שטיטוס

( בטרם פרץ את החומה השלישית ) ציווה ליישר את כל השטח שבין הר  -הצופים לבין מצבת
הורדוס ובריכת הנחשים ( שם  ,ה ,

. ) 108

לפי הזיהויים המקובלים  ,אין בהוראתו של טיטוס הגיון

רב  ,שהרי אין קשר עין בין הר  -הצופים לבריכת הסולטאן  .לעומת זאת  ,האתרים המוצעים על  -ידינו

נראים מהר  -הצופים  ,אך הם נמצאים מפנים לחומה השלישית ולא מחוצה לה  .קושי זה ניתן לפתור
באחת משתי דרכים

:

אפשר להניח שאתרים אלה נועדו לציין את קטע החומה הקרוב להם  ,אבל

ייתכן גם שיש לנו מקרה נוסף של רשלנות  ,מידה שיוספוס פלוויוס לקה בה לעתים די

לדעתנו  ,האפשרות השנייה קרובה יותר להתקבל על

16

הדעת .

תחום ההתנקזות המשוער של הבריכה משתרע על שטח של

בבריכה  ,הרי שכשנת גשם ממוצעת

( 500

קרובות .

9נ

כ 300 -

מ " מ ) היא עשויה לקבל

דונם  .בהנחה כי

כ 0 , 000 -נ

6-7%

של המשקעים ? 2ור

ממ " ק  .אם היה השטח בנוי ומרוצף

 -היינו  ,אטום לחלחול  -או שהיו בו תעלות מתאימות  ,היתה הבריכה עשויה לקלוט כמויות גדולות עוד

יותר  .תודתי נתונה לפרופ ' אשר שיק מהאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,אשר המציא לי מידע
17

זה .
.ם

'The Camp of
דיון אחרון במיקומו של המחנה האשורי והפניות לדיונים קודמים ראה :
 . Assyrians " i10 Jerusalem ' , 1אוסישקין מסכם את שלוש הסיבות לזיהוי המחנה
 . 137 - 142קק . 7, 29 ) 1975 ( ,
Ussishkin ,

כמגרש הרוסים  ,המבוססות~ על תיאורו של יוספוס פלוויוס ( מלחמת  ,ה , 303 ,
החומה השלישית ,

( ב)

מקומו כמטחווי  -קשת מן החומה השנייה ( כלומר

: ) 507 - 504

כ 400 - 200 -

( א ) מקומו בתחום

מ ' )  ( ,ג ) היותו במערב

18

' העיר החדשה ' .
דיון קצר בבעיות החומה השלישית ומראי  -מקום ראה Religion and Politics and :
 . 23 - 24קק  Palestinian Archaeology' , Israel Museum Journal, 6 ) 1987 ( ,מס their Impact

19

על רשלנותו של יוסף ראה  :מ ' ברושי  ' ,מהימנותו של יוסף כן מתתיהו '  ,א ' רפפורט ( עורך )  ,יוסף בן מתתיהו :

Broshi , kldeology ,

היסטוריון של ארץ ישראל  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

. 27 - 26

4 .ן

מתי החלו מורידין שליח ציבור לפני התיבה
זאב ופס

א.
התפילה בציבור בתקופת המשנה והתלמוד היתה מורכבת משני חלקים עיקריים  ,קריאת שמע

ותפילת העמידה  .קריאת שמע נאמרה על ידי שליח הציבור והקהל  ,כששליח הציבור יושב

במקומו  ,ואילו לתפילת העמידה עבר שליח הציבור ממקומו  ,וניצב לפני התיבה .
במקורות התלמודיים בביטוי ' עבר לפני התיבה ' או ' ירד לפני התיבה '  .הפעלים
ן

מעבר זה נזכר

' עבר ' ו ' ירד '

מגדירים את מקומו של שליח הציבור ביחס לתיבה  .במקורות אחדים נזכר שליח הציבור העובר
לפני החיבה כקרובא  2 ,וכשמסופר על אדם שהזמינוהו לעבור לפני התיבה  ,נאמר בשם ר ' מנחם
דגליא ' זה שעובר לפני התיבה אין אומרים לו בוא והתפלל אלא בוא וקרב עשה קרבנינו עשה

צרכינו עשה מלחמתינו' .

3

גם ר ' חנינא ור ' יונתן  ,בספרם כי בשעת ביקורם ב ' אילין קרייתא דדרומא

הגדול הגיבור והנורא . . .

עיילוה לחד בי  -כנישתא חזאה לההוא חזנא דקרב ואמר האל

' ( באותם

ערים שבדרומא נכנסו לבית -כנסת אחד  ,ראה את אותו חזן שקרב ואמר  4 , ) . . .התכוונו לשליח

הציבור שקרב לפני התיבה  .השימוש בפועל ' קרב ' והגדרת שליח הציבור כ ' קרובא ' נבעו בוודאי

ממציאות שבה קרב שליח הציבור אל התיבה וניצב בסמוך לה .

5

בדרך זו יש לפרש גם את השימוש

בביטויים ' עבר לפני התיבה ' ו 'ירד לפני התיבה '  ,והם מלמדים אפוא שלתפילת העמידה ' עבר ' או
' ירד ' שליח הציבור ממקומו  ,קרב אל התיבה  ,ועמד כשפניו

אליה .

אם צודקים אנו בפרושנו זה  ,יש לברר מדוע השתמשו חכמים במינוחים שונים
משמעות שונה לכל אחד מהם או שמא מבטאים הם רעיון אחד בשתי צורות

?

האם יש

לשוניות ?

עלינו

לבדוק עד כמה נפוץ השימוש במונחים אלו  ,האם מופיעים הם במקביל ובאותו זמן או שמא ניתן
להצביע על התפתחות בשימוש בהם

?

ישנם חוקרים הסוברים שאין לחפש הבדל בין ' עבר לפני התיבה ' ל ' ירד לפני התיבה ' .
ברצוני להודות לפרופ ' " זוממן ,

6

לדעתם

לפרופ ' י " ל לוין ולפרופ ' ש ' ספראי על שקראו את הטיוטה למאמר זה ועל

הערותיהם  .המאמר הינו חלק מעבודה שנכתבה במסגרת סמינר של ד " ר א ' שנאן  ' ,היצירה הספרותית של בית

הכנסת  -תפילה דרשה ותרגום '  ,שהתקיים בתשמ " ו באוניברסיטה העברית  .חורתי נתונה לו על

הערותיו .

י " מ אלבוגן  ,התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטוריות תל  -אביב תשל " ב  ,עמ '  . 372וראה פירושו ויל ח ' אלבק

למשנה  ,ברכות ה ג ; ערובין ג ט

;

ראש השנה ד ז ; מגילה ד

ג.

.

ירושלמי  ,ברכות א ב  ,ג סע " ג וראה  :אלבוגן  ,שם  ,עמ '  . 159ראה גם הנאמר כויקרא רבה  ,בג ד ( מהדורת
מרגליות  ,עמ ' תקלא ) ' :ר' אלעזר חסמא אזל לחד אתר אמרין ליה חכים רבי למפרס  . . .חכים רבי למקרב . ' . . .

בראשית רבה  ,מט כג ( מהדורת תיאודור  -אלכק  ,עמ '

ff
ירושלמי  ,ברכות ד ד  ,ח
~
מהדורת כובר  ,עמ '
מדרש תהילים  ,יט ב (

'

. )507 - 506

פב ) .
.351 -350

ל ' גינצבורג  ,פרושים וחידושים בירושלמי  ,ניו  -יורק תש " א  ,ג  ,עמ '
געצבורג  ,שם  ,א  ,עמ '  ; 305 , 67ח ' אלבק אומר בפירוש למשנה  ,תענית ב ב  ' :מורידין לפני התיבה כמו מעבירים

.

לפני התיכה ' ;  . 132 - 133קק  5 . Krauss, Synagogale AlterNmer, Hildesheim 19662 ,וראה במילונים
השונים שאינם מבדילים בין ' עבר ' ל ' ירד '  :נתן בר יחיאל  ,ערוך השלם ( המהדיר ח " י קאהוט )  ,ניו יורק תשט " ו ,

. -kh

,

*

.

.

.

ו

,

קטע מרצפת

בית הכנסת בחמת טבריה

ובו תיאור במה שמוליכות אליה שלוש מדרגות

מונחים אלו מציינים את העובדה שבחזרתו על תפילת העמידה ניצב שליח הציבור לפני התיבה .
קשה לקבל דעה זו  ,שהרי המקורות התלמודיים משתמשים בשני המונחים  ,ואם אמנם נכונים דברי
החוקרים  ,מדוע לא הסתפקו במונח

אחד ?

חוקרים אחרים רואים ב ' ירד לפני התיבה ' מינוח בבלי  ,שמקורו בכך שבבית  -הכנסת שבבבל
עמד שליח הציבור במקום

שהיה נמוך מרצפת בית -הכנסת.

7

לדעתם ישנה מעין ' בבליזציה ' של

ח  ,עמ '  , 194ערך ' תיבה ' ; ב ' קרוא  ,מילוו שימושי לתלמוד למדרש ולתרגום  ,תל  -אביב תש " ל , 2ערכים ' ירד '

ו ' עבר ' ; א ' בן יהודה  ,מילון הלשון העברית המסנה והחדשה  ,ט  ,ירושלים ותל
אביב  -אביב תש " ט  ,עמ '  ,4283ערך
 Dictionary ofג 51 . Jastrow ,
' עבר ' ;  Talm~d Babli and Yerushalmi and theש- the Targumim 74

.

' תבה ' .

7

 . 1643ק  J idrashic Literat~re , New York 1903 ,ערך
בתקופה האמוראית במימרה התלמודית ' וא " ר יוסי בר ' חנינא
אלבומן רואה את המקור למנהג זה שרווח בבבל
~

משום ראב " י אל יגמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא כמקום נמוך ויתפלל שנאמר ממעמקים קראתיך ה '
( בבלי  ,ברכות י ע " ב ובמקבילות ) ( אלבוגן נלעיל  ,הערה  , ] 1עמ '  ; ) 347 , 21א ' בנדתך טוען שהשימוש ב ' עובר '

בלשת חכמים הוא בהשפעת השפה היוונית  , xapepxsa al , napa aivavואילו הכבלי  ,הממעט בחימוש
ביואיק שינה את המושג או המלה לפי צרכיו (לשק מקרא ולשק חכמים  ,א  ,תל -אביב תשל "א  ,עמ ' .) 190 - 189

~
~
לדברי ר יונתן מלוניל ' לפיכך בעינן סרהא החזן מתפלל עומד במקום הנמוך יותר מכל הקהל  ( ' . . .גנזי ראשונים
לראש השנה יגמא ותענית  ,בעריכת מ ' הרשלר  ,ירושלים תשכ "ז  ,עמ ' קט ) וראה גם מסורת הש " ס בבבלי  ,ברכות
לד ע
א

.
"

.

ק2

ואב וייס

המקורות  :בארץ  -ישראל היה הנוסח ' עבר לפני התיבה ' ואילו הבבלי  ,בשעה שהוא מצטט  ,משנה
ל ' ירד לפני התיבה '  .דוגמה לכך ניתן לראות במקבילה הבבלית למובא בתוספתא  ,חגיגה ; במקור

נאמר  ' :נתמלא זקנו ראוי לעשות שליח ציבור לעבור לפני התיבה ולישא את כפיו '  8 ,ובמקבילה
 9עיון
בבבלי נאמר  ' :ת " ר נתמלא זקנו ראוי לעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה ולישא כפיו ' .
מחודש במקורות ( ראה

להלן )

מלמד שהשימוש ב ' ירד לפני התיבה ' אינו ייחודי למקורות

הבבליים  ,אלא קיים אף במקורות הארץ  -ישראליים  .יתרה מזאת  ,מספר המקומות שבהם הבבלי
משנה את הנוסח מ ' עבר ' ל ' ירד ' מועט בהרבה ממספר המקומות שבהם הוא משמר את הנוסח כפי

שהופיע במקורות הארץ  -ישראליים שאותם הוא

מצטט .

כפי שאנו רואים הנסיונות השונים שנעשו בביאור הביטוי ' עבר לפני התיבה ' ו ' ירד לפני התיבה '
אינם עומדים בפני הביקורת  .דומה שבדיקה מחודשת של המקורות התלמודיים וניתוחם לאור
המחקר הארכיאולוגי המתחדש בשנים האחרונות  ,עשויים לתרום רבות להבנת המונחים והיחס

ביניהם .

ב.
בעשרה מקומות במשנה  ,שבהם מדובר על שליח ציבור  ,נאמר שהוא עבר  ,או עובר  ,לפני התיבה .
רק פעם אחת מופיע במשנה השימוש בפועל ' ירד '

ורגיל . ' . . .

!1

:

0ן

'עמדו בתפילה מורידין לפני התיכה זקן

אך משנה זו עוסקת בתפילה שנערכה מחוץ לכותלי בית  -הכנסת  ,ועל כן היא חורגת

בית -הכנסת .

מתחום דיוננו  ,שעיקרו בדיקת המונחים על רקע תכנונו הפנימי של

.

תמונה שונה לגמרי מצטיירת בספרות שלאחר המשנה בתוספתא מופיעים שני הביטויים

במקביל  .בשלושה מקומות מופיע השימוש בפועל ' ירד '  ,כגון  ' :פועלין קורין את שמע . . .
מורידין לפני
8

התיבה ' ןן

אבל אין

ובארבעה מקומות אחרים משתמשת התוספתא בפועל ' עבר '  ,כמו למשל

:

תוספתא  ,חגיגה א ג ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ; ) 376וראה  :משנה  ,מגילה ד ו ; ירושלמי  ,סוכה ג סו  ,נד ע " ד ; מסכת

' עובר' ,

סופרים  ,יד יב  -יג ( מהדורת היגער  ,עמ '  , ) 268 - 264ושם הנוסח

:

9

בבלי  ,חולין כד ע " ב ; וכן הגרסה בכ " י מינכן וכתלמוד בבלי ,

וכ " י המבורג

10

משנה  ,ברכות ה ג ' העובר לפני התיבה וטעה . . .

 , 165ירושלים תשל " ב .

' ; ודוגמאות נוספות ראה  :ברכותה ד ; עירוביןג ט ; ראש השנה

ד ז ; תענית א ב ; תענית ב ה ; מגילה ד משניותג ה ו ח  .כל המשניות נבדקועל פי משנה כ " י קופמן  ,ירושלים

תשכ " ח ; משנה כ " י פארמה ( דה רוסי  , ) 138ירושלים תש " ל ; משנה כ " י פאריז  ' , 329 - 328מבוא ' מ ' בר אשר ,
ירושלים תשל " ג ; ו " ה לו  ,מתניתא דתלמודא רבני מערבא  ,המשנה אשר עליה נוסד הירושלמי  ,קמבריג ' תרפ " ג ;
תלמוד בבלי  ,כ " י מינכן (  , ) 95ירושלים תשל " א

;

תלמוד בבלי  ,כ " י ואטיקן

( , ) 134

ירושלים תשל " ב ; הלמוד

פקסימילי של כתב היד המקורי עם מבוא מאת ש ' ליברמן  ,ירושלים

ירושלמי  ,כ " י ליידן  , 006 . Scal . 3צילום
תשל " א ; משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון  ,מקור ותרגום  ,מהדורת יוסף בכה " ר דוד קאפח  ,סדר מועד ,

.

.

ירושלים תשכ "ד בכל המקומות האלו מופיע הפועל ' עבר '  ,כמו בנוסח הדפוס דברים אלו דוחים את דבריו של
" אלבוגן  ,שבכתבי היד של המשנה מופיע תכופות לשון ' ירד ' במקום ' עבר '  .ראה
33
11

.ע

Berlin 1907 ,

Gottesdienstes ,

dei

zur
:

Elbogen , Studien

7.

Geschichte

משנה  ,תענית ב  ,ב  .ברוב כתבי היד של המשנה מופיע אמנם ' מורידין ' אך בכ " י פאריז נאמר ' מעמידין ' ובכ " י
פארמה  ' -מעבירין '  .חיזוק לגרסאות אלו ניתן לראות במקבילות אחדות  .בבבלי  ,תענית טז ע " א נאמר  ' :תנו
רבנן עמדו בתפילה אף על פי שיש שם זקן וחכם אין מווידין לפני התיבה אלא אדם רגיל ' ; והנוסח ככת " י מינכן

:

' מעבירין '  .כירושלמק תענית ב ב  ,סה מע " ב  -רע "ג נאמר  ' :תניתן וביתו ריקם ואת אמר הכין יש לו בנים ובנות אם
אין להן מעבירין כל מה שירצו '  ,וכן הגרסה בכ " י ליידן בספר הראבי " ה  ,הוציא לאור א ' אפטוביצר  ,ירושלים
תשכ "ד , 2ג  ,ס " תתסח  ,נאמר  ' :בירושלמי  .ואם אין להם מעמידין כל מה שירצו ' .

10

..

12

.

תוספתא  ,ברכות  ,ב ט ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ; ) 7וראה עוד  :תוספתא  ,ראש השנה  ,ב ת  -יח ( מהדורת ליברמן  ,עמ '
 . )321 - 320מענחנים במיוחד דברי המאירי למסכת מגילה שאין להם מקבילה במקום אחר  ' :ובשם התוספתא

שמעתי הרגיל לירד לפג * התיבה אין אחר רשאי להקדימו עד שיפיסוהו בני הכנסת '  ,בית הבחירה לרבינו
המאירי  ,מגילה  ,מקורות וציונים מ ' הרנגלר  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ ' פח

.

בית  -הכנסת בעין  -גדי  .בחלקו הצפוני ( החלק העליון של התצלום) מצויה במה שנוספה בשלב מאוחר יותר

' מצות

וידוי ערב יום

ברביעית ' .

הכפורים . . .

היכן הוא אומרן  ,אחר תפלה  ,והעובר לפני התיבה אומרה

13

הירושלמי משתמש לרוב בביטוי ' עובר לפני התיבה '  ,בין אם הוא מצטט משניות4
13

תוספתא  ,כיפורים  ,ד יד ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

; )254

וראה גם שם  ,סוכה  ,ב י ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

מגילה  ,ג ל ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ; )362חגיגה  ,א ג ( מהדורת ליברמן  ,עמ ' .) 376
תוספתא  ,ראש השנה  ,ב יא ( מהדורת ליברמן  ,עמ '
14

: ) 317 - 316

!

או

; ) 265 - 264

מקור אחד נוסף מוטל בספק ,

' וכשקדשו את המשנה באושה  ,ביום הראשון עבר

ר' יוחנן בן ברוקא  . . .כיום השני עכר ר ' חנינא בנו של ר' יומה הגלילי '  ,ובשינוי נוסחאות מופיע פעמתם ' ירד' .
ירושלמי  ,מגילה ד ד  ,עה ע " א  ' :מכוון דתנינן אין פורסין את שמע פחות מעשוש  . . .אין עוברין לפני התיבה
פחות מעשרה '  ,והשווה  :משנה  ,מגילה ד ג ; ירושלמי  ,מגילה ד ו  ,עה ע " ב  ' :הפורש את שמע הוא עוכר לפני

התיבה והוא נושא את כפיו '  ,והשווה  :משנה  ,מגילה ד ה  .כל המקורות בירושלמי נבדקו על פי  :תלמוד ירושלמי ,

כ " י ליידן  , 006 . Scal . 3עם מבוא מאת ש ' ליברמן  ,ירושלים תשל " א ; תלמוד ירושלמי  ,כ " י וטיקן (  , ) 133עם

מבוא מאת ש ' ליכרמן  ,ירושלים תש "ל ; ל " י גינצבורג  ,שרידי ירושלמי  ,ירושלים תשכ "ט.2

1 1

זאב וייס

ברייתות ,

ובין בלשון אמוראים הדנים בסוגיות שונות6 .י חשיבות יתרה ישנה למסורת המובאת

!5

בירושלמי  ,פסחים מפי ר' יוסי בי ר ' בון  ,בן המאה הרביעית  ' :א " ר יוסי בי ר ' בון נהיגין תמן במקום
שאין יין שליח ציבור יורד לפני התיבה ואומר ברכה אחת מעין שבע וחותם מקדש ישראל ויום

.

השבת ' 7 .י מסורת זו מופיעה אף בירושלמי  ,ברכות  ,אך שם הנוסח הוא  ' :עובר לפני ה תיבה ' 8י
בכתבי היד מופיעים דברי ר ' יוסי כבדפוס  ,אולם מן הנוסחאות לירושלמי המובאות אצל כמה
:

' יורד לפני

!2

ובנוסף לכך

מהראשונים עולה  ,שלפניהם היתה גרסה אחת לברכות ופסחים  ,ולפיה נאמר

התיבה ' .

19

לכאורה מביא ר ' יוסי בי ר ' בון מנהג בבלי  20 ,אך ספק אם אכן היה בבבל ,

מנהג זה אינו מופיע כלל

בבבלי .

22

בחלק מהמקרים מופיעות אצל הראשונים נוסחאות אחרות לירושלמי  .דברי ר ' יהושע דרומיא
בירושלמי  ,ברכות 23מצוטטים אצל המאירי בלשון ' ירד '

:

' ובתלמוד המערב אמרו שלשה רבן

ומעוטן קשה ובנוניותן יפה  ,השאור והמלח והסרוב כיצד הוא עושה בראשונה מסרב בשניה
מעמעם ובשלישית רץ בא ויורד לפני

התיבה ' .

24

העדפת הגרסה שבירושלמי  ,פסחים ועדויות נוסח לירושלמי הקיימות בפני ראשונים אחדים

15

ירושלמי  ,ברכות ה ה  ,ט ע "ג  ' :והני הפורס את שמע והעובר לפני התיבה  . . .לא יענה אחר עצמו אמן '  ,והשווה :
תוספתא  ,מגילה  ,ד  ,כז ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  , ) 361וראה דברי ש ' ליברמן  ,המוכיח שיש לגרוס ה ' פורס על
שמע  . .הרי זה לא קשנה אחר עצמו אמן ' ( תוספתא כפשוטה  ,מועד  ,ניוארק תשכ " ב  ,עמ '  ; ) 1207 - 1206ירושלמי ,

.

ראש השנה ד ו  ,נט ע " ג ובמקבילות  ' :וכשקדשו את השנה באושא ביום הראשון עבר ר ' ישמעאל בנו של ר ' יוחנן

ברוקא . . .

ביום השני עבר ר ' חננ " בנו של ר ' יוסי הגליל "  ,והשווה תוספתא  ,ראש השנה  ,ב יא ( מהדורת

ליברמן  ,עמ '

ירושלמי  ,שבועות א ה  ,לג ע " א  ' :אמר ר ' אחא כר פפא וחני כן העובר לפני התיבה כיום

בן

; )317 - 316

טוב של ראש השנה בשחרית'  .נראה שר ' אחא בר פפא השתמש בדברי התוספתא  ,ברכונם ג יג ( מהדורת ליברמן ,

עמ '  , ) 15ושינה כה לפי הנוהג בזמנו ( ראה  :ליברמן  ,תוספהא  ,זרעים  ,עמ '
16

וא .

ירושלמי  ,ברכות ד ד  ,ח ע "ב  ' :ר ' אחא בשם ר ' אסא כל מה ששליח ציבור עובר לפני התיבה ותובע צרכי עמך
לפניך ' ; ירושלמי  ,שם ה ד  ,ט ע "ג  ' :ר ' אחא ור ' יודה בן פזי יחבק כחד כנישתא אתי עבר חד קומי

תיבותא ' ;

ירושלמי  ,עירובין ג ט  ,כא ע "ג  ' :כ 9דמר רבי יעקב ב " ר אחא בשם ר ' יסא העוכר לפני התיבה  ,ביום טוב של
ר " ה '  ,ובמקבילה ירושלמי  ,שבועות א ה  ,לג ע " א ; ירושלמי  ,פסחים ה ז  ,לב ע " ג  ' :חד בר אביי עבר קומי
תיבותא '  ,ובמקבילה ירושלמי  ,תענית ג יד  ,מז
17
18

19

ירושלמי  ,פסחים י ב  ,לז
ירושלמי  ,ברכות ח א  ,יא

סע " א .

מע "ג .

ע "ד .

ראה בדברי ההוספות לבבלי  ,פסחים קו ע " ב  ,ד " ה ' מקדש אריפתא '  ' :ובירושלמי דברכות גבי פלוגתא דב " ש

וב "ה . . .

דאמר ר ' זעירא מדברי שניהם נלמד מבדילין בלא יין ואק מקדמון בלא יין א " ר יוסי בר ' בון נהיגין תמן

מקום שאק יין שליח הציבור יורד לפני התיבה ' ; הגהות מיימוניות על הרמב " ם  ,הלכות שבת כס י אומר  ' :וכן
משמע בירושלמי דפסחים וברכות '  ,ומביא את דברי ר ' יוסי בר בון על פי הגרסה בפסחים
'  ,פנקתן  .נ  .ג ' אלת
, , HUCA
Palestine Order of
Genizah Fragments of
 . 31ק , 2 ) 1925 ( ,

.

20

'

'

טוען שברכת מעץ שבע נתקנה מלכתחילה בבבל ( ג ' אלץ  ' ,מעץ הברכות '  ,תרביץ  ,יד ( תש " ג]  ,עמ '  . ) 17לדעהו

של " היינימן ברכת מעין שבע היא מיסודה ארץ  -ישראלית  ,אך נתקבלה על ידי הבכלים כתחליף קצר לקידוש על
היין כשבארץ  -ישראל לא היה צורך בה ( היינימן  ,עיוני תפילה  ,קיבץ וערך א ' שנאן  ,ירושלים תשמ " ג , 2עמ '
 . ) 38 - 36וכן ש ' טל  ,המוכיח שברכת מעין שבע מקורה בארץ  -ישראל ואולי היתה בשימוש מעשי בבתי  -כנסת
בארץ-ישראל ( ש' טל  ' ,ברכת מעין שבע '  ,תרחיץ  ,מא [תשל "ב]  ,עמ ' . ) 150- 145
21

ראה  :ב ' רטנר  ,אהבת צית הרושלים  ,הלנה  , 1901א  ,ברכות  ,עמ '

 ; 181ז '

פרנקל  ,מבוא הירושלמי  ,ירושלים

. 17 - 16

12

22

23

24

תשי " ז , 2עמ ' קב ; ז " ו רבינוביץ  ,שערי תורת ארץ ישראל  ,ירושלים ת " ש  ,עמ '
רטנר  ,שם .
ירושלמי ,ברכות ה ד  ,ט ע "ג ; והשווה  :בבלי  ,כרכות לד ע "א .
בית הבחירה לרבינו המאירי  ,מסכת ברכוכו כעריכת ש ' דיקמן  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '
לירושלמי המובאת אצל הראשונים ראה

:

; 125

לגרסה נוספת

שו " ת הרשב " א  ,בני ברק תשמ " ב  ,א  ,סימן צה  ,המרמז לסוגיה

בירושלמי מגילה ד ד  ,עה ע "א  ,בלי להזכיר במפורש שלקחו משם  ,ומביא את הגרסה ' הרי הוא בכלל מה ששנינו
אין יוררץ לפני התיבה בפחות מעשרה ' .

מורידין שליח ציבור לפני התיבה

מלמדות שהתלמוד הירושלמי  ,על אף שנפוצה בו יותר לשון ' עובר לפני התיבה '  ,השתמש גם
בלשון ' יורד

לפני התיבה ' .
.

גם במדרשים יש שימוש בשני הביטויים הללו כך מסרו ' ר ' פנחס ור ' לוי ור ' יוחנן בשם מנחם
בגליא זה שעובר לפני התיבה אין אומרים לו בוא ועשה אלא בוא וקרב ועשה מלחמתינו ועשה

קרבן שלציבור ' .
ועובר לפני התיבה  .מאידך גיסא נאמר שבתעניות ' אין פחותין משלשה שיורדים לפני התיבה ' .
25

ועל ר ' חייא בר אחתיה דבר קפרא מסופר שהיה קולו ערב כשהיה פורס על שמע
26

27

בתלמוד הבבלי נזכרים הביטויים ' עבר לפני התיבה ' ו 'ירד לפני התיבה ' בשנים  -עשר מקומות.
במקומות אלו מצטט הבבלי מקורות ארץ  -ישראליים  .במקרה נוסף מביא הבבלי את דברי רבא ,
שלהם אין מקבילה

במקורות הארץ  -ישראליים  ,ושם השתמש דווקא בביטוי 'ירד לפני התיבה ' .

28

לכאורה דברי רבא מסייעים לאותם חוקרים הסוברים שבבבל רווח השימוש בביטוי 'ירד לפני
ההיבה '  ,אך האם די בעדות שכזו כדי לקבל את מסקנתם

?

בנקודה זו יש לבדוק את הציטוטים השונים בבבלי ; מהיכן הם לקוחים  ,והאם הובאו בלשונם
המקורית ?

בשלושה מקרים מצטט הבבלי משנה  29 ,ובחמישה מקרים נוספים  -הוספתא וברייתא ,

30

ובכל

.

המקרים האלה הוא משמר את הנוסח שבמקור אך במספר מקרים הבבלי משנה את הנוסח
שבמקור  .למשל דוגמה שכבר הזכרנוה לעיל  -בתוספתא  ,חגיגה י3

.)507 -506

25

בראשית רבה  ,מט כג ( מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '

26

פסיקתא דרב כהנא  ,עשר תעשר  ,ג ( מהדורת מנדלבים  ,עמ '
; ) 22

; ) 164

ובבבלי .

32

תופעה זו חוזרת

לנוסח בירושלמי ראה לעיל  ,הערה

3

מדרש תנחומא  ,ראה ט ( מהדורת בובר  ,עמ '

אבל בתשובות הגאונים  -שערי תשובה  ,מהדיר ד ' לוריא  ,לייפציג תרי " ח  ,ס "

קעח נאמר  ' :ר ' חייא בר

אחתיה דבר קפרא הוה והיה קולו ערב כשפורש על שמע ויורד לפני התיבה '  .ואותה גרסה מופיעה נם בספר

.

האורה לר ' גולמה כר יצחק  ,מוציא לאור ומהדיר שלמה באבער  ,לבוב תרס " ה  ,עמ '  6 - 5שימוש בפועל ' עבר '
מופיע במקומות נוספים  :ויקרא רבה  ,כג ד ( מהדורת מרגליות  ,עמ ' תקל ) ובמקבילה בשיר השירים רבה  ,ב ז  ' :ר '
חנן דציפורי פתר קריא כגמילות חסדים עשרה שנכנסו לבית הכנסת להתפלל ולא היו יודעים לפרוס על שמע

ולעבור לפני החיבה והיה בהם אחד שהיה יודע לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה ' ; ילקוט שמעוני  ,נביאים
קמו ' :ילמדמ רבינו אדם מישראל שקרא לו החזן לעמוד ולקחת בתורה או לעבור לפני התיבה . . .

וכן העובר

27

לפני התיבה אסור לתבוע צרכי ציבור עד שיתקן עצמה .
מכילתא דרשב " י  ,בשלח  ,יז יב ( מהדורת מלמד  ,עמ '  ; ) 123 - 122ובמקבילות מכילתא דר " י  ,עמלק  ,א ( מהדורת
. ) 36

28

הורוביו -רבץ  ,עמ '  ; ) 181 - 180פסיקתא דרב כהנא  ,זכור  ,ג ( מהדורת מנדלבוים  ,עמ '
בבלי  ,שבת כד ע " כ  ' :דאמר רבא יו " ט שחל להיות בשבת שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך
להזכיר של יו " ט שאלמלא שבת אין שליח ציבור יורד ערבית

29

ביו " ט ' .

משנה  ,עירובין ג ט  ' :ר ' דוסא כן הרכינם אומר העובר לפני התיבה ביו " ט של ר " ה '  ,ובמקבילה בבלי  ,עירובץ מ
ע " א ; משנה  ,תענית א ב  ' :אץ שואלין את הגשמים אלא בסמוך לגשמים  ,ר ' יהודה אומר העובר לפני התיבה

ביו " ט האחרון של חג '  ,ובמקבילה כבלי  ,תענית ב ע " כ ופעם נוספת שם ג ע " א ; משנה  ,תענית ב ב  ' :עמדו
כתפילה מורידין לפני התיבה '  ,ובמקבילה בבלי  ,תענית טז ע " א  .כל המקורות בבבלי נבדקו על פי  :תלמוד בבלק
כ "י מינכן (  ,)95ירושלים תשל " א ; תלמוד בבלי ,כא וטיקן ( , ) 134ירושלים תשל "ב ; תלמוד כבלי  ,כ "י פירנצה ,
כצירוף הקדמה מאת דוד רחנטל  ,ירושלים תשל " ב
תוספתא  ,ברכוכן ב ט ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ' : ) 7פועלין קורין את שמע ומברכץ לפניה ולאחריה  . . .אבל אץ

.

30

מורידין לפני התיבה '  ,וכמקבילה בבלי  ,ברכות טז ע " א ; חוספהא  ,ראש השנה  ,ב יח ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

: ) 321

' ר ' גמליאל אומר שליח ציבור מטמא את הרבים ידי חובתן וחכמים אומרים כל אחד ואחד מוציא את עצמו  ,אמר
לה אם כן למה מורידין אוחו לפני התיבה  . . .אם כן למה מורירע אותו לפני התיבה '  ,ובמקבילה בכלי  ,ראש

השנה לד ע "ב ; תוספתא  ,יומא  ,ה יד ( מהדורת ליברמן  ,עמ ' ' : )254מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה . . .
והעובר לפני התיבה . .

 , ' .ובמקבילה בבלי  ,יומא פז ע " ב ; בבלי  ,ברכות לד ע " א  ' :ת " ר העובר לפני התיבה צריך

לסרב /
31

תוספתא  ,חגיגה ( לעיל  ,הערה

. )8

32

בבלי  ,חולין ( לעיל  ,הערה . )9

ו ו
)

זאב וייס

בשלושה מקרים נוספים שבהם הבבלי מצטט ברייתות ודברי

אמוראים .

33

עם זאת כאשר מדובר

בציטוט משנה  ,הבבלי מצטט את לשונה מבלי לערוך בה שינויים  .מאידך גיסא  ,אין אף מקרה אחד

שבו המקורות הארץ  -ישראליים מציינים ששליח הציבור ' יורד לפני התיבה '  ,והבבלי משנה את
הביטוי ל ' עובר לפני

התיבה ' .

.

מכל מקום  ,אין לדבר על מגמה בבלית מובהקת ביחס למקורות הארץ  -ישראליים אמנם יש
מספר מקרים שבהם שינו את הנוסח הקיים  ,אך ברוב המקרים הבבלי משמר את הנוסח ' עבר ' או
' ירד ' כפי שהופיע במקורות

הארץ  -ישראליים .

ממה שראינו עד כה עולה ששני הנוסחים  ' ,עובר לפני התיבה ' ו 'יורד לפני התיבה '  ,היו ידועים

בארץ  -ישראל  ,ואין לראות ב ' ירד ' טרמינולוגיה בבלית

מיוחדת .

34

אין להתכחש לכך שבמקורות

הארץ  -ישראליים הביטוי ' עובר לפני התיבה ' אכן שכיח יותר  ,ועם זה קיומו של המונח ' יורד לפני
התיבה ' במקורות ארץ  -ישראליים כגון תוספתא  ,ירושלמי ומדרשים מלמד שגם בארץ  -ישראל

.

הוגדר שליח ציבור לעתים כ 'יורד לפני התיבה ' אך לא כן במשנה  -הביטוי ' ירד לפני התיבה '
אינו מופיע בה כלל  ,להוציא מקרה אחד שעליו עמדנו לעיל  .ההבדל בין המקורות הארץ -

ישראליים השונים מבחינת השימוש בביטוי ' ירד לפני התיבה ' יסייע לנו להבין את היחס בין ביטוי
זה לבין ' עבר לפני

התיבה ' .

ג.
במרכז חיי היישוב היהודי בתקופת המשנה והתלמוד עמד בית  -הכנסת .ביישובים רבים נחשפו
בתי  -כנסת ,ובאחדים נמצאו עדויות מעטות המרמזות לבית -כנסת שהיה
רבים  ,מימי בית שני 36ועד שלהי התקופה הביזנטית ,

33

37

במקום .

בבתי -כנסת

35

ישנם ספסלי אבן שנבנו לאורך שניים או

מכילתא דרשב " י  ,בשלח  ,טו כה ( מהדורת מלמד  ,עמ '  : ) 103מעשה באחד שעבר לפני התיבה לפני ר' אליעזר . . .
ושוב מעשה באחד שעבר לפני ר ' אליעזר '  ,ובמקבילה בבלי  ,ברכות לד ע " א  ' :ת " ר מעשה בתלמיד אחד שירד
לפני התיבה בפני ר ' אליעזר  . . .ושוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה ' ; תוספתא  ,ראש השנה  ,ב יא
( מהדורת ליברמן  ,עמ '  ' : ) 317 - 316וכשקדשו את השנה באושה עבר ר ' יוחנן בן ברוקה  . . .ביום השני עבר ר '

חנינא בנו של ר ' יומה הגליל "  ,ובמקבילה בבלי  ,ראש השנה  ,לב ע " א  ' :וכשקידשו בי " ד את השנה באושא ירד ר '
יוחנן בן

כרוקא . . .

ליום השני ירד ר ' חנינא כנו של ר ' יוסי הגליל " ; ירושלמי  ,ברכות ב ד  ,ד ע " ד  ' :תני אין

מעבירכן לפני התיבה לא חיפנ "

ולא בישנין ולא טיבעונ " מפני שהן עושין היהין חיתין ועיינין אאין '  ,ובמקבילה

בבלי  ,מגילה כד ע " ב  ' :תניא נמי הכי אין מוךדין לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי
טיבעונין' .
34

לדברי גינצבורג ' יש שאמרו שבבבל שהש " ץ עמד במקום נמוך השתמשו כלשון ירד ובא " י שלא נהגו כך  ,בלשון
עבר  .ואולם קשה לאמר שכל אלו הברייתות שנאמר בהם ירד בבליות הן '  ,ראה  :גיצבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '
 , 67הערה

35

. 72

גישות שונות הועלו במחקר בדבר חלוקתם הטיפולוגית של בתי  -הכנסת ומאפייניהם  .ראה

:

מ ' אבי  -יונה ,

' הארכיטקטורה של בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל ובתפוצות '  ,ב " ס רות ( עורך )  ,האמנות היהודית  ,תל -
אביב תשי " ט  ,עמ '  ; 163 - 135ג ' פרסטר  ' ,בתי הכנסת בגליל '  ,ארצות  -הגליל  ,חיפה  , 1983עמ '  ; 256 - 231הנ " ל ,
' בית הכנסת בעל תוכנית בסיליקאית ואפסים כאמת מידה כרונולוגית'  ,א ' אופנהיימר  ,א ' כשר וא ' רפופורט
( עורכים )  ,בתי  -כנסת עתיקים  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  ; 179 - 173פו ) - Meyers , ' Ancient Synagoguesן  -ע

14

 . 97 - 108קק  , 43 ) 1980 ( ,גGalilee , Their Religious and Cultural Setting ' , 3
36

נ ' אביגד  ' ,לדמותם של בתי הכנסת העתיקים בגליל '  ,ח "ז הירשברג ( עורך )  ,כל ארץ נפתלי  ,ירושלים תשכ " ח ,
עמ '  ; 99ג ' פרסטר  ' ,בתי הכנסת במצדה ובהרוזיון '  ,ארץ ישראל  ,יא ( תשל "ג )  ,עמ ' 02 , ' The ; 228 - 224ע1ן 2 .

1
שחזור בית הכנסת בחמת טבריה  ,בשלבו השני  .בקצה הדרומי של אולם  -התווך מצויה במה שבחזיתה
מדרגות

שלושה מקירות בית -הכנסת .לעתים בנו שורת ספסלים אחת  ,ולעתים  -שתיים או שלוש שורות
זו מעל זו בצורה מדורגת .לכאורה ניתן היה להסביר את המונח ' ירד לפני התיבה ' על רקע קיומם

של ספסלים אלה  .באי בית -הכנסת ישבו על גבי הספסלים  ,ואחד מקרבם הוזמן לפרוס על שמע
ולעבור לפני התיבה

;

38

עליו אמרו

:

' העובר לפני התיבה צריך

לסרב . . .

כיצד הוא עושה פעם

18 and the Typoloe 01 the Second Temple Synagogues ' , ] . 1 . Levine (ed. ) tתSynagogues of ) 381

 . 35 -41קק Ancient Synagoyaes Revealed, Jerusalem 1981 ,
37

פרמטר  ,ארצות הגליל ( לעיל  ,הערה  . ) 35שם סקירה על כל

38

ויקרא רבה  ,כג ד ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

תקלא ) :

בתי  -הכנסת .

' ר ' אלעזר תסמא אזל לחד אתר אמרין ליה חכים רכי למפרס

על שמע  ,אמר להון לאו  .חכים רבי למקרב  ,אמר להון לאו ' ; ילקוט שמעוני  ,שמואל קמו  ' :ילמדנו רבינו אדם
מישראל שקרא לו החזן לקרות בתורה או לעבור לפני
ולקרות בהורה ולא

עמד ' .

התיכה . . .

מעשה בר " ע שקרא לו החזן ברכים לעמוד

5ו

זאב וייס

ראשונה יסרב שניה מהבהב שלישית פושט

רגליו ויורד' .

39

תיאור שליח הציבור כ ' פושט רגליו

ויורד ' נובע אולי מהעובדה שאותו אדם ישב על אחד מספסלי בית  -הכנסת הגבוהים כשרגליו

.

משוכלות  ,וכשנקרא לעבור לפני התיבה פשט רגליו וירד אל התיבה התיבה ובתוכה ספרי התורה

ניצבה על גבי רצפת בית -הכנסת .ממילא נפרש את הביטוי ' יורד לפני התיבה ' כתיאור ריאלי  ,לא
רק שקם ממקומו אל התיבה  ,אלא שמעבר זה היה כרוך בירידה ממשית ממקומו בספסל אל

.

התיבה רעיון דומה העלה לוי גינצבורג באומרו ' שאין ספק שבימי הקדמונים היורד לפני התילע
היה מחכמי הקהל ומחשובי העם ואלה היו יושבים על ספסלים לקתדראות והם ירדו ממושבותיהם
ועמדו לפני התיבה

להתפלל ' .

40

קביעה זו נדחתה בידי חוקרים אחדים  .י 4על טענותיהם ניתן

להוסיף שאמירת התפילה על ידי אחד מחשובי הקהל היתה דווקא בימי תענית  ,ואילו בשאר
הימים יכול היה כל אדם שתפילתו סדורה בידו להתמנות כשליח

ציבור .

42

דומה שאף אם לא נרחיק לכת בפירושנו כדברי גינצבורג  ,ונסתפק בהבנת הביטוי ' יורד לפני
התיבה ' כירידה ממשית מספסלי בית -הכנסת ,עדיין תיוותרנה מספר שאלות פתוחות שתקשינה על

.

קבלת פירוש כזה ראשית ,אם אכן יש לקשור בין השימוש בפועל ' ירד ' לספסלי בית -הכנסת  ,היה
מקום לשימוש אינטנסיבי יותר בספרות התלמודית בביטוי ' ירד לפני התיבה '  ,והרי בראשית
דברינו ראינו שהשימוש בפועל ' עבר' נפוץ יותר מן השימוש ב ' ירד ' ; האם לחינם ? שמת ,אם הנחה
זו אכן נכונה  ,אתו משמעות יש למושג ' עבר לפני התיבה '  ,במיוחד לאור העובדה שהספסלים
מופיעים ברוב

בתי  -הכנסת ?

גם אם נניח ש ' ירד לפני התיבה ' מתאר בתי  -כנסת שבהם היו מספר

ספסלים  ,אעבר לפני התיבה ' מתאר אותם בתי -כנסת שבהם היה ספסל אחד או לחילופין  ,הפועל

' עבר' מתייחס למי שישב בשורה ראשונה והפועל ' ירד ' מתייחס למי שישב בשורה שניה
ושלישית  ,נתקשה להוכיח הנחות  .כאלו מתוך המקורות עצמם  .מכל המקורות התלמודיים
משתמע שהשימוש בפועל ' עבר ' או בפועל ' ירד ' במסגרת ההלכה הנדונה  ,מתייחס לכלל בתי-
הכנסת  ,ואין להעלות על הדעת שחכמים השתמשו בטרמינולוגיה ייחודית לכל בית  -כנסת ובית -

כנסת

בנפרד .

בחלקו השני של המאמר ראינו שבמשנה רווח במיוחד השימוש בביטוי ' עבר לפני התיבה ' ,
ובמקורות האחרים מופיע גם 'ירד לפני התיבה '  .אפשר אם כן שהחלוקה בין המינוחים השונים
היא

כרונולוגית :

התיבה ' ,

43

במשנה  ,שנערכה בראשית המאה השלישית ,רווח השימוש ב 'עבר לפני

ואילו במקורות ארץ  -ישראליים שנערכו מאוחר יותר -

תוספתא ' ,

4

ירושלמי ,

45

ע "א .

39

בכלי  ,ברכות לד

40

גינצבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 5א  ,עמ '  , 305הערה

41

' "קתדרא של משה " שבבתי הכנסת העתיקים '  ,תרביץ  ,א ( הר " ץ )  ,עמ ' . 151 - 145
" היתימן  ,התפילה בתקופת התנאים והאמוראים  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ '  , 69הערה  ; 6ש ' מפראי  ,בשלהי הבית

.53

וכותתו לקתדרא רמשה  .על קתדרא זו ראה  :א " ל סוקניק ,

. 153

42

השני ובתקופת המשנה  ,ירושלים תשמ "ג  ,עמ '
משנה  ,מגילה ד ה  ' :המפטיר בנביא הוא פורס את שמע והוא עובר לפני התיבה ' ; תוספתא  ,חגיגה  ,א ג ( מהדורת
ליברמן  ,עמ '

6ו

: ) 376

' נתמלא זקנו ראף לעשות שליח ציבור לעבור לפני

התיבה ' .

.99

43

ח ' אלבק  ,מבוא למשנה  ,ירושלים תשל " ד , 4עמ '

44

על עריכתה של התוספתא כסוף ימי האמוראים  ,לא לפני סופה של המאה הרביעית ראה  :ח ' אלבק  ,מחקרים

בבריתא ובתוספתא  ,ירושלים תש " ל  , 2עמ ' , 88 - 87
Jefdsalem 1971 , 0015 . 1283 - 1285 ; 608 - 604
45

התלמוד

; 137

xv,

הנ " ל  ,מבוא לתלמוז = ם  ,תל  -אביב תשל " ה  , 2עמ ' , 57

M . D . Herr , ' Tosefta' , Encyclopaedia Judaica,

.

הירושלמי נערך בסופה של המאה הרביעית ובראשית המאה החמישית ראה  :פרנקל ( לעיל  ,הערה , ) 21

עמ ' מז  -מח ; י " נ אפשטיץ  ,מבוא לספרות האמוראים  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '  ; 276 - 273ד גפני  ' ,הקרירה הרוחנית

בית הכנסת בחורבת שמע בשני שלביו  .בית הכנסת הקדום ( משמאל ) נבנה ללא במה ועם בנייתו מחדש

בראשית המאה הרביעית ( מימין

),

נוספה לו במה בקיר הדרומי

ומדרשים - 46מופיע במקביל לכך גם מינוח חדש  ' ,ירד לפני התיבה '  .מה גרם לשינוי זה

?

.

אחד השינויים הבולטים המופיע בבתי  -כנסת רבים במאה הרביעית הוא הוספת במת אבן במה
וו ,שמידותיה בממוצע

הכנסת  ,קיר הפונה

מטר וגובהה

3 % 4

לירושלים .

47

ס " מ ויותר  ,ניצבה בסמוך לקיר הדרומי של בית -

70

הבמה נבנתה לא רק בבתי -הכנסת החדשים במאה הרביעית

והחמישים  :היא נוספה גם בבתי -כנסת מהמאה השלישית ,ויש לראות בכך תהליך אחד המאפיין
את כלל

בתי -הכנסת .

בית  -הכנסת בחורבת שמע  ,שנהרס ברעידת האדמה של שנת

306

לספירה  ,היה בתחילה בלא

במה  ,אך כשחזרו ושיפצו אותו לאחר הרעש  ,הוסיפו במה בקירו הדרומי ( ראה

איור) .

48

אחד

ספרותית '  ,צ ' ברם  ,ש ' ספראי  " ,צפריר ומ ' שטרן ( עורכים )  ,ארץ ישראל מחרבן בית שני ועד הכבוש המוסלמי ,
ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
46

.493

לענייננו חשוב זמן עריכתם של מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה המשתמשים במונח ' ירו '  .באשר למכילתא דרבי
ישמעאל טוען צונץ  ,כי העובדה שבמדרשי ההלכה ובמיוחד במכילתא מופיעים חכמים בני מחצית המאה

השלישית לספירה  ,מלמדת ש ' נערכה כנראה בזמן מאוחר הרבה ' ( י " ס צונץ  ,הדרשות בישראל  ,ירושלים , 1974
עמ '
1267

. ) 28 -27

לדעת מ " ר הר נערכה מכילתא דרבי ישמעאל לא לפני סוף המאה הרביעית ) M . D . Herr ,

 , Jerusalem 1971 , col .מ ,lJudaica ,

.( ' Mekhilta of % . Ishmael' ,~ .

( 7edia

.

ווכולדר הטוען שמכילתא דרבי ישמעאל נערכה במאה השמינית
 . 117 - 144 , esp . 139 - 144קק , 39 ] 1968 [ ,

, , EUCA

) of The

בדעת יחיד אוחז

8 . Wacholder , ~ Tht Date
 .מכילתא דרבי שמעון בר

Mekilta De Rabbi

'

יוחאי מאוחרת לדעת אפשטיין לתקופת התנאים  ,אך הוא אינו מציין את זמנו של המדרש ( י " ג אפשטיין  ,מבואות
לספרות התנאים  ,ירושלים תשיט  ,עמ '  . 738מ " ד הר סובר שמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי נערכה לא לפני

.

.

' EncyclopaedialJudbica

ראשית המאה החמישית )1 ,כ ~ -

'

ofR . S
: imeon Ben .ohai

,

,ח' 540218

M . D .,

'

01 . 1269ס  Jevusalem 1971 ,כראשית רבה נערך לא לפני המאה החמישית ( ח ' אלבק  ,מבואות ומפתחות
לבראשית רבא  ,א  ,ירושלים תשכ " ה

47

. )493

הירושלמי  ,כלומר בראשות המאה השישית לספידה ( גפני [ לעיל  ,הערה  , ] 45עמ '
לדוגמה חרבת שמע  5 . 7 % 4 . 7 % 1 . 0מ ' ; חמת סבו-ה  5 7 % 3 0 % 2 .0מ ' ; גוש חלב

.

.

 % 4 0מ2
48

2

 ,עמ ' .)96

פסיקתא דרב כהנא נערכה לדעת " גפני כמאה שנה לאחר עריכת

.

.

.

2 0%3 0

מ ' ; עין גדי

מ '.

8 ,תShema, Durham , North 08700

(

.Excavations at

.

Meyers 0 ) 81 , Ancient Synagogue

8 . 14 .

 . 49 - 54קק  . 1976 ,לדעת החופרים היתה קיימת היבלית בקיר הדרומי הפונה לירושלים כבר בשלב הראשון של

בית הכנסת  .ראה שם שחזור בית הכנסת ( איור

.

, )3 8

והשווה עם התוכנית ( איור  , ) 3 . 3שבה לא מציינים כלל את

קיומה של ההיכלית  .עיון כתוכניתו המפורטת של הבניין ( איור  ) 3 . 4ובתמונות (  ) 3 . 16 , 3 . 15 , 3 . 2 , 3 . 1מעלה ספק אם

יש מקום לשחזור היכלית בצורה זו  .בתיאורים רואים בבירור שהבמה נבנתה בשלב שני ישירות על גבי ספסל בית -
הכנסת מהשלב הראשון  ,ואץ שום שריד הרומז להיכלית בעלת בסיס רחב כפי שמופיע

בשחזור .

17

בית הכנסת בגחת  -חלב  -מבט על הבמה שנוספה בשלב מאוחר יותר על  -גבי רצפת בית הכנסת

השינויים שנעשו בבית -הכנסת בחמת טבריה עם בנייתו מחדש  ,בראשית המאה הרביעית ( שכבה
11א )  ,הוא הוספת במה בקירו הדרומי ( ראה

11ב ) מהמאה השלישית .

49

איור) .

במה זו לא היתה בבית  -הכנסת הקדום ( שכבה

בגוש חלב נמצאו בסמוך לקיר הדרומי של בית  -הכנסת  ,ממערב לפתח ,

שחי במות זו על גבי זו  ,והקדומה מביניהן מתוארכת לראשית המאה הרביעית ( ראה איור . ) 3

50

שם

נראה בבירור שמלכתחילה נבנה בית -הכנסת באמצע המאה השלישית ללא במה  ,ובשלב מאוחר

יותר הוסיפו את הבמה על גבי רצפת בית  -הכנסת ,כשהיא מכסה את הסטילובט ( שורת אבנים

המורמת בדרך  -כלל מעל מפלס הרצפה ומשמשת מסד לעמודים ) בסמוך לקיר ותלשית  .בנברתין

נמצאו עדויות ממשיות לבמה רק בשלב השני של בית -הכנסת.
בחמת גדר ובעין גדי  ,שנבנו במאה השלישית בלא במה  .בבית -הכנסת שבחמת גדר נוספה הבמה
במאה הרביעית ,ובבית -הכנסת בעין גדי נוספה הבמה כנראה רק בראשית המאה החמישית.
51

תופעה דומה קיימת בבתי  -הכנסת

52

53

במקומות אחרים נמצאו שרידי קירות וחציבות שאפשר ליחסם לבמות שלא שרדו  ,כמו בכפר
נחום ,
49

50

54

2

,

~

כורזין 55וחורבת

עמודים .

56

 . 31קק 51 . Dothan, liammath fiberias, Jerusalem 1983 ,
the 1977 and 1978 Seasons 8 ! Gush Halaf ,,

. , ' Preliminary

00

'

.

.

 ! 81ס E M Meyers

 . 37 , 42 -44עק י ( 233 ) 1979
51

1981 Excavation

 theפס  - ] . Meyers , 'Second Preliminary Reportם וש  . Strangeע  .נ

'

E . M . Meyers ,

 . 36 -43קק  1-Nabratein , BASOR , 246 ) 1982 ( ,א  .לדעת החופרים יש לייחס במה זו כבר לשלב הראשון

של בית הכנסת (  250 - 135לספירה )  ,אך מחוסר עדויות ממשיות נראה שהבמה הוספה בשלב השני של בית -
הכנסת כסמוך למאה הרביעית.

. 12- 11

 , )35עמ ' . 176

52

ג ' פרמטר  ' ,חמת גדר '  ,חדשות ארכיאולוגיות  ,פב ( תשמ " ג )  ,עמ '

53

ד ' בר " ג  ,י ' פורת וא ' נצר  ' ,עונת חפירות שניה בבית הכנסת של עין גד "  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ב )  ,עמ '  . 54תודתי

8צ

,

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

נתונה לפרופ ' דן בר " ג על המידע שהעמיד לרשותי בכל הנוגע לשלבי בית -הכנסת
54

55

56

 . 119 - 121קק Jerusalem 1975 ,

Corbo, Cafamao

ותיארוכם .

v.c.

ז  ,ייבין  ' ,בית הכנסת בכורזין  -הצעת שחזור פנים הקיר הדרום "  ,ארץ  -ישראל  ,יח ( תשמ "ה )  ,עמ ' .276 -268
בניגוד להצעה שהועלתה במאמר  ,אפשר לראות באבנים שנמצאו תשתית לבמה .
 . 5ק 32 ) 1982 ( ,

"

orvat 'Ammudim ' , /21

the Synagogue of
~

!8

Levine, ' Excavations

. 1.

]

מורידין שליח ציבור לפני התיבה

 .מאידך גיסא  ,בבתי  -כנסת שנבנו במאה הרביעית היתה מלכתחילה במה  .כך בבית -הכנסת
שנחשף

בסמוך לקיבוץ מעוז חיים  ,ושנבנה במאה הרביעית  ,נמצאת הבמה כבר מזמן הקמתו .

תופעה דומה חוזרת גם בבתי -הכנסת באשתמוע ,

58

בסוסיא

59

וברחוב ,

60

57

שנבנו מלכתחילה עם

במה .
עיון במקורות התלמודיים העלה שבמקורות שנערכו לאחר חתימת המשנה מופיע הביטוי ' ירד
לפני התיבה ' בנוסף ל ' עבר לפני

התיבה ' .

61

בסמוך לתקופה זו נוספה לבית -הכנסת במת אבן

.

שעליה הוצבה התיבה  .נראה שיש לקשור את השינוי בטרמינולוגיה להוספת הבמה בבתי  -הכנסת
מהמאה השלישית ניצבה התיבה על רצפת בית  -הכנסת  ,ובעת חזרת הש " ץ עבר שליח הציבור

.

ממקומו וניצב בסמוך לתיבה  ,על כך נקרא ' עובר לפני התיבה ' עם הוספת הבמה לבית -הכנסת

אביב

התיבה עליה נקרא שליח הציבור ' יורד לפני התיבה '  .בניגוד לכהן שניצב על הבמה בזמן

שנשא כפיו ,
לפני

62

ובניגוד לחכם שישב על הבמה בזמן דרשתו  ,נאמר על שליח הציבור ש ' יורד הוא

התיבה ' .

הוספת הבמה בבית  -הכנסת הביאה לדיון מחודש בשאלה אם יכול המתפלל ,

63

ושליח ציבור בכללו  ,לעמוד על מקום גבוה  ,במה  ,ולהתפלל  .בירושלמי  ,ברכות נאמר על כך  ' :רב
אידי בר ' שמעון בשם ר ' יוסה לא יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל מה טעם אר ' אבא בריה דרב פפי

ממעמקים קראתיך ה " .

64

מבין כל המקרים שאותם מונה ר ' אליעזר בן יעקב בתוספתא ברכות* 64

הביאו ר ' אידי בר ' שמעון ור ' אבא בריה דרב פפי דווקא את המקרה של ' מקום גבוה '  65 .לדעתי אין
זה מקרה שאמוראים אלו  ,שבימיהם נוספה הבמה בבית הכנסת,

66

השתמשו דווקא בדוגמה של

' מקום גבוה ' להוכחת דבריהם ששליח ציבור צריך לרדת לפני התיבה  ,ולהתפלל ממקום נמוך  ,ולא
השתמשו לשם כך באחד מהמקרים האחרים המנויים בתוספתא 67 .
הוספת הבמה לבית -הכנסת הביאה עימה כאמור אף שינוי בהגדרת תפקידו של שלית ציבור

57

 . 217 - 218קע 32 ) 1982 ( ,

נו

"~

Ancient Synagogue 81 Ma'oz Hayyim ' ,

'The

, .ו

Tzaferis ,

.45 - 34

58

ז ' ייבין  ' ,בית הכנסת באשתמוע '  ,קדמוניותן ה ( תשל " ב )  ,עמ '

59

ש ' נוטמן  ,ז ' ייבין וא ' נצר  ' ,חפירות בית הכנסת בחורבת סוסיא '  ,קדמוניות  ,ה ( תשל " ב )  ,עמ '

60
61

62

64

כמדבר רכה  ,נשא יא יא  ' :א " ר יהושע כן לוי כל כהן שאינו עוקר את רגליו לעלות אצל התיבה בברכת עבודה

עולה ' .

אלכוגן ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

; 147

היינימן ( לעיל  ,הערה

. )41

ירושלמי  ,ברכות ב ג  ,ד ע " ד  ,ובכת " י וטיקן נאמר ' ר ' אידי בר ' שמעון בשם ר ' יוחנן ' ; במקבילה שבירושלמי ,
מגילה א יא  ,עא ע " ג נאמר  ' :רבי אחא ב " ר ' שמעון בשם ר ' יוחנן '  ,וכן הגרסה ככ " י ליינן ; והשווה  :בבלי ,
ברכות י ע "ב ובמיוחד בכ "י מינכן .

 * 64הוספתא ,

ברכות  ,ג ת ( מהדורת ליכרמן עמ '  ' , ) 16לא יעמוד אדם לא על גבי מיטה  ,ולא על גבי ספסל וכסא ולא

על גבי מקום גבוה ויתפלל שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך
65

66

ר6

. 50 -48

פ ' ויטו  ' ,בית הכנסת של רחוב '  ,קדמוניות  ,ח ( תשל " ו)  ,עמ ' . 123 - 119
הביטוי ' ירד לפני התיבה ' מופיע אמנם במקורות בעלי אופי תנאי כתוספתא ומדרשי הלכה  ,אך מקורות אלו
נערכו באופן סופי כנראה לא לפני המאה הרביעית או החמישית  ,ויש להניח שהביטוי המשקף שינויים
משמעותיים בתכנון בית -הכנסת יחדור דווקא למקורות אלו ולא למשנה שהיתה כבר ערוכה .
שוב אינו

63

;

ש ' ליכרמן  ,הוספתא כפשוטה  ,זרעים  ,ניוארק תשט " ו  ' ,ברכות '  ,עמ '

ה' . '. . .

.45

ר ' אדא ( אידי ) בר ' שמעון היה דור שלישי לאמוראי ארץ  -ישראל ( אלבק [ לעיל  ,הערה  , ]44עמ '
בריא דרב פפי היה דור רבצני לאמוראי ארץ  -ושראל ( אלבק  ,שם  ,עמ ' . )314

; ) 220

.

ר ' אבא

וקרצת ש' ליברמן ( לעיל  ,הערה  , ) 65נראה שהברייתא של ראב " י לא היתה ידועה להם גם אם נלך בשיטתו של
ליברמן למרות שאין ראיות מספיקות שהרי גם המסורות האחרות המיוחסות לר ' אליעזר בן יעקב נאמרו
במקורות התלמודים באופן אנונימי ( ליברמן  [ ,לעיל  ,הערה  , ]65עמ '  44הערה  , ) 51בכל אופן  ,יש לראות את
הבמה שהיא ' מקום גבוה ' בלשון החכמים  ,היות וראינו כבר שכימיהם נוספה היא

לבית -הכנסת.
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"
בית הכנסת באשתמוע

;

הבמה שבחזית התצלום ( מימין

)

נבנתה מלכתחילה כשהיא משולבת בקיר

שמאחוריה ובספסלים שלידה  .משמאל  -תרשים בית הכנסת והבמה במרכזו .

אילו המשיכו להגדירו גם לאחר הופעת הבמה בבית -הכנסת כ ' עובר לפני התיבה '  ,הרי כפי שבעבר
בעוברו לפני התיבה ניצב מולה  ,כך גם עכשיו  ,למרות הוספת הבמה  ,יעמוד הוא מול התיבה ,

כלומר על גבי הבמה  .מאידך גיסא  ,דבריו של ר ' אידי בר ' שמעון  ,המוסבים בוודאי אף על מקרה

.

שכזה  ,מציינים שאין אדם רשאי לעמוד במקום גבוה ולהתפלל לכן באה הדרישה ששליח ציבור
לא יעמוד על גבי הבמה ויתפלל  ,אלא ירד ויעמוד על רצפת בית הכנסת כשפניו אל התיבה  ,ומשם

יחזור על תפילת י " ח  .אין להניח ששליח ציבור עלה על הבמה ואחר כך ירד ממנה  ,אלא בוודאי

.

ניגש ישירות ממקומו בבית הכנסת למקום שבו עמד בזמן חזרת הש " ץ העובדה שבגשתו להתפלל
ניצב במקום הנמוך ממקום התיבה הביאה לכך שראוהו כביכול יורד מהבמה  ,ולכן נקרא ' יורד

ההיבה ' .

לפני

68

יש להדגיש שהוספת הבמה לבית -הכנסת היתה בוודאי תהליך הדרגתי ומתמשך לאורכה של
המאה הרביעית  ,ובוודאי כך יש גם לראות את המעבר מן הביטוי 'עבר לפני התיבה ' ל ' ירד לפני

התיבה '  .קיומם המקביל של ' עבר ' ו 'ירד ' במקורות הנדונים מלמד שאף עם הוספת הבמה לא נפסק
לגמרי השימוש ב ' עבר ' מתוך שהיה שגור בפי
68

בספרות ההיכלות נזכר המונח ' יורדי

מרכבה /

כל .

בהיכלות רבתי  ,יח ד נאמר  ' :ובקשנו ממנו מי הוא מיורדי מרכבה

ולא ביורדי מרכבה אמר לנו אלו בני אדם שהיו לוקחין אותם יורדי מרכבה ומעמירון אותם למעלה מהם

ומושיבע אותם לפניהם ואומרים להם צפו וראו והאזינו וכחבו כל מה שאני אומר '  .ג ' שלום ובעקבותיו א '
גרינולד מציינים את העובדה שהמונח ' יורדי מרכבה ' שאב את השראתו מן המונח ' יורד לפני התיכה '  ,ובשני
המונחים מציין הפועל ' ירד ' את השליחות (עאם
1
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א ' גרינולד למונח ' יורדי

מרכבה ' מופיע בנספח למאמרו  ' ,שירת המלאכים וחיבורה של ספרות ההיכלות'  ,א ' אופנהימר  ,א ' רפפורט ומ '
שטרן ( עורכים )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי כיח שני  :ספר זכרון לאברהם שליט  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

 . 481 -479יש לתת את הדעת על כך שהן שליח הציבור והן המדיום המתאר את שהוא רואה ברקיע מתיחסים
לדבר גבוה מהם  ,והם  ,הנמצאים במקום נמוך יותר  ,נחשבים כיורדים ממנו לכאורה  ,ולכן משתמשים בפועל
ירד' .

מורידיי

התיבה
שליח ציבור לפני

ד.
שליח הציבור מוזכר בספרות התלמודית כ ' עובר לפני התיבה ' או כ ' יורד לפני התיבה '  .דיון
במקורות השונים הביא למסקנה שאכן יש לראות גם ב ' ירד לפני התיבה ' נוסח

ארץ  -ישראלי .

המקורות שבהם מופיע השימוש ב 'ירד ' הם דווקא המקורות שנערכו לקראת סופה של תקופת
האמוראים

בארץ  -ישראל .

בחפירות בתי  -הכנסת רואים שבמאה הרביעית נוספת במה לבית-

.

הכנסת  .הבמה ניצבה בסמוך לקיר הפונה לירושלים יתכן שהוספת הבמה בבית  -הכנסת מרמזת על

.

הסיבה שהביאה לשינוי מ ' עבר ' ל ' ירד ' במקורות  ,שינוי שנעשה גם כן בסמוך לתקופה זו למרות
העובדה שהתיבה ניצבה על הבמה  ,נדרש משליח הציבור לעמוד במקום הנמוך ממנה  ,כלומר על

.

רצפת בית  -הכנסת במקרה כזה נקרא הוא ' יורד לפני התיבה '  .האיסור לעמוד על גבי הבמה נבע
כנראה מההלכה הקובעת שהמתפלל  ,ושליח הציבור בכללו  ,לא יתפלל במקום גבוה אלא במקום
נמוך  .למעשה הוספת הבמה לא הביאה לשינוי מקום עמידתו של שליח הציבור  ,אלא רק לשינוי

מקומו ביחס למקום התיבה  ,ומכאן  -לשינוי במינוח  .למרות שינויים אלו עדיין המשיכו
להשתמש מתוך הרגל בביטוי ' עבר לפני התיבה '  ,ושני המונחים המשיכו להופיע

במקביל .

שבחי הרב
לשאלת אמינותן של איגרות החסידים מארץ  -ישראל

רעיה הרן

א.
ביום ה ' באלול תקל " ז (  ) 1777הגיעו ר ' מנחם מנדל מוויטבסק ( רמ " ם ) ור ' אברהם מקליסק
וחבורתם לארץ הקודש ( יג )  .ן הם התיישבו

נפטר באביב תקמ " ח

( ) 1788

כצפת  ,וכעבור

( רא " ק )

שלוש שנים עברו לטבריה ( סו )  .רמ " ם

ורא " ק  -בתק " ע (  . ) 1810בימי חייהם קיימו צדיקים אלה ובני

חבורתם קשר רצוף וסדיר עם אנשי שלומם בחוץ  -לארץ על  -ידי חליפת איגרות  .איגרות רבות
נשתמרו  ,ובעיקר אלה שכתבו רמ " ם ורא " ק לחסידיהם בגולה  .נשתמרו גם כמה איגרות של ראשי
החבורה בטבריה ושל

השד " רים ,

שעסקו בענייני הכלל  ,ואיגרות מועטות של אנשים פרטיים ,

שכתבו לבני משפחתם שנשארו בגולה ( יד  ,מח  ,מט ) .
נשארו בידינו

12

איגרות שכתב רמ " ם במשך  11השנים מיום עלייתו ועד לפטירתו  .אין ספק

שלא מעט איגרות אבדו ולא הגיעו לידינו  2 .יש להניח שלכל הפחות נשלחה איגרת אחת

לשנה ,

3

לעתים אף יותר מכך  ,ועם זאת לא היו האיגרות רבות במיוחד  .מיעוטן מוסבר  ,כמובן  ,בעיקר בקשיי
התקשורת בין ארץ  -ישראל למזרח  -אירופה באותם הימים  .האיגרות נמסרו בדרך  -כלל בידי אנשים
ששמו פעמיהם לגולה  .היו אלה השד " רים שנסעו מדי שנה לאסוף את התרומות למען יושבי הארץ .
אם התמזל המזל ונמצא נוסע נוסף  -תייר  ,צליין או שליח לעצמו  -נשלחו איגרות

נוספות ,

ולפעמים אף נשלחו איגרות בדואר  4 .איחור במשלוח איגרת גרם חרדה ליושבי הגולה ועורר דאגה
*
1

תודתי נתונה לד " ר רחל אליאור  ,שקראה את המאמר ותרמה הרבה לגיבושו .
ההפניות לאיגרות בגוף המאמר מכוונות לספרו של י ' ברנאי  ,איגרות חסידים מארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ם
[להלן  :ברנאי  ,איגרות]  .בחרתי להשתמש בספר זה  ,כיוון שמקובצות בו רוב האיגרות הנדפסות .

2

ראה :
ו 11 -

ד " צ הילמן  ,אגרות בעל התניא ובני דורו  ,ירושלים תשי " ג [ להלן  :הילמן ,

אגרוו!] ,

בראוור  ' ,לקורות ישוב החסידים בארץ  -ישראל '  ,התור  ,ד  ,גליון טז ( ח ' בשבט תרפ " ד )  ,עמ '
( י " ב בשבט תרפ " ד )  ,עמ '
א ( תרפ " ד )  ,עמ '

עמ '

305 - 300

; 10 - 7

150 - 142י ; 238 - 226

[ להלן

י ' בן  -צבי  ' ,לישוב האשכנזים בכפר פקיעין '  ,קרית ספר  ,ג

 :בן  -צבי ] ; א ' קופפר  ' ,תעודות חדשות

ירושלים  , 1988אגרות מס '

; 11 - 8

שם  ,גליון יז

הנ " ל  ' ,על המחלוקת בין הרש " ז מלאדי ור ' אברהם הכהן מקאליסק '  ,קרית ספר ,

הכהן מקליסק ור ' ברוך ממדז ' יבוז "  ,תרביץ  ,מז
3

עמ ' קעח  ,הערות

8

לסי ' קג  ,הילמן מעיד שם ש ' מכתבים אלו לא הגיעו לידינו '  .מדי פעם מתגלות אגרות בלתי ידועות  ,ראה  :א '

( תרפ " ו  -תרפ " ז ) ,

בדבר המחלוקת בין רש " ז מלאדי ובין ר ' אברהם

( תשל " ח )  ,עמ ' ; 237 - 230

מ ' וילנסקי  ,היישוב החסידי בטבריה ,

. 20 -4

ראה באיגרת רש " ז לרא " ק  ,הילמן  ,אגרות  ,ס " קג  ' :מכתביו מדי שנה בשנה הנמצאים תחת יד "  .וכן ברנאי ,

איגרות  ,כא  ' :ואיה " ש [ ואם ירצה  [ ownלשנה הבע " ל [ הבאה עלינו לטובה ]  . . .ואוסיף ידי שנית לנקות שאור
שבעיסה  . ' . . .ראה גם  :ח " מ התלמאן  ,בית רבי  ,ברדיטשוב תרס " ב [ להלן  :היילמאן  ,בית רבי]  ,עמ '  , 36הערה ג .

:2 :2
4

הכותבים על ארץ  -ישראל ועל החיים בה במאה הי" ח אף אינם מזכירים סדרי דואר כי אלה לא היו קיימים אז .
וראה  , Jerusalem 1973 :ץ  ,ע ! הל)  . 14 . Cohen , Palestine 4 ! the 18 !4גם בתחילת המאה הי " ט היתה האוץ ,
לפי המתואר  ,נמשלת  ,ודרכיה היו מעטות ומשובשות  .רק ' למן שנות ה  50 -של המאה הי " ט מסתמנות תמורות

כתי

שיא ):ונ

' ם כנרת

טבריה במפתו של
ר ' חיים שלמה פיניה
מצפת ( ) 1875

לשלום בני משפחתם בארץ  ,בייחוד בתקופה של אסונות טבע ומגיפות  .רמ " ם ורא " ק מתנצלים
שנתאחרו במשלוח איגרות  ,ומרגיעים את החרדים

:

על

' ועתה אל ירך לבבם  ,כי בעזה " ש הכל שלום '

( לז )  .חוסר הבטחון בדרכים חייב לנהוג זהירות במשלוח האיגרות  .לפעמים נשלחו איגרות
בהעתקים כפולים ומשולשים  ,בייחוד איגרות שנשלחו בדואר  ,כדברי רא " ק

:

' ואומר עם הסופר

לכתוב שניים ושלושה איגרות שונים כזה כן זה ממש ולשלחם דרך ג ' מקומות כי מי יודע איזה
יוכשר מהם להגיע לידם ' .

5

האיגרות שכתבו הצדיקים מארץ הקודש לחסידיהם חשובות ביותר הן להכרת החיים הגשמיים
המיוסרים של החסידים והן להבנת מהות ההגשמה הרוחנית שלה זכו  .להוציא ספרי הדרוש אשר
מיוחסים לרמ " ם ולרא " ק  6 ,האיגרות הן המקור העיקרי להכרת האמונה הלוהטת  ,הכיסופים ודרכי
ההנהגה של הצדיקים העולים  .הן מאפשרות גם הצצה למערכת היחסים המיוחדת ששררה בין
המנהיגים לבין חסידיהם שנשארו בגולה .

האיגרות המכוונות לכלל החסידים מגוונות בתוכנן  .הן מכילות הרבה עניינים גשמיים  :ענייני
כספים

;

ענייני שדיירות  -יציאת שדיירים  ,שובם  ,תלאותיהם ; עולים שהגיעו ; ספינות שנתאחרו

ועוד  .כמעט אין איגרת שאינה פותחת בעניינים אלה  .הצדיקים גם מדווחים לאנשי שלומם מכל

בנופה היישובי של הארץ  . . .בתי דואר מוקמים  :שירותי
מתהדקים  , ' . . .ראה  " :בן  -אריה  ,ארץ ישראל במאה הי " ט  :גילויה מחדש  ,ירושלים

תחבורה מתרחבים  ,קשרי הארץ עם העולם

הנ " ל  ,עיר בראי תקופה  :ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
בארץ  -ישראל  :הח " ר  -התרמ " א  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '
ירושלים תשל " ז  ,עמ '
5

; 144 - 142

ב " צ גת  ,הישוב היהודי

וראה גם  :ב ' לואיס  ,צמיחתה של תורכיה המודרנית ,

. 78 - 77

הציטוט לפי  :ב " ד כהנא  ,ספר ברכת האוץ  ,ירושלים תרס " ד  ,סוף ס "
שמספרם שלז  ,והציטוט כאן הוא מסוף סי ' שלז

6

; 59

, 1970

עמ '

. 13

ראה גם

:

הראשון) .

שלז  ,דף סט ע " ב ( בספר שני סעיפים

קטע זה חסר אצל ברנאי  ,איגרות ,

נ.

ספרים המיוחסים לרמ " ם מוויטבסק הם  :ספר פרי הארץ  ,קפוסט תקע " ד [ מראי המקום להלן מן המהדורה  ' ,כמו
שנדפס בקאפוסט ' תרי " ז ] ; ספר פרי עץ  ,זיטומיר תרל " ד ; ספר עץ פרי  ,לבוב  [ 1880לפי שער אחורי ] ; ספר לקוטי
אמרים  ,למברג

תרע " א .

לרא " ק מיוחס ספר המשותף לו ולר אברהם המלאך ( בנו של ר ' דב בער  ,המגיד

ממזריטש )  ,ספר חסד לאברהם  ,צ ' רנוביץ ' תרי " א  .דיון ביבליוגרפי מפורט בספרים אלה ייעשה במקום אחר  .על
' חסד לאברהם ' ראה

:

ח ' ליברמן  ,אהל רח " ל  ,ג  ,ניו  -יורק תשמ " ד  ,עמ '

. 469 - 467
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הקורה אותם ואת קהילתם בארץ הקודש  ,ו ' ייסורי ארץ  -ישראל ' מתוארים בהרחבה

:

רעב  ,דבר ,

רעש  ,בצורת וכיוצא באלה  .אך ייעודן ועיקרן של האיגרות הם העניינים הרוחניים  ,ההדרכה בתורה
החסידית  .ברוב האיגרות יש הדרכה בדרך החסידות  ,ויש בהן דרושים  .קו בולט ומובהק העובר בכל
האיגרות  -הן באלה העוסקות בעניינים גשמיים  ,הן באלה העוסקות בעניינים רוחניים והן באלה

העוסקות בשניהם כאהד  -הוא ההזדהות העמוקה של הצדיקים עם צאן מרעיתם שבחוץ  -לארץ .
הזדהות זו מעוגנת גם באחריות האישית של הצדיקים כלפי חסידיהם שנותרו בגולה .

7

מעטות הן האיגרות שנכתבו מן הגולה לארץ הקודש  ,שנשתמרו  ,והן איגרות של צדיקים

ומנהיגים חסידיים  8 ,ולא איגרות של חסידים מן השורה  .רק הדי הדברים  ,שכתבו החסידים מן
הגולה לרבותיהם שבארץ הקודש  ,נשמעים באיגרות התשובה של הצדיקים  ,כשהם עונים לדברים

שהופנו אליהם .
געגועיהם של החסידים  ,שנותרו בגולה באין רועה  ,עזובים וחסרי הגנה והדרכה  ,נשמע באיגרות

התשובה שנשלחו אליהם מארץ  -ישראל  .וכך כותב ר ' שלמה זלמן וילנר 9אל חסידים ברוסיה

:

ומה יש לכם לזעוק עוד מי לך פה  ,יאמינו לי כי קשורים אתם ודבוקים באדמו " ר כאזור

במתניו  ,וקורא אתכם אנשי לבבי  ,כאשר שמעתי מפיו הקדוש  ,יפרוש כנפיו עליכם ובצלו
תחיו בגוים  ,ואמת מארץ וצדק משמים נשקף  ,אתם קשורים בו והוא בבוי " ת [ בבורא
יתברך ] ,

נמצא אתם קשורים בבוי " ת  ,מקום שלא זכו אבותינו ואבות אבותינו מעולם ,

ודברו בא אליכם אשר תוכלו בו לעבוד גם כל ימי חייכם  ,כי הוא יורד לעמקי לבכם  .והנה
מרובה מדה שלכם יותר משלנו  ,ואנחנו קרובים אליו בגופנו ואתם בנשמתכם

( כז ) .

קובלנות החסידים ותשובת יושבי הארץ אינן מליצות נוסחאיות מן השפה ולחוץ  .ניכרים הדברים

בכנותם  ,והם מובעים מתוך געגועי אמת ומתוך מסירות נפש  ,אך גם מתוך אמונה לוהטת בצדקת
הדרך  ,למרות ייסורי הפרידה  .האיגרות תפסו את מקום הפגישה האישית  ,הכלתי  -אמצעית  ,של
החסיד היחיד ושל חבורת החסידים עם הרבי  ,ומשתקף מהן גם היחס המיוחד והחום האנושי ששרר

בין הרבי לחסיד ובין החסיד לרבי  .איגרות חד  -שנתיות אלה היו כל ההדרכה הרוחנית שלה זכו
חסידי רמ " ם שנותרו בגולה  ,והן באו במקום ההתייחדות של הרבי עם קהל החסידים ועם כל חסיד

וחסיד  .היו חצרות חסידיות שבהן הפגישות בין החסידים לרבי היו תכופות וממושכות  ,והיו חצרות
שבהן קצב הרבי שיעורים קטנים יותר למפגשים עם חסידיו .

0ן

אך נדמה שלא נטעה אם נאמר

שההדרכה הרוחנית ואף העצות בענייני יומיום  ,שנדחסו לאיגרת בודדת אחת לשנה  ,היו מעט מדי

כדי לספק את ציפיותיהם של החסידים .
7

ראה

:

ברנאי  ,איגרות  ,סו ו  -יח  .על תורתם החסידית של הרבנים בטבריה  ,ובייחוד על דיבוק חברים  ,ראה  :ז '

גריס  ' ,ממיתוס לאתוס  :קוים לדמותו של ר ' אברהם מקליסק '  ,ש ' אטינגר ( עורך )  ,אומה ותולדותיה  ,ב  ,ירושלים

תשמ " ד  ,עמ '  Eastern European Jewish Mysticism , ed . ]( . Goldstein , ; 146 - 117ח. Weiss , Studies 1ג
 . 155 - 169קק  . Oxford 1985 ,על מצבם הכלכלי הקשה של העולים ממזרח  -אירופה ראה להלן  ,הערה . 86
8

24

9

10

נשתמרו איגרת ר ' שניאור זלמן מלאדי ( רש " ז ) לרא " ק  ,הילמן  ,אגרות  ,סי ' קג ; איגרת ר ' לוי יצחק מברדיצ ' ב
לרא "ק  ,שם  ,סי ' קב ; איגרת ר' ברוך ממז 'יבוז ' לרמ " ם  ,ספר בוצינא דנהורא  ,בילגורי תרפ " ו  ,עמ ' . 36
ר ' שלמה זלמן הכהן וילנר היה מראשי החסידים בטבריה ושימש שד " ר לארצות רבות  ,ראה  :א ' יערי  ,שלוחי
ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשל " ז  ,לפי המפתח .
ראה

תקנות

דלאזני :

הילמן  ,אגרות  ,סי '

לז  -מב ;

קובץ אגרות  -קודש מאת אדמו " ר הזקן  ,אדמו " ר האמצעי ,

אדמו " ר ה ' צמח צדק '  ,מהדורת ש " ד לוין  ,ניו  -יורק תש " ם  ,עמ ' גג  ,עה  ,קג  ,והערות המהדיר  ,עמ ' תכט  -חלא ,

תלה  ,תם  -תמא  .ראה גם  :י ' תשבי ו " דן ,

אביב תשכ " ה  ,עמ ' . 784 - 779

' תורת החסידות וספרותה '  ,האנציקלופדיה העברית  ,יז  ,ירושלים ותל -

אמינותן של איגרות החסידים

האיגרות לכלל החסידים הועתקו מיד עם הגיען לחוץ  -לארץ והופצו בקרב חסידיהם של רמ " ם

ורא " ק  .כותבי האיגרות מזרזים את חסידיהם לעשות להפצת האיגרות  .באיגרת הראשונה שנשתמרה
מרמ " ם הוא כותב

:

' וגודל בקשתי לקים את כל דברי האגרת הזאת השנית והשלישית להעתיקו

ולשלחו בכל גבולי ישראל ' ( י)  .ובאיגרת אחרת  ' -אחת שאלתי אותה אבקש מידיד ה ' גזבר
האיגרות ,

הנאמן  . . .להעתיק המכתב ולשלוח לכל אוהבי הצדיקים  ( ' . . .לג )  .בדרך זו נשתמרו

והגיעו לידינו  ,אך בדרך זו גם נשתבשו  ,הן מחמת טעויות של מעתיקים  ,הן מחמת השמטות מפחד
הצנזור והן מחמת הוספות וגריעות מכוונות

אחרות  .ח

מעטות הן האיגרות שנכתבו ממש בכתב  -ידם של הצדיקים  .בגוף איגרת מיוחדת כזו או
בחתימתה צוינה העובדה שאכן נכתבה בכתב  -ידו של הרבי  ,כמו  ,למשל  ,באיגרת לא  ' :ולא באתי
כ " א [ כי אם ] בתוספת אהבתו במכתב יד עצמי ' .

2ן

את האיגרות כתב הסופר מפי

הרבי .

!3

מכאן יובן

כיצד איגרתו האחרונה של רמ " ם ( מב ) נכתבה ' על  -ירו '  ,ונחתמה בידי רא " ק  .ואם באיגרות לאנשים
פרטיים נסתייעו בסופרים  ,באיגרות לכלל לא  -כל  -שכן  .אמנם באחת האיגרות ( לט ) כותב רמ " ם

:

' לזאת לא חשכתי המכתב הכללי הזה מלכתוב בכתב ידי '  ,אך זהו כמובן היוצא  -מן  -הכלל  .הסופר
הראשי בחצרו של רמ " ם  ,ולאחר מכן בחצרו של רא " ק  ,היה ר ' אליעזר זוסמן  ,שגם הוסיף לשמו את

התואר סו " ד ( ספרא ודיינא ) .

!4

קלושים אפוא הסיכויים למצוא אוטוגרפים חדשים של הצדיקים

!5,

ונצטרך  ,לכן  ,לעמול יותר כדי לנסות ולגלות מתחת לשכבות של טעויות ושינויים מה באמת כתבו
רמ " ם ורא " ק באיגרותיהם  ,ומה עלה בהן במשך הזמן .

11

ראה מה שכותב על כך " היילפרין  ,העליות הראשונות של החסידים לארץ  -ישראל  ,ירושלים ותל  -אביב תש " ז ,
עמ '

: 50

' אגרות העולים החסידים רובן ככולן לא נדפסו מן המקור אלא מהעתקות ומהעתקות

של העתקות . . .

האגרות נדפסו על  -ידי חסידים  ,בכוונה מכוונת להגדיל ולהאדיר את כותביהם ואת דברי תורתם  .מכאן -

השמטת חלקים פורמאליים של המכתבים ( רישא  ,סיפא  ,תאריך ) וכן השמטת ענינים שאינם תורה או שאינם

מוסיפים כבוד לצדיקים ( דברי מחלוקת)  .אין מן הנמנע שבאיזה מכתב הושמט דבר גם מטעמי צנזורה ' .
היילפרין דן רק בהשמטות  ,ואינו מעלה בדעתו שיכולות להיות  -מאותם טעמים  -גם הוספות  .בפתיחה
לחלק האיגרות ב ' ספר פרי הארץ ' ( כל המהדורות עד המהדורה של ירושלים תשמ " ז ) נאמר  ' :ודלגתי מענין לענין

המצטרך שלא להכביד על הקורא והוצאת הדפוס כי רבה היא '  .במהדורת ירושלים תשמ " ז  ,ב ' דברים אחדים
למהדורה החדשה ' מודיע המוציא לאור שכינס את ' כל המכתבים הנמצאים בספרים שונים ובכת " י מלבד

מכתבים בודדים שלא הדפסנו בעצת גדולים שליט " א '  .וראה  :היילמאן  ,כיח רבי  ,דבר אל הקוראים  ,עמ '
רחל
12

אליאור  ' ,ויכוח מינסק '  ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל  ,ד ( תשמ " ב )  ,עמ '  , 179הערה

; 6 -5

.2

וכן בא הנוסח ' כותב וחותם ' לציין שהאיגרת נכתבה בכתב  -ידו של מי שגם חתם עליה  .ב ' ספר לקוטי אמרים '

( לעיל  ,הערה

, )6

מכתב ד  ,מובא נוסח זה לפני החתימה של רמ " ם  ' :כותב וחותם פה עה " ק טבריא תובב " א

תקמ " ד  ,השפל באמת מנחם מענדיל בהרב מוה ' משה זללה " ה '  .לפי נוסחים אחרים ( ברנאי  ,איגרות  ,כא ) ,
מתחילה החתימה ב ' השפל כאמת ' וגר  .על ציון שהאיגרת או חלקה היו בכתב  -ידו של הצדיק ראה גם
מוהר " ן  ,למברג  , 1874דף כב ע " א  ,שם נכתב  ' :מכאן ואילך נכתב בכת " י הקדוש בעצמו של הגאון הנ " ל ' .

 :חמ

13

עניין הסופר של הרבי נכנס אפילו לספרות  ,ופרל כותב ' כי כל העולם אשר יודעים הכת שלנו היטב  ,יודעים
שהצדיקים אינם כותבים שום דבר בכתיבת ידיהם ממש  .רק לכל צדיק וצדיק יש סופרים או לכל הפחות סופר

אחד'  ,ראה  " :פרל  ,מגלה טמירין  ,וינה
14

, 1819

עמ '

רעב .

על ר ' אליעזר זוסמן  ,סופרם של רמ " ם ורא " ק ושד " ר החסידים  ,ראה

:

יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 9לפי המפתח

;

המפתח .

15

וילנסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2לפי
כאוסף שוודרון  ,שבספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים  ,ישנם אוטוגרפים של מנהיגים חסידתם ,
וביניהם  :מכתב של רא " ק  ,שני מכתבים של רש " ז  ,מכתב של ר ' לוי יצחק מברדיצ ' ב ושל ר ' מנחם מנדל מלובביץ

( הצמח צדק ) ועוד  .תצלום איגרת בכתיבת ידם של רמ " ם ורא " ק ( ברנאי  ,איגרות  ,כס ) מובאת בקובץ התמים ,
איגוד תלמידי התמימים  ,ורשה תמת תרצ " ה  -כסלו תרח " ץ  ,מהדורה מקובצת  -אוצר החסידים  ,כפר חב " ד
תשמ " ד  ,עמ '
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דרושים מתוך איגרות של רמ " ם ורא " ק הודפסו כבר בימי חייו של רא " ק  ,בשנת תקנ " ד  ,ב ' ספר
אגרת הקודש ' 6 ,י שהוא מן הפרסומים הראשונים בספרות החסידית  .מאז הופיעו בדפוס איגרות
רבות .

7ן

איגרות שכתבו צדיקים הופיעו בתחילה כאוספי דרושים או כנספחים לספרי דרושים של

צדיקים  ,ולא דווקא כנספחים לספרי הדרוש של כותבי המכתבים  .הם הופיעו כחלק מאנתולוגיות

חסידיות ואף כהקדמה לסידור תפילה  .לאחר מכן הופיעו איגרות  ,בשלמותן או בחלקן  ,בספרי
תולדות חסידיים  .ורק בתקופה מאוחרת יותך הופיעו איגרות צדיקים בקובצי איגרות מיוחדים 8 .י גם
המחקר המודרני לא מיהר לוהציא מהדורות של איגרות צדיקים  .עד היום אין

לנו  ,למעשה ,

מהדורה

ביקורתית של איגרות העולים בתקל " ז  .במאמרים שונים מסתמכים החוקרים על איגרות שכבר

פורסמו  ,ולפעמים אף מפרסמים מכתבי  -יד איגרות שלא נדפסו לפני כן .
איגרות  ,שראו אור במקומות שונים .

20

9ן

נעשה גם רישום של

אף  -על  -פי  -כן  ,אין בידינו מהדורה שתרכז את כל האיגרות

שנדפסו  ,ותשווה דפוס לדפוס  .לא נותר לנו אלא לחזור ולחפש בכל הספרות החסידית  ,לגלות
איגרת פה ואיגרת שם  ,להשוות דבר לדבר  ,ולאמת את הדפוסים למיניהם זה עם זה וכולם כאחד עם

כתבי  -יד שתחת ידינו .
החוקרים המודרניים של החסידות מרבים להסתמך על

איגרות  ,וכך גם החוקרים את קורות

הצדיקים  ,שעלו לארץ  -ישראל בסוף המאה הי " ח  ,והחוקרים את קורות בני עדתם  ,שנשארו ברוסיה
הלבנה  .האיגרות ששלחו הצדיקים העולים ובני חבורתם אל הנשארים ברייסן  ,נתקבלו כעדות שאין
לערער עליה  ,וכמסמך היסטורי מהימן בלא ספק  .במקומות שמקור אחד שונה ממקור אחר מניחים

' חסר ' .

החוקרים שהמקור שיש בו יותר פרטים הוא המקור ה ' מלא ' והנכון  ,והמקור השני הוא

21

איגרות רמ " ם והאיגרות שנשלחו אליו כלולות גם בקבצים שנתכנו ' מכתבים מן הגנתה בחרסון ' .
קבצים אלה התגלו עם סיום מלחמת  -העולם הראשונה  ,ע ועוררו בתחילה התלהבות כללית

החסידים והן החוקרים ראו בגילוי זה מקור חשוב לחקר ראשית החסידות .

16

ספר

23

;

הן

לא עבר זמן רב

מז ' ירוב תקנ " ד  .אין בספר עניינים אפיסטולריים  .על מהדורותיו השונות נדון במקום אחר .

אגרת הקודש ,

וראה  :ח ' ליברמן  ' ,אגרת הקדש דברים מאת ר ' מנחם מנדל מויטבסק  ,ר ' אברהם מקאליסק ועוד '  ,אהל רח " ל  ,א ,

ניו  -יורק , 1980

עמ '

. 62 - 59

בכותרות של קבצים חסידחם רכים מופיעה המלה ' איגרת '  ' ,איגרות '  ,בדרך  -כלל

בצירוף עם המלה ' קודש '  .לא תמיד הכוונה ככותרות לאיגרת במובן של מכתב  ,אלא איגרת במובן של חיבור
קטן  ,של מחקר  ,פמפלט  .זהו גם המובן של המלה בספרות שלאחר התלמוד  ,מימי הגאונים ואילך  .ראה  ' :אגרת ' ,

א ' בן  -יהודה  ,מלון  ,הלשון העברית החדשה והישנה  ,א  ,ירושלים ותל  -אביב תש " ח  ,עמ '
הקונטרסים והאיגרות ראה 'Hasidic Literature ' , Encyclopedia Judaica , :
Jerusalem 1972 , cols . 1413 - 1414
17

11 ,ץ  .יאה

גם

:

,

תשבי ודן ( לעיל  ,הערה

. 52 - 50

Rivka Shatz-Uffenheimer

, ) 10

עמ '

816

ואילך .

לראשונה נדפסו איגרות רבות בנספח ל ' ספר פרי הארץ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 6וכן על  -ידי ב " ר כהנא ב ' ספר חיבת
הארץ '  ,ירושלים תרנ " ז ובחלק השני של ' ספר לקוטי אמרים ' ( לעיל  ,הערה  . ) 6ברנאי  ,איגרות  ,קיבץ ופרסם כ 70 -

איגרות של צדיקים אלה ובני חבורתם  ,שנדפסו במקומות שונים  .ראה גם  :אליאור ( לעיל  ,הערה

, ) 11

הערה  . 28דיון ביבליוגרפי מפורט בדפוסי האיגרות ייעשה במקום אחר  .וראה עוד להלן  ,סעיף
18

19

26נ

22

23

עמ '

, 188

ג.

קובץ בשם ' מכתבי קדש '  ,הכולל איגרות של רמ " ם ורא " ק  ,הודפס אמנם בלמכרג בתרכ " ג  ,אך הוא העתק
האיגרות שהודפסו בסוף ' ספר פרי האוץ ' ( המובאות מקובץ זה הם לפי מיספור עמודים שלי ,

21

על ספרות

ראה לעיל  ,הערה
ראה

:

היילפרין

.2

( שם ) ,

20

עמ '  , 68פריט

היילפרין ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '
, 38

וכן בעמ '

 , 51שם

ר" ה) .

. 97 - 57

הוא  .מדבר על השמטת חלקים מן

המכתבים .

על מציאת כתבי הגנזה ראה גרסתו של ר ' יוסף יצחק  ,האדמו " ר השישי לבית חב " ד  :קובץ התמים ( לעיל  ,הערה
 , ) 15דפים ו  -ז  .ראה גם  :הילמן  ,אגרות  ,עמ ' רמ  -רמא  .אין מחלוקת באשר לדרך מציאת כתבי הגנזה .

הכמיהה למציאת חומר כתוב מחיי החסידים  ,שישמש עדות היסטורית  ,היתה כה רבה  ,שברגע הראשון סנוורה
מציאת הגנתה גם עיני חוקרים מן המעלה הראשונה  .ראה  :ש ' אסף  ' ,מכתבים מאת הבעל שם '  ,התור  ,ג  ,גליון י

( ט ' כשבט תרפ " ג )  ,עמ '
( תרפ " ד  -תרפ " ה )  ,עמ '

;8

. 261

ג ' שלום  ' ,ביקורת לספר גנזי נסתרות  ,שהוציא ח " א ביחובסק "  ,קרית ספר  ,א

אמינותן של איגרות החסידים

והחוקרים התפכחו והוקיעו את זיוף

האיגרות .

24

בין מנהיגי החסידים נחלקו הדעות

:

כמה מן

הצדיקים ניערו את חוצנם מן האיגרות  ,בעוד אחרים  -בייחוד האדמו " רים לבית חב " ד -
המשיכו  ,ועדיין ממשיכים  ,לטעון לאותנטיות כתבים אלה ולקדושתם .

25

החוקרים המודרניים מתייחסים כיום אל איגרות החסידים באופן מקוטב  .מצד אחד  ,הם שוללים

מכל וכל  -ובצדק  -את האיגרות מהגניזה בחרסון  ,ומצד אחר  ,הם מקבלים את האיגרות שלא
נמצאו בגניזה זו בלי לבדוק יותר מאשר תאריכים ושמות אנשים  ,ולכל היותר מתקנים תיקונים קלים
באותם פרטים .

אנחנו מקבלים שמכתבי הגניזה זיוף הם  ,אך איננו מסכימים שהמכתבים שמחוץ לגניזה כל כולם
אמת לאמיתה ; נדמה שבאיגרות רבות חלו ידיים  .נבדוק  ,לכן  ,כמה מן האיגרות  ,ונראה אם השינויים

בין הוצאה להוצאה ובין דפוס לדפוס הם שינויים שנגרמו על  -ידי שגגת המעתיק או שנעשו מתוך
כוונת המכוון ובמגמה מסוימת  .נבדוק אם איגרות המופיעות בקבצים שמקורם באירופה שונות
מאיגרות בקבצים שמקורם בארץ  -ישראל  .אם נמצא שינויים כאלה  ,ואם הם ייראו לנו משמעותיים ,
יהא עלינו להחליט מתי נעשו השינויים  ,מהי נקודת המפנה  ,ואם יש אסכולות שמדפיסות נוסה אחד

דווקא  .נתמזל מזלנו ומצאנו גם כמה כתבי -יד  ,הן במחלקת כתבי  -היד שבספרייה הלאומית
והאוניברסיטאית בירושלים והן אצל אנשים פרטיים  ,ונשתדל להיעזר בכתבי  -יד אלה להוכחת
טענותינו .

ב.
בספרים שונים ובכתבי  -יד הופיעו האיגרות  -שכתבו הצדיקים מארץ הקודש  -בהרכבים שונים .
בכמה ספרים הובאה איגרת אחת בלבד  ,בספרים אחרים  -איגרות בודדות  .ב ' ספר חיבת הארץ '

וב ' ספר לקוטי אמרים ' הודפסו איגרות רבות  ,ובאוספים בעלי גוון מיוחד צוטטו קטעים מל האיגרות
לפי הצרכים של המחבר  .עניין זה בלבד אין בו מן המפתיע  ,וגם שינויי נוסח קלים מדפוס לדפוס או

מכתב  -יד לדפוס  ,ובכתבי  -היד בינם לבין עצמם אינם מפתיעים  .כך הוא טבע הדברים ; כתבי  -יד
משתנים מהעתקה להעתקה  ,וכיוון שהדפוסים נסמכים על כתבי  -יד

שונים  ,הרי גם הם נבדלים

האחד מן השני  .הקושי מתעורר כאשר השינויים גדולים והאיגרות אינן חופפות זו את זו  .לפעמים
יש ביניהן רק דמיון כלשהו  ,משפט אחד או שניים חוזרים  ,הנושא דומה  ,והשאר שונה .
24

26

סוגי אי -

ראה  :סף דובנוב  ' ,אגרות הבעש " ט ותלמידיו  :אמת אך זיוף ? ' קרית ספר  ,ב ( תרפ " ה  -תרפ " ו )  ,עמ '
הנ " ל  ,תולדות החסידות  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '  . 433 - 425פסילה מאלפת של אותנטיות מכתבי הגניזה מובאת

; 211 - 204

בספרו של הילמן  ,אגרות  ,עמ ' רמ  -רמד  .לסיכום הפולמוס סביב כתבי גנחת חרסון ראה " :

רפאל  ' ,גנחת חרסון ' ,

סיני  ,פא ( ניסן  -אלול תשל " ז )  ,עמ ' קנט  -קנ  .על  -אף שהכותב נוטה להסכים עם הטוענים לאותנטיות הכתבים
וליישוב הסתירות שבאיגרות  ,סיכומו מציג את הבעיה מכל צדדיה  .ראה גם  :אליאור ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

. 183 - 181

על הגנעה  ,בחרסון ועל משמעותה בחקר ההיסטוריוגרפיה החסידית ראה

הו asidism ' ,, Essays

תו

,

ofHisfory

~ 27 ( , Middletown

'] 0

the Writing

:

,

Ada Rapoport-Albert

'Hagiography with Footnotes : Edifying ales ; and
1

~: , Studiesl1 the

'עמם ץז10ג1ןJewish istoriographyI )7

 . 129 ff.קק Connecticut 1988 ,
25

ראה לעיל  ,הערה  . 22לוין  ,שערך קובץ של איגרות משלושת צדיקי חב " ד הראשונים  ,מביא בספרו דיון מפורט

בענייני מכתבי הגניזה  ,ואולי אפשר לראות כדבריו תזהה קלה מנחרצות הדבקות באותנטיות של האיגרות כולן .
ראה  :לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' תסס  -תפז  .ראה גם  :אליאור ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  , 182הערה . 12
26

השווה  ,למשל  ,את דברי רמ " ם ב ' ספר אגרת הקודש ' ( לעיל  ,הערה
שמים וארץ ' עד ' על שם כבוד מלכותו ' לברנאי  ,איגרות  ,כא ;

, ) 16

המתחילים ב ' ובתחילה מעיד אני עלי

השווה גם את דברי רא " ק ב ' ספר אגרת הקודש '

( שם

;

במהדורות אחרות של קונטרס זה מיוחסים הדברים לרמ " ם )  ,המתחילים במלים ' תה ענין המתקת דינין ' ,

לברנאי  ,איגרות ,

כו .

:27

איגרתו של ר ' מנחם
מנדל מוויטבסק

( רמ " ם ) ,

בכתב  -ידו  ,אל ר ' צבי
הירש ( שבט תקמ " 0
השורה האחרונה היא
תוספת של ר ' אברהם
מקליסק

( רא " ק )

ההתאמות באיגרות שבדפוסים השונים ובכתבי  -היד הם רבים ומגוונים  -באורך האיגרת  ,בתאריך

שלה  ,בזיהוי כותב האיגרת  ,בקביעת הנמען שלה ועוד כיוצא באלה .

אם נתייחס לנוסח בספרו של ברנאי כלאמת  -מידה  -בלי לטעון שנוסח זה הוא הנכון ביותר או
המדויק ביותר  -ייראה לנו לפעמים שאיגרת

מסוימת  ,בהוצאה אחרת  ,היא רק קטע מאיגרת  ,שכן
27

ח9
28

פעמים

באמצעיתה .
להסתיים
האיגרת ,
ותכלול חלק
אצל ברנאי ,
ואףלסופה
מעבר
אמצעחדשה ,
הואשורה
היא יכולה להתחיל במה שאצל ברנאי לא

27

ראה  ,למשל  :ברנאי  ,איגרות  ,כו ואיגרת  ,שהיא ' חלק ' מאיגרת זו ב ' ספר פרי הארץ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 6דף כס ע " כ ,
ומתחילה במלים ' והנה אהובינו ידידנו ' והדוגמאות

רכות .

אמינותן של איגרות החסידים

בוסף או חלקים נוספים .

28

מארבעה פריטים נפרדים .

יש שמה שנדפס אצל ברנאי כאיגרת אחת נדפס במקום אחר כלא פחות
29

תאריכי כתיבת האיגרות גם הם אינם זהים תמיד בדפוסים השונים ובכתבי  -היד  .בהרבה מקומות
כלל אין מופיע תאריך באיגרת  .רק לעתים רחוקות התאריך הוא חלק מן המכתב

30 ,

וברוב האיגרות

הוא מצוין בכותר לאיגרת  ,שהוא התוספת של המביא לבית  -הדפוס או של מעתיק כתב  -היד .

ן3

איגרות רבות חתומות בחתימה כפולה  ,בחתימתו של רמ " ם ובחתימתו של רא " ק  .חתימה כפולה

ומשותפת זו אינה תמיד אותנטית ; לפעמים היא תוספת של מעתיק .

32

מדי פעם נוהג היה רא " ק לא
33

בדרך  -כלל ניכרת

השונים ,

מאיגרת לאיגרת .

רק לצרף את שמו לאיגרת של רמ " ם אלא גם להוסיף כמה משפטים משלו .

התוספת גם מבחינת לשונה .

ולפעמים נעלמים בכלל

;

34

קטעים נוספים אלה נודדים  ,במקורות

מה שמובא בהוצאה אחת של האיגרות כתוספת של רא " ק  ,איננו כזה

בהוצאה אחרת .
לא תמיד יש הסכמה על הנמען של האיגרת  .הילמן מעיר על איגרת של
( רש " ז )

35

ר ' שניאור זלמן מלאדי

ש ' מה שכתב ליושבי אה " ק [ ארץ הקודש ] לנחמם  ,וכו ' זוהי טעות כמו שנראה מסוף אגרת

זו שנשלחה לאנ " ש [אנשי שלומנו ] בחו " ל ' .

36

לא ייפלא  ,לכן  ,שיש בלבול גם בשיוך האיגרות

לכותביהן  .איגרת  ,שבמקום אחד נאמר עליה שהיא איגרתו של רמ " ם  ,במקום אחר נקרא שמו של

רא " ק עליה  ,ולהיפך .
ישנם גם שינויים פנימיים באיגרות  .יש משפטים וקטעים שנמצאים באיגרת בהוצאה אחת ואינם

בהוצאה אחרת  ,מופיעים בכתב  -יד זה ואינם באחר  .למעשה  ,המלקטים והמחברים נטלו לעצמם
חירות לדלות מן האיגרת את הדרוש להם ואת המתאים לרוח הקובץ שהוציאו  ,והשמיטו את השאר .
בעל ' ספר אגרת הקודש '  ,למשל  ,מתעלם לחלוטין מהיות האיגרות מכתבים שנכתבו או הוכתבו על -

ידי רמ " ם ורא " ק ונשלחו לחונן  -לארץ

;

הוא מדפיס רק דרושים שהיו באיגרות  .לולא היינו מזהים

איגרות אלו מדפוסים אחרים ומכתבי  -יד  ,קשה היה לנחש שהנדפס ב ' ספר אגרת הקודש ' הוא

למעשה קטעי מכתבים  .מצד אחר  ,היילמאן  ,בעל ' בית רבי '  ,דולה מן האיגרות את כל הקטעים
28

29

.

השווה  ,למשל  :מכתבי קדש ( לעיל הערה  , ) 18דף
קדשו באמת ושלום '  ,לברנאי  ,איגרות  ,כו ו  -לו .

השווה ד ח " א ביחאווסקי  ,ספר גנזי נסתרות  :מכתבים מזמן הבעש " ט  ,המגיד ורש " ז  ,ירושלים תרפ " ד  ,חלק
אור נערב ,

30

סימנים צ  -צג  -הקטעים באים בסימנים רצופים אך נפרדים  -לברנאי  ,איגרות ,

ב:

סו .

כגון ב ' ספר לקוטי אמרים ' ( לעיל  ,הערה  , ) 6מכתב א  ,שנוסחו  ' :בעזה " י פה עה " ק צפת " ו וטבריא תוכבא ניסן
תקמ " א

31

3

ע " ב -דף

4

ע " ב  ,מ ' והנה אהובינו ידידנו ' עד ' יעננו מהר

לפ " ק ' .

אלמלא השינוים בתאריכים בדפוסים השונים לא היה הילפרין טועה ורושם איגרת אחת כשני פריטים נפרדים ,

ראה  :התלפרין ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  , 69פריט  , 42עמ '
ב ' ספר חיבת האוץ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 17דף עא ע " א  ,צוין שהאיגרת נכתבה בשנת תקמ " ח  ,ואילו ב ' ספר לקוטי
, 75

אמרים ' ( לעיל  ,העו

"

פריט

, 63

ובעקבותיו הלך

ברנאי ,איגרות  ,מו ו -סו .

 , ) 6מכתב לט  ,נרשם בכותר שהאיגרת נכתבה בשנת תקנ " ח  .מכיוון שהתלפרע לא העתיק

את האיגרות  ,רק רשם אותן  -לפי סדר כרונולוגי שנראה לו כנכון  -לא שם לב שהאיגרת שלדברי ' ספר חיבת
הארץ ' נכתבה בשנת תקמ " ח היא אותה איגרת שלפי ' ספר לקוטי אמרים ' נכתבה עשר שנים לאחר
לס "

ו.

32

ראה  :הילמן  ,אגרות  ,עמ ' יב  ,הערה

33

ברנאי  ,איגרות  ,כא  ,כד  ,כו  ,לה  ,לו  ,לט  .וכך גם באיגרות באוספים

34

' דברי הרב שיח "

'גם אנכי באתי בשורותים . .

'.

5

מכן .

( ברנאי  ,איגרות ,

כא ) ;

אחרים .
אין צריכין חתוק ' ( שם ,

כד ) ;

' הגם שלא

הינה] מן הצורך להאריך  ,רק לבוא עה " ח [על החתום] ' ( שם  ,לה )  ,וכיוצא באלה .
שניאור זלמן מלאדי  ,תניא  ' ,אגרת הקדש '  ,דפוס צילום  ,ברוקלין  ,תש " ם  ,עמ '

ס"

כז .

35

ף

36

הילמן  ,אגרות  ,עמ ' מ  ,הערה לס " כד  .ראה גם  :התלמאן  ,כיח רבי  ,דף יא  ,הערה א ; רחל אליאור  ,תורת האלוהות
בדור השני של חסידות חב " ד  ,ירושלים תשמ " כ  ,עמ '

, 18

העות

. 73

, 290

ק:21

הנוגעים לרש " ז  ,ובייחוד קטעי שבחים  ,ובעל ' ספר ברכת הארץ ' מדפיס קטעים מן האיגרות

הממליצים לתמוך ביושבי ארץ  -ישראל  ,ודברים שאינם עוסקים בכך אין הוא מדפיס  .והדוגמאות
עוד רבות .
האיגרות היו אמנם ' איגרות קודש '  ,אבל לא קדושות במידה כזו שאי אפשר היה לטעות
בהעתקתן ואף לשנות ביודעין מהנוסח הכתוב  ,בייחוד כשהיו הדברים אמורים בכבודם של צדיקים

ובמגמות פוליטיות פנים  -חסידיות  .על שינויים מפאת כבוד הצדיקים ואף על שינויים מסיבות
אחרות יש לנו עדויות מפורטות .

37

נשתדל להראות שגם שינויים אחרים באיגרות נעשו מתוך כוונות

המכוון .
בדעתנו לבדוק להלן שבע איגרות ( יח  ,יט  ,כא  ,כו  ,לא  ,לב ,

מב ) ,

שעל  -פי המקובל נכתבו בידי

רמ " ם ובידי רא " ק בזמן שרמ " ם היה בחיים  ,ולראות מהם השינויים הפנימיים שחלו בהן מנוסח
לנוסח  .הצד השווה כאיגרות אלה הוא שהן מכילות קטעים בענייני הנהגה  ,כלומר מי ראוי ,

לכאורה ,

להנהיג את חסידי רמ " ם  ,שנשארו במזרח  -אירופה לאחר עלייתו לארץ הקודש  ,ומי אינו ראוי לכך .

מהשוואת האיגרות אלו לאלו מתברר שבדפוסים מסוימים ובכתבי  -יד אחדים מכילות האיגרות
 38ואילו
דברי שבח לרש " ז ולכוח מנהיגותו והמלצה ' להיות כפופים לרבנו ' ו ' לקבל רבנותו של רבנו ' ,

בדפוסים ובכתבי  -יד אחרים קטעים אלה אינם  .בנוסח שבו נמצאים השבחים הם הולכים ומתעצמים
והופכים להמלצה לחסידים להתקשר לרש " ז ולקובעו לנשיא עליהם  .קטעים אלה מובלטים

בהגיוגרפיות של רש " ז ואף בביוגרפיות שהיו בעלות יומרות לאובייקטיוויות  ,אם  -כי נתחברו בידי
חסידים של בית

חב " ד  .ההיסטוריונים  ,החוקרים את תולדות החסידות ותולדות התגבשות חסידות

חב " ד  ,גם הם לא הטילו ספק באותנטיות של השבחים לרש " ז באותן איגרות ובאמיתות ההמלצה

להתקשר עימו .

ג.
נבדוק את האיגרות כפי שנתפרסמו בקבצים הגדולים הראשונים ולפי כתבי  -יד  .השוואת האיגרות
תיעשה לפי ' ספר פרי הארץ '  ' ,ספר חיבת הארץ ' ו ' ספר לקוטי אמרים '  ,ולפי כ " י הספרייה הלאומית
80903

( להלן

:

כ " י הספרייה ) וכתבי  -יד אחרים שבידינו  .ניעזר בציטוטים המובאים ב ' בית

רבי '

ובמכתבים שמביא הילמן ב ' אגרות בעל התניא ובני דורו '  .יש איגרות שנדפסו בפיזור גם במקומות
אחרים ; נציין זאת  ,ובמידת הצורך ניעזר גם בדפוסים אלו  .ב ' ספר אגרת הקודש '  ,שהוא הקובץ
הראשון של איגרות הצדיקים שבארץ הקודש  ,נדפסו  ,כאמור  ,רק הדרושים שבאיגרות  ,ולכן אין
לבדוק בו שבחים

לרש " ז .

39

בדיון המפורט באיגרות אין להעלים עין מן המוציאים לאור ומן המביאים לבית  -הדפוס  .עלינו
לתת את הדעת אם הדפוסים וכתבי  -היד  ,שבהם נמצאים קטעי השבח לרש " ז  ,היו קשורים לבית

חב " ד  .באותה מידה עלינו לשים לב אם הדפוסים וכתבי  -היד שבנוסחם חסרים דברי השבח

לרש " ז ,

הם ממקורות חוץ  -חב " דיים .
30

37

38

39

. 11

על שינויים באיגרות צדיקים ראה לעיל  ,הערה
ראה  ,למשל  :הילמן  ,אגרות  ,תוכן העניינים  ,ליד
רבנותו של רבנו' ; שם  ,ליד סי ' מז  ' :להשמע לרבנו' .

ס"

טז

לאחר שהופיעו איגרות בדפוס העתיקו כולם מכולם -
ההעתקות לא נעשו מתוך גישה ביקורתית ;

ו  -יז :

' על קבלת הנשיאות '

;

שם  ,לה -

ס"

כב  ' :לקבל

פרט לאלה שגילו כתבי  -יד שבהם איגרות שטרם נדפסו .

גם לא העתקותיו של מי שיומרתו היתה מדעית .

יובמוד אייו
יטר

e'pD

תמצית

נאץ

ישראל ח  ' :רא ופרישא בוצינא

קדשא עמודא דנהורא אור המזיר

.

לארץ ורצצות כבוד שם קדו טתו מ' כץמקם מענרל בהים סוהרר כמשה יצויל
ישעתו הי ' בנהק משקריא תיב ' ב יהמה יכף קיעי בכי שבת ושבת למשתופפים

בצלו צל החכמה וקבצן הרב הטופלגבתו ' " ר ההסיד כם' אלעזר

,

זוממן זלה " ה מו " רדארעאקד ' שא

חובב " א יממנו הניע לירינו ומ המעט הזה אורו עינינו ובכרי שיה " שמעמה " מבדריי בעלמא בבקשת

גהע ' ה אמרה באהלך עולזכם וכפף ר " ל נתגלגל היבר

אשר ביום הלקח ארוז הק ' ונעלה האור לשרוש

רישקלמ ההדפים דבריו היק אשר ממבלות אצרו יאירו כל הארץ

ר)נין4פני

מה מה שמצאנו ד" ק של

מי

ט ' דוב בער ממעזריטש
מהרב הגךוש המפורסם רשכבה " נ
אברהם
הרב הקרוש המפורסם
 .עסור
עלינו 1
ונצא מפן בראשית עד כוונת הסליה כי אירי רזוטר מירכים  -וזכות הרבנש הק' ינין
לנו וינלה לנו משיח .צדשנו במהרה בימיה אמו

מם

ש-

בקאפוים

נ

"

א0א )א2גענן 8צפש0אי)640
עע1icHnyJ

ז

בשנת

ו

BbKonbKh
פרי שפץ  ,wbילה4רת
יהיה

לפן

31

המהדורה הראשונה של ' ספר פרי האוץ ' של רמ " ם  ,קפוסט תקע " ד

YW

~

( ) 1814

רעיה הרן

' ספר פרי הארץ ' הוא אוסף דברי הדרוש של רמ " ם  -ככל הנראה דרושיו ותורותיו משנות

ישיבתו בארץ  -ישראל  -ואיגרות ששלח מן הארץ  .המהדורה הראשונה של הספר נדפסה בתקע " ד

בדפוס של ר ' ישראל יפה מקפוסט  ,שהיה מקורב לרש " ז ומעושי דברו  .ר ' ישראל יפה עלה לאחר מכן
לארץ  -ישראל  ,והצטרף ליישוב החב " די כחברון .

40

דפוס ' חב " דיים '  ,כגון המהדורה שנדפסה בתר " ט

בז ' יטומיר  ,בדפוס

גם מהדורות אחרות של ספר זה הודפסו כבתי -

הנכדים של ר ' משה מסלוויטה .

הקשר של המדפיס ר ' משה מסלוויטה עצמו לרש " ז ידוע היטב  .רש " ז הדפיס מבית  -הדפוס של זה

את המהדורה הראשונה של ספרו ה ' תניא '  ,ואף נתן את הסכמתו לספרים אחרים שנדפסו שם .
תמיכתו בדפוס זה מוכרת אף בסיפור החסידי  .י4

' ספר חיבת הארץ ' ו ' ספר כרכת הארץ ' הם ליקוטים של שבחי ארץ  -ישראל  .את השבחים ליקט
ברוך דוד כהנא

4,

שהביא לדפוס ספרים אחדים

43 ,

ר'

ובכולם הוסיף העתקים מאיגרות ראשי החסידים

בצפת וטבריה בעבר  .רב " ד כהנא  ,שהיה חסיד צאנז וגם שאר  -בשרו של ר ' חיים מצאנז  44 ,עלה לארץ

הקודש בתרל " ג  ,בפקודת ר '

חיים ,

וייסד בצפת את השטיבל של צאנז  .בליקוטיו ניכרת נימה

אידאולוגית  -שבח ארץ הקודש  -אך נדמה שהמניע העיקרי לחיבורם היה כלכלי  ' :לחזק את
עומלי תורה אשר כארץ המה  . . .להחזיק ישיבתם בקודש ' .

45

ב ' ספר חיבת האוץ ' ראו אור לראשונה איגרות רבות של רמ " ם ושל רא " ק  .הספר נדפס בירושלים
בשנת תרנ " ז  ,בדפוס ר ' יצחק לוי ( לעווי )  .הספר הובא לדפוס על  -ידי ר ' נחמן הכהן מצפת  ,בנו של

רב " ד כהנא  .ר ' ברוך דוד קיבל הסכמות לספרו מר ' יחזקאל שרגא הלברשטאם  ,אב בית  -דין

שינאווה ( כנו של ר ' חיים

מצאנז ) ,

ומר ' יצחק ליב סופר מדרוהביטש .

בשנת תרס " ד  ,שבע שנים לאחר פרסום ' ספר חיבת הארץ '  ,כשכל הטפסים של הספר אזלו ,
' ורבים נוהים אחריהם בחפש מחופש ולא נמצאו '  ,הוציא כהנא לאור את ' ספר כרכת הארץ '  ' ,והוא

חלק שני מס ' חיבת הארץ כמעשהו בראשון כך מעשהו בשני '  .הספר נדפס בירושלים בדפוס הרי " ד
פרומקין .
אין ספק שאיגרות רמ " ם  ,רא " ק ובני חבורתם הועתקו בספריו של כהנא מנוסחים שנמצאו

בארץ  -ישראל  .ניתן להוכיח זאת על דרך השלילה

:

כהנא אינו מציין את המקור של איגרות אלה ,

ואילו ליד איגרות אחרות הוא כותב במפורש שהן נתגלו  ,בדרך הנס  ,בחוץ  -לארץ .

46

ב ' בינת משה '  ,ספרו של ר ' משה אליקים בריעה  ,שכהנא הביאו לדפוס בהיותו בקרקאו  ,הוא

40

ראה  :היילמאן  ,בית רבי  ,דבר אל הקוראים  ,עמ '  , 10וכן דפים עה  ,קז ; " דן  ,הסיפור
64

;

החסידי  ,ירושלים  , 1975עמ '

מ ' שפירא  ' ,עדת חסידי חב " ד בחברון  ,תולדותיה ודמותה בשנים תק " פ  -תרפ " ט

הירשברג וי ' קניאל ( עורכים )  ,ותיקין

:

מחקרים בתולדות היישוב  ,רמת  -גן תשל " ה  ,עמ '

( , ' ) 1929 - 1820

; 80

ף

ח "ז

ברטל  ' ,יהודי

מזרח אירופה וארץ ישראל 777נ  , ' 1881 -קתדרה 6 ,נ ( תמוז תש " ם )  ,עמ '  . 6וראה במבואו של י ' מונדשיין

להוצאת ספר שבחי הבעש " ט  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  , 19הערה . 37
 . 39 , 22 - 18ראה גם לוין ( לעיל  ,הערה , ) 10

על קירבתו של ר " י יפה לרש " ז ראה שם  ,עמ '

עמ ' תכו  ,הערות לס "

41

42
43

:? :2

44

45
46

יז .

ח ' ליברמן  ' ,לתולדות הדפוס העברי בסלאוויטא '  ,קרית ספר  ,כז ( תשי" א )  ,עמ ' . 117
על ב" ר כהנא ראה  :מ ' וונדר  ,מאורי גליציה  :אנציקלופדיה לחכמי גליציה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 326 - 325
לבושי שרד  ,קרקאו תרמ " ב ; בינת משה  ,קרקאו תרמ " ט .

היה נכד אחי חותנו של ר' חיים מצאנז .
' הקדמת המלקט '  ,ספר חיכת האוץ ( לעיל  ,הערה

. ) 17

בסיום האיגרות של ר ' מרדכי מנסכיז  ,ר ' ישראל מקוזנ " ן  ,ר ' יעקב יצחק מלובלין ור ' אברהם יהושע העשיל
משלססוב מביא כהנא את דברי ר ' חיים אליעזר וואקס  ,אב בית  -דין קאליש  ,המעיד ש ' כל הדברים הנ " ל נמצאו
עפ " י נס שהינה ] מונח תחת האשפה יותר מששים שנה ונמצאו ע " פ נס '  ,ראה  :ספר חיבת הארץ ( לעיל  ,הערה
, ) 17

דף מז ע " א .

)

ade

"

/ו

14

11

"

קו ,

" 4 /י

"

4
ר ' שניאור זלמן מלאדי

מציין שהמכתבים שהוא מדפיס בסוף הספר הם איגרות שמצא בעיר הקודש  .אם

כן  ,בשעה שהוא

מדפיס בחתן  -לארץ  ,הוא מציין מה הביא עימו מל העיר הקדושה צפת  ,וכשהוא מדפיס בארץ -
ישראל  ,הוא מציין מה שנמצא בנס בחוץ  -לארץ  .אך אין צורך להצביע על מקור המכתבים שהועתקו
בצפת ובטבריה  -מקום מושב כותביהם  -כשהוא מדפיסם
בשנת

1903

בארץ  -ישראל .

הופיעה הביוגרפיה הראשונה של רש " ז ' בית רבי '  ,מאת חיים מאיר היילמאן .

היילמאן חוזר ומצהיר שכתב את הספר באובייקטיוויות רבה  ' ,כי האמת אהוב מן הכל '  ,וש ' זה ערך

י " ג שנה אשר אנחנו מחפשים בחפש מחופש לברר כל דבר על בוריו '  .אך  ,מצד אחר  ,הוא טוען
ש ' למותר הוא לפרסם שגגתם של הרבנים הגדולים וטובים שבזה צריך רק לגלות כאצבע ולכסות
מאה אלפים אמה  ,ובפרט עתה שהם בעלמא דקשוט שבודאי לא ניחא להו בזה ' .

47

הביוגרפים הרבים  ,שנטלו על עצמם לתאר את ייחודה של תנועת חב " ד  ,את עלייתה בחסידות
ואת תולדות צדיקיה  ,היו כולם אוהדים לתנועה זו ולמייסדה רש " ז  .הדבר הטביע את חותמו על
עבודתם ,

וספריהם הם הגיוגרפיות יותר מאשר ביוגרפיות  .היו גם חסידי חב " ד מובהקים -

והיילמאן הוא אחד מהם  -שבעבודתם ניכר ה מא מץ לכתוב ביוגרפיה על בסיס אובייק טיווי  48 .אך
לאמיתו  -של  -דבר  ,בסיס זה של אובייקטיוויות הוא מראית עין בלבד ; כל הקפדתם באה לידי ביטוי
באיתור תאריכים ובדקדוקים של

פרטים .

חלקו השני של ' ספר לקוטי אמרים '  ,המיוחס לרמ " ם  ,מכיל  45איגרות של רמ " ם ורא " ק  .הספר
נדפס בתרע " א כלמברג  .הוא סודר והוגה על  -ידי בנימין שמרלר ( שמערלער) מסטניסלב  ,שגם הביא
בראש הספר את תולדות רמ " ם ורא " ק  ,תחת הכותרת ' נפש מנחם '  .ברשימת הספרים שלפיהם חובר

' נפש מנחם ' מביא שמרלר את ' בית רבי '  ' ,טבור הארץ ' אשם הגדולים החדש '  49 .ואכן  ,תולדות רמ " ם

ותולדות רא " ק מסופרים כאן לפי הגרסה החב " דית  ,כפי שהיא מוצגת ב ' בית רבי '  .שמרלר גם הקדים
הקדמה לספר  ' ,הקדמת המסדר '  ,ושם הוא מספר בפירוט רב כיצד הגיע כתב  -היד לדפוס .
על הכתבים נאמר שם שהם ' כתבי קודש אשר כתבם הה " ק [הרב הקדוש ] מהו " ר [ מורנו הקדוש

ורבניך אליעזר ספרא זלל " ה ' אשר כתבם ' מפי מורו ורעו הה " צ [ הרב הצדיק ] הקדוש צי " ע [ צדיק
יסוד עולם ] מהור " ר [ מורנו הקדוש ורבנו רבי ] מנחם מענדיל מוויטעפסק זצק " ל ' הכתבים היו ברשות

47

היילמאן  ,בית

רבי  ,דבר אל הקוראים  ,עמ ' . 5 - 3

,

החלמאן מעיד שאת המכתבים הוא מביא לפי ' ספר פרי האר '

ולפי כתבריד שבידו  ,שם  ,דף יג  .אין ספק שאלה הם כתבי  -יד שמוסרים את גרסת חב " ד  .דובנוכ מזהיר את
המשתמש בספרו של היילמאן שעליו ' לבדוק יפה בחומר ' שהיילמאן השתמש בו  ,מכיוון שהמחבר הוא ' חסיד
חב " ד אדוק '  ,ואף  -על  -פי שהוא מביא ' גם חומר רב של מסורות  -המשפחה ותעודות  ,כקורת המקורות חסרה

לגמר"  ,ראה  :ש ' דובנוב  ,תולדות החסידות ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' . 405
 , 184הערה . 9

ראה גם  :אליאור ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

תר" ע  -תרע " ג .

48

מביניהם נצין גם את מ ' טייטלבום וספרו  ,הרב מלאדי ומפלגת חב " ד  ,ורשה

49

זאב גריס טוען ש ' ספר לקוטי אמרים ' הוא המקור האותנטי ל ' הנהגות המגיד ממזריטש ' ושהמוציא לאור של
' ספר לקוטי אמריס ' טעה בסברתו שכתב  -היד הוא העתקה של תורות רמ " ם  ,ראה  :ז ' גריס  ' ,עריכת " צוואת
הריב " ש " '  ,קרית ספר  ,נב ( תשל " ח )  ,עמ '  , 195הערה  39ועמ '  . 196זו דעתה של רבקה  ' ' rffאנטי  -ספיריטואליזם

בחסידות '  ,מולד כ ( תשכ " ב  -תשכ "ג )  ,עמ '  , 515הערה  . 5ספר טבור הארץ  ,ליקט ר ' משה קליערס  ,ירושלים
תשכ " ה ( דפוס ראשון

 ; ) 1906א '

ולדן  ,שם הגדולים החדש  ,ורשה . 1864

ו2ן2

רעיה הרן

ר ' משה חיים מסדיגורה  ,תושב צפת  .ר ' משה חיים לקח אותם עימו כשנסע לגליציה  ,והביאם לר '
בצלאל יהושע מושקוביץ מגלינה  .ר ' משה חיים נפטר  ,ור ' בצלאל יהושע קנה את הכתבים מאלמנת

ר ' משה חיים ובנה  .ר ' בצלאל יהושע מכר את הכתבים לר ' אליעזר אלימלך הורוויץ  ,וזה מסרם
לשמרלר לסידור  .רוב האנשים בשרשרת המסירה ידועים  ,והם גם מספרים על עצמם בכל
ההקדמות  .ר ' משה חיים היה כנראה תושב סדיגורה וחסיד סדיגורה  ,שעלה לצפת .

ואף  -על  -פי  -כן מתעוררים קשיים למקרא הדברים .
נפטר  ,לכל המאוחר בתק " ם  -תקס " א .
משנת תרנ " ה  ,כלומר ,

כ 95 -

50

ר ' אליעזר זוסמן  ,סופרם של רמ " ם ורא " ק ,

שטר המכירה ששלחה אלמנת ר ' משה חיים למושקוביץ הוא

שנים לאחר מות הסופר שכתבם  .בשטר המכירה של מושקוביץ נאמר

שהכתבים הם ' כתבי קודש אשר כתבם הה " ק מהו " ר [הרב הקדוש מורנו הקדוש ורבנו ] אליעזר

ספרא זלל " ה  .האס עלינו להבין מכך שהכתבים הם עצם כתב  -ידו של ר ' אליעזר  ,או שמא הכוונה
שלפנינו העתקי איגרות

שלו ?

בשטר המכירה של שיינדיל  ,אלמנת ר ' משה חיים  ,נאמר שכתב  -היד

הוא ' לנו למורשת '  .האם המורשה היא רק ירושה מבעלה  ,והכתבים הגיעו אליו בהיותו בצפת

?

שמא היו הכתבים במשפחת ר ' משה חיים גם לפני כן  ,והוא הביאם עימו מגליציה כשעלה לצפת

גם המוציא לאור  ,רא " א היייייץ

,

או
?

51

הקדים הקדמה לספר  ' ,הקדמת המוציא לאור '  .בהקדמתו הוא

מספר  ,כמובן  ,את ייחוסו  ,ומביע את שמחתו על שזכה להוציא לאור עולם את כתבי הקודש האלו ,
אשר כמעט ספו תמו מבהלות ופגעי  . ' TDTnהוא מוסיף ומספר שהוא ליקט אותם ' אחת לאחת לחבר

את האוהל להיות אחד '  .האם עלינו להבין מכאן  -וגם מדברי שמרלר  ,שעבד על כתב  -היד

כשנתיים וחצי  -שכתב  -היד לא נדפס בדיוק כפי שהיה  ,אלא עבר עריכה מדוקדקת ואולי גם זכה
להוספות ולתיקונים

?

ב ' הקדמת המסדר ' מספר שמרלר שר ' צבי הירש שפירא  ,אב בית  -דין מונקטש

52 ,

שגם הסכים על

הספר  ,שלח לו קובץ מכתבים מרמ " ם ומרא " ק ' מעקד בית ספריו '  ,כדי שיפרסמם גם כן  .ולפני
מכתב כז מציין שמרלר שעכשיו יבוא ' העתק י " ס מכתבים הנשלחים לי מאת  . . .ר " צה . . .

שפירא  . . .מעקד גנזי כחי " ק [ כתבי  -יד קודש ] אשר לו  .אשר קנהו מאיש חכם וחסיד מעה " ק טבריה

תו " ב '  .לפני קובץ המכתבים מודיע שמרלר ' מודעא רבא  . . .שכל מקום שסדרתי נ " א [ נוסח

אחר ]

מכ " י הוא מכתי " ק שנשלח לידי מהר " הג  . . .ר " צה שפירא שלי " טא אב " דק מונקאטש י " עא '  .מכאן
אפשר להסיק שהאיגרות הודפסו לאחר השוואה למכתבים ששלח רצ " ה שפירא לשמרלר  .לא ברור

אלו איגרות תיקן שמרלר ואלו השאיר כמות שהן  .כמו כן  ,אין אנו יודעים אם שמרלר לא תיקן את
האיגרות שבכתב  -היד גם לפי האיגרות  ,או לפי קטעים מהן  ,שהיו לפניו ב ' בית רבי '  ,או בכל מקום
אחר .

במחלקת כתבי  -היד של הספרייה הלאומית והאוניכרסיטאית בירושלים נמצאים כתבי  -יד שבהם
דרושים של

צדיקים ,

איגרות שלהם ואיגרות אליהם

;

בכמה מהם יש גם איגרות של ' רבותינו

באה " ק '  .כ " י הספרייה מכיל איגרות של רמ " ם ורא " ק שכבר נדפסו וכן כמה איגרות מראשי
50

ונ

באיגרת ששלח לרש " ז כשנת תקס " א כותב

רא " ק :

' וגם המכתב שכתב להמנות מו " ה זוסמאן '  ,ואין ספק

שהכוונה לר ' אליעזר זוממן  .ראה  :ברנאי  ,איגרות  ,סח  .כתקמ " ט חתם ר " א זוסמן על איגרת שליחות של ר '
שלמה זלמן הכהן  ,ראה כן  -צבי ( לעיל  ,הערה  ; ) 2מ ' אונגר  ' ,הערות אחדות למאמרו של י ' בן  -צב "  ,קרית ספר  ,ד

~

( תרפ " ז  -תרפ " ח )  ,עמ '

. 66 - 65

אליעזר זוסמן היה גם בשליחות באירופה  ,ראה לעיל  ,הערה

. 14

51

ר'

52

ר ' צבי הירש שפירא אדמו " ר ואב בית דין מונקטש  ,בעל ' דרכי תשובה '  ,נפטר בשנת תרע " ד  ,נינו של ר ' צבי
אלימלך מדינוב  ,שהיה תלמיד החוזה

מלובלין .

טעית

 8בננהה היא
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טבריה וצפת בליטוגרפיה של ראובן גבאי

החסידים בטבריה  ,שלא נדפסו עד כה .

53

) 1864

איגרות רבות מועתקות בכתב  -יד זה בנוסח שונה מנוסחן

בדפוסים מסוימים  .אין אנו יודעים מהו מקורו של כתב  -יד זה  ,אך אפשר להניח שמקורו בארץ -
ישראל  ,שכן יש בנוסח האיגרות שבו דמיון רב לניסוח האיגרות

ב ' ספר חיבת

הארץ ' .

הרב מרדכי זילבר והרב שלמה וינברג מבני  -ברק הוציאו בשנת תשמ " ז מהדורה חדשה של ' ספר

פרי הארץ '  .לפי עדות המוציא  -לאור השתמשו המביאים לבית  -הדפוס ב ' כמה כתבי יד עתיקים '  .אין
ספק שהשתמשו בכ " י הספרייה  .בידי הרב זילבר היה גם כתב  -יד  ,שקיבל ממר לוריא  ,חסיד סלונים

(2ונ

תושב טבריה .

53

כתב  -יד הספרייה הכיל כנראה

47

איגרות  ,אך אחרי איגרת מה כתוב ' נפסק '  ,ואיגרת מו

מטושטשת .

רעיה הק

י.

נביא להלן קטעי שבחים לרש " ז מתוך איגרות יח  ,יט  ,כא  ,כו  ,מב  .בסעיף מיוחד נדון באיגרות לא

ו  -לב  ,שבהן פונים  ,כביכול  ,רמ " ם
' לפרנס את ישראל לאביהם

מתוך איגרת

( לא )

ורא " ק ( לב ) לרש " ז ומבקשים ממנו שיקבל על עצמו

שבשמים ' .

יח54

והנה בע " ה כעת עמכם גדולים חקרי לב  .ה " ה הרב ההסיד המפורסם בתורה וביראה איש
אלקים קדוש מו " ה ישראל פאליצקר ד ' ישמרהו  .וה " ה חכמי חרשים ונבוני לחשים גדולי
העצה מפורסמים בתורה וביראת ד ' כל ימיהם חריפים ושנונים וותיקים ותמימים כבוד

מו " ה ישכר בער סג " ל מ " מ דק ' ליבאוויטש וכבוד הרב מו " ה שניאור זלמן ד ' ישמרם .
ויהינה ]

שמם לעולם  .והחוט המשולש וכו '  .אשר בע " ה בידם טובם  .מרב טוב הגנוז

והצפון  .להאיר עיניהם ולהחיותם  .ועצתם אמונה ופעולתם

אמת . . .

 . . .על מה שגזרו החכמים השלמים ה " ה הרבנים הנ " ל . . .
איגרת זו מכילה שבחים לר ' ישראל פליצקר ,

55

לר ' ישכר בר ( בער) מלובביץ

56

ולרש " ז  .לפי

ההסברים החב " דיים  ,הכוונה בשבחים אלו להזהיר ' את אנ " ש [ אנשי שלומנו ] בחו " ל לא לקבל
עליהם רב ממקום אחר  ,אלא להיות כפופים לשלושת הרבנים ' .

57

האיגרת לא נדפסה ב ' ספר פרי הארץ ' וב ' בית רבי ' הודפס רק קטע השבחים .

58

בהמשך האיגרת

מוזהרים החסידים בחוץ  -לארץ שלא ישתמשו בכספי ארץ  -ישראל לשום דבר אחר  ,אף של מצווה .
במקורות שבהם מודפסת האיגרת עם השבחים נוסף בהמשך המשפט

:

' על מה שגזרו החכמים

השלמים ה " ה הרבנים הנ " ל '  ,כלומר  ,מה שגזרו השלושה ששמותיהם כבר נזכרו בראשית המכתב .

במקורות שאין בהם השבחים לא הובא משפט זה  ,והטעם לכך  -באיגרות אלה אין ל ' הנ " ל ' שום
משמעות  .ב ' איגרות בעל התניא ובני דורו ' מובא משפט זה בסוגריים מרובעים  ,כלומר  ,המשפט
נוסף רק באחד המקורות שהיו לפני הילמן .

59

השלושה הנזכרים אמנם הפיצו איגרת חרם שלא

להלוות מכסף המעמדות  ,ומי שכתב משפט זה ידע על כך ומתייחס לאיגרת זו .
54

האיגרת  ,או חלק ממנה  ,נמצאת גם בספרים ובכתבי  -היד הבאים  :ספר חיכת הארץ ( לעיל  ,הערה  , ) 17דף מט
ע " ב ; ספר ברכת הארץ ( לעיל  ,הערה  , ) 5ס " קמא ; היילמאן  ,בית רבי  ,עמ '  ; 25ספר לקוטי אמרים ( לעיל  ,הערה
, )6

55

מכתב ה

57

;

הילמן  ,אגרות  ,סי ' ו ; כ " י הספרייה  ,ס " ה  .ברנאי מביא את נוסח ' ספר לקוטי

אמרים ' .

ר ' ישראל פוליצקר עלה יחד עם רמ " ם ורא " ק בתקל " ז  ,ונשלח כשד " ר ראשון מטעם החסידים באוץ  -ישראל ,
ראה

56

60

:

ברנאי  ,איגרות  ,יג ; יערי ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '

. 611 - 608

לפי טייטלבוים  ,היה ר ' ישכר בר מורו של רש " ז הנער  ,ולפי היילמאן  ' ,נעשה רי " כ ברבות השנים תלמידו של
רבינו [ רש " ז] '  ,ראה  :טייטלבוים ( לעיל  ,הערה  , )48חלק א  ,עמ '  ; 2היילמאן  ,בית רכי  ,עמ ' . 148
הילמז  ,אגרות  ,עמ ' יא  ,הערה בסוף ס " ו  .היילמאן מוסיף שמובן ' ממכתב זה שבשנים אלו הינתה ] ההנהגה ע " פ

.

אלו השלשה ושעדתן היו אנשים שעמדו לנגד בדבר הרבנות כו "  ,ראה  :היילמאן  ,בית רבי  ,דף
58

יג .

לעיתים רחוקות מדפיס היילמאן  ,ב ' בי1ז רב "  ,איגרות בשלמותן  .בדרך  -כלל הוא מוציא את הדרוש לעניינו ,

ולפעמים הוא מדפיס קטעים מאותה איגרת במקומות שונים לפי העניין  .מובן שכל פעם שיש שבחים לרש " ז  ,הם

מועתקים .
ו) 1

59

לפני הילמן היו קבצים רבים של איגרות  ,ראה  :הילמן  ,אגרות  ,רשימה ביבליוגרפית  ,עמ ' . 16 - 13
השבחים אינו מופיע ב ' ספר חיבת האוץ ' אינה מפריעה לו  ,הוא פוטר אותה

~

בטענה :

העובדה שקטע

' נדפס בהשמטות בס '

אחרים .

60

" חיבת הארץ " '  ,ראה  :שם  ,עמ ' יא  ,וכך גם במקרים
הילמן  ,אגרות  ,סי ' ה  .הילמן מתארך איגרת זו  ,שבסעיף ה  ,לשנת תקמ " א  .בתארוכו הוא מסתמך על האיגרת בס "
ו  -היא האיגרת שאנחנו דנים כה  ,שבה נזכר  ,לפי הנוסח שלפניו החרם  ,והיא מתוארכת לשנת תקמ " ב  .אם
אזכור השלושה הוא גלומה מאוחרת  ,הרי תארוך ס " ה אצל הילמן איננו

מבוסס .

אמינותן של איגרות החסידים

כשקרראים את האיגרת מתברר שהקריאה בה רהוטה הרבה יותר  -הן מבחינת העניין והתוכן

והן מבחינת בניין הפיסקה  -בלי פיסקת השבחים  .לפני פיסקה זו בא קטע על האהבה

ש ' נתקעה '

בלב רמ " ם  ,על הקשר הנפשי העמוק שבינו לבין חסידיו ועל כך שהוא עומד על המצפה בארץ

הקודש לקרב את כל התאבים והחפצים ללכת בדרך החסידות  .ו ' בעזרת ד ' צבאות נהינה ] לו מעיר
לעזור מערי קדשנו ותפארתנו '  ,ואין צורך לנסוע לשום רבי אחר  ' ,כי הדרך ממעטת את השם

וד " ל ' .

המשפט הבא מיד לאחר פיסקת השבחים  ' ,וברם כל הדברים שאמרנו לא יסורו מכם '  ,הוא המשך

ישיר למה שנאמר לפני דברי השבה  .הפיסקה שכאילו ממליצה על הנהגה אחרת  -שהיא הנהגה
של שלושה רבנים  -איננה במקומה  .המשפט הבא בהמשך האיגרת  ' ,על מה שגזרו החכמים
השלמים ה " ה הרבנים הנ " ל '  ,הוא גלוסה  ,הערת שוליים מבארת  ,והיא מתבקשת שם רק לאחר
הזכרת שלושת הרבנים כתחילת האיגרת  .הוספת המשפט הזה מתכוונת להסביר מדוע נדרש רמ " ם

לשימוש הלא נכון ככספי ארץ  -ישראל לאחר ש ' הנ " ל ' כבר החרימו את עושי המעשה  .משפט זה

איננו אינטגרלי לאיגרת  ,ואולי ניתן לראות בהוספתו חיזוק לטענה שפיסקת השבחים איננה מגוף

האיגרת .
איגרת זו מעמידה קושי נוסף

:

ר ' ישראל פוליצקר ור ' ישכר בר מוזכרים לפני רש " ז  .ויתרה

מזאת  ,ר ' ישראל מוזכר באופן מיוחד  ,ורש " ז מצורף לר ' ישכר בר  .גם חסידי חב " ד לא שבעו נחת

מדחיקת שמו של רש " ז לסוף הרשימה והיילמאן כותב ב ' בית רבי ' ( כנראה בהתייחסות לאיגרת

כא ) :

' ומאחד מהרבנים מנכדי רבינו שמענו שנמצא מכתבים שכותבין שם שניהם ומקדימים תחלה את

רבינו ואח " כ את הררי " ב '  .היילמאן הוסיף  ,ביושר

:

' אך לא נזדמן לנו

לראותם ' 6 : .

אם אכן כל

הפיסקה היא  ,כפי שאפשר לטעון  ,תוספת חב " דית מאוחרת  ,מדוע לא העמידו בראשה את רש " ז

?

אמנם להשמיט לחלוטין את שני האחרים לא יכלו  ,כי ודאי חי היה זכרון פעולתם המשותפת של

השלושה  ,אבל יכלו להקדים את רש " ז לפני האחרים  .אם נניח שקטע השבחים לא חובר במתכוון

בידי חסיד זריז והוסף על  -ידו לאיגרת  ,אפשר אולי לומר שהוא נגרר לכאן ממקום אחר  ,מקום
שנידונו בו ענייני איסוף הכספים ליושבי ארץ  -ישראל  ,שהיה בתחום פעילותם של השלושה  ,וכך
אפשר להסביר את סדר הזכרתם  .הביטוי ' אשר בע " ה בידם טובם '  ,שבא בתוך הפיסקה  ,אף מאשש
זאת  ,שכן מדובר בו כטוב גשמי ולא בטוב רוחני  .הקטע הושם במקום זה  ,כפי שהושמו ,

כאמור ,

שבחים לרש " ז בכל מקום שנידונה בו בעיית ההנהגה  ,או יותר נכון בעיית אי  -ההנהגה ; בכל מקום

שנזכר מי שאינו ראוי להיות לרבי לחסידי רמ " ם מיד הוסף שמו של רש "ז  ,כמי שמתאים לתפקיד
זה  .מכל מקום  ,פיסקת השבחים באיגרת זו נראית מתאימה ומתקבלת על הדעת בהקשר של ענייני
איסוף כספים יותר מאשר בהקשר של הנהגה .

מתוך איגרת

.

יט62

וגם זאת אשר כתבנו בשנה דאשתקד שאל יצא איש ממקומו  .כי אם איש אחיו יעזורו
ויאמרו חזק  .ובפרט כי ת " ל [ תודה לאל ] כי חננם ד ' ויש להם כל במדינתם פלא יועץ  .וגם
61

62

הילמאן  ,בית רבי  ,דף סו  ,הערה

ב.

נען
ספר חיבת הארץ ( לעיל  ,הערה  , ) 17דף נ ע " ב ; ספר אמרי

האיגרת נמצאת גם בספרים ובכתבי  -היד הכאים
צדיקים  ,הובא לבית  -הדפוס על  -ידי מ " מ מיאמפולע פאדאל  ,ז ' יטומיר  , 1900עמ '
:

 ; 36ספר

; 53

היילמאן  ,בית רכי  ,עמ ' , 25

לקוטי אמרים ( לעיל  ,הערה  , )6מכתב ג ; הילמן  ,אגרות  ,ס " יג ; כ " י הספרחה  ,ס "

נוסח ' ספר לקוטי

אמרים ' .

ו  .ברנאי מביא את

)

בית  -כנסת חסידי סטולין -

קרלין ברחוב הירקת
בטבריה ; לפי סברה
הוקם בשנת  1839על
חורבות בית המדרש של
רמ " ם  ,שנהרס כנראה

ברעש תקצ " ז

( ) 1837

שם אל תרגילו בזה  .כי אם פעם במקרה  .בכדי  .שלא להגדיל הקנאה  .כי אם הייתם שומעים
מכבר שלא להתנהג בנשיאות כאשר כתבנו כמ " פ [ כמה פעמים ] לא הייתם באים לנסיונות
כמו אלו . . .
איגרת זו לא נדפסה ב ' ספר פרי הארץ '  .הקטע ' איש אחיו יעזורו ויאמרו חזק '  ,והמשכו ' ובפרט

כי חננם ה ' ויש להם כל במדינתם פלא יועץ ' וכו "  ,שחסידי חב " ד רואים אותו כמכוון

לרש " ז ,

הודפס ב ' בית רבי '  .היילמאן  ,בעל ' בית רבי '  ,תמה  ' :הנה כתבו סתם פלא יועץ ולא כתבו מי הוא ואת
שם א ' [ אחד ] מהרבנים לא הזכירו כלל ' .

63

ההנחה של היילמאן היא ש ' פלא יועץ ' יכול להיות רק

אחד מן השלושה  -ר ' ישראל פוליצקר  ,ר ' ישכר בר מלובביץ או רש " ז  -שעמדו  ,לדעתו  ,בראש

חסידי רוסיה הלבנה  .הוא מניח זאת גם מכיוון שהאיגרת מתייחסת ל ' אשר כתבנו בשנה דאשתקד ' ,
ואם באיגרת של השנה דאשתקד ( יח ) הומלץ על שלושת אלה  ,הרי גם כאן  ,לדעתו  ,הכוונה ודאי

לאחד מהם  ,ואם אחד  ,הרי הוא רש " ז ולא אחר  .אנחנו שאיננו בטוחים כלל שהקטע בשבח
באותה איגרת

( יח ) ,

הוא אמנם קטע אותנטי  ,איננו בטוחים גם שב ' פלא

רש " ז ,

יועץ ' הכוונה לרש " ז או

למישהו אחר משלושת הרבנים  .מדובר כאן ' שלא להתנהג בנשיאות ' שמביאה לידי נסיונות  .יש
שכותבים ' נסיעות ' במקום ' נשיאות ' ( הילמן מביא את שתי
יכול לכל היותר לטעון שרמ " ם מתנגד שיסעו לרבי אחר .

הגרסאות ) ,
64

אך גם מי שקורא ' בנסיעות '

בקטע שהבאנו מדובר בעזרה

הדדית ,

' איש אחיו יעזורו '  ,והכוונה יכולה להיות לדיבוק חברים ולא לדיבוק ברבי דווקא .
פיסקה זו מצויה בכל המקורות ובכל כתבי  -היד שבדקנו  .ונמצאת גם באיגרת שמובאת ב ' אמרי

צדיקים '  .טייטלבוים מצטט איגרת

זו  ,ואינו מצטט את הביטוי ' פלא יועץ '  ,אך במקום אחר הוא

מציין שזהו תואר הכבוד לרש " ז במכתבי רא " ק .

65

מי שרוצה לטעון שבמקורות החוץ  -חב " דיים  ,או

במקורות הארצישראליים  ,הושמטו השבחים לרש " ז ( ולא שהם נוספו במקורות

החב " דיים ) ,

יוכל

לכאורה להסתייע באיגרת זו  .הוא יוכל לטעון כי מכיוון ששם רש " ז לא נזכר כאן במפורש  ,לא
נזהרו ה ' משמיטים ' והשאירו את הכינוי ' פלא יועץ '  .לנו נראה שאין מדובר כאן בהתקשרות לרבי
ץ2 2

שינהיג את חסידי רייסין  ,מפני שהם מוזהרים ' אל תרגילו בזה '  ,כלומר  ,אל תהפכו זאת לעניין של

~
63

היילמאן  ,בית רבי  ,דף

לרב "

יג .

פירושו להתקשר לרבי מסוים ולהיות חסיד

64

המושג ' לנסוע

65

טייטלבוים ( לעיל  ,הערה

, ) 48

חלק א  ,עמ '

, 47

. 139

שלו .

*

-

אמינותן של איגרות החסידים

.
.. . . .
-

קבע  .בניגוד למוצע בקטע זה  .ההתקשרות לרבי צריכה להיות טוטאלית חד  -משמעית ועניין של

הרגל  .מיד לאחר קטע זה מציע רמ " ם את עצמו למנהיגם  ' ,ואם תאבו ושמעתם נהי ' אנחנו איה " ש
אחריכם לכל אשר ישחרוננו '  ' .אנחנו ' בא במקום המשך הפסוק ' טוב הארץ תאכלו ' ( ישעיה א
ודאי שרמ " ם לא היה מתחלק בהנהגת חסידים עם רש " ז  ,שהיה צעיר ממנו

בכ 17 -

יט ) .

שנה  ,ולא עם שום

צדיק אחר  .ונשארת הקושיה אם ב ' פלא יועץ ' הכוונה אכן לאדם מסוים .
באיגרת אחרת

( לט ) ,

אחרי שרמ " ם חוזר ומדגיש את הקשר הייחודי שבינו לבין חסידיו  ,הוא

טוען שהרבי והתלמיד הופכים ' לאחדים ' ( לאחד ) ושאמונה אפשר לקבל ' מרב א '

[ אחד ] דוקא ' ,

וממשיך רמ " ם ואומר  ' :כי יפלא מהם דבר שאול ישאלו וכן התמו דבריהם להציע לפני גדוליהנם ]
המלאים זיו ומפיקים רצון מד ' להשיב אמרים אמת ד ' לעולם  .גם איש את אחיו יעזורו להיות נשאל
לפני מי שגדול ממנו  .שכולם מתאימים מרועה אחד קיימו וקבלו תורת האמת ויראת הרוממות '  .גם

כאן התורה היא מרבי אחד בלבד  -רמ " ם  .המתקשים בהבנת הדרושים והתורות יכולים לפנות

לגדולים ולתלמידי  -החכמים

שביניהם ,

אך אל ימליכו עליהם צדיק אחר  .הרי זה אותו הרעיון

כבאיגרת שלפנינו  ,ורק הביטוי ' פלא יועץ '  -שבדורות שלאחר מכן נחשב בחוגי חב " ד כתואר
לרש " ז  -הטעה .

מתוך איגרת כא [ 66החלק המיוחס לרמ " ם ]
הנה על כן על כל דברי האגרת שקבלתי בקובלנא מכמה מקומות  ,ובראשם כבוד אהובינו

הרבנים המאורים הגדולים מופלגים בתורה ויראת ה ' כל הימים  ,ה " ה מ " ו [ מורנו

ורבנו ]

ישכר בער מלובאוויץ ומ " ו שניאור זלמן מלאזני על ענין נחות דרגות פרנסת החפצים

לירא את ה ' . . .
וזמן מה יתקרבו אל הצדיקים והחסידים הרבנים והשלימים המבוארים לעיל שכל דבריהם
כגחלי אש מועצות ודעת אלהים . . .

ואם יתיישן מעט בלבו יתאמצו להראות פנים בפנים עם הרבנים הנ " ל . . .
[ התוספת המיוחסת

לרא " ק ]

עכ " פ יעמיקו שאלה אצל קדושי ה ' הרבנים המאה " ג [ המאורות הגדולים ] המפורסמים
גדולי הננה הנ " ל  ,והם יבארו להם החתום בדברים אלו בתוספת נופך מרובה משלהם  .כי
הוא נוקב ויורד עד אין שיעור  ,ויחודש להם
66

בכל עת לפי ערך הרגלתו וכח סבלו ובטחונו .

האיגרת נמצאת גם בספרים ובכה " י הבאים  :ספר פרי האוץ ( לעיל  ,הערה

, )6

דף בז ע " ב ; ספר חיבת הארץ

( לעיל  ,הערה  , ) 17דף נא ע " א ; היילמאן  ,בית רבי  ,דף יג ועמ '  ; 26ספר ברכת האוץ ( לעיל  ,הערה  , ) 5סי ' קמר  ,שם
מצוטט רק קטע מתוך האיגרת הדן כחשיבות התמיכה ביושבי ארץ  -ישראל  ,ואין בו התייחסות לענייני הנהגה ;

 , ) 6מכתב ד ; בהעתקה משם גם אצל הילמן  ,אגרות  ,ס "

ספר לקוטי אמרים ( לעיל  ,הערה
החסידות  ,ורשה תרפ " ב  ,עמ '  , 178ומן הנוסח שלו העתיק

ברנאי ;

יד ; ואצל א ' כהנא  ,ספר

לדאבוננו אין כהנא מציין במפורש את

המקורות שמהם העתיק את האיגרות  .כן היא נמצאת בכ " י הספרייה  ,ס "

ז.

ו ונ
~

רעיה הק

הקטע המזכיר את ר ' ישכר בר ואת רש " ז נמצא בנוסח של ' ספר לקוטי אמרים '  ,ונמצאים שם שאר
המשפטים ' המזכירים ' אותם  ' .בית רבי ' מצטט שני קטעים הקשורים כעניין זה  .הקטע המזכיר את ר '
ישכר בר ואת רש " ז וכן את המשפט ' וזמן מה יתקרבו אל הצדיקים והחסידים הרבנים השלמים

המבו " ל [המבוארים לעיל ] ' .
ב ' ספר פרי הארץ '  ,ב ' ספר חיבת הארץ ' וכן בכתב  -היד שקיבלנו מן הרב זילבר הפיסקה הקוראת
בשם ר ' ישכר בר ובשם רש " ז איננה  ,אך שאר הפיסקאות  ,הממליצות לכאורה לפנות

אליהם ,

נמצאות שם  .ב ' ספר פרי הארץ ' חסרה בפיסקה הראשונה כל התייחסות אליהם  ,כלומר  ,חסרות גם
השורות המקדימות  ' :ובראשם כבוד אהובינו הרבנים המאורים הגדולים ' .

בכ " י הספרייה אין בחלק

של האיגרת המיוחס לרמ " ם כל המלצה לפנייה למנהיג אחר  .בתוספת המיוחסת לרא " ק נמצאת גם
כאן ההמלצה ש ' יעמיקו שאלה אצל הרבנים המפורסמים המאורות הגדולים גדולי העצה ' .
באיגרות שנדפסו בסוף ' ספר פרי הארץ ' חוזרים ונשנים שבחים לרש " ז  ,ושמו תמיד מובלט שם
באותיות קידוש לכנה  .אין לחשוד בספר זה שישמיט תשבחות והמלצות על רש " ז ועל ר ' ישכר בר .
נוסח הפיסקה הראשונה  ,כפי שהוא ב ' ספר פרי הארץ '  ,נראה המהימן ביותר  ,שכן מה ל ' אהובינו

הרבנים המאורים הגדולים  . . .מ " ו ישכר בער מלובאוויץ ומ " ו שניאור זלמן מלאזני ולקובלנה ' על

ענין נחות דרגות '  ,הפרנסה ? קשה לראות את רש " ז כנמען לפנייה בעניין כזה .
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בהור ,

אם  -כן ,

שקריאת הפיסקה צריכה להיות  ' :הנה על כן על כל דברי האגרת שקבלתי בקובלנא מכמה מקומות

על ענין נחות דרגות פרנסת החפצים לירא את הי " .
יתרה מזאת  ,כשקוראים את האיגרת בשלמותה  ,מתברר שההמלצות לפנות למנהיגים אחרים
מפריעות לקריאה הרהוטה ואינן מתקשרות לתוכנה הכללי של האיגרת  .רמ " ם פותח כהזדהות עם
חסידיו בחו " ל ובהבעת אהבה אליהם .

אמנם  ,זו הדרך המקובלת לפתוח כה איגרת  ,אך כאן ההזדהות

רבה יותר והבעת האהבה אינה נוסחאית ומנומסת אלא מלאת כיסופים ' להמיושבים בחדרי לבבנו ' .
רמ " ם ממשיך בדרוש  ,המתבקש מן הקובלנה בענייני הפרנסה  ,ואחר כך עובר לענייני צדקה  ,וקובע

שצדקה למען יושבי ארץ  -ישראל חשובה מצדקה למצוות חוץ  -לארץ  .בהמשך הוא מנחה את
החסידים כיצד להתגבר על המחשבות הזרות  ,ומגיע לבקשתם להמליץ בפניהם על ' איזה איש צדיק

עליהם מן המפורסמים גדולי הצדיקים להביא למדינות רוסיא  ,שיורם הדרך אשר ילכו בה '  .רמ " ם
אינו נענה לבקשה ; כל רבי אחר הוא ' בחזקת סכנה לפניהם '  .מוטב להם להסתפק ב ' מעט הכמות ורב

האיכות המבואר באגרת הלזו על זמן מה  . . .ואי " ה לשנה הבע " ל [ הבאה עלינו לטובה ] יודיעוני
מערכם ומעמדם אם דברי עשו פירות בגשמיות ורוחניות ואוסיף ידי שנית לנקות שאור שבעיסה
ביתר שאת ויתר עז '  .כלומר  ,הדרושים שבאיגרת  -שכמותם אמנם מועטת אך איכותם רבה -

צריכים להספיק לחסידים למשך שנה  .ובשנה הבאה  -כלומר  ,באיגרת הבאה  -יכתוב אליהם

רמ " ם שוב ויפרנסם בדרושים חדשים .
בין שני המשפטים הללו נדחק המשפט ' וזמן מה יתקרבו אל הצדיקים והחסידים הרבנים
והשלימים המבוארים לעיל שכל דבריהם כגחלי אש מועצות ודעת אלהים '  .משפט זה קוטע את

ק4

הפיסקה  ,ואינו מאפשר להבינה  .ההסבר שאל לחסידי רמ " ם ברייסן לנסוע אל הצדיקים בפולין ,
שיקבלו את הנהגת רש " ז ור ' ישכר בר  ,אינו עומד בפני
1
מפני שתורתם שונה מתורת רמ " ם  ,אך רצוי
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ראה קובלנותיו של רש " ז על הפונים אליו בענחני פרנסה ,

תניא  ,אגרת הקדש ( לעיל  ,הערה  , ) 35דף קלד  ,ס " כב .

טבריה  ,ציור של רוברטס
( ) 1839

הביקורת  .ההתקשרות לרבי היא לרבי אחד בלבד ; זוהי התקשרות טוטאלית  ,ורמ " ם אינו מוכן לוותר
אף לא על חסיד אחד שלו .
לקראת סוף האיגרת כותב רמ " ם

:

' ומובטחני בכל הסרים למשמעתי אחרי שיתן עינם ולבו אל

האגרת הזאת פעמים ושלש יחזק את לבבו מעט שלא להשגיח בגשמיות העניינים כי אם
לפנימיות  . . .ואי " ה יתעלו בעילוי נפש וגוף וממון ובנים '  .כיצד יכול רמ " ם לדרוש מחסידיו לחזור

ולעיין באיגרת שלו פעמיים ושלוש לחיזוק הלב  ,ולשלב בדברים את ההמלצה  ' :ואם יתיישן מעט
בלבו יתאמצו להראות פנים בפנים עם הרבנים הנ " ל '

?

משפט זה קוטע את המהלך הטבעי של

הרצאת הדברים ואת הרעיון המובע בהם  ,ואין הוא כי אם חציצה שאינה במקומה .

נוסח האיגרת  ,כפי שהוא מופיע ב ' ספר פרי הארץ '  ,ב ' ספר חיבת הארץ ' ובכתב  -היד שקיבלנו מן
הרב זילבר  ,מובן אף פחות מן הנוסח שב ' ספר לקוטי אמרים '  .במקור זה חוזרים ההגדים ' הרבנים
המבוארים לעיל ' ו ' הרבנים הנ " ל ' לרש " ז ולר ' ישכר בר  ,שהוזכרו בנוסח זה בראש האיגרת  .אך

במקורות האחרים  ,שבהם אין זכר לר ' ישכר בר ולרש " ז בראש האיגרתי חוזרים הציונים ' לעיל '

ו ' הנ " ל ' ל ' גדולי הצדיקים ' מחרן למדינת רוסיה  ,שהיה בדעת החסידים להביאם אליהם  ,והרי רמ " ם
התנגד לכך בכל תוקף .
בחלק האיגרת המיוחס לרא " ק מצויה הפיסקה

:

' עכ " פ יעמיקו שאלה אצל קדושי ה ' הרבנים

המאה " ג [ המאורות הגדולים ] המפורסמים גדולי העצה ( הנ " ל ) והם יבארו להם החתום בדברים אלו
בתוספת נופך מרובה משלהם  .כי הוא נוקב ויורד עד אין שיעור  ,ויחודש להם בכל עת לפי ערך

הרגלתו וכח סבלו ובטחונו '  .פיסקה זו מצויה בשינויי לשון קטנים בכל המקורות שבדקנו ואף בכ " י
הספרייה  ,שבו הסרות שאר ההמלצות שהזכרנו לעיל .

פיסקה זו מתייחסת רק לאיגרת זו ולא לדברי חסידות בכללם  .רא " ק מורה לחסידים  ,המתקשים

לרדת לסוף דעתה של איגרת זו  ,לפנות בשאלה לחסידים חכמים ומלומדים מהם  ,שיבארו להם את
הטעון הסבר  .הנאמר באיגרת זו של רמ " ם הוא  ,לדבריו  ' ,נוקב ויורד עד אין שיעור '  ,כלומר  ,הדברים

עמוקים וקשים  ,ולא כל אחד יכול לפענחם  ,ולפיכך מותר להיעזר במפרשים  .אין אנו יודעים אם היו
בחוג חסידי רמ " ם ברייסן ' מניחים '

68

קבועים ומיוחדים  ,שפירשו לקהל הרחב את איגרות רמ " ם  ,או

שמי שחפץ בהסבר צריך היה למצוא לעצמו מסביר ו ' מניח ' מזדמן .
68

כינוי לאנשים שתפקידם היה לחזור באוזני שאר החסידים על דרושי הרבי ולבארם  .המלצה כזו להיעזר בחברים
מסבירים מצויה גם באיגרות אחרות של רמ " ם  ,ראה  :ברנאי  ,איגרות  ,לט .

41
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יש לשער שאיגרת זו הורחבה בכמה שלבים  .המלצתו של רא " ק לחסידים המתקשים בהבנת
האיגרת לפנות ל ' מניחים ' מבין תלמידי  -החכמים  ,שיפרשו להם את עמקות דברי הדרוש של

רמ " ם ,

הובנה לאחר זמן כהמלצה לפנות להדרכה לצדיקים אחרים  .אי  -הבנה זו גרמה לכך שיוכנסו גם
לתוך האיגרת של רמ " ם משפטים הממליצים לפנות לעצת צדיקים אחרים  .בתחילה היו אלה
משפטים סתמיים  ,שלא נקבו לא בשם רש " ז ולא בשם ר ' ישכר בר  .שלב זה של הרחבה מיוצג

באיגרת כפי שהיא מופיעה ב ' ספר פרי הארץ ' וב ' ספר חיבת הארץ '  .בשלב שני ביקשו להבהיר אל

מי יש לפנות  -לא לראשי החסידות בפולין  ,אלא לרש " ז ולר ' ישכר בר  .לכן נרשם שמם בראש

האיגרת  ,כפי שהודפסה ב ' ספר לקוטי אמרים .
ו ' הנ " ל '  ,בסוף

מתוך איגרת

אפשר שזהו השלב שבו הוספו גם הציונים ' לעיל '

האיגרת .
כו69

[ התוספת המיוחסת

לרא " ק ]

והנה בענין זה המעשה רב להם כבוד ידידינו ידיד ד ' אור יקר כק " ש [ כבוד קדושת

שמו ]

מו " ה שניאור זלמן נ " י שליט " א  ,מלא כבוד ד ' ברוח חכמה ובינה ודעת את ד ' להורות להם

הדרך  ,כי בטחוננו בחסדי ד ' ית ' שיפתח להם את אוצרו הטוב ביראת ד ' .
תוספת זו של

רא " ק  ,ובה ההמלצה על רש " ז  ,באה ב ' ספר לקוטי אמרים '  ,במצורף למכתב של רמ " ם .

ב ' בית רבי ' מובאת רק פסקה זו  ,בתוספת תואר או שניים .

ב ' ספר פרי הארץ ' לא מובאת כלל התוספת של רא " ק לאיגרת של רמ " ם  .ב ' ספר חיבת הארץ '

ובכ " י הספרייה אין דברי רא " ק צמודים לדברי רמ " ם  .ובשני מקורות אלה אין בדברי רא " ק המלצה
על

רש "ז .

70

ההמלצה והשבחים לרש " ז בתוספת זו של רא " ק מתמיהים ביותר  .תוספות רא " ק באות בדרך -
כלל לחזק את דברי רמ " ם  ,וכך אמנם גם כאן  ' :והנה מכתב קודש נזר ישראל כבוד הרב שיחי ' הפליא
לדבר  . ' . . .הזכרת רש " ז בהקשר זה מיותרת ואינה במקומה .

מתוך איגרת מכה
אהובינו אחינו מה אנחנו שואלים מאתכם

כ " א [ כי אם ] לאהבה עם לבבנו כבוד הרב

חביבא ידידנו האמיתי מעולם אשר נפשנו קשורה בנפשו כ " ק מוהרש " ז נ " י הגדול מאחיו
גדלהו משל אחיו  ,כולכם הייבין בכבודו  ,שהרי כמה יגיעות יגע וכתת רגליו הרחק נדוד נע
ונד זמן סובא למען שמוע דברי אלקים חיים  ,ואותו משחנו להיות מורה צדק

במדינתם ,

שלא תהינה ] עדת ד ' כצאן אשר אין להם רועה  ,ואלמלא הוא רצו ליחן ראש אחר

עליהם ,

שאפינלו ] אם הינה ] צדיק גמור גלוי לפני וברור לי כשמש שבודאי מרה באחרונה היו
69

איגרת זו נמצאת גם בספרים ובכתבי  -היד הבאים  :ספר פרי הארץ ( לעיל  ,הערה  , ) 6דף כס ע " ב ; ספר חיבת הארץ

( לעיל  ,הערה  , ) 17דף גג ע " ב ; היילמאן  ,בית רבי  ,עמ '
הספרייה  ,סי ' ט  .ברנאי מביא את נוסח ' ספר לקוטי אמרים ' .
; 26

70

ספר לקוטי אמרים ( לעיל  ,הערה  , ) 3מכתב ט ; כ " י

דברי רא " ק באים ב ' ספר חיבת הארץ ' כמנותק מדברי רמ " ם  ,בדף נה ע " ב ; ובכ " י הספרייה הם סעיף לעצמו ,

סעיף יא  .פירורים מדברים אלה של רא " ק מופיעים גם במהדורה הראשונה של ' ספר אגרת הקודש ' ( לעיל  ,הערה
 . ) 16בשאר המהדורות של ספר זה מיוחסים הדברים לרמ " ם .

42
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איגרת זו נמצאת גם בספרים ובכתבי  -היד הבאים  :ספר חיבת האוץ ( לעיל  ,הערה

, ) 17

דף סא ע " א ; היילמאן  ,בית

רבי  ,עמ '  ( 26רק הקטע המצוטט ) ; ספר לקוטי אמרים ( לעיל  ,הערה
הערה  , ) 66עמ '  ; 192הילמן  ,אגרות  ,ס " כב ; כ " י הספרייה  ,ס " יט  .ברנאי מביא את הנוסח של
, )6

אמרים ' .

מכתב כב ; כהנא  ,ספר החסידות ( לעיל ,
' ספר

לקוטי

.

ן

,, ,

מנג- 45
"
" ,
תהינה ] ,

.,

"::"e'nel %S'TIPde
~

ן

(
תחילתה וסיומה של
איגרתו האחרונה של
רמ " ם  ,חתומה

רא " ק

( תקמ " ח )

ואפיקורסות הרבה הינה ] נזרק בתלמידינם ] כי יודע אני וזוכר את כל החסידים

במדינתם לטוב ולמוטב  ,כי לא מכל אדם יכולינם ] לקבל  ,שהרי זה הסוג נקרא חכם
הלומד מכל אדם  ,גם מאמר חז " ל ( אבות א יא ) חכמים הזהרו בדבריכנם ] כו ' שמא כו '
וישתו כו '  ,וכן בנייד [ בנידון דידן ] חששנו מאוד אשר לא ידעון לשונו ודרך

צדיקינם ]

אשר יקבלו עליהם  ,לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו  ,וימוטו כל מוסדי ארץ  ,לזאת

אמרנו שום ישימו עליהם מקרב אחיהם כמוהם הוא כבוד רב חביבא הנ " ל  ,שהשליך נפשו
אחר גוו לכתת רגליו לדרוש את ד '  ,ונעשה עפר תחת רגלי צדיקינם ] לשמוע דבר ד ' היקר

43

על  -ידי
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בעיניו  ,ומי כמוהו מורה ורב
וצדיק וישר

במדינתם  ,וכי הוא אוהב דבק מאח בכל לבבו נאמן  ,וכשר

הוא .

האיגרת נחשבת לאיגרתו האחרונה של רמ " ם  .הוא הכתיב אותה ונפטר לפני שהועתקה לנקי והובאה

לפניו לחתימה  ' ,והן בעודנו חי נגמר המכתב הזה עד תומו  ,רק בעו " ה [ בעוונותינו הרבים ] לא
אסתייעא מילתא שיבוא עה " ח [ על
חולין

:

החתום ] ' ;

על האיגרת חתם רא " ק  .האיגרת עוסקת בעניינים של

איסוף כספים והעברתם לארץ  -ישראל  ,ענייני שדיירים  ,נסיעתם ועיכובם  ,המצב הכספי

הקשה של יושבי ארץ  -ישראל ויוקר המחיה בה .
באמצע האיגרת  ,כפי שהיא מובאת ב ' ספר לקוטי אמרים '  ,בא קטע ארוך המשבח את רש " ז ואת

יכולת ההנהגה שלו  .בקטע זה מתבקשים חסידי רוסיה בפירוש להישמע לרש " ז  ,כי

' אותו משחנו

להיות מורה צדק במדינתם '  .הקטע מובא בשלמות ב ' בית

רכי '  ,ובעל ' בית רבי ' מוסיף ומסכם  ' :והנה

דיבר בפה מלא כי רק את רבינו יקבלו לרב עליהם ' .

איגרת זו אינה כלולה באיגרות המוספות

כאן

72

ל ' ספר פרי הארץ '  .הדבר מעורר פליאה  ,שכן בספר זה מובאות איגרות רבות שבהן יש שבחים

לרש " ז  .ב ' ספר חיבת הארץ ' ובכ " י הספרייה קטע השבחים אינו כלול באיגרת .
הנוסח ב ' ספר חיבת הארץ ' ובכ " י הספרייה ברור ורהוט  .הסעיף הראשון  -המספר על החלאות
שנגרמו לשד " ר ר ' משה סג " ל

ר ' יעקב מסמוליין

74

-
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עקב איחורו לספינת הכולל  ,בגלל העיכוב במסירת הכספים על  -ידי

מסתיים בכך שהכל נגמר בטוב ; השד " ר הגיע והכספים והאיגרות עימו .

רמ " ם וחבורתו שמחים ומודים לאל על כל זאת ' מפני גודל אהבתינו אליהם בהתקשרות נפש אמת '

( הנוסח לפי ' חיבת הארץ ' )  .וההמשך הישיר הוא  ' :אהובינו אחינו  . . .שמעו ותחי נפשיכם ובואו
כולכם בברית יחד בהתקשרות נפש א '

[ אחת ]

והפחדים של ' חיי צער ממש פעה " ק [ פה עיר

באהבה ואחוה ורעות '  .הסוף הטוב של החלאות

הקודש ] ,

מלבד פחד הספינה כל הימים האלו  ,ויותר

מפני פחד הזמן דהשתא  ,שלא היתה לנו שום ידיעה מאהו ' שד " ר הנזנכר ]  ' . . .יביא לכך ש ' ישמע
בערי יהודא ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה  ,ושלום על ישראל '  .למרות שר ' יעקב
מסמוליין התעכב במסירת כסף התרומות לידי ר ' משה סג " ל מביע רמ " ם בהמשך את התנגדותו לכך
שר ' יעקב יפסיק לעסוק באיסוף הכספים למען ארץ  -ישראל .
בנוסח של ' ספר לקוטי אמרים ' מפוצלת האיגרת  ,ובין ' התקשרות נפש אמת ' ל ' התקשרות נפש
אחת ' בא הקטע המשבח את רש " ז וממליץ לקבלו כרבי לחסידי רוסיה  .נוסח זה מסורבל ומפוצל ,
וקריאתו אינה רהוטה  .החזרה הכפולה של הפתיחה

' אהובינו

אחינו ' גם היא חשודה .

מ

קשה גם

לשער שבין הקובלנה של רמ " ם על ר ' יעקב מסמוליין  ,שאיחר למסור את הכספים לשד " רים  ,וגרם
לאיחורם לספינה ולכל שאר התלאות ' עד שממש קצנו בחיי צער ממש '  ,לבין התנגדותו שר ' יעקב

יסלק ' עצמו מעסק מעות א " י ' וכן בין הביטויים העוקבים של ' התקשרות נפש '  ,יבוא קטע הממנה
את רש " ז לרבי לחסידי רייסן .
האיגרות של רמ " ם לחסידיו בנויות היטב  .איגרות רבות עוסקות בעניינים שונים  ,אך לכל עניין

72

היילמאן  ,בית רבי  ,עמ '

73

לדעת היילמאן  ,בהנהגתו של
על שד " ר זה ראה  :יערי ( לעיל  ,הערה

26

ודף יד  .בעמ '

24

ודף טז של ספר זה מרוכזים כל הציטוטים מן המכתבים התומכים ,

רש"ז .

44
74

75

, )9

עמ '

. 616

ר ' יעקב מסמולפן היה הגבאי הראשי הממונה בחרן  -לאוץ על ריכח הכספים למען אוץ  -ישראל  ,ראה  :יערי
( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  612ואילך  .ראה גם חיה שטימן  -כץ  ,ראשיתן של עליות חסידים  ,ירושלים תשמ " ז  ,לפי
המפתח .
והיא מה שקוראים בביקורת הטקסט ' חזרה מקשרת '

) . ( Wiederaufnahme

אמינותן של איגרות החסידים

מקומו שלו  ,ובחלק שמוקדש לענייני שד " רים לא שולבו ענייני הנהגה או דרושים  .כאן  -לפי
הנוסח של ' ספר לקוטי אמרים '  -באה ההמלצה על הנהגתו של רש " ז בתוך הקטע שדן בבעיות

השד " רים  .אילו הובא קטע השבחים לרש " ז ולהנהגתו בסוף האיגרת  ,אולי לא היה חשדנו מתעורר .
במקומו זה נראה הקטע  ,המדבר על מנהיגותו של רש " ז  ,כטלאי והוא מחשיד גם שבחים אחרים
לרש " ז ולהנהגתו  ,הנמצאים באיגרות אחרות של רמ " ם .
קטע השבחים לרש " ז הוא בן

18

שורות ( לפי הדפוס של ברנאי )  .ייתכן שאין הוא בדיוק מעשה

זיוף של נוגע בדבר  ,וייתכן שאף נכתב בזמן מן
הארץ  .אך אין ספק שהוא לא נכתב על  -ידי

הזמנים  ,אחרי פטירת רמ " ם  ,בידי אחד מיושבי

רמ " ם  ,וכן שלא נכתב כחלק

מאיגרת זו  .רמ " ם לא שיער

עכו תהיה איגרתו האחרונה ושהוא אף לא יזכה לחתום עליה  .אילו שיער שהאיגרת תהיה מעין
צוואה שלו  ,ודאי היה כותב איגרת מסוג אחר  .אין זו איגרת של שכיב מרע  ,אם כי מחלתו ( קדחת

?)

והחולשה שלו ושל בנו מוזכרות בראש האיגרת  .בעודו בחיים לא היה רמ " ם ממליץ למנות ברוסיה
רבי אחר שינהיג שם את חסידיו  .מי שהוסיף את ההמלצה לבחור ברש " ז כמנהיג החסידים

ברוסיה ,

עשה זאת לאחר פטירתו של רמ " ם  ,שכן האיגרת האחרונה של רמ " ם יכולה היתה להיחשב לצוואה

שלו  ,שהחסידים חייבים לקיימה .
להלן נביא סיכום סכימטי של היקרויות השבחים לרש " ז לפי ההוצאות השונות  -דפוסים
וכתבי  -יד  .הואיל ובאיגרת יט אין למעשה שבחים לרש " ז ( פרט לאיזכור בודד של התואר ' פלא
יועץ '  ,שכשלעצמו אינו מוכרח להיות מכוון

כתבי  -יד

דפוסים

בו

ק
8

לרש " ז ) ,

לא נכלול את האיגרת בסיכום .

הכותב

' ספר פרי

' ספר חיבת

הארץ'

הארץ '

רמ " ם

-

אין

רק השבח

רמ " ם

אין

אין

רק השבח

רא " ק -

אין

אין

רק השבח

5

בש
.ש

' בית רבי '

' ספר ברכת

' ספר לקוטי

כ "י

כתב  -היד

הארץ '

אמרים '

הספרייה

שנתקבל מהרנ

80 903

רק

יש

אין

זילבר

-

הקטע
השייך
לאיסוף
כסף
ן

רק

יש

אין

אין

הק טע
השייך
לאיסוף
כסף

!

-

יש

אין

אין

תוספת

תוספת

תוספת

לרמ " ם

של רא " ק

של רא " ק

רמ " ם

-

אין

רק השבח

-

יש

אין

-

ה.
השיטתיות בהופעת השבחים לרש " ז  ,או בהעדרם  ,אומרת דרשני  .כפי שהראינו  ,השבחים נמצאים
במקורות שקשורים לבית חב " ד  ,וחסרים במקורות ארצישראליים  .השאלה הנשאלת שתי פנים לה

:

האם הקטעים המשבחים את רש " ז ואת יכולת ההנהגה שלו נוספו לאיגרות המקוריות  ,או שמא
דווקא להיפך  ,הוצאו מן האיגרות ונמחקו

?

נבדוק מה היו הסיבות שיכלו לגרום להוספת דברי השבח לרש " ז  ,ומה יכלו להיות השיקולים

להשמטתם  .מכל מקום  ,אין כאן היסח דעת וטעות של מעתיקים  ,הדברים נעשו  -לכאן או לכאן
 בכוונת המכוון .כשאנו באים לבדוק עניין זה עלינו להביא בחשבון מי יכול היה לרצות בהוספת דברי השבח או

לחילופין במחיקתם  ,ולמי היתה האפשרות לשנות את הכתוב באיגרות  .כפי שראינו  ,יש לבחון גם
אם דברי השבח לרש " ז הם כ ' טלאי ' באיגרת  ,וקריאת האיגרת בהשמטתם רהוטה יותר  ,או

להיפך ,

אם השמטת התשבחות הופכת את האיגרת למקוטעת ולבלתי מובנת  .מבחינת דברי השבח עצמם

ומשמעותם  ,יש לבחון אם באמת ככל מקום הם דורשים שחסידי רייסן יקבלו את רש " ז לרבי
עליהם  ,או

שההמלצות על רש " ז מתכוונות לתפקידים אחרים  ,שהיה עליו למלא בקהילת החסידים

שנותרה ברוסיה  .יש לשים לב גם להתאמה של התשבחות לרוח הדברים הכתוכים באותה האיגרת .

כמו  -כן עלינו להביא בחשבון בדיון על האיגרות את היחסים ששררו בין כותביה  ,רמ " ם ורא " ק ,
בינם לבין עצמם  ,ובין כל אהד מהם לרש " ז  ,שכן במשך השנים חלו תמורות ביחסים אלה  .יש
לראות גם כיצד מצטיירים השלושה ויחסי הכוחות שביניהם בכתבי דורות מאוחרים יותר  ,ובעניין
זה אין להעלים עין מן המחלוקת שהתפתחה בין רא " ק לרש " ז .

76

כשעלה רמ " ם לארץ  -ישראל בתקל " ז  ,היה רש " ז רק כבן  . 30אף  -על  -פי  -כן  ,העובדה שלא הפך
מיד עם עליית רמ " ם למנהיג חסידי רייסן המשיכה להטריד את נאמניו גם בשנים שלאחר מכן  .נראה
שכתשובה לפליאה זו חוברה איגרת מאיגרות הגניזה

77 ,

ועל  -פי הנאמר בה  ,רש " ז לא הפך לרבי ,

מפני שלא רצה לקבל את המשרה על עצמו  .הסבר זה חוזר גם ב ' בית רבי '  ' :רבינו לא רצה בהרכנות

שנים רבות ' .

78

למעשה לא היתה עלייתו של רש " ז למנהיגות חסידי רייסן מובנת מאליה .

היילמאן ,

הביוגרף הרשמי של בית חב " ד  ,חוזר ומציין כמה פעמים את ההתנגדות מצד החסידים לקבל את

רש " ז כרבי עליהם  ' ,מה גם שהרבה מהחסידים הגדולים של הרה " ק רמ " ם נ " ע שנשארו במדינתנו

עמדו לשטן בזה '  .לדעת היילמאן  ,ההתנגדות נמשכה רק כל ימי חיי
שנה האחרונה של הרה " ק רמ " מ

נ"ע . . .

עדיין היו איזה

וע " כ הי ' צריך הררמ " מ נ " ע לעוררם ולבקשם שיכפפו

רמ " ם  ' ,ובמכתב תקמ " ח שהיא

מאנ " ש שלא היו רוצים להיות

ראשיהם ' וכו '

,

7

כייף תחתיו

אך לנו נראה שההתנגדות

נמשכה גם לאחר מכן .
76

למחלוקת זו נייחד את הדיון במקום אחר  ,כאן אנו מזכירים אותה באשר יש לה שייכות לשאלה המעסיקה אותנו ,
אם נוספו השבחים לאיגרות או שהם אותנטיים מעיקרם ( ראה להלן  ,הערה

77

78

ע

הילמן  ,אגרות  ,עמ ' רם  ,סי ' מז .
היילמאן  ,בית רבי  ,עמ '
איגרות ,

) 14
79

. ) 85

. 24

אפשר אולי אף למצוא סימוכין לדעה זו באיגרת מאוחרת של רא " ק  ,ראה  :ברנאי ,

סד .

היילמאן  ,בית רבי  ,עמ '
ראה גם סוף עמ '

30

24

ודף סו  .ראה גם שם  ,דף יג  ' ,ושעדתן היו אנשים

שעמדו לנגד בדבר הרבנות וכו' ' .

ותחילת דף טז  .בכמה איגרות של רא " ק מוזכרת ' בערה ' ו ' קטיגוריא ' בין תלמידי חכמים

בחתן  -לארץ  ,ראה  ,למשל  :ברנאי  ,איגרות  ,מה  ,מו ( = סו )  ,נג  ,נו  ,עב  .ראה
זלמן מלאדי לעמדת מנהיגות '  ,תרבתן  ,נד ( תשל " ה )  ,עמ '

. 436

גם  :ע '

אסקס  ' ,עלייתו של ר ' שניאור

טבריה  ,תחריט מתוך ספרו של

פייטרו אנטוניו

אם נמשכה ההתנגדות לרש " ז ברוסיה אף לאחר שהפך לרבי

80 ,

( ) 1703

נוכל אולי להניח שדברי השבח

לרש " ז מפי ראשי החסידים בארץ הקודש היו חיוניים באותו הזמן לחסידי רש " ז ואף לו

עצמו ,

.

כשמנהיגותו היתה רופפת במקצת  .העובדה שרמ " ם היה הממליץ  ,האמיתי או המדומה על העמדת
רש " ז בראשות חסידי רייסן  ,מורה על השפעתו הרבה על הנעשה בין חסידי רוסיה הלבנה  ,וזאת
בשונה מכפי שמציגים אותו הביוגרפים החב " דיים  ,הממעטים את דמותו בשושלת הקבלה
החסידית .

ן8

בעל ' בית

רבי ' אמנם מקצה לרמ " ם שלושה פרקים

בא לדבר על רש " ז ועל היחסים שבינו לבין רמ " ם

בספרו 82 ,

אך גם הוא ממעט מדמותו  ,כשהוא

:

כבר כתבנו שאחר פטירת הה " מ [ הרב המגיד ] נ " ע הינה ] רבינו נוסע למרן הררמ " מ נ " ע
והינה ] נחשב בין תלמידיו  .אך באמת לא הינה ] רבינו תלמיד בד " ח [ בדברי חסידות ] כ " א
80

העדות המוסמכת

על נשיאותו של רש " ז היא כנראה תקנות מלאזני  ,שבהן הוראות מדויקות על סדרי הנסיעה

לרש " ז בלאזני  ,ראה לעיל  ,הערה

. 10

אין לנו תארוך מדויק של התקנות הכלליות של לאזני ; התקנות בדבר סדרי

הנסיעה ללאזני מתוארכות על  -ידי הילמן לשנת תקנ " ג  ,ראה  :הילמן  ,אגרות  ,עמ ' נט  ,הערות כלליות לסי ' לז וס "
לח  .לדעת אליאור תארוך זה מוטעה  ,ראה  :אליאור ( לעיל  ,הערה , ) 11

עמ '  , 187והערה  21שם  .ר ' צבי הירש ,

באיגרת משנת תקמ " ט  ,מכנה את רש " ז בשם ' אדמו " ר '  ,ראה

שד " ר או שמא היה כבר אז רש " ז אדמו " ר ברייסן
81

?

:

ברנאי  ,איגרות  ,גג  .האם אלה דברי חנופה של

וראה לעיל  ,הערה

. 79

במכתב של ר ' יוסף יצחק לאחד מחתניו  ,שפורסם ב ' קובץ התמים ' ( לעיל  ,הערה

, ) 15

דף נט  ,דילג הכותב על

.

רמ " ם כחוליה כשרשרת החסידית במכתב זה עוברת מורשת החסידות ישר מן המגיד ממזריטש לרש " ז  ' :שבעת
קני מנורת החסידות  ,מורנו הבעש " ט  ,המגיד  ,הוד ב " ק אאזמו " ר [ כבוד קדושת אדוני אבי זקני מורי ורבי ] רבינו
הגדול  ,כ " ק אדמו " ר האמצעי  ,כ " ק האדמו " ר צמח צדק  ,כ " ק אאזמו " ר וכל אחיו הרכזים הצדיקים  ,כ " ק אאמו " ר

[ אדוני אבי מורי ורבץ ובנו ד " ז [ דודי זקני ] הרה " צ [ הרב הצדיק ] האירו פני תבל במאור החעידות '  .יש לשים לב
שרש " ז זוכה ליותר תארים הן מן הבעש " ט והן מן המגיד  .אותו סדר קיים גם בפתיחה לספר על מהותה וחידושה

.

של חסידות חב " ד ראה

וכן הנ " ל ,
רמ " ם בין

:

א " ח גליצנשטיין  ,אור החסידות  ,ברוקלין וכפר חב " ד  , 1965רשימה בפתיחת

82

גליצנשטיין נאלץ בכל  -זאת למנות את

ספר התולדות  :ר' שניאור זלמן מלאדי  ,ברוקלין  , 1967עמ ' . 11
מורי רש " ז  ,והוא עושה זאת ב  6 -שורות  ,ראה  :שם  ,עמ ' שסה  .ראה גם :

 . 19 , 50קק Brooklyn 1969 ,

הספר ;

JIalman

היילמאן  ,בית רבי  ,פרקים ה  ,ו  ,ז .

Mindel ,

14 .

7

_

ע

ג

רעיה הק

[ כי אם ] להה " מ ובנו הרר " א [הרב רבי אברהם ] ומהם קבל כל קבלתו יותר מכל התלמידים

כי הה " מ למד עמו בזמנים מיוחדים עם בנו ביחד  . . .וגם קבלתו הינתה ] פנימיות יותר . . .
מובן מזה שרבינו לא הינה ] צריך אח " כ לשום רב כר " ח ורק נסיעתו הינתה ] כי אמר בתוך
עמי אנכי יושבת כו '  .והינה ] מתנהג שם בענוה ושפלות יתירה  .אבל במקום ענונותו הכירו
הכל גדולתו .

83

למרות הנסיון המאוחר להפחית מערכו של רמ " ם ומהשפעתו על מהלך חייו של רש " ז  ,אין ספק
שתמיכתו ברש " ז והמלצתו לקבלו כרבי היו חשובות מאוד לכינון מנהיגותו של רש " ז ברוסיה
הלבנה  .שכן  ,עם פטירת ר ' דב בר  ,המגיד ממזריטש ( להלן

 :המגיד ) ,

נבחר רמ " ם לרבי על חסידי

רוסיה  .בעלייתו לארץ הקודש לא התיר רמ " ם את העבותות שקישרו בינו לבין צאן מרעיתו בחוץ -

לארץ  ,והנבחר למנהיג חסידי רייסן נחשב אפוא כבא על מקום רמ " ם וממשיך דרכו  .המסורת
החסידית מספרת שעם פטירת רמ " ם  ,התפצלו חסידיו לשניים  .בראש חסידי רוסיה עמד רש " ז ,
ובראש חסידי טבריה  -ר ' אברהם מקליסק .
בשנת

84

תקנ " ז  ,עם

הדפסת ה ' תניא '  ,פרצה מחלוקת בין רא " ק לבין רש " ז  ,והיא נמשכה  ,כנראה  ,כל

רא " ק .

המחלוקת היתה קשה  ,והשפיעה לרעה אף על החיים היומיומיים של רא " ק

ימי חייו של

85

ושל בני חבורתו בטבריה  ,שכן בני חבורה זו היו תלויים בהעברת הכספים מתומכיהם ברייסן ,

והעברה זו השתבשה בתקופת המחלוקת  .אין ספק שבתקופה זו  ,ואף בתקופה שמיד לאחר פטירת
רא " ק  ,היו שבחים לרש " ז כצנינים בעיני חסידי רא " ק בטבריה  .הייתכן שהחסידים בטבריה שינו את
'

הכתוב באיגרות  ,והשמיטו מתוכן את השבחים לרש " ז ? האם כ " י הספרייה  ,שהוא ככל הנראה כתב -

יד ארצישראלי  ,מקורו בכתבי  -יד כאלה שלא הועתקו בהם השבחים

לרש " ז ?

לפני בעל ' ספר חיבת

הארץ ' היו  ,כנראה  ,כתבי  -יד ארצישראליים  ,שבהם לא היו השבחים לרש " ז  .האם גם בכתבי  -יד אלה
נעשו

או שמא להיפך  ,השבחים לרש " ז נוספו בכתבי  -יד שמוצאם מחוגי חסידי חב " ד

השמטות ?

באירופה או מחוגים חב " דיים בארץ  -ישראל

?

איגרת יט עשויה לאשש את ההנחה שהאיגרות עברו תהליך של השמטה  .כאיגרת זו לא מוזכר

שמו של רש " ז  ,אך יש בה התייחסות ל ' פלא יועץ '  .חסידי חב " ד הבינו ביטוי זה כתואר לרש " ז וראו
באיגרת המלצה להישמע לו כלרבי  .המעתיק החרוץ  ,שכל פעם שנתקל בשמו של רש " ז שקד שלא
להעתיקו  ,לא היה ער לפירוש של חסידי חב " ד לכינוי ' פלא יועץ '  ,ועל  -כן השאירו  .ה ' פלא יועץ '

הסתמי יכול  ,אולי  ,להעיד על ההשמטות שנעשו באיגרות כל פעם שנזכר בהן שמו של רש " ז באופן

מפורש  .ואכן  ,ייתכן שחסידי רא " ק בארץ הקודש היו מעוניינים בהמעטת דמותו של רש " ז  ,אך
האמנם הם אלה שעשו את המעשה ושינו את נוסח איגרות רמ " ם ואת נוסח איגרות רא " ק
הדבר כל  -כך חיוני עבורם  ,שהיו מוכנים לסלף את דברי רבותיהם
כן

?

?

האם היה

ההיתה להם האפשרות לעשות

?
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שם  ,עמ '  . 22ראה
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ראה  :היילמאן  ,כיח רבי  ,פרק ט ; ראה גם דברי רא " ק  ,ברנאי  ,איגרות  ,סב  ' :אנך מהכא ואיהו מהתם [ אני מכאן

גם :

טייטלבוים ( לעיל  ,הערה

, ) 48

חלק א  ,עמ ' . 43

על כך שרמ " ם לא התיר את העבותות בינו לבין חסידיו כחין  -לארן ראה  :אליאור ( לעיל  ,הערה

והוא משם ] ' .
 , ) 11עמ' . 188

421
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על המחלוקת הזאת ראה  :היילמאן  ,בית רבי  ,דף מא עד עמ '  ; 86טייטלבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 48חלק א ,
 ; 145 - 136בראוור ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 238 - 226 , 150 - 142דובנוב  ,תולדות החסידות ( לעיל  ,הערה
 ; 338 -335רבקה ש "ץ ( לעיל  ,הערה  , )49עמ '  ; 515 - 514אליאור ( לעיל  ,הערה  , ) 11בייחוד עמ ' . 199 - 194

עמ '

, ) 24

( לעיל  ,הערה

, ) 11

בייחוד עמ '

. 199 - 194

עמ '

אמינותן של איגרות החסורים

,

היישוב החסידי בארץ  -ישראל סמוך לזמן המחלוקת בין רא " ק לרש " ז היה יישוב צפוף ומלוכד

מאוד .
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חסידי רא " ק ישבו אז בעיקר בטבריה  ,התפללו בבית  -הכנסת שבנה רמ " ם  ,והכירו זה את זה

היכרות אינטימית  .הסופרים  ,שכתבו את האיגרות מפי רמ " ם ומפי רא " ק  ,חיו בינותם  ,וקשה לשער
שהיו מניחים למישהו לשנות מדברי הקודש הללו  .אילו היה מישהו בחבורה זו עושה כדבר

עעסרמשנ4ן"

ש ~

ז0

הזה ,

שהעתיקו איגרות אלו בארץ  -ישראל
ו
היה המעשה מתגלה ומתפרסם ברבים  .אין לנו גם עדות לכך
סמוך לזמן כתיבתן וסמוך לעת המחלוקת  :הדעה נותנת שלא נעשה כן  ,שהרי האיגרות 'לא נועדו

*

החסידי בארץ  -ישראל ורמ " ם ורא " ק הפכו לדמויות רבות הוד וקדושה  ,ודאי העתיקו חסידים את
איגרותיהם ואת דברי התורה שבהם  ,מתוך יראת כבוד ומתוך יחס של קדושה לדבריהם  .אין ספק
שהמעתיקים השתדלו אז לדייק ולהעתיק כל מלה בזהירות רבה .
כתקופת המחלוקת בין רא " ק לרש " ז היה סבלם של חסידי טבריה רב יותר מאשר בזמנים אחרים .
אפשר אף להניח שבעקבות רא " ק הטילו החסידים בטבריה את האשמה למצבם של רש " ז  .אף  -על -

פי  -כן  ,נשיאותו של רש " ז ברייסן לא היתה מעניינם של חסידי טבריה  ,שכן היא לא האפילה על

נשיאות רא "ק בטבריה  ,ולא עליה נסב הוויכוח במחלוקת שבינו לבין רא " ק  .לכן  ,ההנחה שחסידי
טבריה טרחו ומחקו במכתבי רמ " ם ורא " ק את השבחים לרש " ז אינה נראית סבירה .
ננסה לבחון את האפשרות האחרת  ,היינו  ,האפשרות ששבחי רש " ז נוספו לאיגרות שהיו בידי

חסידי חב " ד  .לעומת החסידים המועטים של רא " ק בארץ  -ישראל  ,שהיו מצופפים בטבריה  ,היתה

חבורת החסידים בחוץ  -לארץ מפוזרת על  -פני ערים ועיירות רבות ברוסיה הלבנה  ,והאיגרות הועתקו
ונפוצו בעותקים רבים בין הקהילות השונות בכל מושבות החסידים  ,כפי שכבר ציינו לעיל  .בנסיבות
אלה יכלו  ,בקלות יחסית  ,להכניס באיגרות שינויים שהיו רצויים להם .

אנשי רש " ז  ,שחפצו ביקרו ותמכו בנשיאותו  ,היו מעוניינים לפאר ולהלל אותו ואת כשרונותיו
להנהיג עדה בישראל  .המלצה שכזו מפי מנהיגי החסידים בארץ הקודש  ,ובייחוד מפי רמ " ם  ,יכלה
לחזק את עמדתו של רש " ז ולכוננו כרבי לחסידים ברוסיה  .כפי שאמרנו  ,עלייתו של רש " ז להנהגת
חסידי רוסיה היתה רצופת מכשולים  .וכבר הטעמנו שאפילו ביוגרף נלהב כהיילמאן לא יכול היה
רבי '  ,בין התהילות והתשבחות לרש " ז ולמנהיגותו וחוכמתו  ,חוזרת הקביעה

שהיו מבין ' אנ " ש שעמדו לשטן בזה ' ולא רצו לקבל ' את רבינו לרב עליהם ' .
ב ' בית רבי ' כתב כך גם טייטלבוים .

87

בעקבות היילמאן

88

כל כמה ששבחי רש " ז לא נעמו לחסידים בטבריה והם לא ששו עליהם  ,הרי לא היתה לשבחים
אלה נגיעה של ממש

לחייהם  ,בעוד

שעבור חסידי רש " ז היו השבחים הללו גורליים  .דברי השבח

יכלו להכריע את הכף לטובת רש " ז ולייצב את שלטונו במזרח  -אירופה  ,וייתכן שבלעדיהם אף לא
היתה נוסדת שושלת חב " ד  .גם בדורות שלאחר רש " ז הבליטו מנהיגי חב " ד וחסידיהם את התמיכה
של הצדיקים מארץ הקודש בו .
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על גודל החשוב החסידי בטבריה ועל מצבו הכלכלי ראה

( תרס " א )  ,עמ '
עמ '

; 213 - 208

; 205 - 198

ששיימן  -כץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 79עמ '

, 37 - 36
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טייטלכוים ( לעיל  ,הערה  , ) 48הלק א  ,עמ '

89

א " מ לונץ  ' ,היהודים בארץ הצב "  ,ירושלים  ,ה

" ברנאי  ,יהודי אוץ  -ישראל במאה הי " ח  ,בחסות ' פקידי קושטא '  ,ירושלים תשמ " ב ,

ראה לעיל  ,הערה  . 77ראה גם  :אליאור ( לעיל  ,הערה
הערה  48שם .
ראה  :ההלמאן ,

:

, 49

1

הערה

 ; 58 - 48מ '

 , ) 1עמ '

; 198

וילנסקי ( לעיל  ,הערה

וילנסקי ( לעיל  ,הערה

עמ '

, 21

ובייחוד

.2

בית רבי  ,פרק ט ; טחטלבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 48חלק א  ,עמ '

 , ) 15עמ ' עד . 148 ,

, )2

 , ) 2עמ '

. 32728

; 49 - 48

קובץ התמים ( לעיל  ,הערה

ק 4י "

ן

חתימתו של ר ' אברהם
מקליסקץ  -ר '
אלכסנדר כ "
אברהם
בן

להפצה בין חסידי טבריה  ,שחיו במחיצת רמ " ם ורא " ק  .בתקופה מאוחרת יותר  ,כשהתרחב היישוב

להתעלם מהם  .ב ' בית

ין
efv

ק
~~

צ

רעיה הרן

יש מקומות שאפשר לשער שהוספת התשבחות והוספת שמו של רש " ז בהם לא נעשתה בצורה

מכוונת ובוטה  .אולי היתה ההוספה בתהילה הערת שוליים של חסיד תמים  ,שביקש להבהיר את
הדברים לפי הבנתו אותם  ,ורק לאחר מכן  ,כשהערה זו נעשתה חלק מן הטקסט  ,הפכה לשבח
מוצהר  .אך יש מקומות שבהם השבחים הם יותר ממשפט בודד  ,וודאי לא היו רק הערת שוליים

מבהירה ( מב  ,למשל ) .
האפשרות שהתשבחות לרש " ז נשתלו באיגרות  -אם כהערות שוליים תמימרת  ,אם בידי

מעתיקים חרוצים ואם בידי חסידים נלהבים  -ולא היו שם מלכתחילה  ,מתחזקת משני טעמים
נוספים .

א  .כבר הראינו שהשבחים  -בין אם הם רק משפטים בודדים ובין אם הם קטעים ארוכים -
הם נטע זר בגוף האיגרות  .הרצאת הדברים באיגרות רמ " ם ורא " ק סדורה  ,לכל נושא סעיף

משלו ,

וקל לקורא להבחין בין עניין לעניין  .מה שאין כן השבחים  ,הבאים כמעט תמיד בלב עניין

אחר ,

קוטעים את ההרצאה השוטפת של הדברים  ,ופוגעים בלכידות הפיסקה  .החיבור של השבחים

לאיגרות הוא גס  ,התפרים גלויים לעין  ,והטלאי בולט  .כשמוציאים את חלקי השבח מל האיגרת  ,היא
מתבהרת  ,המשפטים נקשרים זה לזה בצורה מגובשת וחלקה  ,והקריאה קולחת .
90

ב  .הדרישה להישמע לרבי אחר  ,כשהרבי השולט עודנו בחיים  ,זרה לתפיסת הצדיק בחסידות .
ולא כל

שכן ,

ההמלצה לחסידים להתקשר לשלושה אנשים שונים שינהיגו אותם בהנהגה

קולקטיווית  .הקריאה  ,שכאילו הושמעה על  -ידי רמ " ם  ,להתקשר לרש " ז  ,צורמת ואינה מתיישבת

עם דבריו באותן איגרות עצמן ובאיגרות סמוכות להן  .אם נקרא את איגרות רמ " ם בעיון  ,ובייחוד את

דבריו על היחסים שבין רבי לתלמידו  ,נסיק בפסקנות שלא ייתכן שאותו אדם האיץ בחסידי רוסיה

הלבנה לקבל מישהו אחר למנהיג עליהם  ,וכתב את הדברים הסמוכים לכך  ,הרוויים הכרת ערך עצמו

והזדהות עם חסידיו  ' -כי לא זזה אהבתנו מאתם באהבה עזה כמאז ומקדם ' ( יט )  .אנו יכולים
לעמוד על ההכרה העצמית של רמ " ם ועל בטחונו בקשריו הבלחי  -אמצעיים עם חסידים בחוץ -
לארץ מטענתו  ,שלא נעלם ממנו ' שום דבר לתיקון המדינה בכל הענינים הן בגוף והן בנפש  .ובפרט
אוהבי חביבי שהם ממש עמי תמיד כאלו עומדים לפני וחקוקים על לוח לבי הן בתפלתי והן
בהתבודדותי בביתי בכל עניניהם  . . .ולא עבר יום א ' [ אחד ] שלא עלה זכרונם לפני לטובה בכלל

ופרט ' ( סו )  .דבריו של רמ " ם  ,שרק הוא יכול להדריכם  ,הולכים ומתחזקים באיגרות שנכתבו ,
כנראה  ,לאחר  -מכן  ,אחרי שהגיעו אליו תלונות מחסידים שהרגישו נעזבים והיו זקוקים להדרכה של
רבי שקרוב אליהם גם קירבה גאוגרפית  .רמ " ם משיב על כך
90

:

' והנה באמנה אתי כל דרכי יסכונו

על ההתקשרות הרוחנית המטאפיסית הדו  -סטרית שבין הצדיק לחסידיו  ,נכתב הרבה  .ראה  :ג ' שלום  ,פרקי  -יסוד
בהבנת הקבלה וסמליה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '  ; 258 - 246רבקה ש " ץ  ' ,למהותו של הצדיק בחסידות '  ,מולד  ,יח
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וכן ראה 14 . :

 the Teaching of 1 .תLoewenthal , ' Se~- Sacrifice of the Zaddik 1

 . 457 - 494קק  ~ 1 ,פ  .ראה גם  :רחל אליאור  ' ,יש ואין  :דפוסי יסוד במחשבה החסידית '  ,ספר הזכרון לאפרים
גוטליב [ בדפוס ]  ,עמ '  15ואילך ( לפי כתב -יד בסל " א  ,ספריית שלום  ,מס '  , ) 6836 . 6וכביבליוגרפיה נוספת שם ,
הערה  . 66וראה גם מה שכתבה אליאור ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' 188

:

' ר ' מנחם מנדל מוויטבסק עמד בראש

ההנהגה החסידית בליטא ורייסן אחרי פטירתו של ר ' דובער המגיד ממזריטש כשנת תקל " ג  .משעלה לארץ -

ישראל בשנת תקל " ז  ,לא מינה תחתיו ממלא מקום ונשמרה בידיו סמכות ההנהגה  ,כפי שעולה בבירור מן
המכתבים ששיגרו אליו החסידים ורבותיהם בעניינים רוחניים וגשמיים ובשאלות סמכות

והנהגה ' .

אמינותן של איגרות החסידים

להם  . . .וממש כל הדרכים בחזקת סכנה לפניהם  . . .ממש חלילה אפשרות הוא לצאת מדרך הטובה

ר " ל  . . .וזה ברור אצלי  ,אפינלו ] יהיה מי שיהיה לרב לכם כל דרכיו לא יסכונו לפניכם ותאבדו דרך
ה ' ' ( כא )  .מאיגרת לאיגרת מוצגת ההתקשרות לרבי אח ד בלבד בצורה נחרצת יותר ויותר  .באיגרת
סתם ,

אחרת מסביר רמ " ם שאין הוא מתכוון ללימוד

אלא

לאמונה ,

' כי האמונה עיקר חיות

החכמה  . . .והאמונה היא עיקר האחדות  ,לכן מרב א ' [ אחד ] דוקא  . . .האמונה לא ניתנה אלא

מיחיד  . . .ובאמונה זו היינו לאחדים [לאחד ]  .הרב והתלמיד עושים שניהם . . .
המסורים ללב שהוא ענין החכמה

והאמונה ,

להבין בדברינסן

שלא ניתנו אלא מרועה אחד ללמוד  ( ' . . .לט

;

ההדגשות כאן ובהמשך שלי  ,ר " ה )  .וברור  ,לכן  ,שאין דעתו ' נוחה באנשי שלומנו ההולכים לבקש

רב להם ממקום אחר ' ( לט )  .רמ " ם רואה את החסידים כבניו  ' ,כאלו ילדתיכם  ,אחר שקבלתם תחלת

הנקודה ביראה שלום מאתי עמי במחיצתי תהיו  . . .וכל סוס ורכב לא יפרידו בינינו ' ( לט ) .
' וכאו " א [ וכל אחד ואחד ] חקוק הוא על לוח לבי לאות על ידי ולזכרון בין עיני . .

' מכיר את כל אחד מראש ועד

סוף ' ( לט )  ' ,ומכיר

 ( ' .לט )  ,והוא

אני בכם יותר מאבותיכם ' ( כא )  .נוסף לבטחון

הבלחי מעורער של רמ " ם בדבקות השלמה שבינו לבין חסידיו  ,קיים בו גם הבטחון המלא שרק הוא
מסוגל להנהיג את צאן מרעיתו ושגם ממקום ישיבתו בטבריה הוא יכול להדריכם בדרך הנכונה
ולפעול למען שלומם בגוף ובנפש .
הן קובלנת החסידים והן פנייתו הנואשת של רמ " ם אליהם מוצאות את הדן גם באיגרות ששיגרו
ראשי העדה והשד " רים מטבריה לאחיהם בחוץ  -לארץ  .כאלה הן איגרות ר ' שלמה זלמן וילנר י 9אל

החסידים ברוסיה ( כז  ,כח  ,לח )  .רש " ז וילנר מסביר שמצב חסידי רמ " ם בחו " ל טוב ממצב חסידיו
בטבריה  ,מפני שהחסידים בחו " ל קשורים ודבוקים באדמו " ר כאזור במתניו  ,ומידתם מרובה יותר

ממידת חסידי טבריה  ,כיוון שרמ " ם יורד לעמקי לבבם ; חסידי טבריה קרובים לרמ " ם בגופם וחסידי

חוץ  -לארץ בנשמתם ( כז )  .רש " ז וילנר מעיד על עצמו ששמע ממורו ורבו רמ " ם שהוא יודע ומכיר
את כל חסידיו בחוץ  -לארץ ונושאם על כתף .

לא נעלם ממנו דבר קטן וגדול  ,ועל כולם עומל לתקן ב " א [ בני אדם ] הידועי ' [ ם ] לו  ,הן

בראיית גשמי או רוחני שנתקרבו אליו פעם אחד בלב באמת  ,כאלו דמות דיוקנם

ומלבושם והכנותם וזריזותם ועצלותם  ,את הכל ראו עיניו  ,ורואה בכל יום  ,והתיקון  ,יש מי

שצריך הארכת זמן  ,ויש באותה שעה  ,בעזה " י ( לח ) .
אמנם אין לדעת אם רש " ז וילנר כתב את דבריו אלו בהשראת רמ " ם או מדעתו שלו  .מכל

מקום ,

הדברים מאשרים את דברי רמ " ם עצמו באיגרותיו  .אין להעלות על הדעת שבאווירה כזו ייתכן אף
צל של נסיון להעברת השלטון  ,כי אין העברה חלקית של שלטון של צדיק בנשמות חסידיו ; בכך אין
הוא יכול להתחלק .

.1
לאתר שערערנו את האותנטיות של דברי השבח לרש " ז  ,המשובצים באיגרות רמ " ם  ,עלינו לבחון

שתי איגרות ( לא  ,לב ) המיוחסות לרמ " ם ורא " ק וממוענות אל רש " ז  .באיגרות אלה  ,המתוארכות

לשנת תקמ " ו  ,פונים רמ " ם ורא " ק אל רש " ז ומבקשים ממנו ' לפרנס את ישראל לאביהם שבשמים
להורות
91
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הדרך ' " .

ראה לעיל  ,הערה . 9
איגרת לא נדפסה גם בספרים הבאים  :ספר פרי הארץ ( לעיל  ,הערה  , ) 6דף ל ע " א ; מכתבי קדש ( לעיל  ,הערה , ) 18
דף

5

ע " א  ,בתוך מכתב  ,המיוחס לרא " ק ותחילתו כדף

4

ע " ב במלים ' ולאהבת השלום ' ( = ברנאי  ,איגרות ,

לו ) ;

51

רעיה הק

איגרת לב  ,המיוחסת לרא " ק  ,נדפסה רק ב ' בית רבי '  ,והועתקה משם על  -ידי הילמן

ב ' אגרות בעל

התניא ובני דורו '  ,ולכן מן הנמנע לדון בה בפירוט  .ברוב המקומות שבהם מודפסת איגרת

המיוחסת לרמ " ם  ,היא אינה חתומה ואינה מתוארכת  .כך הוא הדבר

הארץ '  ,ב ' בית רבי ' וב ' אגרות בעל התניא ובני דורו '  .נ ' אגרות קודש ' צורפו לאיגרת תאריך

וחתימה ,

שאפשר לראות שאין הם מגוף האיגרת  .החתימה היא ' מנחם מענדיל '  ,אף בלי להזכיר את שם

ם

וחסרה החתימה המפורטת שכה אופיינית לרמ " ם .

93

לא ,

ב ' ספר פרי הארץ ' וב ' ספר חיבת

האב ,

התאריך גם הוא מטעם המביא לבית  -הדפוס

ואיננו מגוף האיגרת  .רק ב ' ספר החסידות ' לכהנא  ,שממנו מעתיק ברנאי את האיגרת  ,באה חתימה

מלאה ושלמה של רמ " ם  .סיום האיגרת ב ' ספר החסידות ' שונה מסיומה במקומות אחרים  .ב ' ספר פרי

הארץ '  ,ב ' בית רבי '  ,ב ' ספר חיבת הארץ '  ,וב ' אגרת בעל התניא ובני דורו ' מסתיימת האיגרת במשפט
' אהו ' [ בי ] ידידי ,

חזק והתחזק לעצור

בעם ,

:

כי עשה תעשה ויכול תוכל  ,להרחיקם מכל אלה

ולהדביקם בו יתברך '  .משפט זה  ,המתאים לרוח האיגרת  ,איננו ב ' ספר החסידות '  -ואיננו אצל
כרנאי  -ובמקומו בא המשפט

:

' ואני תפלתי אל ה ' בכל עת וככל שעה בשלום חיים כימי שמים ' ,

ולאחר  -מכן באה חתימה ודרישת  -שלום משפחתית  .משפט זה איננו מתאים לאיגרת זו  ,וייתכן
שלולו  ,בתוספת החתימה שבסופו  ,הועבר לכאן מאיגרת אחרת  .המפליא הוא שאיגרת זו  -לא -
שאצל ברנאי ובדפוסים אחרים היא איגרת בפני עצמה ב ' מכתבי קדש ' היא חלק מאיגרת

אחרת ,

המיוחסת דווקא לרא " ק ( לו )  .גם ב ' ספר פרי הארץ ' באים הדברים בצמידות לאיגרת שלפניה בא
הכותר

:

' דברי האדמו " ר בוצינא קדישא איש אלקי קדוש המפורסם מהור " ר אברהם הכהן שי '

לנצח ' .

הן ייחוס האיגרת לרמ " ם והן תארוכה לשנת תקמ " ו מפוקפקים אפוא  .הייחוס והתארוך
חותמות כוללים בטבריה ,
סוף המאה הי " ט

נבעו ,

כנראה  ,מן הצורך למצוא איגרת שתתאים למה שכתב רש " ז לרא " ק בעצם ימי המחלוקת ביניהם

:

' ואדרבה ביקשתי ליפטר מהם כשנים קדמוניות וליסע לאה " ק  ,ועל זה השיבו לי הרבנים במכתבם
דשנת תקמ " ו ' .

94

נראה שאיגרות לא ו  -לב נמצאו מתאימות לצורך זה  ,על  -אף שרש " ז דיבר על מכתב

אחד  -וכרגיל אכן כתבו רמ " ם ורא " ק מכתבים משותפים  -ולפנינו כאן שני מכתבים

נפרדים ,

האחד מיוחד לרמ " ם והאחר לרא " ק  .במכתב לרא " ק הזכיר רש " ז איגרות נוספות  ,ועל רובן מעיד
הילמן ש ' מכתבים אלו לא הגיעו לידינו ' ,

95

וייתכן מאוד שגם מכתב הרבנים דשנת תקמ " ו לא הגיע

לידינו .
היילפרין מוצא סימוכין לתארוכה של איגרת לא לשנת תקמ " ו במשפטים

:

' ומודיעני בעה " ש

מרוב שלומי  . . .ושלום ביאת שד " ר והעולים אתו  . . .הכל שלום באו בחצי מרחשון  . . .וכבר

כתבתי אליו באריכות עם א ' מהיוצאים לקרית חוצות  . ' . . .היילפרין מסיק ש ' השד " ר  ,אשר על  -ידו
נשלח המכתב הארוך

52

הוא ,

כפי הנראה  ,ר ' צבי הירש סג " ל  ,שעמד לצאת לחו " ל בסוף שבט

יי  " ,ן .
מדוע לא נפוצו איגרות אלו  .ברנאי מביא את איגרת לא לפ ' כ  , :נא ואו m3 sw
כגון  ' :דברי השפל באמת עבד ישראל מנחם מענדל בהרב מוה ' משה זללה " ה מעיר הקודש טכריא תובב" א ' .
הילמן  ,אגרות  ,ס " קג  .איגרת זו נדפסה גם אצל טייטלבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 48חלק א  ,עמ '  ; 231ספר גנזי נסתרות
 /ע

.

 ,ימק אג  ,וי

"

עמ קעי

"

העיד 8

י

 11קסעף

קג .

 /ע

אמינותן של איגרות החסידים

תקמ

" ו ' 96 ,

ואילו ברנאי מסיק שהשד " ר שהגיע הוא ר ' שלמה זלמן הכהן .

97

אם מניחים מראש

שאיגרת לא היא האיגרת שנכתבה לשנת תקמ " ו  ,אין  ,כמובן  ,כל קושי למצוא את השד " רים

המתאימים שחזרו ויצאו באותה השנה  .בדרך  -כלל הגיעו שדיירים לארץ באמצע מרחשוון  ,שכן
אוניית הכולל היתה עוזבת את אסטנבול בראש  -חודש אלול

( מב ) ,

ולכן יכלו איגרות רבות לאשר

שהשד " רים הגיעו באמצע מרחשוון  ,ואין זה מיוחד לשנת תקמ " ו דווקא  .באיגרת עצמה לא הוזכר
שם השד " ר שהגיע ולא שם העולים שהגיעו עימו  ,ואף לא שם השד " ר שיצא  .השמות שמזכירים
היילפרין וברנאי הם  ,לכן  ,ספקולציות  ,המבוססות על הנחות מוקדמות שלא הוכחו .
פתח לערעור ייחוס האיגרות ותארוכן נמצא גם בדבריו המפורשים של רא " ק באותה העת .
במכתבו לר ' לוי יצחק מברדיצ ' ב כתב רא " ק

:

הנה זה מיום אשר שמנוהו [ את רש " ז ] לראש מדינות רוסיא אחרי עליותינו אל הקודש ,

ובעבור כמה שנים שמענו וראינו את הנהגותיו והדרכותיו לבנ " א [לבני אדם ] לא ערבו
לנו  ,כי לא שמענו ולא ראינו זה מרבותינו הקדושים נ " ע  ,אשר הרבה שמשתי והייתי נותן
דעתי ועיני ולבי על כל ענינים דהנהגתו הקדושים  .גם כבוד הרב המנוח קדוש עליון
כמהר " ר מנחם מענדל נ " ע ז " ל  ,הכירו כת " ר [ כבוד תורתו ] ברוב צדקתו וקדושתו וחרב

חכמתו אמת  ,ואשר יקיר מאד בעיני מו " ר אור עולם הרב המגיד זצללה " ה כידוע

לכת " ר ,

ומכל שכן כשעלה אל הקודש הוכפלה קדושתו ורוח מבינתו עד אין חקר  ,והלא בחיים
חיותו הווה יתיב כהאי צערא בשמוע הנהגתו במדינתו ומאז רוח ה ' דיבר בו ואמר  :סובא
מסתפינא דלא ליפוק מינא חורבא בסוף ר " ל  .ואין ( ואנן

?)

מהנענין אבתרינה ] [ מאד אני

ירא לבל יצא ממנו חורבן לבסוף רחמנא ליצלן  .ואנו מה נענה אחריו ] ( עב ) .
גם באיגרת אחרת מתקופת המחלוקת עם רש " ז כתב רא " ק

:

' שגם כבוד הרב המנוח קדוש עליון

מו " ה מ " מ [ מנחם מנדל ] נ " ע בחיים חיותו רוח ד ' דיבר בו ומלתו על לשונו ומרגלא

בפומינה ]

[ ורגיל היה בפיו  ,כלומר  ,רגיל היה לומר] שהינה ] מצטער מאוד בשמעו הנהגתו [ של רש " ז] בכמה
שנים אחר התמנותו ומאז

הינה ]

דואג בלבו ה ' יודע מה יסתעף מזה '

( עו) .

ההתמנות כאן היא

התמנות לאיסוף כספים  ,וגם המשפט ' שמנוהו לראש במדינות רוסיא אחרי עליותינו אל הקודש '

( עב ) מתכוון לכך שרש " ז היה ראש אוספי הכספים למען ארץ  -ישראל במדינות רוסיה  ,ואין הכוונה

שמונה למנהיג החסידים .

מכל מקום  ,אם  ,לפי עדות

רא " ק ,

הנהגתו של רש " ז בענייני איסוף

הכספים לא נראתה לרמ " ם  ,כיצד היה יכול להמליץ שיקבלוהו לרב

?

בפרשנות החב " דית יש  ,כנראה  ,בלבול בין מינויו של רש " ז לתפקיד אוסף הכספים לבין מינויו

למנהיג החסידים  .היילמאן  ,המיטלטל בין גישת קחוקר לגישת החסיד  ,מתחבט בשאלה מתי היתה
' תחילת נשיאותו ' של רש " ז ומקדיש לכך שני פרקים בספרו .
נשיאותו לא יכולנו להציל דבר ברור ' .

רמ " ם .

100
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ובמקום אחד הוא קובע שרש " ז עלה לנשיאות לאחר פטירת

שאלת נשיאותו של רש " ז מתקשרת לפעילותו  ,יחד עם ר ' ישראל פאליצקר ור ' ישכר

באיסוף הכספים לחסידים בארץ  -ישראל .
96

97

ן0ן

בסמוך גובר החסיד

100
101

שם  ,דף י  .על ר ' ישראל ועל ר ' ישכר בר ראה לעיל  ,הערות , 55

99

שבהיילמאן ,

בר ,

והוא רואה את

היעפרין ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  , 65פריט  . 27על השד " ר רצ " ה סג " ל ראה יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 9לפי המפתח .
ברנאי  ,איגרות  ,לא  ,הערה  2בעמ '  . 146על שד" ר זה ראה לעיל  ,הערה . 9
היילמאן  ,בית רבי  ,פרקים ח ו  -ט .
שם  ,עמ ' . 24
שם  ,דף סו.

98

98

הוא מודה ש ' הנה בזמן התחלת

. 56

ץ51

רעיה הק
פעילותם של השלושה

לא כאוספי כספים בלבד אלא כמנהיגים רוחניים .

ש!

יתרה מזאת  ,הוא מגביה

את רש " ז מעל לשני חבריו  ,חוזר בו מל הקביעה שהתחלת נשיאותו היתה לאחר פטירת

רמ " ם ,

ומקדימה לשנת תק " ם  ,זמן שובו של רש " ז ללאזני  .כחסיד הוא תמה  ' :על מה זה ולמה הביאו אותו
הרי זה

הינה ]

רק בשביל שיהינה ] להם לרב ולרועה נאמן ' .

03ן

קשה לו להעלות על הדעת שיכלו

להזמין את רש " ז ללאזני שלא למישרת צדיק  .אף  -על  -פי  -כן  ,במקום אחר הוא מספר שרש " ז נסע

' לעיר מולדתו לאזני ונתקבל שם לרב ומו " צ [ ומורה צדק ] וגם הינה ] מפקח בעניני אנ " ש דמדינתנו
ובתיקון המעמדות עבור רבותינו שבאה " ק תובב " א  .ואתו עמו הינו ] הרה " ק ר " י פאלצקער והרה " ק
ר ' ישכר בער מ " מ דליבאוויטש  .שהיו לו לעזר בזה  .אך בשום נשיאות לא רצה ' .
בטקסט של ויכוח מינסק  ,שפרסמה רחל אליאור

105 ,

] 04

קיימת גם כן אי  -בהירות באשר למינויו של

רש " ז  .לפי המסופר שם נתמנה רש " ז  ,עם נסיעת רמ " ם לארץ  -ישראל  ' ,לנשיא הנשיאים  -בהנוגע
לתמיכת רבותינו שבאה " ק וגם למסדר התבריא על משך ה ' שנים ' .

%

י

עם זאת  ,מסופר באותו הטקסט

שכבר בשנים אלה הקים רש " ז את המרכז החסידי כלאזני  ,והורה בו תורה מיוחדת משלו  ,שעוררה
התנגדות מצד צדיקים

אחדים

ותמיכה מצד צדיקים אחרים .

07ן

כלומר  ,רש " ז שימש אז כצדיק כעל

דרך מיוחדת משלו  .כותב הדברים ניסה לשוות לתפקיד של רש " ז  ' ,נשיא הנשיאים '  ,צביון של

' נשיאות '  ,שהיא המונח החב " די לצדיק משושלתם  .אפשר שיש כאן השלכה לאחור או כיווץ

האירועים  ,ואולי גם עמעום ההבדל שבין מונחים  .הביוגרפים נאמני בית חב " ד  ,ובייחוד ההיסטוריון
שבין הצדיקים לבית חב " ד  ,ר ' יוסף יצחק  ,האדמו " ר השישי  -שהוא גם  ,כנראה  ,מחבר הטקסט
המכונה ויכוח מינסק

08ן

-

נאחזו אולי בדו  -המשמעות האפשרית של השימוש במונח ' נשיא '  ,ולא

חידדו את ההבדל בין ' נשיא ' כתואר לממונה על איסוף כספים לבין ' נשיא ' כתואר לצדיק  .ואולי
מינוי רש " ז לנשיא באיסוף כספים גרר בחב " ד את התואר ' נשיא ' לצדיק בשושלתם .
לסיכום עניין זה נוכל לקבוע שבכל האיגרות שכתב רמ " ם לא מצאנו קטעי שבח אותנטיים
לרש " ז  .ואילו רא " ק מעיד על עצמו באחת האיגרות שבעל  -כורחו היה כותב איגרות להפיס את דעתו
של רש " ז  ,וכשהיחסים ביניהם הגיעו לידי פיצוץ מצא רא " ק נחמה בכך -

שנפרק עולו מעל צוארי לבל יהא לבו

משעבדינני ] לינה ] עוד

להפיק רצונו במכתביו עפ " י

דרכו אשר מעולם חווינא מצערנא מזה סובא [ אשר תמיד היינו מצטערים על כך

הרבה ]

ולא הינתה ] דעתי נוחה מעולם בכל הענינים שהכריחני לכתוב בע " כ [ בעל כורחי ] שלא
ברצוני  ,והייתי מחפש למצוא מקום עפ " י התורה איך לכתוב עפ " י דבריו שלא לפי דעתי

ורצוני ולצאת ידי שמים וכו ' ( עג ) .
102

היילמאן  ,בית רבי  ,דף

103

שם  ,עמ '

104

שם  ,עמ '

סו .

. 30
 . 24טייטלבוים חוזר ומצטט את דברי היילמאן  ,וגם לו קשה להחליט אם רש " ז היה בתחילה רק אחד

-,

הממונים על איסוף הכספים למען אר

ישראל ועלה לכסא הנשיאות אחרי פטירת רמ " ם או שנהג ' את נשיאותו

שנים אחדות עוד לפני שנת תקמ " ח '  ,ראה  :טחטלבוים ( לעיל  ,הערה

ראה גם  :גליצנשטיין  ,ספר התולדות ( לעיל  ,הערה

54

 , ) 81עמ '

, ) 48

חלק

א  ,עמ '  49 , 48 , 45והערה  2שם .

מט .

105

אליאור ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

106

שם  ,עמ '  . 215מן הראוי לציין שלפי ' בית רב " התעורר עניין איסוף הכספים רק לאחר העלייה  .כשראו הצדיקים

. 235 - 208

ובני חבורתם שכספם אזל ומקורות פרנסה אין  ,הם שלחו לאירופה את ר ' ישראל פוליצקר  ,אחד מראשי העולים ,

' לתקן מעמדות קבועים עבורם '  .ר ' ישראל עסק ' בתיקון המעמדות הוא עם רבינו ועם הר " ר ישכר בער מ " מ
דליבאוויטש '  ,ראה  :היילמאן  ,בית רכי  ,עמ '  , 14וראה לעיל  ,הערות  . 56 , 55ראה גם  :ברנאי  ,איגרות  ,י " כ .
107

אליאור ( לעיל  ,הערה

108

שם  ,עמ '

. 186

, ) 11

עמ '

. 213 - 212

אמינותן של איגרות החסידים
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פטירתו ( נכתב בסוף תרכ " ו או תחילת

תרכ " ז )

-

אין ספק שאיגרות הרצון הללו נכתבו לאחר פטירת רמ " ם  .בחיי רמ " ם לא היה

רש " ז מעז לדרוש

דרישות כאלו  ,והא " ק לא היה כותב אליו איגרות פיוסים  .כאלה הן  ,כנראה  ,איגרות סב

ד  -סג ,

הנקראות ברהיטות על דברי השבח שלהן  .ייתכן גם שתוספת השבחים באיגרת מב ואיגרות לא ו  -לב
נכתבו על  -ידי רא " ק בתקופה מאוחרת יותר  ,שבה שיבח באיגרותיו את רש " ז ואת מנהיגותו .

עןען

מח

צןק

רעיה הק

ז.
על שינויים שהוכנסו בכתבי  -יד חב " דיים יש לנו עדות מפורשת  .העדות על שינויים שהוכנסו בדברי
צדיקים היא מימי הצמח

צדק ,

09ן

או מימי בנו  ,ר ' יהודה ליב  ,שהיה אדמו " ר בקפוסט  .אין אנו יודעים

מתי בדיוק נעשו השינויים באיגרות הצדיקים מארץ הקודש  ,אך עצם העדות על אפשרות שחסידים
שינו מדברי הקודש ומן הכתבים של רבותיהם חשובה היא  .במכתב ששלח בנו של הצמח צדק לר '

זלמן מקריסלוב  ,גיסו מצד אשתו 0 ,ח הוא מתלונן על זיופים שעשו ' אנשי שלומנו ' בצוואת אביו
ובדברי חסידות שלו  .וזהו נוסח הכתוב

:

(  ) . . .העתקה מן המכתב הנשלח מלובאוויטש ממרי " ל [ ממורנו ר ' יהודה ליב ] להרב הנ " ל
מוהר " ז [ מורנו הרב ר '

זלמן ]

דקריסלאווע . . .

וזאת הצעטיל [ הפתק ] המוספנת ] במכתב הנ " ל  ,להודיע נאמנה ע " ד [על דבר] הצעטלין
שנשלחו מפה וקראו אותם בשם צוואת כאאדמ " ו [ כבוד אבי אדוני מורי ורבי  -הצמח

צדק ] נ " ע בג " מ [ נוחו עדן בגנזי מרומים ] שאחרי ריבוי ההפצרות והשתדלות עד שפעלו
אצלם להראות לי גוף הכתב שמשם מעתיקים

כו ' הנה

בעיני ראיתי שאין בהם תמונת

אות א ' [ אחת ] של כ " ק [ כבודקדושת ] אאדמו " ר נ " ע והוא שקר וזיוף מופלא ועוד

שארי הצעטלין מזויפים ע " ד [ על דרך ] ההפלאה ( ההדגשות כאן ולהלן

שלי  ,ר " ה )

כולם ראיתי בעיני ומצוה לעקר ולשרש אחריהם כי די בזיון וחילול הש " ש [ שמו של ? שם
שמים

?]

קדושת כ " ק נ " ע ה ' יכפר בעדם ואעפי " כ חפצי ורצוני הינה ] לשלום הוסכמתי על

כמה פרטים אשר קשה כח הסבל ברוחניות ובגשמיות כפשוטו  ,ועתה קשרו מהם אנשי
המון ממחנינו להראות הצעטליך לכל האורחים הבאים ועוד דברו שקרים שנלאיתי
נשוא כו ' וגם העיקר שהודבר שהכתבים דא " ח [ דברי אלוהים חיים ] ערך נ '

[ ספרים ] יחולק ג " כ [גם כן ] עפ " י גורל והעתקות יותן לכולם

[ ] 50

ביחלעך

לכאו " א [ לכל אחד ואחד ]

מאחינו ועתה משנים גם בזה ע " כ להסכים גם ע " ז [ על זה ] אין נכון כלל  .ואליכם
אישים החפיצים ומקושרים לדא " ת הנני כותב שלא יעלה ח " ו שום מורא וחששא כו ' ולא
יגיע לכם שום חשש בר " ג [ ברוחניות וגשמיות ] כי אני יודע היטיב כוונת אאדמו " ר נבג " מ
[ נשמתו בגנזי מרומים ] שנהפוך הוא כפי שדיבר עמי פא " פ [ פנים אל פנים ] פעמים
הרבה חזק כו ' בלי שום מחשבה ודיעה אחרת אצלינו  .וגם כמה וכמה צעטליך שלח אלי

ע " ז [ על זה ] ומהם שהם בעין כת " י [ כתב  -ידו ] האמיתי בפירוש כו ' אשר כולם מכירים
שזהו כי " ק [ כתב  -יד קודשו ] נ " ע בג " מ ואעפי " כ ידוע לכל שבקרימינציק ובכל הדרך
בחזירתי בכל העיירות שדברו עמי לקבל ע " ע [על עצמי ] השבתי לכולם שאיני רוצה

בשינוי שם חדש כלל מכמו שהוא מקודם רק אתנהג כמושהי ' [ כמו שהיה ] בחיים חיותו
לחזור דא " ח כו ' רק עתה שעשו ושלחו צוואת כוזבות אשר לא שערום האבות כו '
ההכרח להודיע אמיתית הענין ולכן אתם התחזקו בלימוד ענין דא " ח ובעבודה שבלב זו
תפילה ובטחו בה ' עדי עד כו ' ובטחוני בהשי " ש [ בהשם ישתבח שמו ] שימלא משאלותי
ומשאלות כל אנ " ש שיחיו לטובה ברו " ג .

156
==

109

110

ר ' מנחם מנדל  ,נכדו של רש " ז  ,האדמו " ר השלישי לבית חב " ד  ,נקרא כך על שם
ראה

:

היילמאן  ,בית רבי  ,דף קכא ועמ '

. 256

המכתב נמצא

ספרו .

בכתב  -יד חב " די  ,בסל " א  ,כי " א . 803547

;  /וי

,

.
,

ן

מצבות קבריהם של רמ " ם ( מימיך ורא  -ק ( משמאל ) בבית  -הקברות העתיק של טבריה

ח.
לסיום הדברים עלינו לחזור ולהדגיש  ,שכינוס איגרות הצדיקים מארץ הקודש והעתקתן בקבצים
הוא מאוחר  .בתחילה הועתקו האיגרות הבודדות והופצו בין החסידים  ,ובשום מקום לא נאמר

שצריך להעתיקן בשלמותן  .היו שהעתיקו לעצמם קטעים מן האיגרות ; כל אחד העתיק קטע או
קטעים  ,שנראו לו  .בעל ' ספר אגרת הקודש ' העתיק בעיקר את הדרושים  ,ובאותה דרך העתיקו
אחרים לעצמם חלקים שונים מן האיגרות  .מכאן ההסבר לחפיפה החלקית של האיגרות זו לזו

במקומות השונים  -דפוסים וכתבי  -יד  .כפי

שראינו  ,לא תמיד טרחו להוסיף לאיגרת את תאריך

כתיבתה ואת חתימת הכותב  ,וכך נפוצו ברחבי מזרח  -אירופה איגרות וקטעי איגרות ללא חתימה
וללא תאריך  .בצורה כזו יכלו קטעי איגרות  ,שלא היו שייכים זה לזה  ,להתחבר לאחר זמן לאיגרת

הדשה  .קטעים של איגרות מתקופה מאוחרת יכלו להתחבר לקטעים מזמן מוקדם יותר ; דברים
שכתב רא " ק יכלו להצטרף לדברי

רמ " ם  ,מבלי לחוש שאין אלה דברים של כותב

אחד  .ידוע

שטקסטים שיש בהם הרחבות ייתכנו בהם גם איחויים  .ואין ספק שבאיגרות הצדיקים מארץ הקודש
היו הרחבות  -אם הרחבות מכוונות  ,או רק הערות שוליים  -שהועתקו לאחר  -מכן לתוך הטקסט .
אין ספק שהיו בהן גם

איחויים  ,וקטעים  ,שנכתבו

בתקופה מאוחרת על  -ידי איש אחד מצאו את

מקומם בתוך טקסט שכתב איש אחר בזמן קודם  .כל זה איפשר  ,לאחר  -מכן  ,אף להוסיף לאיגרות
במכוון דברים רצויים  ,שלא היו בהן

מלכתחילה .

אין לשכוח שהקבצים הראשונים של האיגרות שכתבו רמ " ם ורא " ק  -להוציא ' ספר חיבת
הארץ '  -נדפסו  ,כאמור  ,בבתי  -דפוס  ,שהיו מקורבים לבית חב " ד  .לאחר מכן נדפסוהאיגרות שוב
ושוב  ,מבלי שהמעתיקים נתנו את דעתם לשאלה אם כל הכתוב באיגרות אמנם נכתב בהן
מלכתחילה .
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כשמוציאים מאיגרות רמ " ם את תשבחותיו לרש " ז  ,את הפצרותיו שיקבל רש " ז על עצמו את

המנהיגות הרוחנית על חסידי רייסן ואת דרישותיו מן החסידים לכוף עצמם לפני רש " ז  -דרך

עלייתו של רש " ז למנהיגות נראית שונה לחלוטין מכפי שהיא נתפסת על  -ידי הביוגרפים של בית
חב " ד ועל  -ידי החוקרים המתעסקים בסוגיה

זו " ,

ן

שהרי אלה ואלה מסתמכים על האיגרות כמות

שהן  .עד כה לא פקפק איש שעלייתו של רש " ז למנהיגות חסידי רייסן נתמכה בהתלהבות על  -ידי
רמ " ם בעודו בחיים  ,והוצגה כדרישה באיגרת שנחשבה כעין צוואה שלו ( מב )  .אך כשאנו מערערים
את האותנטיות של השבחים הללו מעיקרם  ,הרי אנו מטילים ספק גם בכך  .אי  -אפשר  ,אם  -כן ,
להעמיד ביוגרפיה של רש " ז ואי  -אפשר לתאר את התפתחותה של תנועת חב " ד תוך הסתמכות על

איגרות  ,שחלו בהן ידיים  .אף אי  -אפשר להציע שום תאוריה היסטורית המבוססת על איגרות
החסידים קודם שתיבדקנה האיגרות עצמן מבחינה טקסטואלית .
הביוגרפים של רש " ז ושל שושלת חב " ד נטו להמעיט מחשיבהתו של רמ " ם בשושלת הקבלה
החסידית ומהשפעתו על התפתחות החסידות בליטא וברייסן  .הוספת השבחים לרש " ז באיגרותיו של

רמ " ם מוכיחה את ההיפך  :היא מראה שאישיותו הרוחנית של רמ " ם היתה בעלת השפעה מכרעת על
עיצוב פני החסידות בליטא וברייסן  .השפעתר היתה רבה כל  -כך  ,שכדי לאשש את מנהיגותו של
רש " ז וכדי להתגבר על המתנגדים לשלטונו מקרב החסידים בסביכתו  ,נחוצה היתה לחסידי רש " ז
אסמכתה של רמ " ם .
לא באנו במאמר זה לעסוק לא בתולדות החסידות ולא בתולדות בית חב " ד  .ברצוננו רק להפנות
את תשומת הלב לכך  ,שאיגהות הרבנים מארץ הקודש דינן כדין כל טקסט אחר וגם בהן עלולים
לחול  -וגם חלו  -שיבושים  ,מדעת ושלא מדעת  .בחרנו להציג את דברינו על השבחים משם

רמ " ם לרש " ז  ,כיוון שדברים אלה מפורסמים  .החוקרים  ,ולא כל שכן הביוגרפים של בית חב " ד  ,לא
נתנו את דעתם לבחינה הטקסטואלית של האיגרות  .אין כאן המקום לפרט את כולם ונזכיר את
הבולטים שבין החוקרים  .ש ' דוכנוב  ,שבספרו על החסידות  ,מקדיש פרק מיוחד לבחינת

אינו טורח כלל לתת את דעתו לבחינה טקסטואלית של האיגרות .

2ח

המקורות ,

א " י בראוור  ,בין שהוא עוסק

במחלוקת רא " ק ורש " ז ובין כשהוא מפרסם איגרות מחסידי ארץ  -ישראל  ,אינו מעלה כלל על דעתו
שיש לבחון את האיגרות עצמן ולא את עניינן

בלבד  " .י

כך גם י '

היילפרין  ,בעבודתו על

העליות

הראשונות של החסידים לארץ  -ישראל וברשימה המדוקדקת שערך על הפרסומים השונים של
איגרות הרבנים מארץ הקודש .

114

גם עמנואל אסקס כמאמריו על עלייתו של רש " ז למנהיגות חב " ד

ועל דרכו של רש " ז כמנהיג של חסידים  ,החליט לנקוט עמדה זו 5 .יי והדברים נכונים גם לגבי שאר
חוקרים שנדרשו לאיגרות כדי להוכיח את

111

הנחותיהם 6 .ין

ראה  :היילמאן  ,בית רבי  ,פרקים ח ו  -ט ; טייטלבוים ( לעיל  ,הערה  , ) 48חלק א  ,עמ '

אסקס ( לעיל  ,הערה

 , ) 79עמ '

49 - 48

והערה  2שבעמ '

; 49

. 439 - 429

112

דובנוב  ,תולדות החסידות

113

בראוור  ' ,על המחלוקת בין הרש " ז מלאדי ור ' אברהם הכהן מקאליסק ' ו ' לקורות ישוב החסידים כארץ  -ישראל '

( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' . 410 - 375

( לעיל  ,הערה . )2

2111
114

היילפרין ( לעיל  ,הערה . ) 11

115

אטקס ( לעיל  ,הערה  : ) 79הנ " ל  ' ,דרכו של ר ' שניאור זלמן מלאדי כמנהיג של חסידים '  ,ציון  ,נ ( תשמ " ה )  ,עמ '

. 453 - 321
116

ראה  ,למשל  ,גריס ( לעיל  ,הערה , ) 7

עמ '  145והערה , 100

שם .

לתולדות משפחה ירושלמית
יעקב ברנאי

א ' מורגנשטרן  ,בשליחות

ירושלים :

הוצאת רבקה וינגרטן  ,ירושלים

תולדות משפחת ש " ח רוזנטל ,

עמודים .

180 , 1987

בהיסטוריוגרפיה של ' היישוב הישן ' הלך והתפתח
במרוצת

ענף

השנים

שניתן

1839 - 1816

לכנותו

לחלוקה

 . . .לא

הדדית

של

מחמאות

בשם

וטפיחות שכם של קורת  -רוח עצמית נערך

' היסטוריוגרפיה משפחתית '  .בחיבורים מסוג זה

מיפגש זה  .אנו מעוניינים להחדיר בבנינו

הישן '

את ההכרה המלאה של שרשיות רצופה

צאצאי משפחות ותיקות ומפורסמות ב ' יישוב

מתעדים ומפרסמים את תולדות אבותיהם ואבות
עיסוק

שסבורים

הראשונה ' ) ;

אבותיהם  .המניעים לכתיבה מסוג זה הם

אופנתי

ורצונם

ב ' שורשים '

של

מי

בארץ זו  ,מזה

:

( המכונים בשם בני ' העלייה

שאבותיהם ראויים למקום מכובד בסולם התודעה
ההיסטורית

להיאבק

בתופעת

150

שנה  .הסברה זו אינה

באה לקפח את זכותם של אנשי ביל " ו

ההשכחה .

ואפילו אלו המתחילים את ההיסטוריה

לחלק

או מהצהרת

מסג ' רה ,

מהכותבים יש גם מגמה אישית עכשווית  ,שכן

בלפור ,

או מכפר

שמריהו  . . .גם זכויותיהם אינן מתקפחות

;

הם

אבל שום אדם  ,בשום מקום ובשום זמן ,

מבקשים אף לעצמם יד ושם בתודעת הציבור  .בקשר

אינו מוכן לשאת ולסבול כשפוסחים עליו

לכך ראוי להביא את דבריו של יוסף ריבלין  ,שנאמרו

ועל זכויותיו . . .

בבואם לרומם ולהאדיר את שם

בחנוכת

מכון

באוניברסיטת

ריבלין

לחקר

אבותיהם ,

תולדות

היישוב

בר  -אילן  ,בשנת : 1964

תופעה

זו

של

כתיבה

ן

משפחתית בקרב צאצאי

' היישוב הישן ' רווחת גם בקרב האשכנזים וגם בקרב

 . . .אני מתחלחל כל פעם מחדש  ,כשאני

בני משפחות הספרדים הוותיקות  .אצל האשכנזים

שומע מפי ראשי היישוב ו ' היסטוריוני

נזכיר ,

החצר '  ,שהם מונים את התחלת ההתיישבות

המשפחות ריבלין  ,סלומון וברגמן  .בכתבי המשפחות

והבניין ' מזה שלושה דורות '  .לא פעם

הללו פורסמו תעודות היסטוריות חשובות  ,אך ניכרת

שאלתי את עצמי ושאלתי את המרצים

זוהי מעין ' ספרות שבחים ' על

הנכבדים

:

' הכיצד ? ! הרי אני עצמי בן

בהם
ן

לדוגמה  ,את הספרות הענפה שפרסמו בני

מגמתיות

;

הדברים צוטטו על  -ידי נתן בר  -זכאי  ,אחד מצאצאיו של

מן הדמויות הבולטות בקרב הפרושים .

הדור ה שישי בארץ  ,ומי אפוא היו אבותי

ר ' ישעיה

לפני " הדור השלישי " ? ' התשובות המת -
חמקות והסותרות אינן מוסיפות כבוד

אילן' דברים
זכאי ,
באוניברסיטתבר -כר -
ט  .ראה  :נ '
אזכרה
במאה הי "
בירושלים בעצרת
שנאמרו
' ח "ז
ירשביג ( עירך )  ,יד יוסף יצחק ריכלין  ,רמת  -גן תשכ " ד ,

וכנות להיסטוריה ' הרשמית ' הזאת . . .

עמ ' . 14

כרדקי ,

.

"

ק51

יעקב ברנאי

המשפחות ופולמוס עם ' יריביהן ' ו ' מתחריהן ' על

החוקרים  .מאז ועד עתה ממשיך מורגנשטרן בחקירת

הראשוניות  ,ההגמוניה או החשיבות שלה 2 . 7לעומת

הסוגיה  .לאחרונה קיבץ את מאמריו בנושא בספר .

זאת  ,אצל הספרדים כמה מהחיבורים לא נכתבו על -

הוא אף זיכנו בחידושים מעניינים בפרשת הגורמים

חיצוניים ,

לעליית הפרושים בהרצאתו בקונגרס

ידי צאצאי המשפחות  .הללו פנו לחוקרים

וביקשו מהם להעלות את זכרם

של אבותיהם

הריאליים

העולמי העשירי למדעי היהדות .

ומשפחותיהם בארץ  -ישראל  .דוגמאות לכך הם ספרו

חיבורו על משפחת פ " ח

של נ ' אפרתי על משפחת אלישר 3וספרו של א ' בן -

יעקב על משפחת מיוחס  4 .הביוגרפיות המשפחתיות

מוהדרות ,

לעתים מוזמנות מטעם

לשבחים .

34

תעודות

שבחלקן טרם פורסמו ואשר הועמדו

חיצוניים  ,הגם שהן

לרשותו על  -ידי הגב ' וינגרטן  .עניינן של התעודות

הן פחות חד -

הוא במשפחת פ " ח ובפרושים  .לתעודות הקדים

המשפחות ,

צדדיות מהחיבורים האשכנזיים שהזכרנו .

מורגנשטרן מבוא ארוך  ,שהוא בעצם מחקר חדשני

עתה מונח לפנינו ספר חדש מסוג זה  .זהו ספרו

ומעניין ביותר  ,הזורע אור חדש על אספקטים של

וינגרטן  ,על

ראשית התהוות היישוב האשכנזי בירושלים במאה

של אריה מורגנשטרן בהוצאת רבקה

משפחת פ " ח ( פיתוחי

חותם ) ,

הנמנית עם משפחות

הי " ט  .כמו  -כן צורפו לספר נספחים  ,וביניהם צילומי

הפרושים הראשונות שהתיישבו בירושלים בראשית

14

חותמות של הכוללים האשכנזיים בארץ  -ישראל

המאה הי " ט  .אבות המשפחה בארץ  -ישראל היו ר '

בראשית המאה הי " ט  ,שסביר להניח כי הם מעשי -

ישראל ואשתו פרידה ובנם ר ' שלמה ורעייתו בת -

ידיו של ר ' שלמה פ " ח  .הספר הופיע בפורמט

נגזר

תמונות רבות על נייר

שבע פ " ח רוזנטל .

שם

פ"ח ,

המשפחה ,

אלבומי מפואר בצירוף

מאומנותו של ר ' שלמה  ,שהיתה גם אומנותם של

משובח  .מן התעודות ומהמבוא עולה תמונה מעניינת

בניו אחריו ; הוא עסק בחריטה על גביעי כסף  ,בהכנת

מאוד של היישוב הפרושי בצפת ובירושלים בראשית

חותמות וכיוצא באלה  .צילומי כמה דוגמאות מפרי

הי " ט .

המאה

למבוא המחקרי כמה פרקים  :בפרק הראשון ( עמ '

עבודתו מעטרים את הספר שלפנינו .
הספר הוא חיבור של שתי השיטות שהוזכרו

) 27 - 15

עוסק המחבר בתיאור דמותם של ר ' שלמה

לעיל  .רבקה וינגרטן  ,בת המשפחה  ,שהקימה את

פ"ח

מוזאון ' חצר היישוב הישן ' בבית משפחתה בעיר

בירושלים '  .ה ' ראשוניות ' היא טענה חשובה בכל

הסתפקה כאן בהעלאת כמה

הספרות ההיסטוריוגרפית המשפחתית  .אך נשאלת

ובשרטוט מגילת היוחסין

במיוחד כאשר הדברים

העתיקה

קווים

בירושלים ,

אבותיה

לזכר

ובנו

יצחק

כ ' שניים

השאלה מה הרבותא בכך

?

מעשרת

הראשונים

בדרך  -כלל  .הרי אשכנזים ישבו

המשפחתית  .את עיקר המלאכה נטל על עצמו אריה

אינם

מורגנשטרן  ,שקנה לעצמו בשנים האחרונות מעמד

בירושלים במאות השנים שלפני כן וגם בכל המאה

חשוב בקרב חוקרי היישוב היהודי בארץ  -ישראל

הי " ח  ,וההתהדהות בראשוניות כאן אין בה ממש .

הפרושים ,

בפרק זה ישנו תיאור מעניין של קשיי הפרנסה בארץ -

וספרו הראשון על עלייתם  ' ,משיחיות ויישוב ארץ -

החותם

במאה הי " ט  .הוא התמחה בחקר עליית

ישראל '
()ן)

ראוי  ,לדעתי ,

הספר מבוסס בעיקרו על אוסף של

הללו  ,שנכתבו על  -ידי חוקרים

6

2

5,

עורר כזכור פולמוס נרחב בקרב קהיליית

ראה למשל מה שהעיר על כך ג ' קרסל במבוא לספרושל

א ' עץ  -הדר ,
תק " ץ  -תר " ף
3

אילנות ,

לתולדות היישוב

( , ) 1920 - 1830

ישראל

הי " ט .

4

.

א ' בן יעקב ירושלים בין החומות

.

:

לתולדות משפחת

מיוחס ירושלים תשל " ז .
5

.

נ ' אפרתי משפחת אלישר בתוככי ירושלים  ,ירושלים

תשל " ה .

בראשית

המאה

מפתחי

והחרטים נאלצו לכתת רגליהם למצרים ולתורכיה

בארץ  -ישראל ,

תל  -אביב תשכ " ז .

מדויקים

.

א ' מורגנשטרן משיחיות ויישוב ארץ ישראל  ,ירושלים

תשמ " ה .
6

הנ " ל  ,גאולה בדרך הטבע  ,אלקנה תשמ " ט .

עם הטפר

לתולדות משפחה ירושלמית

:

על  -מנת להתפרנס  .מכיוון שעיסוקם הביאם למגע

ש ' אין גם להעלות על הדעת שהיתה בהם סקרנות

שוטף עם האוכלוסייה הערבית והתורכית  ,הם למדו

דתית לשמה להכיר את הנצרות מבית מדרשה של

מספר שפות  .ר ' שלמה שימש כשליח קהילות ארץ -

החברה להפצת הנצרות '  .אך בהמשך הוא סותר את

ור ' יצחק הפך לאחד מדוברי

עצמו גם בנקודה זאת  ,וכותב ' כי הפרושים הופתעו

לתפוצות ,

ישראל

לטובה מיחסה של הכנסיה האנגליקנית והמילינא -

היישוב האשכנזי בפני השלטונות .

פרשה מיוחדת במינה היא קשריהם שלהאבוהבן
פ"ח

מראשי

וכמה

הפרושים

עם

כלפי

ריסטים

השונה

היהודים

מהקתולים

או

המיסיונרים

מהכנסיה המזרחית '  ,שאותם הכירו  .יתר  -על  -כן  ,הם

הנוצרים בירושלים ומחוצה לה  .לסוגיה חשובה זו

מצאו קשר עם המיסיונרים מצד תורות הגאולה

שהמחבר דן בה במבוא  ,הוא הקדישלא מכבר מאמר

שוב לוויכוח על התורה

שלהם .

מבלי להיכנס

בחלו בעזרת

המשיחית של הפרושים  ,שדומני כבר מוצה  ,כיצד

המיסית  .בבואם לקדם את ענייניהם בארץ  -ישראל .

ניתן להגדיר זאת אם לא בסקרנות אינטלקטואלית

מורגנשטרן למצות את ניתוח

שהיתה לכמה מראשי הפרושים לנוכח השקפות

התעודות הנוגעות ליחסי הפרושים עם המיסיון  ,עקב

מגרות אלו  .כללו של דבר  :הדברים מורכבים הרבה

התדמית של הפרושים העולה מניתוח זה ; כמה שונה

יותר מכפי שהיינו ' מצפים ' מהפרושים להתנהג על -

תדמית זו מהתדמית האורתודוכסית הקנאית של חלק

פי תדמיתם ההיסטוריוגרפית  .הביטוי ' אין להעלות

מצאצאיהם  .אף  -על  -פי  -כן  ,המחבר ראוי לכל שבח

על הדעת '  ,שהמחבר משתמש בו לגבי

מיוחד .

7

מתברר

כי הפרושים

לא

.

לדעתי ,

העז

לא

הפרושים ,

על חשיפת התעודות והפרשה  .מורגנשטרן סבור כי

מצביע

הצלחת המיסיון נבעה מאישיותם של המיסיונרים

התעודות שהביא לפנינו מורות על מגמות מורכבות

גיסא  ,הוא

ולא מרצונם של הפרושים  .אך מאידך

מציין כי בקרב הספרדים הם לא הצליחו בפעילותם .

בעליל למה היה הוא מצפה מהם  .אך

ומסובכות מאין כמותן .
הפרקים

במבוא

המרכזיים

המחקרי הם אלו

על  -פי המקור הנדון ר ' מנחם מנדל משקלוב הוא

העוסקים במעמדם המשפטי של האשכנזים בארץ -

שיזם את המגעים ולא המיסיונר  .ואכן העניין מטריד

ישראל בראשית המאה הי " ט ( עמ '  . ) 88 - 46בדיונים

את מורגנשטרן  ,והוא שואל כיצד היו הפרושים

אלה טמונים כמה חידושים חשובים  ,המבהירים את

כיצד זה סייעו למיסיון להדפיס

יחסי האשכנזים עם הספרדים ואת זיקת קשרים אלו

מהדורה עברית של התנ " ך  ,וכיצד פתרו את הבעיות

העות ' מאני ועם הקונסולים

מוכנים

לכך

?

ההלכתיות הכרוכות בכך ? תשובותיו של המחבר אינן

ליחסים עם השלטון

האירופים .

מורגנשטרן

מבחין

בהבדל

ביחסים

מניחות את הדעת  .הוא אומר שלא עשו זאת מסיבות

שנתהוו בין הספרדים לאשכנזים בחברון ובצפת .

אך בהמשך הוא מציין כי

בעוד בחברון חתמו הספרדים וחסידי חב " ד על הסכם

' תפישתם המשיחית הריאלית של הפרושים כרוכה

בדבר מערכת היחסים וחלוקת הכספים ביניהם  ,הרי

בירושלים ' ,

לא מצאנו הסכם כזה בצפת  .לדעתי  ,נובע הדבר מכך

מצבם

שבחברון לא היתה קהילה אשכנזית לפני המאה

הבטחוני '  .כלומר  ,הוא עצמו סבור כי אכן היה מניע

הי " ט  ,בעוד בצפת היתה קהילה אשכנזית קטנה

חומריות או

כספיות ,

היתה בצורך לספק את צרכיהם הקיומיים
ו ' נפתת

לפניהם

שביב

תקווה

לשיפור

חומרי וכספי להתחברות הפרושים עם

המיסיון ,

משהו מעין ' מצווה הבאה בעבירה '  .עוד הוא כותב

7

הלונדונית והקמח
ן
הנ " ל  ' ,הפרושים  ,החברה המיסיונרית

הקונסוליה הבריטית בירושלים '  ,שלם ה
137 - 115

,

( תשמ " ז ) ,

עמ '

במאות הקודמות .
המחבר מראה כיצד ניסו הפרושים  ,ואף
להשיג לעצמם מעמד של
' פראנקוס ' כבר סמוך
הצליחו ,

לעלייתם

ארצה .

המושג

' פראנקוס ' ,

שפירושו

שימש באימפריה העות ' מאנית החל במאה

אירופי '
הט " ז  .הוא ניתן תחילה לסוחרים הזרים

האירופים ,

6
~

יעקב ברנאי

שבאו לסחור בערי האימפריה העות ' מאנית בחסות

ובירושלים  ,בראשית המאה הי " ט  ,ערערו הפרושים

בעיקר

הנוגדות

יהודים

הקונסולים .

בארץ  -ישראל ,

רבים

תקנות

שנודעה כשיטת

לדבריהם את ההלכה  .הספרדים מצידם באו בטענת

הקפיטולציות  .העובדה כי הפרושים זכו להגנה

' דינא דמלכותא

ואילו האשכנזים השיבו

קונסולרית אוסטרית הביאה להתחזקות מעמדם גם

שאינם כפופים לדין המלכות

במאה הי " ט  ,נהנו משיטה

השלטון

כלפי

הספרדית ,

העות ' מאני

שהיתה

זו ,

וגם

דומיננטית אז

כלפי

הקהילה

בארץ  .דומני

דינא ' ,

העות ' מאנית  ,שכן הם

נתינים זרים  .לדעתי  ,הסיבה המרכזית להדפסת
התקנות '

בירושלים

בשנת

תר " ב

' ספר

היתה

( ) 1842

שהתומר שנחשף על  -ידי מורגנשטרן בסוגיה זו יש

הפולמוס בין הפרושים לספרדים על כספי

בו כדי להבהיר את התחזקות מעמדם של הפרושים

והמבוא הארוך של הרב שלמה משה סוזין לספר זה

בהמשך המאה הי " ט  .ראויה לציון כאן דמותו של

יוכיח .

הקונסול האוסטרי בחלב  ,היהודי אליהו

דה  -פיג ' וטו ,

אבוא

העזבונות ,

עתה לומר כמה דברים על התעודות

איגרות

שאליו פנו הפרושים במאבקם כנגד הספרדים בנוגע

המוהדרות שפורסמו בספר  .נדפסו כאן

לזכויות ה ' פראנקוס ' שלהם  .דמותו ופעילותו ראויים

עם אפאראט מדעי  .כמו כן מצויים בספר העתקות

וחומר תיעודי עשיר אודותיו מצוי

וצילומי תעודות נוספות ללא הערות  .לפנינו אפוא

למחקר

מקיף ,

34

אוסף מרשים ביותר  ,שקיבוצו באכסניה אחת מהווה

בארכיון הממשלתי בווינה .
תרומה נכבדה מעלה מורגנשטרן לסוגיית היחסים

ברכה מרובה לחוקר וללומד  .מבקש אני להציע

בין הספרדים והאשכנזים בצפת ובירושלים בראשית

פירוש שונה מזה שהציע המחבר לקלה ' אורדי '

המאה הי " ט ( מעמ '

48

ואילך )  .בהקשר זה של יחסי

המופיעה בכמה תעודות ( למשל תעודה

יב  ,עמ '

. ) 131

על

המחבר הביא את פירושו של ז ' וילנאי  ,שסבר כי

העזבונות  ,שפרץ בשנות העשרים  ,גורם חשוב ( עמ '

אולי יש לקרוא מלה זו כשם מקום  ,העיר דרעא

בתקופה

' אורדו ' ,

אשכנזים  -ספרדים  -שלטון

. ) 52

תקנות

העזבונות

מהווה

ראשיתן

הסכסוך

כבר

הממלוכית  ,והן מלוות את קהילת ירושלים במשך כל

שבסוריה  .לדעתי  ,זוהי המלה התורכית

שפירושה צבא או מחנה צבאי  .גם מלים ומושגים

מוסלמי ,

תורכיים

האומר כי עזבון שאין לו יורשים בעירו  ,השלטון

כהלכה .

התקופה העות ' מאנית  .הן מבוססות על חוק

אחרים

המצויים

בתעודות לא פורשו

יורשו  .במרוצת הדורות חכרו הקהילות הספרדיות

לפנינו מונח אפוא מחקר ואוסף מקורות חשובים

בארץ  -ישראל מידי השלטון את הזכות לגבות את

לתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל בראשית

העזבונות הללו לעצמן תמורת סכומים קצובים

המאה הי " ט  ,וראויים המחברים לשכחים על פרסומו

לשלטון  .במקביל התפתחה מערכת מסועפת של

ועל הצורה הנאה של הספר  .הערותי על החיבור

תקנות ודרכי גבייה בקהילות

ארץ  -ישראל ,

שכן

ההכנסות מסוג  .זה של עזבונות בארץ  -ישראל היו
גבוהות

בגלל

המבנה

הדמוגרפי

של

הקהילות

היהודיות  .עם התגבשות הקהילות הפרושיות בצפת

62

בחריפות

על

העזבונות

הללו ,

מצביעות

על

בתעודות ,

ואני תקווה שהן תשמשנה את המחקר

בעתיד .

החומר ההיסטורי העשיר הגלום

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -ישראל  -קשרים
בשלהי המאה הי " ט
נתן אפרתי

הקדמה
שלושה ארגונים  ,ששמו להם למטרה לתמוך בארץ  -ישראל  ,פעלו בקרב יהדות ארצות  -הברית

משנות השלושים ועד שנות השמונים של המאה הי" ט  .ארגונים אלו היו קשורים לאגודות סיוע
ליהודי ארץ  -ישראל שפעלו במערב  -אירופה  ,וזיקתם אליהן היתה הדוקה הל מהצד הארגוני והן
מצד מגמות

הסיוע .

ראשיתה של התמיכה בארץ  -ישראל בכינונה של חברת תרומות הקודש בניו  -יורק בשנת
חברה זו פעלה במסגרת התמיכה המסורתית בעניי או

הפקידים והאמרכלים באמשטרדם .

-,

; 1833

ישראל  ,ועמדה בקשרים עם אגודת

חברת צפון  -אמריקה  ,שנוסדה בשנת , 1853

הידקה את

!

שיתוף  -הפעולה בין יהודי אמריקה למונטיפיורי  .שיאה של התמיכה בארץ  -ישראל בפעילותו של
ועד הצירים של יהודי ארצות  -הברית

'

) Israelites

of Delegates of

 , ( Boardשבניגוד

לקודמיו היה ארגון על  -קהילתי  ,שגילה עניין ביישוב בארץ  -ישראל  .הוועד נטה להינתק מיעדי
הסיוע שבהשראת מונטיפיורי  ,ובראשם התמיכה בעניים  ,ולהתרכז בקידום החינוך החקלאי

בארץ  -ישראל  ,בהתאם לקו שאימצה חברת כל ישראל חברים  .מיזוג ועד הצירים עם איחוד בתי-
הכנסת העבריים בארצות  -הברית

) Hebrew Congregations

~ (UIllon of

בשנת , 1878

הוסיף יתר תוקף לעמדת יהודי אמריקה  ,ובמסגרת ארגון זה פעלו מעתה גם חוגים של יהדות

הרפורמה .

שנים אחדות מאוחר יותר  ,בעקבות האירועים במזרח  -אירופה  ,שהגבירו את גלי

ההגירה היהודית לאמריקה  ,הפנה גוף מרכזו זה את עיקר משאביו לקליטת המהגרים  ,וחזר בו מן
העניין שגילה עד אז
*

בארץ  -ישראל .

2

שבין
הקשרים נתונה
דינור  .תודתי
מערכת
מכון
את
במסגרת
נערך שיבחן
המחקרמקיף ,
מאנית .ממחקר
והוא חלק
אטינגר ,העות '
שמואלהתקופה
פרופ 'בשלהי
שלבאוץ
היישוב
לביןלזכרו
מוקדש
אמריקה
מאמר זה
יהודי

לידידי יוחאי גואל מיד בן  -צבי והפרופסורים יונתן סרנה ובני קראוט מסינסינטי  ,ארה " ב  ,על
1

נוסדה כניוארק בשנת תרי " ג

( ) 1853

להטבת מצב עניי ירושלים על  -ידי

הערותיהם .

הר ' שמואל בר " מ אייזקס ז " ל  ,יליד

אשכנז  ,וחבריו בהשתדלות השד " ר מירושלים הרא " נ ויינשטיק ז " ל  .ראה  :שמש צדקה  ,הוא ספר זכרון חשבון

ומפעל בית הועד הכללי  ,ירושלים  ( 10אייר תרמ " ט  -חשוון
2

על ארגונים אלה ומטרותיהם  ,וכן על שלילת העלייה לאו

מירב המשאבים לקליטתם באמריקה ראה " :
כא " י

, ' 1881 - 1833

שלם  ,א

( תשל " ד ) ,

עמ '

-,

תר" ן ) .

ישראל כפתרון לאומי לכלל יהודי רוסיה והקצאת

קלנר  ' ,ראשית התארגנותן של קהילות יהודי ארה " ב לעזרת ה = שוב

. 426 - 377

לנע

)

בית הכנסת אוהב

שלום  ,בראונסוויל ,

ניו יורק
( ) 1906

עלוות מעמדה של אמריקה במערכה על גיוס כספי

ה ' חלוקה '

שיטת ה ' חלוקה ' הופעלה באמצעות הכוללים  ,שהתארגנותם היתה על בסיס של עיר  ,מחוז או ארץ
מוצא משותפים

בגולה .

3

סדרי ה ' חלוקה ' ואחוזי הקצאת הכספים לקהילות הספרדים והאשכנזים

נקבעו למעשה על  -פי שתי אמות  -מידה  :האחת  -משקלן  ,מעמדן ועוצמתן של הקהילות הללו
באוץ  ,והאחרת  -זיקתן וקשריהן לקהילות  -האם
בתקצ " א

( ) 1831

שלהן .

ההסכם שנחתם בין שתי העדות

קבע ותחם את אזורי ההשפעה של כל עדה  .נחיתותם של האשכנזים לעומת

הספרדים היתה בולטת באותה עת  ,והתבטאה הן בהעדר מעמד חוקי כלפי השלטונות
העות ' מאניים והן במספרם הזעום לעומת הספרדים  .הספרדים ניצלו את עליונותם זו כדי להכתיב

תנאים הנוחים להם .

4

העדות הראשונה המצויה בידינו לעימות שהתגלע בין שתי העדות בירושלים על כספי

ההכנסות מאמריקה היא ההסכם שנעשה ביניהן בשנת תרל " א ( . ) 1871 - 1870
בין הספרדים והאשכנזים על דבר כספי אמריקה וקליפורניה '  .הספרדים מצידם

הסכם זה כונה ' פשר

הראשונים ' של האשכנזים במאמציהם לכונן מגבית לאיסוף כספים לאו

-,

מכירים ב ' זכות

ישראל באמריקה ,

64
3

4

מ ' פרידמן  ' ,על מבנה הנהגת הציבור והרכנות ביישוב הישן האשכנזי בשלהי השלטון העותמאנ "  ,פרקים
בתולדות היישוב היהודי בירושלים  ,א  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' . 278 - 276

"

ריכקינד  ' ,דפים בודדים '  ,א " ל סוקניק

. 156- 153

ו" פרס

( עורכים )  ,ירושלים  :לזכר א " מ לומן  ,ירושלים תרפ " ח  ,עמ '

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -ישראל

ומסכימים ש ' הראשונים ' יקבלו את הסכום הראשון שמגיע משם  ,עד לגובה של מאה ליש " ט

לשנה .

אודות שאר הכסף תבעו הספרדים כי הוא יחולק שווה בשווה לאשכנזים

ולספרדים .

5

האשכנזים אמנם סירבו לקבל את ההצעה של הספרדים  ,אבל ניאותו להקצות להם חלק מסוים
מההכנסות שבאו מאמריקה בתור פיצוי והכרה מצידם באחריותם של הספרדים לכלל היישוב
בעניינים שבינו לבין האוכלוסייה והשלטונות  ,אחריות שבגינה נתחייבו בתשלומים והיטלים

שונים .

6

הסדר זה עמד בתוקפו עד אמצע שנות השמונים  ,ואז בוטלה זכותם של הספרדים לקבל חלק

מסוים מן ההכנסות מאמריקה  .לטענת האשכנזים  ,לא היו הספרדים ראויים לזכות זו כשלעצמה ,
והיא הוענקה להם
1884

מכוח ההסדר שאליו הגיעו הצדדים בשנת . 1871

בטלה לדידם של האשכנזים זכותם של הספרדים לכספים

עם ביטולו של הסדר זה בשנת

אלה .

7

בד בבד גדלו בשיעור ניכר הכנסות הממסד האשכנזי בארץ מכספים שנשלחו מאמריקה  .בשנת

תרמ " ד נוסדה בניו  -יורק חברת ' מחזיקי עניי ארץ  -ישראל '  8 ,ובתרמ " ו שוגר למדינות אמריקה
השד " ר חיים הלוי  ,ובמסעותיו עלה בידו להגדיל את ציבור התורמים ואלה שנענו הציבו קופות
למען

ארץ  -ישראל .

9

שינויים אלה שיפרו לאין ערוך את מעמדם של האשכנזים  ,ופגעו בספרדים  ,שנותרו מחרן
למעגל מקבלי ההכנסות מאמריקה  .היה בכך כדי להשפיע השפעה מכרעת על מקומן ומעמדן של
שתי העדות ביישוב היהודי  ,והמאבק ביניהן התעצם בשנים אלה והגיע לשיאו  .העדה האשכנזית ,
שהגבירה את כוחה וחילה  ,ביקשה למצות עד תום את היתרונות שעמדו לזכותה ולהשיג לעצמה
מעמד עצמאי מוכר ובלתי תלוי

בספרדים .

!0

בראש מעייניה של העדה הספרדית  ,שהיתה שרויה בתהליך של צמצום תחומי שליטתה  ,עמדה

השאיפה לקנות אחיזה בקהילות היהודיות החדשות  ,שנוסדו בעקבות ההגירה ממזרח  -אירופה ,

ובראש ובראשונה בקהילות בארצות  -הברית  ,שהחלו לתפוס מקום נכבד בהכנסות הכוללים
5

6

' תוכן פעולות ועד העדה הספרדית  ,ירושלים '  ,מורה לצדקה  ( 3 ,תרנ " ב  -תרנ " ג) ; שם  ( 5 ,תרנ " ג -תרנ " ד) .
' משיב דברים נכוחים '  ,שם  , 5 ,עמ ' . 33 - 23
י ברטל  ' ,בירורים בשולי תזכיר כולל הספרדים בירושלים משנת

תרט " ו '  ,ציון  ,מג ( תשל " ח )  ,עמ '

ראה גם

:

. 118 - 97

מסקנתו של ברטל היא כי מה שהעיק ביותר על הספרדים היה אי יכולתם לשלם את הריבית השנתית על
חובותיהם המצטברים  ,ולא ההיטלים ותשלומי השוחד שנדרשו להעלות לפקידים העות ' מאניים ולאוכלוסייה
7

8

9

המקומית .
שמש צדקה  , 8 ,משיב חכמים  ,ירושלים תרמ " ח .
שמש צדקה  ( , 10 ,אייר תרמ " ט  -חשוון תר " ן )  .בשנת תרמ " ד יסדו יוצאי גליציה בניו  -יורק את חיבת ירושלים  ,כדי
להעביר כספים לבני מדינתם שבירושלים  .ראה שם  ,עמ ' . 5
בחוכרות ' שמש צדקה '  ,לשנים תרמ " ו  -תרס " ג מופיעות רשימות מפורטות של חברות  ,גופים ואישים במדינות

אמריקה  ,שעסקו באיסוף כספים עבור ממסד ' היישוב הישן ' האשכנזי  .המגמה הכללית מצביעה על עלייה

שנתית מתמדת כהיקף הקהילות  ,שהצטרפו למגבית גיוס הכספים עכור ' היישוב הישן '  .פעילות מוגברת במיוחד

התנהלה בשלוש ערים  .בניו  -יורק פעלו חברת מחזיקי אוץ  -ישראל  ,בראשות הרב י " צ קנטרוב " ן והרב הכולל
יעקב יוסף ( מתרנ " ח היה כ " צ שרהזאהן אחד

הגבאים ) ;

סובאלק ק " ק  -אורח חיים ( בראשות הרב א ' הלוי

בית  -מדרש קהילת ישורון ; חברת חיבת ירושלים  :חברת

הרצברג ) ;

ר " א הכהן וש " פ שמיגלסקי  .בשיקגו פעלו הרבנים

מ " מ לוינזון  ,ג ' לסר  ,ר " י קאמיסארסקי ; מ ' מאריס וא " י בריל  .בבלטימור פעלו חברת שבת אחים ; חברת חיזוק

אמונה ( בראשות ד " ר א ' פרידננולד ואב בית  -דין הרב

( כראשות מ ' שטרויס ) ו"
10

הלוי

שנברגר ) ;

חברת

אוץ  -ישראל ;

חברת שארוגז ישראל

פרידנוולד .

נ ' אפרתי  ' ,איחוד בין העדות בירושלים  :שתי טיוטות ומקור  ,גלגולו של נוסח '  ,קתדרה ,

נ. 75 - 6

י

28

( יוני

 , ) 1983עמ '

65

בארץ  -ישראל  .מטעם זה שיגרה העדה לאמריקה שד " ר אשכנזי מטעמה  ,אליעזר הויזדארף  ,והוטל

עליו לבדוק את האפשרויות לגייס שם כספים עבור מוסדותיה  .וי

66
66

הס ל

11

ך ד
שנית השמונים ובראשית שנות התשעים התנהלה מלחמת קונטרסים בין שתי העדות על
מכתבי שד " ר הספרדים ח " א הויזדארף כמהלך שהותו בניו  -יורק ובבוסטון  ,פ ' חוקת תר " ן  ,כ ' בתמוז תר " ן ,
באוגוסט  ; 1889ו  2 -מכתבים ללא תאריך מאותה שנה ( 889 / 90נ )  ,בסל " א  ,כי " א  ,ארכיון אלישר 1271 , 502 ,

18

ס. 4

יהדות אמריקה ויהודי או -ן  -ישראל

מאמריקה .

חלוקת ההכנסות

משלהן ( כגון

:

הספרדים גרסו כי הקהילות החדשות  ,שאין להן בארץ כולל מיוחד

2ן

אמריקה  ,קליפורניה  -שבה התנהלה  ,ככל הנראה  ,מערכת עצמאית של איסוף

כספים  ,אוסטרליה  ,דרום אפריקה וכו ' )  ,מייעדות את תרומותיהן לכלל היישוב הירושלמי  ,ואינן
מבדילות בין אשכנזים לספרדים 3 .י הם תבעו מהאשכנזים להכיר בדרישתם זו ולאמץ את הנוהג

שלפיו פועלת מזה שנים חברת צפון  -אמריקה  ,בראשות מאיר אייזיקס  ,המעבירה חלק מהכנסותיה
על  -שמות שני ראשי העדות

בצוותא .

4ן

הכרה בתפיסה עקרונית זו משמעותה המעשית לגביהם

היתה הודאה בכך שיש להעביר להם אחוז קבוע של ההכנסות מקהילות אלו ואמריקה

בראשן .

האשכנזים לא שללו על הסף גישה זו  ,ואף העמידו עצמם מלכתחילה כמי שהדברים מקובלים
עליהם במה שנוגע לתרומות הנאספות מיהודים אזרחי אמריקה הגרים שם מימים ימימה  ,אבל הם

תלו את אי -מימושה של גישה זו בהעדר הסכמה לכך מצד התורמים באמריקה  ,שלדבריהם
מתנגדים להעברת

כספים לספרדים .

5ן

תורמים אלה היו יהודים ממזרח  -אירופה  ,שהיגרו לאחרונה

לאמריקה  ,והעמידו קופות למען ארץ  -ישראל בהשפעתם של שדיירי האשכנזים
על דרישתם שכספים אלו יועברו רק

6ן

והם עמדו אפוא

לאשכנזים .

טענותיהם של הספרדים ותביעתם להכרה בזכותם לקבל חלק מההכנסות מאמריקה לא נפלו
אפוא על אוזניים קשובות  ,לא אצל האשכנזים בירושלים ולא אצל הממונים על הכספים

באמריקה .

פני הדברים נותרו ללא שינוי  ,למעט חלקם של הספרדים מחברת צפון  -אמריקה ,

שנקבע עוד בימי

מונטיפיורי .

הדריכה במקום  ,שמשמעותה עבור הספרדים היתה המשך הידרדרות מצבם  ,כפתה עליהם
מהלך מרחיק לכת  ,שלא היה לו אח ורע בתולדות יחסי שתי העדות  .באמצע שנת תרנ " ג

( ) 1893

עברו מזכירי בית  -החולים האשכנזי ' ביקור חולים ' למלא אותו תפקיד בבית  -החולים הספרדי

' משגב לדך '  ,ונטלו עימם  ,שלא כדין  ,את רשימות התורמים הקבועים בארץ  -ישראל  .ראשי העדה

הספרדית לא יזמו צעד זה  ,אך נתנו לו את ברכתם בדיעבד .

7ן

תוצאה מיידית של אירוע זה היתה

בלבול ומבוכה בין התורמים בחךן  -לארץ והתמעטות ההכנסות של

האשכנזים .

הספרדים ,

לראשונה בתולדות מאבקם עם האשכנזים על ההכנסות מאמריקה  ,חרגו מגישתם המסורתית
הפסיווית  ,ופנו במישרין לתורמים
12

בחקן  -לארץ .

מהלך זה עלול היה לדרדר את יחסיהם עם

האשכנזים פרסמו את הקונטרסים  :משיב חכמים ( לעיל  ,הערה

; )7

אמת מארץ תצמח  ,ירושלים תרנ " ד  -תרנ " ה

והספרדים פרסמו את הקונטרסים  :דמעת עשוקים  ,ירושלים תרנ " א ; שלום שלום ואין שלום  ,ירושלים

;

תרנ " ה .

עשוקים  ,שם .
 ( 3תרנ " ב  -תרנ " ג )  ,עמ ' ד -ו .

13

קונטרס דמעת

14

מורה לצדקה ,

15

משיב חכמים ( לעיל  ,הערה

; )7

גם בן  -יהודה נדרש לסוגיה זו  ,והביע את השתוממותו על האפשרות שהמופקדים

על הכספים באמריקה פקדו שלא לתת מהתרומות לספרדים  .הוא מביא בשם הספרדים כי אחד מראשי חברת

מחזיקי אוץ  -ישראל באמריקה  ,קנטרוב " ן  ' ,איננו זוכר '  ,שכתב כי לא יעבירו כספים לספרדים  .ראה  :א ' בן -
יהודה ( עורך )  ,ספר האור  ,ירושלים תר " ן  ,עמ ' ד  -ה  .נדמה לי כי דווקא לאור תגובה פושרת  -מתחמקת זו של
הממונה  ,אכן יש רגליים לטענת האשכנזים שהתורמים האמריקנים לא רצו או אף התנגדו להעביר כספים

לספרדים .
16
17

ראה  :שמש צדקה  ( 5תרנ " ד  -תרנ " ה )  ,עמ ' . 31
הרב סלנט כתב לרב יש " א ברכה  . . . ' :והוכחתיו על הפצת מכתבים בין נדיבי אשכנזים מה שאין אשכנזים עושים
כן לנדיבי הספרדים בהזהרם מהשגת גבול  .אבל תשובתו הייתה שלא ממין הטענה  ,היינו שיותן להם חלק
ממעות אמעריקא '  .ראה  :שמש צדקה  ( 5תרנ " ד  -תרנ " ה )  ,עמ '  . 30והשווה  ' :מכתב גלוי ' של הרב סלנט וראשי
האשכנזים לרב יש " א ברכה  ,תרנ " ד  ,בסל " א כי " א  1271 , 505 ,ס . 4הרב סלנט טוען שם גם שהספרדים אינם
מעבירים חלק מן התרומות המגיעות אליהם מתורמים אשכנזים אל עניי האשכנזים .

)( 7

נתן אפרתי

האשכנזים לעימות כולל על כספי התורמים באמריקה ובאירופה  ,שסיכוייהם לצאת ממנו וידם על
העליונה היו קלושים ביותר  .ואולם  ,חודשים מעטים אחר כך נקלע ' היישוב הישן ' האשכנזי
לעימות קשה פי כמה מצד היקפו ועוצמתו עם ' היישוב החדש '  ,בגלל מאסרו של אליעזר בן -

יהודה .

אירוע זה הרעיש את דעת  -הקהל והעיתונות היהודית בחרן  -לארץ  ,שנרתמו והופעלו

8ן

בעניין זה

ביוזמתם של חובבי  -ציון ובני -משה  ,וגרץ למפנה מכריע במעמדה של העדה הספרדית .

שיתוף  -פעולה בין הספרדים לחובבי  -ציון
בתוקף הנסיבות החדשות מצאו הספרדים בחובבי -ציון ובבני  -משה בעלי  -ברית במאבקם נגד
האשכנזים בני ' היישוב

הישן ' .

הם הגבירו את מאמציהם לחדור לאמריקה  ,להבקיע את חומת

9ן

המונופולין האשכנזי  ,ולזכות בהכנסות ממנה

במישרין .

העיתונות היהודית באירופה פתחה

לפניהם את שעריה  ,ואפשרה להם לשטוח את טענותיהם נגד יריביהם בסוגיית ההכנסות  ,בו בזמן
שננעלו דלתותיה לפני הממסד

האשכנזי .

20

בד בבד העלו הספרדים דרישות חדשות הנוגעות

לקביעת הקריטריונים לחלוקת ההכנסות ואיימו לתבוע התערבות והכרעה של דעת  -הקהל
היהודית בחבן  -לארץ בעניין זה  .י 2גם צעדים אלה עדיין לא הוציאו את הספרדים מעמדתם

הסבילה  .הם ציפו כי בעקבותיהם תבוא תזוזה כלשהי מצד האשכנזים כלפי

תביעותיהם .

על  -ידי שיגור שד " רים במישרין לאמריקה  ,נזקקו הספרדים לעזרתו של גוף מקומי בתוך הזירה
היהודית האמריקנית  .גורם זה נמצא בדמות אגודת שבי  -ציון בניו  -יורק  ,שקיימה מגעים הדוקים עם

אגודת בני  -משה בארץ .

22

מטבע הדברים ביקשויאשי אגודת בני  -משה  ,במסגרת מאמציהם להפעיל

את דעת  -הקהל היהודית בחרן  -לארץ  ,לעדכן את חובבי -ציון באמריקה אודות הנעשה בארץ ,
18

א " ר מלאכי  ' ,רי " מ פינס במערכות היישוכ '  ,פרקים בתולדות החשוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
ירדני  ,העתונות העברים בארץ ישראל
תשמ " ב  ,עמ '

19

, 1904 - 1863

תל -אביב תשל " ט ; "

; 305 - 303

ג'

קניאל  ,המשך ותמורה  ,ירושלים

. 164 - 143

חוגי ' היישוב החדש ' ובראשם בני  -משה ביקשו להימנע  ,ככל האפשר  ,מעימות עם ' היישוב הישן '  .ראה דברי

. 1435 / 2/ 1

20

ברזילי לאחד העם בפרוטוקול ישיבת בני  -משה  ,כ " ג כאייר תרנ " ה  ,אצ " מ ,
' שמעו הרים ריבנו ובקשתנו '  ,המגיד  ,ז ' באדר תרנ " ד ; " קלויזנר  ,התנועה לציון ברוסיה  ,ב  -ג  :מקאטוביץ עד

באזל  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '
21

. 323 - 282

דרישתם העיקרית של הספרדים הייתה כי ' לכל עדה או מפעל מועיל תהיה זכות לבקש עזרה מאת כל איש
ישראל בכל מקום ללא הבדל  . . .כל הכספים יבואו ע " ש שני רבני העדות . . .

על הפתקאות המודבקות על

הקופות יבואר היטב כי הכספים בעד כל הכוללות אשכנזים וספרדים '  .הם תבעו הערכה מחודשת של הקצאת

הכספים מאמריקה לפי מספר נפשות ולא לפי השתייכות עדתית  .ראה  :שלום שלום ואין שלום ( לעיל  ,הערה
עמ '

. 19

דרישה דומה העלה כבר בן  -יהודה ( לעיל  ,הערק

ואמת '  ,הצבי  ,י " ג כתמוז
22

, ) 15

עמ ' ב  -ט  .וראה גם

:

, ) 12

ח " א ואלירו  ' ,דברי שלום

תרנ " ה .

אגודה זו נוסדה בשבט תרנ " א  ,לשם ייסוד מושבות והתנחלות חבריה בארץ  -ישראל  .בשנים תרנ " ג  -תרנ " ה
התנהלה התכתבות כין נשיא חובבי  -ציון בניו  -יורק  ,א ' רוזנברג  ,לבין אגודת בני  -משה בארץ אודות רכישת קרקע

עבור כמה עשרות מאנשי שבי  -ציון  ,שביקשו להתנחל בארץ  .רוזנברג ביקר באו

,

פעמים אחדות במחצית

הראשונה של שנות התקועים  ,נועץ והסתייע בראשי בנרמשה בענייני רכישת קרקעות  ,התעניין בפעילותם של
ץ)( 2

חוגי ' ה = שוב החדש ' וגילה נכונות לסתע להם בקידום ענחנים בתחומי החקלאות והחינוך  .ראה  :מכתב א '
רוזנכרג לי ' שיף  12 ,ביולי  , 1916ארכיון שיף  ,סינסינטי  ; AJA 454 ,פרוטוקול של ישיבת בני  -משה  " ,בטבת

וט " ו כשבט תרנ " ה  ,אצ " מ ,
1435 / 2 / 1

;

; 1435 / 14/ 3

א " ר מלאכי  ' ,שבי ציון '

:

כ " ז באייר תרנ " ג  ,אצ " מ ,

; 1439 / 14/ 1

' לתולדות חיבת ציון באמריקה '  ,הדואר ,

כ " ט ככסלו תרנ " ה  ,אצ " מ ,

 ( 16ט " ז

בתמוז תרצ " ז )  ,עמ '

 . 52 , 53 - 55 , 82 , 90 - 91 ; 538 - 537קק  York 1965 ,שלםא  ; 14 . Feinstein , American Honism / 884 - / 904 ,י '
קלותנר  ' ,אדם רוזנברג '  ,א ' קוצר ( עורך )  ,הנשכחים  ,ה ,

תל  -אביב תשי " ט  ,עמ ' . 213 - 95

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -ישראל

ולהביאם לידי מעורבות באירועים  .דוד יודילוב "ן יזם את הפניות לאמריקה ובראש  -ובראשונה
לעיתון ' יידישער רעקורדער ' עורכה החדש של עיתון זה  ,שהתמנה באותה עת  ,היה משה מימו ,

מאנשי הביל " ויים שירד מהארץ לאמריקה  .יודילוב"ן חיווה את דעתו במכתבו ליונם  ,חמיו של
אליעזר בן  -יהודה  ,כי ' לפי דעתי  ,צריך אדוני בעצמו לכתוב לכל עתוני [ ההדגשה

במקור ]

אמריקה  ,גם הז ' רגונים וגם העברים הנאמנים לציון  ,ולהודיע להם בפרוטרוט כל דבר כפעם

בפעם . ' . . .

23

לדבריו  ,העבודה שמשקיעים באירופה רבה מאוד  ,אבל אסור לוותך על אמריקה  .הוא

גרס  ,ככל הנראה  ,שאמריקה הולכת ותופסת מקום מרכזי בעולם היהודי  ,וייחס חשיבות רבה
להבאת הדברים אודות ההתפתחויות סביב מאסרו של בן  -יהודה לידיעת הציבור היהודי בה  .הוא

.

הציע להרחיב את חוג המנויים באמריקה על עיתונו של בן  -יהודה בדרך זו ניתן יהיה להקל את
מצבו הכספי של העיתון  ,ומצד אחר  ,לעדכן את קהל הקוראים ולהכניסם בסוד האירועים מנקודת
מבטם של חוגי ' היישוב
בספטמבר

1894

החדש ' .

24

הגיעו מיכל הכהן ויצחק אשכנזי  ,שלוחי ' משגב לדך '  ,לאמריקה  .ב ' העברי '

הניו  -יורקי התפרסמה כתבה של ש " א טיקטין מירושלים  ,ובה בירך אותם לדרכם  ,העלה על נס את

חשיבות מפעלם  ,ואיחל להם הצלחה בגיוס כספים .

25

פעילות זו של שלוחי העדה הספרדית

באמריקה  ,שנועדה לנצל את האווירה השלילית ששררה בעולם היהודי נגד ממסד ' היישוב הישן ' ,

לא נותרה זמן רב ללא תגובה  .חוגים מקרב הממסד האשכנזי שיגרו פניות לאישים ולעיתונים
באמריקה  ,שבהן גינו את השד " רים ומסע שליחותם ותבעו מהפעילים שם להפסיק שליחות זו

לאלתר .

26

אחתתם והסתמכותם הן של האשכנזים והן של הספרדים על הרב יצחק אלחנן  ,הגאון מקובנה ,
היתה משמעותית מאוד בגלל ההשפעה שנודעה לדבריו על מעשיהם ועמדתם של הרבנים

שאחריהם נהה עיקר הציבור היהודי באמריקה  ,שגילה עניין בארץ  -ישראל  ,ונחשב אפוא כקהל
תורמים

פוטנציאליים

תרנ " ג  -תרנ " ד

27

העדות .

לגבי שתי

לא בכדי פרסמו הספרדים בחוברתם משנת

את איגרתו של הגאון מקובנה  ,שנכתבה שנים אחדות קודם לכן  .הגאון איננו קובע

בה לאיזה צד מהצדדים בארץ  -ישראל הזכות לקבוע קופות צדקה באמריקהי אלא מסתפק בגילוי
דעתו שראוי לאמץ את הנוהג שהיה קיים עד אז מבלי לסטות ממנו  .בעקבות מכתב זה  ,ולאור

התקדים של חלוקת ההכנסות לשתי העדות על  -ידי חברת צפון  -אמריקה  ,תובעים הספרדים שלא

למנוע מהם חלק מכספי אמריקה ולשגר אותם על -שם שתי העדות בצוותא .
23

28

ראשי ' היישוב הישן '

מחברת התכתבויות של ד ' יודילוב " ן מטעם בנרמשה  ,כ " א בשבט א ' תתכ " ה נתרנ " ד ]  ,עמ '

, 486

אצ " מ ,

4192 / 236נ  .יודילוב " ן היה מראשוני המורים בארץ  -ישראל  .הוא תרם רבות לקידום הדיבור העברי  ,שמנה עם

חברי אגודת בנימשה  .היה אחד משלושת עורכי עיתון הילדים הראשון בארן  -ישראל ' עולם קטן ' כצוותא עם
אליעזר בן  -יהודה ויהודה גוזובסקי.
24

שם  ,י " ח באדר א ' תתכ " ה  ,עמ '
אצ " מ ,

25

; 450

י " ס באדר א ' תתכ " ה  ,עמ '  ; 457כ " ה בטבת א ' תתכ " ו [ תרנ " ה ]  ,עמ '

, 243

שם .

ש " א טיקטין  ,העברי  ,ט " ו באלול תרנ " ד  ,אוסף מיקרופילם  , HUCירושלים ; ח " מ מיכלין ברשימה אישית מב '

באלול תרנ " ד  ,קובע בפירוש כי יציאתם של השד " רים אשכנזי והכהן היא בשליחות בית  -החולים ' משגב
הפותח

לדך ' ,

שעריו לחולים מכל העדות  ,ולא בשליחות העדה הספרדית  ,צאת כדי לקדם את טענות הנגד של אנשי

הממסד האשכנזי  .הוא מצפה אפוא ששד " רים אלו יסתיעו בשליחותם זו באמריקה בחברי חובבי  -ציון  ,אצ " מ ,

)25 / 37/219נ .
26

27
28

פרוטוקול מישיבת כני  -משה "' כ בכסלו תרנ " ה  ,אצ " מ ,

מורה לצדקה  ( 5 ,תרנ " ג  -תרנ " ד )  ,עמ '

שם ,

שם .

ו -ז .

435/ 14/3נ .

נ

( ()

כתריאל

האשכנזי בירושלים נתבקשו על  -ידי הרב של ניו  -הייבן  ,קונטיקט  ,לחוות את דעתם אם נסיונותיהם
של הספרדים להציב קופות במרכזים אשכנזיים באמריקה נעשים על דעתם ובהסכמתם  .בתשובתם
הביעו האשכנזים התנגדות נחרצת למעשי הספרדים  ,וכסיוע לעמדתם הביאו את חוות  -דעתו של
הגאון מקובנה  ,שפסק כי הקופות באמריקה שייכות אך ורק לאשכנזים

שבארץ  -ישראל .

29

מלכתחילה  ,ניאותו  ,ככל הנראה  ,הרב יעקב יוסף  ,הרב הכולל בניו יורק  ,ופעילי מגבית

האשכנזים לסייע בידי הספרדים לכונן תשתית כספית כלשהי  ,בתנאי שזו לא תכלול את ניו  -יורק .
70

29

מכתבו של ר ' ש " ז מלובלין לרב ה ' ל לוין אב בית  -דין ניו  -הייבן  ,פרשת בראשית תרנ " ה  ,ראה  :שמש צדקה ,

( תרנ" ד  -תרנ " ה ) .

15

וראה  :פנייה של הממסד הפרושי לתורמים האשכנזים שלא ישימו לב להאשמות בכתבי  -העת

ובייחוד להתקפות מצד כולל הספרדים  ,ברשימות אירועים של מיכלין  ,ח ' בחשוון תרנ " ה  ,אצ " מ ,
30

30

. 1425 /32

התואר ' הרב הכולל ' מקורי הוא לאמריקה כשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה העשרים  .אברהם קארפ קובע כי
הרב יעקב יוסף היה הראשון שהתמנה

' הרב הכולל '  ,כלומר

לתפקיד הרב הראשי של אגודת הקהילות

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -ישראל

אולם בעקבות מכתבים ששוגרו אליהם מירושלים וחוות  -דעתו החד  -משמעית של הגאון מקובנה
נסוגו אישים אלו מנכונותם לסייע  ,ותבעו למנוע מהספרדים
השד " רים הספרדים באמריקה נקלעו למבוי

סתום .

באיסור כולל להציב קופות באמריקה .

הם הפסיקו את פעילותם העצמאית  ,ופנו

לחובבי -ציון באמריקה  ,שניאותו בינתיים לגייס כספים עבורם  .בד בבד פנה הרב יעקב מאיר ,

מראשי העדה הספרדית  ,לאנשי אגודת בני -משה כדי שיתערבו אצל חובבי  -ציון באמריקה ,

שיטילו את כובד משקלם לצד הספרדים .

ן3

שני מהלכים נתבקשו בני  -משה לנקוט  .האחד  ,להדגיש

בפני חובבי  -ציון את החשיבות והתועלת שבשיתוף  -הפעולה בין הספרדים לבינם  .והאחר  ,לשכנע
את הגאון מקובנה שיחזור בו מהתנגדותו לכונן מגבית לטובת ' משגב לדך ' בריכוזי

האשכנזים .

32

סיוע מצד חובבי  -ציון האמריקנים לספרדים עלול היה להביאם לעימות עם ראשי מנגנון גביית
הכספים ל ' יישוב הישן ' האשכנזי  ,כלומר  ,עם גבאי קופת רמבעה " ן באמריקה  .אלו אספו כספים

עבור הכוללים בארץ  -ישראל  ,שהיו מאורגנים במסגרת ארגון גג שנקרא הוועד הכללי  -כנסת

ישראל  .אך כבר בראשית תקופת מאסרו של בן  -יהודה ניסו חובבי  -ציון ליזום מהלך משותף עם
גבאים אלה  ,כדי ליישר את ההדורים ולמנוע את הידרדרות המצב בירושלים  ,אלא שהעניין לא

הסתייע .

33

חובבי  -ציון בניו  -יורק התרשמו כי סיכול המהלך המשותף הוא אחת החוליות בשרשרת

ארוכה של פעולות איבה שמנהל הממסד האשכנזי של הוועד הכללי  -כנסת ישראל בירושלים

בשנים האחרונות נגד חובבי  -ציון והספרדים  ,בעוד הספרדים דווקא מצדדים לא אחת בפעולות
חובבי  -ציון  .בעקבות התפתחויות אלו התגבשה בקרבם החלטה להתייצב לצידם של הספרדים

באמריקה .

במאבקם באיסור שמנע מהם להציב קופות משלהם

פעולות להשכנת שלום בין העדות בארץ  -ישראל
החלטתם הנחושה של חובבי  -ציון להתערב התערבות פעילה לטובת שד " רי הספרדים הביאה

לנקיטת יוזמה מצידו של הרב הכולל בניו  -יורק  ,הרב יעקב יוסף  ,שביקש לזמן אסיפה רבת
( האורתודוקסיות )

באמריקה .

.

ראה Karp , 'New York chooses 8 chief Rabbi ' American Jewish :

 .נ ) .ע

 . 129 - 198קק  . Historical Quarterly Publication , 44 ) 1955 ( ,י" ר
 tl " DWITאוצר ובאונותיי ,ויו -יורק
תר "ץ  ,עמ '  . 271 - 252במכתב מאת ראשי הוועד הכללי מחזיקי עניי ארץ " -
ישראל בניו  -יורק לעורך החבצלת  ,א '

"

דרח ' אדר תרנ " ו  ,חותם הרב יעקב יוסף בתואר ' הרב הכולל לאגודת הקהילות באמריקה ' .
31

בני  -משה נשענו הרבה מאוד על עזרתם של הספרדים בכל הנושאים השוטפים שעמדו על הפרק  .מעורבותם של

אישים ספרדיים בכירים  ,כמו נ ' בכר ( נציג כי " ח

בירושלים ) " ,

נייגו ( מנהל מקווה  -ישראל ) ומ ' אנג ' יל ( מנהל

בית  -הספר כי " ח ביפו ) ,
שהתקבלו בהם  .משנת תרנ " ה גם נטלה כי " ח תחת חסותה ואחריותה את בית  -הספר של בני  -משה ביפו  .בעניינים

בפעילותה של אגודת בני  -משה היתה מורגשת בדיונים של בני  -משה ובהחלטות

שבינם לבין השלטונות העות ' מאניים נדרשו בני  -משה לא אחת לעזרתם של הספרדים  ,וביקשו מעמיתיהם
חובבי  -ציון ברוסיה ובאמריקה לפנות לחכם באשי ' שישתדל להושיב את נסים בכר במג ' לס אידארה '  .ראה

:

פרוטוקול של ישיבת בני  -משה  ,י " ב בשבט תרנ " ה  ,אצ " מ  . 1435 / 14 / 3 ,כני  -משה תלו תקוות בספרדים בנושאים

התיישבותיים  -חקלאיים  ,כגון בפולמוס סביב נושא השמיטה  .ראה

:

שם  ,ראש  -חודש אדר תרנ " ה ,

אצ " מ  ,שם .

בנרמולה גם יזמו מהלך שיביא למינויו של החכם הספרדי הרב מאיר למשרת החכם באשי ביפו  ,שכאחריותו

מצויות המושבות החדשות של חובבי  -ציון ביהודה  .ראה  :מכתב ברזילי לאחד העם  ,ד ' באייר תרנ " ד  ,אצ " מ ,

. 1435 / 2/ 1

אף נשקלה האפשרות שבני  -משה יתארגנו בצוותא כדי לקבל על עצמם לנהוג לפי מנהגי הספרדים ,

לקבל את פסקיהם ולקבוע את אורח  -החיים בבתרהספר במושבות על  -פי פסיקות חכמי
פרוטוקול של ישיבת כני  -משה  ,י " ח בכסלו תרנ " ד  ,אצ " מ ,
32

פרוטוקול מישיבת בני  -משה  ,י " ב בכסלו תרנ " ה  ,אצ " מ ,

33

תרנ " ה  ,אצ " מ . 24192/ 317/2 ,
מ ' פרידמן  ' ,עזרת סופרים '  .מכתב

הספרדים .

ראה :

. 1439/ 14/ 1

; 1435 / 14/ 3

להמו " ל  ,המלרן  ,כ " ג בכסלו

מכתב מיכלין ליודילוב " ן  ,ב ' דחנוכה

תרנ " ה .

זול

נתן אפרתי

משתתפים של כל הנוגעים בדבר כדי להגיע להסדר מוסכם  ' ,ויחד עם חו " צ יטכסו עצה לתווך את
השלום ולא יחולל

שם  -שמים ' .

34

בערב ראש -חודש כסלו תרנ " ה התכנסה לראשונה בניו  -יורק אסיפה בעלת אופי כלל  -ארצי
בהשתתפות נכבדים  ,בעלי ממון ואישים תורניים  ,שייצגו גופים ומגזרים שונים ביהדות
האמריקנית  ,שהיה להם עניין בישוב בארץ  -ישראל  .באסיפה זו הציגו שליחי ' משגב לדך ' את
טענותיהם באוזני כל הנוכחים  ,וראשי המגבית האשכנזית חלקו עליהם והביעו את התנגדותם

לטענותיהם .

בעקבות זאת נפתח ויכוח שנמשך שש שעות  ,ובסופו הוחלט לקבוע ועד מיוחד

שיורכב מתשעה נבחרים מתוך גבאי רמבעה " ן ונציגי חובבי -ציון  ,ובראשו יעמוד הרב הלל כץ
המכונה ד " ר קליין  .על הוועד הזה  ,היונק סמכותו מכוח כל המשתתפים  ,הוטל לפעול להשכנת

שלום בסוגיית ההכנסות מאמריקה  .בתור צעד מעשי ראשון נוסחו עוד במהלך האסיפה מכתבים
לשני הצדדים בירושלים  ,שבהם נדרשו להגיע להסדר מוסכם ביניהם תוך שלושה

חודשים .

35

לכאורה  ,אמור /היה כינונו של הוועד להביא להפסקת כל יוזמה אחרת מצד גוף כלשהו  ,אבל לא
כך גרסו חובבי -ציון בניו  -יורק  .הם לא הסתפקו בפנייה המשותפת של הוועד לצדדים בירושלים ,
ומזכירם  ,מאיר פרידמן  ,שיגר בשמם שני מכתבים לשני צדדים אלה  .במכתב לראשי הממסד
האשכנזי מוצגים שלושה יעדים שיש להגיע להסכמה עליהם  .הראשון  ,הריב בין האשכנזים

לספרדים אודות ההכנסות מאמריקה ; השני  ,העימות שבין ' שונאי היישוב ' ( קרי  ,חוגים ב ' יישוב
ר'

יעקב יוסף הישן ' ) לבין חובבי -ציון ; והשלישי  ,כינון שלום בתוככי היישוב בירושלים  .חובבי -ציון נוטלים
לעצמם את הזכות לתבוע תביעות אלו מכוח תחושתם שיש להם לפחות מנדט מוסרי מיהודי
אמריקה  .הם מייעצים לממסד האשכנזי שלא להעריך הערכה לא נכונה את גישתם המתונה עד כה ,
גישה שאם לא תצדיק את עצמה בתקופת הזמן שקצב הוועד המיוחד  ,תשתנה מן הקצה אל

הקצה .

36

מכתב זה  ,כשהוא עומד בפני עצמו  ,למרות התבטאותו הנחרצת כלפי האשכנזים  ,בעיקר
בסייפא  ,עדיין איננו חושף בשלמותה את עמדתם האמיתית של משגריו  .זו מתבררת לאשורה רק
בעקבות השוואה ובדיקה של נסיבותיו ותוכנו של המכתב ששוגר בתאריך זהה גם אל הראשון
לציון  ,הרב יש " א

ברכה .

המכתב לראשי הממסד האשכנזי נושא אופי של מכתב אזהרה

אולטימטיווי  ,ומכוון בראש ובראשונה אל דעת  -הקהל היהודית באירופה  .לכן הוא נשלח בגלוי
ופורסם בעיתון ' המלרג ' עוד קודם שהגיע לנמען בירושלים  .שולח המכתב הוסיף בשוליו את
ההערה הבאה  ' :המכתב נשלח ע " ש הח '

בז

יהודא ע " מ למסור אותו לידו של הגרש " ס [ = הגאון ר '

שמואל סלנט ] דוקא '  .זוהי ללא ספק הקנטה מכוונת נגד הרב סלנט  ,שהואשם על  -ידי ' היישוב

החדש ' באחריות למאסרו של בן  -יהודה .
בתכלית השינוי  ,הן במהות והן בסגנון  .המכתב אוהד מאוד  ,ומורגש שנכתב אל ידידים ושותפים
לדעה  ,והוא נשלח לכתובתם במישרין  ,ללא פרסום מוקדם בעיתונות  .הנקודה העיקרית בו היא
בקשה לשמוע מה הצעותיהם של הספרדים לכינון השלום בין שתי העדות .
37

לעומת זאת  ,מכתבם של חובבי -ציון לספרדים שונה

38

72
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שם ,

שם .

35

שם ,

שם .

36

שם ,

שם .

37

שם ,

שם .

38

מכתב פרידמן לרב יש " א ברכה  ,ט ' בכסלו תרנ " ה  ,מכון בן  -צבי  ,אוסף גאון ,
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ימים אחדים מאוחר יותר פנו שוב חובבי -ציון במכתב לספרדים  ,והזמינו מהם ' מכתב קטן

כמות ורב האיכות '  ,שבו יציגו את עמדותיהם  .חובבי -ציון מצידם שבים ומצהירים במכתבם על
מחויבותם לסייע לספרדים ומודיעים שפנו לכל חובבי -ציון שברחבי אמריקה כדי שיצרפו את
קולם ויעזרו בעניין זה  .החידוש במכתב זה הוא שחובבי -ציון מציעים לספרדים להודיע לוועד
המיוחד כי הם נכונים להזמין את ראש חובבי -ציון של ניו -יורק לירושלים ולשאת במימון הוצאות
נסיעתו  .הרקע להתפתחות מפתיעה זו היה  ,ככל הנראה  ,הצעה שהועלתה בוועד המיוחד לשגר את

כתריאל צבי שרהזאהן לירושלים  ,בשליחות של תיווך בין העדות  -צעד שלבטח עמדו מאחוריו

החוגים שהיו קשורים לממסד האשכנזי  .הצעתם של חובבי -ציון במכתבם לספרדים הועלתה אפוא
כמשקל נגד ליוזמה זו  ,ונועדה להבטיח שאם יוחלט להוציא את השליחות לפועל היא לא תהיה

73

בית וער האחרות
ר " ה אלול תרניה

לישראל בירושלם
עה " ק ת " ו

קרי ש ום ואמת

"

הברי ועד האהדות רואים חובה לעצמם להודיע לכל אחד מבני עירנו

מגדול ועד קטן  .דבר התימרות ועד האחרות למן היום הוסדו ועד עתה .

וכן  .דבר הגאביללע  .היל בשפה ברורה  .דברים כהווייתם .

כיום

יב המזז נקרא נקראנו לביהימי " ר הגאון מוה" ר

דכוללות אשכנזים פרושים וחסידים
הר " ר פישל הנבחר מכולל

.

ווארשא .

,

זימקינד

ר'

הרב

שמואל מלאנט

ששר .

ואנחנו התהומים מטה

,

הרב ר '

נ" י .

ושם נמצאו  ,הרבנים מנשלי הוער הכללי

היילפערין .

אליעזר

מוהרש " ם נ ' " אשר בו י ; יררהו ; ל הקמת וער אחדות כענינים הנוגעים אל בני

מלא ירירוה .

,

והנרש " ם השיב תום " י נמכהנ

רבים קיוהה נפשו לראוהו מום 4בירושלם

,

כי מאד מאד '  i? T Yלכו לשמוע דבר זה

בעיניו  , ,בהסכמהם  ,וכן יקום .
ומאותו היום והלאה .
הרעת ימים רבים  .בהסכמה עלינו

הי " ו .

' ש " א ברכה הי " ו להנאון

ובפרט בתשלומי מם העשכרייע ,

דבר התיסרות וער האחרות אשר ימים

,

ואהו כל מנהלי ~
הוער הראו אות רצון כעוז וחדוה

ירי שני המאורות הגדולים רבני הספרדים והאשכמים

מו " ה

ושם הובא מבהב הנאון ראש " ל

עמנו בכללם .

הרב ר ' מיכאל ברוך רייז ; ס

ונכתבו הדברים נספר בחתימה

ובמכתבם ההוא  ,כתבו מפורש שהוער יטיל איזה מסים כמוס

למען ' הי ' בירו מקורי הכנסוח לעזר תשלומי טס העשכרייע נם מתוך העיר

ומרינה ועיר ועיר .

ולהככמה

.

הית * ) ומפי הנאון דלובלין הי " ו  : ,נכ מ י הרבנים מנהל ' עדי הכוללים

המ ' ,

"

הגאבילל ; המצערה

הזאת למ ' שיוסיף

ואחריהם שאלנו מפי הנאון דנריסק

ונם מראשי מנהלי ועד השחיטה  ,ואחר שהסכימו

במחירה .

והדבקנו מודעות  ,היתנה בחכירה -

והכל למען הביא איזה הכנמה להשלומי מס העשכרייע שלא יוכלו רוב בני הניר לשלמו מקוצר

זה .

ולא ידענו מה היי בדבר

בנונ; לבני עמת ככללם ,

הצליח גירם להפוך דעתו שיבטל

להשליך

והעט לכתוב .

כי ההעוררה קטיגוריא מצד אנשים אשר כנראה אינם ' ורעים מאומה מצב העיר בכללה

הטכסינו

,

וככח

הגדול

הזה ,

ובתוספת דגרי

בכללם .

אנו  ,כי מלינים

והטרח  ,הנורא

ו שיש להם לב לרעת ולנים לראות המצב ההוה זה ; היר

,

קטגוריא וגוזמאות .

לריוטא התחתמה ,

עלינו את כל הערה הנמשכה אחרי המושבים

הנה אנחנו לא לכבודנו  .העמסנו עלינו את המשק

הי "

יד .

ובפרט ממצב האשכנזים בפרטן  ,והולים ; צמם באילן גדול הוא הרב הנאון מבריסק נ " י שכנראה

שנית את  ,כבור האשכנזים ביהוד וכל כביד כני עמת שבארצנו
ושומעים

ואחר ' שוב

לקחת תיטלום קטן מכשר צאן ונקר שהרמות נתונה על זה מהממשלה יר " ה בכל מדינה

שאלנו ראשונה אח פי הרבכם הגאונים טעים השנים

כולם פה אהד  ,הסכמנו להשכיר

פנימה .

הרה " ג הי " ו ,

נהאספנו אנחנו חברי הוער פעמים רבות לבקש מוצא לכסף כפקודת

11

,

ההם .

מעשה שטן הצליח

,

שאין הפה ' כול לדבר

ונחנו מה כי ילינו עלינו ?

הזה  ,כי אם לעשות רצון הרבנים הגאונים וראשי העדות

ובכל כחנו אנו עומרים לפקח על טובת בני

עמנו הצבור

והיחיד  ,ומכלים אנו זמננו הנתון לעסקינו  - .ואולם  .אם אולי דעת הרבנים הנאטים לבטל וערנו  .או לבחור אחרים במקומנו .
הננו מוכנים ומזומנים להניח מקומנו גלי שום איחור וסירוב כלל  .ולע " ע עד שיבואו אלינו מכתב מארבעה הרבנים הגאונים
,

הנו כולם או רונס לנטל

ועדנו ,

.

אנו ח יבים לשומרו מכל משמר נה  ,טקט

גיס חיים אהרן ואלירו גיס יוסף ריבלין

ט
להשגיח על

יבמכתב שבתבנו

אלט

ביחיד לשאל

הכשרית כאשר ער כה .

תחח השגחהס

כרוז ועד האחדות ,

"

ס

אלימלך פערילמאנן גיס נמים בכר

הפכמתז על הטלת המם על חבשה

 ,חל  ,נז

,

( ) 1895

,

פג  ,הדר גאלו שיחזק ידי רבני ער השחיטה _ היו

וכן נבקשם גם כעת זההיצאה המוכרחת הררז ה  .לתשלומי שכף השוחטים

כראוי

אלול תרנ " ה

וכטחה .

כי עינינו

רןא1ת

א ת

הנולד

!

.

והשזמר ם

והמנקרים

 ,תהי '

יהדות אמריקה ויהודי אורן  -ישראל

חד  -צדדית על  -פי נטיות ליבו של השליח המוצע  ,המצדד ביישוב

האשכנזי .

39

ההצעה לשיגורו של שליח מאמריקה היתה רק אחת האפשרויות שהועלו בדיוני הוועד המיוחד
בניו  -יורק  ,והיא לא נתממשה באותה עת  .אפשרות אחרת שנבחנה היתה  ,שהצדדים יגיעו לידי

הבנה ביניהם אודות הרכב של חמישה רבנים גדולי תורה  .רבנים אלה יעלו לירושלים וישמשו
ועדת בוררים  ,שבפניה ישטחו הצדדים את טענותיהם  ,והכרעתם תהיה סופית ומחייבת  .הרכב
הוועדה היה אף הוא שנוי במחלוקת  .האשכנזים גרסו כי הואיל והמחלוקת היא אודות הכספים

שמגיעים מיוצאי ארצות מזרח  -אירופה שהיגרו לאמריקה  ,יש להרכיב את הוועדה מרבני ארצות
אלה  ,עם אפשרות שתכלול גם רבנים

מאמריקה .

40

הספרדים העדיפו שהנושא יישאר בידי הוועד

המיוחד  ,שימשיך במאמציו להשכין שלום ממקום מושבו בניו  -יורק  ,הן משום שעל  -ידי כך ייחסכו
כספים רבים וזמן

יקר  ,והן משום שחששו שעצם בואה של משלחת כזו יגביר את ההתנצחות בין

הצדדים  .עם זאת  ,אף הם העבירו רשימת רבנים המקובלים עליהם  ,שכללה את הרבנים הראשיים

בקונסטנטינופול  ,באלכסנדריה ובאיזמיר  .י4

באמצע טבת תרנ " ה שיגרו האשכנזים שני מכתבים נוספים לניו  -יורק  .האחד  ,תשובה רשמית
ליושב  -ראש הוועד המיוחד במענה למכתבו אליהם  .והאחר  ,מכמב על בסיס אישי ולא רשמי  ,שבו
פירטו לפניו את ההתפתחויות האחרונות  ,העריכו את טיבם של המהלכים שהצדדים נוקטים ,

אדם

והציגו את השיקולים המנחים אותם  .הם הדגישו כי הם מוכנים ללכת לקראת תביעות הספרדים ,

( ) 1928 - 1858

רחנבר1

לא משום שהם מכירים בצדקתם  ,אלא משום שהם מותשים מהמאבק הכפול שבחזיתו השנייה

עומדים בני  -משה  .אלה ואלה חברו נגדם יחד  ,כשהם נתמכים על -ידי חובבי -ציון

באמריקה .

האשכנזים נאלצו אפוא לורתר  ,כדי לצמצם את הזית העימות ולהשאיר מולם רק יריב אחד  -חוגי

' היישוב החדש '  42 .העובדה שחובבי -ציון באמריקה השתלבו בכל המהלכים של הוועד המיוחד
הניו  -יורקי ויש להם בתוכו נציגות משלהם  ,פסלה  ,לדידם של האשכנזים  ,את הוועד המיוחד כולו

מלזכות בגושפנקה של מתווך  ,שהחלטתו תהיה מקובלת עליהם .
תוכנו של מכתב זה לא הגיע לידיהם של חובבי  -ציון בניו  -יורק  ,אבל באסיפת הוועד המיוחד
נקרא מכתבם הרשמי של ראשי הממסד האשכנזי ליושב  -ראש הוועד  .הם השיבו במלים חריפות

על מכתבו של פרידמן  ,וקבלו נגד חובבי  -ציון על עמדתם

החד  -צדדית בסכסוך .

43

במענה ששיגר

אליהם אדם רוזנברג  ,נשיא חובבי  -ציון בניו  -יורק  ,הוא חוזר בו ממכתבו של פרידמן  ,וקובע כי
נשלח ביוזמתו של המזכיר ללא ידיעתו והסכמתו  .לגופו של עניין קבע רוזנברג כי איסור העמדת
קופות חדשות בעינו עומד  ,אולם רק לתקופה מוגבלת  ,ובתנאי שתהיה התקדמות משמעותית

במשא  -ומתן בין הצדדים לכינון שלום ביניהם  .נשיא חובבי -ציון היה מודע לכך שהאשכנזים
עשויים להשהות את המשא  -ומתן  ,משום שהסטטוס  -קוו נוח להם  ,והיה נחוש בדעתו כי אם תוך

שלושה חודשים לא ייכון הסדר מוסכם  ,ייטלו חובבי  -ציון יוזמה ויעמידו קופות לטובת מפעלי
39

מכתב חובבי  -ציון בניו  -יורק לרב יש " א כרכה  ,י " ג ככסלו תרנ " ה  ,בסל " א מתד " ע  ,ארכיון יש " א כרכה ,

. 503

, 40 1271

שרהזאהן היה גם המוציא  -לאור של העיתונים היידיים הגדולים באמריקה בעשורים האחרונים של המאה

הי " ט  .בעשור האחרון של המאה הוציא לאור גם את העיתון ' העבר "  ,שיצא בניו  -יורק  ,בעברית  .ראה
רוזנפלד ' ,איל העתונות היהודי מאיסט ברודוויי '  ,קשר  ( 6 ,נובמבר  , ) 1989עמ ' . 27 - 17

:

ש'

בן  -צבי  ,אוסף גאון . 81 ,

40

מכתב ראקד הממסד האשכנזי לראשי העדה הספרדית  ,ח ' בטבת תרנ " ה  ,מכון
ראשי הספרדים לוועד המיוחד באמריקה  ,ו ' בטבת תרנ " ה  ,מכון כן  -צבי  ,אוסף גאון  ,שם .

42

מכתב ראשי הממסד האשכנזי בירושלים ליושב  -ראש הוועד המיוחד הרב הלל כץ המכונה ד " ר קליין  ,י " ב בטבת

41

תרנ " ה  ,בסל " א מתד " ע  ,כולל אמריקה
43

 . 28930וראה להלן  ,נספח א ' .

העתק מכתבו של רוזנברג לרב מלנט  ,פרשת בא תת " ה  ,מכון בן  -צבי  ,אוסף גאון  ,שם  .וראה להלן  ,נספח ב ' .

עצל

-

ז
נתן אפרתי

הספרדים  .רוזנברג אף לא כיחד מהם את הרהוריו כי אם יתברר שהוועד המיוחד איננו מסוגל  ,או

איננו רוצה  ,להביא להסדר מוסכם יפרשו ממנו חובבי  -ציון וינקטו צעדים

משלהם .

44

מכתבו של רוזנברג לא רק שאיננו שונה במהותו מזה של פרידמן  ,אלא הוא אף מפרט בגלוי

אחד לאחד את צעדיהם המתוכננים של חובבי -ציון  .ההבדל הוא בניסוח  ,שהוא מעודן הרבה יותר ,
מלווה בהתנצלות אישית  ,ומשתדל להוציא מליבם של האשכנזים את הרושם כי אהדתם של
חובבי -ציון נתונה מראש לספרדים  .במכתבו לרב יש " א ברכה הבהיר רוזנברג את פשרה של הצעת
הוועד המיוחד שהועברה לשני הצדדים  ,שעיקרה כי לצד שלושת הרבנים שיוסכמו על דעת כולם

יצטרפו שני נציגים מאמריקה  ,האחד מטעם חובבי  -ציון והאחר מטעם ראשי מגבית ' היישוב הישן '

האשכנזי .

45

במכתב ששלחו ראשי העדה הספרדית באותה עת אל תומכיהם בניו  -יורק הם מעדכנים

את תנאיהם לשלום עם האשכנזים  .שני עקרונות מונחים ביסוד הצעתם של הספרדים

:

האחד ,

קביעת המפתח לחלוקת הכספים לעניים לפי מספרם  ,ללא השתייכות עדתית  ,או שיוקצה סכום

קבוע מההכנסות לספרדים לפי ראות עיניו של הוועד המיוהד בניו  -יורק  .האחר  ,לאחד את הגבייה
באמריקה שתיועד לכלל היישוב בירושלים  ,או להכיר בזכותם לכונן תשתית כספית

עצמאית .

הספרדים גם מעלים אפשרות מרחיקת לכת  -שהם עצמם משוכנעים שהאשכנזים ידחוה על הסף
כינון ועד כללי אחד שאליו יועברו כל הכנסות העדות  ,והוא לבד יכלכל את ענייניהן

לצורכיהן .
במאי

46

1895

התאספו חברי הוועד המיוחד בניו -יורק לשמוע דין  -וחשבון על ההסדר שנקבע

בהסכמת כל הגורמים באמריקה ( מנהלי מגבית האשכנזים  ,חובבי -ציון וחברי הוועד המיוחד
עצמו )

לגבי העברת כספי הצדקה לירושלים  .ההסדר אימץ למעשה את עיקרי טענותיהם של

האשכנזים  -נתקבלה טענתם כי התורמים חפצים שכספם יועבר ליוצאי מדינותיהם  ,הופסקה
שליחותם של שד" רי הספרדים והם הוחזרו ארצה  ,וכן נקבע שהאיסור לחדור למקומות שבהם
קיימות קופות בעינו  .עומד  ,ועל אחת כמה וכמה אם כניסת גורם חדש עלולה להזיק לאיסוף

הכספים עבור ' היישוב הישן ' האשכנזי  .משמעותו המעשית של סעיף זה היתה נסיגה כמעט מלאה

של חובבי -ציון מעמדתם התקיפה  ,שצידדה בזכותם של הספרדים לקבוע קופות  ' ,כי גם החו " צ
כמו הרב ד " א לעווענטאל מפהילידעלפיא והרב הד " ר גאלדבערג וכותב הטורים האלה אשר גם
הם
הם

מחברי ועד השלום  ,אף כי מאד מאד רצתה נפשם לראות בנחמת ציון בישוב החדש . . .
יודעים באמת כי מיסדי הישוב החדש היו רק מאנשי הישוב הישן ' .

אבל

47

לא מצאנו תיעוד בכתובים שעל  -פיו אפשר להתחקות אחר פשר השינוי שחל בעמדת חובבי -
ציון  .ייתכן שהוא כרוך בהתפתחויות פנימיות שפקדו אותם  ,ובעטיין נחלש מעמדה של ההנהגה
בראשות רוזנברג ופרידמן  ,שנקטה קו נוקשה כלפי האשכנזים  .ומצד אחר התחזק משקלם של

החוגים הרבניים  -האורתודוקסיים בתנועה  ,שלגביהם היה לדעתו של הרב מקובנה ולדעותיהם של
רבנים אחרים משקל מכריע שהטה את הכף לצד ' היישוב הישן '

45

) ןן

מכתב רוזנברג לרב יש " א ברכה  ,ז ' בשבט תרנ " ה  ,ראה  :מ " ר גאון  ,יהודי המזרח  ,א  ,ירושלים תרפ " ח  ,עמ '
 . 264 - 263מן העובדה שרוזנברג שיגר לרב יש " א ברכפהעתק של מכתבו לרב מלנט  ,ולא ההיפך  ,ברור למי

הייתה נתונה

~
46

אהדתו .

המכתב מקוטע וללא תאריך

אלישר
47

האשכנזי .

48

1271 , 503

;

לפי תוכנו נראה שנכתב בחודשים טבת  -שבט תרנ" ה  .בסל " א מתד " ע  ,ארכיון

ס. 4

כ " צ שרהזאהן  ' ,בשורה טובה '  ,העברי  ,כ '

באמר תרנ" ה .

48

שם ,

שם .

"

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -הראל

בד בבד נערך יושב  -ראש הוועד המיוחד לשגר מכתבי הזמנה לרבנים ידועים

באירופה -

ולתת

לאחר שקיבל את הסכמתם של ראשי העדות בירושלים  -להתכנס בירושלים לדון בנושא
לירושלים בתמוז
לו גושפנקה סופית ומוסכמת  49 .אלא שעניין המשלחת  ,שאמורה היתה לצאת
ביטל
תרנייה  ,לא יצא אל הפועל  ,משום שהרב עזריאל הילדסהיימר לא נענה להזמנה  ,ובעקבותיו

גם הרב שמואל מוהליבר את

השתתפותו .

50

בתמוז תרנ " ה נחתם הסכם בין הספרדים והאשכנזים אודות כינון ועד אחדות משותף לשתי
הוועד
העדות  .ועד זה שהושתת מלכתחילה על יסודות רופפים  ,ונכפה על הצדדים היריבים על ידי
ביכולתו
המיוחד באמריקה  ,החזיק מעמד שבועות אחדים בלבד  .אחד ממבחניו העיקריים היה
משלהם ,
להשליט את מרותו על גופים אוטונומיים בקרב העדות  ,שהיו להם מקורות הכנסה
לרב
ובראש ובראשונה על ועד השחיטה האשכנזי  ,שראשיו נמנו עם החוגים החרדיים המקורבים
מבריסק  ,והוא החזיק בידיו את המונופולין על מס הבשר וריכז בידו כוח כלכלי רב  .ועד

השחיטה

שפרסמו

ביקש לטרפד את ההסכם שהושג  ,ולערער את סמכותו של ועד האחדות  .בכרוז פומבי
תיארו את
חברי ועד האחדות בראש  -חודש אלול תרנייה  ,וכותרתו ' דברי שלום ואמת '  ,הם

השתלשלות הדברים

:

ואחריהם שאלנו מפי הגאון דבריסק הי " ו ובמכתב שכתבנו אליו ביחוד לשאול הסכמתו
על הטלת המס על הבשר  ,חלינו פני הדר גאונו שיחזק הי " ו להשגיח על הכשרות כאשר
עד

כה . . .

ולא ידענו מה היה בדבר זה  .כי התעוררה קטיגוריא

מצד אנשים . . .

ותולים

עצמם באילן גדול הוא הרב מבריסק נ " י שכנראה הצליה בידם להפוך דעתו שיבטל
הסכמתו  ,ובכח הגדול הזה  ,ותוספת דברי קטיגוריא וגוזמאות  ,מעשה שטן

הצליח .

י5

שיגור שליח של הוועד המיוחד לארץ  -ישראל
בעקבות כשלון המאמצים להרכיב משלחת של גדולי תורה שיעלו לירושלים להשכין שלום בין

העדות  ,הועלתה שוב ההצעה לשגר לארץ  -ישראל בשליחות תיווך את כתריאל צבי שרהזאהן ,
שהיה מעורה בנושא איסוף הכספים למען ארץ  -ישראל באמריקה  .הדחיפות שבביצוע שליחות זו

נבעה מכך שהמחלוקת בין העדות הגיעה באותה עת לשיאה ; היא לא הצטמצמה עוד בירושלים
 לארץ  ,ועקב כך ירדו ההכנסות' בין המקבלים '  ,אלא חרגה לתחום ש ' בין הנותנים ' בחרן

זו  .על  -מנת להרחיב  ,ככל האפשר  ,את הבסיס של שליחות זו  ,כדי שלא תישען על תמיכה

ניו  -יורק בלבד  ,הצטרף אל תומכיה גם הרב דב אריה לעוונטאהל  ,אב בית -דין של
49

50

שם ,
ע'

שם .

מהעיר

קהילת

"

רב הלל כץ

( ) 1926 - 1848

.

הילדסהתמר  ' ,מארכיון הרב עזריאל הילדסהיימר ' סיני  ,מט ( תשכ " א )  ,עמ ' צב  -צג  .הרב מוהליכר ביקש לדעת

מתי מתעתד הרב הילדסהיימר לצאת לירושלים  ,והרב הילדסהיימר השיב לו כי מוטלות עליו התחייבויות
הוראה  ,והוסיף  ' :וחךן מזה צריך קודם כל לשאול אם רוצים הספרדים בהשוואה כדי שלא ניגע לריק '  .נראה

שהרב הילדסהיימר ביכר להתחמק מן השליחות  .וראה  :מכתב הרב " ניסנבוים ל "
בסיוון תרנ " ה  ,אצ " מ ,

425 /35 /5נ .

ח " א ואלירו  " ,ריבלין  ,א ' פערילמאנן  ,נ ' בכר  .ראה

51

חתומים

52

העברי  ,ערב ראש  -השנה

:

אי  -נשטדט ( ברזילי)  ,ב " ב

תרנ" ו .

:

בסל " א מתד " ע ,

. ] 1920
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פילדלפיה  ,שעמד בראש המגבית למען ארץ  -ישראל ובראש חברת חובבי -ציון בעיר זו .
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ק
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,

נ

53

הישן ' ומצב מוסדותיו  ,מבקש לעוונטאהל לשמוע גם על מפעליו של ' היישוב החדש ' ומייחל לכך
שתוצאות שליחות זו יביאו למפנה בשאלת היישוב ויציינו ' תקופה חדשה ' של שלום ואחדות
בארץ  -ישראל  .שלושה יעדים עיקריים מנה הרב לעוונטאהל לשליחותו של שרהזאהן  :הראשון ,

ליישב את כל המחלוקות שבין ממסד ' היישוב הישן ' האשכנזי לבין מגזרי ' היישוב הישן ' ( חסידים ,

ספרדים  ,חרדים )  .השני  ,לערוך רוויזיה בנושא השד " רות ולהנהיג בה סדרים חדשים  -על  -ידי

.יי

" :םם; ::הנ:,::י' ,י":ן:מ;::ך "4י י' "יי ייית""י
"

ן

היין  .קריי.

"

קטון

/ 64ן

שליחותו לארץ  -ישראל ראוי שנעמוד על תוכנו .

"

י

1ן

הגם שאיננו מתעלם מהנושאים הקרובים לליבו של שרהואהן  ,כגון בדיקת מצבו של ' היישוב
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"

יהדות אמריקה ויהודי ארן  -ישראל

שיגור שליח משותף לכל מגזרי היישוב ובכך למנוע כפילות  ,או על  -ידי כינון מנגנון בקרה
באמריקה שמערכת השליחות תהיה כפופה לו  .והשלישי  ,לבדוק את צורכי ' היישוב החדש ' על  -ידי
קיום מגעים עם ראשי חובבי  -ציון באירופה ובארץ כדי שיוכלו להיערך באמריקה בצורה הטובה

ביותר לקדם את צורכיהם החומ ריים והרוח ניים .

54

תוכניתו של הרב לעוונטאהל היתה מצע כולל ראשון מסוגו  ,שהועלה לדרגה של ביצוע

למעשה  .על  -פי תוכנית זו נועד ליהודי אמריקה תפקיד מרכזי הן בהעמדת המשאבים הכספיים
למגזרי היישוב בארץ  ,והן בנקיטת צעדים יזומים להביא לשידוד מערכות בארץ  -ישראל ובקשרים
שבין ארץ  -ישראל

.

לאמריקה .

בניגוד לאי ההסכמה ששררה בקרב החוגים ביהדות אמריקה  ,שפעלו במסגרת הוועד המיוחד ,

לגבי ותליי

של שרהזאהן  ,התקבל בואו לירושלים בקונסנסוס שמצא את ביטויו במאמרי  -מערכת

של שני העיתונים הירושלמיים ' חבצלת '

ו ' הצבי ' .

עיתונים אלה  ,על  -אף שנחלקו בתמיכתם

בצדדים המעורבים בסכסוך  ,בירכו במשותף על שליחות זו  ,וקבעו בלשון דומה מאוד כי כישוריו

של שרהזאהן  ,עברו ומעורבותו בענייני ארץ  -ישראל באמריקה הם הערובה הטובה ביותר לכך
שהוא האיש היחיד המסוגל להביא להבנה בין שני
שניתן לשרהזאהן  ,לא צלחה שליחותו

;

הצדדים .

55

אלא שלמרות האשראי המשותף

' נואשתי מכונן את השלום ' ,

כתב .

56

' הצבי ' וה ' חבצלת '  ,שמסרו דיווח שוטף על אודות המגעים שקיים שרהזאהן עם הרבנים יש " א
ברכה  ,סלנט והרב מלובלין  ,שבו לנקוט עמדות מנוגדות  ' .הצבי ' הביא את טענותיהם של ראשי
' משגב לדך ' ,

57

ה ' חבצלת ' הביא דברים בשם שרהזאהן  ,שגרס כי ראשי העדות הפצים בשלום ,

אלא דא עקא ששורש הריב נעלו בצרות העין והאיבה ששוררת בין בית  -החולים ' משגב לדך ' -
' הקטן והצעיר ' לבין בית  -החולים ' ביקור חולים ' -
הסיכויים להסדר בין

הצדדים .

' הגדול והבכיר '  ,ואלה משביתים את

58

שרהזאהן האשים גם את ' הצבי ' בהכשלת שליחותו  .עם שובו מארץ  -ישראל פרסם בעיתונו
 59ובאחם מהן כתב :
' העבר " סדרת כתבות אודות הנעשה בירושלים  ' ,בתוככי ירושלים ' ,
 . . .בית ההולים השלישי הוא המכונה בשם ' משגב לדך '  ,אשר לאחינו הספרדים  ,בו

ימצא מקום בעד עשרים חולים  .בית החולים הזה הוא הקטן מכל בתי החולים אשר
בירושלים  .אמנם הכל תלוי במזל ועל פי מזל מיוחד זכה הוא להיות שמו נודע בכל
תפוצות ישראל כאילו היה בית חולים אחד ומיוחד בירושלים ועיני כל חולי עמנו שם
תלויות רק אליו  .מה שאין כן באמת  ,כי באמת יתרון גדול לשני אחיו ממנו  ,ורק סופרים
אחדים אשר אין מזור למחלתם  ,מחלת אהבת ההגזמה וההפלגה  ,עשו לו שם גדול
בעולם ע " י מאמרים מעוררי רחמים בכתבי העתים  ,והרעישו עליו שמים וארץ במכתבים
גלויים לחמלה עליו ולתמכו ולסעדו
גליי '  ,חבצלת  ,ז ' בחשוון

בצדקה .

60

תרנ " ו .

54

' מכתב

55

' ירושלים '  ,חבצלת  ,כ " ד באלול תרנ " ה

;

יראה עיד

:

רשימות של מיכליז ' ב ' באלול תרנ " ה ' אצ " מ '

. ~425 / 37/ 219
56
57

58
59
60

' מכתב גלוי '  ,לעיל הערה

וי

. 54

' דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,כ " ה בתשרי

' מכתב גלוי '  ,חבצלת  ,לעיל  ,הערה

תרנ " ו .

. 54

בתאריכים ט " ז בשבט תרנ " ו  ,ל ' בשבט תרנ " ו  ,ז ' באדר
העברי  ,ז ' באדר

תרנ " ו .

תרנ " ו .

/

נתן אפרתי

' הצב " השיג על טענתו של שרהזאהן  ,שבוטאה עוד במהלך שהותו בארץ  ,וגרס שעליו להיכנס
בעובי הקורה של השאלה

העיקרית :

האם התורמים באמריקה אינם חפצים שכספם יועבר גם

לספרדים  ,או שיש באמריקה תורמים המעוניינים להעביר כספים לכלל היישוב ? אין מקום  ,לדעת
העיתון  ,לכרוך סוגיה זו בהשגת הסדר בין הכוללים או בביצוע תיקונים  ,שהם חשובים אבל אינם
בסדר עדיפות ראשון לגבי הנושא הנדון  .י 6מה גם  ,שהסתמנה יציאה מן המבוי הסתום שאליו
נקלעו השיחות בעקבות הודעתם של גבאי ' משגב לדך ' שהם מוותרים על כל תביעותיהם

וטענותיהם כלפי האשכנזים  ,כדי לאפשר להגיע להסכם בין הכוללים  ' .הצבי ' התריס אפוא כלפי
שרהזאהן  ' :מה יאמרו בני חו " ל אם

שרהזאהן לצאת מפה בידיים

אחרי כל הויתורים אביב

ריקניות ? ' .

62

מצד " משגב לדך " יאנס עוד האדון

המשא  -ומתן אמור היה להתרכז עתה רק בין שתי

העדות  ,אלא שלישיבת הבירור שזומנה הגיעו  ,בניגוד למוסכם  ,גם נציגי ' ביקור חולים '  ,והישיבה

הסתיימה  ,כקודמותיה  ,בלי לקדם את עניין השלום  .בד בבד הטיח גם החכם באשי  ,הרב יש " א
ברכה  ,דברים קשים בשרהזאהן  ,שמהם השתמע כי השליח מפגין משוא פנים כלפי היריבים
האשכנזים  .ודברים אלה העידו אף הם כי המשא  -ומתן עלה על

' הצב "

שרטון .

63

לא הרפה משרהזאהן  ,וקבע כי מאחר שאין מסתמן סיכוי לפשר בין העדות בענייני

כספים  ,שעת ההכרעה הגיעה  ,ומוטל על התורמים מחרן  -לארץ לקבוע אם הספרדים  -בניסוחו

הקיצוני של עורך ' הצב "  -הם בכלל ' יהודים ' וראויים אפוא לקבל הקצבה כלשהי מההכנסות

מחצן  -לאוץ .

64

ה ' חבצלת '  ,בניגוד להערכות אלו  ,סיכם את שליחות שרהזאהן בקביעה שאף אם לא עלה בידו
להביא לפשרה בין העדות  ,הרי ' עיניו ראו בחנו את כל מעשי המכזבים ואת תחבולותיהם  ,אשר
בפיהם ידברו שלום ובקרבם ישימו

הגורם האשם בכל

ארבם ' .

65

לפחות הוא נוכח לדעת  ,לדידו של העיתון  ,מיהו

אלה .

שתי הכתבות האחרונות שפרסם שרהזאהן עם שובו מארץ  -ישראל לניו  -יורק נשאו את כותרת
המשנה ' החלוקה  ,המחלוקת והשלום בירושלים '  .הוא סקר בהן את קורות השליחות למען ארץ -

ישראל  ,התפתחותה וגלגוליה  ,התחקה אחר שורשי העימותים שבן האשכנזים לספרדים בעבר

ובהווה  ,והתעכב על תוצאות שליחותו  ,לקחיה והגורמים שלדעתו חיבלו בהצלחתה .

66

ב ' מכתב

גלוי '  ,שפרסם ב ' חבצלת ' ערב צאתו מהארץ  ,האשים שרהזאהן בהכשלת שליחותו את גבאי ' משגב
לדך '  ,שביקשו לקרוא תיגר על מעמדו של

בית  -החולים ' ביקור  -חולים ' .

67

ואילו בשני מאמריו

הנזכרים הרחיב את יריעת דבריו בנושא זה  ,וניתח את הסיבות שבעטיין נקטו ראשי ' משגב לדך ' קו
תקיף  ,שבעקברתיו הפך העימות בין הצדדים לבלתי נמנע  .הסיבה העיקרית היא  ,לדעתו  ,הגיבוי

המלא שנתנו חובבי -ציון לגבאי ' משגב לדך ' והעובדה שהללו השכילו להיבנות מהמתח שהגיע
לשיאו בין ' היישוב הישן ' לבין חוגי ' היישוב
61

' דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,ראש  -חודש חשוון

62
63

מכתב

eo

הרב אלישר לשרהזאהן  ,פרשת תולדות תרנ " ו  ,ותשובת שרהזאהן לרב אלישר  ,כ " ד בחשוון תרנ " ו ,

בסל " א מתד " ע  ,ארכיון אלישר ,
65

תרנ " ו.

שם .

שם ,

64

החדש ' .

1271

. 40

' דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,כ " א בחשוון תרנ " ו .
' ירושלם '  ,חבצלת  ,ה ' בכסלו תרנ " ו .

התרנ " ו .

66

העברי  ,י " ג בניסן וכ ' בניסן

67

' מכתב גלוי '  ,חבצלת  ,ז ' בחשוון

תרנ " ו .
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שער ' העברי ' ובו דוח על שליחותו של שרהזאהן מארץ  -ישראל ( פברואר

mann

) 1896

~

שרהזאהן הגיע למסקנה כי כדי לבטל את יתרונם של הספרדים עליו לערער את התשתית

שעליה נבנה יתרון זה  ,דבר שניתן להשיגו על  -ידי ביטול העילה שהביאה להליכתם בצוותא של
חובבי -ציון

והספרדים .

הוא נקט יוזמה וזימן בצוותא נציגים מוסמכים של ' היישוב הישן '

ו ' ה * שוב החדש '  ,ואלה הגיעו להסדר ביניהם  ' ,ולעיני כתבו וחתמו על כתב אמנה וברית ביניהם ' .

68

המשך המאבק על ההכנסות מאמריקה
בעקבות ההסדר שהושג ביוזמת שרהזאהן נחתם מאוחר יותר  ,באדר תרנייו  ,הסכם סופי בין
' היישוב הישן ' ל ' יישוב

החדש ' .

69

משמעותה המעשית של ההבנה שאליה הגיעו הצדדים היתה

הפסקת ההשמצות ההדדיות בעיתונות היהודית באירופה  ,ופירוק הקואליציה בין הספרדים

.

לחובבי -ציון  ,שהושתתה על האיבה בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש ' בכך נסתם הגולל על

נסיונותיהם של הספרדים לכונן מגבית כספית נפרדת משלהם באמריקה  .חובבי -ציון יצאו ממעגל
העימות  ,והספרדים איבדו את משענתם החזקה ונותרו לבדם במאבקם עם האשכנזים מן ' היישוב

הישן ' .
68

העברי  ,כ ' בניסן תרנ " ו  .קניאל מכנה הסכם זה ' הסכם ביניים '  ,ומדגיש את הפקפוקים בקרב חוגים במשוב
החדש '  ,שלא היו בטוחים בכתנותיהם האמיתיות ורצונם הכן של הכוללים  .ראה  :קניאל ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '
; 169 - 168

" קניאל  ,ותיקין  ,רמת  -גן תשל " ה  ,עמ '

. 209 - 208

גם חוגי הוועד הכללי האשכנזי לא כיחדו את

מחשבתם  ,שהליכתם להסדר המשותף נובעת במידה רבה מרצונם לבודד את הספרדים ולמנוע מהם את הגישה
החופשית שהעתה להם לעיתונות
69

קניאל ( לעיל  ,הערה

, ) 18
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בשנת  1896ביקשו הספרדים מהרב חיים הירשנזון לצאת לאמריקה לגייס כספים עבור בית -

הפתיח והחתימות מתוך
' הוועד

4ימ4 ="41יג
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-

הכללי ' החילים  ,משגב לדך '  ,אך אגודת בני -משה  ,שהירשנזון היה חבר בה  ,לא ראתה בעין יפה שמי

לרב הלל כ " ץ המכונה

לוגיים  ,ולכן אסרה

עליו להשתמש בשמה .

70

ראשי הממסד האשכנזי בירושלים לא חדלו במשך כל חודשי העימות עם הספרדים מפעילותם
להרחיב את מעגל התורמים באמריקה  ,פעילות שממדיה גדלו יותר בעקבות ההסכמים שנחתמו הן
עם הספרדים בתמוז תרנייה והן עם חוגי ' היישוב החדש ' באדר תרנ " ו  .י 7בשלהי

1896

נוסדה

בפילדלפיה  ,ביוזמת שרהזאהן וד " ר גולדברג  ,גבאי רמבעה " ן בניו  -יורק  ,ובחסותו של הרב
לעוונטאהל  ,חברה שתגייס כספים למען ממסד ' היישוב הישן '

שיתוף  -פעולה בין הספרדים לבין מייסדי

האשכנזי .

72

' כולל אמריקה '

עוד בטרם שככו הדי העימות הקשה שבו ביקשו הספרדים בסיוע חו " צ לערער את המונופול של
הממסד האשכנזי בשאלת איסוף הכספים באמריקה  ,שוב סערו הרוחות בקרב אנשי הממסד

האשכנזי בירושלים  .הסיבה לכך הייתה ייסודו של ' כולל אמריקה ' באדר
70

תרנ " ז .

פרוטוקול של ישיבת בני  -משה  ,ז ' באדר תרנ " ו  ,אצ " מ ) 35 / 14/ 3 ,ע ; כ " צ שרהזאהן  ' ,תשובה כהלכה '  ,העברי  ,א '
באדר תרנ " ו  .שמו של הירשנזון נקשר גם בפולמוס סביב ההצעה להקים בניו  -יורק בית  -מדרש לרבנים כדוגמת

אלה שקיימים בגרמניה  .במכתב שפרסם חיים מיכל מיכלין ב ' העבר " הנ " ל הוא מנה את יתרונותיה של ההצעה ,
והמליץ על הרב הירשנזון כמועמד המתאים לכהונה זו  ,בהיעדר אישים תורניים ברמה ההולמת

באמריקה .

במענה חריף לדברים אלו קבע העורך שרהזאהן כי כל מגמתו של הכותב בהפחיתו בערך המועמדים באמריקה

,

היא לכפות את מינויו של הרב הירשנזון למשרה זו  .לדידו משתלבים דבריו אלו של מיכלין בהאשמות שהטיח
בשרהזאהן עם בואו לארץ  ,ואלה גם אלה מעידים על מגמותיו וחוסר אמינותו .

2 2
71

על דבר שד " רנותו של ר ' שלמה יוסף אליאך  ,ראה מכתבי ראשי הוועד הכללי לשד " ר ש " י אליאך  ,י " ד בחשוון
וד ' בכסלו תרנ " ה  ,חבצלת  ,ב " ה באלול תרס " א  ,תוספת לגיליון

72

העכרי  ,כ ' בטבת

תרנ " ז .

. 38

בית המדרש הגדול של אנשי אונגרין לשעבר
איסט סייד ניו יורק

כבר במחצית הראשונה של שנות התשעים נעשו נסיונות מצד חוגים אשכנזיים שנמנו עם
המגזר

האורתודוקסי  -החרדי לכונן מסגרת נפרדת שתגייס כספים באמריקה .

73

בד בבד נוצרו

חיכוכים על רקע מאמציהם של מקורבי הרב מבריסק לגייס כספים באמריקה עבור בית  -היתומים ,

שנוסד בחסותו של הרב דיסקין .
הספרדים והחרדים אלה לאלה  .מערך
74

נסיונות אלו  ,אף שלא עלו יפה בשעתם  ,קירבו  ,ככל הנראה  ,את
משותף זה המחיש את היחסים הפרדוקסליים שנוצרו בין

הקבוצות השונות ביישוב בירושלים סביב סוגיית ההכנסות מאמריקה  .למרות הניגוד הקוטבי
ביניהם  ,הן מהצד האידאולוגי והן מהצד המעשי  ,נמצאה לספרדים ולחרדים הדרך לשיתוף -

פעולה  .המניע היחיד שליכד אותם היה עוינותם לממסד האשכנזי  -הפרושי ורצונם המשותף
להפקיע מידיו את השליטה הבלעדית על כספי התרומות המגיעות

מאמריקה .

75

התייצבותם של החוגים החרדיים כאופוזיציה לוועד האחדות  ,שפעל תקופה קצרה בשלהי שנת
73

על ראשית העימות בין הרב מבריסק לממסד האשכנזי אודות גביית כספים לבית  -היתומים שבראשותו  ,ראה :
דיווח ברשימותיו של מיכלין  ,י " ר באלול תרנ " ד  ,אצ " מ  . 2125 / 32 ,וכך כתב  . . . ' :בשמי הפוליטיק העליון של

הקהלות בירושלים עלה ענן כבד  ,ויכס את כל עין הארץ  .הרב דבריסק הרגיש פגיעה בכבודו מצד מנהלי כוללות
האשכנזים אשר התנגשו עם בית היתומים שלו ויכתוב מכתבים מלא מרורות על מנהלי ועד הכוללות לאמריקה

ויכנם בשם רמאים  ,נוכלים  ,ערומים ויקללם קללה נמרצת תמק לשונם בפיהם  .וכיוצא  .והמכתבים האלו נדפסו

כמכתה " ע הז ' ארגונים אשר שמה  .מנהלי הועד הכללי אשר תמיד הורגלו למשול בכפה  ,ולהדבר כל הרבנים
תחת רגליהם לא יכלו לראות את שמם מנואץ  ,ויקדישו
74

מלחמה . . . .

העברי  ,ט " ו באלול תרנ " ד  .ככתבה שפרסם ש " א טיקטין מירושלים הוא מסר על שליח בית  -היתומים שבחסות
הרב מבריסק  ,א ' לאפינער  ,השוהה באמריקה כדי לגייס כספים למוסד זה  .ככל הנראה עורר עליו שליח זה את

חמתם של הממונים על איסוף הכספים למען הוועד הכללי שבירושלים  .הם שכנעו את הרב הכולל  ,הרב יעקב
יוסף  ,שיצא נגד פעילות עצמאית
75

זו .

הערכתם של בנרמשה הייתה  ,כי אחת הסיבות לרצונם של האשכנזים לסיים את הסכסוך עימם היא ' כי נודע
להם שהרב מבריסק נוטה אל הספרדים וחושבים את זאת לפעולתנו '  .ראה  :פרוטוקול של ישיבת בני  -משה  ,י " ב
בכסלו תרנ " ה  ,אצ " מ  . 2435 / 14/ 3 ,על ההתקרבות בין החרדים לספרדים ראה גם במכתב ברזילי אל אחד העם ,
ט " ז באייר תרנ " ה  ,אצ " מ ,

) 35 /2/ 1ע .

ע :ע
~

נתן אפרתי

תרנ " ה  ,ולממסד האשכנזי של הוועד הכללי לא עמדה בסתירה  ,לפחות בדיעבד  ,למגמותיהם של

הספרדים  .הספרדים לא התלהבו מכינון ועד האחדות  ,שסמכויותיו היו פחותות בהרבה מאלו

שהם קיוו שיוענקו לו  ,ועצם כינונו ביטל את כוונתם להשיג הישגים של ממש על  -ידי פנייה לדעת -

הקהל שנטתה לצידם .
תהליך ההתקרבות בין שני מגזרים אלו הגיע לשיאו וקיבל מימד פומבי במהלכים לכינונו של
כולל אמריקה  .פעילות נמרצת התנהלה בירושלים ובאמריקה סביב נסיונות אלו ,

החרדיים שהתרכזו סביב הרב מבריסק והן מצד הממסד האשכנזי שפעל

76

הן מצד החוגים

כדי לסכל יוזמות אלו .

דיווחים שוטפים בנושא זה הופיעו בעיתונות הירושלמית  .ה ' חבצלת ' צידד בעמדתו של הוועד

הכללי האשכנזי  ,שהתנגד לכינון הכולל  .העיתון סקר את המאמצים להניא את הרב דיסקין

מלתמוך ב ' פורשים '  ,והאשים את החכם באשי ובית  -דינו שהרחיקו לכת  ,ונתנו גושפנקה למעשים
לא כשרים שמאחוריהם עומדים יוזמי הכולל ?  7ראשי הממסד האשכנזי מצידם חיזקו את ידי
שליחם באמריקה שלמה יוסף אליאך  ,שיראה במאבק נגד מייסדי כולל אמריקה ' מלחמה ' ללא

שום פשרות .
באמריקה ,

הם דחו מכל וכל את הצעותיו של השליח  ,שהועלו כנראה בהשפעת אישים

להסכים לכינונו של הכולל " .

בחודשים חשוון  -כסלו תרנ " ז התכנסה בניו  -יורק אסיפה

של ראשי הקהילות והפעילים במגבית איסוף הכספים ל ' יישוב הישן ' האשכנזי  .האסיפה החליטה
שלא לכונן את כולל אמריקה  ,אלא להמשיך ולהעביר את הכספים לידי הממסד האשכנזי של

הוועד הכללי  .הסדר זה נתקבל לאחר שאומצה הצעת פשרה  ,שעל  -פיה הוקצתה הקצבה חודשית

קבועה לכל יוצאי אמריקה  ,והוסכם שתהיה נציגות של שניים מקבוצת ' יוצאי

הכללי האשכנזי .

אמריקה ' בוועד

79

בירושלים לא ראו עצמם החוגים שיזמו כינון עצמאי של הכולל כבולים להסכם שהושג
באמריקה  .להיפך  ,הם הגבירו את מאמציהם  ,שכנעו את הרב מבריסק לקבל על עצמו את רבנות
הכולל  ,ובעצה אתת עם הקונסול האמריקני  ,אדווין ש ' ואלאם  ,שהעניק לרב מבריסק תעודת

כולל אמריקה .

אזרחות אמריקנית  ,כוננו את

80

הצלחתם של יוזמי הכולל לרתום את הרב מבריסק

לתוכניתם נתנה בידם את הגושפנקה התורנית המוסמכת והבכירה  ,שכה נזקקו לה כדי לפתוח

מחדש את המאבק באמריקה  .י 8הכולל התחיל לפעול ביוני  , 1897ובשלהי אותה שנה ניתן על  -ידי
מוסדות מדינת ניו  -יורק אישור לקבץ כספים בארצות  -הברית ובקנדה עבור עניי

76

Yerushalaim ' , American Jewish

Kollel America , Tifereth

]0

ארץ  -ישראל .

Fishbane , 'The founding

82
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חברתי ט " ו בשבט תרנ " ז

78

מלאכי ( לעיל  ,הערה

;

ג ' באדר א ' תרנ " ז ; י " ר באדר ב ' תרנ " ז ; כ " ד בחשוון

 , ) 18עמ '

. 320 - 305

תרנ " ח .

על פרשת שד " רנותו של שלמה יוסף אליאך באמריקה ראה לעיל  ,הערה

. 71
79

80

איתנשטיין ( לעיל  ,הערה . ) 30
הערה  , ) 18עמ '  ; 312ד ' ילין  ,ירושלים של תמול  ,א  ,ירושלים  ,תשל " ב ,עמ ' . 125 - 124

למכתבים של פינס לסלומון  ,כ " ה בחשוון וי " ט בטבת תרנ " ז ראה  :מלאכי ( לעיל ,

על

מעורבותו של הקונסול ואלאס בהקמת כולל אמריקה  ,ראה  :ר ' ברטור  ' ,הסיוע הקונסולרי האמריקני לחשוב

היהודי בא " י בשלהי התקופה העותמאנהז עד מלחה " ע הראשונה

הוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

84
81

( , ) 1941 - 1856

 , 1985עמ '

עבודה לשם קבלת התואר

. 151 - 147

ב ' העבר "  -ז ' חשון תרנ " ח  -התפרסמה מורעה מטעם הרב הכולל כניו  -יורק  ,כי הכולל נוסד כהסכם גדולי
ישראל בראשות הרב מבריסק ועל  -כן הרב הכולל איננו מונע ברכתו מהעוסקים בטובת כולל

82

איתנשטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 30

עמ ' . 83 - 82

אמריקה .

לפרטי הפולמוס על כינון הכולל באמריקה ובירושלים  ,שהתנהל מעל

דפי העיתונות היהודית ולפני ' דין תורה '  ,ראה

:

מלאכי ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' 12נ .

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -ישראל

ייסודו של כולל אמריקה נקבע כעובדה קיימת בשלהי שנת

תרנ " ח .

83

הפולמוס שבין מייסדי כולל אמריקה לבין הממסד האשכנזי המאורגן במסגרת הוועד הכללי

היה שונה במהותו משני העימותים  .שהיו מנת חלקו של ממסד זה בעבר  ,הן עם חוגי ' היישוב
החדש ' והן עם הספרדים  .החוגים שעמדו מאחורי כינונו של הכולל ביקשו להציב את עצמם

כאלטרנטיווה אידאולוגית וכהנהגה כלל  -ישובית  ,ולקרוא תיגר על מעמדה ומרותה של הנהגת

הוועד הכללי .

84

הנהגת הוועד הכללי לא יכלה הפעם  -בניגוד למצב בעימות הקודם עם

הספרדים  -לשלול על הסף את זכותם של חוגים אלה לפנות לקהל התורמים

האשכנזים .

85

זאת

ועוד  ,היוזמים הצהירו בתקנונם כי הם מבקשים לכלול את כל עניי ארץ  -ישראל  ,ללא הבדל עדה
ומוצא  ,בין מקבלי הכספים מאמריקה  ,ולכונן סדרים נכונים בחלוקת הכספים המגיעים

ממנה .

86

מדיניות זו  ,שמצהיריה יישמוה הלכה למעשה בראשית תקופת קיומו של הכולל  ,זכתה להערכה
מפיו של בן  -יהודה  ,שקידם בברכה את ייסוד הכולל  ,והביע תקווה כי גם בעתיד יחלק הכולל
כספים לכל עניי העיר  ' ,ואם כאשר יש לנו יסוד לקוות הוסף יוסיף כולל אמריקה ללכת במסילה זו
והיה אתם לב כל איש יהודי הרוצה בשלום ציון

באמת ' .

87

נאמנים למגמתם המוצהרת העמידו

ראשי הכולל כתנאי בל -יעבור לכל הסדר בינם לבין הוועד הכללי  ,הסכמה מצד הוועד הכללי

מאמריקה .

לכלול גם את הספרדים בין מקבלי הקצבה קבועה מכספי ההכנסות

תביעה

אולטימטיווית זו היתה מעוגנת  ,ככל הנראה  ,בשיקולים מעשיים  ,ששניים עיקריים שבהם

היו :

האחד  ,הערכה וגמול עבור שיתוף  -הפעולה ההדוק והסיוע שזכו לו מאת בית  -הדין הספרדי
במהלך העימות סביב כינונו העצמאי של הכולל וקבלת גושפנקה לצעדיהם מאת החכם באשי ,
הרב יש " א

ברכה .

88

והאחר  ,נסיון לזעזע ולערער את אושיות ממסד היישוב האשכנזי של הוועד

הכללי באמצעות גיבוש אופוזיציה חזקה הנשענת על תמיכה רחבה של מגזרים שונים בקרב
היישוב בירושלים  .הספרדים מצידם ניסו שוב להיעזר בגורם הקשור לזירה האמריקנית כדי לקבוע

מאמריקה .

עובדה לגבי זכותם לקבל חלק קבוע בהכנסות הכספיות
בשנת

1899

ניסה אייזנשטיין  ,בעת שהותו בארץ  -ישראל  ,להביא להסכם בין כולל אמריקה לבין

הוועד הכללי  ,אלא שהדברים הסתייעו רק מששב לניו -יורק ,

הצדדים .

וב 14 -

ביוני

1900

נחתם הסכם בין שני

89

עיקרו של ההסכם היה שקופות גביית הכספים של כולל אמריקה יסופחו לקופות הוועד הכללי ,
83

ראה איגרת ששלחו מייסדי כולל אמריקה אל גבאי קופת רמב " ן ובראשם הרב סלנט  ,ה ' כאלול תרנ " ח  ,חבצלת ,
כ " ה באלול תרס " א ( ראה הערות

84

, 18

. ) 78

טיוטת הסדר בין הספרדים לבין מזכירי כולל

אמריקה ( התאריך איננו מופיע על -גבי המסמך ) .

באחד מסעיפיו

מובטח לספרדים לממש את ההבטחה  ,שנקרנה להם בשעתו על  -ידי הממסד האשכנזי ולא קוימה  ,ועל  -פיה
85

מההכנסות מאמריקה  ,ראה הצעת הסכם  ,בסל " א מתד " ע ,ארכיון אלינור ,

יקבלו

10 %

הוועד

הכללי האשכנזי ניסה בכל  -זאת להיתלות בנימוק דומה  ,וטען כי ממסדי הכולל והנמנים עימו אינם ילידי

אמריקה אלא רק היגרו אליה ממזרח  -אירופה ושהו בה שהיית ארעי לפני עלותם לאו

-,

1271 , 503

. 40

ישראל  .על טענות אלו

השיבו פטרוני הכולל באמריקה כי אלו ששהו  6שנים כאמריקה הם אזרחים אמריקנ = ם לכל דבר ויש להם זכות
86

להימנות עם בני הכולל .
איתנשטיין ( שם)  ,עמ ' . 85

ראה :

אייזנשטתן ( לעיל  ,הערה

, ) 30

עמ '

, 83

. 354

היוזמים הבטיחו לתת לכל הכוללים פי שניים משקיבלו עד כה  ,אם כל החלוקה של

ההכנסות מאמריקה תימסר בידיהם .
87

' דברי ימי השבוע'  " ,באדר א ' תרנ " ז .

88

' איך החי יכול להכחיש את הח "  ,חבצלת  ,כ " ד בחשוון תרנ " ח ; מכתב ראשי הכולל בירושלים למ " צ האכשטיין ,
כנראה

89

לפרטי

באדר -ניסן תרנ " ח  ,מכון בן  -צבי  ,אוסף גאון . 81 /26 ,
ההסכם ראה  :איתנשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ ' . 96

85

נתן אפרתי

כדי למנוע קיומן של שתי מערכות איסוף כספים  ,שתתחרנה זו בזו  .חלפה עוד מחצית השנה ,
ובחשוון תרס " א הוסכם שאנשי ' כולל אמריקה ' בירושלים יקבלו

יישארו לוועד הכללי .

1 /3

מהכנסות אמריקה

וך2 / 3

90

סיכום
בעשור האחרון של המאה הי " ט הפכה אמריקה להיות זירה מרכזית ליריבויות בין מגזרים שונים

ביישוב בארץ  -ישראל  .מפנה זה נבע הן מגלי המהגרים היהודים ממזרח  -אירופה  ,שביקשו לכונן

באמריקה את מסגרות התמיכה בארץ  -ישראל שהסכינו להן בארצות מוצאם  ,והן מן העובדה
שההכנסות מאמריקה הלכו וגדלו במרוצת העשור האחרון  ,ותפסו מקום מרכזי בהשוואה לאלו

שממזרח  -אירופה

ומערבה .

בשלהי המאה הי " ט זנחה יהדות אמריקה את תפקידה הפסיווי בהעברת כספים ונטתה יותר
ויותר למעורבות פעילה  .היוזמה למעורבות זו באה מחוגי חובבי -ציון בארץ ובאירופה  .אלה

ביקשו מעמיתיהם בניו  -יורק לתרום את חלקם במאבק נגד ' היישוב הישן '  ,התייצבותם של חובבי-

ציון באמריקה לצד הספרדים בריבם עם האשכנזים נבעה אפוא מנכונותם להצטרף למהלכים נגד
' היישוב הישן '  ,ולא לוותה ביומרות אידאולוגיות בכיוון של שינוי מבנהו של היישוב
ופרודוקטיוויזציה  .הם לא התערבו בצד התוכני  -המהותי  ,ולא חרתו על דגלם את הסיוע במאבק

העקרוני למען זכותם של הספרדים לכונן מגבית נפרדת  .משהגיעו ' היישוב הישן ' ו ' היישוב

החדש ' בארץ להסדר  ,שוב לא היה עניין מיוחד לחובבי  -ציון באמריקה להמשיך ולצדד בספרדים .
ייתכן שגם התפתחויות פנימיות שפקדו את הארגון בניו  -יורק ועליית משקלם של הרבנים
האורתודוקסים בהנהגתו היטו את הכף בכיוון של הפסקת הפעילות נגד ממסד ' היישוב הישן '  .י9

שונים הדברים לגבי הבנת מניעיהם ומהלכיהם של החוגים האחרים בקרב יהודי אמריקה  .הן

תומכי ממסד הוועד הכללי ( בראשות שרהזאהן ) והן תומכי כולל אמריקה היו גורמים מקומיים
אמריקניים  ,שגילו עניין ישיר בארץ  -ישראל  .בעקבות קשריהם ומעורבותם ההדוקה עם חוגים
מוגדרים בקרב ' היישוב הישן ' בארץ  ,הם שאפו לבסס את מעמדם של חוגים אלה וליצור עבורם
באמריקה תשתית כספית קבועה ויציבה שלא

תיפגע .

נטישתם של חובבי  -ציון באמריקה את זירת הפעילות המעשית למען ארץ  -ישראל סייעה לכך
שבשלהי המאה נקבעה ביתר שאת ההגמוניה המוחלטת של מגביות איסוף הכספים למען ' היישוב

הישן ' בארץ זו .
מערכת היחסים בין מגזרי היישוב בארץ בשלהי המאה הי" ט נקבעה על  -פי שיקולים מעשיים -
כספיים  ,והושפעה במידה רבה ממהלכים שנקטו חוגים בקרב יהודי אמריקה  .לראשונה בתולדות
ההיסטוריה היישובית נחתמו ' הסכמים ' בין כל חלקי היישוב הודות לדרבונה ולמאמציה של

יהדות אמריקה  .שמה של יהדות זו נקשר גם במתן גושפנקה להעמדת תשתית כספית שאפשרה

התארגנות מסגרת חרדית נפרדת בירושלים  .ההסכמים שנחתמו בין המגזרים השונים נתגבשו על
86

איתנשטיין ( שם )  ,עמ '

90

ראה

91

הפסגה ,

:

. 356 - 355

כ " ט כסלו תרנ " ח  ,אוסף מיקרופילם , HUC ,

ירושלים .

יהדות אמריקה ויהודי ארץ  -ישראל

דרך השלילה  ,אם כדי להשתחרר מלחץ בשתי חזיתות בעת  -ובעונה  -אחת  ,ואם כדי להתלכד נגד
יריב

משותף .

באופן מתמיה החזיק מעמד  ,לפחות להלכה  ,ההסכם בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב

החדש ' .

ההסבר לכך נעצן  ,ככל הנראה  ,בעמדה הנחותה ש ' היישוב הישן ' נקלע אליה בעטיו של העימות
עם חוגי חובבי  -ציון והתייצבותם של חוגים רחבים בעולם היהודי נגדו  .לא כאן המקום לתהות על

השפעתם ומעמדם של חובבי ציון בניו  -יורק באותה עת  .היתה זו תנועה קטנה מאוד  ,שמספר

חבריה הפעילים לא עלה על כמה עשרות  ,אבל היא שמרה על קשר הדוק עם ארץ  -ישראל ואירופה .
הנסיבות שפקדו את היישוב בראשית שנות התשעים העמידו את חובבי -ציון בניו  -יורק במצב שלא

יכלו להתעלם מקיומם ומדרישותיהם  .ייתכן אמנם שהגורמים בארץ הפריזו בהערכת מעמדם
ומשקלם  ,אבל גם תומכי ממסד ' היישוב הישן ' באמריקה לא זלזלו בכוחם ובהשפעתם  .הם ידעו כי
באפשרותם לקבוע עובדות ולהעמיד מערכת גביית כספים למען הספרדים  ,ולו גם בקנה מידה

מצומצם  .המתווך שרהזאהן היה מודע להשפעה הרבה של חובבי  -ציון ולמידת הנזק שהם עלולים
לגרום  .הוא הבין כי עדיף להגיע להסדר עם חובבי  -ציון בארץ  ,שיביא לרגיעה ואולי אף לפירוק
הקואליציה המשותפת לספרדים ולחובבי -ציון  .המשך העזמות בין ' היישוב הישן ' ל ' יישוב החדש '

עלול היה לחזק את אנשי ' היישוב החדש ' ואת בעלי  -בריתם הספרדים  ,היונקים את כוחם
משותפות זו  .הספרדים  ,בדומה ליריביהם האשכנזים  ,נשענו על כספי ה ' חלוקה '  ,וחתרו לקבל חלק

מהכנסותיהם  .לכן גרס שרהזאהן שיש להביא לבידודם ולנטרולם של

הספרדים .

הליכתם של הספרדים עם חובבי -ציון היתה הטבעית ביותר  ,משום שמבחינת ההתנהגות
המעשית היום  -יומית שררה ביניהם קירבה גדולה  ,אך השותפות שבין הספרדים לבין החוגים

החרדיים של כולל אמריקה  ,למרות הקיטוב האידאולוגי ששרר ביניהם  ,נראית פרדוקסלית .

92

מאמר זה מציג דוגמה לקשרי הגומלין  ,שינויי ההתייחסות וההתפתחויות ההדדיות  ,שפקדו את
שלושת המרכזים היהודיים באירופה  ,באמריקה

ובארץ  -ישראל בעשור האחרון של המאה הי " ט .

האירועים בארץ  -ישראל הפכו מבעיה פנימית לנושא שהעסיק חוגים רחבים בעולם היהודי ,
כשמעורבותה של יהדות אמריקה בנעשה בארץ  ,ובייחוד ב ' יישוב הישן '  ,הולכת

92

וגוברת .

מאחורי הקלעים של העימות האשכנזי  -ספרדי משתקפת התהום שהפרידה בין שתי עדות אלו  .ראה למשל

התיאור  :הצבי  ,ה ' באלול תרנ " ה  .בן  -יהודה  ,שהטיף בעקביות בעיתונו במשך שנים לאחדות כין הספרדים
לאשכנזים  ,נתפס דווקא זמן קצר לאחר ייסודו של ועד האחדות לספקות לגבי תועלתה  .הוא הגיע למסקנה שכל
זמן ששתי העדות חזקות ומאוחדות יקשה להביאן לאחדות  ,והביע אפוא תקווה שדווקא החולשה והפירוד
ביניהן יקרבן לאחדות  .ראה ' דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,ז ' בחשוון תרנ " ו  .הערכה דומה הושמעה כשנה לפני כן

בחוגי בני  -משה ; ראה  :פרוטוקול ישיבת בני  -משה  ,ט ' באייר תרנ " ד  ,אצ " מ  . ~435 / 2 / 1 ,בן  -יהודה טען שהפתרון
לבעיה יימצא ב ' נשואי תערובות  ,בבתי ספר בהשכלה כללית שוה  ,בהתערבות יתר ויתר כלליות בין ספרדים
ואשכנזים '  .ראה  :הצבי  ' ,דברי ימי השבוע '  ,שם והשווה  :ד ' ילין  ' ,והאמת והשלום אהבו '  ,חבצלת  ,א ' דר " ח
חשוון  ,ז ' מרחשוון

התרנ " ו .

ןלץן

נספח

.

א מכתב ראשי ' הועד הבללי ' לרב הלל כץ
( תרנ " ה )

ב  .מכתבו של

לכבוד הלל כץ המכונה ד " ר קליין

הועד הנ " ל  ,את דברי החגר~אשר הם קוראים על חברת חובבי  -ציון פה

ב" פ מא
באסיפת ח ד השלום בירושלים אשר נקראה אמש בבית הרב ד קליין
פה נוכחתי" לשמוע מתוך מכתב ממוני כולל האשכנזים בירושלים אל

י

י " ב טבת תרנ " ה

 . . .מצו "ב המכתב שכחבנו לועד השלום באמריקה בראשות

כב ' :

אעפ " כ העדפנו לשגר אליך אגרת מיוחדת שבה אנו חופשיים יותר
לשיח בפניך הגיגינו כדי שתשמרם עמך [ פרט למכתב הרשמי

רצוננו בשלום

הנ " ל ]

לא מפני שאנו סבורימ כי המפררים צודקים

הגג

"ר

אשר ןתב מזכיר החברה הזאת מ .
ב

היל

פרעדמאן אל מעלת כבודו וגם נדפס

הזה למכשלה חס ושלום בדרך

~ מעז לא תהיה המכתב

1

והספררימ בירושלים

השלום והאמת אשר שלומי אמוני האשכנזים
בלב שלם ובנפש חפצה ,
נכונ ם ל לך בה  .כאשר מבטיחים גם שניהם
הועד הנ " ל

בטענותיהם  .ההיפך תביעותיהם הם גזל ועושק ממש  .אלא שרצוננו

כפ מה נראה ממכתביהם אל הועד הנ " ל וקבלתי

ללכת לקראכם ( ' לפייסהו במקצת ' )  . . .והספרדים הללו השעה
משחקת להם עתה  ,כי עזי הפנים שבדור והם חובבי צית מכתת בני

אשמתי
אשר
המכשלה
הנ " ל אל מעלת כבודו
בלימכתבו
בדרך את
הושמה ושלח
אשר כתב
ציון פה
להס תר חובבי -
חב
 ,רצוני או פקודתי שכן לתקון את
ואל מכתב עתי ' המליץ ' בלי ידיעתי
החבל ( קעבאלגרם ) [ מברק ]
~
למ " כ [ למעלת כבודה ע " י
המעדת
לא בפקודתי ' וחתימת
דבר התנצלותי במלים אלה ' מכתבי פרעדמאן
ראש חובבי צית . . .

משה היו לזרוע להם ועוזרים על ידיהם להתיש כח עדת האשכנזים
בירושלים העומדת לשנק להם בחפצם להפר את  . . . .ובעוה " ר כח הח '
הללו גדול מאד  .כי אין חשוב באירופא אשר לא ימצאו בני החב ' הזאת
נתיבות לו להשפיע  . . .להטותו לחפצם וגם חובבי צית שבאמריקא
תחת השפעת של החברה הזו עומדים  ,וכל האהבה שמראים

י

למטדר " ]

רקעצת
,עלי
באשמת

מזכיר

יח

בהמשך זה עלי להעיר כי בא אלי אל חברת חובב  -צית פה

מכתב

הספרדים אינה אלא ע " פ מצות ההנהגה הראשית שבאדיסא או

מממוני הספרדים בירושלים  ,בו הטילו ספק אשר כמעט נדמה כודאי

שבווארשא ובני החברה הזאת הם המה המגדילים המדורה ולא תלאה

בעיניהם  .על ועת ממוני האשכנזים לטובת השלום  ,ולעומת זה שמעתי

ידם להשליךשקוצים על ירושלים ובניה  ,וכל רבה וכל עלילת שוא הבא

מתוך מכתב ממוני האשכנזים כי הם מצידם אינם מאמינים בישרת

אפילו מצד חרש שוטה וקטן להדפיסה ולהפיצה ברבים ע " י העתונים

רמוז ממוני הספרדים בענין זה - .

לפי ראות עיני עלי לשפוט וכי אין כל

הנאמנים בבריתה  .וכל הכחשה וטענה הבאה מצד הנעלבים יכבשוה
וישקיעו  . . .או אם יביאוה  ,והביאוה למקוטעים חסרת ראש וקצונת

ספק אשר גם מעלת כבח -ו והרב החכם באשי נרם יאיר מתאמצים
ומשתדלים בכל כוחם ומאודם להוציא דבר השלום אל הפועל אבל יש
כאן ענשים הן בתוך ממוני האשכנזים הן בתוך ממוני הספרדים אשר
בגלל תועלות ופניות פרטיות אשר אינן נוגעות כלל לטובת דיקלום

ידים ורגלים לכן אזלת ידינו להלחם עם בני בריוני  . . .ומוכרחים אנו
לותר מה כדי שיחדלת הקולות לכל הפחות מצד הספרדים והיתה לנו
המלחמה רק מעבר

אחד .

והאחדות הדרושה  ,זוממים בינם לבין עצמם וקושרים קשר לפרוד

החברה הזאת נוסדה זה כארבע שנים באדיסא ע  -י כופר אחד ושמו

העומדים להדבק ולרחק העומדים לקרוב  .ולעניות דעתי יש צורך גדול

' אשר גינצבורג '  ,וידוע בעולם הספרות בשם ' אחד  -העם '  . . .ואחרי כן כי
הלא כתר " ה [ כבוד תורתו הרמה ] ממילא יבין כי מאד לא הונח לנו אשר

לכבוש מזימת _ היחידים האלה בכלל מה שאפשר  .ולכוף אותם לבטל
דעתם מפני דעת אלה אשר גדולים מהם בחכמה ובמנין  -ולמען עזור

ראינו כי האספסוף מחו "צ [ מחובבי ציון ] לקחו גם הם חלק בהאסיפה

לכפיה הנחוצה הזאת ולא ידמו אלה ( המונעים את השלום) בנפשם  ,כי

הזאת לקחו לעצמם  . . .שופטים ושוטרים ומפקחים על עניני ירושלים ,
כאילו שם ' חובבי ציון ' הנקרא עליהם מזכה אותם בכח זה  ,ולא עור

בעצירת השט

ובאריכת המהומה הנוכחית יהיה לאיזה צד מן הצדדים

טובה ותועלת

יותר מלחברו באמרו כי בין כה וכה הלא האסור נגד

אלא שאתם נתתם להם מהלכים בין

העומדים  ,ותביאו מהם גם לתוך

ח ד השלום  ,ולא עוד  ,אלא שגם נשמעתם להם לתת אחד הבא מכחם

"

לבוא בין חמשת הדי

ניע .

קביחת

קופות חדשות בתקפו עומד  ,ומה נאבד אם נאריך המהומה  ,וכל

ג

דאלים גבר  ,לכן בהראה חברת חובבי ציון פה לדעת מתוך מכתב ממוני

לז ם
יאש כנ
קד ב

ועד נום

פל ' ן

הג מב:111

עלינו בכללו מפני כי גזרה שבטלה מקצתה בטלה כולה  ' .חובבי ציון '

אדש

בתור אנשים חביבים ורצוים לנו למאד  .כי חבת צית אפילו במובנה

מעלת כבידו חס וחלילה אלא לאלה בין ממוני האשכנזים המתנגדים

החדש לא לבד שאיננה מנויה אצל בין המומים הפוסלים בקדשים אלא

לה17ען על האסור העומד בתוקפו  ,אם עוד יקשו
בעצמון כי אין להם
פה מצדם קבלו עליהם את
ערפם לחלל שם עיה " ק יען אשר חובבי צית
האסור הנ  -ל רק לפי שעה  -על תנאי שהצעדים אשר התחיל הועד

לדבר דיקלום מתוך איזה דעות פרטיות ותועלות זרות לטובת העניין

כן עשינו מכבר להורות כי רק לנו המשפט לברור בשופטינו ואין
לשום  . . .להשתרר בנו ולהשליח בנו את שופטיהם ודייניהם  .ויושנו כי

לצעוד להסב גמירת דבר השלום בכי טוב  ,בהם ילך הועד קדימה

במהירות ובחריצות ותיכף ומיד אשר נוכח

איש ככתר " ה יבין עד כמה הצדק אהנו אשר לא נאבה להקדים את

כי אי 7בכוח או ברצון הועד לגמור את אשר התחיל שאז יוציאו חובבי -

הפרענות קודם זמנה ולתת לנער לרהב בזקן ולתעלולים למשול בנו

ציוז פה את עצמם מכלל הועד הזה וילכו לדרכם  -סוף דבר עלי

כי אין כמונו מחבבים אותה ונכבדים אותה  . . .הדברים האלה יפקחו
עיני כתר  -ה להבין כונתינו הצפונה במכתבינו הרשום ל ' ועד השלום ' כי
אין ללמוד מחוכו כי מקבלים עלינו את גזירתכם אך אמרנו כי כעצתכם

שלא לצורך

כלל . .

,

מנהלי הועד הכללי דכוללות אשכנ ' ; גבאי ומנהלי בית ת " ת חשיבת
) 98
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אדם רוזנברג לרב סלאנט ( תרנ " ה )
ה  .לכ יד הגאת יצ " ו [ ירוממהו הצור ויגאלהט .

1
בקו " ח
עץ חיים ' וביה ח הכללי

'

נקבע קופות ' וחתום חובבי  -ציון  -כונתנו להודיע בזה לא לרום

להבט ח לרום מעלת כבודו בשמי

לדעת ש" י

מופתים ניצחים

ובשם חברת חובבי צית

פה  ,כי אנחנו

מצדינס
בירושלם  ,בעינינו שניהם הם אחינו בני אבינו  ,ורק על אלה  . . .אשר כל
מזימתם רק להפריד בין אחים תועלת תהיה מה שתהיה  -יהי רצון
שיהיה שלום

בח " ט

בעיר קודרינו יצ " ו .
מכבדו

()-

אדם רוזנברג

הערה  :קודם שליחת המכתב הנ " ל נעשו בו איזה שינויים קטנים באופן
שלא יבוש מזכיר חברתנו כל כך בעד שגגתו  ,אך השינויים האלה רק
בקיצורי מלים ואינם נוגעים לתוכן העניין .

מסילת  -הברזל חיפה  -דמשק

:

השלב הבריטי

( 902 - 1890ו )

דוד קושניר

גלגולו של זכיון
ההתחלה  -זכיון פילינג

פרמאן מלכותי ובו זכיון לסלול מסילת  -ברזל מעכו לדמשק הוצא לראשונה בשנת

; 1882

הזכיון

הוענק לקבוצת יומים סורים ובראשם בני משפחת סורסוק מביירות  .המסילה תוכננה במיוחד
להעביר את יבול התבואה מאזור החורן אל חוף הים  -התיכון  ,ומשם לשווקים באירופה  .רוב
תושבי האזור שבו עמדה המסילה לעבור קיבלו את הפרויקט בהתלהבות  ,משום שראו במסילה

מקור תעסוקה ומנוף לפיתוח  .בין המצדדים בפרויקט היו בני המושבה הטמפלרית הגרמנית
החדשה בחיפה והדיפלומט  -המיסטיקן הבריטי לורנס אוליפנט  ,שחי בעיר באותה תקופה וראה
במפעל כלי להגשמת חלומותיו להתפתחותה של ארץ  -ישראל לעתיד לבוא  .למשפחת סורסוק היה
אינטרס מובהק בפרויקט  ,משום שבבעלותה היו שטחי אדמה גדולים בעמק  -יזרעאל  .גם הסולטאן
עבדול תמיד  ,שעל -שמו אמורה היתה מסילת  -הברזל להיקרא  ,תמך בעניין לא במעט  ,משום שהוא
עצמו היה בעל אדמות בעמק  -הירדן  .חרף ההתעניינות הזאת מצד חוגים רחבים נתקלו בעלי

הזכיון עד  -מהרה בקשיים גדולים בהשגת הכספים הדרושים לעבודת הסלילה  .שום עבודה לא
נעשתה  ,והזכיון בוטל

רק במאי

1890

לבסוף  .י

הוענק שוב זכיון לסלול מסילה בין עכו לדמשק ; הזכיון הוענק ליוסף

"

ליאס ,

מהנדס סורי שעבד בשירות ולאית ביירות  ,ולשוכרי ביי  ,פקיד במשרד  -החינוך  .בהכירו את בעיית
המימון שהכשילה את היוזמה הקודמת  ,התקשר אליאס עם יזמים בריטים והגיע להסכם עם איש
העסקים פילינג

( 5ח1111ע

 )3 . 1) .מסטקסטדס )  ( Stacksteadsשליד מנצ ' סטר  ,שחיפש זה זמן  -מה

זכיונות למסילות  -ברזל בסוריה  .על  -פי ההסכם ביניהם היה אליאס אמור לקנות את חלקו של
שוכרי ואחר  -כך להעביר את זכויותיו לידי פילינג  .בעקבות זאת פורסם באיסתנבול
1890

פרמאן מלכותי על שמותיהם של אליאס ופילינג גם יחד  ,אולם עיכובים בהשלמת כמה

מהצעדים המוקדמים שנדרשו מבעלי הזכיון השהו את חתימת ההסכם
1891

1

ב 18 -

ביוני

הסופי .

ב9 -

באוקטובר

יצא צו המאשר את תוכן הפרמאן המקורי  ,בשינויים אחדים  .באותה תקופה הקים פילינג את
על שלב מוקדם זה של הפרויקט
Hartman , ' Das

.ע

ראה Stuttgart 1884 ; ] . :

,

Syriel -Paldstina

 " 5 Eisenbahnprojektfrמ

Oliphant , Haifa or Li
;  . 83 - 87קק  Modern Palestine , London 1887 ,חן /e
~

 . 55 - 57קק Bahnnetz Mittelsyriens ' , ZDPV 17 ) 1894 ( ,

85

דור קחטניר

' חברת מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית '

אלף ליש " ט  .האמנה המפרטת את תנאי הזכיון נחתמה בין

עות ' מאנית  ,עם הון רשום של

600

החברה לממשלה העות ' מאנית

ב 13 -

על  -פי האמנה ניתן הזכיון

תוך

15

) ' Ottoman Railway Company

 , ( ' Syriaאגודה

באוקטובר

. 1891

2

שנים  .בניית המסילה בין עכו לדמשק היתה אמורה להתחיל

ל 99 -

חודש  ,ולהסתיים תוך ארבע שנים  .התוואי הסופי לא סוכם  ,אך נקבע שתיסלל מסילת  -סעף

מעכו לחיפה וכן מסילה לנווה בחורן  ,אם הקו הראשי לא יעבור סמוך לשם  .ניתנה רשות לבנות
מסילות נוספות  ,אחת לבצרה בחורן ואחרת לחצביה בדרום בקעת  -הלבנון  ,וכמו -כן נקבע כי
הזכיון יכלול רשות לבנות נמלים בחיפה ובעכו ולקיים שירות ספינות בכינרת  .נוסף על כך נאמר
בסעיף

31

של האמנה כי לבעלי הזכיון תינתן הזכות המועדפת  ,אם תהיינה הצעות שוות  ' ,לכל

הקווים שמוצאם מכל נקודה שהיא על חוף הים בין חיפה לביירות  ,כולל שתי הערים האלה ,
וסיומם בדמשק או בנווה  ,וכמו  -כן מזרחה או דרומה מן הקווים שייבנו בידי בעלי
המסילות שבהן דובר היו אמורות להיות קווים בלעדיים  ,בעלי רוחב תקני

הזכיון ' .

( כ  1 . 44 -מטר) .

על

החברה הוטלה אחריות לבנייה  ,לאחזקה ולהפעלה  ,של המסילות  ,ונקבע שמחצית מכל רווחיה
מהפעלת המסילה מעבר

ל 30 -

אלף פרנק לק " מ  ,תשלם החברה לממשלה העות ' מאנית  .סעיפים

אחרים באמנה עסקו בפירוט עניינים הקשורים לבנייה  ,לאחזקה  ,לדמי נסיעה

וכד ' .

3

סיכויים מצוינים נשקפו למפעל  ,במיוחד לאחר שנקבע התוואי הסופי של מסילת  -הברזל בשנת
 , 1892מתוך הסכמה עם הממשלה העות ' מאנית  .סוכם כי המסילה תחצה את מישור עכו ואחר כך

את עמק  -יזרעאל עד לנהר הירדן בכיוון דרום  -מזרח

משם תמשיך צפונה לאורך עמק  -הירדן ,

;

וסמוך למפגש הירמוך תעלה אל רמת החורן  ,תחצה אותה לכיוון צפון  -מזרח  ,ולבסוף תגיע

לדמשק .

4

כל השטח שבו היה מדובר היה מישורי למדי  ,והיו רק קטעים קצרים מאוד שבהם נדרשה

עבודת בנייה מורכבת  ,כגון מנהרות או גשרים  ,ולפיכך צפוי היה שעבודות הבנייה תהיינה זולות

יחסית  .יתר על כן  ,וחשוב עוד יותר  ,הסיכויים לתפעול יעיל של המסילה בעתיד נראו מצוינים

וצפויים היו רווחים יפים  ,כיוון שעל  -פי ההערכה עמדו התקבולים לעלות בהרבה על העלות .

5

הנחת מסילה בעלת רוחב תקני היתה אמנם יקרה יותר  ,אך היתה מאפשרת להפעיל קרונות גדולים
יותר שישאו מטענים נכבדים של סחורה ונוסעים רבים  ,והשיפוע הנוח יחסית של המסילה היה
2

נציגים בריטיים רשמיים  ,וביניהם השגריר באיסתנבול  ,הקונסולים בבייררת וכדמשק וסגן הקונסול בחיפה  ,גילו ,
כמובן  ,התעניינות מרובה בפרויקט והעבירו דיווחים סדירים על התקדמותו  .המחקר הנוכחי מסתמך כמידה

מרובה על הדו " חות שלהם  ,השמורים בתיקי משרד  -החרן הבריטי [ להלן  :וגו ] במשרד הגנזך הרשמי כלונדון
[ להלן  . [ PRO :על ראשית ההתעניינות הבריטית כפרויקט והענקת הזכיונות ראה  ,למשל :
 ( O' Conorאל סלסבורי' )  1 , ( Marquess Of S lisburyבאוגוסט  ) ( 78 / 5186 , 1899ץ  . PROגם הצרפתים עקבו

.

'

בקפידה אחרי המאורעות .

ראה ~ ~ :
פטיטוויל )  ( Vte . de Petitevilleאל ריכ150 ) ( 4א  26 , ) 14 .במאי , 1890
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[ להלן Correspondance politique ; [ AMAE :

. 61 - 60

באשר לסעיפי מסמך ההתאגדות של ' חברת

מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית '  ,ראה  78 / 5186 :כ ) ו  , Articles of Association , PROעמ '
 ,עמ ' . 178
FO

ראה מפה  ,נספח א '  .מקור המפה
 , FO 78 / 5186עמ '

5

או ' קונור ( 14 . 1) .

,

Association , PRO , :

,

0

Syria Ottoman Railway Company , Articles

. 193

ראה אומדנים שהעביר מייג ' ור לו

) Law

 .ע  , ) ] .הנספח המסחרי הבריטי למחוזות האסיאניים בדו " ח המקיף

שלו אודות מסילות  -הברזל בתורכיה האסיאנית .

20

באוקטובר  )( 78 / 5186 , ] 895ו  . PRO ,ראה גם אומדנים

מאת המהנדס הראשי של ' חברת מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית '  ,פוקס

נספח .

. 193

) Fox

 ] 3 , ) 1 ( .באוגוסט

, 1894

להלן ,

מסילת הברזל חיפה  -דמשק

מאפשר להפעיל רכבות ארוכות ומהירות יחסית  .מקור ההכנסה העיקרי למסילת  -הברזל החדשה
היה אמור להיות יבול הדגנים העשיר של אזור החורן בסוריה  ,שכבר אז יוצא ברובו דרך נמל
חיפה  .על כך היו נוספים יבולים אחרים המיועדים ליצוא ומטענים שהועברו אל דמשק

וממנה .

המסילה החדשה נועדה לעבור באזורים פוריים יחסית  ,שכבר הניבו תוצרת רבה  ,או אזורים כמו
עמק  -הירדן  ,שבקלות אפשר היה לפתח אותם  .נוסף על כך  ,אפשר היה לצפות לתנועה ניכרת של
נוסעים בין הערים הגדולות והקטנות יותר לאורך

הקו .

העיר חיפה  ,שעדיין לא היתה מפותחת ,

6

טמנה בחובה את כל היתרונות הדרושים כדי להפוך לעיר הנמל הגדולה ביותר לאורך החוף הסורי
ולהתפתח למרכז חשוב למסחר ולתנועת נוסעים  .לטווח הארוך  ,בזכויות המועדפות שקיבלו בעלי
הזכיון להארכת המסילה דרומה ומזרחה  ,נשקפו להם סיכויים לרווח נוסף מהקמת קשר בין חוף

הים  -התיכון של ארץ  -ישראל לבין עיראק והמפרץ  -הפרסי או מצרים תם  -סוף  .השיקול הזה הוא ,
מן  -הסתם  ,שהיה מבטיח את תמיכת ממשלת בריטניה במפעל  ,וכפי שכבר הוזכר  ,אפשר היה
לראות בסולטאן עצמו תומך נלהב בתוכנית לא רק בגלל התועלת שתצמח למדינתו  ,אלא בגלל
אחוזות הקרקע העצומות שהיו לו

באזור .

התחרות הצרפתית

למסילת עכו  -דמשק  ,או חיפה  -דמשק כפי שהחלו בהדרגה לכנותה  ,היו מתחרים  ,וראש לכולם -
מסילת  -ברזל המתוכננת בין ביירות לדמשק ולהורן  .חסן טייהום  ,נכבד ביירומי  ,קיבל ביוני

1891

זכיון לבנות מסילה בין ביירות לדמשק  ,אבל הוא נתבקש במפורש להגיע לכלל הסדר עם החברה
הצרפתית שכבר קיימה שירותי תחבורה סדירים ומוצלחים בין שתי הערים  .חברה זאת  ,שהסכימה
לקנות את הזכיון  ,הצטרפה כעבור כמה חודשים אל חברה שלישית שהיו לה הזכויות לבנות קווי

תחבורה צבורית בדמשק ושלוחות לאזור החורן  .ביחד הקימו  ,בעיקר בעזרת הון צרפתי  ,חברה

חדשה  ' ,חברת מסילות הברזל הכלכליות העות ' מאניות של ביירות  -דמשק  -חורן בסוריה '
( ת0

-Hauran

' . ( Syrie

'Socieki des chemins de fers ottomans e'conomiques de Beyrouth-Damas

היוזמה הצרפתית  ,כמוה כתוכנית הבריטית בדרום  ,היתה מבוססת בעיקר על הסיכויים

להובלת יבולי התבואה העשירים מן החורן אל הים  -התיכון  .בנוסף על כך  ,התנועה הרבה בין שתי
הערים המתפתחות  ,דמשק וביירות  ,עוררה תקווה לעלייה רצופה נוספת בהובלת נוסעים ומשאות

בקו זה  .חרף לא מעט קשיים  ,בעיקר בקטע שבין דמשק לחורן  ,ולמרות התחרות מצד הבריטים ,
ניגשו הצרפתים אל מלאכת הבנייה במרץ מרשים ,

וב 3 -

1895

נפתח הקו ביירות  -דמשק

לתנועה  .הקטע מדמשק למעיירים בחורן הושלם כבר לפני כן  ,ביולי

המהירות הגדולה

6

על  -פי מה שנאמר בדו " ח של

המייג ' ור לו ( לעיל  ,הערה , ) 5

באוגוסט

1894

,

אפשר היה לצפות שנפח הסחורות שיובלו במסילת -

הברזל חיפה  -דמשק יהיה כדלהלן  40 , 000 :טונות חיטה בממוצע לשנה ;  15 , 000טונות של יבולים אחרים ליצוא
מן החורן
25 , 000

;  15 , 000טונות

של יבולים ליצוא מעמק  -הירדן

;

 6 , 000טונות סחורה המיובאות דרך עכו או חיפה

טונות של יבולים מן החורן המועברים לדמשק  .הוא גם ציפה שיופנו

כ 0 , 000 -נ טונות

;

סחורות מן

המסילה ביירות  -דמשק  .האומדנים שנעשו כידי ' חברת מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית ' היו  ,כמוכן  ,גבוהים

בהרבה  ,כפי שאפשר לראות בנספח  .אומדן מאוחר יותר אפשר לראות בדו " ח מטעם סגן  -הקונסול מונהן (  .א 1 .

 ( Monahanאל הקונסול הכללי דרומונד  -היי

)  , ) % . Drummond- Hayמתאריך  7במארס , 1899

78 / 5186
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1

מסילת הברזל חיפה  -דמשק

יחסית שבה נשלמה המסילה הצרפתית נבעה במידה רבה מנחישות דעתם של מנהלי החברה
ומיכולתם לגייס את הכספים הדרושים בעקבות הצלחתם הקודמת בהפעלת כלי תחבורה בנתיב

זה .
אף  -על -פי -כן  ,לפחות על  -גבי הנייר  ,נראה המפעל הבריטי עדיף על זה הצרפתי  ,ונשקפו לו
סיכויים להיות רווחי הרבה יותר  .הקו הצרפתי מביירות לדמשק
הקו חיפה  -דמשק

( 185

( 145

ק " מ ) אמנם היה קצר יותר מן

ק " מ )  ,אך הגישה אל החורן מחיפה היתה קלה וקצרה יותר מאשר מביירות .

נוסף על כך  ,המסילה ביירות  -דמשק חצתה שני רכסי הרים גבוהים  ,הלבנון ומול -הלבנון  ,ובנקודה
אחת טיפסה בשיפוע תלול עד לגובה של

1 , 500

מטר מעל פני -הים ויותר  .לפיכך  ,כדי למנוע

החלקה  ,היה צורך להשתמש בפס שלישי משונן  .הקו נבנה כמסילה צרה  ,בין  -השאר כדי לחסוך
בהוצאות של הבנייה  ,אך עובדה זאת הגבילה את תפוסתן של הרכבות  ,אשר בלאו הכי  ,בגלל

העליות התלולות  ,אמורות היו להיות הרבה יותר איטיות מאשר אלו בקו חיפה  -דמשק  .מכשול
נוסף היה העובדה שבנתיב הזה השתוללו בחורף סופות שלג עזות שחסמו את המסילה  .לבסוף ,
המסילה הצרפתית עמדה בפני קושי אמיתי בשל העובדה שהיה צורך להעתיק את נתיב הסחר מן
ההורן  ,במקום מן הנמלים המסורתיים בעכו או בחיפה  ,אל ביירות  ,שהתאימה פחות משתי ערים

אלה לשמש נמל מרכזי  .מטעמים אלה המשיכו האנשים שהיו קשורים למפעל הבריטי  ,כמוהם

-,

כפקידים בריטיים ששירתו בסוריה ובאו

ישראל  ,לתמוך במסילה לחיפה זמן רב לאחר

שהצרפתים החלו לסלול את המסילה שלהם ואף כאשר עמדו כבר להשלימה  .קולונל טרוטר ( 11 .

 , Trotterהקונסול הכללי של בריטניה בסוריה  ,כתב בשנת

1893

כי ' מכל תוכניות הרכבת בסוריה

שהוצעו עד כה  ,או שסביר כי יוצעו בעתיד  ,זו [ המסילה עכו -דמשק ] היא התוכנית הסבירה ביותר
והמבטיחה ביותר מנקודת ראות הנדסית וכספית גם

יחד ' .

8

כעבור שנה אמר המהנדס הראשי של

' חברת מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית '  ,סיר פוקס  ,לפני מועצת  -המנהלים של החברה  ' :אינני
חושב כי רכבת הקיטור בין דמשק לביירות  ,אף כי המסילה שלה קצרה יותר  ,תוכל באיזה צורה
שהיא לעמוד בתחרות של ממש עם מסילת  -הברזל הזאת

[ הבריטית ] ' .

9

אצל הצרפתים עצמם התעוררו ספקות וחששות לנוכח המפעל הבריטי  .אנשי החברה בשטח
היו אמנם משוכנעים כי למפעל הבריטי מגרעות ממגרעות שונות  ,וכלל אין ודאות כי יעלה יפה 0 .י

לעומת זאת  ,אחרים  ,ובהם קונסולים צרפתים באזור  ,היו זהירים יותר בהערכתם  .הקונסול הצרפתי
בבערות  ,למשל  ,כתב בראשית

1893

כי החברה הצרפתית אולי צודקת בהנחתה כי אין מה לחשוש ,

אך בכל  -זאת קיימת האפשרות כי בעתיד תושיט ממשלת בריטניה סיוע רב יותר למפעל שיזמו
בריטים ,

במיוחד מאחר שהמפעל הבריטי קשור לתוכנית ליצור קשר רכבת עם בגדד  .י י

עוד באותה

שנה הגיש הקונסול דו " ח מאת סגן  -הקונסול הצרפתי בחיפה  ,שבו הודגש ביתר שאת מהם
היתרונות שיש למסילה הבריטית לעומת הצרפתית  ,ומהי הסכנה הגדולה שהיא מעמידה לפני
המפעל הצרפתי  .במקביל היה סגן  -הקונסול מודאג מאוד לגבי עתידם של האינטרסים הצרפתיים
בסוריה  ,וכתב כדברים האלה על הבריטים

:

המדיניות המסורתית שלהם  ,עליונותם הימית והמסחרית והכיבוש של קפריסין ושל
מצרים עושים אותם [ את הבריטים ] גורם עוין מובהק עבורנו  .גם אם תצטמצם הצלחתם

8

' ' Extracts

9

שם .

בעקבות הדו " ח של פוקס 78 / 5186 ,

FO

 , PRO ,עמ '

. 148

93

דוד קח2ניר
-

מה שאינו מוטל בספק  -בכך שיסללו בסוריה את מסילת  -הברזל הראשונה ברוחב

תקני  ,נראה את עצמנו נדחקים למקום השני בארץ שבה נטו מאמצינו  ,מקדמת דנא ,
להעניק לנו את המקום

הראשון .

2ן

אכן  ,כל הנציגים הצרפתים בסוריה ובארץ  -ישראל היו שותפים לדעה כי התוכנית הבריטית מהווה
נסיון מצד לונדון לחדור לאזור שהשתייך ברורות לתחום האינטרסים של צרפת  ,וכי חובה על
צרפת להישמר מפני האפשרות כי תאבד לה השפעתה באזור

הזה .

13

כפי שהתברר  ,היו אלה היזמים הצרפתים שצדקו  .חרף היתרון שהיה למסילת חיפה לעומת הקו

לביירות  ,צצו קשיים חמורים בדרכם של פילינג והמפעל שלו כמעט מן ההתחלה  .קשיים אלה ,

וכשלון .

שיידונו בהרחבה בחלקו השני של המאמר  ,הנחילו לו בסופו  -של  -דבר מפח  -נפש

התחלת העבודה ועצירתה

פילינג התכוון להתחיל בעבודה תיכף לאחר שהוענק לו הזכיון הראשון בשנת  , 1890ומודדים

נשלחו לאזור מיד  .הסיכויים נראו כל  -כך טובים עד שהובעה תקווה כי הקו ייפתח בתוך

שנה .

4ן

ברם  ,פילינג לא הצליח לעמוד בתנאי הזכיון הראשון  ,ונאלץ לבקש ארכה  .גם לאחר הקמת ' חברת
מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית ' והענקת הזכיון החדש באוקטובר  , 1891התעוררו קשיים

ניכרים  ,בעיקר בגיוס כספים ובמציאת קבלנים  .אף  -על  -פי  -כן  ,נאלץ פילינג להודיע על התחלת

הבנייה  ,וזאת לא רק בגלל רצונו לעמוד בתנאי הזכיון  ,כי  -אם בגלל הכוונה שלא לתת לצרפתים
יתרון לעומתו 5 .י

ב 12 -

בדצמבר

1892

נערך בחיפה טקס מרשים  ,בנוכחות

כ 15 -

אלף איש  ,לרגל

התחלת הבנייה  .הגברת פילינג התכבדה בהנחת אבן  -הפינה  ,ונערך משתה ענק  ,שבו נכחו המושל ,
פקידים בכירים ונכבדים

מקומיים .

6ן

ואולם  ,תלאותיו של המפעל הבריטי לא תמו כלל

אמנם מלאכת הבנייה הממשית החלה לאלתר  ,אך כבר באפריל
רק

8

1893

ועיקר .

נעצרה כליל  ,לאחר שהונחו

ק " מ של פסים ונבנה הגשר מעל לנחל  -קישון  .בין השאר התעוררו קשיים במגעים עם פקידים

בשטח ועם כמה מבעלי הקרקעות הגדולים ( לרבות בני משפחת סורסוק )  ,שבאדמותיהם עמדה

המסילה לעבור  .היו עיכובים גם באספקת חומרים לבנייה  ,ופרצו סכסוכים בין פילינג לבין שותפיו
ועובדיו  .הקבלנים שהחלו במלאכת הנחת מסילת הברזל  ' ,הברת ג ' ורג ' פולינג '

) George Pauling

 .סם  , )11נטשו את המלאכה ולא נמצאו להם יורשים שיהיו מסוגלים לחדש את המבצע  .המהנדס
המקומי של ' חברת מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית '  ,שומאכר

) Schumacher

 , ) )3 .מן

המושבה הגרמנית בחיפה  ,פרש גם הואלי קשיים רבים כל  -כך הצטברו  ,עד אשר נפוצו ניחושים כי

11

טיילנדיה
שם .

12

טיילנדיה אל דבל

10

) Taillandier

. -%.

) )3 . 5

( מצורף לזה דו " ח מאת סגן  -הקונסול ברטראן )  . Bertrandץ )  22 ,בנובמבר AMAE , , 1893

Commerciale , Beyouth 10

4ע2

אל דבל )  . Develleנ )  23 ,בינואר AMAE , CP Beyrouth 37 , 1893

!6

Correspondance Consulaire

13

פטיטוויל אל ריבו  26 ,במאי  7 , 1890בספטמבר AMAE , CP Beyrouth 35 , 1890

14

fimes , 24 July 1890

15

פטיטוויל אל דבל ,

16

17

23

בינואר AMAE , CP Beyrouth 37 , 1892

הלוורד )  . Hallwardם ) אל קלייר  -פורד ( 0 6ע  . Clareע ) 15
א ' כרמל  ,תולדות חיפה בימי התורכים  ,ירושלים  , 1977עמ ' . 150
]

טרוטר אל קלייר  -פורד ,

21

בנובמבר

בדצמבר ,

 195 / 1801 , 1893לנץ PRO ,

, 1892

.

.

 ) 3 195 / 1761ע  . PROראה גם
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מימין  :אחד החשבונות על ביצוע עבודות סלילת מסילת  -הברזל שהגישה חברה קבלנית בריטית  ,ס  1ביולי
; 1893

משמאל

:

מכתב  -לוואי מופנה לגוטליב

שומכר  ,המהנדס

המפקח על העבודות

פילינג ישמח להעביר את זכויותיו אל החברה הצרפתית הבונה את המסילה

ביירות  -דמשק .

הצרפתים  ,כמובן  ,שאבו נחת מן המכשולים שהתעוררו בדרכו של הפרויקט הבריטי  ,ומצאו בכך
עידוד רב להמשך המפעל

שלהם .

!8

בשנים שלאחר מכן כמעט פסקה העבודה  .פילינג ושותפיו היו עסוקים בתקופה זו בנסיונות
חסרי תועלת לגייס כסף ולמצוא קבלנים  .המצב לא השתנה אפילו לאחר שפילינג השיג בשנת
 , 1895סמוך למועד האחרון לסיום העבודה  ,עוד הארכה של הזכיון  ,והפעם התחייב לסיים את
בניית המסילה עד סוף 9 . 1898י העובדה שלא הושגה התקדמות ממשית כלשהי בבניית המסילה

ציננה במידה רבה את ההתלהבות שגילו בתחילה פקידי ממשלה בריטים  .דו " ח מקיף תחת
הכותרת ' מסילת  -ברזל בתורכיה האסיאנית '  ,אשר הוגש באוקטובר

1895

בידי רב  -סרן לו  ,נספח

מסחרי בשגרירות הבריטית  ,אף שתמך בפרויקט  ,היה כתוב בנימה ביקורתית למדי כלפי
!8

טיילנדיה אל דבל ,

9נ

או ' קונור אל סלסבורי ,

1

בדצמבר
1

AMAE , CP Beyrouth 37 , 1893

באוגוסט , 1899

PRO , FO 78 / 5186

5ע

ן

דוד קחטניר

האומדנים והתחשיבים

שהיו ביסודו .

מה שחשוב עוד יותר  ,הממשלה העות ' מאנית עצמה החלה

20

מגלה קוצר  -רוח לנוכח העיכובים הממושכים במימוש המפעל  .ב  1 -בנובמבר

1897

הורה המשרד

לעבודות ציבוריות למפקח העות ' מאני לענייני הרכבת  ,נורי אפנדי  ,ליטול לידיו את המסילה ואת
כל החומרים והציוד שהצטברו לאורכה  .פילינג  ,מן  -הסתם  ,נואש אותה שעה מן הסיכוי שיוכל
להגשים את תוכניתו  ,ונציגי החברה  ,לאחר שקיבלו את דמי הערבות  ,העבירו את הכל בקול דממה

העות ' מאנים .

דקה לידי הפקידים

נראה היה כאילו זה סופה של ' חברת מסילת  -הברזל

הסורית  -עות ' מאנית '  ,ולקונסול הכללי הבריטי בביירות לא נותר אלא להביע תקווה כי יימצאו
תמים בריטים חדשים שיצילו את

הפרויקט .

ן2

תקופת הילס  :ביטול הזכיון

ואכן  ,כך אירע לאחר זמן קצר  ,אם  -כי גם הפעם לא היתה ההצלחה מרובה יותר  .ביולי
פילינג  ,שחיפש שותפים או קונים לזכיון שלו שלהלכה היה עדיין בתוקף  ,אל הילס
מ ' חברת התמזה לעבודות ברזל  ,בניית אוניות והנדסה ' ) Shipbuilding
' Engineering

1898

פנה

( 15פ . 11ו .

Ironworks ,

4נ )

' Thames

בלונדון  .הילס הסכים להשקיע בפרויקט ולחדש את העבודות  ,בתנאי

(and

שפילינג יוכל להשיג הארכה נוספת של הזכיון ושינוי בתנאיו  .פילינג הסכים לדרישות אלה ,
ובספטמבר  , 1898חודש לפני שפקע הזכיון משנת  , 1895שוב נסע לאיסתנבול  ,בנסיון להשיג את

ההארכה המבוקשת  .למוד נסיון וכבול על  -ידי תנאיו של הילס הציע פילינג לסלול את המסילה עד
לנהר  -הירדן ולדחות  ,ברשות השלטונות  ,את המשך העבודות  ,עד אשר יצבור די הכנסות מן

המסילה הקיימת  .השר העות ' מאני לעבודות ציבוריות  ,מחמוד ' לאל א  -דין פאשא  ,נעתר להצעות
הללו  ,והודיע על כך במכתב לפילינג

ב7 -

באוקטובר

. 1898

~לאחר שהפקידו בטחונות נוספים ,

הוענקה לתמים הבריטים הארכה לשנתיים  ,ולארץ  -ישראל נשלחו הוראות להתיר את חידוש

העבודה  .הילס  ,שהקים סינדיקט שותפות עם פילינג  ,לא התמהמה וניגש מיד לחידוש העבודות .

ואולם  ,השר שאישר את הארכת הזכיון מת במפתיע  ,במארס  , 1899ויורשו בתפקיד  ? ,ישי

22

פאשא ,

סירב להכיר בתקפותו  .לטענתו  ,היתה דרושה פקודה מלכותית להארכת הזכיון  ,ומחמוד פאשא

שגה בכך שלא צירף להסכמתו אישור מטעם הסולטאן  .הוא הביע הסכמה עקרונית להארכת

הזכיון  ,בתנאי שיוכנסו בו אי -אלו שינויים  ,ובעקבות זאת הוחל במגעים בין השר לנציגי החברה
באיסתנבול  .אלה אמנם הולידו הסדר ,

23

אולם זיהני פאשא עמד גם עתה בסירובו ליטול עליו את

האחריות להארכת הזכיון  ,והעביר את העניין כולו לעיונו של ' השער העליון '  .הממשל המרכזי
מצדו הפנה אותו הלאה לארמון  ,ושם אמור היה העניין להמתין לאישורו של
20

78 / 5186

סע

הסולטאן .

24

.

 PRO ,דו " ח זה עורר את חמתו של פילינג  :הוא התלונן אצל משרד  -החקן כלונדון על משגים

קשים שעשה המחבר  ,וטען כי הדבר גם ירתיע משקיעים בעתיד  .ראה התכתבות בעקבות הדו " ח ,

ו.

שם .

21

דרומונד  -היי אל מלסכורי ,

22

דרומונד  -הת

אל או ' קונור ,

23

 ) ( 78 / 5186ו PRO ,
נראה כי בין השינועם שנתבקשו ואשר לגביהם הוסכם היה שינוי כתוואי המסילה  ,כך שתגיע אל אחוזות

116

24

28
31

כנובמבר
בדצמבר

)( 78 / 1856 ; 195 / 1880 , 1897

)( 195 / 2024 , 1898

הסולטאן בעמק  -הירדן  .ראה  :דרומונד  -היי אל או ' קונור ,
או ' קונור אל מלסבורי  1 ,באוגוסט  )( 78 / 5186 , 1899ו
סנדרסון ) . Sandersonז)  27 ,בנובמבר  , 1900שם .

,

3

PRO ,

;

PRO

או ' קונור אל סלסבורי ,

במאי , 1899

1

כאוגוסט

, 1899

 )( 195 / 2056ץ PRO ,

 . PRO ,ראה גם התיאור של הילס עצמו במכתב אל
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תשובתו של הסולטאן עתידה היתה להתמהמה זמן רב  ,וכך החל הפרק האחרון בסיפורה של
המסילה הבריטית  ,פרק אשר עמד בסימן של מאמצים בלתי פוסקים מצד נציגי החברה הבריטית

לזכות באישור מן הארמון  ,ושל סחבת ממושכת מצד פקידי הממשל העות ' מאני  .כל טענותיהם של
אנשי החברה  ,כי הזכיון תקף למעשה וכי ניתן כחוק בידי השר לעבודות ציבוריות המנוח  ,נדחו

באדיבות אך בפסקנות .

גם מאמצי השגרירות הבריטית למען החברה העלו

חרס .

זמן  -מה

השתעשעו אנשי ההברה בתקווה שמתן שוחד יזרז את העניינים ויסיר את המכשולים  .הילס עצמו
סירב לתת ידו לשיטות ' בלתי מכובדות ' מעין אלו  ,כפי שהתבטא  ,והיה זה שוב פילינג -
שבראשית

1899

פשט את הרגל ונאלץ לפרוש מתפקידו בראשות החברה  -אשר נשלח

לאיסתנבול כדי לנסות עוד פעם את מזלו אצל הסולטאן  .גם מאמצים אלה

נכשלו .

25

נראה היה כי

העיקשות של העות ' מאנים נבעה הפעם לא מן הסחבת הביורוקרטית המקובלת  ,אלא מסיבות
מהותיות

יותר .

26

בינתיים בכל זאת חודשה העבודה בשטח  .אמנם לא הונחו פסים חדשים  ,אבל

נעשו עבודות עפר  ,והללו התקדמו

בכ 40 -

ק " מ והגיעו לעמק בית  -שאן  ,עד סמוך לאחוזתו של

הסולטאן  .עם זאת  ,סכסוכים בין המפקח העות ' מאני לבין עובדי המסילה האיטלקים  ,קשיים ישנים

וחדשים ברכישת הקרקעות הדרושות למסילה ועיכובים במשלוחי ציוד מבריטניה  -כל אלה
פגעו בעבודות במידה ניכרת  .הפריעה גם העובדה שהעניינים טרם הגיעו לסיכום באיסתנבול  ,ואף
25

הילס אל סנדרסון  ,שם .

26

על העמדה העות ' מאנית ראה בסעיף נפרד להלן  .קליפטון

) Clifton

 .ע  .ש ) אל הדוכס מסטקפול ( סט Duke

 24 , ( Stacpooleבאפריל  , 1900שם ; קלייר  -פורד אל הילס  24 ,בספטמבר  , 1900שם ; דה  -בונסן ) 4 . Deן
 ( Bunsenאל סנדרסון  12 ,בדצמבר , 1900

שם .

,

עול

 1הסבל הנריג1י ד ימבר

97

דוד קושניר

הכסף הדרוש לא היה תמיד בנמצא  ,שכן העיכובים בארמון הרתיעו משקיעים  -בכוח  .בסוף יוני
 , 1900משלא הושג הסדר עם הרשויות העות ' מאניות  ,ההליט הילס להפסיק את

לקראת סוף שנת

העבודות .

27

נתברר שלא היה כל סיכוי לקבל תשובה מן הסולטאן בהקדם

1900

;

העות ' מאנים התכוונו עתה לרכוש את קו חיפה  -דמשק ולשלבו במסילה מדמשק לחג ' אז  ,שעל
הקמתה הכריז הסולטאן במאי אותה

שנה .

28

למעשה  ,רק בחודש מארס

1901

נתקבלה הודעה

רשמית על כך מטעם הרשויות העות ' מאניות  .לשגריר הבריטי או ' קונור נמסר תחילה כי לשר
לעבודות ציבוריות ניתנו ההנחיות המתאימות להגיע להסדר עם

הילס ועם החברה שלו .

29

בחוגים

הבריטיים התקבל הדבר בשביעות  -רצון  ,מה גם שהעות ' מאנים רמזו לאפשרות שהילס ימשיך
לבנות את המסילה בשביל הממשלה העות ' מאנית  .אך לאחר זמן קצר הם הבהירו כי למעשה

התכוונו להעביר לרשותם את הזכיון בשלמותו  .תוכניתם היתה  ,כך הודיעו לשגריר  ,להקים את
המסילה בעצמם  ,אף כי אפשר שבסופו  -של  -דבר  ,אם תחליט הממשלה העות ' מאנית  ,בכל זאת ,
למסור את עבודות ההקמה לגורם זר  ,יוטל על הילס לסלול את המסילה  .כחלק מן ההסדר הוצע

שהנכסים והעבודות שכבר בוצעו על  -ידי הבריטים במסילה יוערכו כראוי  ,ותמורתם תשולם

הסולטאן .

במלואה  ,בנוסף לפיצוי נדיב מידי
הילס  ,שהגיע לאיסתנבול במאי

30

כדי לנהל את המשא  -ומתן  ,נקט תחילה עמדה נחושה

1901

ועמד על דעתו שהזכיון יושאר ברשותו  .הוא ציין בתוקף כי הוא מעוניין יותר בפרויקט עצמו
מאשר

להצעותיו צירף כמה וכמה רעיונות מפתים  ,כגון הקמת מסילה

בכסף .

נוספת ' .
ן

ברם ,

התברר שאין כל סיכוי לשינוי בעמדתם של העות ' מאנים  ,והמשא  -ומתן התמקד יותר ויותר בסכום

הפיצויים המגיעים להילס  .גם בנקודה זו התנהלה התמקחות מייגעת  .הילס דרש תחילה פיצוי
בגובה

270

אלף ליש " ט  ,אך הסכים להוריד את הסכום לסך

200

אלף ליש " ט בתוספת דמי

הבטחונות  ,וכל זה בתנאי שיוסיף להימצא בעדיפות ראשונה בכל התקשרות חיצונית

בעתיד .

העות ' מאנים הסכימו להעניק להילס את זכות הקדימה בעת פנייה אל גורם זר  ,להחזיר לו את דמי
הבטחונות ולרכוש ממנו חומרים  ,אך התנו מצדם שהפיצויים ישולמו רק לאחר שתיעשה הערכה

מדוקדקת של שווי המסילה  .רק לאחר זמן ניאותו להציע סכום כסף נקוב  ,כשהצעתם הראשונה
עומדת על

90

אלף ליש " ט .

32

מכשלה נוספת במשא  -ומתן היתה התערבותו הפתאומית של פילינג ,

שדרש זכות  -קדימה בכל פיצוי שישולם להילס  ,בטענה כי הוא  -ולא הילס או ' חברת מסילת -
הברזל הסורית  -עות ' מאנית '  -הבעלים החוקיים של הזכיון המקורי  .העות ' מאנים ניסו זמן  -מה

להפיק תועלת מן הקרע  ,ולהשיג לעצמם תנאים טובים יותר על  -ידי הידיינות ישירה עם פילינג  ,אך

נכשלו בנסיונם זה .

33

רק במאי

הושג לבסוף הסכם  ,בעזרתה הפעילה של השגרירות

1902

שם .

27

הילס אל סנדרסון ,

28

אחד הסימנים הראשונים לכוונותיהם החדשות של העות ' מאנים היה סקר של כל העבודות שנעשה בנובמבר
 1900מטעם

27

בנובמבר

, 1900

מושל המחוז ומטעם פקידים בכירים  .דה  -בונסן אל לנסדאון

) of Lansdowne

3 , ( Marquess

בדצמבר PRO , FO 424/ 200 , 1900

ץ1 2

~

29

או ' קונור אל לנסדאון  7 ,במארס PRO, FO 78 / 5186 , 1901

30

או ' קונור אל לנסדאון  19 ,במארס  23 , 1901במאי 901נ  ,שם

31

או ' קונור אל לנסדאון ,

23

במאי

32

או ' קונור אל לנסדאון ,

14

באוגוסט

33

או ' קונור אל סנדרסון ,

15

ביוני , 1901

18 , 1901

באוקטובר

, 1901
, 1901

;

או ' קונור אל הילס ,

 27במארס , 1901

שם .

שם .

שם .

שם  :או ' קונור אל לנסדאון ,

3

בנובמבר

, 1901

שם  .למעשה  ,הילס היה

יושב  -הראש החוקי של מועצת המנהלים של חברת מסילת  -הברזל  .נוסף על כך  ,מכוח פשיטת הרגל  ,היה גם
כונס

הנכסים .

מדליון עות ' מאני שהוטבע
עוביידיה שבעמק  -הירדן ) .
החג ' אזית  -חמידית '

ב 1900 -

לציון פתיחת העבודה במסילת הברזל החג ' אזית ( נהגלה באדמות

בצדו השני הכתובת  ' :זוהי מדליה שנועדה לפטריוט שעשה למען מסילת  -הברזל

הבריטית .

החברה הלונדונית זכתה במעמד עדיף  ,אף המסילה עתידה היתה לעבור לרשות

הממשלה העות ' מאנית תמורת

חודשים .

34

155

אלף ליש " ט  ,סכום שהיה אמור להיפרע בתשלומים במשך

הילס והחברה קיבלו תנאים

אלה  ,אמנם לא בלי נסיון התמקחות נוסף .

אותה שנה נחתם הסכם להעברת הבעלות על המסילה  ,ובינואר
ומוחלט לידי נציגי הממשלה העות ' מאנית

בחיפה .

1903

ב 20 -

18

בנובמבר

הועברה המסילה באופן סופי

35

גורמי הכשלון
התמים הבריטים נכשלו כשלון

חרכן .

בשעה שהותוותה תוכנית המסילה לראשונה והוחל

בביצועה נראו סיכוייה מבטיחים ביותר  .בפועל נסחב הפרויקט למעלה מעשור שנים  ,שבהן לא
נעשתה כמעט כל עבודה לאורך המסילה המתוכננת  ,ובתוך כך הוגשה בקשה אחר בקשה להארכת

הזכיון הרעוע  .בסוף אותה תקופה  ,כאשר לפי לוח  -הזמנים היו רכבות משא ונוסעים אמורות להלך
על המסילה זה כבר  ,והאזור אמור היה לשגשג כולו  ,היו מונחים  ,למעשה ,

8

ק " מ של מסילה

בלבד  .גם מבחינת האינטרסים הבריטיים בסוריה ובארץ  -ישראל היה זה כשלון מחפיר  .כשהוחל

בפרויקט  ,היתה בו משום פריצת  -דרך משמעותית לאינטרסים הכלכליים של הבריטים בסוריה ,
שנחשבה מאז ומתמיד לנחלתה הבלעדית  -כמעט של צרפת  .בסיומה של הפרשה לא היו לבריטניה

אלא קומץ מבוטל של מפעלים כלכליים פרי יוזמתה באזור  .יתרה מזאת  ,הכשלון הבריטי עלול
היה לערער גם בעתיד את האמון ביכולתם של הפריטים ובעוצמתם  .התמוטטות המפעל של
מסילת חיפה  ,כתב השגריר הבריטי או ' קונור בשנת  ' , 1899תנחית בלא ספק מכה על כל מפעל

כלכלי בעתיד בסוריה או באזורים אחרים של האימפריה  .הדרך שבה טופל הזכיון הזה עד כה  ,אין
בה כדי לקדם את יוקרתה והשפעתה של בריטניה באזורים

אלה ' .

36

34

או ' קונור אל לנסדאון ,

35

או ' קונור אל לנסדאון  5 ,כמאי  , 1902שם  .הדו " ח כולל את נוסח הסכם ההעברה שנחתם בידי זיהני פאשא ורמזי
) Ramsay

 , ) 11 .שייצג את ' חברת מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית '  .על דבר ההעברה עצמה דיווח דרומונד -

היי לאו ' קונור ,
36

15

במארס 902נ PRO, FO 78 / 5451 ,

7

בינואר

195 / 2140 , 1903

()ו

PRO ,

או ' קונור אל סלסבורי  1 ,באוגוסט 78 / 5186 , 1899

כ)ו

PRO ,

ק2ק2

דהר קח ~ ניר

הכשלון לגייס כספים

בדרך מן התכנון עד הביצוע .

כבר הזכרנו לעיל אחדים מן הקשיים שהפרויקט הבריטי נתקל בהם

מכשולים שהערימו פקידים עות ' מאניים ובעלי קרקעות מקומיים  ,ניהול כושל  ,עיכובים בקבלת
ציוד ואספקה  ,סכסוכים פנימיים וקשיים במציאת קבלנים לביצוע העבודה בפועל  -כל אלה
חברו יחד ועיכבו את התקדמות הפרויקט או אף גרמו להשבתתו

המוחלטת .

37

אולם דומה כי שני

גורמים כבדי  -משקל  ,קשורים זה בזה  ,מילאו תפקיד לא פחות מכריע  ,והם שהיו  ,למעשה  ,המקור
לרבים מן הקשיים האמורים  :אופיו של פילינג  ,ואי  -יכולתה המתמשכת של ' חברת מסילת  -הברזל
הסורית  -עות ' מאנית ' לגייס משקיעים ולמצוא כסף

לצרכיה .

פילינג מתואר בפי כל כאדם קשה  ,וכמי שהיה אחראי לרבות מן ההתנגשויות והסכסוכים בינו
לבין אנשיו  .דומה כי האיש היה חסר יושר בסיסי ותבונה מכל וכל  ,ובמקום לטעת אמון  ,הוא זרע
פירוד על סביבותיו  .תכונותיו אלו היו הרסניות ביחסיו עם עמיתיו  ,שותפיו ועובדיו  ,והיה בהן נזק
מרובה לא פחות במגעיו עם אנשים מן החפן  .השגריר הבריטי או ' קונור תיעב אותו עד כדי  -כך ,

שסירב לכל שיח ושיג עימו .

38

אפילו על בנו של פילינג  ,ששימש נציגה של החברה בארץ  -ישראל ,

סופר כי לא שבע נחת מהתנהגותו של אביו  ' :נפשו נקעה מכל העניין '  ,והוא ביקש שלא להוסיף

עוד לשמש כלי  -שרת בידי

אביו .

39

ייתכן שאופיו של פילינג ודרכי עבודתו היו גם בין הסיבות

לסירובם הנחרץ של העות ' מאנים להעניק לו הארכת זכיון נוספת .
אין ספק כי טבעו של פילינג  ,מזגו והתנהגותו גרמו במידה רבה גם לקשייה של החברה בגיוס
הון  .השגריר הבריטי קארי

) Currie

 .ק ) הגדיר אותו בשנת

1895

כ ' נוכל פיננסי מדרגה ב '  ,אדם

שחסרים לו התבונה האמיתית ורוחב  -האופקים הדרושים כדי להביא עסקה חשובה לידי סיום
מוצלח '  .במקום להסתפק ברווח צנוע  ,הוא התעקש לחשוב כי מצוי בידיו ' מכרה  -זהב '  ,והמשיך
להקים שותפויות וחברות חדשות עם ' אנשים נחותים '  .כל להטוטיו הפיננסיים לא הולידו אלא
הוצאות כבדות  ,בעוד קרנו של הפרויקט עצמו יורדת והולכת בעיני משקיעים

רציניים .

40

ואולם  ,מעבר לגורם האישי היו גם סיבות אחרות לחששות בנוגע לחוסנו ולכדאיותו של

המפעל  .אחדות מהן היו נעוצות בעצם תנאי הזכיון  .תנאי אחד  ,למשל  ,שנכלל בזכיון לפי דרישת
הממשלה העות ' מאנית  ,קבע כי המסילה חייבת להיבנות ברוחב התקני  ,ככל  -הנראה מטעמים

אסטרטגיים  .דבר זה  ,כפי שראינו  ,צפן יתרון כלכלי בטווח הארוך  ,אך הגדיל את עלויות ההקמה ,
מה שחיזק את הצרפתים בהחלטתם להמשיך בפרויקט

שלהם .

ן4

בו בזמן סירבה הממשלה

העות ' מאנית להעניק לבעלי הזכיון ' ערבות קילומטרית ' לגבי ההכנסות  ,אף  -על  -פי שערבות כזו
 שהבטיחה מינימום של הכנסות לבעלי הזכיון  ,ללא קשר עם התקבולים הממשיים  -היתהניתנת בדרך  -כלל למסילות  -ברזל בעלות ערך אסטרטגי וברוחב תקני  .ברור שלא היה בזה כדי
לטעת אמון בקרב משקיעים אפשריים  ,שהרי הללו נתבקשו להשקיע סכום נכבד בעבודות
ההקמה  ,ולא היה אפשר להבטיח להם אפילו תשואה
37

oו

טרוטר

אל קלייר  -פורד ,

21

בנובמבר

195 / 1801 , 1893

מינימלית .

. FO

42

אכן  ,על  -אף שסיכויי המסילה

PRO

38

או ' קונור אל מלסבורי  22 ,בינואר 86 , 1900

9ן

לי

40

קארי אל מזכיר  -המדינה לענייני חגן ,

41

טיילנדיה אל דבל  1 ,בדצמבר AMAE , CP Beyrouth 37 , 1893

42

ראה טובי ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '  . 169פילינג עצמו עורר את הנקודה הזאת במגעיו עם הממשלה העות ' מאנית ,

אל וילירס ) 2 , ( Villiersנ ביוני , 1896
11

[ 78 / 5

PRO , FO

שם .
במארס

) ( 78 /4609 , 1895

ו.

PRO

כאשר ביקש הארכות של הזכיון והסביר כי העיכובים נובעים מהעדר ' ערבות קילומטרית '  .ראה  :או ' קונור אל

מסילת הברזל חיפה  -דמשק

נראו טובים ביותר  ,לא חסרו נקודות של אי  -ודאות לגבי עתידה  .לא היתה כל ערובה  ,למשל ,

לאמינותם של התחשיבים ששימשו בסיס לפרויקט  .צריך היה להביא בחשבון את התחרות מצד
הצרפתים  -תחרות שאכן היתה לעובדה קיימת משנחנך קו ביירות  -חורן  -וקשה היה לצפות

אם כל היבולים החקלאיים מאזור החורן אכן יובלו במסילה החדשה לחיפה  .זכות  -הבכורה

שניתנה למסילה הבריטית בכל הקשור להקמת שלוחה אפשרית לעיראק ולמפרץ  -הפרסי  ,גם בה

לא היה משום פיצוי של ממש  .במקרה כזה מדובר היה בהובלת בניאדם  -אדם וסחורות ביבשה  ,מחוף

הים  -התיכון למפרץ  -הפרסי  ,או בכיוון ההפוך  ,נתיב שהיה נוח -
הרבה פחות מנתיב תעלת סואץ או
ממסילה מאיסתנבול לבגדד  ,שתוכנית להקמתה היתה מונחת אז על שולחן

הדיונים .

43

לבסוף ,

ובניגוד למה שסברו הצרפתים  ,למשל  ,המפעל הבריטי לא נהנה מגיבוי מוצק  ,פוליטי או כלכלי ,

מצד ממשלת בריטניה  .משמעותו הברורה של הדבר היתה שהמשקיעים ב ' חברת מסילת  -הברזל
הסורית  -עות ' מאנית ' לא יכלו לסמוך על כך שממשלתם תתערב לטובתם במהירות ובנחישות
במקרה שיתעוררו קשיים

בפרויקט .

44

בכל הגורמים הללו  ,כמכלול  ,טמון ההסבר לכשלון מאמציו

של פילינג לגייס כספים ולהבטיח את הצלחת תוכניתו  ,על אחת כמה וכמה נוכח הזהירות המובנת
של המשקיעים בכל הקשור להשקעות בארצות

סלסבורי ,

1

חרן .

45

באוגוסט 0 , FO 78 / 5186 , 1899אע  .הדו " ח כולל גם העתקים ממכתבו של פילינג אל השר לענייני גשר ג ' למי מעל נחל

עבודות ציבוריות  ,מחמוד פאשא  ,וגם את תשובתו של זה האחרון  .ראה גם
43

PRO , 1 ) 1 424 / 199 :

את הנקודות האלה העלה המייג ' וה לו בדו " ח שלו  ' ,מסילות  -ברזל כתורכיה האסיאנית ' ,

20

באוקטובר  , 1895העמקים ' של ימינו) .
הגשר הוקם  ,ככל

PRO , FO 78 / 5186
44

הצרפתים שמו לב  ,כמוכן  ,לעובדה זאת  ,והביעו בטחון כי אילו עמדה הממשלה הבריטית מאחורי הפרויקט  ,הנראה  ,במסגרת
המסילה כבר המזה כנויה  .ראה

45

קישון ( בסמוך ל ' צומת

:

פטיטוויל אל דבל ,

23

בינואר 893נ AMAE , CP Beyrouth 37 ,

ראה הדו " ח של המייג ' ור לו  ' ,מסילות  -ברזל בתורכיה האסיאנית ' ,

20

באוקטובר , 1895

 )( 78 / 5186ץ 1) ) ( ,ץ

8

הקילומטרים שסללה
החברה

הבריטית

דוד קושניר

הילס והאינטרסים הבריטיים
בשלב מאוחר יותר משקיבל הילס לידיו את ניהול הפרויקט  ,נראה היה כאילו שאלת המימון באה
על פתרונה  ,לפחות חלקית  ,ולו רק על  -ידי ההשקעה מצד חברתו של הילס  .באותו זמן גם ירדו

הציפיות לאין ערוך  ,ובשלב ראשון נועדה המסילה להיסלל עד לנהר  -הירדן בלבד  ,אלא שאז  ,כפי

שראינו  ,התעוררו סיבוכים מקומיים וקשיים אחרים שהביאו להאטת קצב העבודות או להפסקתן .
סירובה של הממשלה העות ' מאנית להעניק לחברה את ההסמכה הנאותה שוב הרתיע משקיעים ,
וגרם למחסור בכספים  .החברה הבריטית לא נתנה תחילה דעתה על ' הפרט הטכני ' הזה שאין עדיין
אישור מטעם הסולטאן  ,אולם הילס  ,שרוחו קצרה והלכה נוכח העיכובים  ,החליט לבסוף  ,ביוני
, 1900

להפסיק את כל עבודות הבנייה  .אפשר שהיה זה משגה טקטי  ,שכן  ,כפי שנאמר להילס מפי

השגריר הבריטי ומפי אחרים  ,בכלל זה פקידים עות ' מאנים  ,דווקא המשך העבודות היה מקשה על

ממשלת איסתנבול שלא להעניק אישור לזכיון הבריטי  46 .הילס דחה תחילה דעה זו  ,אך כעבור זמן ,
משבוששה התשובה העות ' מאנית להגיע  ,שינה את דעתו ואיים לחדש את העבודות  .הוא היה זקוק
לשם כך לגיבוי רשמי מלונדון  ,למקרה שדברים ישתבשו ותפרוצנה תקריות למיניהן  ,אולם
ממשלת בריטניה סירבה להבטיח לו תמיכה למקרים

כגון אלה .

47

אי אפשר  ,כמובן  ,לומר בוודאות

מה היה קורה אילו המשיך הילס בהקמת המסילה או אילו היה מחדש את העבודה לאחר הפסקה .
אולם התקדים של הגרמנים שעבדו פרק  -זמן מסוים בהקמת המסילה לאדאפאזארי

) (Adapazari

בלא הרשאה נאותה וקיבלו את האישור הרשמי בשלב מאוחר יותר  ,מרמז למשמעותן של עובדות
מוגמרות על תהליך קבלת ההחלטות באימפריה

העות ' מאנית .

48

סביר להניח שהפסקת העבודה

מצד הילס לפחות סייעה לסולטאן להגיע לבסוף להחלטתו לבטל את הזכיון

הבריטי .

ייתכן מאוד שגם לגישה הרשמית של ממשלת בריטניה היה קשר כלשהו לכשלון המפעל
הבריטי  .אמנם  ,פקידים בריטים מסוימים התלהבו עד מאוד מן הפרויקט  ,אך נראה כי ממשלת
בריטניה לא היתה מעורבת יתר  -על  -המידה בכל ענייני הזכיון  ,לפחות בשלב המוקדם  .פעלה כאן
גישה מסורתית של  , 1 aissez faireובאותה מידה ייתכן כי היתה זו מדיניות מכוונת מצד בריטניה
לא לתת לפרויקט מימד מדיני  ,שכן הדבר עלול היה לפגוע בסיכויי הצלחתו אצל

העות ' מאנים .

פילינג עצמו הזכיר  ,לפחות בהזדמנות אחת  ,עד כמה הוא נרתע מלערב פקידים בריטים  ,ומשום כך

כעס מאוד כאשר נדמה היה לו שהשגרירות הבריטית פועלת בנפרד ממנו  ,ובאופן עצמאי .

49

כאשר

הילס נכנס לפרויקט  ,ובייחוד כאשר העות ' מאנים החלו להשהות את הארכת הזכיון  ,חל שינוי

מוחלט בגישתה של החברה הבריטית  .הילס פעל נמהצות להשיג תמיכה מצד ממשלת בריטניה ,
ובלא  -הרף הצביע על האינטרסים של האימפריה הבריטית שאותם תשרת מסילת  -הרכבת  .כך כתב
לשגריר הבריטי

או ' קונור :

 . . .מה שמעסיק אותי אלה לא רק האינטרסים הכספיים שלי או של החברה שלי  .נמשכתי
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46

או ' קונור אל מלסבורי ,
 , 1901שם .

1

באוגוסט , 1899

ביוני

19

במאי

47

הילס אל או ' קונור ,

48

דה  -כונסן אל סנדרסון ,

12

בדצמבר , 1900

49

או ' קונור אל סלסבורי ,

11

בינואר 900נ  ,שם

16

, 1901

שם

;
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,

מברק מלנסדאון אל או ' קונור ,

;

16

דה  -בונסן אל לנסדאון ,

ביולי

, 1901

שם .

שם .
;

פילינג אל סלסבורי ,

20

בינואר

, 1900

שם .

1

בינואר

מסילת הברזל חיפה  -דמשק

אל הפרויקט הזה מלכתחילה בגלל מה שנראה היה לי כאפשרויות האימפריאליות
[ שמעניק ] הזכיון לבריטניה  ,בגלל ההזדמנות להשיג לארצי שלי משהו שיתברר אולי
בעתיד כי הוא אחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר בשבילנו  .סעיף

31

של הזכיון נותן לנו

זכויות מועדפות ברורות לגבי כל מסילות  -הברזל שיוקמו ממזרח או מדרום

לקו דמשק .

בזכויות האלה נכללת הארכה טבעית עד בגדד ובצרה במפרץ  -הפרסי לכיוון מזרח  ,וליפו

ולקהיר ואף לאפריקה בדרום  .יום יבוא והקו הזה יוארך במזרח עד הודו  ,ואין שום
מכשול טבעי לכך שתהיה עוד הארכה  ,בפיתוח בריטי ותחת פיקוח בריטי  ,עד לסין
ולהונג  -קונג  .אז  ,אם יוגשם כל זה  ,יהיו קווי תעבורה רצופים מקייפטאון ועד לים -

הצהוב  ,וזאת באמצעות החוליה המקשרת שלנו מגבול ערב  -מצרים עד בלוצ ' יסטן  .כל
זה אמנם יהיה על אדמה זרה  ,אך באמצעות מסילת  -הברזל הסורית  -עות ' מאנית תהיה
החוליה הזאת כל כולה בשליטתה של בריטניה

הגדולה .

50

אלא שהילס לא הצליח להשיג את מידת התמיכה הממשלתית שציפה לקבל  .השגריר הבריטי חזר
וחיווה את דעתו כי הטיעון של החברה מפוקפק  ,משום שההארכה שהושגה בידי פילינג לא לוותה
באישור המתאים מצד הסולטאן  ,וכן טען שהעות ' מאנים  ,בהתבסס על נסיונם  ,צדקו בכך שלא נתנו

אמון רב ביכולתם של הבריטים להקים את המסילה .
עם העות ' מאנים  ,ומן  -הסתם כבר היו להם ספקות רציניים לגבי הסיכוי שהזכיון יאושר אי  -פעם .
ן5

הדיפלומטים הבריטים לחצו למען פשרה

ייתכן גם שהבריטים כבר פקפקו אז במעשיות וברווחיות של הפרויקט כולו  .אמנם הנציגים
הרשמיים של בריטניה לחמו למען הזכויות של החברה הבריטית והיו מעורים עד מאוד במשא -
ומתן שהביא להסדר הסופי  ,אך נראה שבו בזמן לא התאמצו להפעיל לחץ כבד על השלטונות

העות ' מאניים  .אישור לכך ניתן למצוא בדבריו של מיופה  -הכוח דה  -בונסן

:

אינני סבור כי ברוח קווי הפעולה הנוכחיים שלנו נוכל להשיג הארכה של הזכיון שבידי
הילס  ,לרבות הסמכות המקורית להאריך את המסילה מעבר לדמשק  .כדי לתת תמיכה
ראויה לתוכנית שאפתנית כזאת  ,יהיה עלינו להפוך זאת למטרה העיקרית של המדיניות
שלנו  ,וללכת הרבה יותר רחוק מכפי שעשינו עד כה  .בשעה זאת  ,כידוע לכם  ,אנחנו

מפנים אל הארמון שאלרת בחצי -פה ואנו מנועים מלעשות יותר על  -ידי ספקות אמיתיים
פרי תחושתנו שלנו כי זכות הקניין שבידי הילס איננה תקפה בעצם  ,וכי מעמדו הפיננסי

רעוע .

52

העמדה העות ' מאנית
עם כל זאת  ,ספק אם הזכיון היה מוארך גם אילו הפעילה בריטניה לחץ ממשי יותר על

העות ' מאנים .

כאשר העניקו את הזכיון לפילינג  ,בשנת  , 1890קיוו העות ' מאנים לתת דחיפה

להתפתחותו של אזור חשוב בממלכה שלהם ולהקל על הקשרים בין המרכז לבין אזור
50

הילס אל או ' קונור ,

14

51

או ' קונור אל לנסדאון ,

52

דה  -כונסן אל סנדרסון ,

זה .

ביוני  , 1900שם .
 23כמאי  , 1901שם .
12

בדצמבר

, 1900

)( 3

שם  .או ' קונור חשב שתוכניתו של הילס להאריך את המסילה מדמשק

היא תוכנית ' מעורפלת '  ,ולדעתו לא היתה ראויה לתמיכה  .הוא אף לא היה משוכנע אם לא רצוי להודיע לגרמנים
שבריטניה תומכת בהם בתוכנית המסילה שלהם לבגדד  ,ולצפות שהדבר תזקף לזכותה של בריטניה בכיוונים

אחרים  .ראה

:

או ' קונור אל מלסבורי ,

11

במאי

PRO , FO 424 / 198 , 1899

1

במקביל  ,בכך שנתנו עדיפות לנתין בריטי ולחברה בריטית  ,הראו בעליל כי הם מעוניינים ביצירת

משקל  -נגד להשפעה הצרפתית בסוריה  .יצירת איזון בין השפעתן של מעצמות שונות היתה
מדיניות מקובלת על העות ' מאנים  ,וזאת קיוו להשיג על  -ידי הענקת טובות  -הנאה מסוימות

למעצמה אחת כדי למנוע התחזקות יתרה של האחרת  .בסוף שנות

ה 90 -

של המאה הקודמת אמנם

עמד עדיין בעינו הצורך לבלום את השפעת האינטרסים הצרפתיים בסוריה  ,אך הבריטים איבדו

הרבה מעוצמתם הקודמת ומהשפעתם בחצר הסולטאן באיסתנבול  .לא זו בלבד שהבריטים
התייצבו גלויות מול העות ' מאנים במצרים  ,אלא הם גם תמכו בקבוצות מרדניות  ,כדוגמת
הארמנים  ,הדרוזים והערבים והאמון בבריטים בחצר הסולטאן דעך במידה

רבה .

הבריטים מצידם היו משוכנעים כי מעצמות יריבות  ,כדוגמת גרמניה או צרפת  ,הפעילו לחצי-
נגד על הממשלה העות ' מאנית  .ואולם לחצים כאלה  ,אם בכלל הופעלו השפיעו במידה מוגבלת

ביותר  ,כפי שהוכח על  -ידי עצם הענקת הזכיון המקורי ועל  -ידי ההארכות הרבות שניתנו לחברה
הבריטית  ,תוך מורת  -רוח גלויה מצד בעלי אינטרסים יריבים  .לאמיתו  -של  -דבר  ,השאלה שעמדה
על הפרק בשנת

1898

ובשנת

1899

לא היתה הענקת זכיון חדש  ,אלא מתן הארכה נוספת לזכיון

קיים  ,ובמקרה של המסילה חיפה  -דמשק לא היתה חברה זרה אחרת שגילתה עניין לבוא במקום

הבריטים .

למעצמות היו אז אינטרסים מובהקים במקומות אחרים דווקא  .כך  ,למשל  ,ביקשו

הצרפתים באותם הימים להאריך את קווי מסילות  -הברזל שלהם בסוריה  ,ואילו הגרמנים התעניינו
בקווי המשך

למסילת  -הברזל שלהם באנטוליה עד בגדד .

53

הגרמנים אף טרחו מספר פעמים

להרגיע את הבריטים  ,כי הם תומכים תמיכה מלאה בבניית המסילה לדמשק  ,מה גם שהדבר שירת
את ענייניה של המושבה הגרמנית

בחיפה .

54

ייתכן כי פעלו מתוך תקווה לזכות בתמיכה בריטית

למפעליהם שלהם .
במקים להסביר את תכסיסי ההשהיה של העות ' מאנים ואת הביטול הסופי של הזכיון בלחצים

104
נ5

הילס עצמו טען כי יש לו תמיכה מצד הצרפתים והגרמנים  .ראה  :או ' קונור אל לנסדאון ,
FO 78 / 5186

54

דרומונד  -היי אל דה  -בונסן ,

14

בדצמבר

 195 / 2075 , 1900כ ) ק PRO ,

23

במאי

PRO , , 1901

.

מבחרן  ,מוטב להתבונן באינטרסים של העות ' מאנים עצמם בפרשה הזאת על המניעים המדויקים תחנת ' דלהמיה ' של

להיסוסיו של הסולטאן לתת גושפנקה לזכיון הבריטי יהיה ניתן להתחקות רק בבדיקה מדוקדקת

רכבת העמק ( ליד
ק

של הארכיונים העות ' מאניים  ,אך די ברור כי עמדתו של הסולטאן לא נבעה מגורם אהד אלא
משילוב של כמה גורמים  ,שכל אחד מהם דיו להסביר ואף

להצדיק היסוס ודחיות חוזרות ונשנות .

יש להניח כי העות ' מאנים איבדו משהו מההתעניינות המקורית שלהם בפרויקט מסילת  -הברזל ,
לאחר שהצרפתים השלימו את המפעל שלהם  ,ובכך איפשרו קשר רכבות ישיר בין החורן לבין

הים  -התיכון  .גם אם היו מעוניינים בהארכה של המסילה לבגדד ולמפרץ  -הפרסי  ,הרי לתוכנית

להאריך את מסילת הברזל האנטולית לשם היו בעיניהם יתרונות פי כמה וכמה  .בתוכנית האנטולית
היתה המסילה מאפשרת קשר מהיר ויעיל יותר עם המרכז  ,והיא עמדה להיבנות במרחק מן החוף ,
שהיה אזור פגיע  .נוספה על כך  ,כמובן  ,העובדה שמסילה

כזאת לא היתה נתונה לבעלות בריטית .

לאחר כל  -כך הרבה עיכובים והפסקות בעבודה איבדו העות ' מאנים מן הסתם את האמון ביכולתם
של אנשי החברה הבריטית להשלים אי -פעם את מפעלם בהצלחה  .והעיקר  :טיפוח נכסים בריטיים
עמד לעת הזאת  ,כפי שכבר צוין  ,בניגוד לאינטרסים של העות ' מאנים  ,במיוחד בארץ כסוריה  ,שבה
התעוררה בדלנות מחתרתית מסוכנת שאיימה על עצם שלמותה של האימפריה

העות ' מאנית .

המסילה מהיפה לדמשק עלולה היתה לרומם את יוקרתם של הבריטים בסוריה  ,ויחד עם זאת היתה

נותנת לבריטניה יתרון איסטרטגי חשוב במקרה שהיתה בוחרת לפלוש לשם  .גם מתקבל מאוד על
הדעת כי נוכח ריבוי הפניות של תמים זרים  ,שביקשו להשיג זכיונות נוספים בתחומי הממלכה

105

ם

py
41י

כ4

ותן

התוואי הסופי של המסילה עכו  /חיפה  -דרעא  ,כפי שנבנתה על  -ידי הממשלה העות ' מאנית בשנים
1905 - 1903

העות ' מאנית  ,לא רצה הסולטאן לתת לבריטים יתרון כלשהו שיחשוף אותו ללחצים גוברים מצד
גורמים

אחרים .

55

יהיו אשר יהיו הגורמים המסבירים את הסחבת בשלבים המוקדמים יותר  ,ברור כי משהחליט
הסולטאן סופית לבנות את המסילה ההג ' אזית מבלי להזדקק לגורמים מבחרן  ,איבד הזכיון
הבריטי את הסיכויים האחרונים שיחודש

אי  -פעם .

56

המסילה החג ' אזית  ,שהיתה אמורה לשרת

צליינים מוסלמים מקצות תבל  ,נועדה  ,בראש ובראשונה  ,לחזק את נאמנותם של מוסלמים הן

בתוך הממלכה העות ' מאנית והן מחוצה לה לסולטאן  -הח ' ליף העות ' מאני  .במקביל נועדה היא
לתת בידי הממשלה העות ' מאנית אמצעי יעיל לקשר ולתעבורה  ,כדי לבצר את שליטתה של
איסתנבול על כמה מהאזורים המרוחקים יותר של הממלכה  .בהתאם לשתי מטרות אלה  ,עדיף היה
שמסילה זו תיבנה בידי העות ' מאנים עצמם ובאמצעים שעמדו לרשותם  .במערכת התכנון הזאת
היה לחיפה  ,מעצם טבעה  ,תפקיד חשוב  ,שהרי היא היתה עשויה להיות נמל היעד האידיאלי גם

לצליינים וגם לצבא  ,ולחסוך את הצורך להשתמש במסילות  -ברזל זרות בצפון  .בנסיבות אלו מובן
הדבר כי שוב לא היה מקום בעיני העות ' מאנים לנוכחותם של אינטרסים בריטיים כלשהם

באזור .

אחרית דבר
אובדן הזכיון לסלול את המסילה אכן גרם אכזבה רבה בקרב הפקידות הבריטית באותם הימים  ,אך
בניגוד לנבואות קודרות שהושמעו  ,התברר מאוחר יותר כי בריטניה לא נפגעה יתר על המידה
מכשלון הפרויקט  ,לפחות בכל הנוגע לאינטרסים שלה בארץ  -ישראל  .אמת כי לבריטים לא היתה

הצלחה יתרה בהשגת מאחז כלכלי בסוריה ובארץ  -ישראל

;

כמעט לא היתה להם דריסת  -רגל

במקומות הקדושים  ,ובארץ היתה רק קהילה קטנה של אנגליקנים  ,שבה יכלו לראות בני חסות
106

ישירים  .אלא שהבריטים לא חסרו כליל נכסים משלהם בארץ  -ישראל  ,גם אם היו אלה נכסים

:
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ק and Muslim Pilgrimage : , 4 (Jase

קטע מתוך הסורג המקיף את האנדרטה בחיפה  ,שהוקמה לכבוד חנוכת מסילת חיפה  -דרעא

מוגבלים  ,כגון חלק מרכזי בסחר החלן של הארץ  ,מגוון של מוסדות דתיים ומוסדות צדקה
שהוקמו בידי אזרחים בריטיים  ,וכן " חסים מיוחדים ' עם קהילות שונות  ,כגון הדרוזים

והיהודים .

הבריטים גם זכו  -בניגוד מובהק לצרפתים  ,למשל  -למידה רבה של כבוד בין אוכלוסי ארץ -
ישראל כולה  ,אם באמצעות פעולותיהם בארץ ואם בגלל המוניטין שרכשו לעצמם בדרך שבה

שלטו במצרים ובאזורים אחרים שהיו תחת חסותם  .לבריטניה היה  ,כמובן  ,גם אינטרס משורין

בארץ  -ישראל בגלל חשיבותה להגנתה של מצרים  ,שהיתה ' עורק החיים ' של האימפריה הבריטית .
כל אלו הבטיחו לבריטניה יתרונות רבי חשיבות בעת מלחמת  -העולם הראשונה  .בהסכמי סייקס -
פיקו

( ) 1916

נאלצה צרפת לוותר על כל התביעות שהעמידה קודם לכן בארץ  -ישראל  .לבריטניה

1 )( 7

דוד קושניר

הובטחו חיפה ועכו וכן אזור השפעה בדרום  ,ושאר חלקי ארץ  -ישראל היו אמורים להיות תחת
משטר

בינלאומי .

יתרה מזאת  ,לאחר המלחמה  ,כאשר סיירה באזור ועדת קינג  -קריין ( 5 -ת1) 1

 , Craneשנתבקשה לקבוע את מעמדו לעתיד לבוא  ,בחרה האוכלוסייה בסוריה ובארץ  -ישראל את
בריטניה כמועמדת בעדיפות שנייה ( לאחר ארצות  -הברית ) לקבל את המנדט על האזור  .כמעט איש

לא בחר בצרפת  .כפי שהוכיחו האירועים  ,ארץ  -ישראל אכן היתה מיועדת ליפול בחלקה של
בריטניה  ,וזאת גם בלא מסילות  -ברזל

משלה .

ומה אירע  ,בסופו  -של  -דבר  ,למסילת  -הברזל חיפה  -דמשק

?

מסילה זאת עמדה להיות משולבת ,

כאמור  ,בפרויקט רכבת חג ' אז  ,והממשלה העות ' מאנית הוכיחה נחישות מרשימה ויעילות בסיום
מוצלח של העבודה במסילה

כולה .

המהנדס הגרמני מייסנר )  , ) 11 . 14 . Meissnerשנודע בשם

מייסנר פאשא  ,שכבר יעץ לממשלה העות ' מאנית בענייני מסילות  -ברזל והקמתן ונתמנה זה לא
מכבר לפקח על הנחת המסילה החג ' אזית  ,היה עתה אחראי גם על הקו לחיפה

,

5

ההכנות לחידוש

העבודה החלו מיד לאחר שהושג ההסכם בין הממשלה העות ' מאנית לחברה הבריטית  .הואיל
והמסילה החג ' אזית נועדה להיבנות ברוחב צר  -וזאת משיקולים כספיים ואיסטרטגיים גם יחד

 היה צורך להפוך את מעט הקילומטרים של המסילה שכבר הונחו על  -ידי הבריטים מרוחבתקני לרוחב צר  .בכל שאר הפרטים הלכו העות ' מאנים  ,בדרך  -כלל  ,בעקבות התוכניות המקוריות

של הבריטים  .רק שינוי חשוב אחד נעשה  ,והוא בתוואי של הקו  ,וזאת בגלל שילובו במסילה

החג ' אזית .

במקום לעלות לגולן ולחצותו בכיוון צפון  -מזרח בואכה דמשק  ,נועד עתה הקו

להימשך לאורך נהר הירמוך ולהצטרף אל הקו הראשי של המסילה החג ' אזית בדרעא  .המלאכה
עצמה החלה זמן קצר לאחר שהמסילה הועברה רשמית לידי העות ' מאנים  ,בראשית , 1903

והתנהלה בקצב מהיר  .העות ' מאנים העסיקו יותר

סמוכים  ,ומהם חיילים

מ 1000 -

בשירות פעיל  .בראשית הק "ו

פועלים  ,מהם עובדי כפייה מכפרים

הגיעו הקרונות והקטרים הראשונים באוניות

לחיפה  ,ובסוף אותה שנה החל השירות מחיפה ועד לעפולה בעמק  -יזרעאל  ,הן שירות נוסעים והן
שירות משאות  .בינואר

אל  -ס , 4אמע  ,מרחק

1904

76

הושלמה המסילה עד בית  -שאן  ,וביוני הגיעה לנהר  -הירדן  ,ליד לסר

ק " מ מחיפה  .העבודה בקטע שממזרח לירדן היתה איטית יותר  ,מחמת

התנאים הטופוגרפיים הקשים  ,אבל גם כאן ההתקדמות היתה משביעת  -רצון  .באוקטובר

1905

הושלמה המסילה עד מזייריב  ,והתחברה אל הקו המוליך לדרעא ומשם לדמשק  ,ובסך  -הכל

ק " מ מחיפה .

ב 19 -

במארס , 1906

58

286

קצת יותר משלוש שנים לאחר שהממשלה העות ' מאנית נטלה

לידה את העבודות  ,הגיעה הרכבת הישירה הראשונה מחיפה לדמשק  ,וחנכה בכך שירות שהמשיך
להתקיים עד לשנת

. 1948

108
57

ראה  :פ " ו פיק  ' ,מייסנר פחה  ,חלפן מסילות הברזל בארץ  -ישראל  ,המסילות שלו ומה שעלה בגורלן '  ,קתדרה ,

( ינואר  , ) 1979ביחוד עמ '
58

אדמונדס

) Edmovds

. 117 - 110
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אל או ' קונור ,

22

במארס

195 / 2217 , 1906

() ע

PRO ,

10

נספח

אומדנים של התנועה במסילת הברזל עכו  /חיפה  -דמשק

:

נוסעים
במחיר 1 . 5

אלף

47

בממוצע
100

פני למיל - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

נוסעים ,
100

10 , 937 . 00

ליש " ט

29 , 375 . 00

ליש " ט

5 , 000 . 00

ליש " ט

45 , 312 . 00

ליש " ט

כאשר מביאים כחשבון נסיעה הלוך  -ושוב שאורכה

מיל במחיר

1 .5

פני למיל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אלף נוסעים בקווים מקומיים  ,בדמי נסיעה מוזלים של שילינג אחד

לעשרים מיל . . . . . . - . - . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סה " כ ההכנסה מנוסעים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'' --

סחורות
125

אלף טונות דגנים  ,טבק  ,משי  ,צמר  ,פירות  ,ראשי בקר וכד '  .מן החורן

ומעמק  -הירדן וכו '  ,במחיר ממוצע של
12

19

שילינג לטונה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אלף טונות מטעני יבוא לדמשק  ,במחיר של  30שילינג לטונה . . . . . . . . . . . . . . . .

 25אלף טונות חיטה  ,פירות  ,מלח  ,משי  ,צמר  ,כותנה  ,טבק  ,סלק ומוצרים
מוגמרים מדמשק ומן העמקים שבסביבה  ,כמחיר  18שילינג ו  4 -פנס לטונה .
 35אלף טונות תנועת מטענים פנימית במחירים החל בשילינג אחד
לטונה

ו6 -

118 , 750 . 00

ליש " ט

18 , 000 . 00

ליש " ט

22 , 916 . 34

ליש " ט

18 , 333 . 86

ליש " ט

פנס

. .-. ... .. .. . .. ... ... ... . .. ... ..... ... ... . .. . ........ . .. ... . ..... ..... . ... ... ...... ... ... . ..
סה " כ  197אלף טונות הכנסה כללית מסחורות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הכנסה גולמית כוללת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ץ

 178 , 000 . 00ליש " ט
 223 , 312 . 00ליש " ט

פחות הוצאות תפעול משוערות על  -פי המקובל לגבי מסילות  -ברזל אחרות

בתורכיה בערך  640ליש " ט למיל  ,לאורך

150

מיל

בכך נותרה הכנסה שנתית נטו משוערת בסך . . . . . . . .
י

.

המקור  -דו  -ח המהנדס הראשי פוקס 1לעיל הערה

96 , 000 . 00

ליש " ט

127 , 312 . 00

ליש " ט

. )5

109

מושב חיטין תרפ " ה  -פרקי יומן
אסתר כספי

מבוא
הדפים הבאים הם מבחר קטעים מיומן שכתבתי במשך שנת הלימודים תרפייה  ,בהיותי בת תשע
ותלמידה בכיתה ד ' של בית  -הספר העממי במושב חיטין ( כיום כפר חיטים ) שליד טבריה  .היומן
מחזיק

171

דפי מחברת

( 16 % 20

ס " מ)

ברווח כפול  .הטקסט הועתק כאן ללא שינוי הכתיב

ובתוספת סימני פיסוק בלבד  .כמו  -כן הוספתי ביאורים בעוולי הטקסט  .ניהול היומן היה בגדר
חובה שהטיל המורה על תלמידי הכיתה
חתימתו על דפיו  ,ולא שינה ולא תיקן בו

;

הוא בדק אותו לעתים רחוקות  ,כמסתבר מנדירות

דבר .

התקופה שמדובר בה ביומן היא השנה השנייה להתיישבות אנשי ' המזרח " במקום  .אדמת

חיטין היתה מן הקרקעות הראשונות שנגאלו על -ידי הקרן הקיימת  .בשנת
ראשון  ,שלא עלה יפה  ,ליישב עליה קבוצת פועלים  ,ובשנת

1924

1914

נעשה נסיון

נוסד מושב חיטין  ,שמנה

משפחות  .כעבור שמונה שנים נעזב המקום בגלל תנאי קיום קשים  ,מחסור במים ובעיות

40

אחרות .

בשנת

1932

התיישבו במקום חברי ארגון ' התקווה '  ,ואף הם נטשוהו לאחר שנתיים  .במקומם באו

בשנת

1936

חברי ארגון ' הקוצר '  ,יוצאי בולגריה  ,שהניחו את היסוד למושב כפר חיטים של ימינו .

השם חיטין  ,או חיטים  ,מקורו בשם הארמי כפר חיטייא ,

הנזכר בתלמוד ובמדרשים  .י

מושב חיטין

נתקל בקשיים חמורים כבר בראשית דרכו  .המוסדות המיישבים לא הכשירו את המקום מראש  ,ולא
הכינו את האנשים כראוי להתיישבות חקלאית  .הקרקע היתה טרשית ולא נוחה לעיבוד  ,ואספקת

המים ליישוב עוררה אף היא קשיים רבים  .כמו  -כן פרצו מפעם לפעם סכסוכי קרקעות עם ערביי
ל) 11

הסביבה  ,שהיו כרוכים בריב שכנים והתדיינויות בערכאות  ,ואלה הפריעו למהלך התקין של החיים
רהעבודה  .נוסף על כך  ,גם בין המתיישבים לבין עצמם לא שרר שלום  -בית  ,וזאת בגלל ההרכב
האנושי  ,שנקבע על  -ידי ' המזרחי ' וכלל  16משפחות מחברי ' הפועל המזרחי '  16 ,מ ' המזרחי
1

ראה

:

ז ' וילנאי  ' ,כפר  -חטים '  ,אנציקלופדיה אריאל  ,ד  ,תל  -אביב תשל " ז  ,ג  ,עמודה

. 3741

אסיה ויצחק ? לטמן ( הורי המחברת

)

הצעיר ' ו  8 -מ ' המזרחי '  .חלק מן המשפחות כלל לא התאימו להתיישבות חקלאית  ,ואנשי הפלגים

השונים היו חלוקים בהשקפותיהם ובדעותיהם .

2

אחד מראשוני המתיישבים במקום  ,נתן גרדי  ,מעיד בספרו ' פרקי חיים של חלטן דתי '  ' :בתוך
המשבצת של  4000דונם שהיו מיועדים למושב  ,היו עדיין הרבה חלקות שייכות לערבים ומעורבות
בין החלקות של היהודים  ,והן נגאלו תוך ישיבתנו

עירערו

בפני הערכאות ואף זכו בפסקי הדין  ,ובתגובה פשטו על שדות

[ הערבים ]

המתישבים והשמידו את הגידולים
ב 250 -

במקום ' .

3

בקשר לחלק מקרקעות אלה

החקלאיים . . .

לרשות המושב עמד מעיין קטן  ,נמוך

מטר מהגבעה שעליה שכן המושב  ,וכשמילאו חבית אחת היו צריכים לחכות עד

שוב . . .

שהמעיין יתמלא

בארבעה

פחים . . .

מימיו הובלו

] [ nilya

בחביות . . .

או על חמורים עמוסים

לחצרות הבתים וסיפקו את הצרכים המידיים של הישוב

האדמה היתה רזה מאוד ובעומק קטן היו סלעים  .הדרך למושב עברה בוואדי

בלבד .

עמוק . . .

שהקשה בחורף על הקשר עם טבריה  .אנחנו היינו אז אחוזי התלהבות בלתי רגילה
והתרגשות מעצם עלייתנו להקים ישוב במקום שומם וגם מחוסרי כל נסיון בעניני
התישבות  .על כן לא שמנו לב למחדלים הנ " ל ומוכנים היינו לכל סבל  ,ובלבד להקים
ישוב חדש
2

השווה

:

בא " י .

4

ח " י פלס  ' ,ההתישבות הדתית בארץ ישראל בשנות

ה  20 -וה , ' 30 -

לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '
ובמעש  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

; 204 - 203

מ ' זגורודסקי ,

; 48 - 46

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור

" אלפסי

' מושבה עלובה ' ,

התור  ,ח ( תרפ " ח )  ,גל ' יח  ,עמ '

גוצי  ' ,מכתב מכפר חטים '  ,שם  ,גל ' כב  ,עמ '  . 8ר ' בנימין  ' ,רשמי דרך '  ,הארץ ,

גרדי  ,פרקי חיים של חללן דתי  ,תל  -אביב תשל " ג  ,א  ,עמ '

3

נ'

4

שם  ,ב  ,עמ '

. 75 - 74

. 190 - 187

( עורך )  ,תורה ועבודה כחזון

. 21 . 11 . 1924

; 4-3

נ'

ך ך ך

אסתר כספי

ואילו בספרו של עבר הדני נאמר  ' :מתישבי חיטין הובילו מים בחביות ובינתיים הקק " ל תכננה
[ להעביר ] מים בצנורות מל הכנרת ולהעלותם להר  ,שעליו המושב  ,במשאבות  .אך תקלה נפלה
בתכנון והמים לא עלו עד שנעזב

המושב ' .

5

אני לא נמניתי עם ילדי המתיישבים במקום  .עליתי ארצה מרוסיה בשנת

 1923עם

הורי  ,אסיה

ויצחק גלטמן ( לימים כספי )  ,אחרי שיצאנו משם בחופזה ובחשאי  ,כיוון שאבי היה רוקח ובעל

בית  -מרקחת  ,והשלטונות גייסו אז את הרוקחים לעבודת הצבא  .בדרכנו ארצה נאלצנו להמתין
שנה בלבוב ( אז

פולין )

לקבלת רשיון עלייה  .בנוסף לרוסית  ,שהיתה שפת  -האם שלי  ,וליידיש

שקלטתי בבית סבי ברוסיה  ,למדתי שם לדבר ' ולקרוא פולנית ואף לכתוב בה מעט  .וכך  ,בבואנו

לארץ  ,כבר היתה העברית שפתי הרביעית  .אף שהיומן כתוב באוצר מלים עשיר יחסית ובעברית
הנמלצת של אותם הימים  ,ניכר מן התחביר  ,הלקוי פה ושם  ,שהשפה חדשה בפי הכותבת  .סמוך
לבואנו ארצה קיבל אבי משרת רוקח בבית  -המרקחת שהיה ליד מרפאת ' הדסה ' בטבריה ; שם חלה

ונפטר בגיל צעיר בסוף השנה הראשונה לעלייתנו  .אחרי מותו קיבלה אמי  ,שהיתה אחות ומיילדת
מוסמכת  ,משרת חובשת מטעם

' הדסה '

בחיטין .

מן היומן עולים תיאורים של תנאי החיים הקשים אשר שררו במקום  .הכל גרו בצריפי עץ
פשוטים  ,ואף מוסדות הציבור  -ובהם בית  -הכנסת  ,בית  -הספר  ,המזכירות וכן גם המרפאה ,

שהוקצו בה מגורים לחובשת ולאחד המורים  ,שהיה רווק  -שוכנו בצריפים  .התנאים הסניטריים
היו פרימיטיביים ביותר  ,ומחלות שונות  ,ובהן המלריה  ,פקדו את כולנו  .ואם לא די באלה  ,שרץ
המקום נחשים ועקרבים  ,שמפעם לפעם חדרו נם אל צריפי המגורים  .במקום לא היה רופא  ,ואת

החולים שנזקקו לאשפוז היו מסיעים בעגלה  ,תוך טלטולי דרך קשים  ,לבית  -החולים ' הדסה '

בצפת  .אמי עבדה יום תמים במרפאה  -היו אז מקרים רבים של דלקות עיניים וגרענת  ,בייחוד
בקרב הילדים  ,וכן פצעים למיניהם ושאר תלאים מן המניין שלא חייבו את טלטולו של החולה אל
הרופא בטבריה או אל בית  -החולים בצפת  .לאחר יום עבודה במרפאה היה עליה לערוך ביקורי -

בית  ,ובלילות היו מזעיקים אותה לעתים תכופות אל יולדת ( נשי המושב נהגו ללדת

בביתן ) ,

שם

היתה טורחת כל הלילה ולמחרת בבוקר חוזרת לעבודתה במרפאה  .נוסף על כך כללה משרת
החובשת בחיטין גם ביקורים קבועים במושבה מצפה  ,שלא מנתה אלא עשרה בתים  ,ולא היה בה
שום שירות רפואי

משלה .

במושב היה קיבצן  -גלויות של ממש  :יוצאי

רוסיה  ,פולין  ,ליטא  ,רומניה  ,ואפילו עולה אחד

מארצות  -הברית ואחד מתימן  ,שנשא את אחות שכנו  ,יוצא פולין  .כפי הזכור לי התנהלו במקום חיי
חברה ערים  .הגורן שימשה ' מועדון ' חברתי לכל אנשי המושב  ,ילדים כמבוגרים  ,ובלילות הק "ן

היו עולים משם קולות זמרה וצהלה  .במקום היתה גם קבוצת פועלים  6 ,שניהלו אורח  -חיים שיתופי

בצריף שהוקצה להם  ,ותרמו את חלקם לחיי החברה במקום .
בלילות היו התנים מגיעים עד לחלונות הצריפים  ,ומחרידים את שנתנו ביללותיהם הנוקבות .
בגיא שבין שני ההרים  -זה שבראשו שכן מושב חיטין וזה שממול  ,שעמדה עליו המושבה

מצפה  -עברה דרך עפר  ,ובה התנהלו שיירות הגמלים של הערבים בדרכם מן העיר אל כפריהם
1 12
א ' עבר הדני  ,ההתישבות בגליל התחתון  ,רמת  -גן

עמ '

[ להלן

הדני] .

5

ראה

6

מדובר בקבוצת הנצי " ב של ' הפועל המזרחי '  ,שישבה בחיטין בשנים תרפ " ד  -תרפ " ו  ,חבריה הועסקו בעבודות

:

, 1955

565 - 564

חקלאיות בחיטין ובמושבה מצפה וכן בהנחת קו צינורות המים וברעיית העדר של

:

עבר

המושב .

תעודה

:

מושב חיטין תרפ " ה

שבסביבה  .לעתים קרובות הייתי נרדמת לצלילים אקזוטיים של נגינת חליל מלווה זמרור חדגוני
לקצב התנודות של דבשות הגמלים  ,שהגיעו לאוזני מן

הואדי .

בעיקר משתקפים ביומן הווי בית  -הספר וחיי החברה של הילדים  .בית  -הספר וכן בית  -הכנסת
ומזכירות המושב שוכנו בצריף אחד ,

12

מטר אורכו

ו8 -

מטר

רוחבו .

7

בשנת תרפייה היו בבית -

הספר כעשרים תלמידים בארבע כיתות  ,בממוצע חמישה בכל כיתה  ,ושני מורים  .ארבע הכיתות

למדו בשלושה חדרי לימוד  ,שאחד מהם שימש גם חדר  -מורים לעת מצוא  .המורים נאלצו לתמרן

בין הכיתות ולהרבות בשעות של ' עבודה עצמית '  .בדיווח  ,חתום בידי אחד המורים  ,על  -גבי טופס

של מחלקת החינוך  ,נאמר על כיתות ג ' וד '  ' :שתי הכתות משתתפות שעתיים בלמודים משותפים ' .
בתוכנית הלימודים הושם דגש על חינוך מסורתי  ,שכלל לימוד משנה וגמרא ( גם לבנות ) בצד

הלימודים שהיו מקובלים בבית  -הספר של רשת החינוך הכללית  :חשבון  ,תולדות ישראל ( על  -פי
' קורות העברים '  ,עיבוד א ' לובושיצקי בעקבות ש ' דובנוב  ,ורשה

תרפ " ג ) ;

ספרות עברית ( ' ספרנו ' ,

ד  ,מקראה ערוכה בידי יש " י אדלר  ,י ' יהיאלי  ,פ ' אורבך ומ ' קרישבסקי בהשתתפות ד " ר נ ' טורוב ,

יפו תרע " ט )  ,לימודי הטבע ( ' תורת הצמחים ' מאת י ' אביזהר  ,ירושלים תרפ " ג) ; בצד ספרי -קריאה

שהיינו קוראים בכיתה  .בין אלה

היו :

' סיפורי יוסיפון ' ( מעובד בידי " בן  -גוריון הכהן  ,ורשה

תרס " ה )  ' ,חכמת שלמה המלך  :ספור בידי שלמה בן  -דוד מלך ירושלים ' ( מאת א ' פיורקו  ,ורשה

תרנ " ג)  ' ,זכרונות לבית דוד ' ( מאת א " ש פרידברג  ,ורשה תרנ " ג )  ' ,עכסה בת כלב ' ( מאת ישראל שף ,

ורשה  ' , ) 1911הלב ' ( מאת אדמונד ד ' אמיציס  ,ורשה  , ) 1923ועוד  .בין הספרים שקראתי להנאתי
זכורים לי ' רובינסון קרוזו ' ( תרגום א ' ברש  ,יפו  ' , ) 1921הברון מינכהאוזן ' ( תרגום א ' פוירשטיין

[ המאירי]  ,פרנקפורט ע " נ מיין תרפ " ג )  ' ,יחפהפיה ' ( מאת ב ' אוירבך  ,תרגום י ' שף  ,פרנקפורט ע " נ
מיין תרפ " ג )  ' ,המוהיקני האחרון ' ( מאת ג " פ קופר  ,עיבוד י " נ לבנר  ,ורשה תרנ " ז )  ,ורבים

אחרים .

דרכי הבידור שלנו  ,הילדים  ,היו הצגת ' חזיונות ' ( מחזות ) במסגרת בית  -הספר לרגל החגים
השונים

;

' תמונות חיות ' סטטיות  ,שהצגנו בינינו לבין עצמנו בגדר משחק ושתיארו מעמד מסוים

מתוך אחת האגדות שקראנו או מן המחזות שהוצגו בבית  -הספר

שתכליתו היתה להחדיר בנו את ידיעת  -הארץ

;

;

משחק ב ' ערים ומושבות ' ,

משחקים שונים על  -גבי נייר  ,כגון  ' :אהבה  ,שנאה ,

קנאה  ,ידידות ' ; משחקי ' פאנדים ' ( קנסות )  ,למשל הימנעות מהזכרת מלה מסוימת  ,שהוסכם עליה
מראש  ,על  -ידי עקיפתה בפרפרזה ; וכמובן  ,משחקי הילדים הקלאסיים  ,כגון  ' :תופסת '  ' ,מחבואים '

ומשחקי כדור למיניהם  .ועל כל אלה  -טיולים בחיק הטבע  ,חלקם בלוויית המורים  ,להכרת
הסביבה על עברה ההיסטורי וצמחייתה העשירה ; אך לרוב  ,כמעט מדי יום ביומו במזג  -אוויר נוח ,

בחברת הילדים בלבד  .היינו ילדי טבע מובהקים  ,ובילינו שעות רבות בשיטוט בהרים ובגאיות
בנוף המרהיב  ,הנשקף אל הכנרת  ,ובלי ספק הושפענו מיופיו ולמדנו לאהוב אותו לאורך ימים  .עם

זאת הרבינו בקריאה  .לעתים קרוברת  ,לפעמים יום  -יום  ,הייתי מחליפה ספרים בספריית בית  -הספר ,

ששכנה כבוד בחדר מגוריו של המורה  ,מן  -הסתם מחוסר מקום מתאים

יותר .

לאחר שישבנו במקום מעט יותר משנה  ,עייפה אמי מהתקפי הקדחת  ,שחזרו ופקדו את שתינו ,

ומן העבודה המפרכת יומם ולילה והאחריות הכבדה שהיתה כרוכה בה באין רופא במקום  .היא
7

תרשים

של צריף זה מצורף למכתב מיום א ' באדר תרפ " ו  ,ממזכיר המושב אל מחלקת החינוך של ההנהלה

הציונית  ,תיק החינוך בגליל התחתון  ,אצ " מ  . 52/ 16411 ,המכתם נשלח לפי דרישת מחלקת החינוך לשם העברתו
אל הרופא המחתי בשכם  ,שאיים לסגור את בית  -הספר אם לא ישופרו בו ' התנאים הסאניטריים הלקותם וגרועים

3ו

ן

מגדל המים

במושב חיטין

ביקשה  -וקיבלה  -העברה בחזרה לטבריה  ,שם עבדה במרפאת העינים של ' הדסה '  ,ומשם ,
כעבור שנה נוספת  ,עקרנו לרחובות והשתקענו

בה .

כאשר ביקרתי במקום לאחרונה  ,בשנת  , 1988לא מצאתי כל זכר למה שהיה  ,פרט למגדל  -המים
הישן  ,המתנוסס עדיין במרכז היישוב החדש  ,מעין סמל להמשכיות  ,שלמרות הכל נתקיימה עד
היום

הזה .
היומן

יום חמשי ,

1 14

ל ' חשון  ,שנת תרפ " ה

עוד אתמול הודיע לנו המורה שנלר לטיל  .למחרת התאספנו בבית -

נראתה לפנינו דרר קשה מאד כמו שנאה לשובבים כמונו  .אנחנו לא

הספר  ,הפעמון צלצל ואנחנו הסתדרנו בשורה יפה והלכנו למצפה .
בדרך ראינו הרבה כרלמים וסגנויות  1ועוד פרחים וצמחים שונים  .עלינו
על ההר בקשי גדול ואחר כך  ,כאשר ראינו את אהלי הקוקזימ  2הגרים
על יד מצפה  ,שמחת מאד ובשארית כחנו עלינו הלאה  .הגענו למצפה

שמנו לב לדרך ונתחיל לרךן  .היינו בחצי הדרך והנה אנחנו רואים את

שמנו אבנים קטנות וכתבנו את שמותינו ונשב לאכל  .גמרנו אכילתנו

ואכלנו את ארוחותינו  ,וחיכינו למצפים  1 ,עד שהצטידו גם הם  ,ונלך
ביחדבדרךהמובילהלקבררביעקיבא 4 .יצאנולדרךעלסלעיםוקוצים ,

והמורה שאל מי יכול לספר איזו אגדה מרבי עקיבא  .ילדה אחת ספרה ,
ואחר כך הלכנו לטבריה  .באנו לטבריה  ,נכנסנו לבית ספרם של

השם
הוקלה עלי ,
כשברוך
וההליכה
עליובלכתם .
ונשענתימאד
והתלמידות פגרו
של המורה
התלמידים
יתראת המקל
לקחתי
אבל כל
אני

שבנו
כאשרהלכנו
טבריה .
אכל .
עתיקות
את צרכי
לקנות
לראות
העירה
הלכנו
הלכו
מאתנוכך
ואחדים ,ואחר
נחנו קצת
הטברינים ,
מן העיר

הגענו עד הכביש  ,קמה בנו פתאם רוח גבורה  ,איזו גבורה לררן ולהגיע

קדם לקבר הרמב " ם ואחר לקבר רבי יוחנן בן זכאי  ,וגם שמה כתבנו אח

מהר למחוז חפצנו  .עד מהרה עברנו את כל הכביש במרוצתנו  ,ואחר  -כך

שמותינו  ,ונלך לבית החשמל להסתכל במכונותיו  5 .המורה באר לנו פחה

הקבר  .בראותנו כי הננו קרובים לו רצנו יותר מהר וכמעט התגלגלנו
מההר  .בהגיענו לשם טפסנו ועברנו גדר ונכנסנו פנימה  .על המצבה

ז

סתווניות .

4

לפי מסורת עממית קדומה מצף הקבר במרומי ההר המשקיף על טבריה

2

נאמר
 1925מתחת
להם קן
בנובמבר
הקוקאזים שאיוו
הוורשאי מיום 6
נזכרת ' חוות
היום '
ושם
בעיתון '
מצפה. ',עמ ' . 300
עבר הדני
למושבה
ראה :

5

מיום מה בשבט תרמה דווח על ' חשמול העיר סבו  -ה '  ' :כפי

שהמושבה הקווקאזית עתידה לקלוט  35משפחות של מתיישבים
3

לילדי

מצפה .

חדשים .

הישוב '
ממערב .
ב'

הבטחתו של אדון רוטנברג יש לקוות שסמוך לפסח כבר תואר כל

העיר .

ולסדר
המעמידים אח
יתחילו להעמיד
ומהנדסים
ובקרוב
פועלים
קבוצתועמר
הענקי הולך
הבניןרב ע  -י
ברחובות .במרץ
העמריםמתנהלת
העבודה

בו את המכונות שכבר נתקבלו ' .
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נסענו .

הלכתי לבית  -הספר ופחדתי מאדשלא יהיה מיחר .

אך בבאי היה עוד מקדם  .הסתדרנוונכנסנו למחלקה  .השעורהראשון

! יייי יק  ,יביז

ג ,: -

]

;

אשרהחלפתיבספריהואכלתיושתיתיוקריאתשמעקריתי  .כבהעבר
ו
גלי ין ן שבת .

בבקר קמתי וחשבנו לנסע לטבריה  .הלכתי לחפש עגלה ולא מצאתי

[ -

; ;

: ;: , .

כעבור זמן עליתי למעלה 6וכאשר שבתי כבר היה כמעט חשך  .באתי
הביתה וניבזי מדליקה מנורה ואני כתבתי את שעורי וקראתי קצת בספר
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ואחר  -כר עלינו שוב למושב  .בשובנו כבר כמעט שקעה השמש  .אני

.

ין ,

(
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ך

(

", " - -
 ,ג, ,
,
,

הזה
את ההר
ונעשדרכנו .לרדת
כחנו עלינו עוד
שארית ,היה
ברוך השם
עלינו
וכאשר
הדרךנחנו ,
באמצע
אזרנו
כבר שני .
ולעלות הר

.

1

(

-,

ס

-

לינקה שתיה  .שחקנו עוד קצת והלכנו לפנינה  ,שם מצאנו גם את טובה ,

יהלכנו לטיל ריקוק נאד  .ירדנו את ההר של מושבנו ועלינו על ההר

4

[-

" ,ט /

"

תעידה  :מושב חיטיז תרפ " ה

מנגד  ,והדרך היתה כל  -כך זקופה עד שאי  -אפשר היה לעצור במרוצה .
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באי

לנו הלאה בשברים

,

הפעמון צלצל

הצמחים 7ךוחומש
השעה ותורת
העברים
קורות
למדנו
אחר  -כך
מעוננת
ושעה
היתה שעת תנ -
אני .
סדרתי
השניה
מאד .בפעם
ובהסתדרנו

ן

ומעונה באתי הביתה וקראתי ושחקתי קצת ונכנסתי למורה ואחר  -כך

י ,.

היה חשך  .נכנסתי הביתה וכתבתי את כל שעורי וחזרתי  8 ,אבל רק את
החשבון לא הבינותי  ,כי לא הבנתי את השעור הקדמון 9היטב  ,ולא

.

כי  .מחר אצטרך ללכת בלב
ראשון
נבאתי
ולכןיום
לנו  ,עלי
בארעבר
המורהככה
איךהספר .
לבית -
הבינותי
דואב

ריב י4ושיך

י"

כסלי  ,שנוו וערפ " ה

טבריה השבורה  .כשבאנו לשם עלינו ונראה חרבות שונות  ,אשר
התקינו להם הערבים לשבת בהן  ,ונלך הלאה וסיע לבית  -האסורים ,

ל
'
!
עוד בבקר הודיע לנו אדון שמואלי0
הבחינה  .י ! לפנות ערב באנו אל המורה ונשב ונשחק ונפזז ונכרכר  .אחר -

והשוטר הרשה לנו להכנס  .הסתדרנו בשורה יפה ונכנסנו  .שאלתי את
המורה אם מותר לגשת אל החלון  .המורה הרשה וגם השוטר  .נגשתי
על יד החלון וראיתי ערבים קורים יושבים תחת החלון קשורים
בשרשרות ברזל ומתוך צער הם צוחקים צחוק מכאיב לב  .אחר כך חזרנו
למושבה בשמחה ובזמרה  .בהיותה כמעט בחצי הדרך ברחו ארבעה

כך התחלנו לשחק בתופשת עד אשר קצה נפשנו במשחק ואחדים ישבו
וישוחחו על דבר החזיון  .והנה כל החבריה באה ואתם הולך המורה .
נכנסנו למורה  ,עשינו את הבחינה והלכנו איש לביתו  .נכנסתי הביתה
והנה אמי הולכת אל אחד השכנים להביא את הדברים שקנה בטבריה
בשבילנו  ,כי במושב חטין אין כל לחם אין כלום . . .

זה חשמל ומה כל גלגל וגלגל ומה פעולתו  ,ואחר כך הלכנו לחומת

עדים למושבה בעצמם בלי רשות

המורה  ,ואולם המורה סלח להם .

בבואנו עד ההר פגשנום ועלינו למושבה וכל אחד הלך לביתו .

כסלו  ,תרפייה
!
יום שבת  ,ג '

!

יים

שנעשה חזיון ובערב תהיה

שלישי  ,י " ג כסלי  ,תרפ " ה

הבקר בקומי בא אלינו המורה שמואלי ואמר לי שהוא נוסע לטבריה ,
והנה
באתי לבית  -הספר  .היה עוד מקדם  .המורה השני  ,אדון לוית  ,עם

הבקר קמתי ויצאתי החוצה בכותנתי  .ראיתי והנה היום יום בהיר  ,הכל

זקן שחרחר  ,נתן לנו לעשות

!2

תרגילים ואחר  -כך היו לנו שתי שעות

ירוק מסביב וכאילו נבראעולם חדש  .הסתכלתי בחרמון והנה כמעט כל

חופשיות ואחרי ההפסקה הגדולה למדנו חומש  .כמעט גמרנו את

ראשו שכבת שלג ומסביב הרים יפים ומנגד עומדת מצקה  ,מושבה

השעה והנה בא אדון שמואלי  .הוא נכנס ושאל את אדון לוית אם זו היא

קטנה בעלת עשרה בתים  .מצד שמאל הכנרת הכחולה  ,וכל הטבע

השעה האחרונה  .אדון לוית אמר שעוד נלמד תלמוד  ,ולא הורשה

נחמד למראה  .מהרה התרחצתי והתלבשתי ואצא החוצה להסתכל

לילדות ללמד תלמוד מפני שהיה כתוב שם ד ? סיש טךמייהו וטולא 4מי

שד בטבע הנהדר עד אשר רעבתי  .אכלתי ושתיתי בשעה מאוחרת

וימן2יסא דבי דרי 3 ,ן יאנחנו היינו צוחקות מזה בעת החזרות על
החזיון  .ובלכתי הביתה חשבתי מה יהיה אם על הבמה תצחקנה גם כן ,

בטבע והלכתי לשחק  .שחקנו עד שגמרו את המנין השני וחזרו מבית

הלא אז נביש את המורה ואת עצמנו  .אמנם אמר המורה שלא נלמד

התפלה  .אחר  -כך הלכתי לאכל  ,ורק גמרתי את האכילה והנה לפני

יותר תלמוד אבל אנחנו כבר לא נשכח את זה  .באתי הביתה ואכלתי

והנה באה אלי חברתי סללה  .יצאתי אל הגזוזטרה והסתכלתי עוד קצת

6

כלומר  ,עליתי אל מרכז המושב  ,שם היו מרוכזים הצריפים הציבוו  -ים -
בית  -הכנסת  ,בית  -הספר  ,המזביחת וכן מגדל  -המים  .כיוץ שהמושב עמד
בראש גבעה ( שבעינית  ,הילדים נחשבה להח  ,היה המרכז גבוה מעט

אל צריף
המורד רק
במטל .
שפת
שהקיפוהו
השאר  ,על
המטרים ,
מצריפי מעט מן
מרוחק
7

8

שיתתי .

10
11

בחינת מועמדים לתפקידים השונים בהצגת ' חנה ושבעת

המרפאה  ,שבו גרנו  ,עמר

הוואדי שגבל בגבעה מצד מזרח .
ראה פרטים ביבליוגרפיים במבוא .

9

הקודם .
אחד משני המורים שהיו
מעובד

בבית -הספר.
בניה ' ,

מחה

על  -ידי י  -ז פרישברג  ,ניריורק . 1923

12

לפתור .

13

המדובר בגרגירי חיטה שנותרו במקום שהיתה בו הערן ונאמר שאין חובה

מציעא כא ע  .א  .בסך
הארמיות .
בבלי  ,בבא
המלים
שלרבה ,
בטירחה
כרוך המחר
הצליל
שהדבר
כיוץ אותנו
הצחיק
ללקטם ,
הכל

( 7 1ן

אסתר כספי
והלכתי תיכף לעשות את השעורים  .לפנות ערב הלכתי והנה ראיתי
את פנינה  ,בעלת תלתלים עם עינים שחורות ושזופה  ,ואת טובה  ,ילדה

הרקיע  .נצטערתי מאד וחשבתי  :עננה  ,עננה  ,למה תורידי כל הזמן
דמעות ? החסר לך דבר  -מה כי תבכי תמיד ? הפסיקי  -נא את בכיתך ואז

גדולה עם שערות עד כתפיה והולכת כמעט תמיד בחלצה אפורה ,

יהיו גם אחרים שמחים  .נכנסתי לבית המזכיר ואחר  -כך באה אכו

והלכנו  .ופתאום והנה אנחנו רואות אור גדול בבית  -הכנסת  .נבהלנו

ותקראני ללכת הביתה  .אחר  -כך הלכתי אל פלנה  ,שם שמחנו גם כן

מאד  ,חשבנו שזו היא שרפה  .בבואנו לשם ראינו והנה יושב פועל אחד

ורקדנו  ,ויהודה הראה לנו את התמונות אשר קבלליום הולדתו  ,ואחר-

ומבשל במכונת פרימוס ופתאם והנפט נשפך מתוכו וכמעט נדלק

כך הלכתי הביתה  .ישבתי לכתב שעורים והנה פתאם אני שומעת

השולחן הקטן . . .

שרים ורוקדים אצל המורה  .ידעתי שהמורה עושה נשף  .אחר  -כך גמרתי
לכתב ושכבתי לישון .

יום רביעי ,

י

" ר כסלו  ,שנת תרסנה

הבקר בשבתנו בבית  -הספר והנה התקדרו השמים  ,ואנחנו למדנו עבודה

כ  ,כסלי  ,תרפיה

עצמית  ,ואקרא בספר ספורים יפים וכל הילדים גם כן  ,ולבי היה מלא

:

שמחה ועליצות עד אין קץ  ,ואני בעצמי לא ידעתי למה  .אחר  -כך היתה

הפסקה והגשם החל לררת  .אני שתמיד אני עצובה מאד ברדת הגשמים

התעוררתי .
לומדים  .ותיכף
הראשון לשני ולא יכלתי לישון  .לרגעים נרדמתי
מהרה
התלבשתי
פתאם נזכרתי שחפשיה אני היום  .אין אנו

היתי לתמהוני יותר שמחה מאשר בימות החמה  .יצאנו החוצה ,
~שחקנו ואחר  -כך נכנסנו  .למדנו דקדוק ואשב ואקשיב להמולת הגשם
ולדברי המורה גם יחד  ,וזה היה כקלו כלי  -זמרה שר איזה שירים
משנים  ,ובשעור לא קרה דבר  .אחר  -כך היתה הפסקה גדולה  .יצאתי

בסקירה
ואכל בחפזון  ,ובזמן אכילתי היום איזה איש שיביט עלי ימצא  ,יצאתי
אחת שאני פה ולבי בחהן  .סוף כל סוף גמרתי את אכילתי
החוצה ואיזה גיל לא אדע לבדי מהו קפץ עלי  .התחלתי לרסן ולשחק ,

ף

ואחר  -כך הלכנו  .אמנם רציתי מאד לשמוע גמרא והתחננתי אל המורה

לא
ט גדול וכמעט שברתי את אחת מרגלי לו
y~ r
קרוץ
ה יתן על ד ב תנו והתאחזתי בקיר  .נכנסתי וקראתי את רובינסון
באו רחל אשת המזכיר וגם המורה ושחקו בשח  -מת  .אחר  -כך
ואחר

טרחיהו  ,אבל המווקף אף ילדה לא תלמד גמרא  .הלכתי הביתה וקראתי

משוגעים ,

החוצה והגשם שכך  .שחקנו ואחד אחרי אחד נפלו והתגלגלו בבל
שיתן לי ללמד גמרא וגם היה לי תרסן לזה  ,כי אנכי לא צחקתי מדנפיש

י

אכלת והילדים באו אל המורה  .המורה גער בהם ואמר ,

~  nullrnלילה ' 4י ואחו  -כך באו הילדים  .התאספנו ואולם את

בגשם ~כזה באים לעשות חזרה  .אחר -כך הלכתי אל פנינה  ,שם מצאתי

החזרה לא עשינו  .הלכתי אחר  -כך אל פנינה  ,שם היו טובה ושמעון

הודה והתחלתי לשחק גם אתו בנד  -טש 9 .י אחר  -כך הלכנו אל

ספר

את :

ויהודה  .ישבנו שם ויהודה התחפש  .הפשיט את כובעו וחבש מטפחת

המורה להחליף ספרים והוא לא היה בבית  .ישבנו וחכינו וראינו שאית

לראשו  ,שם סנדלים גדולים ברגליו  ,לבש שמלת נשים ושם למרגלותיו

בא אז הלכנו  .זינה ו? ר נשארה אצלנו  .כה עמדנו עצובות מהגשם  .כל

ילד קטן  ,ויעשה העויות שונות ומשנות  .צחקנו עד כי

עננים גדולים ושחורים  ,המכסים את כל הארץ ,

כסא ונענעי

כילו

לא היה לנו כח  ,ואחר  -כך התחפשה פנינה בבגדי אביה  ,והרכיבה

כהיקפים

על חטמה ולקחה את חרבה

ותדמה לאיש צבא  .אחר  -כך

15

לתני פנינה ויהודה כברת ארץ ואחר  -כך הלכתי בעצמי  .זאת לי הפעם
הראשונה שהולכת אני לבדי בלילה  .אחר -כך באתי הביתה  .בהכנסי

מצאתי את המורה אצלנו  .הלכתי אל המורה  ,החלפתי ספר וכתבתי
את

היומן .

רגע עול ם

ךלוות

והגשם מכה על הגגות ומחריש את האזנים  .ובחט בט

נורא  .לבסי

הג ע הערב ' נכנסנו הביתה וקראנו בספרים  .לזינה נתתי לקרא ספרת
חלק

ד'

ואני קראתי את רובינסון

קרוזו . . .

)

מ " ב כסלי  ,תרפ " ה
בדקר בא אלינו איזה מין אדם בעל  -בשר  ,ראש גדול הנבה לו וכובע

כסלו  ,תרפ " ה
1
יום שבת  ,כ " ז

רגעים
תמונות יפות
עשינו .עמדתי
לרגלי ענית
אליבאסגלה .
כנראה
סוס ,באה
ופתאם
בא על
הוא בו
הסתכלתי
על ראשו .
אחדים ,
חורף

היה קריר קצת  .אחר  -כך

ושחקנועדהצהרים  .אחר  -כךנכנסנולמורה  .ראינואיךשהואמציראת

אכלתי איזה דבר וישבתי לקרא ספר  .פתאם ראיתי והנה סגלה הולכת

החלונות בשביל החזית  .אחר  -כך הלכתי אל סגלה  ,שם השלמתי בינה

אלי  .בבואה חדלתי מקיא ונשב קצת לשוחח  .אחר  -כך  ,כשנגמר המנין
הראשון  6 ,י הלכנו אל סגלה והנה נזכרנו שהיום יום הולדת של יהורה

בת

ובין זינה  .אכן עשיתי מצוה  .כלום דבר קטן הוא בעיניכם להשלים
חברות ? שמחנו  ,רקדנו שמה והלכנו אלינו  .רק סגלה הלכה וכלם הלמו

וכי ילאו ילדי טבריה  .הלכתי מהר הביתה להתלבש והלכנו אל יהודה .
שם שחקת בערים ומושבות  ,אחר  -כך הלכנו למגדל המים 17וראינו

איש לביתו  .כשבאתי הביתה ראיתי את האורח מהפקר והוא מחפש
את יתושי המלריה  .אספר לכם דבר מצחיק  .יודעים שיש לי במה

מלמעלה עומד דלי וחבל קשור אליו והבנין נעשה גבוה  .אחר כך נגשנו
אל הגדר שעשו אותה לדוגמה למקוה ורקדנו ושרנו שם כל הזמן  .וכלם
הוציאו לפר  ,כך היו לקקנים  .וילד אחד  ,ודהיה לקקן גדול ובכל מקום
שפנה בקש סכר  ,שמו לו על פתו מלח ואמרו לו שזה סכר  .הוא טעם

להתפאר  .כבר היתה לי מלריה  ,ובעיני אלה שלא היתה להם מלריה יש

בבקר

קמתי ,

התרחצתי ויצאתי

החוצה .

ונבהל  ,פניו האדימו והוא התחיל רוקק וצועק כמשוגע  .אחר כך הלכנו

ללוותם  .בהגיענו כמעט עד ביתם נפרדתי מהחבורה והלכתי

הביתה ,

וכל ילדי מושבנו הלכו ללוותם הלאה  .באתי הביתה  ,אכלתי ואחר  -כך

חכיתי קצת ועליתי למעלה 8 .י ראיתי והנה שנה גדולה מכסה את פני

116

י

התעוררת בבקר והנה אני רואה שאני לבדי בבית  .התהפכתי מצדי

תופז -ג .

14

מאת יהושע בן יעקב סירקין  ,ברלין

15

מן הסתם חרב הקרטון שנועזים להצגת

מבית -הכנסת .

16

כאשר חזרו

17

מגדל  -המים עמד בבנתם באותם ימים .

שו

.6

ראה לעיל  ,הערה

' חנה ושבעת

לי מה להתפאר  .אבל לא זה הוא הדבר המצחיק  ,כי אם הדבר שאחיי
שהיתה לנו קדחת זמנו כילה  .למה הדבר דומה ? לאיש שסגר את דלת
אורותו אחרי הונק סוסו  .הגידו בעצמכם  ,האין זה דבר מצחיק ?
האדון בא אלינו לחפש את היתושים אחרי שהיתה לנו קדחת  .אחר  -כך
הלכתי שוב אל סגלה  .ישבתי קצת והנה נהיה חשך .הלכנו אל המורק .
אנטיוכוס  21הלך עיף  ,כנראה ?!ף מדבורו ,שילד קטן חמרה את פיו .

גם

הגענו ברוך השם לחצי הדרך ופגשנו את המורה  .הוא אמר לנו שלא

19

בניה ' .

משחק בין שנים  ,שבו אסור להזכיר מלה מסוימת  ,שהסכם עליה מראש ,

ושנכשל בלשונו משלם

' קנס ' לחברו  .השם ' ע -אש ' הוא  ,כנראה  ,שיבוש שם

המשחק בפולנית .

 20מקראה לכיתה ד '  .ראה פרטים ביבליוגרפיים במבוא .
י 2הילד שמילא את תפקיד אנטיוכוס בהצגת ' חנה ושבעת

בניה ' .

מראה כללי

של מושב חיטין

תהיה חזרה  .חזרתי הביתה  ,שתיתי תה ועשיתי את שעורי והלכתי

*

שון .

אין צריכים אותם  ,מה מעציבים הם את רוחי  .מחשבות כאלה עולות
על לבי  :אם בטבריה ישנם בתים והם חרבו מה יהיה פה עם צריפינו ?
הלא נעוף כלנו בבת אחת לכנרת  .כך עמדתי על הגזוסתרא ואבחן את

הרוח  .והנה היא משבת ממערבית  -דרומית  .הפלא

ופלא  ,הרוח נושבת

כסלו  ,תרפייה
1
כ"ג

בחזקה ממערבית  -דרומית והעננים נשאים ממזרח  .הסתכלתי
באפלולית רגע  .כל עשב דק העולה פה ושם נע ונד לרוח הערב ומתוך

בבקר קמתי ועשיתי את שעורי  ,זאת אומרת קצת חשבון  ,השבתי
רוא ספר  .קראתי זמן מה ואחר  -כך סדרתי את ספרי  .הנני עומדת

כל הדממה הזאת עולה ובוקע קול איש המחמר אחר חמורו ואחריו קול
דפיקות שוטו  .כמדמה שהשוט רוקד על גבי החמור  .ואחר כך גם זה

"

ומסדרת והנה נכנסו שני ילדים ממחלקתי  .מה יש ? המורה שלח לקחת

נשתתק  .דממה מלבד המית הרוח  .עזבתי את החט ונכנסתי הביתה .

סדין בשביל החזית  .אמי נתנה להם סדין  ,אני כתבתי בצד את שמי  ,והם

כאן דולקת המנורה ואמי יושבת וכותבת  .אחר כך אמרה אמי שהיא

הלכו להם  .אחר  -כך רצתי אל הקבוצה 22לשאול אם כבר בא האופה

הולכת לסגר את העופות  .גם אני רציתי ללכת ואולם באו חברותי

וראיתי שכבר התחילו לעשות את הבמה  .בערב בא האורח עח  -פעם
אלינו לארל ויספר לי ספורים ואגדות יפים מאד  .אחר -כך נכנסתי אל

בתיה וחינקה ונשארתי בבית  .שחקנו בסביבון ופתאם שמענו את צעדי
המורה הולך  .בתיה או חינקה  ,אשר לא שמש היטב כי הולך בן  -אדם
שאלו מי זה מנגן  .מלאתי פי צחוק  ,נגון יפה  .שחקנו בסביבון  ,נכנס

אחר -

המורה ושחקנו יחד  ,אבל לא בכסף כי אם בתמונות ואני נשארתי חיבת

המורה  ,והמורה והאורח

אחר כך הלכו כלם והלכתי לישון .

המורה ויצוה עלי להסיר את נעלי שימדדו את נעלי אנשי  -הצבא

ושומרי -המלך בשביל החזיון  ,והרוחתי אצלו עור שתי תמוגות .
ק -נכנסתי הביתה  ,שתיתי תה וגם בא אלינו

23

שחקו בשח  -מת והרוחתי אצל המורה עוד תמונה אחת  .אחר -כך הלכנו
אל החזרה וגם האורח ואמי הלכו  .נכנסנוועשינו את החזרה על הבמה ,

ואנטיוכוס היה חולה והמורה דיבר במקומו  .אני עמדתי כל הזמן

למורה תשע

ולבתיה חמש תמונות .

בסלי

 ,התדפ " ה
ב ל
הבקר קמתי ואורחנו אשר היה אצלנו כל הזמן נסע  .זה האורח שתארתי

"

וחכיתי עד שיבא תורי  ,והנה בא תורי  .דברתי על הבמה וסגלה עמדה
על ידי וצחקה  ,והמורה חשב שזה אני ואמר לי לפני כל הקהל  :אסתר ,

עם ספוריו ועם יתושיו ביחד  .ואני נפרדתי ממנו לא בשמחה כי ספוריו
ומעשיותיו ואגדותיו היו כה נפלאים וכה נחמדים  .בקצרה על כל דבר

את רוצה לרדת מהבמה ? נעלבתי מאד  .מה עשיתי ? הלא כל הזמן אני

צר היה לי שהוא עחבנו  .אכלתי וכתבתי את החשבת  ,ואחר  -כך שחקתי

לא צחקתי  .אחר  -כך הלכנו איש איש לביתו והלכתי

ערב וננוכה ,

וים

לישון .

לשום מקום  .שמחתי מאד  .תיכף התרחצתי והלכתי לסגור את עופותינו

כסלו  ,שנת התרפ " ה
1
ראשון  ,כ " ד

לפנות ערב שמעתי דבר אשר העציב והפחיד את רוחי  .שמעתי
שבטבריה ירד גשם חזק והתהפכו שלשה בתים ישנים  .פחדי היה אם
ירד אצלהם הגשם היום בודאי יהיה אצלנו מחר  .לכל ענן קטן חרדתי
מאד ועצבי היה מתוך הענניפ  .מה שונאת אני את העננים האלה כאשר
12
23

_

קצת אחר כך באה אמי מכל מהלכיה  ,ונאמר לי שהיא כבר לא תלך

ראה במבוא  ,הערה . 6
במשחק ה ' יד  -אש '  ,שגם המוות שמואלי  ,הצעיר בשני המורים  ,נטל בו חלק .

עם אמי  ,כי אנחנו גרנו במקום אחד ועופותינו היו במקום

אחר .

התלבשתי בשלושה תרקמים 24אחדעל השני ועל הראש חבשתי כובע
ועל זה התעטפתי בסשה  .כך הייתי מלבשה ושני נקשו זו לזו כמעט לא
הרגשתי את ידי ואת רגלי  25 .בקשי נסחבתי אחרי אמי והגעתי ככה עד

שם  .סגרנו את העופות וחזרנו הביתה  .רק נכנסנו הביתה ותיכף הלכנו
לישון ! . . .
24

אפורות  .לא מצאתי את המלה בשום מילון  ,ואיני יודעת מה

25

בחורף תרפ ה פקד את הגליל גל קור .

.

מקוודי .

ןכ ך ן

ב " ו כסלו  ,תרפייה
הערב התאספנו אל פנינה ונעשה שם את החזרה מ  ,הסיגרה של

זקני ' 26 ,

ואחר  -כך הלכו טובה ושמואל  ,ואני ובתיה עמדנו על יד השלחן ושחקנו

באיזה משחק על ניר  .ואחר  -כך הדליק אביה של פנינה את הנר השלישי
של חנכה וילכו לאכל  ,ואני ובתיה עמדנו על יד הנרות כרואות שם איזה

דבר ואמנם כמה זכרונות נפלאים האירו הנרות הללו ! אחר -כך באו
הילדים והמורה היה בטבריה ועל כן אמר לנו שנעשה את החזרה
לבדנו  .נכנסנו אל מקום החזיון ועלינו על הבמה והחזרה עלתה אי -
נמוסית מאד  .כלם צחקו ואף אחד לא הצליח זולת חנה ואנטיוכוס .
יהודה אמר במקום שנים אשר חסרו ואת תפקידו  ,ואני אמרתי במקום
אחת אשר חסרה ואת תפקידי  .בסוף חנה צריכה לנפול והיא לא נפלה
אז נפל בליכפלד  .כלם התחילו לצחק ואני וטובה ומרדכי גערנו בהם  .זה

הוא בזיון רציני קראנו  ,מחר יהיה החזיון ועל הבמה נעשה גם  -כן

כך ?

אבל הם הוסיפו לצחוק  .אחר  -כך הלכתי הביתה וישבתי לכתב את
היומן ואכלתי ואלך לישון .
( ) 1924

אסתר גלטמן  ,בעלת היומן

1

כ " ז כסלו  ,התרפ " ה
בבקר קמתי ובשעה תשע או עשר הלכתי אל הבמה  ,שם הכינו את כל

גדול ולא יכלתי לשוב הביתה  ,ואהיה שם הרבה זמן  .אחר  -כך באתי

הדברים הנחוצים לחזיון ואחר  -כך עשינו את החזרה  .שומרי המלך

הביתה וכתבתי את שעורי ואכלתי והלכתי לישת .

הלכו עם כובעיהם וכידוניהם ומגני  -רגל על רגליהם ומגנים גדולים

בידיהם  ,ואנשי  -הצבא עם כובעיהם וכידוניהם הפשוטים  ,ואנחנו בני

לקום .

חנה  ,וחנה  ,והמלך  ,והךץ ודיונוס 27הלכנו בבגדינו הפשוטים  ,כי פחד

הבקר הקיצותי ולא רציתי

המורה פן נקרע את בגדי הניר  .אחרי החזרה התחיל פתאם יורד גשם .

מכרתי  ,צריך ללכת לבית  -הספר  .חדל החפש  .התלבשתי בעצלתים

נקל היה להבין את צערו של המורה  .הוא הזמין חמשה אוטומובילים

28

ואף אחד לא יבא בגשם הזה והחזיון בשביל מי יהיה ? אחר  -כך באו מעט

מה טוב ומה חם במטה  .אך הנה

ואלבש את המעיל של אמי החם והאבך  ,ועוד רעדתי  .תארו בנפשכם ,

קר מה  .בחט בצן נורא  ,אני הולכת ונסחבת ורגלי טובעות בברן  .אך

אנשים והמורה התחיל להלביש את כל אחר  .והנה הגיע תורי לעלות

הנה באתי סוף סוף לבית  -הספר  .פה הרגשתי כמו שבעים שבגהינמ

על הבמה  ,עליתי וראיתי שהמלך לובש כתר זהב וכוכבי כסף מסביב ,

ההם כך היה פה קר  .מה לעשות ? המורה אמר שנלמד במזכירת  ,כי

ארבעה שומרי  -המלך מחזיקים כידוני כסף ואדם מסביב  ,עם זקנים

שם חדר יותר חם  .נכנסנו ונראה והנה כל השלחן מרופש  .שלחנו

כובעיהם מכסף וצבע ירקרק וחום בהיר  ,ומגני  -רגל לרגליהם  ,ומגנים

להביא מפה  .הביאו את המפה ונשב ללשד  .רגלי כמעט קפאו מקר  .לא
~ עתי מה לעקדת  .ישבתי כולי רועדת מקר והמורה הקריא לפנינו את
אשר כתב ביומן  .המלים האלה היו כתובות שם  ' :החדר מרופש ,

וכובעו כסף וזהב  ,גם הוא עם זקן שחור  .ואנטיוכוס  ,הוא המלך  ,לבש

בחהן ' .

קטנים אשר עשה להם

המורה ,

ובגדיהם חצי תכלת וחצי ארגמן .

גדולים ועגולים בידיהם  .דיונוס עמד לבוש שמלה ורודה ושלשלת

כסף ,

התלמידים רועדים מקר  ,הגשם חודר אל החדר דרך הגג כמו

שמלת תכלת ולמטה כאטריות זהב  .מסביבו באלכסון שרשרת זהב ועל

תאם כבר בנפשכם מה היה אז במחלקה  .אנחנו לא פשטנו את מעילית ,

שרווליו פסי כסף  .אנשי הצבא עמדו בשמלות חצי ארגמן וחצי צהב

אשר אחד לבש של אביו ואחד של אמו מיפת
חשבון  ,כן  ,כן '  ,אמר המורה  ' .אכן זהו למוד  .להיכנס

וכידוניהם היו מצופים צבע ורד חזק וצהב  .אנשי הצבא היו גם  -כן

לשמיכה לחדר קר ולח  ,כמו המתמיד '  .כאשר חם בחט הכל מחפשים

חזק .

כובעיהם היו למעלה ס4לים ומסביב

ורודים ,

בצורת

כפה ,

הקר  .כך ישבנו ולמדנו

מחרר חם מתחת

ארבעה  .כל בני חנה היו בכתנות ארוכות עם חגורות ועל ראשיהם

מחסה מן ההם וכאשר קר מחפשים את ההם  .כן  ,כך הוא הדבר  ,כל דבר

בפיות  .חנה לבשה שמלה לבנה רקומה ארוכה עם שרוולים קצרים

שבתכים בעתו איננו  .ואולם נגמרה השעה ואנחנו יצאנו החוצה  .תיקל

ולדרו אותה עד לבלי הכירה  .צעיפה היה דק ולבן והיא לבשה אותו

התחלנו לשחק בתופשת למען ! סם לנו  .ומה נעים הוא המשחק הזה

פנינה  .המורה ציר לו אף  ,פה ועינים ויעמידוהו באמצע החדר  ,והילדים
הקטנים רקדו קדם בל  ,כלם עם שמלות לבנות וסרטים כסלים  .אחר  -כך

בקר גדול כמו היום  .קניתי היום עומלים בלי כסף  .התדעו איזה
ערפלים  ,הלא הוא הרפש הנדבק מסביב לנעל כערדל  .שוב נכנסנו
למחלקה ולמדנו תורת  -הצמחים  .המורה שלח להביא פרחים  .יהוהת

היה חזיון חנה ושבעת בניה  .החזיון  .הצליח עד מאד  .אחר -כך היה חזיון

הלך ובסוף השעור התחלנו לדבר איזה פרי טוב ואיזה לא  .כל אחד

אחר  -כך התלבשתי והלכתי הביתה

ואחד אמר את דעתו ויצאנו עוד פעם  .בהפסקה השלישית הלכנו

ממש כערביה  .והספל היה סמרטוט מלא סמרטוטים ועליו הסנור של

מתתיהו והנפח ואגורת המלאך
ותיכף הלנתי לישון .
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1

כ " ט כסלי  ,תרפ " ה

.

2

הביתה  .לא למדנו היום הרבה .

באתי הביתה ושחקתי עד לפנות ערב .

 -כך באה זינה אל

1
בסלו  ,תרפייה
כ" ח

אחר  -כך טאטאתי את הבית וניקיתי את נעלי  .אחר
המירפאה  .שאלתיה מה יש ותאמר כי כלב נשך אותה  .אני אשר אף

בבקר קמתי  ,יצאתי החוצה וראיתי שהילדים סוחבים כבר את הדברים

לא
פעם לא ראיתי שום נשיכה  ,רציתי מאד לראות אבל את חפציפשק
אמרתי  .נכנסתי הביתה וכתבתי את שעורי  .ואחר  -כך עליתי עוד
למושב עם אמי  .מה קר היה אז ! שוב לבשתי את מעילה של אמי ולא
עוד אלא  ,שתחת המעיל לבשתי שני מרקמים י ג ובכל זאת רעדתי כמ1

שהיו בחזית אל המורה  .נלויתי עליהם ובבואנו למורה קראנו חזיון
 1ומשם סחבנו את הספסלים לכל
הקברנה ~
בשביל פורים  ,והלכנול אל
הכנסת והלכתי משם אל סגלה  ,וירד גשם
לבית -

26

27
28

סיפור מאת י ' ברשדסקי ( כלול ב ' ספרנו ' חלק ד ' ) .
קצין בצבא אנטיוכש במחזה ' חנה כטבעת בניה ' .
ובהם אורחים מחרן לחיטין  ,כמסתבר .

29

איני יודעת למה הכוונה .

50

ההצגה התקיימה בצריף של הקבוצה  ,שהיה מרווח יותר מן

י3

ראה לעיל  ,הערה

. 24

,
האחרים .

תעודה

:

מושב חיטין תרפ " ה

בקדחת  .שני נקשו זו לזו  ,רגלי כבדו מפני הרפש שנדבק בהן  .הלכתי
בכבדות  ,הרוח נשבה בחזקה  ,השמים היו טהורים  ,אף עננה קטנה ככף

ספר עד אשר היה חשך  .אחר  -כך הלכתי עם אמי אל השוחט החולה .

איש לא נראתה עליהם והלבנה האירה  .מה נאה האויר ומה מרבה

באנו והנה ראיתי אותו  .מוטב שאתאר אותו איך היה אז  .חטמו חד

הקר  .הלכתי והלכתי עד שבאנו למקום ששם עופותינו  .כל העופות

ומחודד למעלה ורחב מאד למטה  .זקנו יורד לו מראשו ולבן מאד  .על

נצטופפו יחד וככה ישבו על עמודי הגג וישנו את שנתם  .שבנו הביתה

ראשו היה הכובע הקטן שלובשים אותו תחת המגבעת אצל החסידים ,

ובדרך נשבה הרוח בדיוק כנגד פנינו והוכרחתי להוריד את כובעי על

ומצחו רחב מאד מאד ועליו שלשה קמטים עמוקים מאד  .כך שכב לו

עיני ואת צוארוני לזקוף  .כך הוא הקר במושב חטץ  .בבית שתינו תה

השוחט לבדו  ,משפחה לא היתה לו והמשגיח עליו הלך להתפלל  .חולה

ואני מה התאויתי לישוןן אך צריכה הייתי לעשות את שעורי  .ישבתי

מסכן  ,מה צר עליו  .והנה גמרה אמי את עבודתה ונלך  .באתי הביתה

וכתבתי ובלבי חשבתי  :מה טוב לי  ,חם לי ואכל יש לי  ,בית  -ספר יש ,
הכל ישא  .מה חסר לי ? כן  ,אבל כמה ילדים וילדות קטנים כמוני ישנים

ובשרי סמר מקר  .הלכתי תיכף לישון  .ככה עבר עלי יום ששי .

עתה בחט בלי כל מעיל ואכל לא בא אל פיהם  .ובבקר הם משכימים

עם עלות השחר ועובדים את עבודתם ורק אחר  -כך הולכים לבית -

עוד קצת תנ " ך ואחר  -כך הלכתי הביתה  .בבאי הביתה ישבתי לקרא

יינן ששיי השדימו

עיב ' י

ג טבת '

תיש

ה

הספר ולא יאחרו אף פעם  ,במקום שאנחנו שוכבים תחת השמיכות

לפנות ערב עמדתי  ,הסתכלתי בשקיעת השמש  ,כמה נהדר היה

שבחדר  .כך חשבתי והנה גמרתי

המראה  .הנה אני עומדת ורואה את העננים מתלקחים באש אדומה

ומתחממים ונהנים מן ההם

לכתב ואסל ואלך

והמים

לישון .

כדם והשמש האדומה שולחת אש בכל העננים הקטנים הנקיים

והסמים  ,אשר ישוטטו ברקיע  -השמים כעדרי צאן  .ומה משונה

מראם .

ה ' טבת  ,תרפייה

פעם אחת ? חק ראשו ושט לו לבדו והנה הוא נהפך לאבן  ,או לדג  ,ולכל

בבקר קמתי ואתלבש ואלך לבית  -הספר  .אמנם עוד הרגשנו טוב את

מיני דברים ~גזים  ,שאין להם צורה קבועה  .והשמש שולחת אליהם אש

הקר ברגלים אך בכל זאת היה יותר טוב מאתמול  .למדנו השעור

אדומה מאד ושורפת אותם  ,גם את העננים השחורים וגם את הלבנים .

הראשון חשבון ונעשה שתי שאלות ואחר  -כך היתה הפסקה  .היום כבר

הנה שקעה השמש  ,בשמים עוד מבהיק אור אדמדם אך עד מהרה וקבה

לא שחקתי בתופשת  ,אלא עמדתי לראות איך הילדים מתחלקים  ,ואל

הכל והארן נשארה בחשך  .ואולם עד מהרה יעלה הירח עם צבאות

תחשבו שהיה שם קרח חלילה  .הם רק התחלקו על רצפת הקרשים  ,שם

כוכביו ויאיר את כל

הביאו בהן ומים ויעשו את הרצפה חלקה מאד  ,אשר לא יכול איש

אולם בימות הגשמים אין אור  ,ועל כן עצוב מאד בחרף  .ככה עמדתי

או מברח יהיה להתחלק  .בהפסקה הראשונה לא

וחשבתי ' ואביט פתאם סביבי ואראה שאני עומדת על יד ביתנו  .ואני

קרה כלום אך בהפסקה  ,אחרי אשר למדנו תנ " ך  ,נפל אברהם לבלה על

עצמתי את עיני והנה לפני מחזה נהדר  .הירח והכוכבים והשמש נפגשו .

פניו ויקבל מכה בחטמו  .וילכלך את חטמו ואת פניו ואת בגדיו ברפש ,

פתחתי את עיני ואני בחשכה על יד הבית  .אמי הדליקה כבר את

להתהלך  ,כי תיכף

ילך

ימל

ויעמד על יד הקיר ויתנקה ויבכה  .הילדים שאלוהו  ,מה אתה

בוכה ?

הארץ .

האורן מלאה אור תמיד בימות החמה ,

המנורה מזמן ואת הנרות  .אז אכלתי והלכתי לישון .

והוא השיב להם קבלתי מכה באף  .כלנו צחקנו  .אחר  -כך למדנו

עוד פעם

' הלב ' ו  ,קורות העברים '  ,ובהפסקה

אמי  ,לרפאות את

ההיא באה החובשת  ,היא

העינים  .חינקהברחה ובכתה ולא ועתהעדשתפשו

ט

י

טבת '

תיפ

ה

אותה  ,וטובה טענה שאינה רוצה טפות אלו כי אם טפות אלו  .עד

בבקר קמתי ואשחק קצת בבית ואחר  -כך הלכתי לבית  -הספר  .באתי

שהלכה אמי  ,ונלמד משניות ואחר  -כך הלכנו הביתה  ,כי הילדות לא

והמורה עוד לא היה  .חכינו עד אשר באו כלם ואז התחלנו ללמד  .בשעה

את הגרון  ,ונלך שתינו  .באתי

הראשונה למדנו חשבון ולא עלן כל  -כך הדבר  .אבל אחר  -כך היה לנו

הביתה ואלך תיכף לאכל ואחר  -כך הלכתי אל סגלה החולה  .בדרך נלוו

באמת רבר מענין מאד והלא זהו ' הלב '  .המורה גמר להקריא לנו את

אליה נכנסתי

' הנורד הקטן '  ,נ 3אשר הלך לחפש את אמו  ,אשר גלתה לפני זמן מביתה

ותיכף התחילו יצחק ונחמן לצעוק ' מלי אלי  ,קחני אליך  ,הנני '  32ויפלו
על הארן  .זה הצחיק אותנו מאד  .אחר  -כך באה אמי למשוח לסגלה

ולא נשמעה ממנה שום שמועה  .הוא הוא הגבור הקטן אשר הציל את
אמו ממות  .אחרי השעור יצאנו החוצה ונשחק עד אשר ממרה

למדו גמרא  .זינה הלכה אלינו למען ישום

אלינו גם שני חבריה יצחק בליכפלד ונחמן

דגני  ,ובבואנו

,

בגרון  ,כי בזה היא חולה  ,והלכתי עם אמי לסגור את העופות שלנו .

ההפסקה  .אז למדנו עבודה עצמית  ,ואקרא ספר יפה מאד וכל השעה

אחר  -כךהלכנועודלאיזהמקומות  .לאחרונהבאנוהביתהואשבלכתב

הייתי מלאה עליצות ושמחה לא אדע לבדי למה  .אחרי השעה

את שעורי ואכל ואלך לישון  .ככה עבר עלי היום  ,לא ארוך ולא קצר

התלבשתי במעילי ללכת הביתה  ,ואראה והנה בחפן רפש נורא  ,ולא

היה  .וקדם חזרתי גם ביקורות העברים ' שהלויתי אצל המורה .

ידעתי איך לצאת מפה  .ומה נורא הדבר  :לי טוב  ,נעלים גבוהות
ושחורות לי  ,אך בתיה הולכת עכשו עם נעלים לבנות וטובה בסנדלים

'1

טבול  ,תרפייה

וחינקה בנעלים חצאיות  .אין להן נעלים וצריכות הן ללכת ברפש כזה

בבקר קמתי והלכתי לבית  -הספר  .בבית  -הספר לא היתה שום חדשה

בסנדלים או בנעלים לבנות  .ואני טוב לי וחם לי  . . .באותה שעה אני

היחרי אשר גמרנו ללמד ורק נשאר לילדים ללמד גמרא  ,נשארנו אני ,
סובה  ,פנינה וחינקה לשמע איך הילדים לומדים  .אחר  -כך הלכו כלם

זכרוני את כל הילדים העניים אשר בעולם  ,אשר יקפאו מקר .

מעלה על
רחמנות  ,רחמנות עליהם .

הביתה בדרך אחת ורק לי יש דרך אחרת  .נפרדתי מעל הילדים והיה לי
קר מאד וארקן הביתה מהר  ,עד אשר לא הספקתי להתבונן ואני כבר

בבית  .אכלתי ארוחת  -צהרים והלכתי אל רפאל קוזמינסקי לכתב את

השעורים  .כאשר גמרנואתהשעוריםבאהמורהלאכלאצל קחמינסקי .

ט ז טבת '

תיפ

ה

היום בשבתנו בבית  -הספר היה קצת מעונן ובעת כזאת שמחה אני

גיהרו

השמים ושמחתי גדלה כפלים  .הכל האיר לנו

המורה ראה שאני ורפאל יושבים ומשחקים באיזה משחק על ניר  ,בין

תמיד  .אבל הנה

מי יוצא ידידות אוקנאה  ,אהבה אושנאה  .ביני ובין המורה יצאאהבה
ובין רפאל והמורה יצא ידידות  .ככה שחקנו עד אשר הלך המורה ונחזור

פנים  .בהפסקה יצאתי החוצה  ,רצתי ושחקתי ואכלתי ואחר  -כך
הסתדרנו  .הלכנו כל פעם הנה להנה וכל רגע נשמעו פקודות המורה עד

כך קוראת חנה במחזה ' חנה ושבעת בניה ' .
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סיפור מתוך

' הלב ' ראה

פרטים ביבליוגרפיים במבוא

קלן ך

אסתר כספי

כי נחר גרונו  :השמאל ן הימן ! וזה עורר בע צחוק גדול של שמחה  .הנה
סוף כל סוף אמר המורה בפעם האחרונה השמאל או הימן ונכנסנו
למחלקה  .פה נדחקים אחד אחרי השני  ,זה רוצה להכנס קדם וזה רוצה
קדם  .אך הנה נשמעו צעדי המורה במסדרון הקטן ואנחנו נדחקת איש

למקומו ונקום  .המורה נכנס  ,ישב על מקומו ואמר גם לנו  :שב ! ישבנו
והמורה לקח את ספר החשבון ויפתחהו  .אנחנו הוצאנו את ספרי
החשבון שלנו ואת מחברותינו והמורה באר לנו חשבון  ,בהפסקה
השניה יצאנו החוצה  .כאן וכאן רצים ילדים  ,אלה שותים ואלה
אוכלים  ,כל אחד עושה דבר אחר  .אחדים משחקים  ,אחדים יושבים
ומשוחחים ובכל שמחה וששון וקריאות של שמחה באות מכל

עבר .

כמה שמח וכמה נעים בבית  -ספרנו  ,שוב מסתדרים ונכנסים  .בשעה

השניה למדנו עבודה עצמית  .השעה נגמרה ויצאנו  .היתה הפסקה
קטנה  .הילדים שחקו במשחק הקפיצות  34 .ואני וסגלה עמדנו על ידם
והבטנו איך שהם משחקים  .כל רגע קבל אחד מכה ושנים מהם נשרטו
עד שירד דם  .ואולם הם קפצו הלאה  .אנו הלכנו משם והלאה  .ישבנו

מאחורי הארגז של העופות ושם אכלנו  .אחר  -כך נגמרה ההפסקה .

למדנו ' הלב '  .כלם נכנסו וישבו צפופים כדי לשמע  .היום גמרנו את

' הלב '  .כבר נשארה בלי לב  .אנשים בלי לב אנחנו  ,פראים אנחנו בלי לב .

,

אחרי ההפסקה המשכנ ללמד עם כתה ג '  .למדת מולדת והמורה צוה
שכל אחד יעשה תכנית מחדר אחד בביתו  .נגמר השעור והלכנו הביתה .

י

" ח טבת  ,תרפ " ה

הבקר קמתי מקדם מאד  .בחרן ירד גשם והשמים היו מעוננים ורפש
גדול היה בחסן  .תיכף התלבשתי ואשב לכתב ' חכמת שלמה המלך ' 35 .
אחר  -כך  ,בגמרי לכתב  ,קראתי את הספר שהחלפתי אצל המורה
בספריה ' ספורי

יוסיפון 36 /

אחר  -כך הלכתילבית  -הספר  .עודהיה מקדם

שמעון וטובה הולכים והתישבנו מסביב לשלחן כאילו שכבר

את

לומדים  .והם היו קרובים לבית  -הספר  ,אז הם שמעו שכל אחד

אומר :

' אדוני  ,אני לא מבינה את זה  .אדוני  ,אין פה מקום לשבת '  .והם חשבו

ואחר  -כך ישבתי לאכל  .גמרתי ואלך אל המורה להחליף ספר  .למורה

.

שבאמת לומדים וירוצו בכל כחם  ,ומה היה יפה אז המראה לראות

כבר לא היה עכשו בשבילי ספר  ,כי כלם לקחו את הספרים שלא

אותם והם כועסים ורותחימ כסיר נפוח  .אחרי  -כן בא המורה וישבנו

קראתי .

אז נתן לי המורה לקרא ' הלב '  .בערב באו אלינו הרופאים

ללמד  .בהפסקהאמרהמורה  ' ,אניחולהועליכםלעשותאתהכל  ,ואדון

הגדולים  ,שהלכו לחפש במושב מי מקפת חולים של המזרחי ומי

לוית יתל לכל אחד ואחד את שלו '  ,וילך  .ישבנו וילד אחד חטמו מיכאל
גרד  ,בחזיון הוא הנפח ומראהו כנפח  ,שמן ומלא סובין  37כמו גוי שמן ,
התחיל למחא כף ולרקד בשמחה רבה  ' ,טוב מאד ! טוב מאד ! ' קרא ,
' המורה

חולה ולנו לא יהיו שעורים ! ' המורה שמע מבחט ותפשי באזנו

ונאכל .

מההסתדרות
המרקחת  39מפני שהרופאים ישנו בחדרנו .
3

אחר כך הלכנו אמי ואני לישת בבית -

1

ל ' טבת  ,תרפ " ה

ךענישהו  .וזה הענש אשר נתן לו המווזה  ,שיעשה עשר שאלות קשות

כמה לא טוב היה לי בחלותי במחלת האנגינה  ,זוהי מחלת הגרת  .בחט ,

בחשבון . . .

למשל  ,גשם  ,אז לא נעצבתי כל  -כך שאינני בריאה  .אבל אם סשהרו

ופט

השמים ונהיו תקלים ורמים  ,כל העמקים וההרים  ,כל הבקעות
מגבעות  ,הכל הכל כאילו עטה יריעת משי ירוקה ומלאה פרחי חמד .

טבת  ,תרפ " ה

ישתעשעו וישחקו ,ואני אשכב בדד בחדרי עצובה .

היום באתי מבית  -הספר והשמש הלוהטת הכתה בקרניה על ראשי ואני

אז ירוצו כל הילדים ,

באתי הביתה עיפה מאד  .הבטתי והנה אמי איננה  .בלב מלא יאוש
יצאתי מהגזוזטרה  .ראשי כאב מאד והרעב והצמא החלו להציק לי .
אבל הנה ראיתי מרחוק מעיל שחור ומגבעת והכרתי את אמי  .רצתי

ומה מרות היו כל הרפואות  .שנים כחולים ויוד בוער  ,ושני הכחולים היו
מרים כלענה  .מה כלתה נפשי אז להיות בריאה  ,לרט ' לשחק ' ללמד
ולטיל  ,אבל אני שכבתי במטה  .המורה נתן לי ספרים לקרא  ,באו אלי

תיכף אליה  ,היא פתחה את הבית ונכנסנו  .ראשית דבר רחצתי את פני

אנשים וחברות  ,אבל לבי לא הלך אחרי שום דבר  .מה רעות הן

34
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שני מתיישבים בשמירה ( מימין

לשמאל :

י

' אורי ונתן

גרדי )

משחק שבו אחד מתכופף וחברו מדלג מעליו .

בהזדמנות זו ומנהלים תעמולה על  -ידי לחץ של מחלות לעבור להסתדרות

פרטים ביבליוגרפיים במבוא .

35

ראה

36
37

ביבליוגרפיים שם .
לנמשים .
פרטים
הכוונה
ראה

38

הזאת הכניסה ערבוביה במחננו .

ראה  :אברהם מברך  ,צעדים ראשונים במילדות ההתישבות קל ' הפועל
 ' :לתמהון חברית בחיטין נתקבלה
המזרחי '  ,תל  -אביב תש ד  ,עמ '
פקודה בוועד הבריאות של ההנהגה הציונית להפסיק את השרה הרפואית

את.
במ .משערים שיד חברינו השמאליים שעברו להסתדרות ידם באמצע
הכללית
באנו
של  .המזרחי  .והוא קיבל עליו לסדר
העזורי

*

לחבו  -נו  ,אם לא יכנסו לקופת  -החולים של ההסתדרות הכללית  .הידיעה

אלה

שנוטים לשמאל משתוממים

"
הרפואית

מ עם המרכז העולמי

על חשבות  .כתוצאה מהתחייבותו נשאות החובשת

בחיטין ' .
39

בית  -המולחת לא היה אלא קיטת באותו

הצריף .

שיעור בשדה  ,ליד והיתנו
עם הטורה שייסטר
( מאחור באמצע -

בעלת

היומן )

ימים .

בידיו  .עלינו על ההר וכל אחד הלך לעבירתו  ,ואני הלכתי הביתה ואקח
את הילקוט ואלך לבית  -הספר  .ובבית  -הספר למדנו שירה 42ואחרי -כן

כתב שיעשו לי זריקה  .מהזריקה ירד החם  .ואז בא יום אחד שאליו

התעמלות  .גמרנו את ההתעמלות ובהפסקה לא קרה שום דבר ואחר-

חכיתי זה כמה  ,ויבשרני כי בריאה הנני  .בבקר קמתי  ,מזמתי את החם
והנה ירד כליל  .התלבשתי בעליצות ובשמחה ובן רגע אחד נהפכתי

כך הלכנו הביתה  .לפנות ערב הלכנו לקטף פרחים  .הבאנו ארבעה סלים
מלאים והילדות הגדולות הלכו לעשות לט זרים .

המחלות המשכיבות במטה ואין דרך לצאת  .ככה שכבתי עשרה

החם גבר פעם אחת ושלחו לקרוא לרופא מטבריה  ,והוא לא בא  .רק

מחולה לבריאה  .והנה כבר חשבתי שהבראתי  ,אבל לשוא  .המחלה
האבזריה שבה אלי  ,אבל לא המחלה שחליתי בה זה עכשו  ,כי אם

כ " ד שבט  ,תרפייה

המחלה הטראה הנודעה בשם מלריה  ,המתישה את כחות בנחהאדם

בקות של סיר אלפות מי7ד43

וצריך לשתות כינין  ,מין כדור לבן מר מאד  .ראשית קבלתי חם  ,אמי

הבקר קמתי לקחתי את זרי והתקשטתי בו והלכתי לבית  -הספר  .פה

ונסעה לטבריה  .וכאשר חזרה משם  ,קראתי את הפתק

ראית  ,והנה על הכל דגלים עברים ועצים 44ירוקים  ,ופרשים רכבו על

ומהביאה ונבהלתי בראותי כתוב לעשות זריקה של כינין  ,שהיא זריקה

סוסותיהם במהירות נפלאה  ,ובית  -הכנסת היה מקשט בפנים בכל מיני

לקחה לי

4007

מכאיבה מאד  .אבל המחלה עברה בלי

כ

זה .

קשוטים וארון  -הקדש מקשט בפרכת אדומה

ועליה כתוב באותיות זהב .

המורה נתן פקודה ואנחם הסתדרם והלכנו לשער  .פה היו שני עמודים
מכוסים עצי אקליפטוס ותמרים וכמעט שלא נראו העמודים  .למעלה

" ג שבט  ,תרפייה

בקומי בבקר והנה אני שומעת קול אנשים רבים רצים מ7ה והנה  ,ואמי
רוצה ללכת גם  -כן  .התלבשתי מהרה ואצא החוצה  ,והנה כל האנשים

התנוסס בד ועליו כתוב באותיות גדולות וברורות  :ברוכים הבאים .
אנחנו הסתדרנו בשתי שורות  ,כולנו מקושטים בזרי פרחים  ,והנה עבר

רצים בקרדומות  ,בכשילים  ,באתים  ,כל אחד בכלי  -מלאכתו  ,והנשים

האוטומוביל וממנו יצא האדק הנכבד סיר אלפרד מונד  .כולם מחאו קו

ועות אחריהם  .והנה גם תלמידי בית  -הספר והמורה  ,כלם רצים למטה

והילדים החלו לשיר את דחטיר שלנודנו ' ברוכים הבאים '  .גמרנו לשיר
ובתיה יצאה מהשורה ונאמה את נאומה  .היא גמרה לנאום ואדון סיר
אלפרד מונד התחיל לדבר באזנינו דברים באנגלית  ,ושם היה תורגמן

תחת ההר  .תיכף שאלתי את בתיה למה רצים והיא ענתה לי שהערבים
התנפלו על העדר של המושב  .אמי כבר היתה למטה ואני ובתיה רצנו
והשגנו את כלם  .שם היה המוות והתלמידים והתלמידות  ,ואמי גם  -כן
היתה שם וכל אנשי המושב ונשיהם  .רצנו הלאה והגענו עד הערבים .

הפנים היפה שערכת לכבודו ולוקח את המושבה הזאת בתור מושבה

והשני נשאר לבדו .

באויר .

אנשינו החלו להתנפל עליהם ולהכותם  .אחד ברח

יזובב

התנפל עליו עם השוט והכה אותו עד זוב דמו  ,ואורית הכה

בקלשון על ראשו  ,וכמעט שהרגו אותו לולא הפריעו בעדם אנשי
המושב .
וכשילים  ,ומגרפות  ,ומעדרים ומקלות עבים בידיהם  .זה על שכמו וזה
כל פעם שעלה חומו של חולה היו נוטלים ממנו דגימת דם ומביאים
למעבדה בטבריה  ,לבדוק אם לא חלה במלריה .

41

9י

42

זמרה .

ב ואורי מן המתייצבים במקום  .סזועב היה גו  -צדק .

~

שלו .

45

אך גמר התורגמן לדבר ומחיאות כפים למאות שאו

קצת והלכנו
אחר -כך הצטלמנו והלכנו לבית  -הכנסת  .בדרך שרנו ~
הלאה  .הגענו לבית  -הכנסת  ,פה עמדו צלחות של תה קטנות  ,ובהן
תפוחי  -זהב ועוד דברים אשר לא ראיתי אותם  .הם גמרו לאסל ויעלו על

על הדרך של המעין הולכים כל האנשים וקרדומות  ,ואתים ,

40

והוא תרגם אותם לנו בעברית  :אדף אלפרד מונד מודה לנו על קבלת -

האוטומוביל  .נשמעו מחיאות כפים ופרשים דהרו במהירות לפניהם

דלן ך

ואחריהם  ,האוטומוביל זז ממקומו ובעוד רגע לא נראה .
43

אלפות מורט מונד
נקנה בתרומתו .

הסתם .

( , ) 1930 - 1868

.

44

ענפים  ,מן

45

כלומר  ,תחת חשתו

לימים לורד מלצ ' ט  .חלק מאדמות

חיטי

אסתר כספי

א ' טק  ,תרפייה

.

את הרגלים על אבני החצץ של הכביש על כל צעד ושעל  .אחרי  -כן כבר

על ראש הר מלא

היום כאשר שבתי מבית  -הספר אכלתי ארוחת  -צהרים והלכתי לקטף
פרחים  .ומה נאה הוא המראה  ' .ותמונות מרהיבות עיני תחזינה  ,כר
נרחב יופיע ופרות תרעינה  ,ותכלת רום שחק גם ריחות עדנים  .אך שלוה
ונעם  ,אך יפעה וכלדר  ,מה נעמו לאזני צלצלי פעמת העדר '  .התחלתי
קוטפת פרחים  ,כל מיני מינים שונים ישנם כאן ואלה שמותם  :צפרני -
החתול  ,סביון  ,שן  -הארי  ,מחט  -הזקנה  ,כל מיני תלתנים  ,מקור -
החסידה  ,ומרגניות  ,ונץ  -החלב  ,זה שהתינוקות קוראים לו חלב  -צפרים ,
וסתיריות  ,ויותר מכל כלניות אדומות  .ומסביב דשא ירק  .קטפתי את
הפרחים בשמחה רבה  ,בהזכרי כי פרחי ארצנו ארן  -ישראל הם  .אכן
גדול הוא עם ישראל על כי הנחילו ה ' ארן פורחת כזאת ונכוחים מאד
מחשבות ברזלי הרועה הזקן  ,אשר חשב  ' :הן טוב טוב חלקי מעשירי
קרת  ,המפחדים לרגעים פן ןאמם קרץ '  46 .פה במושבה השאננה

הבחינה על ידי המפקח

והרעננה אנו יושבים בשלוה וכמה הספיקו אנשינו לעשות  .הן כאשר

היום בא אלינו המפקח המהולל ליפשיץ .

היינו כל כך מזיעים עד שנדמה שרחצנו את ידינו ופנינו
כמה קשתה
שברנות שם ואת
אבלרגלינו
עין  ,את
היה עלינו לרדת הר  .זה נעשה כהרף 41
לעומת זאת

עלינו הדרך לעלות על הר מושבתנו .
למושב .
ידינו שרטנו בקוצים  ,פנינו שטפו זעה  ,והנה ברוך השם הגענו
ואנוח  .אחר -
תיכף לכניסתי הביתה השתטחתי מלא קומתי על המטה
לשחק
כך קמתי ולא הרגשתי אפילו שהלכתי זה עתה דרך שכזו ואלך
עם חברותי וחברי .
, 1
,
 1ה
אדך
'
! ששיי

תיק

י

ייב

51

הוא היה בעל כרס וצולע

באו לא מצאו כאן אלא שדה מכוסה חרולים  ,וכעת מביטים והנה בכל

על רגל  .בראשו הרחב מצח בולט ורחב ועליו בעבועה  .הוא היה איש

מקום פול וחטה ושעורה ושבלת  -שועל ועוד  .גמרתי לקטף  ,סדרתי את

טוב  -לב  ,את זאת הכירו בפניו ועיניו  .נכנסתי  .בתחילה נבהלתי כי לא

פרחי שלי החביבים עלי כל  -כך  ,והלכתי הביתה .

ואולם
בכלום רק
הלמודים ,
בחן אותנו
אחרי
הספרלא
לבית -כמעט
לרסן  .הוא
המפקח
הוא לי
זהכיאמרו
מה לי
עלנודע
ידעתיכך
אחר -

ב  ,אדר  ,תרפייה

בתנ " ך ובמשניות

היום הלכתי לקטף פרחים  .כל מיני פרחים ראיתי וגם חדשים  ,אשר לא

הבחינה יצאנו כלנו לחצר ונשחק בכדור -רגל  .אחרי  -כן הלכתי הביתה .
בבית שחקתי קצת ואחר -כך היה ערב  -שבת ואלך לישון .

התחלתי אפילו להכיר אותם  .אנחנו היינו על ההר השני שמנגד
המעין  47 ,כבר רחוק מאד  ,ואחר  -כך ירדנו ועלינו על ההר של מושבתנו ,

ובדקדוק ,

ואת הגדולים בחן גם

בחשבון  .אחרי

ופתאם שמענו צוחה נוראה קרובה מאד אלינו  .אני וסגלה נבהלנו

יים

שתחלנו לרפן  ,ונחמן ויצחק עשו לראות ועד מהרה נסוגו אחור מתוך

היום לפנות ערב הייתי אצל בתיה  .שחקנו בכדור  -רגל והנה אנחנו

קריאת פחד  ,ונברח כלנו ביחד כל עוד נשמותינו בנו  .ופתגם שמענו
מהסלע שיצאה הצעקה  ,קול צחוק ואחריו לשלך גוש רפש באויר  .לא

רואות שכבר הולכים להתפלל וגם ראינו את הילדים הולכים עם
מקלות ברזל ועליהם מין אבנים  ,שכאשר נותנים מכה אז הם יורים .

ידענו מה זה ופחדנו גדל ונרסן הלאה  ,והנה שמענו מאחורינו קול גדול

כנראה לי שאלה רעשנים  ,אינני יודעת מה שמם  .אז הלכנו אלינו .

שני ולענית אסתרג

תיפ

ה

מאד של צעדים אשר נדמו כרצים וקופצים ופתאם ראינו את חיים

אצלנו כבר היו אזני המן  .התחלנו בתיה ואני לחפש דברים בשביל

ומיכאל  .שמחנו כי לא היה זה ערבי  ,ונלך הביתה בשמחה עם פרחינו

להתחפש  .אני לבשתי שמלה של אמי ועשיתי לי גבנון ולבשתי טוה

החדשים .

על הראש כמו זקנה  .לקחתי מקל עבה ביד ולבשתי את המעיל של אמי
ועשיתי את עצמי צולעת  .ככה הלכתי אל בורלא 52שם התלבשו

ה ' אדר  ,תדפ " ה

חינקה ובתיה וזינה  .זינה היתה כמו

בבקר קמתי והתלבשתי ואלך לבית  -הספר  .אני באתי

יקדם

ואתהלך

ילד  ,מכנסים וחלצה של אחיה היא

ועל.
לבשה ' את השערות היא הסתירה ועשתה כמו פאות וככה היא הלכה

:

ככל הילדים  ,ונחזור על התנ " ך שנתן לנו המורה בעל פה  .אחר כך

וחינקה ה תה אשה  .היא לבשה שמלה של אמה וחולצה עבה

נכנסנו  ,כמעט הספקתי להתכונן לכתיבה  ,כי היה לנו חשבון  ,כמעט

ומהצמותהיתה
מסכה  ,ובתיה
אדוםכןכמו
הראש מיל ' וצבעה את כל הפנים בצבע
היא
ארוכה ,
וחולצה גם -
 כן מקל עבהזקז  .היא לבשה מכנסים ארוכות
עשתה זקז ופאות ושפם  ,ולבשה כובע של זקן ולקחה גם
-

המורה הרשה לי  ,לקחתי את מעילי ואלך אל העגלה המחכה לנו  .אני

וזינהשם גם
היתה
וטובה
לגבר
התחפשה
ביד ' והלכנו כלנו אל פנינה .,פנינה
לבדנו
אני
הלכנו
בדרך .
והלכנו כלנו
 כן שבנו  .אניכל והיא התחפשה לאשה
והם הלכו להם לבדם  .הלכנו אל בתים אחדים ואחרי
בורלא .

הספקתי לחדד את עפרוני  ,והנה באה אמי אל בית  -הספר לבושה
כנכונה לנסוע העירה ותאמר למורה  ,כי אני לכרחה לנסוע לטבריה .

ואמי עלינו על העגלה ונסע  .בדרך טולטלנו טלטולים חזקים כל  -כך  ,עד
שהתחיל ראשי כואב ולא יכלתי לנשום אויר  .אחר  -כך הגענו אל

הכביש .

כאן החלו הסוסים לרסן כל  -כך מהר על אבני החצץ  ,עד

שחשבתי שראשי יתפוצץ לרסיסים יחד עם העגלה  .אבל סוף סוף הגענו
העירה  ,יושנו מהעגלה ונלך  -ראשית כל לבית  -המרקחת  ,אחר  -כך
אמי נכנסה אל התופרת  ,התופרת את שמלתי מדנה כבר ועוד לא
גמרה  ,כי הצטרכתי למדוד אותה ולא יכלתי להיות בטבריה מסבות

שונות  ,מפני שהייתי חולה ומפני שהצטרכתי ללמד בעיקר  ,והיום

נסעתי כבר  .אחר  -כה הלכנו אל חמי  -טבריה להתרחץ ובשובנו חכינו על
יד העגלות לבעליהן  .והנה בא בעל  -עגלה 48
אנחנו לא נסענו  ,כי אם הלכנו רגלי  .ואל תחשבו כי דבר קל הוא לשבור
.

אחד ואחריו גם השני אבל

22נ 1

הגענו אל ההר והעגלות לא היו  .הצטרכנו לעלות אפינו על ההר  .כאן
סלעים [ ומז שהשמש להטה בכל כחה  .עלינו בזעת
במים  .אחר  -כך

46

שני הציטוטים מתוך

' דוד וברזלי ' מאת

י  -ל גוו7ון  .המרכאות לא היו במקור .

למעיין .

47

מעבר

48

הכוונה לחברי המושב שהיו להם עגלות  .כאשר לא נותר מקום בעגלות

49

יינך שלישיי פיקים תיפ

254

העירה  ,לא היתה ברירה אלא לחזור למושב

ברגל .

מטר מעל פני הכינרת ורחוקה שלושה ק  -מ מטבריה .

ה

היום לפנות ערב באו אלי בתיה וזינה והתחלנו להתחפש בבגדי הניר
שנשארו מן החזיון בחנוכה  .אני הייתי מושכי ובתיה היתה המן וזינה

היתה אחשורוש  .את זינה הלבישו בשמלה שלבש
50

51

שנזדמנו אותו יום
חיטין נמצאת

אמרו  ,בנות
פגשתי את
הלכתי הביתה וזינה הלכה הביתה  .בדרך
שהם באו אל
וטובה והן
שאלתי אותן למה הן לא הלכו עם פנינה
וטובה
עניים ופנינה
שהם כמו
זהבי ' אז אמרו שזה לא יפה ללכת ביחד ,
לישון .
הלכתי
ואחר  -כך
כמו תירים  .הלכתי הביתה
1

אחשורוש  ,נ 5כחולה

כיתתם .

אליעזר מאיר ליפשיץ (  . ) 1946 - 1879סופר ומחנך  .שנים
על בתי  -הספר של ' המזרחי ' במסגרת רשת החינוך .

52

בורלא ולהלן זהבי  -מן המתיישבים .

53

הכוונה לתלבושת של אנטיוכוס בהצגה לכבוד

אחדות שימש מפקח

חנוכה .

ימים ראשונים

וכתר זהב על ראשה  ,ועשו

לה זקן קטן מהשחור שעולה על הכלים

כשהם עומדים הרבה זמן על האש  .ואת בתיה הלבישו בשמלה חצי

שומרי  -המלך  .ואותי

אדום וחצי צהוב חזק  ,ועל ראשה את כובע
הלבישו חצי ארגמן וחצי תכלת וכובע שומרי  -המלך שמו בראשי  .עשו

( 1924

אמי שוכבת חולה עם פנים אדומים ובוערים ועל ראשה מטפחת טבולה
במים קרים  .נבהלתי מ4ד ואשאל מה היה

ותעי

לי  ,כי כאשר הלכתי

קר 56 ,והיא מהרהלהסיר

עמדה לבשל ארוחת  -צהרים ופתאם נהיה לה
את כל התבשילים  ,ואת המים  ,אשר היו חמים

מאד  ,לקחה ושמה

לי זקן ארוך מצמר  -גפן עם שפם ופאות מסולסלות וארוכות  ,והתחלנו
ללכת  .הבית הראשון שנכנסנו היה בית השוחט  .שם שאלתי אני דין

בבקבוק לרגליה  .אני כבר ישבתי כל הזמן על יד המטה של אמי ואגיש
לה כל דבר  .נהיה יותר מאחר והרופא בא מטבריה  ,נתן לאמי רפואה

וכשיצאנו מבאי נפל לי הזקן ונשאר רק

ונסע לו  .אני נשארתי עם אמי  .נהיה חשך ולאמי נהיה רע מאד  .אני לא

חצי זקן  .הלכנו אל ? צר ואחרי זה נפל לי כל הזקן  .אחר  -כך הגענו אל
בורלא ובתיה הסירה את הבגדים שלה  .אני הלכתי הביתה ופשטתי את

יכלתי להדליק את מכונת הפרימוס ואמי בקשה תה  .אמי שלחה אותי
אל הקבוצה  57 .אני רצתי והבאתי משם איש אחד והוא עשה תה  .אמי

תורה ואחר  -כך הלכנו אל 4אי .

54

בגדי הניר  .גם זינה באה אלינו  ,פשטה את בגדיה ואני סדרתי

אותם ,

שתתה את התה קצת הוטב

לה  .אני חשבתי  ,איך אשאר עם אמי

והלכנו אל הקבוצה פשוט לשמוע את השמחות  .אחר  -כך הלכתי

בלילה ודאגה רבהנכנסהאללבי  .אניעודנידואגת  ,והנהנכנסההביתה

הביתה והלכתי לישון .

זה
בתיה
אצלנו .
שתלתוהנה
הקיצותי
אחת
בלילה
לבדי .לחפש
הולכת
להיות
שהיא
אצטרך
ואמרה
ולא
בליכפלד ,
עדינהמזל גדול
היה

יום שני  ,כ " ז אדר  ,תרפייה
יד יום יום הזכרת נשמת אבי עליו השלום  .בקשתי רשות מהמורה כדי

שלומוביץ באה ללון  .נרדמתי תיכף עוד

ל,

נימין

פעם .

שרפטה

הדבר הזה לא יכלתי לישון  ,מפני שכל הלילה חשבתי איר אצטרר

היום אחרי הצהרים קבלתי חם  .הראש התחיל כואב לי ונהיה לי רע

להיות מחר על קבר אבי הצעיר  .בשעה שמונה באנו לטבריה  .אמי
הלכה וקראה עשרה אנשים בכדי לעשות ' מנין '  .אני אמרתי קדיש וכל

מאד עד להקיא  .תיכף נכנסתי למטה והתחלתי לחשב מפני מה נהיתי
חולה  .חשבתי ומצאתי  :מפני הצער שנצטערתי כשהיתה אמי חולה

הזמן פחדתי להביט בפני אמי  .אני ידעתי שלא אוכל להגיד קדיש
במנוחה אם אביט בפני אמי  .אני אמנם לא שמעתי כלום אבל לבי הגיד

נהיתי חולה  .לא יכלתי לאכל כלום  ,הכל נדמה כמו שמן קיק  .אמי נתנה
לי תה וגם אותו שתיתי בקשי  .אמי נהיתה בריאה ואני נהיתי חולה .

לי כי היא בוכה  .אחרי ה ' מנין ' הזה הלכו כל היהודים  ,ואני ואמי
נשארנו עוד זמן רב להביט על הקבר הקר הזה  ,אשר שם מונח אבי בלי
רוח חיים  ,אשר זה לפני שנה חי עליז ושמח  .כבר הצטרכנו ללכת  ,אך

פתאם באה טובה  .היא ישבה ה -ברה עם אמי ואחר  -כך הלכה  .אני
נרדמתי תיכף בכאב ראש נורא ובכאב לב .

ט "  1נוסן  ,תרפייה

אני הרגשתי כי קשה לי להפגת מהקבר הקר והאלם  .עוד פעם הבטתי
אל הקבר הזה והנה נצנצה מחשבה במחי  :אקח לי פרח ואיבש אותו

[ הטקסט מתחיל מן האמצע  ,אחרי דפים חסרים ]

לזכרון  .קטפתי לי פרח אחד  ,אשר גם  -כן היה נראה עצוב ומתאים

ואנחנו צחקנו מאד  .את האפיקומן שכחתי לגנב  ,זאת אומרת לא ידעתי

להרגשותי  .קטפתי אותו ויבשתיו לזכרון .

מתי  ,וככה

כמו לכל

נגמר הסדר .

הילדים  ,אבל

אני התעצבתי מאד אל לבי כי לי אין סדר בבית
נחמה אחת נחמה אותי  ,כי בשנה הבאה לפסח

ו ' ניסן  ,וצרפ " ה

יהיו פה כבר זקני וזקנתי ודודי ודודותי

היום הצטרכנו לנסוע לירושלים להשתתף בחגיגה שתערך שם מחר

הכי יפה אז בכל המושבה .

לכבוד יום פתיחת האוניברסיטה  .בבקר הלכה אמי אל החולים ואחר -

כך נסעה לטבריה לקחת בילט ,

55

ותקלה כל מיני דברים  ,והתכוננו

)

58

והסדר שלנו בטח יהיה הסדר

1

יינו ששי ' ל נ1נ) ן ' וטיפ

ז'

לנסיעה  .אני הלכתי לעת  -עתה אל זינה ושחקנו שם בכל מיני משחקים .

היום נסעה אמי לטבוזה  .בבקר קמתי ואכל ואשתה בחפזון ואחר  -כך

אחר  -כך שבתי הביתה  .רק דרכתי על מפתן הבית והנה אחזתני חרדה .

אבל אני

54

אחד

המתיישבים .

55

כרטיס .

56

מדובר בהתקף חוזר של

מלריה .

הלכתי ללמד  .תשאלו למה הלכתי ללמד  ,הרי חפש היום

?

במבוא .

57

קבוצת הפועלים  ,שצריפם היה הקרוב ביותר למרפאה  .וראה גם

58

נחמה זו לא נתגשמה  .סבי וסבתי וכן הדודים והדודות לא עלו ארצה  ,שופם
שנספו

בשואה .

?1 : ? 1

אסתר כספ

פית והי במחרב חיטין

הייתי צריכה להתקדם בחשבון ולכן הלכתי ללמד אצל אדון לוית  ,ולא
רק אני היחידה כי אם עוד ילדים  ,והמורה נתן לנו שאלות  .למדנו בביתו
של המורה  .אנחנו לא יכלנו ללמד  ,כי זבובים רבים נמצאים בעולם

בחצר ונראה והנה ספודי עומד ושופך שמן על בגדים יקרים ששרפו
לכבוד רבי מאיר  ,והנה נשפך כל השמן וההדלקה החלה  .הדליקו את
הבגדים והעשן עלה  ,ואש להטה ותלחך את הבגדים  .עמרה ההדלקה

הביתה .

ואנחנו נסענו הביתה  .בדרך שרו  ,כל העגלות נסעו ביחד  ,עד שהגענו

ברוך השם והם לא היו מניחים לנו לכתב  .אחר  -כך הלכתי

השרב נורא בחסן  ,בלי רוח כל שהיא ואפשר להחנק  .ואתן לכם

משל :

אמי קנתה בטבריה תרעלת בריאה כשד לשבת  ,אבל היא הלכה רגלי
וקשה היה לסחב את התרעלת  .ותתן אותה לשקלר 59שיביא אותה
בעגלה שלו  .אמי באה הביתה ושלחה אותי להביא את התרשלת

אקלר  .הלכתי ובדרך ראיתי והנה הוא נוסע לאיזה מקום  .עצרתי אותו
ואשאל אם הביא את התרשלת  ,והוא עונה לי  :מתה  .מי מתה ?

וקראו את אמי אל חולה שם  .אני הלכתי אל

הוא המשל על השרב הזה  .באתי הביתה ,

מחר נתחיל ללמד  .אני שמחתי מאד והלכתי הלאה  .בדרך פגשתי את

החלפתי ספר ואחר -כך עזרתי לאמי  .קלפתי תפוחי  -אדמה ואחרי האכל

בתיה והיא הלכה אלים  .באנו הביתה ואדק שמואלי אמר לס שנלך

רחצתי את הכלים  .אחרי  -כן צחצחתי את נעלי ורחצתי את גרבי  .אחרי -

תידיע לכל אחד שיבא ללמד מחר בבקר בשעה שבע  .הלכנו אל בתיה
ושם היתה גם חינקה אחותה ונשחק על ערימת הפול שלהם במלחמות ,

כן נהיה שבת .

יום

י

חמשי  " ,ג לחדש אייר  ,שנת תרפ " ה

ע : :ןט:ן:

 כןבאהמורהעריעמההגבוהה  .אחרי
ההך

חגיגת ההדלקה של רבי מאיר בעל  -הנס

תהיה כל האחריות עלינו  .הלכנו והגענו עד גלז 60והעדר בא  .חכינועד

היום ב17עה שש נסענו לקברו של רבי מאיר בעל  -הנס  .באנו והעמדנו

שיעבר העדר  ,אחרי  -כן הלכנו הלאה ופתאם התחילה הפרה של

את העגלה והלכנו לשם  .שם נחלקת החגיגה לשתי מפלגות  ,אשכנזים

ברזוגסקי לרצן אחרינו  .ברחנו שוב אל גלז  .אחרי  -כן שבנו עוד פעם

וספודים  .קדם הלכנו לבית  -התפלה של הספרדים  .נכנסנו אליו מהחצר

והנח הפרה של ברזובסקי הנגחנית קופצת הגוברת גדר ורצה עוד פעם

עקרו את חטמי ממקומו לולא

אחרינו  .נבהלנו מאד וברחנו  .אחרי  -כן הלכנו בפעם השלישית ופגשנו

תפסתיו והצלתיו  .נכנסנו לחדרים הפנימים ונראה והנה מנורות זהב

את נחמן  .אמרם לו שיגיד ליצחק ולחיים ולפנינה  ,ופנינה תגיד לטובה ,

יפות ומבריקות וגם מנורת זכוכית גדולה ויפה עם קנים של זכוכית .
נכנסנו הלאה חקנה אלפי נרות בוערים וצפחות שמן מדלקות ובאמצע

וטובה תגיד לברזובסקי  ,וברזובסקי יגיד לקחמינסקי  .אחר  -כך פגשנו את
אמי והיא שלחה אותי תיכף הביתה  .הלכתי הביתה ואחרי  -כן באה

צפחת גדולה מלאה שמן והאש הגדולה התיזה נצוצות  .לא יכלתי

זינה והביאה לנו

אמרתי לה שתבוא בשבע מחר  .אחר  -כך באו

לסבל את הזמזום החרישי של השמן והאש והדחק הגדול ונצא  .היינו

מיכאל ויהודה ואמרתי גם להם  .אחר  -כך אכלתי והלכתי

וכסבורים אתם איך

~

כ ' אייך  ,תרפ " ה

היום באו ממצפה עם יךד

בתיה בדרך פגשתי את המורה לוית הבוא בשר לי בשוורי נפלאה  ,כי

התרעלת מתה  .והנה זה

1 24

למושב ואז הלכנו הביתה .

59

אחד המתחשבים .

60

אחד המתיישבים .

נדחקנו ?

כמעט

61

לחם .

61

לישון .

באין חעת מכולת במקום היו המתיישבים מספקים לע חלק מן המצרכים
החיוניים מתוצרתם .

תעודה

[ בלי תאריך

בכתה והלכתי גם אני לשחק במקלות .

]

הבקר באתי לבית  -הספר ונשב ללשד  .הילדים בכתתנו למדו גמרא

ואנחנו הילדות נכנסנו לכתה ג ' ללמד  .אנחנו לומדים  ,ופתאם אנחנו

שומעים את קולו של אדון לוית מבעד לקיר  ,לאתר  :קרימסדירף
גווע !  . . .השמועה הזאת הרעידה את נפשי ואחשב בלבי  ,איש שהיה
כה חביב על בני המושב עזב אותנו וילך לעולם השני  .בהפסקה
הראשונה שלח המורה את הילדים להגיד תהלים ואנחנו לא

למדנו .

אחר  -כך הלכנו לראות אותו  .באנו לשם וראינו יהודים יושבים
ומתפללים  ,נשים בוכות  ,ועל הארן מונח הנפטר  ,מקסה שחורים ונרות
שעוה דולקים מסביבו  .בני ביתו היו רק חתה ובתו ואשתו  -אותם לא

ראינו  .אחר  -כך רחצנו את ידינו ולא נגבנו אותן

62

והלכנו ללויה  .בחט

העמידו עגלה עם שני פותים ואותו לקחו ונשאו מהבית וישימוהו

בארון  ,ואת הפרד " ס החזיקו ברסנם  .בתו ואשתו  ,שהשתתקו קצת  ,ראו
את העגלה הנוסעת  ,קפצו ממקומן והלילו ובתו צעקה  :אבא יקר  ,הן
לפני שנה נסעת אתה לבדך בעגלה הזאת להוביל תבואה ועכשו אתה
נוסע להקבר ! מה מעציב היה הדבר הזה  .הלויה

זזה  ,הלכנו והלכנו עד

שהגענו לבית  -הכנסת שם התעמדנו והעמדנו את העגלה  ,והשוחט

התחיל לנאם נאום מעציב מאד  :כי הוא פשט את בגדיו וילבש בגדים
לבנים ונרד לקבר  ,ואנחה כלנו מלבשים פה יפה  ,אבל עוד כלנו נפשט
בגדים לבנים ונרד לקבר  .לבסוף אמרו לו  ,שיפרד

את בגדינו ונלבש

מאתנו ויסלח לנו על מה שחטאנו לפניו .

בנים

הזה בכו כלם וגם אני

בתוכם  ,כאלו אבן כבדה נתגלגלה ובאה על לבי ואשפך אותה בדמעות .

וגם דבר אחד היה שהפליאני מאד  ,כי גם אדון שמואלי בכה  .דבר זה
פעל עלי להפליא  .אחר הבכי הלכנו הלאה ללוותו  .הגענו עד הדרך
שיורדת לטבריה

ו6

ונשוב  ,והם הלכו הלאה  ,המובילים וגם אנשים

אחדים מאנשי המושב  .אנחנו שבנו בדרך אחרת כדי לא לעשות
קפנדריה ובבאנו הביתה רחצנו את ידינו בחט ונכנס הביתה  .המקרה
הזה פעל עלי ככה עד שכל היום לא עלה צחוק על שפתי .

יום

שלישי ,

?

66

:

לעת עתה

מחרב חיטין טק
67

בא המורה ואמר

שנלך  .לקחתי את האכל שלי  ,והסתדרנו והלכנו  .בדרך נפל לי הנעל  .עד

אותם .

שלבשתי אותו הרחיקו התלמידים ואני הצטרכתי להשיג

השגתי אותם בן רגע והלכנו הלאה  .באנו לארבל  ,שם היו עמודים
ואבנים  ,זכרון מעיר גדולה שנחרבה  .ונלך משם ו
ף באבנים בדרך ,
ואחרי  -כן נהיה מורד  -הר חזק הזלינו היה לרדת ~ ~
אותו  .ילדים אחדים ,
וביניהמ גם אני  ,ירדנו אחת ושתים והנותרים ירדו לאט לאט  .אחר  -כך

הלכנו קצת ופתאם והנה עדר לקראתנו  .הילדות הקטנות  ,ובתוכן גם
אני ופנינה  ,פחדת מהפרות  ,אבל הן עברו להן במנוחה ולא נגעו בנו
לרעה  .אבל הרועה של הפרות נגש אלינו ורצה להכות אותנו  .המורה
הרים עליו את מקלו ואמר לו  ,לך לעזאזל  .אז הרפה הערבי והלכנו
הלאה  .פתאם פגשנו מעין נובע וזך  .שמחנו מאד כי כלנו היינו צמאים

והמים שהכינונו לא הספיקו לנו  ,ונשתה ואחר  -כך ישבנו תחת

לדריה  68 ,שהיא כמו שכה  ,והמורה הקריא לס ספור ואנחנו
אחר  -כך הלכת על הרים גבוהים וכשעלינו על הר זקוף 69

אכלנו .

נדמה לנו כי

אנחנו נופלים לים כנרת  .אני הייתי מהמשיגים  ,ויצחק ונחמן וסגלה
ואני הלכנו ראשונים  ,ולפעמים השגנו עד כי כמעט שלא ראית את
המורה והתלמידים  .אחר  -כך חכינו לתלמידים הנשארים והלכנו

הביתה  .אני הייתי עיפה מאד וצמאה  ,ושתיתי ואכלתי ונחתי  ,ואחרי  -כן
עשיתי את שעורי והלכתי קצת לטיל ואחרי -כן הלכתי

[ בלי תאריך

לישון .

]

החגיגה במושבתמ70
לפני זמן מה היה פה האיש המסרסם ושמו סיר אלפות מונד  ,והוא נתן
לנו תורה למתנה  ,תורה נהדרת במינה  :כתנת תכלת עליה  ,וכמו שביל
של זהב על לבה ועליו כתובות עשרת הדברות  .למעלל ישנם פעמונים
והם

מצלצלים כשנוגעים בתורה  .ובשביל התורה ערכנו חגיגה

והמחרשה ומכונת החרישה הלכו לפנים ועליהם התוות כדי להראות
כי תורה ועבודה הם אחים  .כל המגרש היה מלא מפה לפה וכל העינים
היו נשואות לכביש לראות את הרב קוק בב ו  .והנה נראה האוטומוביל

בתמוז  ,תרפ " ה

"

הבקר באנו לבית  -הספר והמורה בשר לנו בשורה נפלאה  ,שנלך לטיל

שבו ישב הרב קוק  .אנחנו עמדנו מסודרים בשורה של תלמידים ושורה

מיד וקננו הביתה ונקח כל אחד אכל  .אני באתי הביתה

של תלמידות והאוטו עבר בןנינו  .אחר  -כך הוציאו דפה החוצה והכהן

והתחלתי להתכונן  .קדם כל העמידה לי אמי ביצים על מכונת הפרימוס
כדי שיתבשלו  .אחרי  -כן לקחתי בקבוק קטן מלא מים  ,ולחם בחמאה
ומלפפון ושלש עוגות  65 ,ושמתי את כל זה בסלי הקטן והלכתי לבות -
הספר  .שם כבר היו עוד ילדים וכלם שחקו במקלות  .שמתי את האכל

לקח את התורה הנמד תחת החפה ואנחנו התחלנו ללכת  ,לפנינו

לארבל .

62

64

רחיצת ידיים בלי לנגבן וכן הימנעות מעשיית קפנדריה ורחיצת הידעם
בחק  ,כנזכר להלן  ,כל אלה מנהגים

שהיו מקובלים בהלוויות .

63

עדיין לא היה בית  -קברת בחיטך והמת הובל לקבורה בטבריה .

64

ארבל רחוקה כשלושה ק  -מ מחיטין  .פסגת הר ארבל

הכנרת  .המעיין

הנזכר הוא עין

400

מטר מעל פני

ארבל .

הטרקטור ובינינו התורה  .הלכנו ככה כל הזמן ואחרי  -כן באנו למקום
שבונים את בית  -הכנסת החדש  ,שם הוכנה במה ואנשים אחדים נאמו
וגם הרב קוק ביניהם והוא דבר בהתלהבות רבה מאד [ נקטע באמצע

67

נימיים .

68

סדתה  -שיזף ( שיטה סוככנית ) .

69

מצוק ארבל .

ס7

השווה ידיעה בעיתון ' היום ' מיום

4

בשבוע שעבר הוחגה במושבה של .

באוגוסט

: 1925

' בית  -כנסת

בחטין :

המזרחף חטין  ,בקרבת טבריה  ,הנחת

65

עוגיות .

אבן  -הפנה לבנק בית  -הכנסת בנוכחותם של הרב הראשי קוק  ,הפרופסור

66

משחק בשני מקלות  ,אחד קצר ומחודד בקצותיו  -והשני ארוך ממת  .במקל

התוורקשטרוק  ,הרב פישמן ואחרים  .באותו יום חטה המושבה את סיום ספר
הרמן

הארוך מכים על קצהו של

הקצר ,וכאשר זה מתרומם

באויר חובטים בו

במקל הארזך ומעיפים אותו רחוק ככל האפשר  ,וכל המרחיק

זוכה .

 -מתנתו של סיר אלפות

מתד' .

(22נ 1

חברת רסק " ו ופעילותה בתקופת העלייה החמישית
 940 -ו )

(  934ו

עמירם אורן

חברת רסק " ו המוכרת כיום כחברת בנייה פרטית  ,נוסדה

ב 1934 -

כחברה שעסקה ביישוב עולי

גרמניה בני המעמד הבינוני .
בקיץ

, 1933

עם תחילת רדיפות הנאצים את היהודים  ,החלו ראשוני העולים מגרמניה להגיע

לארץ  -ישראל  .כבר בגל הראשון ניכר אחד ממאפייני עלייה זאת  :שיעור נמוך של צעירים חסרי
מקצוע ,

לעומת

שיעור גבוה של בעלי  -הון ובעלי מקצועות חופשיים  .על המוסדות הוטלה

בפתאומיות  ,ללא הכנה מוקדמת  ,משימה חדשה  :מציאת פתרונות  -קליטה גם לסוג חדש של עולים

:

בני המעמד הבינוני  ,בעלי אמצעים כספיים והשכלה אקדמית או מקצועית  ,עולים  ,שחלקם הגיע
לארץ לא מתוך אידאולוגיה ציונית  ,אלא מחוסר ברירה .

אחת מאפשרויות קליטתם שעמדה על הפרק והשתלבה בהקמת ' הבית הלאומי '  ,היתה התיישבות
חקלאית  .על רקע המודעות למציאת פתרונות מיידיים לקליטת בני המעמד הבינוני שהיו חסרי
הכשרה חקלאית  ,והתפנית החיובית שחלה בראשית שנות השלושים בגישת המוסדות בכל הקשור
להתיישבות בעלי  -אמצעים  ,הוקמה ועדה חקלאית במסגרת ' הוועד המאוחד ליישוב יהודי גרמניה

בארץ  -ישראל '  .ועדה זו  ,שבראשה עמד ארתור רופין  ,פעלה במשך חודשים אחדים בלבד  .סיכום
פעילותה בא לידי ביטוי בחוברת שהופצה בגרמניה בקיץ

, 1933

ובה נרשמו כל האפשרויות

להתיישבות חקלאית שעמדו על הפרק בזמן עבודתה  ,הן לפי סוג הבעלות על הקרקע ( לאום או

פרטית ) והן לפי כמות ההון .

בסתיו

, 1933

ן

לאחר הקונגרס הציוני הי " ח  ,הוקם במסגרת הסוכנות היהודית  ' ,המשרד המרכזי

ליישוב יהודי גרמניה

בארץ  -ישראל '  ,המוכר

יותר בשם ' המחלקה הגרמנית '  .לראש מחלקה וו

נתמנה ארתור רופין  ,סגנו היה דוד ורנר סנסור  ,וניהול המחלקה הוטל על גיאורג לנדאואר .

2

המשרד

גרמניה בני המעמד

*

מאמר זה מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך שנושאה ' ההתיישבות החקלאית של עולי
הבינוני בשנות השלושים  :ניצנים של צורת התיישבות חדשה ' [ להלן  :אורן  ,ההתיישבות ]  .העבודה נעשתה בשנת
תשמ " ה  ,בהדרכת פרופ ' י ' בן  -אריה ופרופ ' ש ' רייכמן  ,מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית  .עבודת
מחקר זו התאפשרה  ,בין היתר  ,הודות למלגת מחקר מטעם המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן -

צבי והאוניברסיטה העברית וכן הודות לפרס יובילר לחקר תולדות ההתיישבות בארץ  -ישראל  ,המשותף למרכז זה
ולפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית .
)

על פעילות הוועדה ראה בהרחבה  :אורן  ,ההתיישבות  ,עמ '

.

1 :26
2

, 21 - 12

וכן

:

הנ " ל .

' היערכות המוסדות

לקליטת עולי

.

גרמניה בעלי האמצעים בהתיישבות החקלאית '  ,הציונות ע (  ) 1988עמ ' . 184 - ) 59
ראשי המחלקה הגרמנית היו יוצאי גרמניה  .הם כיהנו כאנשי מפתח במערכת המוסדות המיישכים כבר קודם
היכנסם לפעולה במסגרת המחלקה הגרמנית  .סנטור היה חבר הנהלת הסוכנות היהודית מטעם הלא  -ציוניים .
.

בשנות העשרים עסק בעיקר בטיפול בענייני פליטים יהודים ממזרח  -אירופה  ,ובין השנים

1930 - 1925

כמזכיר כללי של הג ' וינט  .לנדאואר היה מראשי ההסתדרות הציונית בגרמניה בשנות העשרים .

שימש

חברת רס " קו

( ) 1940 - 1934

פעל כמחלקה מיוחדת ליד הנהלת הסוכנות היהודית  ,אך נהנה מעצמאות תקציבית  .אמצעיו
הכספיים באו ממגביות

שונות  ,שנערכו

ברחבי העולם היהודי  ,והוקדשו לקליטת עולי גרמניה

בארץ  -ישראל  3 .עם תחילת פעילותה ריכזה מחלקה זו את כל הטיפול בעלייה וקליטה  .בין היתר

עסקה ביישוב בני המעמד הבינוני במושבי  -עובדים ובמושבות  ,וכן בהקמת שלושה יישובים חדשים

 כפר  -ביאליק  ,גן  -השומרון וכפר  -ידידיה  .במקביל  ,וללא שום קשר לפעילות זו  ,הוקמו עוד שנייישובים חדשים  -רמות  -השבים ונהריה  .היוזמה להקמתם היתה פרטית ונעשתה ללא סיוע
מהמוסדות  4 .תוך כדי הקמתם של שלושת היישובים בידי המחלקה הגרמנית יזמו

רופין  ,סנסור

ולנדאואר הקמתה של חברת התיישבות  .כוונתם היתה לייסד חברה ציבורית  ,שתעסוק ביישוב בני
המעמד הבינוני באופן מאורגן ויעיל  .למעשה  ,אחת הכוונות שביסודה היתה הסרת מטלה זו
מהמחלקה הגרמנית ושחרורה לביצוע משימות קליטה אחרות .
החברה שהוקמה היתה ' חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע " מ ' ( רסק " ו Rural and -
Settlement Company Limited

 ~ ( Subulbanבקיץ

, 1935

שנה לאחר הקמתה  ,עוד בטרם הוכיחה

החברה את עצמה והקימה את היישוב הראשון  ,היא קיבלה את ברכתו של הקונגרס הציוני

הי " ט ,

שאף הכיר בה ' כחברה הפועלת בפיקוח הלאומי ביישוב בני המעמד הבינוני ' .

מטרת המאמר לעמוד על הרעיון שביסוד הקמת החברה  ,לעקוב אחר דרך הקמתה ולבחון את
פעילותה הייחודית בהקמת יישובים חדשים לעולי גרמניה במחצית השנייה של שנות השלושים .
ארתור רופין

"

הרעיון ביסוד החברה
הרעיון להקים חברת התיישבות עלה לראשונה בקיץ

, 1933

) 1944 - 187

עוד בטרם הוקמה המחלקה הגרמנית .

ביולי אותה שנה חיבר ד " ר אברהם לנדסברג  ,אחד מפעיליה של התאחדות עולי גרמניה  ,תזכיר

שכותרתו '  ( ' Siedlungsgeselschaft far mittelst ndische Elementeחברת התיישבות לבני
המעמד

הבינוני )

5.

~
המרכזי שעמד ביסוד הדברים היה הקמת
הרעיון

בקליטת בני המעמד הבינוני ( בעלי הון של

1000 - 500

חברה  ,שמטרתה

תהיה לסייע

לא " י ) בהתיישבות חקלאית  .חברה זו תפתור

לבני המעמד הבינוני את הבעיה של שחיקת הונם  ,כתוצאה מאי  -שימוש בו  ,ותשתלב במשימה
,

הלאומית  -התיישבות חקלאית נרחבת  .החברה תקים יישובים לעולים שמוצאם מהעיר  ,אלה
המבוגרים יותר  ,אשר אינם יודעים עבודה חקלאית מהי ואינם מסוגלים לעבוד בעבודות הדורשות
מאמץ פיסי רב  .לנדסברג אף הציע  ,שהבסיס הכלכלי של יישוב כזה יהיה גידול עופות ומשק  -עזר .

יחד עם זאת  ,החברה תנסה לבנות מפעלי  -תעשייה בקרבת היישוב  ,שבהם יוכלו מתיישביו לעבוד

אף בעבודה בלתי  -מקצועית  .ההון של חברה זו יתבסס לא רק על ההון הפרטי ; מימון השירותים

הציבוריים  -בריאות וחינוך  -יהיה מכספי ההון הלאומי .
אורן ,

ההתיישבות  ,עמ '

3

על הקמת המחלקה הגרמנית ראה בהרחבה

4

סקירה מפורטת על היישובים שהוקמו ראה  :ל ' פיזר  ' ,התיישבות עולי

עולי ג רמזיה

] ] = MB

) 3iermania

:

6

] . 26 - 2

גרמניה ' ,

rachdur 0 ] 83ה א fitteilungsb/att derא .

היישובים בארכיונו הפרטי של פינר [ להלן

.

:

ארכיון

פינר ]  ,שאליר

מאמר שהופיע בבטאון התאחדות

יוני  . 1957מאם ר זה נמצא אף בתיק

הגעתי בעזרת קרובו דב בכר ז " ל .

5

התזכיר של לנדסברג ללנדאואר מיום  3ביולי  , ] 933אצ " מ . 57 / 61 ,

6

בתזכיר נוסף שהוגש למחלקה הגרמנית עם התחלת פעילותה  ,באוקטובר  , 1933הוזכרה האפשרות של הקמת

חברה  ,שתעסוק בבניית יישובים חקלאיים  .נחבאו של תזכיר זה  ,שנשלח ב  6 -באוקטובר
של המוסדות הכלכליים לקליטת העלייה מגרמניה  ,אצ " מ . 57 / 7 ,

 , ] 933הוא

המבנה הרצוי

27נ 1

חיים וייצמן בשיחה עם אלפרד לנדסברג בקונגרס הציוני

הי " ט

( לוצרן

) 1935

ראשי המחלקה הגרמנית החלו בגיבושו של רעיון זה ובהוצאתו לפועל באביב  . 1934מתוך
הדיונים שקדמו להקמת החברה לא נמצא דבר היכול להעיד כי ראשי המחלקה הגרמנית או חברי
המועצה המייעצת שלידה התלבטו בשאלה  ,אם יש צורך כלל בחברת התיישבות  .מהדברים עולה
שהיה ברור להם שהחברה חייבת לקום ולכך כיוונו פעולתם .
החלטה ראשונה על הקמת החברה נתקבלה באחת מהישיבות הראשונות של המועצה המייעצת
של המחלקה

הגרמנית  ,ב 10 -

ביולי  7 . 1934את ההצעה להקים את החברה העלה ד " ר ארתור רופין .

הוא אמר  ,שהמחלקה הגרמנית הגיעה למסקנה  ,כי יש צורך בהקמת שתי חברות  :תברה לאספקת
מים וחברת התיישבות  .הכוונה היא שמחצית ממימונן תהיה מההון הפרטי  .לצורך כך המחלקה
הגרמנית התכוונה להקצות

לא " י -

15 , 000

להתיישבות  ,כפי שהגדירה רופין  ,היתה

:

5 , 000

לראשונה

ו 10 , 000 -

לאחרת  .מטרת החברה

' הלואות למתישבים שחסר להם סכום קטן מהסכומים

הדרדסים להתישבויות שונות  ,כמו כן  ,לקנות שטחים ידועים ולהכין אותם להתישבות ' .

8

ד " ר לנדסברג ( שהתמנה לאחד משני מנהליה הראשונים של החברה ) טען  ,שהחברה לא תוכל

לפעול במסגרת התקציב שהציע רופין

;

ולכן יש צורך  ,ואף ניתן  ,לגייס מההון הפרטי סכום  -כסף

הרכה יותר גבוה  9 .לדעתו  ,היחס בין ההון הפרטי וההון הלאומי צריך להיות
מהון החברה יהיה הון פרטי  ,והשאר הון לאומי .

0ן

; 1:4

כלומר

80

אחוז

הוא אף הוסיף  ,שיש לדאוג לכך  ,שהחברה לא

תיהפך לחברה ספקולטיבית  ,אלא תישאר חברת התיישבות ותסתפק ברווחים מועטים  .הוא חזה  ,כי

על  -ידי פעילותה תיהפך החברה אף לגורם מרכזי בשוק הקרקעות ותסייע בשמירה על רמה נמוכה
של מחיריהן 1 .י בתחילה תהיה החברה מיועדת כעיקר ליישוב עולי גרמניה  ,אולם עד  -מהרה היא
תיהפך לחברה ציבורית העוסקת ביישוב כל הסקטור הפרטי  .הוא הוסיף  ,שכגלל הצורך המיידי
בנוסף לראשי המחלקה הגרמנית ישבו במועצה זו גם נציגי התאחדות עולי גרמניה  -הנרייטה סאלד  ,שעסקה

7

.

בענייני עליית נוער ועבודה סוציאלית ד " ר לודוויג פיגר  ,שעסק בהתיישבות חקלאית של בני המעמד הבינוני  ,ד " ר

.

ולטר פרדס שעסק בתעסוקה והכשרה מקצועית  ,ד " ר ארנסט לוי  ,שהיה בא  -כוח התאחדות עולי גרמניה  ,וקורט

.

רופין שעסק בענייני התיישבות בחיפה וסביבתה .
פרוטוקול המועצה המייעצת של המחלקה הגרמנית מיום  10באפריל

128
8
9

שם  ,שם .

10

מכתב לנדסברג לרופך מיום

1

ו

ראה לעיל  ,הערה . 8

26

באפריל

, 1934

אצ " מ . 57 /60 ,

, 1934

אצ " מ . 57 / 8 ,

חברת רסק " ו

) 1940 - 1934

ליישב את עולי גרמניה ולהראות את תוצאות פעולתה בשטח במהירות המירבית  ,החברה אינה

צריכה לעסוק במשא  -ומתן על רכישת קרקע  ,אלא להשתמש בקרקע זמינה .

2ן

התלבטויות ראשונות
בהקמת החברה בפועל  ,בשלביה

שלושת ראשי המחלקה הגרמנית  -רופין ,

הראשונים  ,עסקו

סנטור ולנדאואר  -ושני פעילי התאחדות עולי גרמניה  ,בעלי משרד לייעוץ כלכלי בתל  -אביב -
לנדסברג ופורדר3ן  -שגיבשו את הקווים המנחים לפעולות החברה .
קבוצה זו התחבטה בארבע שאלות עקרוניות

( א ) כיצד ישתלבו האינטרס הציבורי השואף

:

להרחבת ההתיישבות וההון הפרטי השואף לעשיית רווחים
יהיה התיישבות חקלאית

? (ג )

רכישת הקרקע

; ( ד)

( ב ) האם עיסוקה הבלעדי של החברה

?

אופן הארגון של גרעיני ההתיישבות .

ביחס לשאלה הראשונה  ,המייסדים החליטו לקבל את הצעתו של לנדסברג  ,שמטרת החברה

תהיה יישוב בני המעמד הבינוני ; השיקול הכלכלי יהיה משני  ,ולכן רווח החברה יהיה מינימלי  .על -

מנת להבטיח מטרה זו יתנו להון הלאומי מניות רגילות ומניות בכורה  ,ועל  -ידי כך הוא יהיה בעל
ההשפעה המכרעת

בניהולה 4 .י

לגבי השאלה השנייה הוחלט  ,כי מאחר שהצורך המיידי הוא קליטת עולי גרמניה  ,החברה תעסוק
הן

בהתיישבות פרברית ועירונית והן בהתיישבות חקלאית  ,שכן יישוב על בסיס חקלאות גיאורג לנדאואר

אינטנסיבית באזור מיושב יהודים יכול להוות הוכחה לרצינות כוונותיה של החברה ולשמש מנוף

(954 - 1895י )

להשגת כספים נוספים  ,להרחבת פעילותה ולהבאת מתיישבים חדשים מקרב עולי גרמניה ,

שההתיישבות באזורים מפותחים ( כלומר  ,מיושבים על  -ידי

יהודים )

תקסום להם .

5ן

השגת הקרקע באופן מיידי היתה תנאי הכרחי להמשך פעילות החברה  .לנדסברג ופורדר

סברו ,

שניתן יהיה לרכוש את הקרקע בשלב הראשון  ,טרם השגת כל ההון  ,בעזרת אשראי שיינתן על  -ידי
אחד הבנקים 6 .י ההצעות שהועלו בשלב זה היו 7 :י

( א)

התיישבות חקלאית על קרקעות חברת

' הכשרת הישוב ' ביקנעם ועל קרקע פרטית בגן  -חיים ( על  -יד
במפרץ  -חיפה וליד מקווה  -ישראל

כפר  -סבא ) ;

( ב ) התיישבות פרברית

התיישבות עירונית ברושמייה שבחיפה וליד ירושלים .

; (ג )

את נושא הארגון של גרעיני ההתיישבות החליטו המייסדים להוסיף למטרות

8ן

ההברה  ,שתעשה

זאת כיתר יעילות  ,לעומת הנסיונות להתארגנות של קבוצות עולי גרמניה עד אז  .לדעתם  ,פעולה זו
12

ראה

13

עם הקמת החברה התמנו לנדסברג ופורדר למנהלי החברה  .ישעיהו פורדר היה מפעילי ההסתדרות הציונית

לעיל  ,הערה

. 10

בגרמניה  .הוא עלה לארץ ב . 1933 -

ב 1941 -

נתמנה ציר כאסיפת הנבחרים מטעם מפלגת ' עלייה חדשה ' וחבר בוועד
לנדסברג ,

הלאומי  .נבחר לכנסת מטעם המפלגה הפרוגרסיבית  ,והיה המנהל הכללי של בנק לאומי  .אברהם
אביב  -אביב ב  . 1932 -פרש מניהול החברה ב -
מפעילי ההסתדרות הציונית בגרמניה  ,ממקימי התאחדות עולי גרמניה בתל
במפלגת ' הציונים הכללים א "  ,אך תמך
 . 1941התנגד לפוליטיזציה של התאחדות עולי גרמניה  ,והיה פעיל -
במפלגת ' עלייה חדשה ' .
14

המחלקה הגרמנית מיום
15
16

.

פרוטוקול ישיבת חמשת המייסדים מיום  26באפריל  , 1934אצ " מ 57 / 60
3

במאי

, 1934

אצ " מ .

;

פרוטוקול המועצה המייעצת שליד

. 57 / 8

ש21נ 1

פרוטוקול ישיבת חמשת המייסדים  ,שם .

מכתב פורדר לרופין מיום

4

כמאי

 , 1934אצ " מ ; 57 / 61 ,

מכתב של לנדסברג ופורדר לרופין מיום

אצ " מ . 57 / 61 ,
17

פרוטוקול ישיבת חמשת המייסדים מיום  9במאי

18

הנסיונות וההצעות לרכישת קרקע ראה להלן .

על

, 1934

שם . 57 / 60 ,

10

במאי

, 1934

עמירם אוץ

צריכה להיעשות הן בארץ והן בגרמניה  .לצורך משימה זו הוחלט לגייס את התאחדות עולי גרמניה
בארץ ואת ההסתדרות הציונית בגרמניה .

19

הנסיון לגייס שותפים לחברה
ההצעה בדבר דרכי פעולתה של החברה הובאה לפני המועצה המייעצת שליד המחלקה הגרמנית .

באותה פגישה סיפרו ראשי המחלקה הגרמנית על משא  -ומתן שהחלו לנהל עם ראשי חברת

20

' גאולה '

על הצטרפותה לחברה החדשה  .במשא  -ומתן זה הציגו רופין וסנסור את תוכניתם להקמת החברה
ופעולתה  ,שאף תסייע לחברת ' הכשרת היישוב ' ותפעל לארגון ההון הפרטי הזורם לארץ לפיתוח
והכשרת קרקע .

2:

השניים הבהירו  ,שבהקמת חברה זו הוחלט לעשות נסיון רציני של שיתוף  -פעולה

בין ההון הלאומי להון הפרטי  .אולם על  -מנת לשכנע את העולים בארץ ואת בעלי ההון בגרמניה

המחפשים כיווני השקעה בארץ  -ישראל לעלות ארצה ולהשקיע בה את כספם  ,יש לשתף בחברה
כדבריהם  ' ,חברות לאומיות ' או חברות לאומיות למחצה .

22

עוד בטרם החל המשא  -ומתן להצטרפות חברת ' גאולה ' הציע סנסור למנהלים שבחכרה החדשה

אלפרד לנדסברג
( ) 1964 - 1887

זו ,

תשתתפנה המחלקה הגרמנית  ,חברת ' גאולה '  ,חברת ' הכשרת היישוב ' וההון הפרטי  ,באופן שווה

;

חכרת ' גאולה ' תקבל מניות רגילות ומניות בכורה  ,כלומר יהיו לה זכויות שוות בניהולה  ,כמו אלה
של המחלקה הגרמנית  ,אבל היא לא תרכוש יותר מניות רגילות מאשר מוסדות אחרים ; זכויות ההון
הפרטי לא יעלו על חמישים אחוז .

23

בישיבה משותפת העלו חברי הדירקטוריון של חברת ' גאולה ' מספר שאלות  ( :א ) נזילות הכספים
של חכרת ' גאולה ' תהיה מסובכת ותעכב פעולה ממשית  ( :ב ) מה תהא השפעתו של ההון הלאומי
(ג )

שאלת הגבלת הרווחים

; (ד)

האם המטרה תהא יישוב יהודי גרמניה בארץ  -ישראל .

;

24

רופין שהיה מעוניין מאוד בהצטרפות חברת ' גאולה '  ,אמר שהיא והמחלקה הגרמנית צריכים

להוות את הבסיס למשיכת ההון הפרטי  ,שישלים את הון החברה

ל 100 , 000 -

לא " י  .הוא טען  ,כי אין

כלל צורך בנזילות כספי חברת ' גאולה '  ,שיכולה לגייס הון מחברות אחרות למימון חלקה  .ביחס

להון הלאומי אמר רופין  ,שלמרות הרצון לגייס את ההון הפרטי  ,יש לשמור על אופיה הציבורי .
באשר להגבלת הרווחים טען  ,שהחלטה בעניין זה תהיה נתונה כידי הנהלת החברה  ,שבה מופיע

ההון הציבורי כשותף שווה זכויות  .רופין חזר והדגיש  ,שלדעתו חברת ' גאולה ' חייבת להיות שותפה

שווה להון הלאומי  ,דהינו  ,להשקיע
9ן

20

21

ראה לעיל  ,הערות

, 16

10 , 000

לא " י  .הוא אף הציע  ,כי לאחר שפורדר יחזור ממסע

. 17

דברי סנטוה שנתמנה על " די רופץ כאחראי מטעם המחלקה הגרמנית על הקמת החברה  ,בישיבת המועצה
המייעצת מיום  30כמאי  , 1934אצ " מ . 57 / 8 ,
פרוטוקול הישיבה בין נציגי המחלקה הגרמנית

( רופין  ,סנטור ,

' גאולה ' ( גולדברג  ,גלוסקין וזלצמן ) מיום 4

ביוני

, 1934

לנדסכרג ופורדר ) ובין חבר הדירקטוריון של חברת

אצ " מ  . 57 / 61 ,באותה פגישה אמר רופין  ,שהקמת

130

לארץ  ,ולאו  -דווקא בעולי גרמניה .
23

מכתבו של סנטור לי " ל גולדברג מחברת ' גאולה ' מיום

24

ראה לעיל  ,הערה . 21

27

במאי

, 1934

אצ " מ 57 / 61 ,

חברת רסק " ו

גיוס הכספים בגרמניה  ,תרכוש חברת ' גאולה ' מניות

( ) 1940 - 1934

המניות אשר תירכשנה על  -ידי

בכורה  ,כמספר

הקונים הפרטיים  .במקביל לכך  ,ייפתח משא  -ומתן עם חברת ' הכשרת היישוב ' על הצטרפותה
לחברה .

25

הנסיון לצרף את חברת ' גאולה ' לא הצליח .

ב 26 -

26

ביולי

כשנה לאחר שהחלה הפעילות

, 1934

ליישוב עולי גרמניה  ,נרשמה החברה החדשה אצל רשם החברות הממשלתי ונקראה ' רסק " ו ' .
הון החברה
בתקנון החברה 27נקבע  ,כי ההון שלה יהיה
שמחציתן תבוא מכספי המחלקה הגרמנית

לא " י מניות

רגילות ,

לא " י מניות בכורה שתופצנה בגרמניה .

הוועד

50 , 000

ו 30 , 000 -

לא " י  ,מתוכן

המנהל של החברה כלל שבעה חברים בעלי מניות של

1

20 , 000

לא " י כל אחד .

28

29

על  -מנת להחיש את פעולות החברה הוצע  ,שפורדר יסע לגרמניה ויפיץ את דבר הקמת החברה

בקרב הקהילות היהודיות  .תפקידו יהיה לגייס הון לחברה  ,וזאת בשתי דרכים  :האחת  ,מבעלי  -הון

המחפשים אפיקי השקעה בארץ  -ישראל במסגרת הסכם ה ' העברה '  ,בין אם התכוונו לעלות לארץ
ובין אם לאו .

30

הדרך השנייה  ,ארגון מתיישבים מבני המעמד הבינוני  ,שיעבירו את כספם לחברה ,

על  -מנת שזו תוכל להכין את התיישבותם כארץ .

] 3

25

אצ " מ . 57 / 61

26

הסיבה לכשלון המשא  -ומתן אינה ברורה  .הן כתיקי חכרת רסק " ו ( אצ " מ ,
( אצ " מ 85 / 471 ,נ ) נמצאו רק מכתבי סנסור למנהלי ' גאולה ' מן התאריכים
ישיבה מיום

4

ביוני

. ] 934

) 57 / 619

28 , 27

והן כתיקי חברת ' גאולה '

במאי

1934

וכן פרוטוקול של

יתרה מזו  ,המשא  -ומתן שהתנהל בין המחלקה הגרמנית ומנהלי ' גאולה ' לא הוזכר כלל

בספר ' גאולה ' ( תרס " ד  -תש " ' ד )  ,שעיקרו סקירת פעולות החכרה מיום הקמתה ועד  . 1954ראה  :י ' פוגרבינסקי ,

תלבא  -אביב תשט " ז .
ספר גאולה  ,בי
27

28

מ Company Limited by Shares the Rural and 1929 -

תקנון החכרה כפי שנרשם על  -פי פקודת החברות
 Suburban Settlement Company Limited Memorandum or Associationבאצ " מ . 57 /60 ,
כמו  -כן נקבעה דיבידנדה למניות הבכורה בשיעור  6אחוזים  .על  -אף שרק מחצית המניות הרגילות היו בידי
המחלקה הגרמנית  ,הובטח רוב להון הלאומי בניהול החברה על  -ידי תוספת  7 , 000לא " י מניות של חברת ' הכשרת
היישוב ' ( דבר שגרם לסיבוכים

מינהליים וסכסוכים בין הנהלות שתי החברות בשלב מאוחר יותר )  .החברה אף

הפיצה איגרות  -חוב כריבית של

אחוזים  .ראה דברי לנדסברג בישיבת המועצה המייעצת שליד המחלקה הגרמנית

מיום
29

 26כאוגוסט , 1934

שבעת

5

אצ " מ . 57 / 8 ,

חברי הוועד המנהל ( מועצת המנהלים של החברה ) היו חיים וייצמן  ,ראשי המחלקה הגרמנית  -רופין ,

סנטור ולנדאואר  ,גזבר הסוכנות  -אליעזר קפלן  ,נציג בני המעמד הכינוני מטעם התאחדות עולי גרמניה -
פיגר  ,לנדסברג ופורדר  ,בעלי משרד כלכלי פרטי  .חמישה ימים לאחר רישום החברה נקבע  ,שסנסור יהיה יושכ -

ראש החברה  ,לנדאואר ישמש כנציגו של רופין מטעם המחלקה הגרמנית ולנדסברג יהיה מזכיר החברה  .על
ההתארגנרת המינהלית של החברה ראה בהרחבה כפרוטוקול דירקטוריון החכרה מיום

31

ביולי

, 1934

אצ " מ ,

. 57 / 60
30

הסכם ה ' העברה ' בא לענות על בעיית הוצאת כספי היהודים מגרמניה  .צורך זה נבע מחוקי מטבע שאסרו הוצאת

כספים מגרמניה  .על הרעיונות להוצאת כספים מגרמניה  ,על התפתחותו של המשא  -ומתן של הסכם ה ' העברה '
והתגובות בתנועה הציונית ראה
( , ) 1973

עמ '

; 153 - 97

יח

 :י ' גלכר  ' ,המדיניות הציונית והסכם העכרה , ' 1935 - 1933

( , ) 1974

ילקוט מורשת  ,יז

עמ '  ; ] 00 - 23וכן חיבורו החדש על קליטת העלייה מגרמניה ( כדפוס )  .בהסכם

זה  ,שהפך לנושא מחלוקת בתנועה הציונית  ,הושם דגש על יצירת זיקה ישירה בין החותמים על ההסכם  .לבין

התיישבות חקלאית  .בתחילת המשא  -ומתן השתדלו נציגי המוסדות הלאומיים ליצור זיקה ישירה בין
ה ' העברה '

On

D

~
ומועדף
וכין התיישבות חקלאית  .הם ניסו להשפיע על מיניסטריון הכלכלה הגרמני לתת מעמד מיוחד

לחברות כלכליות ארצישראליות בעלות אופי התיישבותי  ,על  -מנת לעודד את היהודים המעבירים את כספם
להתקשר דווקא עימן .
31

מכתבם של לנדסברג ופורדר לרופין מיום  10במאי

. 1934

אצ " מ . 57 / 6 ] ,

דן:

ך

עמירם אוץ

לפני נסיעתו של פורדר לגרמניה הושלמה הכנתו של הפרוספקט הראשון של חברת

עוד

רסק " ו .

32

לאחר שהצטייד במכתב  -המלצה מהקונסול הגרמני בארץ  -ישראל  ,יצא פורדר

במשך חודשיים בקיץ

1934

( אוגוסט  -ספטמבר ) עבר פורדר בגרמניה ,

34

למסעו .

33

והסתייע בוועד המנהל של

ציוני גרמניה והבנקים היהודיים  ,שקיבלו על עצמם להפיץ את מניות החכרה  .על  -פי הערכתו של
רופין  ,לאחר מסעו של פורדר נאמד הון החברה  ,יחד עם הכספים שהעמידה המחלקה הגרמנית
והכסף שגויס

בארץ  ,ב 55 , 000 -

לא " י .

35

לאחר גיוס הכספים היה צורך להעבירם לארץ  -ישראל  .לצורך כך התקשרה רסק " ו עם חברת
' העברה '  ,אשר התחייבה להעמיד לרשותה

600

אלף מארק בחשבון מיוחד  .הסכם זה היה כרוך

בהתקשרות עם חברת בנייה  ,שייצגה את הקרן הקיימת בהעברת כספים וסתורות לארץ  -ישראל .

36

אולם הכספים מגרמניה לא הגיעו בקצב משביע  -רצון  ,וכך עיכבו את פעולותיה הראשונות של
החברה  .בישיבת המנהלים שלה נטען  ,שהסיבות לכך היו בעיקרן בירוקרטיות

אולם הסיכה

;

37

העיקרית היתה מורכבתו של נושא ההעברה ומספר הגופים והחברות שהיו מעורבים בו .

ישעיהו פורדר הנסיונות הראשונים לרכישת קרקע
(  ) 1970 - 1901עוד בטרם נרשמה החברה על  -פי חוקי הממשלה  ,החלו מנהליה במאמצים לאתר קרקעות הראויות
להתיישבות ולהתקשר עם בעליהן על  -מנת לרוכשן .

המקומות האפשריים

להתיישבות  ,שאותה

38

מנהלי התברה ביקשו לשרטט מפה ברורה של

יוכל פורדר להציג במסעו הקרוב לגרמניה  .המטרה היתה

להשיג קרקע שתתאים הן להתיישבות פרברית והן להתיישבות חקלאית .

39

קרקע ראויה להתיישבות נחשבה קרקע באזור מפותח  ,דהיינו  ,מיושב ביהודים

ואשר תהיה לו

40 ,

רשת  -כבישים שתחברו לעיר גדולה  .למרות זאת  ,מנהלי החברה לא דחו על הסף הצעות רבות  ,אף
שלא ענו על הקריטריונים שהגדירו .

המקום הטבעי שבו חיפשו קרקעות שתתאמנה להתיישבות פרברית  ,היה בסביבת תל  -אביב .
אולם מחירה הגבוה של הקרקע  180 ,לא " י לדונם  ,הוריד הצעה זו מעל הפרק  .י 4בנוסף  ,הועלו עוד
 תקווה ( כיוםשתי אפשרויות לרכישת קרקע פרטית מבעלים ערבים  :האחת  ,בדרך תל  -אביב  -פתח

פרדס  -כץ ) והאחרת  ,אדמות כפר יזור ( אזור של ימינו ) שליד מקווה  -ישראל  .על  -פי בקשתו של
32

33

ארכיון פיגר  ,תיק רסק " ו  .פרוספקט זה מתאר את מטרות הקמת החכרה  ,צורת ארגונה  ,תוכניות כלליות ואופן
חלוקת המניות .
מכתב לנדסברג לסנטור מיום

17

ביוני

, 1934

אצ " מ . 57 / 61 ,

34

מכתב פורדר ללנדסברג שבו מדווח על מסעו במקומות השונים בגרמניה  ,מיום

35

פרוטוקול ישיבת המועצה המייעצת ליד המחלקה הגרמנית מיום

36

.

15

10

אוקטובר

באוקטובר

תרשומת שיחה בין לנדסברג וים וד " ר דוד בנושא העברת הכספים מיום
משרד ' העברה ' לחברת רסק " ו  ,אצ " מ  ; 57 / 62 ,הסכם כין

8

ביולי

 , 1934אצ " מ . 57 / 107 ,

.

 , 1934אצ " מ  : 57 / 61חוזה

' העברה '  ' ,ניר ' ו ' רסק " ו ' ,

37

, 1934

אצ " מ . 57 / 61 ,

בין

אצ " מ . 57 / 62 ,

פרוטוקול מישיבת מנהלי החברה מיום  26בדצמבר  , 1934אצ " מ  . 57 / 142 ,נושא העכרת הכספים לחברת רסק " ו
במסגרת הסכם ה ' העברה ' לא נחקר דיו  .בתיקי המחלקה הגרמנית העוסקים בהקמת חכרת רסק " ו ( אצ " מ , 57 / 61 ,

132
ר21יון לרכישת קרקעות עבור החברה  .אצ " מ . 57 / 61 ,
39

לצורך כך הכין פורדר

40

ראה לעיל  ,הערה . 14

41

ראה לעיל  ,הערה . 36

ב 13 -

ביוני

1934

תזכיר על הקרקעות המוצעות למכירה :

אצ " מ 57 / 61 ,

חברת רסק " ו

סנסור  ,ניהל יהושע חנקין מחברת ' הכשרת היישוב ' את המשא  -ומתן לרכישות אלה .

חנקין העלו  ,שקרקע זו אינם מתאומה לרסק " ו מאחר שהבעלות עליה היא
של בעלים רבים על משבצות  -קרקע

כי יצליח .

קטנות ) ,

42

( 1940 - 1934

בירוריו של

' מושע ' ( בעלות משותפת

דכר שיצריך משא  -ומתן ארוך וממושך  ,שאין ודאות

43

הקרקע בקרבת מושבות  -יהודה היתה יקרה מדי  ,ולכן הועלו שתי אפשרויות באזורים מרוחקים
יותר מהמרכז  -בגדרה ובבאר  -טוביה  .ההצעה השנייה נפסלה מאחר שהמשבצת הסמוכה לבאר -

טוביה לא היתה מחוברת לכביש הראשי בדרך סלולה  ,והיה חשש שבחורף
בשרון הועלו שתי הצעות

:

יישוב זה יהיה מנותק * .

האחת  ,הקמת יישוב בסמוך למושבה קדימה על בסיס משק מעורב .

45

והאחרת  ,על  -יד הפרדסים שבקרבת כפר  -סבא  .כמו  -כן הועלו הצעות שלא התאימו להתיישבות
מיידית  ,כמו

אלו ביקנעם

תל  -עדשים  ,ובסביבת חיפה על  -יד כפר  -אתא .

46 ,

47

חודשיים לאחר שהחלו הנסיונות לרכישת קרקע הסתבר למנהלים  ,שלא  -יוכלו להסתייע ביהושע
חנקין מאחר שהיה עסוק ברכישות גדולות אחרות  .לפיכך הוחלט להסתייע בסוכנים ומתווכים
קטנים יותר  .תמונת המצב בקיץ
ממשית לרכישת קרקע .

1934

למרות

48

היתה די עגומה  .מנהלי החברה לא יכלו להראות כל הצעה
הם המשיכו לנסות להשיג

זאת ,

שהוקצתה למחלקה הגרמנית על  -ידי הקרן הקיימת בעמק  -חפר

קרקע ,

דומה באופיה לזו

ובמפרץ  -חיפה .

הם לא חסכו שום

49

מאמץ להגיע לכל הצעה ולפנות לכל גורם שיוכל לסייע בידם  .כך  ,למשל  ,פנה סנטור לחברת

פיק " א  ,שתציע למכירה

2 , 000 - 1 , 000

דונם העומדים לרשותה במישור החוף .

דוד ורנר סנטור
( 896י

953 -י )

50

מסתבר  ,שמספר ההצעות שהובאו בפני מנהלי החברה היה גדול  ,אך חלק ניכר מהן לא היה

עכו  ,י '

מעשי  ,כמו ההצעות בקרבת

באזור חדרה וכשפרעם  ,כפי שהציע ד " ר פינר .

הגדולות היתה לרכוש מחברת ' המכבים

הקדמונים ' 2 , 500

52

דונם מאדמותיה בתל  -גזר ,

אחת ההצעות
53

אך גם היא

לא יצאה לפועל  .הצעה אחרת היתה של חברת ' קדמת כנרת '  ,שבבעלותה היו אדמות בסמוך לכפר
נוקייב  ,בחופה המזרחי של הכנרת .

54

לאחר סיור שערכו במקום  ,התברר למנהלי החברה  ,שאדמות

אלה הנמצאות בריחוק מיישוב יהודי  ,אינן מתאימות לאנשים מבוגרים
להתמודד גם עם בעיות בטחון .

42

מנתב סנטור לחנקין מיום

21

43

מכתב חנקין לסנסור מיום

7

55

;

מה עוד  ,שיצטרכו

הצעה נוספת שבדקו מנהלי החברה היתה רכישת מספר משבצות -

באוגוסט

, 1934

אצ " מ . 57 / 62 , 57 /43 ,

בספטמבר

, 1934

אצ " מ . 57 / 62 ,

44

ראה לעיל  ,הערה . 39

45

לצורך כך אף הוכן תזכיר על תוכנית להתמשכות המעמד הבינוני בקדימה על בסיס משק מעורב ; אצ " מ . 57 / 61 ,

46

ההצעה לרכישת הקרקע ביקנעם  ,שבאה מחברת ' הכשרת היישוב '  ,היתה מורכבת ומסובכת  .כשלב הראשון היו
שתי בעיות  :מחיר גבוה ואי  -מציאת מי  -תהום  .ראה מכתב סנטור לחנקין מיום

של סנטור לרופין במרינבד מיום

16

ביולי

, 1934

אצ " מ . 57 / 61 ,

47

ראה לעיל  ,הערה . 39

48

דין  -וחשבון על עבודות רסק " ו סוף אוגוסט

49

מכתב סנטור לרופין מיום

50

מכתב סנטור לוויקטור כהן מחברת פיק " א בחיפה מיום

51

מכתב של סנטור לרופין מיום

52

פרוטוקול ישיבה של פיזר  ,לנדסברג  ,לנדאואר וסנסור מיום  29כאוגוסט

53

מכתב סנטור לרופין מיום
וילנאי  ,ירושלים

9

9

 , 1984עמ '

אצ " מ . 57 / 62 ,

, 1934

באוגוסט  , 1934אצ " מ . 57 / 62 ,
23

באוגוסט

באוגוסט

, 1934

, 1934

15

ביולי

, 1934

אצ " מ ,

, 57 /43

. 57 / 61

אצ " מ . 57 / 62 ,
, 1934

אצ " מ . 57 / 62 ,

אצ " מ  . 57 / 62 ,רות קרק וצ ' שילוני  ' ,חידוש הישוב בגזר '  ,ספר זאב

 . 341 - 331מאמר זה אינו מזכיר נסיון רכזתה זה של רסק " ו , .

54

שיחה של לנדסברג עם מנהלה באדט מיום

55

מכתבו של לנדסברג למנטור מיום

קיבוץ עין  -גב .

4

כיולי

; 57 / 61 , 1934

מכתבו

14

23

כאוגוסט

ביולי

, 1934

 , 1934אצ " מ ,

. 57 /61

אצ " מ  . 57 / 62 ,על אדמות אלה הוקם שנים אחדות אחר  -כך

ע :נ
~

ך

עמירם אורן

קרקע ליד עקרון וגדרה .

56

קרקעות אלה נבדקו על  -ידי תחנת הנסיונות ונמצאו מתאימות  ,אך

המשא  -ומתן לרכישתן לא הגיע לסיומו .

57

לאחר כמה חודשים של פעילות בתחום זה הגיע סנסור למסקנה שיהיה קשה מאוד לרכוש קרקע

שתתאים לבני המעמד הבינוני  .מכל ההצעות שהועלו עד אז  ,רק שלוש היו מעשיות  .החברה חיפשה
שטח שגודלו יהיה מעל

1 , 500

דונם  ,אולם ההצעות כללו משבצות קטנות  ,שגודלן הגיע רק עד

800

דונם  .כמו  -כן התברר  ,כי קרקעות שהציעו היהודים היו יקרות  ,ואילו רכישת קרקע מידי הערבים
תארך זמן רב .

58

עובדה זו לא מצאה חן בעיני חלק ממנהליה .

59

מנהלי החברה המשיכו בחיפושיהם  .בין ההצעות הנוספות שלא הגיעו לכלל משא  -ומתן היו
2 , 000

דונם בסמוך לכפר זיתא במורדות המערביים של השומרון

60 ,

אדמות של חברת ' הכשרת מפרץ

חיפה ' י 6ופנייה לשיתוף  -פעולה עם הסתדרות הציונים הכלליים  ,שביקשה לרכוש קרקע ליד כפר -
חסידים .

62

בסוף

1934

עמדו על הפרק הצעות נוספות  ,כמו בנייה על  -יד המושבות גן  -יבנה וכפר -

יונה  ,וקרקע להתיישבות פרברית על  -יד פתח  -תקווה .

63

רעיונות לצורת ההתיישבות החקלאית
אחת המטרות המרכזיות שעמדו ביסוד החברה היתה הכנת תוכנית להקמת יישוב חקלאי על
הקרקעות שתרכוש .

64

עוד בטרם נרשמה החברה  ,נאמר שהדגש המיידי צריך להיות על השגת

קרקע ,

אשר עליה יוקם היישוב הראשון  ,שישמש כדוגמה  ,ובעזרתו ניתן יהיה לגייס כספים למימון המשך
הפעילות .

65

הרעיון הכללי היה הקמת יישוב  ,שהמשקים בו יהיו מעורבים .

66

אולם עוד לפני  -כן

התלבטו ראשי המחלקה הגרמנית בשאלת הדרך הרצויה ביותר ליישוב בני המעמד הבינוני מקרב
עולי גרמניה .

בקיץ

67

1934

הבינו מנהלי רסק " ו  ,שחברה זו  ,כגורם הפועל בקרב עולי גרמניה  ,החלה לפעול

. 1934

אצ " מ . 57 / 62 ,

56

מכתבו של לנדסברג לסנטור מיום

57

מתוך התעודות לא ברור של מי היו הקרקעות ומי הציען למכירה  .במכתבו של סנסור לפיק " א מיולי

19

באוגוסט

 ) 57 /62הוא שואל אם למתיישבי עקרון "
לסנסור מיום

14

באוגוסט

2

הרגעות למכור את

 ( 1934אצ " מ ) 57 / 62 ,

1 , 000

 ( 1934אצ " מ ,

הדונם שברשותם  .במכתב אחר של לנדסכרג

הוא כותב על הצעה שהציעו ערבים בעלי קרקע

על -יד גדרה .

לנדסברג כותב  ,שהצעה זו הועלתה על  -ידי מתיישב יהודי ברמת  -גן  ,המעוניין אף הוא לרכוש קרקעות אלה  .פרטי
ההצעה המשותפת מובאים בשיחה בינו ובין לנדסברג שנערכה

.

ב  6 -בספטמבר  ( 1934אצ " מ  . ) 57 / 62בשלב

מאוחר מוזכר שמה של חברת ' נחלה '  ,שהיא בעלת הקרקע או המתווכת  .שיחה

בין לנדסברג

וברלוביץ ' מרמת  -גן ,

אצ " מ . 57 / 72 ,
58

מכתב סנטור למרטין רוזנבליט  ,מנהל המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בלונדון מיום
אצ " מ ,

59

. 57 / 62

לנדסברג חשב  ,שעובדה זו תמנע מהחברה להתחיל לפעול  .לעומתו  ,סנטור ולנדאואר טענו כי בכל פעם תעלה
הצעה חדשה  .מכתבו של סנטור לפורדר בברלין מיום

134

מיום

באוקטובר

בספטמבר

25

60

מכתב לנדסברג לסנטור

61
62

מכתב לנדסברג לבוגרשוב ( הסתדרות ציונים

נ6

פרוטוקול ישיבת מנהלים מיום

בדצמבר

64

פרוטוקול ישיבת המועצה המייעצת של המחלקה הגרמנית מיזם

65

מכתב פורדר לרופין מיום

במאי

66

פרוטוקול ישיבת קבוצת המייסדים מיום

9

7

באוקטובר

19

ראה מכתב סנטור לחנקין מיום

, 1934

26

4

, 1934

ביולי

, 1934

, 1934

אצ " מ . 57 / 142 ,

כלליים )

מיום

 , 1934אצ " מ ,

22

באוקטובר

15

, 1934

, 1934

, 1934

אצ " מ . 57 / 142 ,

42ן . 57 /
10

במארס  , 1934אצ " מ . 57 / 8 ,

אצ " מ . 57 / 61 ,
כמאי

אצ " מ . 57 / 62 ,

אצ " מ . 57 / 142 ,

מכתב לנדסברג לסנטור מיום

67

2

בספטמבר

, 1934

אצ " מ . 57 / 61

אצ " מ . 57 / 61 ,

חברת רסק " ו

מארחר וצפויה לה תחרות עם חברת ' נהריה משקים זעירים ' .

 - 1934ס) 194

אלה חשבו  ,שאפילו אם לא היתה

68

לחברה קרקע מוגדרת  ,יש צורך להכין תוכניות התיישבות שונות  ,שתתאמנה לבעלי אמצעים

בינוניים  ,ולאו  -דווקא לעשירים  .הם חשבו  ,שהחברה אינה צריכה לפעול כמו חברת

' נהריה ' ,

שחשבה להשיג רווחים גבוהים מפעילותה  .מנהלי רסק " ו ביקשו לצרף למאמץ זה של הכנת תוכניות

את ד " ר פינר מהמחלקה החקלאית של התאחדות עול  :גרמניה ואת דוד שטרן ויצחק וילקנסקי
מהמחלקה להתיישבות  .הם ציינו  ,שיש לנצל את יתרונה של החברה  ,אשר התבטא בקשר הדוק עם
המחלקה הגרמנית  ,קשר שיאפשר המצאת אשראי למתיישבים הזקוקים לכך .

69

סנסור אף הרחיק

לכת וחשב  ,שהחברה תהיה גדולה דיה ותוכל להרשות לעצמה להקים מחלקה להתיישבות משלה .

במשך הזמן התגבשו הקווים הכלליים של תוכניות התיישבותיות  :הקמת יישוב

ל 50 -

עד

70

100

משפחות להתיישבות אינטנסיבית  ,י 7מבלי לציין את גודל המשק המשפחתי .
הקו המנחה בהכנת התוכניות היו העלות הנמוכה של ההקמה  .הכוונה היתה להשתמש בידע

שנצבר עד כה על עיבוד אינטנסיבי במשקים זעירים  ,בהקמת רמות  -השבים ותכנון נהריה  .בעלי

התוכניות נמנעו מלהתחיל בנסיונות נועזים  ,ולכן נראה היה שניתן להציע  ,כי סכום של
יכול להספיק להתיישבות על
הושגה
יתפזרו .

5

דונם  ,בלי להזדקק למקורות  -הכנסה נוספים  .אבל בקיץ

900

לא " י

1934

טרם

הקרקע הראויה וגם העברת הכספים התעכבה  ,ולכן היה חשש שהמתיישבים הפוטנציאליים

לודוויג פי ר
( ) 1979 - 1890

~

72

הרכישות הראשונות
המאמצים למציאת קרקע מתאימה נמשכו גם בראשית

. 1935

לאחר הנסיונות הרבים לאתר קרקע

בבעלות פרטית פנו מנהלי החברה לקרן הקיימת  .בפנייתם הם כתבו על אופן ארגון החברה ומטרות
פעולתה  -הקמת יישובים חקלאיים לבני המעמד הבינוני על בסיס משק מעורב ומציאת פתרון

דיור בקירבת הערים  .הם אף הדגישו את חשיבות החברה כמכשיר להזרמת הון לארץ  -ישראל

וכמקדמת את תהליך ההתיישבות  .לצורך החשת פעולותיה ביקשו לנדסברג ופורדר  ,כי הקרן
הקיימת תקצה לחברה קרקעות אותן יהיה אפשר לנצל מייד .
תהיה מוכנה לשתף פעולה ' במקרים מתאימים ' .

74

73

תגובת הקרן הקיימת היתה  ,כי היא

אולם בשלב הזה  ,בראשית

, 1935

הקרן הקיימת

טרם העמידה לרשות חברת רסק " ו קרקעות  ,לא להתיישבות חקלאית ולא לבנייה פרברית .

מנהלי החברה המשיכו לבחון הצעות שונות  .בין אלה ניתן למנות את ההצעה  ,כי

רסק " ו תרכוש

את עודף הקרקע שלא רכשו המתיישבים הראשונים בגן  -השומרון ; הצעה להיכנס למשא  -ומתן עם

הקרן הקיימת על אדמותיה במושבה נחלת  -יהודה
68

;

הצעה לרכישת

על חברת ' נהריה משקים זעירים ' ראה כהרחבה  :אורן  ,התיישברת  ,עמ '

התפקידים העתידיים של רסק " ו מיום

ביולי

. 1934

350

דונם על  -יד כפר  -יונה

;

. 87 - 73

אצ " מ . 57 / 61 ,

69

תזכיר על

70

מכתב סנסור לפורדר

71

פרוטוקול ישיבת המנהלים מיום  26בדצמבר

72

דין  -וחשבון על עבודות רסק " ר מסוף אוגוסט  , 1934אצ " מ . 57 / 61 ,
מכתב לנדסברג ופורדר לגרנובסקי מיום  16בינואר  , 1935אצ " מ  . 57 / 143 ,בסוף מכתבם מציינים השניים  ' :נקדם

73

בברלין מיום

25

בספטמבר

30

, 1934

, 1934

אצ " מ . 47 / 62 ,

אצ " מ . 57 / 142 ,

בברכה אם תהיה אפשרות לרסק " ו לפעולה משותפת עם הקרן הקחמת  .רסק " ו מוכן ברצון להכין גם התישבות כזו

על אדמת קרן  -קיימת  .ברוב הקבוצות [ מבני המעמד

הכינוני ] הנמצאות

עדיין בחו " ל ושבאה בחשבנן בשבילם

אדמת קרן  -קיימת יש ברצונם לקבל את האדמה במצב מוכן ' .
74

מכתב הלשכה המרכזית של הקרן הקיימת לרסק " ו מפברואר

, 1935

אצ " מ . 57 / 143 ,

1 35

עמירם אורן

והמשך המשא  -ומתן על רכישת אדמות ליד עקרון .

באספה הכללית בפברואר

75

המפה של הצעות הרכישה  ,כפי שהוצגה

היתה שונה במעט  ,ונוספו לה שתי הצעות נוספות  -רכישת חלק

, 1935

מאדמות ' קהיליית ציון '  ,אדמות אל  -תארם  ,ליד הרצליה  ,ורכישת אדמות פרטיות ליד ראש  -העין .

מספר ההצעות  ,כמו להמשיך לבנות את השיכון בקריית  -ביאליק או לרכוש אדמות מדרום

76

לנהריה ,

הלך וגדל  .ההצעה הקודמת לרכישה על  -יד כפר  -יונה נפלה מאחר שבעליה לא התכוונו למוסרה
מייד לאחר המכירה  .אחת הסיבות לעיכוב במציאת קרקע מתאימה היתה מחירה הגבוה  .מנהלי

החברה החליטו  ,כי אף  -על  -פי שעל החברה לקבל על עצמה בזמן הקרוב ביותר פיתות חקלאי על
1 , 000

דונם באזור מיושב  ,היא לא תשלם מחיר גבוה

מ 25 -

לא " י לדונם

77 ,

מחיר שאף הוא היה מעל

למחיר הממוצע לקרקע חקלאית .
באביב

הלך וקטן מספר ההצעות לרכישה  .למעשה  ,לנדסברג ופורדר ניהלו משא  -ומתן רק

1935

על חמש הצעות

:

ביקנעם  -אדמת ' הכשרת היישוב '  ,בגדרה וליד מושב גן  -חיים  -אדמה

פרטית  ,בעפולה  -אדמת ' קרן היסוד '  ,ובהרצליה  -אדמות ' קהיליית ציון ' .

נותרו  -רק שלוש הצעות  -הראשונה והשתיים האחרונות .

78

חודש אחר  -כך

79

רכישת אדמות ' קהיליית ציון ' באל  -חארם
ההצעה המעשית ביותר היתה רכישת

200 - 150

דונם מאדמות ' קהיליית ציון ' באל  -חארם  ,צפונית -

מערבית למושבה הרצליה  .קרקעות אלה הוצעו למכירה במסגרת חיסול פעילותה של חברת
' קהיליית ציון ' .

האדמות שהוצעו למכירה היו חלק מגוש של

89

רכשה שנים אחדות קודם  -לכן .

חארם  ,שהחברה

דונם מאדמות הכפר אל -

5 , 000

עוד בטרם נקשרו החברות בחוזה עסקי  ,יצא

ן8

למקום ד " ר משה קרוליק  ,אחד ממנהלי המחלקה החקלאית של התאחדות עולי גרמניה  ,שבדק

75

פרוטוקול שיחה בין רופין  ,סנסור  ,לנדסברג ופורדר מיום  3כפברואר

76

דין  -וחשבון החברה לאספה הכללית מיום

77

שיחה בין רופין  ,סנטור  ,לנדאואר  ,לנדסברג ופורדר מיום

15

בפברואר

, 1935

אצ " מ 43 ,ן . 57 /

 5במארס  , 1935אצ " מ ,

78

שיחה בין רופין  ,סנטור  ,לנדאואר  ,לנדסברג ופורדר מיום

9

באפריל

79

שיחה בין רופין  ,סנטור  ,לנדאואר  ,לנדסברג ופורדר מיום

7

כמאי

80

החל

ב 1929 -

חיפה בע " מ ' ,

, 1935

אצ " מ . 57 / 143 ,

, 1935

. 57 / 143

אצ " מ . 57 / 143 ,

 , 1935אצ " מ ,

. 57 / 143

 t11Yשהיתה שותפת יחד עם חברת
T
פעילותה של חברת ' קהיליית
התאפשרה הודות לכספים שהעמידה לרשותה ' קרן היסוד '  .שנתיים קודם  -לכן נקלעו חברות אלה

' משק ' בחברת ' הכשרת מפרץ

(

לקשיי נזילות חמורים  .בעייתן של חברות אלו התעוררה כאשר הקונים שלהן חדלו למלא את התחייבויותיהם
והפסיקו את תשלומיהם על  -חשבון רכישות הקרקע  .כתוצאה מכך החברות לא יכלו לעמוד בהתחייבויותיהן כלפי
המוכרים הערביים  ,שכמעט כל הקרקעות היו משועבדות להם במשכנתאות  .בגלל אי  -פרעון המשכנתאות לא

היתה לחברות אפשרות להוציא קושנים גם לאלה ששילמו את מחיר האדמה במלואו  .החברה נקלעה אפוא למצב

קשה ביותר  .בגלל החשש שאדמה אשר נרכשה על  -ידי יהודים תוחזר

לערבים  ,נחלצה ' קרן היסוד ' לעזרת

' קהיליית ציון ' והעמידה לרשותה כספים  .חברה זו לא המשיכה כרכישות  ,אלא פעלה לחיסול התחייבויותיה
השונות עד לפירוקה הסופי  .פירוט נוסף ראה  :א ' אוליצור  ,על השקעותיה של ' קרן היסוד ' באדמות ' קהיליית

ציון '  ,דף משוכפל מיום  14בינואר  , 1936אצ " מ 4 / ) 157 ,אא ; דין  -וחשבון הלשכה הראשית של ' קרן היסוד '
לקונגרס הט " ז ,
81

( 11 1
~

. 1927

עמ ' 102

;

ולקונגרס הי " ז ,

, 1931

עמ '

, 454

אצ " מ .

את הקרקעות האלה רכשה החברה עוד ב  . 1927 -אולם כגלל המשפטים עם הקונים הקודמים לא הועברו אדמות
הכפר אל  -חארם

( 5 , 000

דונם ) לרשות החכרה עד לשנת

. 1929

את השטח הזה קיבלה ' קהיליית ציון ' במצב בלתי -

מחולק ( מושע )  .חלוקת הקרקע לבעלויות נפרדות ( ' מפרוז ' ) בין היהודים לבין הערבים ובין היהודים לבין עצמם
החלה להיעשות ב  1934 -והמתחמה בסוף השנה  .ראה  :פרוטוקול הנהלת החברה ( אוליצור וקפלן ) מיום בינואר
, 1935

לקוניה

אצ " מ ,

159כ ) 4/ו1א  .לאחר חלוקת הקרקע נכנסה

' קהיליית ציון ' במרץ לחלוקת שטחה ומסירת הקושנים

חברת רסק " ו

() 1940 - 1934

ומצא שקרקעות אלה עשויות להתאים לתוכניות החברה  .לדעתו  ,היה ניתן לחלק את הקרקע ולהקים
עליה יישוב  ,ובו משקים של

דונם  ,שמחצית מהם תהיה פרדס ומחציתם האחרת משק מעורב .

10

הוסכם  ,שצורת ההתקשרות בין חברת רסק " ו וחברת ' קהיליית ציון ' תהיה באופן הבא

82

חברת

:

' קהיליית ציון ' תתווך בין חברת רסק " ו והקונים בארצות  -הברית  ,שרכשו זכויות על הקרקע ואשר

לא היו מעוניינים להתיישב ; כלומר  ,רסק " ו תרכוש את הזכויות מבעלי הקרקע .

83

רכישת הקרקע

על  -ידי רסק " ו תיעשה בשיתוף עם חברה פרטית  ,שהקימו משה דה  -שליט ומאשה סילברמן .

84

ההצעה היתה  ,ששתי החברות החדשות יכנסו ביחד את הקרקע ויקימו עליה יישוב חקלאי  .כוונת
מנהלי רסק " ו היתה לרכוש

החברה לרכוש לכדה

דונם ולהקים יישוב

1 , 200

ל 50 -

משפחות  .הם חשבו  ,שבתחילה על

דונם  ,ורק אחר  -כך להתחבר עם הקבוצה הפרטית ולרכוש את

500

700

הדונם

האחרים .
אחר  -כך הסתבר למנהלי החברה  ,שביצוע העיסקה לא יהיה כה פשוט  .מאחר שבשלב הראשון
עמדו למכירה רק

האדמות האלה .

85

200

דונם  ,דה  -שליט חזר והציע שקבוצתו ורסק " ו תרכושנה בשותפות את

מנהלי החברה קיבלו הצעה זו  .התשלום הראשון לרכישת האדמות היה מכספי

המחלקה הגרמנית  ,שהעמידה ל ' קרן היסוד '

כ 1 , 000 -

לא " י מכספיה  ,על  -מנת שזו תעבירן ל ' קהיליית

ציון '  ,שתרכוש מהקונים האמריקאים שכבר שילמו בעבר חלק ממחיר הקרקע .

86

כחצי שנה לאחר שהחל המשא  -ומתן על רכישת הקרקע  ,הגיעו מנהלי החברה למסקנה

שהתהליך יהיה ארוך וממושך  :לא היתה להם כל הערכה מתי הוא עשוי להסתיים  ,ומתי ניתן יהיה
להשתמש בקרקעות אלה .

87

אחד המכשולים היה פנייתם של מתווכי קרקעות שהתעניינו ברכישת

אדמה זו  .מנהלי החברה חששו  ,על רקע עיכוב המשא  -ומתן  ,כי פניית המתווכים עשויה להעלות את

מחיר הקרקע ולגרום לכך  ,ש ' קהיליית
למי שיתחייב לפתח את הקרקע .

ציון ' לא תמכור אותה לרסק " ו  ,אף שהבטיחה לעשות זאת רק

88

חששם של מנהלי רסק " ו הופרך לאחר שהנהלת ' קהיליית ציון ' החליטה למכור לה
דונם ,

בתנאי שתפתח את השטח ותקים עליו יישוב .

89

כ 1 , 000 -

מאוחר יותר הוחלט  ,שרכישת הקרקעות

תיעשה במשותף עם הקבוצה הפרטית שבניהול דה  -שליט וסילברמן .

90

מנהלי רסק " ו הסכימו

לכך ,

אך קבעו שהמכירה למתיישבים תיעשה בנפרד  .כמו  -כן הוסכם  ,שפיתוח התשתית  -בעיקר
82

דין  -וחשבון של קרוליק על

83

פרוטוקול ישיבת הנהלת ' קהיליית

84

דה  -שליט שהיה אחד מהמנהלים של חברת ' קהיליית ציון ' ועסק בפירוקה ( ראה לעיל  ,הערה

150

דונם בהרצליה ג ' מיום

11

ביולי

ציון ' מיום  19בפברואר , 1935

, 1934

אצ " מ ,

. 57 /61

אצ " מ 4 / ) 157 ,אן .

משקיעה פרטית חברה  ,שתרכיש אף היא חלק מאדמות ' קהיליית ציון '  .חברה זו נקראה
והיא ביקשה להיכנס לשותפות עם חכרת

רסק " ו  .ראה מכתב דה  -שליט לרופין מיום

, ) 80

הקים יחד עם

' חברה לפיתוח הרצליה '

29

באפריל

, 1935

אצ " מ ,

114/ ) 157א .
85

פרוטוקול שיחה כין רופין  ,סנסור  ,לנדאואר ולנדסכרג מרסק " ו ודה  -שליט מקהיליית צית ' מיום
, 1934

86

אצ " מ . 57 / 142 ,

שיחה בין סנטור ופורדר מיום

בינואר

4

באוקטובר

, 1935

14

בינואר

 , 1935אצ " מ ; 57 / 143 ,

מכתב לנדאואר למחלקת הכספים מיום

14

אצ " מ . 57 / 144 ,

אצ " מ .

87

דין  -וחשבון המנהלים לאספה הכללית מיום

88

ראה מכתב סנטור לקפלן מיום  16באפריל  , 1935אצ " מ  . 57 / 143 ,במכתבו מציין סנטור  ,שעיקר חששו הוא שדה -
שליט  ,בעל ההשפעה על

89

' קהיליית

15

בפברואר

, 1935

. 57 / 143

ציון '  ,עשוי לשנות את דעתו .

פרוטוקול ישיבת הנהלת ' קהיליית ציון ' מיום
להנהלת רסק " ו מיום  20במאי

12

באפריל

, 1935

אצ " מ 14 / ) 157 ,ון ; מכתב הנהלת ' קהיליית ציון '

.

 , 1935אצ " מ 114/ ) 157א .

90

פרוטוקול ישיבת הנהלת ' קהיליית

ציון ' מיום

12

ביוני

, 1935

אצ " מ 4/ ) 157 ,אא .

,

עו) 1

עמירם אוץ

הכבישים ובניית המבנים הציבוריים  -ייעשה במשותף .
הסכם .

ן9

92

העברת הקרקע החלה בסוף מאי

ביוני

לצורך כך חתמו שני הצדדים על

, 1935

הועברו לרשות חברת רסק " ו

1935

ונקבע מחיר רכישת הק רקעות מבעליהן האמריקאים .

כ 300 -

החברה הודיעו שבכוונתם להמשיך את הקנייה .

7ונם .
95

94

93

קנייה זו היתה רק השלב הראשון  ,ומנהלי

ואכן במשך חודשי הקיץ הורחבה הרכישה .

בקונגרס הציוני הי " ט  ,שהתכנס באותה עת בלוצרן  ,הודיעה החברה בתזכיר מיוחד

96

אודותיה ,

שהצליחה להבטיח שטח של כמה מאות דונם בקירבת הרצליה  ,וכי תקוותה היא להגיע למשבצת -

קרקע של

1 , 000

7ונם .

97

מנהלי ' קהיליית ציון ' ניסו לסייע בידה ושלחו חוזר לקוני האדמות  ,בו

הודיעו על נכונות חברת רסק " ו לקבל על עצמה להוציא לפועל את תוכנית ההתיישבות  ,בתנאי שכל
אחד ישתתף בהוצאות ההכשרה שתיעשה במקום .

98

עד סוף

השלימה חברת רסק " ו רכישת

1935

דונם  .הסתבר  ,שרכישה זו נעשתה במחיר הנמוך ממחיר השוק .

99

600

עוד לפני שהוחל בהכנת תוכנית

היישוב חשבו מנהלי החברה על הרחבתה של משבצת הקרקעות  .הם החלו לדון באפשרות להתקשר

עם הבעלים היהודים של הקרקעות הסמוכות  ,על  -מנת שימכרו לחברה את אדמותיהם .

] 00

גיבוש תוכניות החברה
עוד בטרם הוחל בהכנת התוכניות המפורטות להקמת יישובים על הקרקעות שנרכשו  ,החלו מנהלי

החברה לטפל בארגון קבוצות מתיישבים  .לשם כך הם פנו למשרד הארצישראלי בברלין  ,שיקשר
בין העולים הפוטנציאליים ובין החברה  .מנהלי החברה ביקשו לדעת את כל הפרטים הקשורים
להכשרתם החקלאית ואפשרויותיהם הכספיות של המועמדים  .הם צפו  ,שהבעיות תתמקדנה בשני
נושאים אלה  ,והפרטים הנוגעים להם היו דרושים על  -מנת להכין את התוכניות בעוד מועד ולשולחן
לגרמניה  .י0ן

למרות התהליך האיטי של השגת קרקע מתאימה והצורך לפתור את בעיות הקליטה של עולי

גרמניה  ,לא נטשו מנהלי התברה את רעיונם להפוך את חברתם ל ' מכשיר המרכזי ' העוסק ביישוב כל
בני המעמד הבינוני  .ד " ר פינר  ,שהצטרף חודשים אחדים קודם להנהלת החברה כנציג בני המעמד

הבינוני מטעם התאחדות עולי גרמניה  ,המליץ  ,שמאחר שהעברת הכספים מגרמניה לא הסתיימה
בשלב הראשון  ,בקונגרס הקרוב תבקש החברה להגדיל את
91
92

"

~

יסות מנהלי החכרה

הסכם בין רסק " ו  ,נציגי ' קהיליית
התיישבות מיוני  , 1935אצ " מ . 57 / 143 ,

אצ " מ . 57 / 143 ,
דה  -שליט  -סילברמן  ,על רכישת הקרקע  ,חלוקתה ועיבוד תוכנית

ביוני

93

סיכום עיסקת המכירה בין רסק " ו ל ' קהיליית ציון ' מיום

94

הודעות על רכישת זכויות ' קהיל = ת ציון ' לרכסם מבעלים פרטיים
; 57 / 144

חקן 1

מ  7 -ו 21 -

במאי

, 1935

ציון ' וקבוצת

הונה 02 .י

מכתב לנדסברג ופורדר לסנסור מיום

כיולי

14

ביולי

3

, 1935

95

נספח  2בתזכיר מיום

96

97

תזכיר לקונגרס הי " ט על חכרת רסק " ו  ,אצ " מ . 553 / 1032 ] ,
חוזר ' קהיליית ציון ' לקוני אדמות אל  -תארם מיום  14בדצמבר

98

99

דין  -ומשבון לשנת

14

. 1935

 300דונם

אצ " מ . 57 / 144 ,

שנשלח לקפלן ממנהלי החברה  ,אצ " מ . 57 / 144 ,

מכתב לנדסברג ופורדר לסנטור מיום

1935

, 1935

אצ " מ . 57 / 144 ,

במשך חודש יוני

 , 1934אצ " מ ,

15

באוגוסט , 1935

אצ " מ . 57 / 144 ,
, 1935

אצ " מ 14 / ) 161 ,וא .

אצ " מ . 57 / 274 ,

. 1935

אצ " מ . 57 / 274 ,

100

פרוטוקול ישיבת מנהלים מיום  27בדצמבר

101

מכתב לנדסברג ופורדר לפרנץ מאייר  ,מנהל המשרד הארצישראלי בברלין  ,מיום

102

מכתב ד " ר פינר להנהלת החברה מיום  8ביולי

, 1935

אצ " מ . 57 / 144 ,

21

ביוני

, 1935

אצ " מ . 57 / 144 ,

חברת רסק " ו

) 1940 - 19341

עוד לפני כינוס הקונגרס גיבשו מנהלי החברה שלוש מטרות  ( :א ) להביא בפני כל הציבור הציוני

והמפלגות השונות את עובדת קיומה של החברה ; ( ב ) להשתדל להגדיל את הונה על  -ידי מכירת
מניות נוספות

( :ג )

לבקש מהקונגרס  ,שיכיר באופן רשמי בחברת רסק " ו כחברה ליישוב בני המעמד

הבינוני הפועלת בפיקוח לאומי 03 .י מטרות אלה הושגו ; בזמן הקונגרס נפגשו מנהלי החברה עם
אישים שונים והסבירו להם על פעילות החברה  .בתזכיר מיוחד שחובר למטרה

זו  ,הוסבר

מהן

בעיותיו של המתיישב מהמעמד הבינוני  ,מהן מטרות החברה  ,מהן תוכניותיה ומהי בקשתה מבאי

הקונגרס  ~ .י

ואכן  ,בין החלטות הוועדה להתיישבות של הקונגרס הי " ט היתה החלטה לגבי

התיישבות המעמד הבינוני

:

הקונגרס מקבל לתשומת ליבו את דבר הקמת החברה להתישבות חקלאית ועירונית

( רסק " ו ) של המעמד הבינוני  ,שנוסדה ביוזמתה האיניציטורית והונה של המחלקה לישוב
יהודי גרמניה  .המחלקה מביעה את בטחונה שההנהלה תמצא את האמצעים והדרכים
לחיזוק של החברה והרחבת שטח פעולתה תחת פיקוחה של

ההנהלה 05 .י

לאחר הקונגרס המשיכה החברה את פעילותה במשנה מרץ  .בגרמניה נמשך תהליך ארגון
 200ל 250 -

המתיישבים  .עד אז נרשמו בין

משפחות כמועמדות לעלייה  ,וכמחציתן ביקשו לזרז את

תהליך עלייתן  .מבדיקה שערך הסניף של המשרד הארצישראלי בברלין התברר  ,שלרובן היה הון
של

500

לא " י בלבד  .עוד הוברר  ,שהעברת ההון עשויה להימשך שנתיים  ,וכי רוב המועמדים הביעו

את נכונותם לעבור הכשרה חקלאית .

06ן

סנסור הציע  ,שבארץ תתמקד החברה בטווח הקצר בארבע משימות  :הקמת יישוב חקלאי על  -יד
הרצליה

;

בניית שיכונים בתל  -אביב ובקריית  -ביאליק

ב'

;

והכנת תוכנית התיישבות

ביקנעם 07 .י

.

התוכנית להקמת היישוב הראשון

כאמור  ,עוד לפני שהחל המשא  -ומתן על רכישת הקרקע חשבו מנהלי החברה  ,כי יוכלו לרכוש
 1 , 200דונם  ,עליהם יהיה ניתן להקים יישוב של  50משפחות 0י אולם המציאות בארץ טפחה על

פניהם  .במקביל לתהליך רכישת הקרקע החלו חברת רסק " ו וחברת ' פיתוח הרצליה ' ( החברה

שהקימו דה  -שליט וסילברמן ) בעיבוד הקווים הכלליים של תוכנית היישוב  .הכוונה היתה  ,שיחידה
משקית תהיה בגודל
הייש וב .

15

דונם ומשק  -עזר בגודל

דונם  .כמו  -כן נבחנו שתי הצעות למיקום

2

09ן

למעשה רק לאחר שהושלמה רכישת הקרקע החליטה הנהלת החברה להתחיל בהכנת תוכנית
היישוב בצורה יסודית  .לצורך כך נקבעה ועדה שכללה את מנהלי החברה בפועל  ,לנדסברג ופורדר
103
104

105

דין  -וחשבון פעולות רסק " ו בזמן הקונגרס ואחריו מיום

20

באוקטובר

, 1935

אצ " מ . 57 / 274 ,

.

תזכיר על חברת רסק " ו  ,אצ " מ א ' . 553 / 1032

.

החלטות הוועדה להתיישבות מאושרות על  -ידי הקונגרס

הי " ט  ,בעניין התיישבות המעמד הכינוני  ,אצ " מ ,

. 5 7/274
106

מכתב פרנץ מאייר למנהלי רסק " ו מיום

107

מכתב סנסור לחברה מיום

108

מכתב לנדסברג לרופין מיום

109

31

בנובמבר

 20בנובמבר  , 1935אצ " מ ,

.

26

באפריל

, 1934

אתרים

. 57 / 274

אצ " מ . 57 / 60 ,

פרוטוקול שיחה בין רופין וילקנסקי ודה  -שליט מיום
:

 , 1935אצ " מ ,

. 57 /274
(1 )13

26

ביוני

, 1935

אצ " מ  . 57 / 144 ,בשיחה זו נבחנו שני

.

האחד  ,מזרחית לגבעת הכורכר  ,והאחר  -ליד הרצליה וגן  -רשל  .טיב האדמות בשניהם היה זהה אך

יתרונו של הראשון היה קירבתו לים וחסרונו  -ריחוקו מהכביש הראשי .

עמירם אורן

וכן סינר וסנטור 0 .יי בשלב זה הוחלט להתמקד בהכנת תוכנית מיתאר ותוכנית משקית  ,ובבחינת

האפשרות לפיתוח התשתית  -סלילת כביש מהרצליה

ג ' והקמת

מפעל  -מים  .ח

]

כבעל נסיון בהקמת יישובים בארץ  ,נתבקש ד " ר פינר לשמש כיועץ לתכניך הכפר ולהכין תוכנית
מיתאר כללית ותוכנית משקית  ,שתכיל יחידות משקיות  ,משקי  -עזר ומגרשים 12 .י על  -מנת להקים את

מפעל המים  ,התקשרו מנהלי החברה עם החברה הארצישראלית להספקת מים  ,על  -מנת שזו תכין

תוכנית ותביא בפניהם את עלויותיה  " .י

הם גם פנו לדה  -שליט בבקשה  ,שיכין תוכנית לסלילת

כביש ,

אשר יחבר את הנקודה החדשה ואדמות הנמצאות ברשות חברתו בהרצליה ג ' והמיועדות אף הן

לפיתוח והקמת יישוב  .דה  -שליט הכין לחברת רסק " ו תזכיר ארוך ומפורט על סלילת הכביש .

]4

י

שבועות אחדים לאחר שפנו אליו מנהלי החברה  ,הגיש פינר את חוות  -דעתו  .זוהי למעשה הצעה
מפורטת להקמת היישוב  ,הכוללת תוכנית מיתאר כללית המשתלבת בהצעת התוכנית המשקית
הכללית והאינדיבידואלית 5 .יי באשר למיקומו של היישוב מציין פינר את יתרונותיו

להרצליה וסמיכותו למערכת  -דרכים שתיסלל בעתיד  .מאוחר יותר הוא

העיד  ,שעוד

:

קירבתו

לפני שהחל

בהכנת התוכנית הביא בחשבון את עובדת הימצאותה של גבעת  -כורכר ארוכה במרכזו של אזור
התכנון  .בדמיונו הוא ראה יישוב מורכב מטבעת משקים מסביב לגבעה

זו  ,שאותה

ייעד למגורים

שמריהו לוין

ומבני  -ציבור 6 .יי ואכן  ,מופיעה הגבעה במרכזו הגאוגראפי של היישוב  ,שעליה ייבנו מבני הציבור

מראשי

דונם  .על המישור משני

( , ) 1935 - 1867

ההסתדרות הציונית .
כפר  -שמריהו נושא שמו

ועל מורדותיה המזרחיים והמערביים יוקצו מגרשים למשקי עזר של

2- 1

הצדדים ייסלל כביש  ,שיפריד בין משקי העזר והיחידות המשקיות  .אלה האחרונות יתפרסו על

האדמות הראויות לעיבוד חקלאי ממערב וממזרח  .היחידות המשקיות יוקמו ברצף  ,דהיינו  ,בתי
החקלאים יהיו חלק בלתי  -נפרד משטחי העיבוד וייבנו בסמוך לכביש ההיקפי .

באתר יש שני סוגי קרקע  -חמרה ואדמה שתורה כבדה  -ויש להתחשב בכך  .המשק צריך
להתבסס על עבודה אינטנסיבית במשך כל השנה  .יש לגוון את ענפי המשק ולא להסתפק במשק
זעיר של

5 -4

דונם בלבד  .מכל מקום  ,אין לבסס את היחידה המשקית על ענף אחד  ,כפי שנעשה

ברמות  -השבים ( ענף הלול ) ובנהריה ( גידול

ירקות ) .

הדגם שעמד לנגד עיני פינר היה המשקים שהוקמו בגן  -שומרון  ,כפר  -ביאליק וכפר  -ידידיה
( שלושה יישובים שהוקמו לעולי גרמניה בני המעמד
לול  ,רפת

וגן  -ירק  ] 7 .י

הבינוני ) ,

אשר התבססו על שלושה ענפים -

פינר הוסיף  ,כי ייתכן ויהיה אפשר להוסיף אף גידול פרחים ומטעי  -פרי .

110

פרוטוקול אספת המנהלים מיום  29כנובמבר

111

פרוטוקול אספת המנהלים מיום

27

בנובמבר

, 1935

, 1935

אצ " מ . 57 / 274 ,

אצ " מ  . 57 / 274 ,באותה פגישה הוחלט לבדוק את אפשרות

רכישת הקרקעות הסמוכות  ,שהיו בבעלות יהודים מבגדד .
אצ " מ . 57 / 274 ,

112

מכתב לנדסברג לפינר מיום

113

מכתב פורדר ולנדסברג לוילנצ ' וק מחברת המים הארצישראלית מיום
אצ " מ ,

114

12

בדצמבר

, 1935

6

בנובמבר

1935

ומיום

10

בינואר

, 1936

. 57 / 274

תזכיר דה  -שליט לחברת רסק " ו  ,אכ " מ ,

4358 / 1י תזכיר זה נכתב ב  29 -בינואר . 1936

לאחר שדה  -שליט העביר

החלטה נין בעלי המגרשים  ,שבחזיתם עומד לעבור הכביש  ,על הסכמתם לסלילתו  .הוא אף בדק בקרב מספר

חברות קבלניות הצעות שונות  ,בהן אפשרות לקבלת אשראי בנקאי לחכרה הקבלנית שתיבחר  ,וקיבל מ ' קהיליית
ציון ' ומ ' קרן

140

היסוד ' הבטחה להכניס פקדון

לקבלת אשראי זה  .תזכירו כולל תיאור מהלך הכביש  ,אופן

תנאי התשלום לחברה המבצעת  ,מקורות המימון וחישוב העלות לקונה הבודד .
115

חוות  -דעתו של פינר כקשר להרצליה מיום  6בפברואר

לפני

 , 1936אצ " מ ,

ההתנחלות '  25 ,שנה לכפר שמריהו ,

116

ל ' פינר  ' ,כפר שמריהו

117

על יישובים אלה ראה כהרחבה אורן  ,ההתיישבות  ,עמ ' . 72 - 46

תלא -
ביב
-

. 57 /275
אביב

, 1962

עמ '

. 10 -9

הביצוע ,

הרצליה
ב  .נתכנים
1פרספקפיבה
רסקו "
הפשק
פושבת "
צרת
תכצית הפרצלציה של
י

* סודית

)

ע
.
.

4

ב

" אי

כפר  -שמריהו
תוכנית היישוב

בהתחשב בגילם המבוגר של

המתיישבים ,

בהכשרתם החקלאית המועטה ובשטחו הכולל של

היישוב  ,גודלו הממוצע של המשק החקלאי צריך להיות

12 - 10

דונם ( הצעה זו היתה שונה מתוכנית

שהכינה המחלקה להתיישבות חקלאית להקמת מושבים בעמק  -חפר  -משק בגודל

דונם ) .

20 - 15

מלבד בעלי משקים חקלאיים יכלול היישוב גם תושבים שעיקר פרנסתם תהא בעיר  ,ולהם יהיו
משקי  -עזר .

באשר למבנה הארגוני  -כלכלי של היישוב  ,יש להקים אגודה שיתופית אתת  ,או שלוש

אגודות ,

שתעסוקנה בגידול אפרוחים  ,קניית מספוא וזרעים וארגון החלב במכון  -חליבה  .האגודה השיתופית
צריכה לשחרר את המתיישבים מעבודות השירות ולאפשר להם להתרכז בעבודות המשק .
לבסוף ,

מרחיב פינר בתיאור המשקים  .הוא מפרט את גודלם הרצוי  ,חלוקתם לפי הענפים

ועלויות הקמתם  .תוכניתו כוללת הקמת

משקים מסוג א ' של

למספוא קטן יותר

10

; 22

דונם אדמה שחורה

ו6-

50

משקים

20 :

משקים ממערב לגבעת הכורכר  ,הכוללים

8

דונם  -משקים שבהם השטח המוקצה

דונם ומשקים מסוג ב ' של

משקים ממזרח לגבעת הכורכר  ,הכוללים משקים מסוג ד ' של
דונם אדמה

קלה ) ו 8 -

משקים מסוג

ג' -

משקי  -עזר של

11

 5ו3-

הצעתו של פינר התקבלה  .אולם הוחלט  ,שגודלה המינימלי של היתידה המשקית יהיה

ולא

8

כפי שהציע פינר  .התוכנית שאפסרה היתה להקים

40

דונם

משקים חקלאיים  ,מתוכם

(5

דונם .

 10דונם ,

16

של

11

141

כפרקטמריהו
בהקמה

( ) 1936

דונם

ו 24 -

של

דונם  ,וכן

13

17

משקי  -עזר של  2 . 5דונם כל אחד  ,וכן מגרשי  -בניין של

1.5

דונם 8 .יי

הקמת כפר  -שמריהו

לאחר שאושרה תוכנית היישוב ניגשה הנהלת רסק " ו להמשך המשא  -ומתן עם החברה הפרטית של

סילברמן ודה  -שליט על רכישת
בעזרת

דונם נוספים  .כמו  -כן החליטה לדאוג להקמת

386

מפעל  -מים ,

אשראי שביקשה לקבל מהמחלקה הגרמנית  .זו החליטה  ,שעלות הקמתו של מפעל זה וכן

עלות סלילתו של הכביש ייכללו בהוצאות הפיתוח  ,שייתוספו למחיר הקרקע למתיישבים  .כמו  -כן
הוחלט לבנות באתרי היישוב שני בתים לתצוגה  ,עבור המעוניינים
במקביל לפעולות הכנת התשתית  ,החלו בקיץ

להתיישב 19 .י

בארגון המתיישבים הן מקרב עולי גרמניה

1936

שזה עתה הגיעו לארץ  ,והן מקרב אלה שעדיין היו בגרמניה והתכוונו לעלות לארץ  .לשם הפצת

המידע הדפיסה החברה פרוספקט  ,הנושא את הכותרת ' הקמת מושבה בהרצליה על  -ידי התברה
להתיישבות חקלאית ועירונית בע " מ  ,רסק " ו ' ,

20ן

וכולל פרטים על מבנה ההון של

החברה  ,מועצת -

המנהלים שלה  ,קווי  -היסוד המנחים אותה בהקמת יישובים לבני המעמד הבינוני  ,מיקום היישוב

המתוכנן ( כולל

מפה )

ומתכונותיו .

בנוסף לכך מובא תרשים של תוכנית היישוב ותיאור היחידות המשקיות  ,גודלן והרכבן
משק  11דונם

ל

משק

13

1

דונם

%

גידול מספוא

~

6

דונם

1

גידול ירקות

%

1

דונם

גן עצי  -פרי

1

דונם

1

חלק כרשת הדרכים

1

דונם

1

דונם

11

דונם

13

דונם

בית חצר המשק  ,רפת וחצר  ,לול וחצרות

סך  -הכל

שתי יחידות אלה יכילו

400

תרנגולות

ו3 -

פרות ( במשק של

~

13

7

דונם
דונם

2

דונם
דונם

1

:

דונם

דונם אפשר להוסיף עוד פרה

אחת ) .

1 *4 : 2
במאי

118

פרוטוקול אספת המנהלים מיום

5

119

פרוטוקול אספת המנהלים מיום

14

120

פרוספקט זה יצא לראשונה כסטנסיל קצר

אצ " מ . 57 / 275 ,

, 1936

ביולי

, 1936

ב 16 -

אצ " מ . 57 / 275 ,
אצ " מ . 47 / 275 ,

ביולי

1936

ואחר  -כך בצורה מהודרת יותר  ,כולל מפות

ותמונות ,

כפר  -שמריהו
( ) 1940

טיפוס המשק ייבחר בהתאם להון המשפחה וכוחות עבודתה  .בפרוספקט מובאות
דירות  -האחת  ,של דירה בת

2

חדרים  ,והאחרת של בית בן

מפורטות גם העלויות של היחידות השונות ( המשק

 3חדרים  ,עם

והבתים ) ,

2

סקיצות של

פירוט של מרכיבי הדירה .

וכן מובאים חישובי ההכנסות

הצפויות .

מחברי הפרוספקט תיארו את אופיה של האגודה השיתופית שתנהל את היישוב  ,וציינו כי אלה
הנמצאים עדיין בגרמניה וטרם החליטו על מועד עלייתם לארץ  ,יוכלו לרכוש את יחידת המשק

שתוקם ותעובד באופן זמני על  -ידי אנשי
בסיום הפרוספקט נאמר

,

החברה .

:

למראה הנוף של המושבה נתייחד קסם מיוחד  :כלפי מערב  -מראה הים  ,כלפי מזרח
 -מראה מושבות השרון  .המרחק עד שפת הים הוא

גבעת הדירות המתנשאת מעל פני הים עד

אקלים טובים .

ל 45 -

למרות ההרעה במצב הבטחוני בארץ בקיץ
הקבוצה הראשונה של המעוניינים ,

, 1936

עם גבור המאורעות  ,ההתעניינות בקרב עולי

20 - 15

הושלמו סלילת הכביש וקידוח הבאר

, 1937

1936

התכוונה הנהלת החברה להכין את

משפחות  ,לקראת העלייה לקרקע  .ן2י לקראת סוף השנה

הראשונה 22 .י קבוצת

משקים מלאים  ,ו  16 -משפחות שרכשו משקי  -עזר .

מבתיו .

מטר בערך  .על  -ידי כך מובטחים תנאי

. .

גרמניה בקשר להקמת היישוב היתה גדולה  .בספטמבר

העלייה לקרקע  ,במאי

1

ק " מ  .באמצע המושבה נמצאת

23ן

המתיישבים גדלה

כחצי  -שנה מאוחר

השלימה חברת רסק " ו את הכשרתם של

55

ל 27 -

משפחות שרכשו

יותר  ,בעת

שהתקיים טקס

משקים ביישוב ובניית חלק

24ן

הקמת שדה  -וארבורג ושבי  -ציון
מנהלי רסק " ו למדו מעבודתם בשנתיים הראשונות  ,ובעיקר מנסיון רכישת הקרקע להקמת כפר -

121

122

מכתב לנדסברג ופורדר לסנטור מיום  21בספטמבר
מכתב לנדסברג ופורדר לקפלן מיום

19

בנובמבר

, 1936

, 1936

אצ " מ ,

ו) 14

. 47 / 275

אצ " מ  ,ג ' . 553 / 1032

ציון ' מיום  10בינואר  , 1937אצ " מ  ,ג '

נ12

מכתב לנדסברג ופורדר ל ' קהיליית

124

דין  -וחשבון המנהלים לאספה הכללית השנתית השלישית של רסק " ו שהתכנסה

שנתיים  ,ארכיון של רחל ורונסקי  ,מעובדות רסק " ו לשעבר .

. 553 / 1032
כ 28 -

ביוני

, 1938

תיק דו " חות

י

-

ך ל,/
י

~

.

.ל

1

, ,,,

"

= =

שמריהו  ,כי מציאת קרקע מתאימה ורכישתה היא מטלה קשה שלא יוכלו לעמוד בה  .הם

הבינו ,

שאת רכישת הקרקע יש להשאיר לקרן הקיימת  ,ועל החברה להתרכז בהקמת היישובים וארגון
המתיישבים  .בסוף

1935

מלאי הקרקע שברשותם היה מצומצם ביותר  .הם פנו למחלקה הגרמנית

בבקשה  ,כי תפנה לקרן הקיימת שתבדוק עבור

רסק " ו הצעות לרכישת קרקע  ,וביניהן גם אלה

שהוצעו בעבר אך רכישתן לא יצאה לפועל  .תוכנית  -פעולה זו השתלבה עם התכנון להוזיל את

מחירי הקמת המשקים על  -ידי חכירת קרקע מהקרן
בשנים

, 1937 - 1935

הקיימת 25 .י

לאחר לחצים רבים ובעזרת כספים שהקציבה המחלקה הגרמנית לקרן

הקיימת  ,נרכשו שתי משבצות קרקע  -האחת בשרון והאחרת בחוף הגליל  -שעליהן הוקמו
היישובים שדה  -וארבורג26י ושבי  -ציון .

הפעם הראשונה שהועלתה הצעה לרכוש את הקרקע שעליה הוקם חלק מהיישוב שדה  -וארבורג
היתה באביב

, 1934

בדיוני המועצה המייעצת של המחלקה הגרמנית  ,עוד בטרם הוקמה חברת

רסק " ו  .ההצעה היתה לרכונם פרדס צעיר  ,בן שלוש שנים  ,שנמצא מערבית למושב גן  -חיים
צפונית  -מערבית

לכפר  -סבא ) 27 .י

בין ההצעות הראשונות לרכישת קרקע שהובאו בפני מנהלי

(3

ק"מ

רסק " ו

עם הקמת החברה  ,היתה גם הצעה זו 28 .י אלה מצאו אותה מתאימה למטרות החברה בגלל שתי
סיבות

144

125
126

127
128

:

האחת  ,מיקומה באזור מיושב ביהודים  ,בקירבת המושבה כפר  -סבא

; והאחרת  ,התאמתה

מכתב פורדר ולנדסברג לקרן הקיימת מיום  16בינואר  , 1935אצ " מ . 57 / 143 ,
שדה  -וארבורג נקרא על שם פרופ ' אוטו וארבורג  ,נשיא ההסתדרות הציונית בשנים
מיישוב אחר בשם דומה  ,כפר  -וארבורג  ,שהוקם על  -יד באר  -טוביה ונקרא על  -שם פליקס וארבורג .
, 1920 - 1911

פרוטוקול ישיבת המועצה ליד המחלקה הגרמנית מיום
פרוטוקול

"

סיבת קבוצת המייסדים מיום

9

במאי . 1934

10

באפריל

אצ " מ ,

, 1934

. 57 /60

אצ " מ . 57 / 8 ,

ויש להבדילו

חברת רסק " ו

( ) 1940 - 1934

לגידול מטעים וירקות  .אולם בעל הקרקע סירב לסיים במהירות את תהליך העברתה  ,וההצעה ירדה
מעל הפרק 29 .י
כמה חודשים מאוחר יותר פנה רופין למנהלי החברה והציע להם לבדוק

זה  ,על  -יד מושב גן  -חיים .

נציג החברה שיצא לשטח לבדוק הצעה זו מצא כי מדובר בשלוש

30ן

משבצות סמוכות  :פרדס בן

675

דונם נוספים באזור

6

שנים על

 125דונם 170 ,

דונם אדמה בינונית

ו 380 -

דונם אדמה קלה .

המיקום נראה לו מתאים  ,אבל הוא הביע ספק לגבי איכות הקרקע  ,התנאים הטופוגרפיים ודרך

הגישה הלא  -נוחה למקום  .יחד עם זאת ציין  ,כי ייתכן שלחברה יהיה עניין בקרקע זו בגלל קירבתה
לתל  -אביב  .ן3י

חודשיים מאוחר יותר הודיעו מנהלי החברה למחלקה

הגרמנית  ,שהם

אינם בטוחים

אם הקרקע אכן ראויה לרכישה בגלל מחירה הגבוה  ,איכותה הבינונית ודרך הגישה הקשה
ולמעשה

ויתרו על הצעה זו .

אליה ,

32ן

לאחר כשלון הנסיונות לרכישת קרקע במקומות שונים בארץ פנו מנהלי החברה שוב למחלקה
הגרמנית על  -מנת שזו תפנה לקרן הקיימת ותבדוק מחדש את ההצעה האחרונה 33 .י לאחר בדיקה
הביאו אנשי הקרן הקיימת את ההצעה לפני המחלקה הגרמנית שתחליט אם היא מעוניינת ברכישת
קרקע

זו " .

ן

היתה זו משבצת של

מזרחית לכביש תל  -אביב  -חיפה ,

הקיימת משבצת נוספת של
בהסכמת

רסק " ו .

37ן

310

על גבעות החול האדום ( חמרה )  .הקרקע מתאימה לגידול ירקות

35ן

ומכילה אף מי  -תהום בעומק של

דונם  ,מוקפת מכל צדדיה באדמה בבעלות

כ 50 -

215

יהודית  ,כ 2 -

ק"מ

מ '  .מחירה היה

דונם בעלת אותן

27 - 26

לא " י לדונם  .בנוסף לכך בדקה הקרן

תכונות 6 .ין

המחלקה הגרמנית רכשה הקרן הקיימת את הקרקע ונתבקשה להעביר אותה לחברת

סך  -הכל רכשה הקרן הקיימת 50נ דונם בשתי משבצות  -קרקע  ,והחברה היתה צריכה

לחלק אותן ליישוב החדש 38 .י בראשית

נרכשו עוד

1938

כ 200 -

דונם אך מטעמי בטחון החברה לא

השתמשה בהם  .כחודש לפני העלייה הרשמית לקרקע פנו מנהלי החברה לקרן הקיימת וביקשו
לרכוש עוד

כ 100 -

דונם  ,כדי ליצור רצף בין שתי משבצות הקרקע שנרכשו כשנה קודם  -לכן .

הבקשה נענתה בחיוב  ,וכשלוש שנים לאחר הקמת היישוב הוא השתרע על  -פני

550

דונם .

39ן

תהליך רכישת הקרקע להקמת היישוב שבי  -ציון היה דומה לקודמו  -הצעה שהועלתה

בשלבים הראשונים ונדחתה  ,ולאחר  -מכן שבה ועלתה  .בקיץ

1934

הציע פינר  ,שעדיין לא נמנה עם

דירקטוריון החברה  ,למנהלי רסק " ו להצטרף אליו ואל חבריו קרוינקר ושור  ,ולרכוש במשותף

129

דין  -וחשבון על עבודות רסק " ו מסוף אוגוסט

, 1934

אצ " מ . 57 / 62 ,

130

מכתב רופין למנהלי החכרה מיום

כאפריל

, 1935

אצ " מ . 57 / 143 ,

1

131

מכתב מיכאליס ( נציג החברה ) למנהליה מיום

132

מכתב פורדר למחלקה הגרמנית מיום  26ביוני

133

ראה לעיל  ,הערה

134

מכתב יוסף

יץ

125

אצ " מ . 57 / 144 ,

, 1935

.

למחלקה הגרמנית מיום

המצורפת אליו ,

14

באפריל

, 1935

אצ " מ . 57 / 143 ,

אצ " מ .

6

.

בספטמבר  1936ומפת האדמות על  -יד כפר  -סבא בקנה  -מידה

1 : 40 , 000

. 57 / 258

135

מן הראוי לציין  ,שעד היום  ,שדה וארבורג אינו מחובר לכביש זה  ,אלא לכביש כפר  -סבא  -טירה .

136

מכתב יוסף ויץ למחלקה הגרמנית מיום

137

מכתב המחלקה הגרמנית לקרן הקיימת מיום  27ביולי

3

בפברואר

, 1937

אצ " מ . 57 / 409 ,

 , 1937אצ " מ

. 57 /418

138

מפת תוכנית הפרצלאציה על אדמת הקרן הקיימת על  -יד גן  -חיים  ,אצ " מ . 57 / 418 ,

139

דין  -וחשבון של ש ' באומגרטן מיום

המתיישבים בשדה  -וארבורג [ להלן

:

4

בדצמבר

 1941על

תעודות טאובר] .

שדה  -וארבורג  ,תיק מסמכי פליקס טאובר  ,מראשוני

 45ך

,,

1

.

משבצת  -קרקע בחוף הגליל המערבי  ,שהיתה בבעלותה של פהיימה מכרי ביי מעכו .

40ן

מנהלי החברה לא פסלו אפשרות זו  ,למרות מחירה הגבוה של הקרקע  .ן4י אולם משא  -ומתן

כמו רבים אחרים  ,לא הסתיים .
בקיץ

1935

הודיעו מנהלי החברה  ,כי בשלב זה אין הם מעוניינים בקרקע

זה ,

המוצעת 42 ,י

ופינר

, 1937

כאשר

וחבריו רכשו אותה לעצמם בקיץ  . 1936בישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ביולי

נדונו מספר הצעות לרכישת קרקע עבור המחלקה הגרמנית ( לא רק ליישוב בני המעמד

הבינוני ) ,

הועלתה מחדש ההצעה לרכוש את משבצת הקרקע הזאת מידי פינר  ,שבינתיים הצטרף להנהלת
החברה  .טענת ראשי המחלקה הגרמנית היתה  ,כי קרקע זו חשובה מפני שיהיה אפשר ליישב עליה
כ 50 -

משפחות  .מאחר שפרטי ההצעה לא הובאו לישיבה זו  ,ביקשו חברי הדירקטוריון של הקרן

הקיימת לדון בה רק לאחר שישמעו אותם 43 .י

נראה  ,שדיון זה התעכב במעט  .כמה חודשים מאוחר יותר פנה פינר פעם נוספת למחלקה

הגרמנית והציע לה לרכוש את האדמות שרכש ליד נהריה ב . 1934 -

] 44

הפעם הטיפול בהצעה היה

מהיר  .פרטי מיקומה ואיכותה של המשבצת הקרקעית הובאו לדירקטוריון של הקרן הקיימת  ,וזה
! 40

מכתב סנסור לרופין מיום  9באוגוסט

, 1934

אצ " מ  . 57 / 62 ,י ' ענברי טוען  ,שפהימה ביי היתה נכדתו של הסולטאן

עבדול חמיד  .לאחר שמכרה את הקרקע לפינר וידידיו  ,התחרטה על כך  .רק אחרי מאבק משפטי הם זכו שהקרקע
תעבור לבעלותם  .ראה

146

141

142

 :י ' ענברי ,

' " שבי  -ציון "

!-

בת חמש  -עשרה '  ,המשק החקלאי  ,יד ,

7

( אפריל

 , ) 1953עמ ' 1

.

פרוטוקול שיחתם של רופין  ,סנסור  ,לנדסברג ופורדר מיום  25במארס  : 1935פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה
מיום  9כמאי  , 1935אצ " מ . 57 / 143 ,

פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה מיום

23

ביוני

, 1935

אצ " מ . 57 / 144 ,

143

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת מיום

144

מכתב פינר ללנדאואר מיום  12בפברואר  , 1937אצ " מ ,

6

ביולי . 1937

.

אצ " מ . KKLIO

שבי  -ציון  ,תיק מסירת קרקע  ] 5 / 1013אא .

חברת רסק " ו 1934

אישר את
דונם ,

הרכישה 45 .י

רכישת הקרקע בוצעה כחודש לאחר  -מכן  .גודלה של המשבצת היה

ומחיר דונם היה

לא " י .

20

46ן

) 1940 -

כ 670 -

מימון הרכישה היה מכספי המחלקה הגרמנית  ,שהועמדו

מתקציב ההתיישבות של המועצה למען יהודי גרמניה .

47ן

עוד בטרם בוצעה מכירת הקרקע באופן רשמי  ,פנו מנהלי החברה לקרן הקיימת בבקשה שתעמיד
לרשותה את הקרקע 48 .י הקרן הקיימת הפנתה את חברת רסק " ו  ,כמוסד המיישב והחוכר את הקרקע ,
לבוא בדברים עם פיגר על מסירת קרקע ישירות אליה 49 .י ואכן  ,כחודש לאחר חתימת חוזה הרכישה
קיבלה רסק " ו מידי פינר את הקרקע שנרכשה  ,מגודרת ופנויה מאריסים .

50ן

תכנון היישובים
בסוף

לאחר שנרכשה הקרקע  ,החליטה הנהלת החברה להתחיל מייד בהכנת תוכניות מפורטות

, 1937

ליישובים .

ן

'י

הכנת תוכנית הפרצלציה של הקרקע שנרכשה בשרון לא היתה קלה

שכן היתה זו משבצת

;

ארוכה וצרה  ,המורכבת משתי יחידות נפרדות  ,האחת גדולה והאחרת קטנה יותר 52 .י צורתה של

המשבצת הגבילה אף את ארגון היישוב  ,כך שיהיה בו רק רחוב ארוך אחד  ,והבתים והיחידות
ל 47 -

המשקיות יהיו משני צדדיו  .המשבצת הקרקעית חולקה

חלקות שונות בצורתן 53 .י סוג המשק

שתוכנן היה משק מעורב  ,המורכב מלול  ,גן  -ירק ומטעים  .על  -פי הפרוספקט שהפיצה
התוכנית היתה להקים
במרחק  -מה

;

וכן

10

25

משקים מלאים של

15

משקי  -עזר של  7דונמים  " .י

דונם כל אחד -
בפועל הוקמו

ואחדים מפוצלים  .גודלו הממוצע של המשק היה
וגן  -ירק  ,ומחציתו למטע מגוון של

2

דונמים

15

פרדס 2 ,

דונם

10 - 9

דונמים ליד

החברה ,

הבית  ,והשאר

משקים מלאים  ,אחדים רצופים

29

מחציתו הוקצתה לבית  -מגורים  ,לול

;

דונמים נשירים שונים ו  2 -דונמים כרם .

5

'י

הכנת התוכנית לשבי  -ציון היתה מורכבת ומסובכת יותר  .הסיבה לכך היתה התקשרותה של חברת
רסק " ו עם קבוצה בגרמניה שתכננה לעלות לארץ כקבוצה מאורגנת ולהקים יישוב שיתופי .
עוד בטרם סוכמה סופית ההתקשרות בין רסק " ו והקבוצה  ,החליטה הנהלת החברה להמשיך את
עבודות ההכנה .
מייד לאחר קבלת הקרקע נתבקש פינר להכין הצעה להקמת יישוב  .התוכנית שהכין פינר היתה

ביוני

אצ " מ . KKLIO ,

145

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת מיום

146

חוזה על רכישת הקרקע בין הקרן הקיימת ובין פינר  ,קרוינקר ושור מיום

מסירת הקרקע ,

 ) 5 / 1013אן .

הקיימת מיום

147

מכתב המחלקה הגרמנית לקרן

148

פרוטוקול ישיבות הנהלת החכרה מיום
הקיימת מיום

14

, 1937

5

ביולי

, 1937

אצ " מ  ,שבי  -ציון  ,תיק

31

במאי

, 1937

11

15

באפריל

באוגוסט  . 1937אצ " מ  ] 5 / 1013 ,אא .
ו 31 -

במאי

, 1937

אצ " מ 57 / 418 ,

;

מכתב מנהלי החברה לקרן

אצ " מ  ,שבי  -ציון  ,תיק מסירת הקרקע  ] 5 / 1013 ,אא .

ביוני

אצ " מ  ,שבי  -ציון  ,תיק מסירת הקרקע 1 ) ] 5 / ] 013 ,ש .

149

מכתב ויץ לרסק " ו מיום

150

הצהרה והתחייבות של רסק " ו עם קבלת הקרקע  ,אצ " מ  ,שבי  -ציון  ,תיק מסירת הקרקע  ] 5 / 1013 ,אא .

151

152

27

, 1937

פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה מיום

7

ביולי

, 1937

אצ " מ . 57 /418 ,

מסיבה זו ובגלל איכות הקרקע סירב פינר לקחת על עצמו את החלוקה  ,כפי שעשה בשאר היישובים ; על  -פי ראיון
עם מר פליקס טאובר  ,מראשוני המתיישנים בשדה  -וארבורג ומי שהיה סגנו ומחליפו של פינר בראשות האגף
להתיישבות המעמד הבינוני  .הראיון נערך בביתו  ,כשדה  -וארבורג

153

.

הצעה להתיישבות בגן  -חיים אצ " מ  ,ד ' . 553 / 1032
, ' Rassco-Siedlung

154

' ' S 'deh Warburg

155

ראה לעיל  ,הערה . 152

אצ " מ . 57/769 ,

ב 22 -

ביוני . 1984

ץל4ו

שבי  -ציון
( ) 1940

זהה במתכונתה לתוכנית שהכין לכפר  -שמריהו 56 .י בהקדמתו לתוכנית מציין פינר כמה הערות לגבי
יתרונות מיקומו של האתר  :סמיכותו לכביש החוף  ,קרקע טובה לעיבוד חקלאי והימצאותם של מי -
תהום  ,שניתן להשתמש בהם להשקיה .

הכולל של המשבצת הקרקעית

;

57ן

גודלה הרצוי של היחידה המשקית נקבע על  -פי שטחה

מספרן הרצוי של המשפחות  -על  -סמך נסיונות התיישבות

קודמים וכושרן של המשפחות הפוטנציאליות  .לאחר תיאור נרחב של השטח המשתרע בין חוף -

הים ועד לכביש החוף  ,מפרט פינר את הרכב אדמותיה המגוון ( זפזיף

 ,תערובת

זפזיף ואדמה

כבדה ,

אדמת פאלחה  ,אדמת חמרה  ,אדמה שחורה ואדמה קלה )  .וכן את אפשרויות ניצול המים  ,ובהתאם
לכך את הגידולים המתאימים  .בנוסף לכך הוא מציין את אפשרות הרחבתה של משבצת הקרקע על -

ידי קניית

230

דונם מאדמות הפטריארך היווני

הסמוכות  ,המכונות ' אדמות

קיח ' ה ' .

באשר לחלוקתו הפנימית של היישוב  ,מציע פינר שתי אפשרויות  :האחת  ,בניית יישוב לאורך
ציר מרכזי מזרח  -מערב  ,שמשני צדדיו ישתרעו המשקים המלאים  .חסרונה של חלוקה זו הוא
בפיצולן של היחידות המשקיות לשתי יחידות  -האחת של
והאחרת של

5

10

דונם  ,הכוללת את בית המגורים

;

דונם  ,המרוחקת במעט  .את משקי העזר הציע למקם על האדמות הסמוכות לחוף .

האפשרות השנייה היא לרכז יותר את היישוב  ,בכביש קשתי  ,וגם כאן המשקים המלאים יצטרכו
58ן

להיות מפוצלים  .יתרון האפשרות השנייה הוא בשמירה על בטחון התושבים .
156

1411

הצעתו של פינר להתיישבות על אדמת הקרן הקיימת במזרעה על  -יד נהריה  ,על  -ידי
. 57 /418

157

ייתכן  ,שפיגר משבח כך את איכות הקרקע מפני שהיה אחד מבעליה .

158

בסיכום התוכנית מציע פינר לחלק את

669

הדונם בצורה הבאה

465 :

.

רסק " ו ( ללא תאריך ) אצ " מ ,

דונם ל 1 -נ משקים של  15דונם  ,המפוצלים

לשתי יחידות של  10ו  5 -דונמים  125 ,דונם לעשרה משקים קטנים יותר  ,של גידול עופות
בגודל  11 . 5דונם  10 :דונמים ל  2 -משקים זעירים של  5דונמים כל אחד  25 :דונם לעשרה משקי  -עזר של
; 7

דונמים כל אחד :

5

דונמים לחנויות :

3

דונמים לאגודה

; 12

דונם לחוף  -הים :

19

בגודל

13

דונם

ו3 -
2. 5

דונם לדרכים ו  5 -דונמים שטחים

פתוחים  .בסיכום החלוקה הוא מפרט את גודלה  ,הרכבה ומחירה של כל אחת מהיחידות המשקיות המוצעות .

חברת רסקה

( ) 1940 - 1934

תוכניתו של פינר להקמת היישוב במתכונת היישובים שהוקמו עד כה  ,לא הוגשמה בגלל רצונה
של הקבוצה המועמדת להתיישבות ליצור מסגרת שיתופית  .בתוכנית החדשה הובאו בחשבון
המלצותיו של פינר בנוגע לטיב הקרקעות

בתי המגןרים הוקמו בחלקה המערבי של המשבצת

;

ואילו ענפי המשק העיקריים  -הלול והרפת  -הוקמו במשותף

החקלאיות בחלקות גדולות מזרחה עד כביש החוף .

;

כמו  -כן השתרעו האדמות

59ן

ארגון המתיישבים
במקביל לפעולות ההכנה בארץ  ,החלה הנהלת החברה בארגון מתיישבים ליישובים אלה  .פעילות זו
נעשתה הן בקרב העולים שזה עתה עלו לארץ  ,והן בקרב הקהילות היהודיות בגרמניה .
דבר הקמתו של שדה  -וארבורג הובא לידיעת העולים בארץ באמצעות פרוספקט שהוציאה
החברה  .זה כלל מידע על מיקום היישוב  ,תנאי אספקת המים  ,דרכי התחבורה  ,היחידות המשקיות ,
גודלן  ,הרכבן ומחיריהן .

הראשונות היו משפחות

במחצית שנת

, 1937

60ן

הכוונה היתה להעלות על הקרקע

בודדות  ,שפנו

 40משפחות  .ן6י

ואכן

40

המשפחות

להנהלת החכרה בארץ  ,וקבוצה שאורגנה בגרמניה .

לאחר שחזר ממסעו השני בגרמניה  ,דיווח פורדר  ,כי הגיע יחד עם יושב -

ראש הסתדרות ציוני גרמניה לשלזיה  -עילית ופגש בקבוצה של

30

משפחות  ,שהביעו את רצונן

לעלות לארץ ולהתיישב ביישוב חקלאי במתכונת שהקימה חברת רסק " ו  .הוא התרשם שמרבית

חברי הקבוצה מבוגרים  ,חסרה הכשרה חקלאית  ,אבל בעלי אמצעים כספיים המספיקים להקמת
משק בלי הזדקקות למקורות נוספים .
בנובמבר

1937

התקשרו

12

62ן

משפחות מתוך

ה 30 -

עם חברת רסק " ו 63 .י כחודש לאחר  -מכן קיבלו

משפחות אלה מהחברה חוזר  ,ובו ריכוז תשובות שונות על השאלות שנשאלו בדבר מיקומו של

היישוב  ,תנאי הבטחון בו  ,תהליך
העברת הכספים והצעות לבתי

ההקמה  ,הדרכה

חקלאית  ,דמי  -חכירה  ,צורת ארגון היישוב  ,אופן

המגורים 64 .י

בנוסף לחוזה עם חברת רסק " ו  ,על המתיישב היה לחתום על הסכם עם חברת ' העברה ' על העברת
1 , 000

לא " י לזכותה של חברת רסק " ו ועל התחייבות לעלות לארץ  -ישראל עד אפריל 65 . 1938י חברת

רסק " ו העבירה את בקשות המתיישבים לקבלת אשרת העלייה ( סרטיפיקט ) למשרד הארצישראלי

בברלין  ,ושם חתמו המועמדים על הבקשה  ,שכללה אף התחייבות לעלות לארץ בהקדם ולפנות
להתיישבות חקלאית .

66ן

למעשה עד תחילת

159

מפת

, 1938

.

חצי שנה לפני כניסת המתיישבים הראשונים לבתיהם סיימה חברת

תוכנית הספקת המים של שבי  -ציון מאוקטובר

, 1939

המחלקה לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,תיק
160

ראה לעיל הערה . 154

161

פרוטוקול ישיבות הנהלת החברה מיום

162
163

רישום של פורדר מיום
ראה ,

3

כיוני

, 1937

11

ו9-

אצ " מ 57 /418 ,

למשל  ,חוזהו של פליקס טאוכר מיום

14

מפה . 6335

, 66

באפריל

כיולי

הארכיון ההיסטורי של מפות קק " ל  ,ספריית המפות של

;

ביולי

, 1937

אצ " מ . 57 / 418 ,

תעודות טאובר .

, 1937

תעודות טאובר  .חוזה זה קובע את תנאי

הקרקע  ,גודל המשק  ,אופן העברת הכספים וכו ' .
164
165

חוזה העברה של פליקס טאובר ואשתו מיום

166

הצהרתו של פליקס טאובר כנושא זה מיום

6

התקשרות ,
~

חוזר חברת רסק " ו על התיישבות ' גן  -חיים ' מיום  17בדצמבר  , 1937תעודות
14

41ן 1

בינואר

בינואר

, 1937

, 1938

טאובר .

תעודות טאובר .

תעודות טאובר .

רסק " ו את מכירת כל

 40המשקים 67 .י מאז עברו

חלק מהמתיישבים להתגורר בכפר  -סבא ובגן  -חיים

ועסקו במשך כמה חודשים בהקמת הבתים והמשקים .
באותו מסע פגש פורדר בקבוצה אחרת מרקסינגן ( כפר במחוז וירטמברג

ק"מ

משטוטגארט ) ,

שבדרום  -גרמניה  ,כ 70 -

שהביעה אף היא את רצונה לעלות לארץ  .מהתזכיר המפורט שחיבר פורדר על

קבוצה זו ניתן ללמוד כי היא היתה שונה משאר הקבוצות של בעלי  -אמצעים שהתארגנו עד אז

להתיישבות חקלאית ' .

6ן

קבוצה זו התארגנה מקרב

המשפחות היהודיות שהיו בקהילת כפר זה ,

250

והביעה את רצונה לעלות כגוף אחד מלוכד ומגובש לארץ  -ישראל על  -מנת להקים יישוב שיתופי .

דרישה זו נבעה לא מסיבות אידאולוגיות  ,אלא מתוך הרגשה והכרה כי רק על  -ידי עזרה וסיוע
הדדיים יוכלו אנשי הקבוצה להתגבר על הקשיים בארץ

החדשה 69 .י

בתזכירו מציין פורדר  ,שאנשי הקבוצה התלו אף בבירור האפשרויות לחיסול רכושם  ,כהכנה

לעלייתם לארץ  -ישראל  .הוא מונה שני יתרונות שמצא בקבוצה זו

:

האחד  ,שמרבית אנשיה עסקו

בעבודה פיסית  ,בעיקר במסחר  -בהמות  ,דבר שיקל עליהם את המעבר להתיישבות חקלאית

; והשני ,

גיבושה החברתי  .לעומת זו חסרונה של הקבוצה היה אי  -אחידות בגודל הרכוש של אנשיה  :לחלקם
היו

, 000

(

הלא " י הנחוצות לקבלת סרטיפיקט בעלי  -הון

י

( ; )4

לחלקם היה פחות

מזה  ,כ 800 -

לא " י

;

ולצעירים שבהם  -רק מחצית הסכום  .פורדר הדגיש  ,שקבוצה זו עמדה על דעתה לעלות כגוף ולא
כבודדים  ,ואנשיה אף הסכימו להעמיד את רכושם בקופה משותפת ולחלקו בצורה כזו  ,שלכולם
יהיה הסכום הדרוש לקבלת האשרה 7 " .י כדי להדגיש את רצונם לשמור על מסגרתם  ,אמרו אנשי

הקבוצה  ,כי יהיו מוכנים בתחילה כהקמת בית משותף אחד לצעירים וחסרי  -הרכוש ושישה בתים
לבעלי ההון .

בסיכום דבריו כתב פורדר כי על  -פי היכרותו עם הקבוצה והתרשמותו מרצונה העז לעלות
167

ידיעות חברת

168

תזכיר פורדר על הקבוצה מרקסינגן מיום  20במאי

רסק " ו ,

169

דין  -וחשבון של ג ' גפנר לפינר על שבי  -ציון מיום  28כיוני . 1943

1

(5

בינואר

, ) 1938

אצ " מ . 57 / 449 ,
 , 1937אצ " מ 57 / 418 ,

היהודית  ,צריפין  ,ארכיון האגף למעמד הבינוני  ,תיק

150
170

, 30

( ו  -ג ' 553 / 1032

אצ " מ 516 / 54 ,

).

( כמו כן מופיע במגנזת הסוכנות

מיכל . ) 1

טרם עלייתה לארץ  ,חיברה הקבוצה תקנון  ,ובו נאמר  ' :כל גבר יהיה חבר באגודה ועליו להעביר את הונו מגרמניה
ולהשקיע כאגודה  .גם אותם הגברים אשר אין ברחנותם הרן  ,יתקבלו כחברים שווי  -זכויות באגודה  .תמורת ההון

המושקע תקים האגודה כפר על  -יסוד מסורת הדת  .בכפר תקבל כל משפחה בית  ,וכל בני המשפחה בגיל העבודה

יעבדו באגודה במשכורת שתיקבע ' .

חברת רסק " ו

) 1940 - 19341

לארץ  -ישראל  ,אין למנוע זאת ממנה  .לדעתו  ,אף כי רסק " ו לא עסקה עד כה ביישוב קבוצות מעין

אלה  ,אין היא צריכה לוותר על משימה זו  .לכן על החברה להכין תוכנית מתאימה לקבוצה זו  ,שניתן
ליישבה באחד משלושת המקומות הבאים

הנהלת

החברה ,

על  -יד יקנעם  ,על  -יד גן  -חיים או על  -יד כרכור .

:

בדיון מיוחד שקיימה בציריך בעת הקונגרס הציוני העשרים  ,החליטה שיש

לאמץ את דרישותיה של הקבוצה בכל הקשור להתיישבות שיתופית  .אולם המשא  -ומתן הסופי
ודרישתה של הקבוצה להקמת רפת משותפת יסוכמו רק לאחר עליית אנשיה לארץ .

ן7ן

למעשה ,

הסתייגה הנהלת החברה מהקמת יישוב שיתופי  .היא ביקשה להמשיך במדיניותה  -הקמת יישובים
על  -בסיס התקשרות אישית  .ביטוי לכך ניתן בחוזה ההתקשרות בין החברה לקבוצת המתיישבים
מרקסינגן  ,שבו נקבע כי המימון להקמת היישוב יהיה מכספיהם של חברי הקבוצה  ,אף שהחברה

תכין תוכנית התיישבות שיתופית  .עיקרו של החוזה היה הקמת יישוב על  -פי התוכניות שעיבדה
החברה

בעבר ,

דהיינו  ,הבסיס הכלכלי יהיה משק מעורב אינטנסיבי  ,והמסגרת הארגונית תהיה

אגודה שיתופית  .בחוזה זה אף הודגש  ,כי הקרקע שתעמיד החברה לקבוצה  ,תישמר עבורה רק כמה

חודשים ; ואם לא תהיינה מספיק משפחות  ,היא לא תישמר לקבוצה  .על  -כן יישוב המשפחות יהיה
על בסיס אישי  ,ולא קבוצתי .
הסתייגויות

( א)

:

72ן

הנהלת החברה אישרה את חוזה ההתקשרות  ,אך הוסיפה שלוש

חוץ מעבודות הפיתוח הכלליות  ,תיעשנה רק עבודות ההכנה עבור משפחות

בודדות אשר עם כל אחת מהן ינוהל משא  -ומתן בנפרד .

(ב)

אחרי עליית הקבוצה לארץ תידון

הבקשה לצורת התיישבות שיתופית יחד עם ראשי המחלקה הגרמנית  ,שחששו מן הקשיים העשויים
לנבוע מצורת יישום זו  ( .ג ) יש לקבוע באופן ברור  ,שהכנת תוכנית ההמיישבות השיתופית נעשתה

על  -פי רצון הקבוצה  ,ולא בהשפעת החברה עליה .

73ן

לאחר חתימת החוזים המשיכה חברת רסק " ו לטפל בהבאת המשפחות לארץ  .היא התקשרה עם
המשרד הארצישראלי בברלין בדבר הקצבת אשרות כניסה
לקרובי משפחתם של
סך  -הכל עלו
1 , 200 - 1 , 000

כ 6 -נ

המועמדים  ,מחשש

משפחות

לא " י  ,ולחלקן

הבריטית המרכזית ' .

76ן

סרטיפיקט לפועלים

800

עם

שאלה יסרבו לעלות לארץ  -ישראל בלעדיהם .

סרטיפיקט

בלבד  ,ואת

כמובן עלו עימם

74 ,ן

ואף ביקשה לסייע לה במתן אשרות

200

בעלי  -הון ( יג

),

שלחלקן היה הסכום של

הלא " י הנותרות קיבלו כהלוואות מכספי ' הקרן

איש נוספים ( תשעה גברים ושתי

11

75ן

נשים )

באמצעות

( ) ) 77 .י

ארגון היישובים באגודה שיתופית
נכל היישובים שייסדה הקימה חברת רסק " ו אגודה שיתופית  .זו הוקמה על  -סמך הנסיון שהצטבר

171

פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה מיום  17באוגוסט  , 1937אצ " מ  ,ג '  . 553 / 1032כשלב זה נקבע  ,שמיקום יישובה
יהיה האדמות שקיבלה החברה מהקרן הקיימת ליד גן  -חיים .

172

הסכם בין רסק " ו לקבוצת רקסינגן מיום

173

פרוטוקול ישיבת הנהלת החברה מיום

174

מכתב מנהלי החברה למשרד הארצישראלי בברלין מיום

27

175

מכתב מנהלי החברה למשרד הארצישראלי בברלין מיום

9

176

' הקרן הבריטית המרכזית ' כללה כספי מגבית שנאספה לסיוע ליהודי גרמניה בקליטתם בארץ  .על הקרן ראה
בהרחבה

177

 :אורן  ,ההתיישבות  ,עמ ' 12

2

12

בנובמבר

הערה

מכתב הנהלת רסק " ו לקרן הקיימת מיום

באוקטובר

23

או

 , 1937אצ " מ  ,ד '

, 1937

אצ " מ 57 /449 ,
בדצמבר

בינואר

. 5 / 1032
.

, 1937

אצ " מ . 57 / 555 ,

 , 1937אצ " מ ,

. 57 / 555

.

במאי

, 1938

אצ " מ  ,תיק שבי  -ציון  ,מסירת קרקע 5 / 1231 ,ואא

ונ) ו

עמירם אורן

ביישובים הקודמים שהקימו עולי גרמניה בני המעמד הבינוני  ,הל בסיוע המחלקה הגרמנית והן

ביוזמה פרטית  .בכפר  -שמריהו  ,ראשון היישובים  ,הציע זאת פינר  ,ועל  -פי תוכניתו תפקידה יהיה
לעסוק בנושאים הכלכליים  -המשקיים  .בבסיס הרעיון של האגודה השיתופית עמד הרצון להסיר את
נטל עבודות השירות מעל כתפי המתיישבים  ,ולהשאיר בידם אך ורק את עבודות הייצור החקלאי .

האגודה תטפל בקניית חומרי  -גלם  ,מכירת התוצרת

החקלאית  ,הספקת

מים והשגת אשראי  .רעיון

האגודה השיתופית  ,שהחל להתפתח בארץ בתקופת העלייה הראשונה ומצא ביטוי באגודת הכורמים

בראשון  -לציון וחברת ' פרדס ' בפתח  -תקווה  ,שינה צורה במושבי העובדים  .בניגוד למושבי

עובדים ,

שבהם האידאולוגיה החברתית  -פוליטית היתה קו מנחה בפעילות האגודה  ,ביישובים החדשים
שהקימו עולי גרמניה בני המעמד

הבינוני  ,עד

הקמת חברת רסק " ו  ,לא היה לאידאולוגיה כזאת כל

תפקיד בניהול האגודה  .היא היתה מכשיר לניצול היתרונות הכלכליים של השיתוף  ,ובמיוחד בכל
הקשור לקנייה ומכירה .

78ן

מנהלי חברת רסק " ו אימצו את הצעתו של פינר והקימו אגודה שיתופית בכפר  -שמריהו .
בפרוספקט שהופץ בין המעוניינים בהתיישבות במקום

ככתב ,

בין היתר  ,שכל תושבי היישוב

' יחויבו ' להיות חברי האגודה השיתופית  .כמו ביישובים האחרים  ,אף כאן נקבע  ,שהאגודה תקבל על

עצמה את הדגרת הביצים  ,קניית המספוא וחלוקתו  ,קניית הזרעים והזבלים  ,קירור החלב והובלתו
ומכירת התוצרת בעיר  .מנהלי החברה עמדו על דרישה זו של הצטרפות המתיישבים לאגודה
השיתופית  ,והכניסוה בצורת סעיף מחייב בחוזה ההתקשרות עם כל אחד

מהמתיישבים 79 .י

עם הקמת היישוב נקבעה ועדה  ,שתכין את תקנון האגודה ותדאג אף להקמתה  .למתיישבים
החדשים לא היה כל מושג וידע תאורטי בנושא הקואופרציה  ,ולכן ביקשו ללמוד מנסיונם של

אחרים  -חבריהם  ,עולי גרמניה בני המעמד הבינוני  ,שהקימו כארבע שנים קודם  -לכן את רמות -
השבים .

80ן

כחצי שנה לאחר העלייה לקרקע  ,בנובמבר

, 1937

נרשמה האגודה השיתופית אצל רשם החברות

הממשלתי תחת השם ' אגודת כפר  -שמריהו  ,אגודה חקלאית שיתופית בע " מ '  .מטרות האגודה  ,כפי

שנרשמו בתקנון  ,היו

:

לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים של חבריה בהתאם לעקרונות קואופרטיביים
וביית ור

:

א.

לסדר ולשפר את שווק התוצרת של החברים .

ב.

לסדר קניה משותפת של כל צרכי החקלאות של החברים .

ג.

לסדר הספקת מים לצרכי השקאה ושימוש ביתי .

ד.

להנהיג שיטות משופרות בחקלאות ולטפח בין החברים את השימוש בזרעים

נקיים ,

זבלים ומכונות חקלאיות חדישות ולארגנם למלחמה משותפת במחלות ומזיקים של
עצים ומקנה .
ה.

להשיג כספים למתת הלוואה לחברים בערבות מטרילית למטרות חקלאיות .

ו.

לעזור ביישוב סכסוכים בין חברים בדרכי שלום ולמנוע משפטים .

 52ך
178

ראה אורן  ,ההתיישבות  ,עמ '

בין רסק " ו

, 71 , 64 - 63 , 57 - 55 , 37 - 32

. 87 - 84

למתיישבים  ,תיק רסק " ו  ,ארכיון פינר .

179

חוזה התקשרות

180

מכתב חברי הוועדה אל קואופרטיב ' אל  -על ' ברמות  -השבים מיום
השבים .

22

באפריל

, 1937

ארכיון אל  -על  ,רמות -

חברת רסק " ו

ז.

( ) 1940 - 1934

בדרך כלל לעשות את כל הנחוץ לשם ארגון פעולות שיתופיות לטובת החברה  .י8ן

בתנאי כי האגודה תוציא לפועל את אותן הפעולות הנזכרות בתקנות אלה היה  ,שהאסיפה
הכללית תחליט עליהם מדי פעם ברוב של שני שלישים .

כמו בשאר האגודות

82ן

מוסדותיה היו האספה הכללית  ,ועד ההנהלה וועדת פיקוח .

השיתופיות ,

האספה הכללית היתה המוסד החשוב ביותר  ,שקבע את סדרי החיים ביישוב  .האספה הראשונה
ב 29 -

נתכנסה

בנובמבר

, 1937

והוחלט בה לאשר את תקנון האגודה 83 .י באספות הבאות נתקבלו כמה

החלטות חשובות שהעידו על אופי היישוב  ,כמו שיווק תוצרת  ,ההדגרה  ,הדרכה בנושא הלול  ,ואופן
הקנייה המרוכזת  .האספה אף ייפתה את כוחו של ועד ההנהלה לנסות להשיג אשראי למוסדות
שיתופיים מהבנק המרכזי .

84ן

ועד האגודה מנה חמישה חברים וניהל את האגודה ברוח התקנון שלה  .הנושאים שבהם טיפל

בתחילה היו קשורים בניהול צעדיהם הראשונים של המשקים  :ארגון של מכירת התוצרת  ,בעיקר
הירקות
ההדגרה

הזמנת תפוחי  -אדמה וזרעים

;

;

;

השגת אשראי וקביעת מחירים לתוצרת

;

טיפול בבעיות

והדרכה בנושא הלול  .אחד מתפקידיו החשובים היה ייצוג תביעות החברים כלפי חברת

רסק " ו  ,במיוחד בנושא הדרכת המתיישבים ובניית הבתים .
בנוסף לאגודה השיתופית  ,הוקמה

ב 1937 -

85ן

אגודת המים  .תפקידה היחיד בשלב זה היה להחליף

את חברת רסק " ו כמייצגת התושבים בפני חברת המים הארצישראלית  ,והיא_ ניהלה עם חברה זו את

המשא  -ומתן על כמות המים ומחירם  .בשלב מאוחר יותר עבר מפעל  -המים

בנוסף לתפקידים המשקיים  -הכלכליים  ,נקבע בסעיף

המוניציפלי  :עשיית

בחרה ועדות

ז ' של תקנון האגודה תפקידה החברתי -

' כל הנחוץ לשם ארגון פעולות שתופיות לטובת

שונות  ,כמו ועדת

לרשותה 86 .י

החברה '  .האספה הכללית

תרבות  ,חינוך  ,מסים ועוד  .הוועדה החשובה ביותר היתה ועדת

המושבה  ,שדאגה לנושאים המוניציפליים  ,כמו גביית מסים  ,מתן שיעורי עברית  ,נקיון הכבישים ,
ניקוז  ,תאורה

וקשר עם המוסדות .

7

"

בשדה  -וארבורג  ,כמו בכפר  -שמריהו  ,עוד בטרם הוקם היישוב החלה החברה בהכנת תקנון זמני
לאגודה השיתופית שלו .

88ן

גם כאן למתיישבים הראשונים לא היה כל מושג בקואופרציה  ,והם אף

לא נלהבו לרעיון  .יתירה מזו  ,הם חששו מפני התקשרות לכל התחייבות של שיתוף  -פעולה  .פיגר

וקרוליק מהתאחדות עולי  -גרמניה וויטליס  ,מנהל הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים  ,הסבירו להם
את מהותה של האגודה ואף שכנעו אותם  ,כי כדאי יהיה להם להקים אגודה שיתופית  ,שתהא זהה
לאלה שהוקמו עד כה ביישובים האחרים .

9

"

ן

כחצי שנה לאחר העלייה לקרקע  ,באוקטובר

181

182

נרשמה האגודה השיתופית אצל רשם

, 1938

נוסח זה הינו זהה לכל האגודות השיתופיות האחרות .
וראה עוד :

א ' פרידמן  ' ,האגודה החקלאית בתוך הכפר

תקנון האגודה מיום

. 1937

 7בנובמבר

שלנו ' ,

ח ' בניהו

מזכירות האגודה  ,כפר  -שמריהו  ,כפר  -שמריהו . 1978
מזכירות האגודה  ,כפר  -שמריהו .

183

פרוטוקול אספת החברים מיום

184

פרוטוקולים של אספות החברים

185

פרוטוקולים של ישיבות ועדת האגודה מדצמבר  - 1937מארס

29

בנובמבר

מ 16 -

, 1937

כדצמבר

186

ב ' הרצוג ,

187

ב ' הרצוג  ' ,מוסדות הכפר כתוך הכפר שלנו ' ,

188

סעיף

189

ראה לעיל  ,הערה

7

' אגודת המים בכפר שמריהו '  ,בכפר

בחוזר למתיישבים  ,לעיל  ,הערה . 154
. 152

( עורך ) 40 ,

שנה לכפר שמריהו  ,עמ ' . 42

19 , 1937

25 :

40

בינואר

 1938ו 2 -

, 1938

כמאי

, 1938

כפר  -שמריהו .

מזכירות האגודה  ,כפר  -שמריהו .

שנה לכפר שמריהו  ,כפר  -שמריהו

שנה לכפר שמריהו  ,כפר  -שמריהו

, 1962

עמ ' . 39

 , 1978עמ '

. 44 - 43

ן151

החברות הממשלתי  .תפקידיה כפי שהוגדרו בתקנונה  ,היו זהים לאלה של קודמתה מכפר -
שמריהו 9 " .י האגודה היתה אף זו שניהלה עם הקרן הקיימת  ,באמצעות רסק " ו  ,את הסדרת חוזה
החכירה ורכישות נוספות להגדלת שטחו של היישוב  .י9י

בתוכנית שהכין פיגר לשבי  -ציון היה שינוי לגבי שאר היישובים
הוא הציע להקים שתי אגודות שיתופיות .

האחת  ,תפעל

:

במקום להקים אגודה

בשיתוף עם האגודה בנהריה בכל הקשור

לענייני המשק  .הוא היה בדעה  ,ששתי אלה צריכות להקים אגודה משותפת לענייני

שיווק  ,דוגמת זו

הקיימת ברמות  -השבים  .האגודה השנייה צריכה לעסוק בשאר העניינים הציבוריים של

כולל אספקת

אחת ,

היישוב ,

מים 92 .י

עם הקמתו של היישוב  ,נוסדה בו אגודה שיתופית שונה מאלה שקדמו לה  .בין מטרותיה נמנו
ניהול ופיתוח משק חקלאי שיתופי

בשכירות

;

;

קבלת עבודות חקלאיות ואחרות מחוץ למשק  ,בקבלנות או

ארגון תעשיות שונות בתוך המשק

;

העסקת החברים בעבודות שונות ; מכירת התוצרת

החקלאית וקניית צורכי המשק ותושביו ; החזקת קופה משותפת  ,שאליה ייכנסו הכנסות החברים
*4ע12

ומתוכה יקבלו החברים את צרכי בתיהם ; שיפור מצבם הכלכלי  ,החברתי והתרבותי של החברים על -
190

תקנון האגודה מיום

191

תכתובת בעניין זה ראה

192

ראה לעיל  ,הערה

כאוקטובר 1938

14

156

.

:

.

,

מזכירות האגודה בשדה  -וארבורג .

.

אצ " מ תיק שדה  -וארבורג מסירת קרקע 5 / 1366 ,ואא .

חברת רסק " ו

ידי עזרה הדדית

ביטוח החברים ורכונם האגודה

;

;

( ) 1940 - 1934

הספקת השירותים החברתיים  ,תרבותיים

'

ובמיוחד הקמת בית  -כנסת  ,בית  -תינוקות  ,בתי  -ילדים ובתי  -ספר 9 .י

ומוניציפליים ,

למעשה היתה האגודה כאן הגוף האחראי לכל צורכי היישוב  ,בניגוד לאגודות האחרות שטיפלו

רק בעניינים הכלכליים  -המשקיים .
ביישובים שהקימה רסק " ו  ,כמו ביישובים אחרים  ,הפכה האגודה לגורם החשוב המקבל החלטות
והמוציא אותן לפועל  .הצלחתה של האגודה נבעה מההיענות המלאה והכנה של המתיישבים  .אף -

על  -פי שחופש כניהול חיי הפרט הנחה את אורח חייהם טרם עלייתם לארץ  ,הם הסכימו לקבל את
מרות הכלל מתוך רצון חופשי  ,למען ההתארגנות המוצקה של האגודה .

בית  -יצחק

הקמת

ביוני

, 1939

שלושה חודשים לפני פרוץ מלחמת  -העולם  ,החלה חברת רסק " ו  ,בשיתוף עם המדור

להתיישבות המעמד הבינוני  ,בהקמתו של יישוב נוסף  ,שלרשות מקימיו עמדה קרן גדולה בסך
10 , 000

לא " י .

בראשית

פגש פינר את גרטרוד פוירינג  ,אלמנתו של יצחק פוירינג  ,מפעילי ההסתדרות

1938

הציונית הגרמנית שהלך לעולמו שבועות אחדים קודם  -לכן  .זו סיפרה לו  ,כי בצוואתו הורה בעלה
לייסד קרן בסך

 10 , 000לא " י  ,שתשמש למטרה

ציונית שתיקבע על  -ידה  .הצעתה היתה להקים יישוב

לבני המעמד הבינוני  ,שבעלה המנוח הכיר היטב את בעיות קליטתם בארץ  .היא אף הוסיפה  ,שאם

הקרן הקיימת תקצה קרקע במקום מתאים  ,במרכז הארץ ובסמוך לעיר  ,תקדיש את כל כספי העזבון
החדש 94 .י

להקמת הכפר

פינר  ,שהחל בתפקידו כראש המדור להתיישבות המעמד הבינוני  ,במחלקה להתיישבות של
הסוכנות

95 ,ן

יעץ לה  ,שכספי הקרן יוקדשו להקמת יישוב על שמו של בעלה  ' -רמת  -יצחק '  .הוא

ביקש לרתום את הקרן למען סיוע למשפחות שיירשמו להתיישבות במשרד הארצישראלי בברלין ,

אך לא היה בידן מלוא הסכום הדרוש להקמת משק חקלאי

מלא 96 .י

בהקמתו של היישוב החדש הוחל רק שנה מאוחר יותר  ,וזאת בגלל עיכוב שחל ברכישת הקרקע

על  -ידי הקרן הקיימת .
באביב
193

.

.

תקנון האגודה  ,שהעבירה חברת רסק " ו לפיזר מגנזת הסוכנות היהודית צריפין  ,ארכיון אגף המעמד הבינוני  ,תיק

. 30
194

, 1938

במקביל לכניסת ראשוני המתיישבים לשבי  -ציון ושדה  -וארבורג וללא קשר

מיכל

1

.

יצחק פוירינג היה ממנהיגי ההסתדרות הציונית כגרמניה שעסק אף נמסחר והקים
הרצל '  -ארגון לסוחרים ואנשי כלכלה יהודים .

בסרף

, 1937

בגיל

, 47

ב 1934 -

ב 19 12 -

כהלברשטדט את ' ברית

עלה לארץ והקים בירושלים את ' בנק המסחר הכללי ' .

נפטר לאחר מחלה ממושכת  .סיכום על  -פי הפרק על משפחת פוירינג  ,בתוך טיוטת ספרר של

שאול מייזליש על תולדות בית  -יצחק אותה קיבלתי משלמה זונטהיימר  ,יישב  -ראש האגודה של בית  -יצחק .
הקמת מדור זה ראה בהרחבה

אורן  ,ההתיישבות  ,עמ ' . 55 - 51

195

על

196

על  -פי תחשיביו  ,מקורות המימון להקמת משק צריכים להתחלק באופן הבא  :הקרקע  ,שערכה  250לא " י  .תוקצה

:

על  -ידי הקרן הקיימת  :הכתים ייבנו מכספי הקרן  ,שיינתנו לכל משפחה בצורת הלוואה של
ובריבית של

2

אחוזים  :שאר ההוצאות יכוסו מכספי המתיישבים

( 800 - 500

200

לא " י

ל  25 -שנה

לא " י ) והלוואות מכספי המועצה למען

יהודי גרמניה (  200 - 50לא " י )  .פינר הציע לחלק את כספי הקרן בצורה
 40משפחות  ,שכל אחת תקבל  200לא " י ; השאר (  2 , 000לא " י ) יוקדש להקמת מדסד לקליטת
כזו  ,ש 8 , 000 -

לא " י מתוכם יוקדשו לקליטת
25

ילדים

מגרמניה ,

שישמש אף בית  -ספר לשאר ילדי היישוב  .להצעה זו ראה  :הצעה לקרן על שם יצחק פוירינג  ,תיק ישובים  ,ארכיון
פינר .

155

בית  -יצחק

להקמת

( ) 1948

הקרן ,

החליטו מנהלי רסק " ו להמשיך בהקמת יישובים חדשים  .הם הסכימו לוותר על

הקרקע שהיו אמורים לקבל ביקנעם תמורת רכישת
' הנוטע ' בסמוך לכביש נתניה  -טול  -כרם 97 .י

1 , 500

דונם על  -ידי הקרן הקיימת מחברת

על פיגר הוטל לנהל את המשא  -ומתן עם הקרן הקיימת

על רכישה זו 98 .י רק חצי שנה מאוחר יותר נדונה בישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת הצעת

הרכישה  ,אך היא

נדחתה 99 .י

בהצעה לרכישה היתה משבצת של
נתניה  -בית  -ליד  ,ו 600 -

1 , 500

דונם ,

שמתוכם

900

דונם היו בסמוך לכביש

דונם שנרכשו על  -ידי ' בני בנימין ' מערבים בדרום עמק  -חפר אבל טרם

הועברו לריתותם  .לפי דעתו של גד מכנס מחברת ' הנוטע '  ,ניתן יהיה להרחיב משבצת זו על  -ידי
רכישות נוספות  ,עד  2 , 000דונם  .הצעה זו לא התקבלה בגלל חילוקי  -דעות על מחיר הקרקע  .חברת

ע) ן12

' הנוטע ' דרשה

"

20

לא " י לדונם  ,ואילו הקרן הקיימת הסכימה

ריבת הנהלת החברה מיום

במאי

. 1938

197

פרוטוקול

198

שיחה בין רופין  ,פיזר ולנדסברג מיום

199

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת מיום  28בדצמבר

6

22

במאי

ל 15 -

לא " י בלבד .

אצ " מ  ,ה ' . 553 / 1032

. 1938

אצ " מ . 57 / 550 ,
, 1938

אצ " מ . KKLIO ,

י6
?

4

ן

206

,

גנן ,ן%ע גלליו
לןן /ן -- ,ן  -ן  -ן "
ו

)

מתץ

)

))

-

~

חפה ,

"

7
1942

" =1

~

ען

במכתביו לרופין וקפלן טען פינר  ,שמשבצת זו  ,הגדולה ביחס למשבצות שעליהן הוקמו

היישובים עד כה  ,מתאימה ליישוב משפחות מבני המעמד הבינוני  .לדעתו  ,ניתן יהיה ליישב מספר
גדול של משפחות בהוצאות נמוכות יותר  .כוונתו היתה ליישב את המשפחות שהגיעו לארץ וטרם
נמצא להן מקום

להתיישבות ,

וכן

משפחות שהחלו בארגון עלייתן בגרמניה  ,אוסטריה

וצ ' כוסלובקיה  .פינר ביקש משניהם לפעול אצל אוסישקין ולשכנעו שהקרן הקיימת תרכוש קרקע

זו  .לדעתו  ,ניתן יהיה להתפשר על מחיר של
הקיימת לשלם תשלים המחלקה הגרמנית .
לנדסברג  ,מנהלה

17 . 5

לא " י לדונם ואת החסר לסכום שמוכנה הקרן

200

של רסק " ו  ,ניסה אף הוא לפעול בכיוון זה  .במכתבו לאוסישקין העלה את

בעיית חוסר הזמן ומרחב התמרון המצומצם של החברה  .הוא הדגיש  ,שאם רסק " ו לא תעמוד

2 4

~

מכתב פינר לרופין מיום

. 553 / 905

19

בינואר . 1939

אצ " מ 57 / 767 ,

;,

מכתב פינר לקפלן מיום

29

כינואר

 , 1939אצ " מ ,

 2( 7ך

ק

עמירם אורן

בהתחייבויותיה למשפחות שהתקשרה עימן  ,תיכשל פעילותה שהחלה בארגון משפחות בארצות
האחרות  .י20

באביב

1939

פנה שוב פינר לרופין  ,במכתב זהה  ,תוך שהוא מדגיש את חשיבותה של רכישת

המשבצת הגדולה של

דונם ליישוב מספר גדול של משפחות .

1 , 500

הרכישה  ,והקרקע הועברה לרשות חברת רסק " ו .

202

203

החדש  ,בית  -יצחק  ,על 700

ביוני 939נ החלה רסק " ו בבניית היישוב

רק בקיץ

1939

בוצעה

דונם שהקצתה לה הקרן

הקיימת  .יישוב זה הוקם במתכונת זהה ליישובים הקודמים  -משק מעורב ביחידות של עד
דונם ומשקי  -העזר של

15

דונמים  .כשנה וחצי מאוחר יותר הוקמה ביישוב אגודה שיתופית .

2. 5

לאחר פרוץ מלחמת  -העולם הקימה חברת רסק " ו על יתרת משבצת הקרקע שנרכשה עוד שני
יישובים לעולי צ ' כוסלובקיה

;

במחצית

1940

את שער  -חפר

ל 25 -

משפחות על קרקע של ' בני

בנימין '  ,בסמוך ליישוב גן  -חפר שהוקם כמה חודשים קודם לכן ; ובמחצית

בין גן  -חפר ובית  -יצחק
הוקם מפעל

ל 20 -

שיתופי  ,בנוסף

1941

הקימה את נירה

משפחות נוספות מבני המעמד הבינוני מצ ' כוסלובקיה  .ביישוב זה

למשקים החקלאיים .

ג2

סיכום
הקמת חברת רסק " ו  -חברה ליישוב בני המעמד הבינוני  -מציינת שלב נוסף ביחסם של

המוסדות להתיישבות חקלאית של בעלי  -אמצעים  .אלה הגיעו למסקנה  ,כי לבני המעמד הבינוני יש
מקום בהתיישבות חקלאית  ,ועל  -כן יש לסייע בידם להגשימה  .אף שבראשית דרכה עסקה המחלקה

הגרמנית ביישוב בני המעמד הבינוני הן ביישובים קיימים ( מושבי  -עובדים ומושבות ) והן בהקמת

יישובים חדשים  ,הבינו ראשיה  ,ובמיוחד רופין  ,שעליהם למצוא מסגרת חדשה  ,אשר תפקידה
הבלעדי יהיה יישוב בני המעמד הבינוני  .בהזדמנות זו הם אף ביקשו להסיר מטלה זו מעל המחלקה
הגרמנית ולהשאיר בידה רק את הפיקוח על

הביצוע .

כוונתם של מייסדי החברה היתה  ,שזו תדאג לכל הקשור בהקמת היישוב ותלווה אותו בשלביו
הראשונים  .היא תעסוק ברכישת הקרקע  ,בנייתו הפיסית של היישוב  ,ארגון המתיישבים והבאתם

ליישוב מוכן  .החברה נועדה למלא תפקיד של חוליה מתווכת בין המוסדות והמתיישבים  ,חוליה
שהיתה חסרה בתקופת העלייה הרביעית  ,ומבחינה זו ניתן להשוות את תפקידה לזה של התנועות
המיישבות בהתיישבות העובדת .

אף שמנהלי החברה הדגישו בכל הזדמנות  ,שמטרתה היא לעסוק ביישוב המתיישבים  ,הרי
שבפועל התברר כי החברה שימשה צינור נוסף להעברת הון מגרמניה לארץ  -ישראל  .למן הקמתה

201

202
203
204

ץ12 ( 1

מכתב לנדסברג לאוסישקין מיום
מכתב פינר לרופין מירם

21

מכתב ויץ למנהלי רסק " ו מיום
עד ספטמבר

1941

יישבה

30

כאפריל
9

בינואר
, 1939

ביולי

, 1939

אצ " מ . 515 / 3914 ,

אצ " מ . 57 / 549 ,

, 1939

אצ " מ . 57 / 769 ,

רסק " ו על משבצת זו של  1 , 800דונם  108משפחות  ,רובן מגרמניה ומצ ' כוסלובקיה ,

 -הכל

בשלושה יישובים  -בית  -יצחק  ,שער  -חפר ונירה  -שלכל אחד מהם היתה אגודה שיתופית נפרדת  .בסך
הוקמו  72משקים של  16 - 15דונם כל אחד ו  18 -משקי  -עזר של  7 . 5 - 2 . 5דונמים כל אחד  .העלות ממוצעת להקמת

"

המשק היתה

900

לא " י  .קרן פוירינג עזרה

ל 40 -

משפחות בנית  -יצחק בבניית הבתים  ,וכן כסלילת הכביש הפנימי ,

הקמת בית העם ובניית גן  -ילדים  .ראה על כך דין  -וחשבון על עבודתה ההתיישבותית של רסק " ו בשנים

ת " ס  -תש " א  ,אצ " מ . 553 / 1033 ,

חברת רסק " ו

נקבע  ,שהרווח

( ) 1940 - 1934

העסקי  -הכלכלי לא יהיה תכלית קיומה של החברה  .עם הקמתה הוחלט  ,שהיא תשאף

לרווח מינימלי  ,ופעילותה תשתלב במסגרת פעילות ההתיישבות הלאומית  .לצורך כך אף

נקבע ,

שהון החברה יהיה מורכב הן מהון לאומי והן מהון פרטי  ,וכי הפיקוח והניהול יהיו נתונים בידי
נציגי המחלקה הגרמנית  .מחלקה זו העמידה את ההון ההתחלתי של

10 , 000

לא " י להקמת החברה

מקרנות שגויסו לקליטת עולי גרמניה  .שאר ההון גויס בעיקר בקרב משקיעים בארץ ובגרמניה  ,אשר
רכשו מניות ואיגרות  -חוב  ,כל זאת במסגרת הסכם ה ' העברה ' .
כבר בשלבי פעילותה הראשונים שאפו מנהלי החברה  ,שהיא תעסוק לא רק ביישוב בעלי
האמצעים מגרמניה  ,אלא תהפוך לחברה לאומית  ,שתפקידה יהיה יישוב כל בני המעמד הבינוני
בארץ .
שנה לאחר הקמתה  ,עוד בטרם הוכיחה החברה את עצמה והקימה את היישוב הראשון  ,היא

קיבלה את ברכתו של הקונגרס הציוני הי " ט ( קיץ

. ) 1935

לאחר קשיים רבים וממושכים  ,שעיקרם

היו רכישת קרקע מתאימה  ,הצליחה החברה בסוף שנת

להקים את היישוב הראשון שלה .

1936

במשך כשנה וחצי למן הקמתה השקיעה החברה את מרצה בהעברת כספים מגרמניה לארץ וברכישת
קרקעות  ,אשר תתאמנה למטרות הקמתה  .שתי פעולות אלה עיכבו את הפעילות ההתיישבותית של
רסק " ו .

הקמת שלושת היישובים הראשונים  -כפר  -שמריהו  ,שדה  -וארבורג ושבי  -ציון -

הוכיחה ,

שרסק " ו היא חברה בעלת אמצעים וכושר פעולה  .הקונגרס הציוני העשרים שנערך בקיץ

, 1937

קיבל מספר החלטות נוספות בעניין התיישבות המעמד הבינוני  ,בין היתר הגדלת ההון של מניות
החברה  ,על  -מנת שזו תוכל להרחיב את פעולותיה .
חברת רסק " ו הדגישה  ,שאין היא מתכוונת להיות קבלן של המתיישבים  ,אלא

חברת  -נאמנות ,

ובהקמת היישובים היא מימשה כוונה זו  .בפעילותה יצרה החברה דפוס  -עבודה שהוכיח את עצמו

רכישת קרקע על  -ידי הקרן
ליישובים  .לקראת שנת

הקיימת  ,הכנת

1939

:

תוכניות מיתאר משקיות ויצירת מסגרת ארגונית זהה

צברה החברה תנופה  ,עם הרחבת פעילותה בקרב קהילות בארצות

אירופה האחרות  ,אך זו פסקה לחלוטין עם פרוץ מלחמת  -העולם השנייה .
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) 1944

משואה לתקומה
יחיעם

ורץ

חגית לבסקי

161

הדיון נערך במסגרת המרכז לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה
העברית  ,ירושלים  ,ב " ו באייר תשמ " ט

( ) 31 . 5 . 1989

שאלת הפליטים היהירים במדיניות הציונית
יחיעם ויץ

המושג ' שואה ותקומה ' פתוח לפירושים שונים  .ניתן לראות בו קשר מיסטי  ,מטא  -היסטורי  ,בין
השמדת יהודי אירופה  ,בשנות הארבעים הראשונות  ,לבין כינונה של ריבונות יהודית בארץ -
ישראל  ,בשלהי אותו עשור  .יעקב טלמון כתב בהקשר זה על פירושים הנשמעים ' מלאומנים

קיצוניים ומאנשים דתיים מסויימים . . .
ההיסטוריה היהודית  ,בבחינת יסורי גאולה  ,פתח לתחיה  ,מחיר הגאולה ' .

המצהירים שהשואה היתה שלב הכרחי בדרמת
ן

עמדה אחרת ,

אידאולוגית  ,רואה בהשמדת יהודי אירופה הוכחה אפוקליפטית  ,סופית וניצחת לצדקת הציונות

ולכשלונן ואי -צדקתן של ההתבוללות  ,האוטונומיזם  ,הטריטוריאליזם ופתרונות אחרים שהוצעו

לבעיותיו ולמצוקותיו של העם היהודי  .ניתן להביא דוגמאות רבות להצהרות שעיקרן ראיית
השואה כהוכחה בלתי ניתנת לערעור לצדקת החלופה הציונית  .בק " ן  , 1945במפגש עם חיילי
הבריגדה  ,נשא אבא קובנר את נאומו המפורסם ' שליחותם של האחרונים '  ,ובו קבע  ,כי ארץ -

ישראל היא המחסום נגד המאכלת החדשה הנולדת בשדות מאיידנק  ,פונאר וטרבלינקה  -שם

ראו מיליונים ' כיצד נעשה הדבר  .באיזו קלות  .באיזו פשטות '  .ואילו דוד בן  -גוריון  ,בוועידה
הציונית שנערכה בלונדון באוגוסט  , 1945תמצת זאת במשפט
יהודית לא

יתכן ' .

:

' קיום העם היהודי בלא מדינה

2

הגישה השלישית  ,ההיסטורית  ,עומדת על עצם העובדה שמדינת  -ישראל נוסדה שלוש שנים

בלבד אחרי תום מלחמת  -העולם השנייה  .גישה זו באה לידי ביטוי בדבריו של ההיסטוריון אביתר
פריזל במאמרו ' חורבן יהודי אירופה  -גורם בהקמת מדינת ישראל ? '  ' ,שהתפרסם לפני כעשר

שנים ועורר הדים לא מעטים  .וכך הוא

כותב :

דעה מקובלת היא שחורבן יהדות אירופה תרם תרומה מכרעת להקמת מדינת

ישראל .

מבחינה יהודית  ,רווחת הדעה כי השואה דירבנה את העם היהודי למאמץ עליון  ,כביטוי

של ההכרה שרק מדינה יהודית תבטיח את המשך קיומו  .ומבחינת אומות העולם  ,קיימת
הסברה כי הזעזוע ונקיפת המצפון לנוכח הטראגדיה וממדיה הולידו את הנכונות לסייע
ביסודה של המדינה היהודית ולהכיר

בה .

האם דעות והנחות אלו עומדות במבחן הניתוח
 '2ן)

ך

דבריו  ,תעמוד במרכז

1

2

דיוננו .

י ' טלמון  ' ,ההיסטוריה האירופית כרקע
תשל " ה  ,עמ ' . 45
ד'

.

ההיסטורי ?

שאלה זו שמעלה פריזל בהמשך

בן  -גוריון  ' ,איו עתיד לנו בלי

לשואה '  ,השואה והתקומה ( הרצאות

ביום עיון )  [ ,יד

ביבא -אביב תש " ט  ,עמ ' . 213

מדינה '  ,במערכה  ,ד  ,תל
-

ושם ] ,

ירושלים

דיון

:

משואה לתקומה

א.
ב 10 -

בנובמבר  , 1938היום שבו הגיעו הידיעות על ' ליל הבדולה ' פורסם הדין וחשבון של ועדת

מומחים בראשות ג ' והן וודהד

) . ( Woodhead

הועדה סתמה את הגולל על תוכנית החלוקה של

' ועדת פיל '  ,בקובעה כי תוכנית זו אינה מעשית  .מלבד זאת  ,הבהיר הדין  -וחשבון להנהגה הציונית ,

כי מטרת בריטניה לפייס את הערבים ולבלום את גידולה של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,וכי
אפסו הסיכויים לפתרון שיהיה מקובל הן על ממשלת הוד  -מלכותו והן על התנועה הציונית  .בד-
בבד עם ההחרפה המתמדת במצב יהודי אירופה ירדה אפוא מעל הפרק כל אפשרות לפתור את

בעיית הפליטים באמצעות הקמת מדינה יהודית בחלק מארץ  -ישראל  .בצל סמיכות המועדים בין
פרסום הדין  -וחשבון לבין ' ליל הבדולח ' נוצר בקרב הנהגת היישוב חשש עמוק שמא גורלה

ועתידה של ארץ  -ישראל ומצוקת יהודי אירופה ייתפסו כשתי בעיות נפרדות  ,שיש לפתור כל אחת
מהן בנפרד  ,וייעשה נסיון לפתור את בעיית יהודי אירופה במקומות אחרים  ,לא
בכינוס שהתקיים

ב2-

בדצמבר

1938

בארץ  -ישראל .

ביוזמת הוועד הלאומי  ,ניתח בן  -גוריון את אירועי ' ליל

הבדולח '  .הוא דיבר על ' הפוגרום הנאצי '  ,ואמר  ,כי הוא אות לכך שהעם היהודי ואומות העולם

עומדים לפני בעיה חריפה של מאות אלפי  -ואפשר מיליוני  -פליטים  .מסקנתו היתה  ,כי

' יצופו תוכניות אידאולוגיות טריטוריאליסטיות גם בקרב היהודים וגם בקרב הגויים '  .אך הוא ציין ,

כי אינו מאמין בפתרון הבעיה על  -ידי העברת אלפי פליטים לארצות שונות
האפשרי הוא

ארץ  -ישראל .

4

;

הפתרון היחיד

אולם  ,למרות דיבורים אלה  ,נוצרו חששות מעליית משקלם של

פתרונות לא  -ציוניים  ,כמו הפתרון הטריטוריאליסטי  .בראשית דצמבר

1938

אמר ברל כצנלסון  ,כי

אילו ארץ  -ישראל עמדה במרכז ההתרחשויות  ,ההתעוררות בקרב יהודי אירופה בעקבות ' ליל
הבדולח ' היתה עשויה להיתרגם לפתרון ציוני  .אולם  ,אם ארץ  -ישראל ' אינה קיימת '  ,המצוקה
היהודית עלולה להיתרגם לפתרונות אחרים  ,אנטי -ציוניים  .ברל  ,שהביע חשש מפריחת פתרונות
אלה  ,סיכם את דבריו במלים הבאות
להיעקר גם

ארץ  -ישראל ' .

5

:

' היהודים נעקרים ומתכוננים לעקירה  ,אבל עם זה יכולה

בישיבת מרכז מפא " י  ,שהתקיימה ב  7 -בדצמבר  , 1938אמר בן  -גוריון

 -בתגובה להצעה להעביר ילדים יהודים מגרמניה לבריטניה  -כי אם ידע שניתן להציל את כל

הילדים היהודים בגרמניה על  -ידי העברתם לאנגליה או להציל את מחציתם על  -ידי העברתם
לארץ  -ישראל  -יבחר באפשרות

השנייה .

6

נדמה לי  ,כי יש להבין משפט זה  ,שזכה ועדיין זוכה

לפרשנויות רבות ושונות  ,על רקע החרדה מפני העלאת תוכניות נפרדות לפתרון בעיית הפליטים
ולפתרון בעיית

ארץ  -ישראל .

חרדה זו גם היתה הרקע לשינוי יחסו של בן  -גוריון לעלייה הבלתי  -לגאלית  .עד נובמבר , 1938

כל עוד סבר כי ניתן להגיע להסדר כלשהו עם הבריטים  ,התנגד בן  -גוריון  -שלא כברל כצנלסון

ויצחק טבנקין  -לעלייה הבלתי  -לגאלית  .אך בעקבות אירועי נובמבר

ויצא בתוכנית הידועה בשם
נ
4

מולד ,
בעניין זה ראה

' מרד

העלייה '  ,שעיקרה עלייה בלתי  -לגאלית

 ( 250תש " ם )  ,עמ ' 1 - 21נ [ להלן :
:

5

מובא שם  ,עמ '

6
7

ראה " :

פרתל] .

עמ ' 126

תשמ " ט )  ,עמ '

קנן) ן

( תשמ " ד)  ,עמ ' . 106

. 115 - 114
הישיבה  ,אמ " ע ,

אבינרי  " ' ,מרד העלייה "
; 157 -

המונית .

7

א ' כוכבי  ' ,הנהלת הסוכנות ומצוקת יהודי גרמניה ואוסטריה מ " האנשלוס " ועד פרוץ מלחמת

העולם השניה '  ,דפים לחקר תקופת השואה  ,ג
ראה  :פרוטוקול

1938

שינה את עמדתו ,

. 23 / 38
:

תכניעו של בן  -גוריון לעליה בלתי  -לגאלית '  ,קתדרה ,

" ורן  ' ,עמדתם של דוד כן  -גוריון ויצחק טבנקין כלפי שואת יהודי

. 188 - 173

44

( תמוז

תשמ " ז ) ,

אירופה '  ,קתדרה  ( 51 ,ניסן

בן  -גוריון סבר  ,לדברי שבתי טבת  ,כי

' אסון הוא

כח ' .

8

בישיבת מועצת מפא " י  ,שהתכנסה

ב 19 -

בינואר  , 1933כלומר  ,פחות משבועיים לפני שעלה היטלר לשלטון בגרמניה  ,העלה בן  -גוריון את

השאלה ' אם . . .

לא הגיעה השעה הדוחקת להפוך את המצוקה היהודית הגדולה  ,את החורבן של

היהדות בכמה ארצות למנוף ? '  ,וכן שאל ' אם יש אולי אפשרות להפוך את אסון היהדות לכח

מפרה ? ' .

9

בבסיס שתי שאלות אלו עמדה הערכתו  ,כי הציונות שינתה פניה

יחידי סגולה  ,שעלו לארץ מתוך חזון ואמונה ,

הפכה . . .

;

' מתנועת חלוצים ,

לתנועה רחבה של מבקשי

הצלה . . .

[ נעשתה ] בן  -לילה לתנועת מהגרים המונית ' 0 .ן הכוח הנובע מן המצוקה היהודית הוא שעשוי
להביא לכך שהציונות תשיג את מטרתה  ,בתנאי שכוח זה  ,כולו או רובו המכריע  ,יופנה לארץ

ישראל .

ב.
התפיסה כי יש לפתור במשולב את בעיית הפליטים היהודים באירופה ואת בעיית ארץ  -ישראל
רווחה עד שלהי שנת  , 1942מפני שההנהגה הציונית לא העריכה נכונה את השלכות המלחמה על
טבת  ,קנאת דוד  ,הקרקע הבוער  ,תל  -אביב

8

ש'

9

שם  ,עמ '

10

שם ,

. 284

שם .

מזוודות עולימ בנמל תל  -אביב ( אוקטובר

) 1938

 , 1987עמ '

. 423

דיון  :משואה לתקומה

שתי בעיות אלו  .היא התעוררה רק בסוף נובמבר  , 1942כאשר התברר  ,כי יהדות אירופה עומדת
בפני השמדה פיסית טוטלית  ,עד  ,אז התחושה היתה  ,כי בעיית הפליטים  ,כפי שהיתה מוכרת

במושגי שנות השלושים  ,עתידה להתרחב  ,אך לא לשנות את פניה באופן דרסטי  .מצד אחר  ,היו
שסברו תחילה  ,כי מלחמה זו היא ההזדמנות להשגת מטרותיה של התנועה הציונית  ' .מלחמת -

העולם הראשונה העניקה לנו את הצהרת בלפור ואילו מלחמת  -העולם השנייה תעניק לנו מדינה '

נאמר לא אחת  ,לפחות לפני שהתברר עד כמה ערערו אירועי המלחמה את כל המערכות .
בתוכניות שהעלה דוד בן  -גוריון במהלך שנת  1941היו הפליטים מרכיב רב חשיבות  .בפברואר
1941

שב בן  -גוריון מביקורו הראשון בארצות  -הברית  ,ועד שעזב את הארץ שוב  ,ביולי אותה שנה ,

ניסה לעשות נפשות לתוכנית שעיקרה העברה מהירה של מיליוני יהודים  -לרוב נקב כמספר
חמישה מיליון  -מאירופה
במארס

בין

1941

לארץ  -ישראל  ,עם גמר המלחמה  ' ,כאומה העומדת ברשות עצמה ' .

הוציא את תוכניתו בכתב  ,והעבירה לעיון עמיתיו בהנהלת הסוכנות  .בתוכנית נכתב ,

השאר :

המגמה המדינית של הציונות בשעה זו היא להביא לידי כך  ,שבסוף המלחמה יוקם בארץ
משטר אשר יכוון לאפשר עליה והתיישבות של המוני ישראל בקנה מידה ממלכתי ,
ותוענק סמכות ממשלתית ויכולת כספית לנציגות העם היהודי ( הסוכנות היהודית או
הממשלה היהודית ) לבצע העברה מהירה של מיליוני יהודים והושבתם כאומה העומדת
ברשות

עצמה  .יי

בן  -גוריון ראה במלחמה ' הזדמנות נדירה ויחידה במינה להשיג את " הפתרון הציוני "  ,הפתרון
האמיתי היחיד לבעיית העם היהוד " 2 .י הוא קיווה  ,כי המעמד המרכזי של שאלת הפליטים
בתוכניתו והמספר  ,הדמיוני משהו  ,שבו נקב  ,ימנעו את התרת הקשר בין בעיית הפליטים לשאלת

ארץ  -ישראל  .בגרסה מפורטת של התוכנית  ,שאותה הגיש בלונדון באמצע אוקטובר  , 1941כתב
בעניין זה

:

-,

נעשה עכשיו נסיון מכוון להפריד בין שאלת או

ישראל ובין שאלת היהודים  .נסיון זה

אינו מיוחד למחברי ' הספר הלבן ' וחסידיו בלבד  ,יש גם ידידים  ,שאינם מצדיקים את
מזימות ' הספר

הלבן ' ,

התומכים בהפרדה זו  .יתר על כן  :יש גם יהודים  ,ואפילו ציונים

המחייבים את ההפרדה  ,כי אין ארץ  -ישראל מיועדת  ,לדעתם  ,לפתור את שאלת

הפליטים . . .

הפרדה זו מתכחשת לתכנה ויעודה של הציונות  ,מעמידה בסכנה את

עתידנו היהודי בארץ ומפקירה את היציאה היהודית לאשליות והרפתקות

כושלות .

3ן

יש להעיר  ,כי עד פררן המלחמה היתה המטרם להביא לכך שמרבית הפליטים שיצאו מאירופה
יגיעו לארץ  -ישראל  ,אך לא הוצגו תוכניות שמשמעותן ' הגירה טוטלית '  ,כלומר  ,הוצאת מרבית

יהודי אירופה מיבשת זו והעברתם לארץ  -ישראל  .לפני המלחמה עמדה זו היתה נחלתה של
התנועה הרוויזיוניסטית  .קשריה של תנועה זו עם ממשלת פולין נבעו  ,בין השאר  ,מנכונותה לשתף
פעולה עם הפולנים בעידוד וארגון של יציאת יהודים המונית  .הדבר הביא לכך שהפולנים ראו
ברוויזיוניסטים שותפים לשאיפתם ליצור מצב שבו התנועה הציונית תודה בחוסר הטעם בהמשך
נ

1

12
13

בן  -גוריון הכתיר את תוכניתו ככותרת ' קווים למדיניות ציונית '  .ראה
ח באואר  ,דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית  ,תל אביב , 1966

ביבא -

טפת ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 376
ד ' בן  -גוריון  ' ,יעודי הציונות כשעה זו '  ( ,לעיל  ,הערה

 ) 2עמ '

:

טבת ( לעיל  ,הערה

עמ '

. 14- 13

. 195

 , ) 8עמ ' ; 380 - 376

 65ן
VV

ועידת בילטמור

( מאי

) 1942

המאבק על זכויות יהודי פולין  ,ותמקד את עיקר תשומת  -ליבה ומאמציה בהכנות ליציאתם  .עמדת

הרוויזיוניסטים היתה מנוגדת לעמדת מרבית מנהיגי הציונות  -הפולנית והעולמית -
שהמשיכו לראות בהגנה על זכויות היהודים עמדה ציונית בסיסית  ,וסירבו להיכנע למה שנתפס

על  -ידם באותה עת ככניעה לסחטנותו של משטר אנטישמי מובהק .

14

בזמן המלחמה  ,עוד לפני

שנתבררו הידיעות על השמדתם המוחלטת של יהודי אירופה  ,השתנתה עמדה זו  .מעתה לא התנהל

הוויכוח בשאלה זו עם הרוויזיוניסטים  ,אלא עם הלא  -ציונים  .העמדה  ,כי אחרי המלחמה יש

להיאבק על שיקום חיי היהודים בארצות מוצאם  ,נתפסה כעמדה לא  -ציונית  ,שנגדה יש להיאבק
בתוקף 5 .י

הצורך לפתור את בעיית הפליטים עלה כעניין מרכזי גם בוועידת בילטמור במאי  , 1942וגם

בוויכוח על אישור החלטותיה  ,שנערך בירושלים באוקטובר  -נובמבר  , 1942כלומר  ,פרק  -זמן קצר
ביותר לפני שנתבררו הידיעות על

ההשמדה .

למרות סמיכות זמנים זו  ,ועל  -אף שלמשתתפי

הדיונים לא היה ברור אם עד גמר המלחמה באירופה ייוותרו מיליוני יהודים  ,גם בוויכוח זה דובר
עדיין על מיליוני פליטים שיגיעו ארצה  .בוויכוח שהתקיים בהנהלת הסוכנות ב  6 -באוקטובר

אמר בן  -גוריון

1942

:

תפקיד הציונות לאחר המלחמה הוא לקחת באמצעים ממלכתיים  ,במסשטוים [ סדרי
14

15

1 )16

ראה  :ד ' אנגל  ' ,הברית הנכזבת
( תשמ " ו)  ,עמ ' . 336 - 333
כבר בשנת

1941

:

התנועה הרוויזיוניסטית וממשלת פולין הגולה  , ' 1945 - 1939 ,הציונות  ,יא

דיבר בן  -גוריון על מתן שוויון זכויות ליהודים בארצות מוצאם עם גמר המלחמה כאחד

 ,הפתרונות הכוזבים ' לבעיה היהודית  ,שנגדם חייבת התנועה הציונית להיאבק  .ראה כעניין זה דבריו במרכז
מפא " י  19 ,במארס  , 1941אמ " ע  . 23 / 41 ,בהקשר זה יש לציין  ,כי כדי לגייס את תמיכתם של חוגים לא  -ציוניים

בקרב יהדות ארצות  -הברית התחייב בן  -גוריון  ,כי הקהיליה היהודית שתקום בארץ  -ישראל לא תשפיע על מעמד
היהודים בארצות השונות  .בעניין זה ראה

:

'American Jewry and the Holocaust :

Penkower ,

 .א 4 .נ

 . 98ק 0 . 2 ( Spring 1985 ( ,א From Baltimore 10 the American Jewish Conference ' , Jss~ XLVII ,
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גודל ] אחרים שני מיליונים יהודים להושיב אותם בארץ  -ישראל בבת  -אחת  ,להעביר שני

מיליונים יהודים  ,את הדור הצעיר מאירופה  .אם ישאר עוד  ,להושיבו בארץ  -ישראל ,
במקום לפרנס אותו בגטאות  ,לתת להם עבודה [ ההדגשה כאן ולהלן שלי ,

י " ו] .

ג.
הידיעות על השמדת יהודי אירופה יצרו בתחילה  ,משלהי

1942

עד אביב

, 1943

את הרושם  ,כי

באירופה לא ייוותרו כלל יהודים  .מבחינה ציונית ויישובית  ,היו לכך השלכות חמורות  -לא רק

שיהודי אירופה מושמדים ; זהו גם סופו של המפעל הציוני  .ללא יהדות אירופה אין למפעל זה
טעם  ,אין עתיד ואין תקומה  .פנחס לוביאנקר ( לבון )  ,מראשי מפא " י ומנהיג גורדוניה  ,תנועת נוער

חלוצית שנוסדה בגליציה וכל עתודותיה באו ממזרח  -אירופה  ,קבע  ,כי נחרבת ומושמדת
' הפוטנציה היוצרת העצומה שהיתה חבויה ביהדות אירופה '  ,ושאל ' מנין יבואו הגרעינים הבונים
והיוצרים שיהפכו את תהליך ההצלה לתהליך של השתרשות לאומית ? ' 6 .י אברהם האפס  ,חבר
קבוצת דגניה ב '  ,מראשי חבר הקבוצות וחבר משלחת ההסתדרות הראשונה אל ' החלךן ' בפולין

בשנת  , 1925כתב  ,כי ' עם אובדן המקור הזה [ יהדות אירופה ] נשמט מאתנו הגורם העיקרי  ,היסודי ,

המרכזי ' .

7ן

זלמן רובשוב ( שז " ר ) שאל ' היודע ישראל מה אבד לו בווארשה

הכותרת של גולת ישראל באירופה

!

זו ?

וארשה  ,גולת -

וארשה  ,המצבר הכביר ביותר של היוזמה היהודית ! ' .

8ן

ואילו

בן  -גוריון  ,שכדרכו התבטא בחדות  ,אמר בסתיו  , 1943כי ' אם חס וחלילה יהדות אירופה הנשארת
תושמד  ,מה יהיה אז גורל התקווה של עם

ישראל ?

מה יהיה גורל הישוב היהודי בארץ

?

אינני

רוצה כלל לחשוב על זה  ,יותר מדי הדבר הזה איום ' 9 .י
מרכיב נוסף  ,הקשור בתגובה זו  ,היה חיפוש  ,נואש לעתים  ,אחרי קיבוצים יהודיים שימלאו את

מקומם של יהודי אירופה בכל הקשור למפעל הציוני ולבניין הארץ  .שני הקיבוצים העיקריים
שלהם הועד תפקיד זה היו יהודי ארצות המזרח  -צפון אפריקה והמזרח התיכון  -והפליטים
היהודים שהתרכזו בחלקיה האסייתיים של

ברית  -המועצות .

20

גם בחוגים יהודיים בארצות  -הברית נשאלה השאלה ' כיצד ניתן לתבוע מדינה יהודית בארץ -
ישראל  ,אם לא נוכל להוכיח שמיליוני יהודים זקוקים לה  ,או יתרה מזו  ,רוצים אותה ? '  .י2
אולם באביב

1943

ובק "ן של אותה שנה מתגבשת הצעה כי למרות ממדי ההשמדה  ,ייוותרו

אחרי המלחמה יהודים באירופה  ,תיוותר שארית -פליטה  .אנשי המשלחת הארצישראלית בקושטא
הדגישו זאת הן במכתביהם והן בדיווחיהם בעל  -פה  ,בעת ביקוריהם בארץ  .גם גזבר הסוכנות ,
אליעזר קפלן  ,שביקר בקושטא במארס  , 1943הזר ובפיו הבשורה  ,כי למרות ידיעות האימה  ,עדיין
נותרו באירופה

16

יהודים .

22

פ ' לוכיאנקר  ' ,הנוער מול פני האסון '  ,הפועל הצעיר  31 ,בדצמבר

. 1942

כאפריל . 1943

17

א ' האפט  ' ,הציונות בשעה זו '  ,הפועל הצעיר ,

18

ז ' רובשוב  ' ,לא תנחומים כי אם הצלה ! '  ,נאום באסיפת הנבחרים  22 ,בפברואר  , 1943בחצר המטרה  ,ירושלים
תשל " ה  ,עמ '

1

. 279

(

20

מתוך דבריו בכינוס למען מגבית ההתגייסות וההצלה  ,ירושלים  23 ,כספטמבר  , 1943אצ " מ . 5 / 25 - 5183 ,
ראה  " :וקן  ' ,עמדות וגישות במפלגת פועלי ארץ  -ישראל כלפי שואת יהודי אירופה  , ' 1945 - 1939 ,חיבור לשם

21

קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשמ " ח  ,עמ ' . 104 - 99
ראה  :וקן ( לעיל  ,הערה
22
פנקוור ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 99 - 98

19

7ש

 , ) 20עמ '

. 104 - 99

~

יחיעם ויץ

הדגשת חשיבותה הפוליטית  -הציונית של שארית  -הפליטה קשורה  ,במידה רבה ביותר  ,בביקור
שערך משה שרתוק  ,ראש המחלקה

המדינית של הסוכנות  ,בקושטא  ,בקיץ . 1943

עם שובו אמר כי

יש צורך ליצור קשר עם היהודים שנותרו באירופה  ,ולעזור להם ככל האפשר  .צורך זה נתפס לא רק

כמטרה כשלעצמה  ,אלא גם ' לשם הפעלה ציונית '  .הפעלה זו נחוצה מאחר ושארית  -הפליטה

שתיוותר היא ' היסוד העיקרי שאנחנו מנסים לבנות עליו בנין מדיני ' .

23

האפשרות ששארית  -הפליטה תשקם את חייה לאחר המלחמה בארצות מוצאה נתפסה לא רק

כאפשרות שיש לשוללה על הסף  ,בחריפות ובתקיפות  ,אלא כסיוט ממש  .בשלהי

1943

הגיע לארץ

מקושטא זאב שינד ( ' דני ' )  ,חבר קיברן איילת  -השחר שהיה מנציגי המוסד לעלייה ב '

בקושטא .

בדיווחו 24על יהודי ארצות הבלקן הדגיש  ,כי האלטרנטיווה הציונית רחוקה עד מאוד מיהודים

אלה  .ובסיכום דבריו אמר  ,כי ' היהודים אינם מוכנים כל כך לצאת לארץ  .כפי שישנה בחצן  -לארץ
אידאליזציה של הארץ  ,כך ישנה בארץ אידאליזציה של הגולה  .אנחנו חייבים לדעת את

האמת ' .

דבריו הביאו את יוסף שפרינצק  ,שלקח חלק בדיון שהתקיים אחרי כן  ,לומר  ,כי ' יכול לקרות דבר
כזה  [ ,שאחרי המלחמה ] בפולין יהיה טוב וביוגוסלביה יהיה טוב ומיליוני יהודים לא [ ההדגשה

במקור  ,י " א ] יחתמו על פטיציה

ציונית ' .

גם המצב שבו יהודים אלה לא ינסו לשקם את עצמם בארצות מוצאם  ,אלא יהגרו לארצות

אחרות ומעבר לים  ,אך לא יגיעו לארץ  -ישראל  ,נתפס כמצב בלתי נסבל  ,שאין להשלים עימו בשום

פנים ואופן  .אמנם  ,בעיצומה של ההשמדה אפילו בן  -גוריון  ,שעמדותיו בנושא זה היו רדיקליות
ובלחי  -מתפשרות  ,תמך בתוכניות הצלה שונות  ,שמשמעותן לא היתה העברה מיידית של הניצולים

לאוץ  -ישראל .

25

אולם  ,מטרתה העיקרית של האסטרטגיה הציונית כלפי שארית הפליטה היתה

להביא לכך שהשרידים יגיעו לארץ  -ישראל  ,ואליה בלבד  .אחד מתפקידיהם המרכזיים של

32

הצנחנים  ,שנשלחו מהארץ לאירופה  ,היה להטות את הכף בקרב שארית הפליטה לטובת החלופה
של עלייה לארץ  -ישראל  ,אם  -כי ברבות הימים נכתב  ' :שליחות האלמונים  -הצנחנים ואחרים -

היוצאים לארצות אויב לפעולות הצלה '  26 .עניין זה בא לידי ביטוי בעדויות רבות מאותה תקופה .

27

גם העלייה הבלחי  -לגאלית מרומניה בשנת  , 1944בשעה שליהודי רומניה לא נשקפה סכנה  ,היתה

קשורה בעיקר למאבק על נפשה של שארית  -הפליטה  -מתוך רצון להיאבק בקומוניסטים על
השליטה ברחוב היהודי ועל נפשם של

היהודים .

28

ד.
החל באביב  , 1943אחרי שהתברר כי לתוכניות ההצלה הגדולות  ,נוסח תוכנית טרנסניסטריה  ,אין

23
24

ץ
~

()

ראה  :דיווחו של שרתוק למרכז מפא " י  24 ,באוגוסט  , 1943אמ " ע ,
דיווחו למרכז מפא " י  15 ,בדצמבר  , 1943אמ " ע . 23 /43 ,
( לעיל  ,הערה

 ; 24 /43ודן

( לעיל  ,הערה

 , ) 20עמ '

. 98 - 97

. 177

25

ראה  :וקן

26

מ ' ברסלבסקי  ' ,יצחק טבנקין  -ציוני דרך '  ,א ' פיאלקוב ו " רבינוב " ן ( עורכים )  ,יצחק טבנקין  :פרקי חיים ,

ר

אפעל תשמ " ב  ,עמ '
27

. 95

ראה  ,למשל  :דברי ש ' מאירוב ( אביגור ) במזכירות מפא " י  24 ,בספטמבר  , 1944אמ " ע  ; 24 /44 ,דברי משה קליגר ,
מפעיליו המרכזיים של ' הקיבצן המאוחד ' בנושא הגולה  ,במועצת ' הקיבצן המאוחד '  ,נען  12 ,בינואר  , 1945צרור
מכתבים

28

 , ) 7עמ '

ראה

 :ורן

. .

, ) 25 1 1945 ( , ) 225 ( 160

( לעיל  ,הערה

 , ) 20עמ '

עמ ' . 157
. 125 - 123

בן  -גוריון ברכבת בדרך
לבולגריה ( דצמבר

סיכוי ,

29

הופנתה עיקר תשומת  -ליבה של הנהגת היישוב לשאלות הקשורות

בשארית  -הפליטה .

אפילו את העיסוק בפרשת קסטנר  ,בשנת  , 1944ניתן לראות כחלק מהתפיסה שראתה בשאלת
גורלם ועתידם של השרידים שאלה בעלת חשיבות מכרעת לעתידם של המפעל הציוני ושל

היישוב  .דינה פורת טוענת בעניין זה  ,כי לצד החרדה לשלומם של יהודי הונגריה  ,ובנוסף לרצון
הכן לעשות הכל כדי לסייע בהצלתם  ,יהדות זו היתה  ,ערב סיום המלחמה  ,ריכוז הפליטים העיקרי
שנותר באירופה  ,ולכן היתה להצלתה  ,מעבר למשמעות היהודית והאנושית  ,גם משמעות ציונית
ויישובית שלא ניתן היה להתעלם ממנה  .ואלה דבריה

:

יתכן שההנהלה [ הנהלת הסוכנות ] השקיעה זמן ומרץ בפרשת ברנד גם משום שעד אז לא
הצליחה להציל יהודים במספרים ניכרים  ,ומשום שסוף המלחמה התקרב והלך והחלו
כבר הדיונים הבינלאומיים שהיו עתידים להכריע את גורלו של היישוב  ,וההנחה היתה

שכל יהודי משארית  -הפליטה אשר יתמוך ביישוב שהציל אותו ויביע את רצונו לעלות
ארצה  -יהווה נימוק ולחץ להשגת הישגים מדיניים  .באביב  , 1944כאשר נכבשה
הונגריה בידי הגרמנים  ,כבר היתה ההנהלה שקועה

בתוכניות של ימי שלום . . .

ודברה

שוב על עליה ולא רק על הצלה  .הרעלן שגם יהדות הונגריה  ,רומניה ובולגריה תושמד ,
פירושו היה

שיפוג הטעם למאבק על הקמת מדינה . . .

כל את בן  -גוריון  ,במאבקם על הצלת יהודי

הונגריה .

[ זה הניע] הן את ההנהלה  ,וקודם
30

ניתן למצוא שלושה טעמים להתרכזות הנהגת היישוב בשאלות הנוגעות להצלת שארית -הפליטה .
ראשית  ,העיסוק בשאלות אלה היה עיסוק לא במתים אלא בחיים ; לא בהווה העגום והטרגי  ,אלא
בעתיד  ,שלבטח יהיה טוב יותר .כך ניתן היה להתמודד עם מציאות האימים באירופה בדרך

עקיפה  ,מרוחקת ומורכבת  ' .לא נוכל לברוח מפני הרגשת אין אונים  .מי שאינו מודה בכך אינו דובר
29

ראה  :דינה פורת ,

הציונות  ,ט
30

' פרשת טרנסניסטריה

(  , ) 1984עמ '

ומדיניות ההנהגה הציונית באוץ  -ישראל לנוכח השואה , ' 1943 - 1942 ,

. 284 - 259

הנ " ל  ,הנהגה במילכוד  ,תל  -אביב

 , 1986עמ '

. 388 - 387

ן161

) 1944

עולי

' פאריטה '

מורדים לחוף
בנוכחות קהל

,

אמת עם עצמו ' אמר מאיר יערי בשנת  . 1943ן 3ההתמקדות בשאלת הצלת שארית  -הפליטה העניקה
אפשרות להתחמק מעימות עם חוסר אונים זה  ,שמבחינתו של בן  -הארץ  ' ,הישראלי החדש '  ,היה
1

קשה .

22

תל  -אביבי כל  -כך
שנית רדיפת יהודי אירופה בשנות השלושים והשמדתם בשנות הארבעים סיפקה לציונות את
באוגוסט 1939

.

ההוכחה  -המרה והנוראה אך גם הסופית  -בצדקת דרכה ובכשלונן המוחלט של החלופות
האחרות לפתרון בעיותיו של העם היהודי  .אותה עת רווחו ביותר ביטויים כמו ' כאן [ ה ] מקום

ליתום היהודי  ,לשארית -הפליטה  ,מקום לעתיד של חיים ולא רק למות '  ' ,שום דבר לא יצילנו חרן
מהמפעל הציוני '  ,או ' המפעל הציוני  -בו ההצלה לקיום העם הזה ' ,

32

וביטויים כאלה העידו עד

כמה  ,מבחינתם של רבים ממנהיגי היישוב  ,היתה הציונות ' נעלה מכל ספק  ,שלמה כאמונה '  .זאת

ועוד  ,רבים ממנהיגי היישוב באותה עת  -בן  -גוריון  ,ברל  ,טבנקין  ,שפרינצק  ,דוד רמז  ,יצחק בן -
צבי ואחרים  -היו אנשי העלייה השנייה  .מבחינתם היתה הציונות יותר מהשקפת עולם רציונלית

ומבוקרת ; היא היתה  ,במידה רבה  ,תחליף לדת שממנה התפקרו  ,לבית אבא שאותו עזבו ובו מרדו
ולמהפכה שממנה התאכזבו  .בנוסף לכך  ,המאבק על עצם הקיום בארץ ועל עיצובה של חברה
חדשה גבה מהם מחיר כבד  ,והביא אותם לתבוע מאחרים מחיר דומה  .לנוכח זאת  ,מעבר לכל
170

31

32

מ ' יערי  ' ,מול פני האסון '  ,דברים בישיבת הוועד הפועל של הקיבתן הארצי  ,בדרך ארוכה  ,מרחביה 947נ ,
עמ ' . 261

הציטוטים הם מדבריו של י ' טבנקין במועצת ההסתדרות המ " ח  3 ,בדצמבר  ' ( 1942לאפיקי הצלה '  ,צרור
מכתבים  18 , ] 194[ 129 ,בדצמבר  , 1942עמ '  ) 74וכמועצת ' הקיבתן המאוחד '  ,רמת  -הכובש  2 ,בינואר 1943
( ' במרי הבדידות '  ,שם ,

131

[  22 [ , ] 196בינואר 943נ ]  ,עמ '

. ) 131 - 128

דיון  :משואה לתקומה

שיקול רציונלי  ,היה עליהם להוכיח  -לא רק לעצמם אך בראש  -וראשונה לעצמם  -כי יש שחר

ותכלית לקורבנות המוקרבים בעבור הגשמת הציונות  ,כי ארץ  -ישראל היא החלופה הראויה
היחידה  .לכן  ,מבחינתם  ,כל פתרון לבעיית הפליטים זולת הפתרון הציוני  ,משמעותו הטלת ספק
והרהורי כפירה כלפי מה שאי  -אפשר לפקפק בו  -הציונות  .שאלת השרידים נמדדה אפוא לא רק
במונחים פוליטיים  ,קיומיים ואידאולוגיים

;

זו היתה גם עמדה

נפשית .

שלישית  ,ההתמקדות בהצלת שארית -הפליטה ביטאה רצון להתאים את המדיניות הישנה  -זו
שהתגבשה לפני שנודע על השמדת יהודי אירופה  ,ושהניחה שעם תום המלחמה ייוותרו בה
מיליוני פליטים  -לנסיבות החדשות  .אמנם אין מדובר עוד במיליוני פליטים אלא במספרים
קטנים יותר  ,במאות אלפים  ,אך השאיפה היתה לא לשנות את התפיסה הבסיסית שייחסה משקל

מכריע להמוני יהודים שבגמר המלחמה יחתרו להגיע ארצה  .העיקר אפוא לא היה השואה  ,כלומר ,

ההשמדה  ,אלא העובדה שלמרות ממדי ההרג חסרי  -התקדים ייוותרו שרידים  ,שאת בעייתם יש
לפתור  .בקינו

1943

לאחר המלחמה

התברר  ,כי למרות ממדי הקטסטרופה  ,ניתן לשוב ולדבר על המדיניות הציונית

באותו עולם מושגים שנקטו לפני נובמבר . 1942

מאז ניסו להתאים את הקונצפציה

הישנה לנסיבות החדשות  .דוגמה לחזרה לתבנית בסיסית זו ניתן למצוא בדברים שנשא באותה עת
אליהו דובקין

:

תפקיד אחד יסודי עומד כעת לפנינו . . .

להטיל על כף המאזניים את מעשה ההגשמה

הציונית  -זרם של מאות אלפי פליטים בזמן ' בין השמשות ' המדיני  ,אשר יזרום בכל

הדרכים  -דרך ימים וביבשה  ,ולא יהיה כח אשר יעכבהו . . .
אותנו ובו אנו צריכים לראות את מרכז הכובד 33 .

זהו המעשה היחיד שיציל

המדיניות הישנה  ,שנוצקה בשנות המלחמה הראשונות  ,דיברה על העברת יהודי אירופה לארץ -
ישראל ועל הפסקת המאמצים להגנה על זכויות היהודים בגולה ואפילו על מאבק במגמה זו  .עוד

לפני פרצן המלחמה טען בן  -גוריון  ,כי ' למיליוני היהודים הנהרסים והעקורים לא יהיה כל תיקון
חוץ מהתערות מהירה

במולדת ' .

34

המידע שנתקבל בשלהי נובמבר

1942

אישש והעניק משנה

תוקף לעקרון זה  ' .הידיעות מאירופה שיוו דחיפות דראמטית להחלטות שכבר נתקבלו ורק חמקו
את השאיפה לעצמאות מדינית '  ,כותב פריזל בהקשר

זה .

35

ה.
הקשר בין המצב החדש לבין התוכניות הישנות נוצק  ,במידה רבה  ,בתוכנית להעלאת מיליון

יהודים לארץ  -ישראל מיד עם תום המלחמה  ,שאותה הציג בן  -גוריון בישיבת הנהלת הסוכנות ,

שהתקיימה ב  20 -ביוני . 1944
מיליון יהודים לארץ  -ישראל  . . .זו  ,לדעתי התביעה המרכזית  ,זה התוכן של התוכנית המדינית
שלנו '  .לשאלת יצחק גרינבוים ' מה זאת אומרת מיד ? ' ענה בן  -גוריון  ' :מיד  -פירושו מיד '  .הצגת

בן  -גוריון טען  ,כי ' התוכן הממשי של תביעתנו הוא להביא מיד

33

מתוך דבריו בכינוס באי  -כוח סניפי מפא " י ,

11

כאוגוסט  , 1943אמ " ע  ,חטיבה

; 15 / 1 / 43 , 2

דובקין היה אותה עת

סגן ראש מחלקת העלייה של הסוכנות .
34

מכתב של בן  -גוריון לחברי הנהלת הסוכנות בירושלים ,
למדינה  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

35

פריזל  ,עמ '

. 24

. 51

20

באוקטובר

, 1938

מובא מתוך  " :הלר

( עורך )  ,במאבק

171

יחיעם ותן

הדברים בצורה כה נחרצת נבעה מחרדתו של בן  -גוריון  ,כי השמדת ששת המיליונים עלולה
' להרוס את הציונות ביסודה וגם את התביעה הציונית '  .המחיר שבן  -גוריון היה מוכן לשלם כדי
להוציא לפועל את תוכניתו  -שאולי ניתן לראות בה את המסד האידאולוגי והנפשי לעלייה
ההמונית של
כוונתו היתה

שנות המדינה הראשונות  -היה כבד  ,ובמבט לאחור  -אולי אפילו כבד מנשוא .
ל ' העלאה מהירה לא קולוניזציונית אלא גאוגרפית '  .ארצות  -הברית  ,טען  ,תצטרך

להזין אחרי המלחמה מיליוני  -אפשר עשרות מיליוני  -פליטים  ,כפי שהיה אחרי מלחמת -
העולם הראשונה  .הפליטים היהודים שייוותרו יהיו המועמדים הראשונים ל ' בתי תמחוי ' אלה  .לכן ,
הציע  ,יש ' לפתוח להם בית תמחוי בארץ  -ישראל  ,להביא אותם לארץ ולהזין אותם פה  .כל

הפליטים היהודיים שישארו באירופה  -להעביר אותם לארץ  -ישראל  .לא בעל כורחם  ,מי שלא
ירצה לא יעלה  .אבל שיתנו לעם היהודי זכות פוליטית ואמצעים להעביר אותם

מיד ' .

עמיתיו של בן  -גוריון בהנהלת הסוכנות  ,אף שמתחו ביקורת  ,לעתים קשה  ,על האפשרות
להוציא את התוכנית לפועל  ,קיבלוה

עקרונית .

36

עיקר ההתנגדות לתוכניתו ולמדיניותו באו מצד

יריביו בשמאל הציוני  ,אנשי ' אחדות העבודה ' ו ' השומר הצעיר '  ,שלא היו מיוצגים בהנהלת

הסוכנות  .אלה ראו בתוכנית זו ' פתרון אמיגרציונ " וויתור על עיצוב תברה חלוצית סוציאליסטית .
ליובה לויטה  ,חבר עין  -חרוד ומראשי ' הקיבלו המאוחד ' ו ' התנועה לאחדות העבודה '  ,טען  ,כי גם
לנוכח המציאות הקשה והמרה שתיווצר עם תום המלחמה  ,הפתרון אינו צריך להיות רק העלאה

מהירה וסטיכית של המוני פליטים אלא גם חינוכם לחיים חלוציים  .עלייה כזאת  ' ,בלתי מחונכת ,
בלתי מודרכת לערכי חיים  ,תבנה צורות חיים קשות מאוד' ,

אמר .

37

אין ספק  ,כי תוכניתו של בן  -גוריון היתה פועל יוצא של חרדתו  ,כי אם לנוכח הנסיבות שישררו
עם תום המלחמה ולנוכח מצבה של שארית  -הפליטה  ,לא תגשים הציונות את מטרתה ולא תכונן

ריבונות יהודית בארץ  -ישראל  ,מי יודע מתי תוגשם מטרה זו  .כדי להשיג זאת היה מוכן לשלם

מחיר גבוה בכל הנוגע לפני החברה והגשמת הסוציאליזם  .ביטוי בהיר וחד לסדר העדיפויות שלו
באותה עת ניתן למצוא בדברים הבאים

:

' כשאדם נוסע מתוך רווחה לטיול  ,ויש לו זמן ותנאים

לארקרק דברים
נוחים לעשות כל מה שהוא רוצה  ,הוא יכול לקחת איתו כל מה שעולה על לבו ,
המוכרח
,
הכרחיים  ,אלא גם הכלבלב שהוא מחבב  . . .אבל חייל היוצא למערכה לוקח עימו

לקיומו ולמלחמתו' .

38

תוכניתו של בן  -גוריון עסקה לא רק בהעלאת כל שארית  -הפליטה  ,כדי ש ' במקום שיזינו

[ אותם ] . . .

באירופה  ,יזינו אותם בארץ  -ישראל '  ,אלא גם בהעלאת מאות אלפי יהודים מארצות

המזרח  ,שהיו כהגדרתו  ,במצב של ' ניוון אנושי ותרבותי '  .תוכנית זו היתה האפשרות היחידה לגשר
בין המדיניות הישנה לנסיבות החדשות  .רק כך ניתן היה להפוך את האסון היהודי לכוח המניע ,

שיביא לכך שהציונות תשיג את מטרתה ; רק כך ניתן היה לפתור גם את בעיית שארית  -הפליטה וגם

36

,

 :2ל 1

37

ראה

:

הלר ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ '

הערה  , ) 20עמ '
38

. 66 - 64

הדברים נאמרו בכנס השגי של הוועידה השישית של ההסתדרות  ,שנערכה בפברואר  . 1945על הוויכוח בסוגיה זו
בין מפא " י לשמאל הציוני  ,שהיה חלק מהוויכוח ביניהם על החלת ' החלוץ האחיד ' על אירופה  ,ראה  :ויץ ( לעיל ,

. 309 - 258

ד ' בן  -גוריון  ' ,דרך " החלרן " בגולה '  ,דברים במפגש שליחים  ,קרית  -חיים ,
אביב תש" ח  ,עמ ' . 218 - 217

7

באוקטובר

, 1944

.

כמערכה  ,ג תל -

בשער מחנה העולים בעתלית

( נובמבר

) 1944

את בעיית ארץ  -ישראל  ,שכן העלאת פליטים כה רבים תהפוך את היהודים בארץ ממיעוט לרוב ,

ותפתור את הסכסוך בינם לבין הערבים .

39

ניתן אפוא לומר  ,כי אחרי המלחמה  -ואחרי השואה  -התכוונה הציונות להגשים תוכנית
שיסודותיה נוצקו בשנות השלושים ובתחילת שנות הארבעים  ,על רקע מצוקה קשה  ,אך לא על

רקע ההשמדה הטוטלית  ,חסרת התקדים  .אמנם  ,נערכו כמה התאמות לנסיבות החדשות  -מיליון
אחד תפס את מקום המיליונים  ,וגם הוא הורכב לא רק מיהודי אירופה -

אך הבסיס לא השתנה .

.1
אחרי המלחמה הפכה השאלה  ,כיצד תיפתר שאלת העקורים  ,לשאלה מרכזית ביותר במערכת
היחסים בין התנועה הציונית לבין בריטניה  .התזה הבריטית בעניין זה היתה  ,כי עם תבוסת גרמניה

והנאציזם ומותו של היטלר  ,נפתרה בעיית האנטישמיות באירופה  .לכן  ,יש לפתור את בעיית
העקורים בארצות מוצאם  ,כלומר  ,באירופה  ,ואת בעיית ארץ  -ישראל יש לפתור בנפרד  ,ללא קשר
לבעיית

העקורים .

ביטויה המובהק של גישה זו היה בנאום שנשא שר  -החמן ארנסט בווין

בפרלמנט הבריטי  ,ובו הודיע על הקמת הוועדה האנגלו  -אמריקאית  .הנאום נישא

. 1945

התשובה לנאום זה ניתנה כמה ימים אחר  -כך ,

מביקורו הראשון במחנות העקורים

הם ' ציונים

יקרים . . .

תוכניתו ביחס

בגרמניה .

40

ב 22 -

ב 13 -

בנובמבר

בנובמבר  , 1945על  -ידי בן  -גוריון  ,ששב

בן  -גוריון  ,שגילה  ,כי רוב העקורים החיים במחנות

עם נכונות לעבור מחדש את כל הצרות האלה אם זה נחךן לציונות '  ,פירט את

אליהם .

מטרתו היתה ליצור באזור הכיבוש האמריקני בגרמניה ואוסטריה מקום

ריכוז  ,שאליו יגיעו כל הפליטים שיברחו ממזרח אירופה  .ריכוז הפליטים  ,שלא יסכימו שבעייתם
39

בדיון בהנהלת

הסוכנות  ,ב 20 -

ביוני

, 1944

מיליון יהודים  -הסכסוך עם הערבים
40

אותו יום דיבר בפני מרכז מפא " י ( אמ " ע ,

אמר בן  -גוריון בעניין זה  ,כי ' אם תקום עובדה שיבואו לארץ  -ישראל

נגמר ' .
; ) 23 / 45

בפני הנהלת הסוכנות דיבר יום קודם לכן ,

ב 21 -

בנובמבר .

1 73

תיפתר במקום אחר להוציא ארץ  -ישראל  ,ילחץ על הצבא האמריקני  ,השולט באזור הכיבוש ,
והצבא ילחץ על המימשל האמריקני  .כך  ,ועקב תלותה של בריטניה בארצות  -הברית באותה עת ,

קיווה בן  -גוריון לסכל את כוונת בווין להפריד בין בעיית הפליטים לבעיית ארץ  -ישראל  .בעניין זה
אמר  ' :זהו גם גורם ציוני -פוליטי ממדרגה ראשונה  .האמריקאים יודעים כי [ העקורים ] לא יוכלו
להישאר כל חייהם במינכן

;

מקום אחד לשם יוכלו ללכת זוהי ארץ  -ישראל ; וזהו לחץ

אמריקני ;

ילחצו ויתנו להם ללכת '  .מבחינה זו  ,ניתן לראות בהצהרה זו  ,הידועה כ ' נאום בווין '  -ובמסקנות

שהסיק בן  -גוריון מביקורו במחנות העקורים בגרמניה  -מעין סגירת מעגל  .התוכנית שרקם בן -

גוריון התבססה על ניצול המצוקה היהודית  -שביטוייה היו עובדת קיומם של מאות אלפי
עקורים והאנטישמיות הגואה באירופה שלאחר המלחמה  -כמנוף לקידום המטרות הפוליטיות

של התנועה הציונית ושל היישוב  .השמדת יהודי אירופה היתה בהקשר זה חלק מהרקע  ,אך לא

העיקר ; העיקר היה גורלם של הנותרים  ,ולא העובדה שכה רבים הושמדו .

מהי אפוא משמעותו של המושג

' שואה ותקומה ' ?

מעבר לעובדה שרוב העקורים הגיעו למדינת

ישראל  ,ובנו בה את ביתם  ,אפשר שביטוי זה הוא כסות לחוסר רצוננו להתמודד עם משמעות
הף9ר  ,שמקורו בעובדה שהחלק הפורה והיצירתי ביותר בעם היהודי  -גם מבחינה ציונית

ויישובית  -איננו עוד  .אפשר שעד היום לא נוח לנו לתת לעצמנו דין  -וחשבון מה הקשר לא בין
השואה לבין עצם הקמתה של מדינת ישראל  ,אלא בין השואה לבין דמותה  ,אופייה וצביונה של

חברתנו .
לסיום אביא את דבריו של פריזל בסיום

מאמרו :

חלקה החיוני ביותר של היהדות  ,המגובש ביותר בתודעתו הלאומית  ,זה אשר הניח את
היסודות והציב את המסגרות של הבית הלאומי ושהיה המסוגל והמוכשר ביותר לסיים

את המלאכה  ,חלק זה נעלם בשואה  .פרי עמלה ותקוותה של יהדות אירופה  -מדינת

היהודים  -צמח לרגלי קברי אבותיה  ,בשעת השבר והיגון של האומה  .המדינה קמה
קטנה יותר ועניה יותר  ,ברוח ובחומר  ,משיכלה להיות אילו עמד לרשותה בשעת
ההכרעה המאגר העצום של כוח וכשרון ששמו היהדות האירופית  ,ובעיקר יהדות מזרח

אירופה .
מבחינת המבנה הפנימי  ,החיים הרוחניים  ,המצב החומרי  ,ואפילו במערכת היחסים בינה
לבין הסביבה הלא יהודית  ,ישראל המדינה וישראל העם משלמים את מחיר חורבנה של
יהדות אירופה עד עצם היום

174

41

פריזל  ,עמ ' . 32

הזה .

ן4

שארית  -הפליטה והקמת המדינה -
הזדמנות אשר נוצלה
חגית לבסקי

הערה היסטוריוגרפית
זה כעשר שנים שנושא הקשר בין השואה לתקומה אינו יורד מסדר היום הציבורי  ,וממילא גם מזה
של המחקר ההיסטורי  .במישור הציבורי יש לו שורשים ארוכים עוד יותר  ,הנעוצים באירועים
היסטוריים שקראו להתבוננות עצמית  :משפט אייכמן בראשית שנות השישים  ,מלחמת ששת הימים

ומלחמת יום  -הכיפורים .
ואולם  ,התמורה במישור המחקרי אירעה כאמור רק בעשור האחרון  ,וניתן להגדירה כהתבגרות ,
או כראשית ההשתחררות מן הכרוניקה המהללת או

המקוננת  ,ומעבר

אל ההתבוננות

המשוחררת ,

אם  -כי עדיין אנו נתונים בעיצומו של תהליך התבגרות זה  .פן זה בהתפתחות ההיסטוריוגרפיה יש

לייחס להצטברות השפעותיהם של האתגרים הפוליטיים הנזכרים  ,אך גם לתהליכים אחרים שהזמן
גרמם  -לצמיחת דור חדש של חוקרים פחות מעורבים מזה  ,ולפתיחתם של ארכיונים מזה .
הפן האחר בהתפתחות ההיסטוריוגרפיה בעשור האחרון עניינו  -ההתבוננות במכלול הקשרים

וההקשרים המשותפים לשני האירועים  ,השואה והתקומה  .גם כאן ניתן להצביע על מאורע במישור

הפוליטי  -הציבורי  ,שהציב אתגר ונתן את הדחיפה הראשונה  ,וכוונתי למהפך של  . 1977מהפך זה
הסיט למרכז הקונסנזוס את הגרסה הרוויזיוניסטית של הציונות

ה ' קטסטרופלית '  ,הקושרת בקשר

ישיר וחד  -ערכי בין השואה לבין מדינת ישראל  ,תקומתה וצדקת קיומה  .הופעתה של גישה זו במרכז
הבמה הציבורית חייבה את בעלי הגישה האלטרנטיבית להתמודד עימה .
בעקבות ההתמודדות הציבורית הגיעה ההתמודדות ההיסטוריוגרפית  .נכרנותם ויכולתם של
ההיסטוריונים להתמודד עם המערכת המורכבת היא פרי השלב המתקדם שאליו הגיע העיון בשני
התחומים ,

תולדות הציונות וחקר השואה  .ההיסטוריוגרפיה המתפתחת מעלה שאלות ומציבה

אתגרים להתבוננות משולבת ביחסים  ,בהתייחסויות ובהשפעות ההדדיות שבין גורל יהודי אירופה
מזה לבין התפתחותן של התנועה הציונית ושל המדינה שבדרך מזה .
בשלב הראשון של התפתחות זו הועלו היפותזות  ,כגון זו של אביתר

פריזל  ,י

או זו של יהודה

באואר  2 .השלב האחרון בהתפתחות זו  ,שאנו נמצאים בעיצומו  ,הוא הנסיון לבדוק לעומק ובאופן

.

1

א ' פריזל ' חורבן יהודי אירופה  -גורם בהקמת מדינת

2

י ' באואר  ' ,השואה ומאבקו של היישוב
ושם ] ,

ירושלים תשל " ה  ,עמ ' . 62 - 47

כגורמים בהקמת

ישראל ? '  ,מולד 250 ,

( תש " מ .
)

עמ ' . 32 - 21

המדינה '  ,השואה והתקומה ( הרצאות ביום עיון ) ,

[ יד

יגל

ך

חגית לבסקי

ספציפי שאלות ובעיות הנוגעות לתחומי ההשקה וההשפעות שבין תולדות הציונות לבין השואה .
ואנו זוכים בשנים האחרונות לשפע של מחקרים העוסקים בקטע זה או אחר של המערכת .
במרבית המחקרים הללו העיסוק העיקרי הוא בשאלת התייחסותו של היישוב והתייחסותה של
התנועה

הציונית  ,על

מגזריהם השונים ומנהיגיהם  ,אל גולת אירופה  ,אל מצוקתה ובפרט אל גורלה

האיום בעת מלחמת  -העולם השנייה  .מדובר  ,אם  -כן בחקר תודעת השואה  ,או  ,במלים

אחרות ,

בשאלת השפעתה הסבילה  ,הבלחי מכוונת והבלחי ישירה של השואה על עמדותיהם ופועלם של

היישוב ומנהיגיו  .שונה התמונה במה שנוגע לחקר ההשפעה האקטיבית  ,הישירה והקונקרטית של
יהודי אירופה ומצוקתם  ,ובפרט ההשפעה של השואה ושל שרידיה על ההתפתחות הציונית שלאחר
המלחמה .
ואמנם  ,ישנו קושי רב  ,נפשי ומחקרי  ,בהצבת השאלות מן הכיוון הזה  .מצד ההיסטוריונים

היהודים נעוץ הקושי בכך שהם היסטוריונים של ' פוסט  -ציוניזציה '  ,כלומר הם שייכים לדור
אשר  -לאחר השואה ולאתר הקמתה של מדינת ישראל = עבר כבר את שלב האנטי  -ציונות
ונעשה לציוני  ,או שלא נזקק כלל לתהליך זה כדי להגדיר את מקומו בעולם ואת שייכותו לעם

היהודי בקשר הדוק לקיומה של מדינת ישראל  .לדורנו זה  ,בארץ ובארצות  -הברית  ,קשה עד מאוד
להציב שאלות בדבר השפעתה הפעילה והישירה של השואה על ההגשמה הציונית

;

שכן בין

ההיפותזות האפשריות לתשובה ישנן גם כאלה העלולות לעורר בעיות קיומיות ובעיות של זהות

ילדים ניצולים
במחנה עתלית
( יולי ) 1944
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דיון

:

משואה לתקומה

אצל השואלים עצמם  ,בכל הנוגע למערכת הקשרים שבין קיום המדינה ואופייה לבין קיומו ורווחתו
של העם היהודי .
קושי נוסף מצד ההיסטוריונים הוא בכך שהצבת שאלות בכיוון האמור מחייבת בירור של
עובדות מתחום ההיסטוריה החברתית  ,הכלכלית והפוליטית של מלחמת  -העולם השנייה בכלל .

ודומה שעוד לא הגענו לרמת עיכולן הרציונלי כביכול של העובדות האיומות  ,הנדרשת להתבוננות

מסוג זה  .אנו כולנו  ,ותיקים כחדשים  ,שייכים הננו לדור  ,שזכרון השואה הנוראה אך זה החל לפעפע
אל תודעתו ותבונתו .

אל הקשיים הללו  ,המובנים בעולמנו כהיסטוריונים  ,יש להוסיף את אלה העולים משדה המחקר
עצמו  .האלם של עילם שאבד  ,או זה שגזרו על עצמם קורבנותיו ושרידיו  ,מציב בעיות חמורות

בפני כל מי שבא לברר שאלות וסוגיות הנוגעות לאלה שהיו שם  ,בתופת  ,למעשיהם ,

לדרכיהם ,

לעמדותיהם ולהשפעותיהם .

בכל המובנים הללו ניצבים מחקריו של יחיעם ויץ  ,ובכלל זה הרצאתו הנדונה כאן  ,בחזית
המתקדמת ביותר של המחקר  ,כלומר הוא עוסק בשאלת הקשר בין השואה ל ' מדינה שבדרך '  ,בין

השואה לתקומת המדינה  .יתר  -על  -כן  ,הוא מרכז את עיונו בתחום שהחל להעסיק את ההיסטוריונים
רק לאחרונה ממש  ,בפרק  -הזמן שבין מלחמת  -העולם לבין קום המדינה  ,שאחד מענייניו העיקריים

הוא בקשרים שבין שארית  -הפליטה לבין היישוב  .ועם זאת  ,גם הוא מסייג את עיונו לנקודת הראות
הציונית  -היישובית .

התזה המרכזית
כבסיס לטיעוניו בחר ויץ במאמרו של פריזל  ,אשר העלה היפותזה כללית המנוגדת לטענה המונחת
בבסיס הגישה ה ' קטסטרופלית ' הרוויזיוניסטית  ,קרי  :לא בזכות השואה קמה המדינה אלא למרות

השואה  ,והמדינה שקמה  ,למרות הכל  ,היתה פחותה מבחינה חומרית ואיכותית מזו שהיתה עשויה
לקום לולא השואה .

את ההיפותזה הזו בודק ויץ על  -ידי התמקדות בחקר השפעתה של השואה על המדיניות הציונית
בין מלחמת  -העולם לבין הקמת המדינה  .הוא מגיע למסקנה המאשרת את ההיפותזה  ,דהיינו

:

שהשפעתה השלילית של השואה והפוטנציאל שהיה גלום בה למנוע את הקמת המדינה אז נוטרלו

רק הודות למדיניותו של דוד בן  -גוריון  .אך דבר זה עלה במחיר כבד  -במחיר איכותה של החברה
הישראלית .
הגישה המנחה את ויץ בבירור הסוגיה מתבטאת בהימנעותו המבורכת משימוש למונח
' פלשתינוצנטריזם '  .מונח זה רווח בקרב העוסקים בסוגיית המדיניות הציונית כלפי

הגולה  ,צורכיי

קיומה והצלתה  .כוונתו לאפיין את ההנהגה הציונית בכך שכל פעולותיה ושיקוליה הונחו על ידי

מה שראתה כטובתו וקידומו של המפעל הציוני בארץ  -ישראל  .ואולם זהו מושג

עקר  ,המעוור

את

עינינו מראות את המציאות בעיני בני הדור  ,להבין את שיקוליהם ואת תפיסתם ההיסטורית במסגרת
המציאותית והרעיונית שבה פעלו  .שאלת הפלשתינוצנטריזם  ,שבעזרתה מנסה ההיסטוריון להבחין

בדילמה כביכול שבין הצלת יהודים בגולה לבין גאולת העם היהודי על  -ידי הגשמה

בארץ  -ישראל ,

היא שאלה א  -היסטורית  .זוהי שאלתו של מי שעומד לאחר השואה  ,ולאחר הקמתה של מדינת
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ישראל  ,וזאת בשני מובנים

:

האחד  ,המובן הפוליטי האובייקטיבי  .במובן זה של השאלה מייחס

ההיסטוריון לתנועה הציונית דאז מעמד מרכזי  ,הדומה למעמד ולאחריות שנוטלת על עצמה מדינת

ישראל כיום  ,ביחס לעם היהודי ולבעיותיו ; והאחר  ,המובן ההיסטוריוסופי הסובייקטיבי  .במובן זה
הנכבד -
של השאלה מקנה ההיסטוריון לפתרון הציוני באופק היהודי שלפני השואה  ,את המעמד

יחסית שנועד לו בהיסטוריה היהודית ובגורל קיומו של העם היהודי  ,כפי שנתברר בימינו אלה  .עם
שבו
זאת  ,כאמור  ,אף שוויץ אינו נופל בפח ה ' פלשתינוצנטריזם '  ,אין הוא חורג עדיין מן הגבול

כבול בינתיים המחקר  ,והוא מעיין בבעיות מנקודת הראות הציונית  -היישובית בלבד .
על  -כן אבקש כדברי הבאים להציע הנחות ונקודות ראות נוספות  ,ולבחון לאורן את טיעוניו של
הציונית
ויץ  .בחינה זו תביא אותי  -למרות הסכמתי עם ניתוח הדברים בדבר המדיניות
כשלעצמו  -להציע השערה חלופית בדבר השפעתה של השואה על מדינת ישראל  ,דהיינו

:

שהשואה עוררה תגובות נפשיות ופוליטיות  ,חיצוניות ובתוך העולם היהודי  ,אשר איפשרו ואף זירזו
את תקומת מדינת ישראל .

הנחות ונקודות ראות נוססות
סירת עולים מאוניית מאחורי ההיפותזה של פריזל עומדות שתי הנחות  ,האחת  ,שעימה אני מסכימה
לוזינסקי '

ניצנים
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לחלוטין  ,היא ,

המדינה לאחר השואה היתה פרי של המאמץ הציוני בעשורים שקדמו לכך
שהיכולת להקים את
המדינה  .זאת  ,בזכות
להקים תשתית כלכלית וחברתית בריאה וחדשה  ,אשר עמדה בנטל הקמת
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חזונם  ,סבלנותם  ,עקשנותם ונכונות ההקרבה של הדורות הקודמים  .ההנחה השנייה היא שיהדות

אירופה  ,כושרה  ,כשרונה ואיכויותיה  ,היו המאגר הפוטנציאלי לתקומה לאומית  ,ופוטנציאל זה
אבד בשואה לבלי שוב .
מהנחה שנייה זו אני מבקשת להסתייג  ,ואת סיוגי אני קושרת להטלת ספק בטיבו של הקשר
ההיסטורי בין יהדות אירופה לבין ' המדינה שבדרך '  .שמא  ,בעשורים שקדמו למלחמת  -העולם

השנייה  ,לא יהדות אירופה כשלעצמה היתה הפוטנציאל לתקומה לאומית  ,אלא מצוקת יהדות
אירופה

?

לארצות

וכוונתי למצוקה שלא היתה חריפה ' עד מוות '  ,אך שלא נמצא לה פתרון של הגירה
אחרות ,

אלא לארץ  -ישראל  .מצב עניינים כזה ממש אמנם לא התקיים

הסיטואציה של שנות השלושים הראשונות היתה קרובה אליו

ביותר ,

מעולם ,

אך

ולכן שיעור מימוש

הפוטנציאל היה גבוה כל  -כך בשנים אלה  .ואף  -על  -פי  -כן  ,העידית של יהודי אירופה  ,כשאך יכולה

היתה  ,פנתה לאפיקים אחרים  ,ורק המיעוט שבתוכה בחר  ,למרות אפשרויות אחרות  ,בארץ  -ישראל .

בהסתייגותי זו אין אני באה לטעון  ,שצרת היהודים היתה התנאי היחיד להגשמה הציונית  ,אך
היא היתה גם היתה תנאי הכרחי  ,ככל שהמדובר בהגשמה חומרית  -כמותית  ,בעליית המונים  .ממש
כשם שהמסירות והאידיאליזם של המיעוט החלוצי היו תנאי הכרחי ליצירת המסגרות התנועתיות
והיישוביות לקליטת אותה עליית המונים .
ויץ בחן את השתקפותן של השואה ותוצאותיה בעמדותיהם של מנהיגי הציונות והיישוב כלפי
שארית  -הפליטה  .אני מבקשת להוסיף נקודת ראות לא פחות רלוונטית לשיפוט היסטורי  -בחינת
השפעתה הממשית והישירה של השואה על מצבם ועמדותיהם של השרידים עצמם  ,וגם של גורמים

אחרים  ,כגון יהדות אמריקה  ,או ממשלת ארצות  -הברית  .בחינה ראשונית כזו מראה  ,שלגבי חלק
חשוב של השרידים היו השואה ותוצאותיה בבחינת ' סוף פסוק ' לחיים יהודיים מחוץ לארץ  -ישראל .

כלומר חלק מיהודי אירופה הנותרים  ,אף אם לא ידעו ציונות

מנעוריהם  ,הפכו

לציונים

מסורים ,

שסירבו לכל פתרון אחר מאשר ארץ  -ישראל  ,והפכו על  -ידי כך את ארץ  -ישראל לפתרון היחיד
לבעיית העקורים  ,שהעיקה על מעצמות המערב .

לעומת זאת  ,הלק גדול של יהודי אירופה הניצולים נשארו יושבים בארצות מגוריהם או שבו
אליהן להשתקע בהן מחדש  .יתר  -על  -כן  ,ממש כמו לפני השואה כך גם לאחריה  ,הרצון לעזוב את

יבשת אירופה לא הוביל תמיד לארץ  -ישראל  .ואולם בפני ההיסטוריון עומדת בעיית אבחון

המגמות .

שכן לא רק ארץ  -ישראל היתה חסומה על  -ידי ' הספף  .הלבן '  ,אלא גם ארצות  -הברית

הקשתה מאוד על ההגירה אליה  .וכאשר הוסרו המחסומים בארץ  -ישראל  ,היתה הארץ נתונה במצב
של מלחמה קשה  ,וכמעט מיד לאחר מכן הוסרו מחסומי ההגירה לארצות  -הברית  .כתוצאה מכך

קשה עד מאוד להעריך את משמעות עלייתה של שארית  -הפליטה לארץ מן הבחינה הציונית  .יהיה

מי שיטען  :למרות כל הקשיים במשך שנות המתנה ארוכות במחנות העקורים ובקפריסין ולמרות
מלחמת העצמאות והתחזיות הקשות  ,עלו כשני שלישים מן העקורים לארץ  ,ולא התפתו להגר
לאמריקה  .ועליהם עוד נוספו רבים אחרים שבאו מארצות אירופה עם היפתח השערים  .ויהיה מי
שיאמר

:

הנה  ,למרות כל מה שקרה באירופה  ,רק כשני שלישים מן העקורים ( מן העקורים  ,לא

מכלל יהודי

אירופה )

עלו לארץ  ,ורבים מהם  ,בהם מנהיגיהם  ,שבו ועזבוה .

כיוון התבוננות לא פחות חשוב לבירור השפעת השואה על תהליך התקומה הוא  ,כאמור  ,בחינת

התהליכים הפוליטיים שפעלו על גורמים נוספים  ,בהם המעצמות ובעיקר  -השפעתה של השואה
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 ,יציאת אירופה על תהליך ה ' ציוניזציה ' של יהודי אמריקה ובחינת חלקו של תהליך זה בדרך להקמת המדינה  ,ולא
תש " ז '
22
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ארכל במסגרת זאת להרחיב את הדיבור על עניינים מכריעים אלה .
האלטרנטיווית כמו גם נקודת הראות הנוספת שהצעתי אינן סותרות את ניתוחיו של 1ויץ
1
ההנחה
את המדיניות הציונית  ,אלא מבקשות להוסיף להם ממדים  ,לחדד אותם ולהציבם במסגרת
היסטורית רחבה יותר .
נראה כי המודעות לעוצמתו של המנוף להגשמה ציונית  ,כלומר המודעות לעוצמתה של מצוקה

ללא מוצא ליהודי אירופה  ,ולא לעוצמתה של יהדות אירופה כשלעצמה  ,היא  -היא שהניעה את
מנהיגי הדור בראשות בן  -גוריון כבר בשנות השלושים  .מודעות זו התעצמה ככל שנמשכה מלחמת
העולם ופעלה במשנה מרץ לאחר המלחמה  .נראה לי  ,כי זהו ההסבר להבנה המלאה כל  -כך של בן -

גוריון וחבריו לאחר המלחמה בדבר ההזדמנות האחרונה לנצל מנוף זה  ,לפני שמצוקת יהודי
אירופה תיעלם מן המפה ובעיית היהודים תמצא את פתרונה  ,באמריקה למשל  .בן  -גוריון היה מודע
לצירוף הנסיבות החד  -פעמי והמיידי של המציאות לאחר המלחמה  ,שלא

הקיף  ,אמנם  ,את

שרידי

יהדות אירופה כולם  ,אלא רק חלק מהם  ,החלק הדינמי והנמרץ שהגיב על הסיטואציה ההיסטורית
בציונות אקטיווית .

במציאות שנתהוותה לאחר השואה השתלבו לראשונה יחד היזקקות  ,רצון ואילוץ  ,שקשרו את

יהודי אירופה לארץ  -ישראל  .בידי המנהיגות הציונית היה להגביר את כוחם של ההיזקקות ושל
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הרצון  .זאת על  -ידי עידוד הבריחה  -שניזונה גם מן האנטישמיות הרצחנית שלאחר המלחמה ,
 גוריון ועמיתיו גםבעיקר כפיליז  -ניתובה והכוונתה אל מחנות העקורים בגרמניה ובאוסטריה  .בל
הרבו בפעולות ארגון  ,הסברה  ,חינוך ותעמולה בקרב השרידים  .הדבר העיקרי שלגביו לא ניתן היה

לפעול היה עניין האילוץ  -חסימת אפשרויות הגירה אלטרנטיוויות  .ובן  -גוריון חייב היה
לאור נסיונו

ההיסטורי  ,שהסרת

להניח ,

האילוץ הצפויה  ,כלומר פתיחת שערי ארצות  -הכרית בשעה ששערי

דיון

:

משואה לתקומה

ארץ  -ישראל עודם נעולים  ,עלולה להכריע את הכף ; ההיזקקות והרצון לא היה בהם די  ,אף לא אחרי
השואה  ,מה גם שהחיים הממושכים במחנות עקורים במשך שנים לאחר המלחמה עשויים היו
לשבור גם רצון ציוני עז .
התמורה העיקרית בגישת בן  -גוריון לקשר שבין הגולה לבין ההגשמה הציונית היתה בתודעת
הזמן  .בעוד שלפני המלחמה אפשר היה להיאחז בנחמת הזמן הפועל לטובת ההגשמה הציונית  ,גם
כאשר מכשלות אובייקטיביות  ,כגון ממשלת המנדט ומכסות העלייה  ,מונעות את מימוש פוטנציאל

המצוקה היהודית  ,הרי עתה לא היה עוד רווח נשימה  .מאגר המצוקה  ,ההתלהבות הציונית ההמונית

והתמורות במעמדה הפוליטי של הציונות כתוצאה מכל אלה  ,עתידים היו להיעלם במהרה  .זו היתה
סכנה מהותית ולטווח הארוך  ,לא רק להקמתה של המדינה  ,אלא לקיום הציונות בכלל  .שכן מדובר
כאן באובדן מאגר אחרון של ' דורשי מדינה '  ,כלומר של מי שרואים בציונות דרך חיים אישית

המתבטאת בעלייה לארץ  ,אשר מכוחה ולמענה ניתן היה בעת ההיא לפעול .

מסקנות

יתרונו של ההיסטוריון על  -פני בל התקופה הנדונה במחקר הוא ביכולתו לקרוא את תמונת המציאות
בת הזמן במסגרת רחבה יותר  ,וכקטע המשובץ בתסריט נמשך  ,אשר בן התקופה יכול היה לכל
היותר לנתשו  .יתרון זה הוא גם מכשול הרובץ לפתחם של היסטוריונים רבים  ,אשר בבואם לבחון
את תמונת עולמם של גיבורי העבר  ,הם מחילים עליהם מושגים שהם פרי ההתבוננות שלאחר
מעשה  .כפי שכבר ציינתי  ,ויץ לא נפל בפח זה  .ואולם יתרונה של גישתו הוא גם חסרונה בשעה
שהוא בא להעריך את העמדה ששרטט במסגרת השאלה ההיסטורית הגדולה של הקשר שבין
השואה לתקומה  .הקביעה כאשר לקשר זה מחייבת חריגה משתזור תמונת המצב בעיני מנהיגי הדור .
יש להוסיף לה את שתזור התמונה ההיסטורית בזמן ההוא וגם להתייחס אל ההיסטוריה שלאחר

מעשה  .זו גם זו מוסיפות רכיבים שיש בהם כדי לאשר את צדקתו ההיסטורית של בל  -גוריון ולהוסיף
ממדים חדשים לשיפוט הכרעתו .
ההתמקדות בשאלת השרידים היתה לא רק  ,כטענתו של ויץ  ,כלי ליצירת גשר בין התפיסות
הישנות לבין המציאות שהשתנתה בצורה רדיקלית  .שאלת השרידים עצמה היתה גשר חדש בין

הגולה לבין ארץ  -ישראל  -חדש בבלעדיותו  ,בחיוניותו המיידית ובממדיו  ,אך גם חד  -פעמי

ומוגבל בזמן  .לכן שאלת המחיר של ' פני החברה '  ,שאותה מציג ויץ כביכול לבל  -גוריון  ,איננה
רלוונטית  .את המחיר הזה שילמה הציונות זה מכבר  .עתה לא זו היתה האלטרנטיווה  ,ולכן לא זה
היה המחיר  ,אלא האלטרנטיווה שעמדה לפני בן  -גוריון היתה שהזמן יאזל  ,אפשרויות אחרות
תיפתחנה  ,המדינה לא תקום ואיש לא יבוא  ,ובזאת יקיץ הקץ על הציונות .

על  -כן  ,אני מבקשת להציע טענה חלופית  :השואה  ,אשר השמידה את מיטב יהדות אירופה  ,גם
גרמה  ,היא וספיחיה  ,ליצירת צירוף נסיבות חד  -פעמי לטובתה של הציונות  .מודעותם של מנהיגי
הדור לדבר היתה היא עצמה גורם רב השפעה במימוש הכוח שהיה גלום בצירוף נסיבות זה  .וזאת

על  -ידי גיוסה של שארית  -הפליטה וניצול האפשרויות להקמתה של מדינת ישראל .

181

הקומה השלישית בבניין ' ביקור

חולים '

אריה גרייבסקי

במאמרו של ישראל פריידין ' " ביקור חולים פרושים " כירושלים  ,מחברה לבית
( תשמ " ג ) ,

עמ '

118

חולים ' ,

קתדרה ,

27

מובא תצלום של בניין בית  -החולים בעיר העתיקה  .בכתובית שמתחתיו נאמר כי

' בימינו הקומה השלישית של הבניין אינה קיימת יותר  -התמוטטה ברעש . ' 1927
בבית זה  ,בקומתו השלישית שאיננה עוד  ,התגוררה משפחתי עד שנת  . 1931מתי אפוא נהרסה
קומה זו

?

שכנה נוצריה  ,שהכירה את אחי שרגא  ,אמרה לו אחרי מלחמת ששת הימים  ,כי קומה זו

הרסו אחרי . 1948
באותו מאמר  ,בעמ '

, 119

מובאת תמונה של ' בית החולים " ביקור חולים " בעיר העתיקה -

מראה מן החזית '  .גם כאן נראות שלוש קומות  .חציה התחתון של הקומה הראשונה  ,שהיה מתחת

לפני האדמה  ,שימש כחדר  -מתים  .חציה העליון היה חדרו של אבי  ,פנחס גרייבסקי ז " ל * ,

שעבד

כ ' סופר ' בית  -החולים במשך כארבעים שנה  ,וכאן כתב את ' מגנזי ירושלים '  ' ,זכרון לחובבים
ראשונים '  ' ,בנות ציון וירושלים '  ,פירמאנים ועוד  .הקומה האמצעית היתה מחלקת נשים

;

ואילו

הקומה השלישית אמורה היתה לשמש חדר  -ניתוחים  .אולם למעשה  ,ניתוחים כבר נערכו בבניין

החדש שברחוב הנביאים  ,אליו עבר בית  -החולים בשנת  . 1925אחר ההעברה שימש הבניין בעיר
העתיקה לחולים כרוניים ונשא שלט ' בית  -חולים

*

פנחס גרייבסקי

( ) 1941 - 1873

למתנוונים '  ,עד

לנפילת הרובע היהודי במאי . 1948

עסקן וסופר ירושלמי  ,התמסר לשימור ולפרסום חומר היסטורי לתולדות הישוב

היהודי בארץ  -ישראל  .פרסם על חשבונו כמאתיים חוברות המכילות חומר חשוב ביותר לחקר ' הישוב הישן ' .
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חידוש בכל

מחיר ?

יוסי בן  -ארצי

ריבוי החוקרים והגידול בידע בתולדות ארץ  -ישראל בעת החדשה  ,הראויים כמובן לברכה  ,מביאים
לעתים את החוקרים לנסות למצוא חידוש בכל עניין שבו הם עוסקים  ,כאילו אין די בעצם תוספת
הידע המובאת במחקרם  .הרצון לחדש הוא חיובי לכשעצמו  ,והוא מן הכוחות המניעים את

המדע ,

אך הרצון לחדש בכל מחיר  ,גם אם מדובר רק בראייה צרה וסובייקטיווית ביותר  ,עלול להוביל
למסקנות מוטעות .
חלק נכבד ממאמרו של אורי שפר  ' ,מושב עובדים בנחלת  -יהודה ( תרע " ג -

כותרת המאמר  ,הם פרי הרצון לחידוש כזה .

ן

, ' ) 1913

ואף עצם

שפר מנסה להביא את חוקרי תולדות ההתיישבות

למסקנה  ,כי טעות היתה בידם עד היום  ,בראותם בנהלל את מושב העובדים הראשון  ,וכי יש להקדים

ולראות בנחלת  -יהודה את ראשון המושבים  .וכל  -כך למה

?

משום שקבוצה מסוימת מקרב תושבי

נחלת  -יהודה ( היירקנים ' ) דגלה בחלק מן הרעיונות שלימים היו לעקרונות מושב  -העובדים  ,ואף
היתה מודעת לעצם המושג שהלך והשתרש באותה עת  ,לכאורה  -חידוש  .אך מן המאמר עולה  ,כי
למעשה אין מדובר ביישום עקרונות מושב  -העובדים כבר בנחלת  -יהודה  ,אלא במאבק מתמיד של
קבוצת מיעוט

4 :

מתוך

25

המשפחות שנועדו למושב  -הפועלים נמנו עם קבוצת ה ' ירקנים '  ,והן לא

הצליחו כלל להפוך את המקום למושב  -עובדים על  -פי עקרונות סדורים ותקנון מחייב .
ל ' ירקנים ' לא היה המושג ברור

למעשה  ,גם

לאשורו  .הם היו אמנם אמונים על דעותיהם של ברל כצנלסון ויצחק

וילקנסקי  ,ואף דגלו בחלק מן העקרונות שנועדו לתקן את אשר נעשה במושבי  -פועלים

ובעיקר בעין  -גנים .
עובדים  ,כבר

אך  ,למעשה ,

אחרים ,

לא הגשימו אף פעם את רצונם  ,וכאשר היתה נחלת  -יהודה למושב -

לא היו ה ' ירקנים ' במקום ( פרט לאחד ) .

נחלת  -יהודה הוקמה כמושב  -פועלים ( ' משופר ' לאור לקחי

עין  -גנים ) ,

וכזו היתה למעשה לכל

אורך התקופה שבה עוסק המאמר  .בהקמתה היו אמנם ליקויים ושגיאות  ,ובכלל זה ההטרוגניות של
המתיישבים  ,שיצרה מלכתחילה ניגודי אינטרסים בין החקלאים לבין בעלי המקצוע  ,אך מתיישביה

היו כולם פועלים שכירים  ,כפי שחייבו עקרונות מושב  -הפועלים .
בחללו של היישוב אכן כבר ניסרו רעיונות חדשים  .וילקנסקי קבע אמנם בשנת

, 1914

כי ' לא

מושבי פועלים דרושים לנו כי אם מושבי  -עובדים '  ,אך היו אלה רעיונות היוליים וגישושי דרך .

לכלל ניסוח מלא ומחייב של צורת התיישבות על כל היבטי הקיום שלה  ,הגיע מושב  -העובדים רק
עם מאמרו של אליעזר לייב יפה

( , ) 1919

שעל בסיסו התארגנו קבוצות התיישבות להקמת מושבים .

2

מאמרו של יפה הוא אמנם בגדר סיכום לדברים  ,לדיונים ולחיפושי דרך מלפני המלחמה  ,אך הוא
היה זה שקבע את התבנית שעל  -פיה נערכו ההכנות להקמת מושב  -העובדים  .בשאיפות ובמאוויי
( תשרי חש " ן )  ,עמ '

1

המאמר ראה אור בקתדרה ,

2

א " ל יפה  ,ייסודם של מושכי עובדים  ,יפו תרע " ט .

53
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יוסי בן  -ארצי

הלב של ה ' ירקנים ' בנחלת  -יהודה קשה מאוד לראות מעשה שהקדים את זמנו  ,ומחייב את
ההיסטוריוגרפיה להעניק לו הכרה שכזו .
מכאן יוצא  ,שאל לנו למהר ו ' לתקן ' את ההיסטוריה  ,או ללמדה אחרת  .נהלל היה ונותר מושב -
העובדים הראשון שעלה על אדמתו ויישם בה דרך התיישבותית מוגדרת ומגובשת  .המושג ' מושב -
עובדים ' אכן
( ומגושם ) ,

היה מוכר כבר בשנת

1912

ואילך  ,ומיעוט מאנשי נחלת  -יהודה גם דגלו בו באופן כולל

אך בכך שוב אין כל חידוש .

ואגב  ,בהערה 39

במאמרו רומז שפר ל ' חידוש ' נוסף  :קבוצה קטנה בתוך המושב התארגנה על

בסיס שיתופי לפרק  -זמן קצרצר

( חודש ? ) ,

מעשה שהיה שגרה באותם ימים  ,ואף במושבות הוקמו

' שיתופים ' מעין אלה  .שפר  ,לשיטתו  ,רואה בכך ' נסיון ראשון ליצירתו של מעין

האמנם

184

?

מושב  -שיתופי ' .

' עבורו אי  -הנסיגה מתל  -חי היתה מובנת

מאליה ' -

תגובה
אורי ברנר

במאמרו  ' ,עבורו אי  -הנסיגה מתל  -חי היתה מובנת מאליה '  ,קבע נקדימון רוגל כי שיניתי מלה באחד
ממכתבי יצחק טבנקין  ,שנכתב בשנת

, 1920

בימי תל  -חי  .השינוי הוא  ,כי במקום ' אם '  ,קראתי

( וכתבתי ) ' אך '  .והוא מוסיף  ,כי ייתכן שעשיתי זאת על  -מנת לנקות את טבנקין ' אפילו מאבק ספק
של תבוסתנות ' .

ן

אני מניח שרוגל קרא את החוברת  ,שממנה מובאים הדברים  ,במלואה  .האמנם לא נתקל
בשגיאות דפוס רבות לאורך כל החוברת

איננה אלא שגיאת דפוס בלבד

?

האם לא עלה אפוא על דעתו  ,כי

' אך '  ,שנדפסה ' אם ' ,

?

רוגל לא חשב לנכון לברר אתי פרט זה  ,ודומני שגם נהנה מן המטעמים שיכול היה לעש ות ממנו,
'

ולהפנותם
בשנת

נגדי .

1976

הייתי טירון במסירת חומר להדפסה  ' .יד טבנקין ' עמדה אז בראשית דרכה בתחום

הפרסום בדפוס ( במכונת  -כתיבה פשוטה

! ),

ואני  ,שעבדתי אז בקיבוצי  ,אף לא קיבלתי להגהה עותק

של החומר המודפס  .כאשר נמסרה החוברת לידי  ,תקנתי מיד את כל השגיאות  ,כולל ' אם ' במקום
' אך ' ( ורשימת התיקונים שמורה

עימי ) ,

אך לא הרשיתי אז לעצמי לדרוש הדפסה חדשה .

ולגופו של עניין .

א  .לי לא היה כל צורך לשפר את תדמיתו האקטיוויסטית של טבנקין  .טבנקין נושם אקטיוויזם

בכל דבריו ומעשיו בפרשת תל  -חי  .אולם הוא היה גם ריאליסט שחשב  ,ואמר  ,כי לא מספיק להביע
דעה ולהכריז כי נסיגה מיישובי הצפון תסכן את עמידת כל היישוב היהודי בארץ  ,כיוון שקומץ
האנשים המחזיק שם מעמד לא יוכל להמשיך ולעמוד שם לאורך זמן ואסור להפקירם
יש לתת להם במהירות את התנאים שיאפשרו  ,ריאלית  ,את עמידתם במערכה  ,והם

:

! לפיכך ,

תגבור בכח -

אדם  ,כסף לקיומם המיידי  ,אמצעי ייצור ונשק .
לדעת טבנקין  ,זכות התנועה לקרוא ליישובי הצפון להחזיק מעמד תלויה בתגבור זה  ,והוא

התמסר אישית למשימה זו בתחום פעילותו אז ( יישובי הגליל התחתון )  .לשם מטרה זו פנה אל ראשי
התנועה ביהודה  ,ויש  ,לפיכך  ,לקרוא את דבריו כך
מהמשתחררים

2

יהיו  ,אם הרבה [ לכל

:

היותר ] 50

איש  .נחוצים עוד

65

איש לכל הפחות

מהארץ  ,והם הכרחיים  .ובכן  ,צריך לפי דעתי לעבור תיכף את המקומותי לשלוח את

האנשים למעלה [ לגליל העליון ]  . . .פה מגליל אני מקוה יעלו

30

איש  .כמספר הזה לכל

הפחות צריך לעלות מיהודה  . . .ותבינו כי אין אפשרות לשמור על המקומות ועל
1

נ ' רוגל  " ' ,עבורו אי  -הנסיגה מתל  -חי היתה מובנת מאליה
" '  ,קתדרה  ( 52 ,תמוז תשמ " ט )  ,עמ '  . 182לפרסום
מכתבו של טבנקין ראה  :א ' ברנר  ,יצחק טבנקין ב ' הגנה ' עד  ( 1924מחברות  -מחקר  ,ב [ יד טבנקין ] )  ,אפעל , 1976
עמ '

2

. 28

מן הגדוד העברי .

3

היישובים תאו מקומות העבודה .
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ואת הכסף צריך לשלוח לכל הפחות בשביל המשלוח

18ש5א 1 1 .11ש
.
..
ממופקים ובוחרים בין מקום ומקום

עבודה שלנו

למעלה

:

ונעלה

אנחנו .

תעזבו .

והעיקר ,

"'

אותם במנוחה

אין לדחות

ליום .

ילכו

למקומות

כבר איחרנו  -וכל יום

השלמות 4וכך הלאה  .אם לא  --קוראים אתאנשיכפר גלעדי ותל חי בחזרה  .הם מעטים
ומזה כל הצרה .

קטע מתוך

מכתבו המקוף  ,סל

תתל ב  -מגל מאעים אותי  ,כי השמטתי מהמסח וסל טבקין את המלים  ' :ואל תדפיסו מדברי אלה '  .אכן
ושראלק  [ ,חד ]
[ כצנלסון ]  ,כ " ג שבט לא ציטטתי מלים אלה מן המכתב שכתב טבנקין ב  10 -בפברואר  ,אך בסך  -הכל לא ציטטתי ממנו
תר " ף (  12בפברואר  ) 1920אלא שבע שורות  5 .עובדה היא שלא מחקתי אח המלים הללו מן הנוסח של המכתב ששלח טבנקין
1
1
למטה  :הנוסח כפי
שהועתק ב ' מחברות כעבור יומיים ( כלומר  ,ב  12 -בפברואר)  6 .קשה לדעת למה בדיוק הן מכוונות  ,שכן בין התנאי
מחקר ' לקריאה בחזרה של אנשי הצפון לבין המלים הללו יש  18שורות  ,גדושות עניינים אחרים  .אודה ,
שהתפעלתי מן הכשרון וזריזות העט של רוגל  ,שתקף את ההשמטה ופירש את משמעותה על  -פי
שילוב קטעים משני מכתבים שונים  ,ולא הזכיר שהמלים מופיעות בציטוטי מן המכתב המאוחר
יותר .
ג  .למלה ' מקומות ' במכתבי טבנקין בימי תל  -חי 7יש שני פירושים  :פעם אחת  -כפר גלעדי

ותל  -חי ( פעמיים הן נקראות

' הנקודות ' ) ,

ו  8 -פעמים  -מקומות עבודה ( ארבעה ביהודה  ,שלושה

בגליל התחתון ופעם אחת  :מקומות עבודה ויישובים בהכללה ) .
ד  .במכתב מאותה תקופה ( כנראה מאי

) 1920

8

כתב טבנקין לבן  -גוריון

המבולבלת  9 . ' . . .ואכן  ,כזו היתה כתיבתו גם במכתביו  -זעקותיו בפברואר

:

1920

' תבין גם מכתיבתי
0ן

לשלוח תגבורת

דחופה ליישובי הגליל העליון  .הנוסח של המכתבים שפורסם ב ' קונטרס ' נערך על  -ידי ברל כצנלסון
ו  /או מרדכי קושניר  .ובעריכה לפרסום מיידי היה עליהם לשקול היבטים שונים

;

וב ' כתיבה

מבולבלת ' דרושה גם פרשנות של העורך  .אני לא ערכתי את מכתביו של טבנקין  ,הכתובים כפי

186

שאדם מדבר  ,ונראים כמבולבלים ; ופירשתי אותם כמבטאים נאמנה את דעותיו וסערת רוחו באותם
ימים
4

מקומות העבודה ושלמות הקבוצות והמוסדות .

8

שם ,

5

ברנר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 13

9

 , DWשם  ,עמ '  , 31שורה רביעית מלמטה .

6

שם  ,שם  ,נספח ג  ,עמ ' . 29

10

7

שם  ,שם  ,עמ '

, 13

. 28

. 29

שם  ,עמ '  , 33שורה

.

ראשונה .

ראה  :שם שם  ,נספחים ב ו  -ג .

מקורות האיורים
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