שיי צלליתו
לציון שנת הלשון העברית אנו מפרסמים בחוברת זו שני מאמרים  .שלמה מורג סוקר את תולדות העברית
החדשה  ,ומוצא שהשימוש במונח

' תחיית העברית ' אינו

' לשון מתה '  .הוא מעדיף להגדיר את התהליך

:

מדויק  ,שכן הלשון העברית מעולם לא

היתה

' השיבה המלאה אל העברית ' שנתרחשה עם התחיה

התרבותית  -הלאומית  ,למן תקופת העלייה הראשונה ; העברית החדשה נוצרה כמיזוג של מורשת לשונית
של שתי מסורות  ,הספרדית והאשכנזית  .בד בבד עמה ההגבשה העברית הילידית  ,שהפכה להיות לשונם
של בני הארץ  .יוסף לנג דן בסוגיה המעסיקה לאחרונה את המחקר  ,מי היה הראשון שיישם את ' השיטה
הטבעית ' בהוראת עברית בעברית  ,ומבקש להוכיח כי אליעזר

בן  -יהודה היה החלוץ בשיטה חדשנית זו .

פותח את החוברת מאמרו של אנטון סכורם  ,המעלה שאלות מתודולוגיות בסיסיות באשר לשימוש
בראיות מן הסיפור המקראי להוכחת טיעונים ארכאולוגיים  .הוא מהרהר אחר מספר קביעות המקובלות
בקרב הארכאולוגים  ,מאז חפירותיו של אולברייט  ,באשר לזיהוי אזורים ואתרים כשייכים להתנחלות
הישראלית  .קביעה כזו חייבת להתבסס  ,לדעתו  ,על הממצא הארכאולוגי עצמו או על עדויות היסטוריות
שבכתובים  ,לאחר שהוערכו תוך התמודדות ביקורתית  .יהודה פלג סוקר את סדרי הספקת המים לקיסריה
בתקופה הרומית והביזנטית  .העיר בנויה על שטח הגבוה ממפלס המעיינות באזור ; על כן נבנו שני סכרים
שיצרו בריכת הרמה לאגירת המים  ,ומשם הוזרמו לעיר  .חישובים המתבססים על קריטריונים מודרניים

ימינו .

בתכנון סכרים מוכיחים  ,שהסכרים העתיקים עומדים גם בדרישות ההנדסיות של

שני
נערך

מאמרים עוסקים בהיבטים שונים של יחס הנוצרים ליהודים ולשיבתם לארץ  -ישראל  .במאה

בטבריה ויכוח בין יהודי לנוצרי בנוסח ויכוחי הדת של

אבואלעפיה  ,הידוע כמחדש

ימי  -הביניים  ,ונציג הצד

הי " ח

היהודי היה ר ' חיים

היישוב היהודי בטבריה  .דויד וסרשטיין דן בוויכוח זה

;

הוא עומד על

אמינותם של המשתתפים  ,וסוקר את טיעוניהם על הרקע ההיסטורי של התקופה  .ספרות המחקר דנה רבות

בעניין שגילו אישים וקבוצות שונות בבריטניה במאה הי " ט ברעיון שיבת היהודים לארץ  -ישראל  .ישעיהו
פרידמן סוקר את התוכניות השונות בתחום זה  .הוא מדגיש בעיקר את הרקע המדיני ואת האינטרסים
הבריטיים כגורמים מכריעים בהעלאתן של תוכניות אלה .
החל בשנות העשרים של המאה העשרים רכשו יהודים קרקעות באזור

גחם  -עציון  ,ואף התפתחה באזור

התיישבות חקלאית  .הקרן הקיימת לישראל הצטרפה לתהליך זה בשנות הארבעים  .יוסי כץ משחזר את

רכישות הקרן הקיימת לישראל על בסיס חומר ארכיוני וספרי טאבו  .דוד בן  -גוריון הותיר אחריו שפע רב של
חומר ארכיוני  .זכי שלום דן ביומניו האישיים עתירי המידע של בן  -גוריון  ,מאפיין
שאלות  ,שהעסיקו את המחקר  ,בדבר

אותם  ,ומעלה מספר

אמינותם של היומנים כמקור היסטורי .

בקליטת גלי העלייה הגדולה בעשור הראשון לקיום המדינה דן אברהם דורון .

גלי העלייה דבקה הנהגת המדינה בנוקשות בדפוסי חשיבה

ישנים  ,ולא

לטענתו  ,גם כאשר גאו

יצרה דגם של מדיניות חברתית

שתתאים לתנאים החדשים בחברה הישראלית .
שני חוקרים מתחלקים עימנו במידע חדש  .חיים גורן מציג שני מקורות חדשים מעזבונו של חוקר ארץ -
ישראל הנודע  ,טיטוס טובלר  .דב גביש סוקר את ארכיון ההנצחה לחיילי הצבא האוסטרלי ואת החומר על

פעילותם בארץ  -ישראל בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה והשנייה  ,השמור בארכיון זה .

עם נעילת החוברת הגיעה אלינו הידיעה המעציבה על פטירתו של פרופ ' יהושע פראוור  ,ממניחי
היסודות של המחקר בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה וממתווי דרכה של יד יצחק בן  -צבי  .יהי זכרו ברוך .
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א
העיון דלקמן נתהווה תוך כדי קריאה בספרו של יגאל ידין על חצור  .י כידוע קבע ידין את זמנה של
שכבה

% 111

בתל חצור ( המקבילה לשכבה וא בעיר התחתונה ) למאה הי " ג לפנה " ס  .קביעתו

התבססה על ניתוח  ,מבחינה היסטורית  ,של הסטרטיגרפיה הארכאולוגית

:

גילוי החרסים המיקנים מהסוג  Myc 111 8בשכבה העליונה מוכיח כי העיר התקיימה
כאשר קרמיקה כזאת היתה עדיין בשימוש  ,כלומר עד

1230

לפנה " ס  .ככל  -הנראה ,

חורבנה של העיר בא עליה בשליש השני של המאה הי " ג לפנה " ס . . .

הדמיון הבולט בין

גודלה של חצור כפי שנחשפה בחפירות ובין תיאורה במקרא כ ' ראש כל  -הממלכות

האלה ' ( יהושע יא י

)

וכן הטעמתו של הסופר המקראי שחצור  -ורק חצור  -נחרבה

ונשרפה על  -ידי יהושע  ,כמעט אינם משאירים מקום לספק שמצאנו למעשה את העיר
הכנענית של יבין  ,שנהרסה על  -ידי יהושע  .חפירות חצור סיפקו אם  -כן  ,לראשונה ,

נתונים מכריעים לקבוע את זמנו של יהושע וגם  ,בעקיפין  ,את מועד יציאת בני  -ישראל

ממצרים .
בשורות אלה מובא טיעון בדרך מעגלית  .על יסוד נתונים ארכאולוגיים קובע ידין את מועד חורבנה

של תצור ) 111נ קרוב לאמצע המאה הי " ג  .אחר  -כך הוא מייחס את החרבת חצור ליהושע על  -סמך
ההנחה הבלח " מפורשת שכיבוש כנען

על  -ידי בני  -ישראל חל בסוף תקופת הברונזה המאוחרת .

ומייחוס זה הוא מסיק שחפירות חצור סיפקו ( לר שונה

"

!)

נתונים מכריעים לקבוע את זמנן של

מלחמות יהושע ואת מועד יציאת בני  -ישראל ממצרים  .אולם  ,על  -סמך מה קבע ידין כי חצור ) 111נ
*

מעודכן
/) . Schoors
הוא ,עיבוד
'The
Israeliteהזה
העברי  .המאמר
Conquest:
 Textualסגנוני
עזרתו הידידותית בשיפור
 theמ1
רופא על
באנגלית :
אלכסנדר
שפורסם
מאמרלפרופ '
אני מודה
של

,

,

Evidence

,

'of

Cross-Roads

:

'

0

 . 77 - 92קק Leu?en 1985 ,
1

,

 The Landיל 1 .ט)

Lipi

ski

Archaeological Argument ' , 12 .

~

 . 145ק  . Yadin , Hazor: The' Rediscovery ofa Great Citadel ofthe Bible, New York 1975 ,ץ  .וראה
160

 .ק Jerusalem 1960 ,

,

ן ; Hazor

אבציילופריו

:

לחפירות ,ירושלים תשל " א  ,עמ '  . 169לדעת קמפינסקי

 1200לפנה " ס  ,ראה  :א ' קמפינסקי  ' ,החפיפה התרבותית בסוף תקופת הברונזה
הברזל
שנת
תקופת
ובראשיתסביב
זאת נחרבה '
המאוחרת
שכבה
'  ,ארץ ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '  . 404גם פריץ טוען ששכבה זו נחרבה בסוף
המאה הי " ג או בראשית המאה הי " ב לפנה " ס  .ראה . Fritz , ' Conquest 0 ] Settlement? 'The Early Iron :

,י

 . 88ק  Palestine ' , BA , 50 ) 1987 ( ,מן Age

ץ
~

אנטון סכורם

נהרסה על  -ידי יהושע

?

את הראיה העיקרית לכך הוא מצא במקרא  ,ובמיוחד ביהושע יא י  -יג  .אך

האמנם זוהי ראיה מכרעת  ,במיוחד כאשר ידין עצמו הודה שאין עדיין נתונים של ממש לקבוע את
זמן פעילותו של יהושע

הסיפור המקראי

?

?

שני צדדים לשאלה  :אילו ידיעות היסטוריות מדויקות אנחנו מפיקים מן

ואילו נתונים ארכאולוגיים מתאימים לעובדות ההיסטוריות הללו

?

תיאור כיבוש חצור ושריפתה על  -ידי יהושע  ,המובא ביהושע יא  ,עורר קשיים רבים  .מקס מילר
סיכם את הדברים

:

' תיאור הקרב על מי מרום ביהושע יא אפשר שהוא נוגע למאורע השייך

להתיישבות נפתלי  .אבל פסוקים י  -סו של התיאור הם בעיקר  ,אם לא אך ורק  ,הרחבה עריכתית

משנית  .בוודאי אין בנאמר בפסוקים אלה כדי לייחס את החרבת חצור

) 111נ לישראל ' .

2

אמנם גם ידין היה מודע לבעיות ספרותיות  .הוא ציין שמחבר או עורך הוסיף הערה כדי להדגיש

כי מכל הערים של כנען הצפונית רק חצור נשרפה  ' ,כי  -חצור לפנים היא ראש כל  -הממלכות

האלה ' .

3

אך לא ברור מהו  ,לדעתו  ,היקפה של הערה זאת  .ומכל  -מקום  ,ידין לא הסיק מסקנה

היסטורית מעובדה ספרותית זאת  .כחוקרי מקרא רבים גם הוא ראה את הבעיה העולה מכמה
הקבלות מפתיעות בין התיאור ביהושע יא לבין המסופר בשופטים ד ב על ' יבין מלך  -כנען אשר
מלך בחצור ' והנאמר שם בפסוק כד  ' :ותלך יד בני  -ישראל הלוך וקשה על יבין מלך  -כנען עד אשר

הכריתו את יבין מלך  -כנען '  .אולם הוא לא בירר את היחס הספרותי בין שני המקורות  ,ורק חזר על
טענתו שחפירות חצור מוכיחות שהתיאור ביהושע יא נכון  ,ו 'לכן הסיפור בספר יהושע הוא הגרעין

ההיסטורי האמיתי  ,ואילו הזכרת יבין בשופטים ד מוכרחה להיות תחיבה [ אינטרפולציה ] של עורך
מאוחר

יותר ' .

4

אף  -על  -פי  -כן המצב הביקורתי  -ספרותי בנוגע ליהושע יא ושופטים ד הוא הרבה יותר מסובך ,
כמו שהראה פולקמר פריץ בניתוח יסודי  5 .יבין מוזכר בשופטים ד בפסוקים ב  ,ז  ,יז  ,כג  -כד  .פסוק ב
ופסוקים כג  -כד שייכים למסגרת המאופיינת בנוסחאות החוזרות פעמים אחדות בספר שופטים .

בלי שים  -לב לזמנה המדויק של המסגרת ההיא ( דויטרונומיסטית  ,קדם  -דויטרונומיסטית ,
יהוויסטית )

6

היא בוודאי מאוחרת לסיפור גופו  .את הזכרת יבין בגוף הפרק ( פסוקים ז  ,יז ) יש

לייחס לעריכה מאוחרת שנסמכה על המסגרת  .הדבר עולה בבירור מפסוק ז  ,החוזר על הניסוח
בפסוק ב  ,ואילו פסוק יזב הוא תוספת  ,המצביעה על השלום בין יבין לבית חבר  ,ונועדה להסביר

מדוע נס סיסרא אל חבר  .נתונים אלה מתיישבים עם העובדה שיבין איננו מוזכר בשופטים ה ,

בשירת דבורה  -הנוסח הפיוטי של סיפור הקרב  .פריץ מסיק מכל זאת שהידיעות על יבין

בשופטים ד אינן מהימנות מבחינה היסטורית  ,ועד כאן דבריו מתיישבים עם קביעתו של ידין .
ואולם  ,אם הידיעות בשופטים ד שאובות ממקור בכתב  ,ספק אם יהושע יא א  -סו מתאים להיות
2
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Rahmens

; :רפריץ עצמו

המקור הזה  ,משום שבפרק זה נאמר בפירוש שחצור נחרבה לגמרי ומלכה הוכה בחרב  .התחיבות תל חצור -

על יבין בשופטים ד קדומות  ,אם  -כן  ,מיהושע יא א  -סו בצורתו הנוכחית  .לשון אחר  ,הסיפור מבט טז האוויר
ביהושע יא א  -טו מאוחר יחסית  ,והתוספות על יבין בשופטים ד לקוחות  ,כפי  -הנראה  ,ממסורת

בעלדפה  .אולם יש עוד לבדוק אם אין ביהושע יא א  -טו מסורת קדומה על כיבוש חצור על  -ידי

שבטי ישראל .
הנאמר בפסוק יג ביהושע יא  ' :זולתי את  -חצור לבדה שרף יהושע '  ,מצמצם את הנאמר בחלקו
הראשון של הפסוק

( יגא ) :

' רק כל  -הערים העמדות על  -תלם לא  -שרפם ישראל '  .והנאמר בפסוק יגא

:

' ואת  -כל  -ערי המלכים  -האלה ואת  -כל מלכיהם לכד יהושע ויבם לפי -

מגביל את תוכן פסוק יב

חרב החרים

אותם ' .

פסוק יג מעיד על הכוונה להתאים את הכתוב למציאות ההיסטורית  ,כלומר

לקיומם בצוותא של יישובים ישראליים וערים כנעניות  .הזכרת מלך חצור בפסוקים י  -יא אינה
מתיישבת עם ציון מותו בפסוק ח  .גם הזכרת חורבן העיר בפסוקים י  -יא אינה במקומה  ,שכן רק
בפסוק יב מסתר על כיבוש ערי המלכים שמלך חצור נמנה עימהם  .ברור אפוא שפסוקים י  -יא
ן

נתחבו לתוך סיפור הקרב על מי מרום  .אבל גם סיפור זה  -יהושע יא פסוקים א  -ט  ,יבא  ,יד -

אינו מהימן מבחינה היסטורית  .לשונו ותוכנו מצביעים על  -כך שהוא נתחבר בתקופה מאוחרת

יחסית  ,וכמה תופעות מבחינת תולדות המסורות מעידות על תלות ספרותית  ,למשל ביהושע י ו  -יב .
תלות זו אינה מאפשרת לקבוע את מקור המסורת לתקופת הכיבוש הישראלי או בסמוך לו  .מתקבל

~

אנטון סכורם

על הדעת שהזכרת יבין מלך חצור נלקחה משופטים ד  .פריץ מסכם את הניתוח הספרותי בקובעו

:

לפיכך הסיפור על הקרב על מי מרום אינו מכיל ידיעות מהימנות  ,אך ייתכן שהוא חובר
בהיקש ליהושע י א  -סו תוך שאילת יבין מלך חצור משופטים ד וכמה שמות מקומות
מהרשימה המעובדת שביהושע יב  ,ותוך שימוש בלשון האופיינית של סיפורי מלחמת

ה '  .הפרק נוצר כדי לסיים את הסיפור על כיבוש כנען במבצע כיבוש של יהושע בצפון
הארץ .

7

כפי  -הנראה  ,דמותו של יבין המלך החזק נתהוותה במסורת בעל  -פה בגלל החורבות המרשימות
של העיר מתקופת הברונזה המאוחרת  .בסיפור שביהושע יא א  -סו ייחסה ההיסטוריוגרפיה

הישראלית את חורבות העיר לכיבושה על  -ידי

יהושע  ,בהתאם לתמונה הכללית של הכיבוש ,

שנוצרה על  -ידי היהוויסט  ,והתפתחה מאוד בהשפעת הצלחות דויד המלך במלחמותיו  .גם אם זהו
רק אחד ההסברים האפשריים ליצירת הסיפור ביהושע יא א  -טו  ,ברור כי סיפור זה לא נוצר כדיווח
ישיר על העובדות  ,ואין לקבל את המידע ההיסטורי שלו

לפיכך  ,הטענה שחצור

% 111

כפשוטו .

נחרבה על  -ידי יהושע אינה אלא אפשרות אחת מני רבות  ,והיא

אינה דווקא מן הסבירות  ,מפני שעצם התרחשותו של חורבן כזה בעת כיבוש יהושע מוטלת בספק ,
אם לא למעלה מכך  .אפשרות אחרת  ,המועלית על  -ידי
לגויי הים  ,שהחריבו גם את

פריץ  ,היא לייחס את חורבנה של חצור % 111

כרכמיש  ,אוגרית  ,אללח '  ,טוניף וקדש על נהר

ארנה .

8

ב
מדיון זה עולה שאלה כללית יותר  :כיצד אפשר להשתמש בסיפור המקראי על יציאת מצרים ועל
כיבוש ארץ כנען כדי להסביר נתונים ארכאולוגיים  .לעתים הארכאולוגים נוטים לשכוח כי אחדות
מן התזות ההיסטוריות על אודות המאורעות החשובים האלה לא הוכחו  ,ולכן אין הן אלא השערות
עבודה  .ראשית כל  ,זמנה של יציאת מצרים אינו נעלה מכל ספק  .ההסכמה הכללית לקובעו
למחצית השנייה של המאה הי " ג לפנה " ס מבוססת על הזכרתן של פיתום ורעמסס בשמות א

ויליאם

יא .

פ ' אולברייט סיכם את הדברים :
ההערכה שהיתה איזו פעילות בנייה נמרצת מאוד מביאה להשערה  ,שפרעה שעסק בה

היה רעמסס השני

( 1237 - 1304

המסקנה לוודאות

מעשית . . .

בעשור

1290 - 1300

לפנה " ס ) . . .

הזכרתן של הערים פיתום ורעמסס עושה את

אם נכללו בני  -ישראל בין אלה שנכבשו לעבודת פרך

לפנה " ס או קרוב לזה  ,כי אז יש לקבוע את מועד ירידתם למצרים

בסוף המאה הי " ד בערך  .אם  -כן יציאת מצרים חלה במחצית השנייה של המאה

הי " ג .

9

אישוש לקביעה זו אפשר למצוא באסטלה של מרנפתח  ,שנתגלתה בנוא אמון  ,והיא מכונה
' אסטלת ישראל '  .בהתפארות הפיוטית החקוקה על האסטלה אנו קוראים כי ' ישראל הושם  ,זרעו

. 133

7

פריץ ( לעיל  ,הערה

8

י ' בימסון ייחס את חורבנה של חצור  ( xvlתקופת הברונזה התיכונה

 , ) 5עמ '

השנייה ) ,

שהוא מתארך אותו לסוף המאה

הט " ו לפנה " ס  ,לכיבוש על  -ידי יהושע  .אבל גם גישתו עשויה לעורר אותה התנגדות מתודולוגית  .ראה

:

 .ג .נ

 . 185 - 200קק Bimson , Redating the Exodu. y and Congucs' t , Shcfficld 1978 ,
9

11 / 2 , Cambridgc 1975 ,

 . 321 - 322קק

CAH

the Time of the Nineteenth Dynasty ' ,

חן W . F . Albright , ' Palestine

אסטלת מרנפתח שנתגלתה בהא אמון  ,מצרים ,
ובה מוזכרת ' ישראל ' ( למטה  ,בהגדלה )

אינו עוד '  ,או ' ישראל  ,עמו מעט  ,זרעו אינו עוד ' 0 .ן נמצא כי כאשר נחקקו הדברים  ,בשנת 1210
והמלה
ן
בערך  ,ישראל היה בכנען  ,מפני שהוא נזכר יחד עם כנען  ,אשקלון  ,גזר וינועם  .הואילן

' ישראל ' נכתבה עם המגדיר ' גוי ' ולא ' ארץ '  ,מסתבר שבימי מרנפתח ישראל עדיין לא

התיישב .

נמצאנו למדים שבימים ההם הלך כיבוש כנען והתקדם  ,אבל עדיין לא הושלם  .ואולם  ,הן הזכרת
פיתום ורעמסס במקרא והן נוסח האסטלה אינם ראיות מכריעות  .האסטלה של מרנפתח אינה
מוסרת ידיעה ישירה בנוגע לאיזה כיבוש  ,אלא רק בנוגע להימצאותה של אוכלוסייה ששמה

' ישראל ' בכנען  .את המגדיר ' גוי ' ניתן לייחס לרשלנות החרט של האסטלה  ,ששגיאותיו בכתיב

ידועות  .יש גם לשאול מה ציין השם ' ישראל ' בזמנו של מרנפתח  .בוודאי לא את כל העדה של

שנים  -עשר שבטי ישראל  ,שעדיין לא היתה קיימת  .מכיוון שהוא נזכר בין הערים הדרומיות
אשקלון וגזר ובין העיר הצפונית ינועם  ,ישראל מוכרח להיות בצפון הארץ או במרכזה  .נראה
שהשם מציין אותם שבטים המכונים על  -ידי החוקרים ' שבטי ישראל  -רחל '  .שבטים אלה התרכזו
10

ראה

:

 . ( ,סט ) Pritchard

. 8 .נ

;  . 368ק ] 4 . Engel , ~ Die Siegesstele des Merneptah ' , Biblica , 60 ) 1979 ( ,

:

 . 378ק ro the Old' Testament , Princeton 1969 ,

'Texis
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בסביבות שכם ובית  -אל  ,ואולי עדיין לא

התיישבו בימי מרנפתח  .י '

באשר ליציאת מצרים  ,התיאור

המקראי מעורר בעיות רבות  .יש חוקרים שהסיקו מניתוח המסורות שבתורה  ,כי היו לפחות שתי
יציאות נפרדות 2 ,י וישנה דעה נפוצה שרק חלק מישראל היה במצרים  .גם הרעיון שארץ כנען כולה
נכבשה לאחר יציאת מצרים הוא פרי נסיון לעריכה שיטתית  ,ומוגבל לשכבות המאוחרות של ספר

יהושע  .החומרים שעובדו בעריכה הסופית של במדבר  ,יהושע ושופטים א מציגים תמונה של
תנועות שבטים בוודימן במיוחד באזור הגבעות שבמרכז הארץ  .כמה מן הסיפורים הם אגדות

אטיולוגיות  ,שסופרו כדי להסביר מנהג או ציון טופוגרפי  ,כגון גל אבנים או חורבה מרשימה  .לאור
זאת טען מילר

:

מצד אחד  ,נמצא כי כל נסיון לקבוע את זמן הכיבוש על בסיס ההנחה שהוא התרחש מיד
אחרי יציאת מצרים  ,מוטל בספק מבחינת המתודולוגיה  .למעשה ייתכן שהאופי של

כיבוש ארץ כנען בידי בני  -ישראל אינו מאפשר לקבוע זמן מוחלט  .מצד שני  ,יש בספרי
בראשית ושופטים חומרים היכולים להיות שייכים לחקר הכיבוש יותר ממה שנרמז
בהקשר הספרותי

הנוכחי  .יי

בכל  -אופן  ,אם היה כיבוש בעל חשיבות כלשהי אחרי היציאה ממצרים  ,המועד המתאים ביותר
שאנחנו יכולים לקבוע לו  ,על  -סמך התנ " ך והחומר המצרי  ,הוא המחצית השנייה של המאה הי " ג
לפנה " ס 4 .י בארכאולוגיה נקבע שהמעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל הראשונה
חל

ב 1200 -

זה .

למעבר

לפנה " ס בערך  ,ולא ייפלא אפוא שכיבוש כנען  ,המתוארך בסוף המאה הי " ג  ,נקשר

אולברייט עמד על רעיון זה

בתוקף .

הוא מצא בחפירות בית  -אל כי במאה הי " ג

התחוללה שם שריפה נוראה  ,ובה נחרבה השכבה מן השלב השני של תקופת הברונזה המאוחרת .
הוא סבר גם שהניתוק בין שכבה זאת לבין הבאה אחריה היה גדול יותר מכל ניתוק אחר  .על
עובדות אלה ביסס את מסקנתו

:

אם נביא בחשבון את הבנאות  ,תוכניות הבנייה  ,הקרמיקה והתרבות של שלושת השלבים
הבאים  ,שהם שווים מבחינה זו  ,הניתוק הוא כל  -כך גדול שאי  -אפשר לגשר עליו  ,ואנו

מוכרחים לזהות אותו עם הכיבוש הישראלי  .כשהוא מגיע למסקנה הברורה והבלחי
עשרה  -עשרה שנים ומקבל את
נמנעת הזאת  ,המחבר עוזב עמדה שבה החזיק במשך אחת

התאריך המאוחר של הכיבוש הישראלי של מרכז הארץ - .
5י

11

 . 366-קק .
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בימסון טען בתקיפות רבה לכיבוש במאה הט " ו  ,ראה  :בימסרן ( לעיל  ,הערה  . ) 8אבל ההנמקה שלו מבוססת על
עימות של החומר הארכאולוגי עם העדות המקראית בלי ביקורת ספרותית  -היסטורית רצינית של הטקסט ובלי
ביקורת ארכאולוגית מקצועית של החומר הארכאולוגי  .אף  -על  -פי שעבודתו סובלת מאותן החולשות שעוד
נמצא אותן בהמשך גם בגישתה של אסכולת אולברייט הראה בימסון ברורות כי הנימוקים בעד ייחוס הכיבוש
הישראלי לסוף תקופת הברונזה המאוחרת הם

ץ2

חלשים .

ראה הביקורות על עבודתו של בימסון

de :

4 .ה  .נ

1 . Engcl ,ן ;  . 213 - 215קק  . 137 - 138 ; P . M . Bikai , Orientalia , 49 ) 1980 ( ,קק 3 , 87 ) 1980 ( ,ק  ,ח880ן ]  ' 8ך
 . 98 - 99קק 3 ] ) 1981 ( ,
15

,וו

 . /) . Soggin ,נ ;  . 437 - 440קק .

( 6 ] ) ] 980

.
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 . 2 - 15 , esp . 9 -קק Albright , 'The Kyre Memorial Excavation 81 Bethel ' , BASOR , 56 ) 1934 ( ,

, BASOR

, 58 ) 1935 ( ,
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'

Hebrew Conquest of

F.

W.

טה 1טח0 : idem , ' Archaeology 8ן

Date of

ראיות מן הכתובים בטיעון הארכאולוגי

אולברייט אינו מביא שום ראיה לכך שיש לייחס את חורבנה של בית  -אל בסוף המאה הי " ג למעשי
מלחמה  ,על אחת כמה וכמה לכך שיש לייחס אותו לבני  -ישראל  .הבנאות של שכבות תקופת
הברזל הקדומה מתוארת כגסה מאוד  ,בהשוואה לזו של העיר הכנענית הקודמת  ,והקרמיקה
כמונוטונית  ,חוץ מן הטיפוס המכונה ' שפת הצווארון '

) rim

 , ( collaredהאופייני למאה הי " ב

לפנה " ס  .כל זה מסייע לקבוע את זמנם של שלבי תקופת הברזל הראשונים בבית  -אל  .אבל בנאות
גסה ו ' שפת הצווארון ' אינן עדות ברורה ליישוב ישראלי 6 .י אולברייט היה משוכנע כי ' המסקנה

הברורה והבלחי נמנעת ' שלו חלה גם על יריחו  ,וכי הממצאים שלו בבית  -אל מחזקים את

האפשרות שהחורבן של שכבה ם בתל בית  -מרמים בשריפה גם הוא מתייחס לכיבוש הישראלי .
וזאת על  -אף שסבר שיריחו הכנענית נפלה בין

 1375ל 1300 -

לפנה " ס  ,כלומר לפחות חמישים שנה

לפני חורבנה של בית  -אל מתקופת הברונזה המאוחרת  .ממאמר שפרסם אחרי  -כן על הארכאולוגיה
ותאריך הכיבוש

התברר שטענתו מבוססת על קבלה בלתי ביקורתית של הסיפור המקראי .

7ן

באותה

עת ביקר מרטין נות את חוסר הביקורתיות כלפי התיאור המקראי  ,אבל אולברייט בתשובתו רק חזר
על ראייתו

הארכאולוגית .

8ן

לכאורה צפוי היה אולברייט להתקשות בקביעת מועד חורבנה של העי  .חורבנה סופר במקרא
מיד אחרי זה של יריחו ( יהושע ח )  ,אך הדבר אינו מתיישב עם הממצא הארכאולוגי מן

א  -תל .

9ן

אבל אולברייט הניח כי בראשונה סופר על כיבושה של בית  -אל  ,ואחרי  -כן הועבר הסיפור אל העי

כדי להסביר את החורבות המרשימות של העי  ,שהן למעשה מן המאה הכ " ב לפנה " ס  .אולברייט
נאלץ  ,אם  -כן  ,להסתלק מן הטענה בדבר המהימנות ההיסטורית הגמורה של יהושע ח  .מכל  -מקום ,
ההנחה שהפרק סיפר בראשונה על כיבוסי בית  -אל חסרה כל בסיס עובדתי  ,ואין לנו מידע מהימן
לגבי הרקע ההיסטורי והכרונולוגי של סיפור אטיולוגי זה  .הוא הדין בוודאי גם בסיפור על כיבושה
של

יריחו .

ויליאם פוקסוול אולברייט
ו97י )

( 1891

הרעיון שיש לייחס את חורבנן של בית  -אל מתקופת הברונזה המאותרת  ,יריחו  ,תל בית  -מרסים

ולכיש לכיבוש הישראלי הופץ בספרות המדעית המשנית על  -ידי ספרו של אולברייט
Arehaeology ofPalestine

The

ועל  -ידי ספרים דומים  .אולם הסתייגותם של חוקרים אחרים מרעיון

זה לא זכתה לתשומת  -לב ראויה  .קתלין קניון למשל היתה זהירה הרבה יותר בגישתה לשאלת

הכיבוש .

היא ציינה בפירוש שהארכאולוגיה מספקת מעט מאוד ראיות לכניסת בני  -ישראל

20

דוד נואל פרידמן  ,חוקר מל האסכולה של אולברייט  ,כתב כי ' אף  -על  -פי שהזיהוי המדויק

לכנען .

והעדות הישירה עדיין חסרים  ,אין הרבה ספקות שהאתרים האלה משקפים את ההתנחלות

16

..
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ש

Lesfouilles
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Excavations
'

,

Marquet-Krause

)  -Tellא )

י4

 .נ.

השווה

' The 1964 ,

Noth ,

14 .

Boden
~

Callaway , :

. 4 .נ

9

אנטון סכורם

הישראלית

'  ,ן2

אם  -כי בהמשך מאמרו פרידמן מגלה זהירות רבה יותר בפרשנות הנתונים

הארכאולוגיים .
אולברייט עצמו הודה שבתל בית -מרסים  ,למשל  ,אין ראיות לשינוי יסודי בגורלה של העיר עד
מאוחר בשכבה  , 82כשקרמיקה פלשתית מופיעה באתר

,

2

לשון אחר  ,אין ראיות ארכאולוגיות

המוכיחות כי אוכלוסייה חדשה התיישבה באתר בתחילת תקופת הברזל הראשונה  ,אחרי חורבן
של שכבה ם ( תקופת הברונזה המאוחרת

השנייה ) .

גם חפירות לכיש הבהירו היטב  ,לאחרונה  ,עד

כמה קביעת מועד חורבנן של הערים הכנעניות  ,על  -ידי האסכולה של אולברייט  ,תלויה בדעה
קדומה  .היה מקובל כי לכיש נע נחרבה במחצית השנייה של המאה הי " ג  ,וזאת על  -סמך המועד

המקובל לעליית בני  -ישראל וכיבוש ארץ כנען  .אבל בחפירות החדשות  ,שנוהלו על  -ידי דוד
אוסישקין  ,נמצא ששכבה וע התקיימה עוד בימי מלכות רעמסס השלישי  ,כלומר במחצית

הראשונה של המאה הי " ב לפנה " ס .

23

אלה הן רק שתי דוגמאות לכך שאי  -אפשר להסיק מן הראיות

הקיימות על התפשטות כיבוש כלשהו או להגיד על  -סמך שרידים חומריים כי בשעה כלשהי בא
אזור כלשהו תחת ידם של

פולשים .

24

הבעיה היא מתודולוגית  .הארכאולוג חייב לבדוק את ממצאיו לפי אמות  -מידה ארכאולוגיות
לפני שיבוא לעמת את תוצאותיו עם המידע ההיסטורי המוסק ממקורות כתובים  .אין להשליך את
ההיסטוריה של אתר מקראי  ,המזוהה לפי ההשערה עם אתר ארכאולוגי  ,על הממצאים

הא רכאולוגיים .

זיהוי האתר והעימות עם ההים טוריה מוכרחים להיות תמיד הצעד השני ,

25

' הצעד

הראשון לא יכול להיות אלא הביאור של הממצאים הארכאולוגיים על בסיס אמות  -מידה פנימיות

ובהיקש לממצאים אחרים ' .

26

הצעד הראשון בעבודתו של אולברייט בחפירות בית  -אל עונה על הדרישות הללו  .ביחס
למקובל בזמנו  ,גישתו הסטרטיגרפית והכרונולוגית היתה מצוינת  ,ותוצאות עבודתו עומדות
במבחן אף

כיום .

27

אבל שכבות השריפה שהוא מצא אינן מוכיחות אלא שבית  -אל מתקופת

הברונזה המאוחרת חרבה באש  .שריפות כאלה היו להן סיבות רבות  .ניצוצות שניתזו מתנור
עשויים היו להצית את הבתים הצפופים  ,שהיו בנויים טיט מעורב בקש  ,ומכוסים בגג הנשען על
קורות עץ  ,ואש קטנה יחסית יכולה היתה להתפשט לבעירה גדולה ולשרוף את כל העיה  .גם

רעידת  -אדמה עשויה היתה לגרום לשריפה
21

 .ק 1985 ,

22

Chairman ' s Introduction ' ,,

~ Today ,, .

Freedman , ~ The

~

31

23

כללית .

28

משום כך  ,כשאנו מייחסים שכבת שריפה
]( . 14 .
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 . 36ק  (AASOR , 21 - 22 ( , New Haven 1943 ,ן 1/
 . 168 - 170קק  , 10 ) 1983 ( ,בעג Tel Lachish 1978 - 1983 Tel
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פרנקן שערך חפירות בדיר  -עלא חשף מקדש מתקופת הברונזה המאוחרת שנחרב במאה הי " ב לפנה " ס  .לכאורה
אפשר היה להסביר שהחורבן נגרם עקב הכיבוש הישראלי או עקב מעשי הפלשתים  ,אך פרנקן סבר שהוא נגרם

עקב רעידת  -אדמה  .ראה
 . 418ק 14 ) 1964 ( ,

 . 363 - 367 ; :קק VT, 11 ) 1961 ( ,

"

' 14112

1 Deirנ . 'The Excavations
;

 . Frankenג  .א

ראיות מן הכתובים בטיעון הארכאולוגי

למעשי מלחמה  ,עלינו לאשש זאת בעדויות אחרות  ,כגון ריכוז של ראשי  -חץ או הרס שנגרם על -
ידי מכונות מצור  .ואפילו נניח  ,שערי תקופת הברונזה המאוחרת חרבו במלחמה  ,אין בכך כדי
לקבוע את זהות

האויב .

אולברייט ייחס את החורבן הנדון לבני  -ישראל על  -סמך הסיפור המקראי על הכיבוש  .באותה

עת עדיין לא התגבשה הסכמה לגבי מועד יציאת מצרים וכיבוש ארץ כנען  .אולברייט אף שינה את
דעתו בעניין מועד יציאת מצרים  ,לאחר שקשר את חורבן הערים  -שנקבע על  -סמך הנתונים

הארכאולוגיים למאה הי " ג לפנה " ס  -עם הכיבוש הישראלי  .אולם  ,בהעדר כל מידע ארכאולוגי
נוסף על זהותם של המחריבים  ,ניתן להסביר את החורבן באירועים היסטוריים אחרים  .אפשר היה
לייחס אותו למסעו של מרנפתח  ,לפלישת גויי הים  ,למסעות המצרים נגד גויי הים בימי רעמסס
השלישי ,

29

או למהומות פנימיות שפרצו מחמת חולשתו של השלטון המצרי בכנען בתקופה

מנפרד וייפרט סיכם את הדברים

ההיא .

:

הואיל והשלטון של פרעה ברוב האזורים של כנען במאה הי " ג והי " ב כמעט לא נתקיים
אפילו להלכה  ,עלינו להביא בחשבון שהמצב הכללי של מלחמה בין ערי  -מדינה

למדינות טריטוריאליות יכול היה להימשך גם בלי התקפות מאורגנות מבחוץ  .רייס
עצמו 30מכיר בזה לגבי המאה הי " ב  ,ומבקש להניח שהישראלים השתתפו במלחמות ;
אין לשלול אפשרות זאת  ,אך אין טעם שלא להכיר במצב דומה לגבי המאה הי " ג  .לכן ,
שכבות השריפה יכולות היו להיגרם על  -ידי עמים שונים לגמרי זה מזה  ,שאי  -אפשר
לזהותם במישרין מן המקורות שבכתב  ,וביניהם יכלו להיות גם
גם אם וייפרט אינו מעריך כראוי את שלטון מצרים בכנען בעת ההיא ,

כלל את תמונת  -המצב הכללית המתוארת

בדבריו .

32

ישראלים .

ן3

החוקרים מקבלים בדרך -

33

ג
בעיה

שונה  ,אך קשורה לענייננו  ,היא זיהוי המתיישבים החדשים אחרי חורבן ערי תקופת הברונזה

המאוחרת  .אולברייט הדגיש את הייחוד של הבנאות  ,תוכניות הבנייה והקרמיקה של הערים

29
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פיטם ' שפת הצווארון ' מחפירות גילה

'

1

החדשות  ,והסיק מכך שהמתיישבים היו בני  -ישראל  .אם  -כי הוא עצמו סייג את חשיבות הניתוק בין
השכבות בנוגע

לבית  -מרסים .

אולם  ,בהנחה שההבדל בין ערי תקופת הברונזה המאוחרת

האחרונות ובין היישובים החדשים הוא גדול  ,עומדת בעינה הבעיה המתודולוגית

:

מבדיקת

החומר הארכאולוגי עצמו אין לקבוע את זהות המתיישבים החדשים  .הטכניקה הפרימיטיווית של

הקירות והקרמיקה מוסברת ברקע הנוודי של בני  -ישראל  .אך זהו אחד ההסברים האפשריים ,

והחומר הארכאולוגי והמצב ההיסטורי באזור מאפשרים גם הסבר אחר  .הירידה בתרבות החומרית
בארץ כנען החלה כבר כמה מאות שנים לפני  -כן  ,והפער בין תקופת הברונזה המאוחרת הראשונה

לשנייה היה גדול יותר מזה שבין תקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל  .ייתכן שירידה זאת

קשורה להתערערות היציבות המדינית והכלכלית  ,שנגרמה במיוחד על  -ידי המלחמות הפנימיות
בין ערי המדינה הכנעניות  .מצב כזה הועיל להסתננות שבטי נוודים  ,והתיישבות הישראלים יכולה
להסתבר בהקשר

זה .

34

המצב שונה לגמרי לגבי כיבוש הפלשתים  .כאן יש חומר ארכאולוגי  ,דהיינו טיפוס של קרמיקה

עם עיטור אופייני  ,שיש לייחס אותו לפלשתים  .קניון

טוענת :

אין לקבל בלי פקפוק את ייחוסה של הקרמיקה הזאת לפלשתים  ,אבל הממצא נוטה
מאוד לייחוס

זה .

זה עתה הוכח שזמנה קרוב

הפולשים בידי רעמסס השלישי נקבע

ל 1 191 -

ל 1200 -

לפנה " ס  ,ואילו מועד גירוש

לפנה " ס  .שנית  ,תפוצת הקרמיקה מתאימה

היטב לאזור שנכבש על  -ידי הפלשתים  .היא מרוכזת במישור  -החוף ובשפלה  ,כלומר
באזור הכיבושים הפלשתיים הראשונים ,

12
34

וייפרט ( לעיל  ,הערה
Sheffield

,

 . 40 - 41קק 1987 ,

 , ) 26עמ ' 133 - 132
:

בעוד באזור ההר עצמו היא נמצאת רק במפוזר .

Whitelamהערה  , ) 28עמ '  ; 99וכן :
פרנקן ( לעיל ,
; קניון ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' , ; 204
 .יל  .א )  4ט001נ ) R . B .
The' Emergence
.
ofEarly Israel

"

ראיות מן הכתובים בטיעון הארכאולוגי

ולבסוף  ,העדות הארכאולוגית מראה שהיא מופיעה פתאום בסוף תקופת הברונזה
המאוחרת על החוף ומאוחר יותר בפנים

הארץ .

35

וייפרט הטיל ספק בגישה זאת  .לדעתו לא ברור שהקרמיקה הפלשתית הוכנסה לארץ בעקבות

הגירה המונית  .להיפך  ,הוא מציע להסביר את הופעתה בהגירה של משפחות בודדות של יוצרים ,

ביבוא  ,או בחיקויים של כלים מיובאים .

36

נראה שדעתו ספקנית מדי  ,מפני שזמנה ותפוצתה של

והחוץ  -מקראיות .

הקרמיקה הפלשתית מתאימים בדיוק לידיעות ההיסטוריות המקראיות

האם יש לנו משהו דומה בנוגע לבני  -ישראל ? אולברייט ציין כאמור את פיטסי

בין היצירות האופייניות של המתיישבים הישראלים .

37

' שפת הצווארון '

מאז היתה ' שפת הצווארון ' לאבן  -בוחן

עיקרית לאשר את מציאות השבטים הישראלים החדשים בכנען  .אולברייט מזכיר בקשר לתקופת
השופטים בישראל שקרמיקה זאת נמצאה במרכז הארץ באתרי תקופת הברזל הראשונה  :בית  -אל ,
תל אל  -פול  ,תל נצבה  ,העי  ,שילה  ,בית  -שמש  ,בית  -צור  ,תל בית  -מרסים  ,שכם ומגידו ( מעט
בשכבה 11ע  ,בשפע בשכבה

,1ו ) .

38

הוא קובע כי ' פיטם " שפת הצווארון " הזה הוא " מאובן

טיפוסי " חשוך מאוד לכרונולוגיה הישראלית בתקופת השופטים והממלכה המאוחדת  ,מפני
שהוא נמצא בכל אזור ההר עצמו במאה הי " ב ובראשית המאה הי " א  ,אבל יצא מהאופנה בין
ל 1020 -

לפנה " ס

בערך ' .

1050

39

גם יוחנן אהרוני  ,במחקריו על יישוב בני  -ישראל בגליל  ,חשב את ' שפת הצווארון ' לטיפוס של
קרמיקה ישראלית מקורית  ,בגלל שכיחותו הגבוהה ביישובים החדשים של תקופת הברזל

הראשונה .

40

בעבודתו האחרונה על הארכאולוגיה של ארץ  -ישראל הדגיש שוב את חשיבות

הטיפוס הקרמי הזה  .הוא עמד על כך שעדיין קשה מאוד לקבוע את תאריך ייסודם של יישובי
ההתנחלות השונים

;

התאריך המקובל  ,ראשית המאה הי " ב  ,מושפע מזיהוי התקופה הישראלית

עם תקופת הברזל ואין לו בסיס ארכאולוגי ( אם כן  ,למה הוא קורא לתקופת הברזל הראשונה
' התקופה הישראלית

. )? ' 1

יחס ביקורתי זה כלפי הזיהוי של הכיבוש הישראלי ההיסטורי עם

התקופה הארכאולוגית הקרויה ' ברזל

'1

תואמת את ההשקפה שהצגתי לעיל  .לכן מפתיעה קביעתו

כי ' בישובי  -ההתנחלות נמצא סוג מיוחד של קיראמיקה שראוי לו השם " כלי  -התנחלות " '  ,והזכיר

הצווארון ' .

במיוחד סיר  -בישול שיש לו שפה משולשת ומוארכת ואת פיטס ' שפת

ן4

אבל האמנם לא זוהתה ' שפת הצווארון ' מהר מדי כטיפוס ישראלי ? זיהוי זה סובל מקישור לא -
מוצדק של העדות הספרותית והארכאולוגית  .לאמיתו  -של  -דבר  ' ,שפת הצווארון ' משמשת כעדות
ליישוב של אתר בידי הישראלים כיוון שנמצאה בשכבות שאולברייט זיהה אותן

כישראליות .

אולם  ,כפי שראינו  ,אין לזיהוי זה ראיה ארכאולוגית המניחה את הדעת  .גם אם קרמיקה זאת
מופיעה לראשונה בשכבות הקדומות של תקופת הברזל  ,אין הוכחה מכרעת שהיא צריכה

35
36

קניון (לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' . 215
וייפרט ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 134
ראה

:

38

118

 .ק 1949 ,

39

Pottery, American

37

טרודה דותן  ,הפלשתים ותרבותם החומרית  ,ירושלים  , 1967עמ ,
Harmondsworth

 . 548ק 44 ) 1940 ( ,
40

,

,

W . F . Albright , The Archaeology of' Palestjne,
.

' rheאס 01 ? 5א 01 ,

,

1 . 51י

 .ם4018 ~ 4שששעW . F. Albright , 'Review 01

Journal of

י ' אהרוני  ' ,סקר בגליל  :יישובים ישראליים וחרסיהם '  ,ארץ  -ישראל ד
שבטי ישראל בגליל העליון  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ '

41

. 208 - 71

. 23 - 21

י ' אהרוני  ,הארכיאולוגיה של ארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1978עמ '

. 156

( תשט " ז ) ,

עמ '

; 64 - 63

הנ " ל  ,הכבחלות

13

קרמיקה
פלישתית
טיפוסית

להתייחס לבני -

ישראל ולא לאוכלוסיות אחרות ,

4

יתרה מזאת  ,לדעת אהרוני  ,טיפוס זה התפתח

כנראה ישירות מטיפוסי קרמיקה של תקופת הברונזה המאוחרת  ,כך שאין הצדקה לייחס אותו
למתיישבים חדשים בסוף אותה תקופה  .מה עוד  ,שהוא נמצא בהקשרים כנעניים  ,למשל באפק או
במגידו  ,שלדעת אולברייט וארכאולוגים אחרים

נשארה כנענית בשכבה 11ע ואפילו בשכבה 1ע .

43

גם סיר הבישול  ,שאהרוני מזכיר  ,נראה שהתפתח מצורות כנעניות קדומות יותר  ,שמהן הוא נבדל

רק בשפתו הארוכה יותר  .לפיכך  ,הוא מהווה אמנם סימן ברור לבדיקה סטרטיגרפית וכרונולוגית ,
אבל  ,לדעתי  ,לא לזיהוי של מתיישבים חדשים באתר כלשהו  .אהרוני מערער במידת  -מה את
עמדתו שלו עצמו  ,כשהוא אומר כי ' המחקר הארכאולוגי הוכיח  ,שבני ישראל לא הביאו אתם
מסורות מגובשות של תרבות חומרית  ,אלא למדו ושאלו הכול מתושבי הארץ שקדמו להם  .בעל -

המלאכה הישראלי מחקה את התוצרת הכנענית ויוצר בתחילה כלים פרימיטיביים יותר באותה

מתכונת ' .

44

י

לאחרונה הקדישו  .החוקרים תשומת  -לב ליישוב הנגב  .כנראה הנגב המקראי לא היה מיושב

בתקופת הברונזה המאוחרת  ,אבל שכבות תקופת הברזל בבאר  -שבע  ,ערד  ,תל מלחתה ותל משוש
ממלאות תפקיד חשוב בתאוריות האחרונות על התנחלות הישראלים באזור ההוא  ' .את הידיעה
42

ראה  :מילר ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 274

וייפרט ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ ' ; ! 34

פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה

 , ) 27עמ '

. 285
43

רות עמירן  ,הקיראמיקה של ארץ ישראל  ,ירושלים תשכ "
ראה
Tellג , ,
61ק ! ט
 . 16 3 . Loud , Afegiddo , 11 ,ק AASOR , 34 ) 1960 ( ,
:

) ;

"

עמ '  ; 282חL . A . Sinclair , ' 11
Archaeological Study of

. .

 Dynasty: Archaeologicalח )  the Time ofthe ] 9ת ]  ] . 83 ; 11 . 7 . Franken , ' Palestineץ Chicago 1948 ,
Jar of

.

 . 332- 333 ; M . M . Ibrahim , 'The Collared-Rimקק Evidence' , CAH, 11 / 2 , Cambridge ! 975 ,

& ~orey
 Age'' ,ת1 ] 0
חrr~ ' (eds . ) , Archaeology 1
11 ! the' .L
 .. Kenyonא : ' Essaysfor
, evant: Essaysfor
Kenyon ,,
 the Light 0ם !  Canaanח ! ! 26 ; 4 . Mazar, ' Israelite Settlement
 . 11קק Warminster 1978 ,

,

14

"

'  Archaeological Excavationsארכאולוגיה מקראית ( לעיל  ,הערה !  , ) 2עמ ' ; 68 - 63

הערה
44

"

, ) 34

עמ '

. ! 26

אהרוני  ,ארץ ישראל בתקופת המקרא  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

. 206

the

קוט ו  -וייטלם ( לעיל ,

ראיות מן הכתובים בטיעון הארכאולוגי

הברורה ביותר על אחד מישובי  -ההתנחלות שואבים אנו מחפירות תל  -משוש '  ,כתב

אהרוני .

45

באתר זה  ,אחרי שלב של יישוב נוודי למחצה  ,ששרדו ממנו רק בורות  ,רצפות ותנורים  ,נבנו בתים

בעלי עמודים לפי התוכנית הטיפוסית של בית ארבעת המרחבים )  . ( four-~ room houseטיפוס זה

משך לאחרונה תשומת  -לב מיוחדת  ,בעיקר הודות למחקרים של יגאל שילה .
לראות בבית ארבעת המרחבים יצירה מקומית של ישראל הקדום  .החופרים של תל משוש  ,אהרון
46

מסקנתו היא כי יש

קמפינסקי ופולקמר פריץ  ,מקבלים השקפה זאת  ,והיא זכתה לתפוצה רחבה על  -ידי ספרו של
אהרוני  ' ,הארכיאולוגיה של ארץ ישראל '  ,שבו הוא קובע כי ' איננו יודעים עדיין היכן התפתח

טיפוס זה או מהיכן הובא  .אולם ברור שלפנינו מבנה ארכיטקטוני מוגדר שמותר להתייחס אליו

כאל בית ישראלי טיפוסי והוא ישמש לנו סימן  -היכר לישוב

הישראלי ' .

47

בית ארבעת המרחבים היה אפוא לעדות חדשה לכיבוש הישראלי  ,וקמפינסקי מזכיר אותו יחד

עם ' שפת הצווארון ' .

48

אבל קביעתו של אהרוני איננה עקיבה לגמרי  .אם איננו יודעים איך התפתח

טיפוס זה או מאין הוא הובא  ,איך נדע בוודאות שזהו סימן  -היכר אמיתי של היישוב הישראלי

?

ללא ספק  ,בית ארבעת המרחבים הוא תופעה ארכיטקטונית בולטת באתרים ישראליים מתקופת
הברזל הקדומה ומתקופת המלוכה כולה  ,אבל השאלה היא היכן נתהווה וכיצד החלו הישראלים
להשתמש

בו ?

שוב נראה לי שממצאים משכבות תקופת הברזל הראשונה של האתרים החשובים

שבנגב יוחסו לישראלים בגלל התאוריה הכללית שהכיבוש הישראלי התרחש בתחילת תקופת

הברזל .
פריץ גורס שבית ארבעת המרחבים הוא שיאה של התפתחות ארכיטקטונית שראשיתה באוהל
הרוחבי  ,ואפשר לשחזר אותה על בסיס בתים הסוטים מטיפוס זה  .בתל משוש הוא מצא כמה שלבי

ביניים בהתפתחות זו  ( :א ) בית מלבני רוחבי עם שורת עמודים  ,שהורחב לפעמים על  -ידי תוספת
חדרים לצד הארוך ; ( ב ) העברת הכניסה לצד הקצר של הבית והאוריינטציה שלו לפי האורך

; (ג )

הרחבת הבית לטיפוס שלושת המרחבים או ארבעת המרחבים בתוספת הדר נוסף לצד הקצר  .לאור
תיאורי התפתחות זו לשלביה נוצר הרושם שבית ארבעת המרחבים אכן התפתה בתל משוש  .אולם

רדנה .

פריץ מצא התפתחות דומה בהעי ובחורבת

49

מכאן שהמתיישבים הישראלים לא הביאו

איתם את בית ארבעת המרחבים  ,אלא הוא התפתח ביישובים שונים בתקופת הברזל הקדומה  .כדי
לדעת אם הוא פותח בידי הישראלים בלבד  ,אנו זקוקים לראיות נוספות שיאפשרו לנו לזהות את
המתיישבים של התקופה ההיא  .התפוצה של בית ארבעת המרחבים איננה מוגבלת לאתרים
ישראליים

;

טיפוס זה נמצא למשל בתל קיסון  ,במגידו בשכבה  8וע  ,בתל אבו  -הואם בשכבה י, 1

. ! 45

45

אהרוני ( לעיל  ,הערה

46

י ' שילה  ' ,בית ארבעת המרחבים -

! , )4

עמ '

,

טיפוס הבית הישראלי '  ,ארץ  -ישראל יא ( תשל " ג )  ,עמ '  ; 285 - 277וראה  . :ר

 the Israelite city ' , 111 / , 20 ) ! 970 ( ,חShiloh , kThe Four- Room House , 115 Situation and Function 1

ע5טסא  Characteriitic; North Israeliteג  ' pp . 180 - ! 90 ; )3 . 8 . Wright , ,ארכאולוגיה בלבנט ( לעיל  ,הערה
.

.

 , ) 43עמ '  . 154 - 149רייס נוטה להגביל את השימוש של טיפוס זה לצפון הארץ  ,אולם תל משוש סותר דעה זאת
of
 the:ת  Fritz , 'The Israelite: " Conquest " ]:ן
Excavations 81
בבירור  ,ראה  ! - :ט : Khirbet

,

~

 . 61 - 73קק Mesh sh' , BASOR , 241 ) 1981 ( ,

47

אהרוני ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '

 .ק 1978 ,

.

. ! 45

~

Kempinski , Syrien-Paldstina (Archaeologia Mundi) ,

48

76

49

פריץ ( לעיל  ,הערה  , ) 46עמ ' ; 65 - 61
TFI ' Mdrds) , Wiesbaden
'-Affds

 . 31 - 34קק 1983 ,

( 2ך

(
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שלבים בהתפתחותו של בית ארבעת המרחבים ( הדוגמאות מתל אשדר ותל

משוש )

,

,

ראיות מן הכתובים בטיעון הארכאולוגי

בתל קסילה בשכבה

%

ובתל ציפור ובתל סרע שהם באזור הפלשתים וגם בח ' רבת מדינה שבעבר -

הירדן ' .
0

על  -כל  -פנים  ,הארכיטקטורה בתל משוש מגלה תמונה מורכבת מאוד  :ניתן לראות בה את
התפתחות ' הבתים הפרטיים הישראלים ' ( כלומר בית ארבעת המרחבים ) וכן השפעות שונות מחוץ

למסורת הארכיטקטונית הישראלית ' .
ן

הקרמיקה ועבודת המתכת משקפות את המשכה של תרבות

הברונזה המאוחרת  ,כפי שנתגלתה למשל בלכיש ובתל בית  -מרסים 2 .י נמצא שאף  -על  -פי שיישוב
תקופת הברונזה המאוחרת חסר באתרי הנגב  ,הרי תושבי תל משוש בתקופת הברזל היו קשורים
במידת  -מה לאוכלוסייה הקדם  -ישראלית של יהודה .
מהממצאים בתל משוש מסיקים פריץ ואהרוני כי ' כיבוש ' הנגב התנהל בשלום  .כדאי לצטט את
המסקנה הראשונה שפריץ הביע בנוגע לנגב
המייסדים [ של תל

:

הביאו את הסגנון שלהם בתחום הארכיטקטורה והמשיכו

משוש ]

לפתח אותו  .הם יצרו את התוכנית של בית שלושת המרחבים וארבעת המרחבים  ,טיפוס
אופייני של בניין בעל עמודים  ,שהפך לאופייני לכל תקופת הברזל  .מכך אפשר להסיק
שהתושבים היו קבוצה אתנית שלא השחייכה לאוכלוסייה הכנענית  ,אך אפשר שהיתה

קרובה לה  .מכל  -מקום  ,מבנה הבתים איננו מגלה את

זהותם .

53

זוהי מסקנה זהירה ועיקרה במשפט האחרון  ,הקובע שמבנה הבתים איננו מגלה את זהותם של
התושבים  .ככלות  -הכול  ,פריץ מצייר תמונה של הכיבוש הישראלי של הנגב השונה מן התאוריות
הקודמות אם זו של כיבוש  ,או של מהפכה חברתית ( נ " א מנדנהול  ,נ " ק גוטוולד )  ,או של הגירה

שקטה לארץ  .הוא משער שמתיישבי האתרים של תקופת הברזל הראשונה היו נוודים למחצה ,
ולאחר שהיגרו לארץ במאה הי " ד או הט " ו לפנה " ס  ,חיו במשך זמן רב חיי שיתוף עם

הוא מרחיב תמונה זאת לכיבוש ארץ כנען

בכלל .

54

הכנענים .

זוהי תאוריה מעניינת  ,המתאימה לכמה נתונים

היסטוריים שהוסקו מהמקרא וממקורות אחרים  .אבל היא מצביעה על  -כך שזיהוי הישראלים

בשטח אינו כה פשוט כפי שמציעות תאוריות אחדות  .גם אם המתיישבים החדשים בכנען המרכזית

היו ישראלים  ,אין להסיק בהכרח שגם אלה שבנגב היו ישראלים  .איננו יודעים מתי התקיים העם
השלם של שנים  -עשר השבטים  .אם השם ' ישראל ' היה בראשיתו מוגבל לשבטים המרכזיים  ,מאיזו
תקופה אנו יכולים לקרוא לתושבי תל משוש והנגב כולו ' ישראלים '

?

55

כמו  -כן  ,אין לשלול בקלות

את האפשרות שתל משוש היה יישוב עמלקי  ,למשל ' עיר עמלק ' ( שמואל א  ,סו

50

ראה  :מזר ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ '  . 68לפי פינקלשטיין טיפוס זה התחיל להתפתח באזור ההרים בתקופת הברזל
הראשונה  ,ומשם נפוץ לאזורים אחרים  ,ראה  :פינקלשטיין (לעיל  ,הערה  , ) 27עמ ' . 259 - 258
פריץ ( לעיל  ,הערה

51

ראה

:

52

ראה

Preliminary :

:

, ) 46

עמ '

; 68

פריץ וקמפינסקי ( לעיל  ,הערה

 , ) 49עמ '

. 230

) 1 -Meshashט Fritz , ' Excavations 81 Tel Masos (Khirbet

 . 142 - 143קק TeIAviv , 4 ) 1977 ( ,

. 231
53

ה) .

56

פריץ ( לעיל  ,הערה  , ) 46עמ '

; 70

"

; וכן  :הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ '

 the Third Season , 1975ת0

וראה גם  :פריץ וקמפינסקי ( לעיל  ,הערה

 .זו וש

4 . Kempinski

/

, ) 49

עמ '  ; 231וכן

Aharoni , :

,

 .ו

 . 74 - 76קק 'Nothing Early and Nothing Late: Rewriting Israel 's Conquest ' , BA , 39 ) 1976 ( ,

. 98 - 97

ןל ן

54

ראה  :פריץ ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

55

אני מסכים לביקורת החריפה של אלסטרום  ,ראה

,

 Age Settlers 81 :מסז

'

G . W . Ahlstr m , 'The Early

~
המחבר שהתרבות
 . 35 - 52קע ( ZDPV, 100 ) 1984 ( ,צ ע . Hirbet el-Mids~ Tel 3 4במאמר זה מוכיח
החומרית בתל משוש איננה מעידה על אוכלוסייה חדשה אלא על המשך של התרבות הכנענית .
56

"

"

הצעה מאת מ ' כוכבי  .ראה גם  :י ' פינקלשטיין  " ' ,מצודות " הר הנגב בתקופת הברזל  :אתרי התנחלות של נוודי

המדבר '  ,ארץ  -ישראל  ,יח ( תשמ " ה )  ,עמ '  , 378הערה  ' : 59אנו מקבלים את הדעה שהאתר אינו יישוב התנחלות

ה
במאמר זה לא באתי לחלוק על חשיבותה הרבה של הארכאולוגיה למחקר הבעיות ההיסטוריות
הנוגעות לכיבוש ארץ כנען  .להיפך  ,עבודה רבה נעשתה במשך חמישים השנים האחרונות ,
בעקבות החפירות של אולברייט ,

ופוריה

במיוחד היתה עבודתם של החוקרים הישראלים בנושא

זה  ,הן בארכאולוגיה והן במחקר ההיסטורי  .היום אנו יודעים הרבה יותר מאשר בימי אולברייט ,
וממצאים נפרדים נקשרים יותר ויותר לתמונה כללית  ,שהיא ברורה יותר אך גם מורכבת

יותר .

ביקשתי רק להזהיר מפני הסקת מסקנות היסטוריות חפוזות מהממצאים הארכאולוגיים ומפני
שימוש במסקנות האלה כדי להסביר נתונים ארכאולוגיים אחרים  .פעמים רבות מסקנות כאלה אינן

חורגות מגדר השערות  ,ואם  -כן  ,הן אינן יכולות למלא את התפקיד של ראיות תקפות בטיעק

הארכאולוגי .

57

כך המסקנה שחורבנן של כמעט כל ערי תקופת הברונזה המאוחרת נגרם על  -ידי

הכיבוש הישראלי אינה מוצדקת מבחינה ארכאולוגית  ,ולכן ייחוס החורבן של חצור  % 111ליהושע ,

המבוסס על מסקנה זאת  ,גם הוא אינו מוצדק  .בוודאי ישנה העדות של יהושע יא  ,אולם אני מבקש
להזהיר גם מפני שימוש לא  -ביקורתי במקרא לצורך פירוש הממצא הארכאולוגי  .מן הניתוח
הספרותי וההיסטורי של המקרא  ,לרבות התורה  ,אנו מקבלים תמונה מורכבת של הגירות

וכיבושים שונים  ,ויש להבחין בדייקנות בשלבי הכיבוש הישראלי באזורים שונים  :הגליל  ,הגלעד ,
הרי שומרון  ,יהודה והנגב  .המחקר הארכאולוגי נוטה לאשר תמונה זאת

58 ,

לפיכך  ,יהא זה פשטני

לייחס כל חורבן של אתרי תקופת הברונזה המאוחרת וכל שכבה של תקופת הברזל הראשונה
לישראלים בגלל התמונה האחידה של הכיבוש המוצגת בספר יהושע  .שכיחותם של פיטסי 'שפת
הצווארון ' או של בתי ארבעת המרחבים היא נתון ארכאולוגי חשוב  ,אבל הערכתו ההיסטורית

דורשת עימות מדויק עם עדויות היסטוריות שבכתובים  .וכדי להפיק מהכתובים עדויות היסטוריות

יש לנתח אותם מתוך ביקורת עצמאית ; ואין לעמת נתונים ארכאולוגיים עם הסיפור המקראי
בצורתו הנוכחית או עם פרטים של סיפור זה שעדיין לא יושבו בתוך תמונה מגובשת של ראשית
תולדות ישראל  .כאמור  ,הבעיה היא מתודולוגית  ,ולפיכך הערותי חלות על כל התקופות  .בתור
דוגמה מתקופה אחרת אזכיר את

השמינית לסנחריב

"

נטייה הכללית לייחס את כל החורבנות של ערים בסוף המאה

(  701לפנה " ס ) ;

גם ייחוס זה אינו מוצדק כלל  .בעימות של שתי הגישות ,

מתודולוגיה בריאה תועיל גם להיסטוריה וגם

לארכאולוגיה .

ישראלי '  .בכלל  ,פינקלשטיין חושב שאזור באר  -שבע לא היה בעל חשיבות בתקופה הראשונה של ההתנחלות ,
ראה
57

:

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 27

עמ '

353

ועוד .

' מתיחת הקשר בין השחתת שכבות ארכאולוגיות לבין תאוריות כיבוש ( הנובעות ישירות מן הטקסט המקראי ) ,
הוא שימוש בן  -ימינו של גישה אטיולוגית עתיקה '  .ראה ' Le " origini" d' Israele , progetto :

111

 . 25ק 28 ) 1980 ( ,
58

.

Liverani ,

4 .ן

1 ricerca etnogenetica' , Rivista Biblicaט irrealizzabile

ראה  , 3 . Herrmann , ' Basic Factors ofisraelite Settlement ' :ארכאולוגיה מקראית ( לעיל  ,הערה
 ; 53 - 47וכן  ( 14 . Kempinsky :שם )  ,עמ '  . 90חשובה במיוחד לעניין זה עבודתו של פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה
, ) 21

. ) 27

עמ '

זוהי סינתזה מרשימה ומשכנעת המנתחת ומתארת את תהליך ההתנחלות על בסיס אזורי  .לצערי  ,המהדורה

העברית

( ) 1986

לא עמדה לרשותי  ,וקראתיה רק לאחר שסיימתי לכתוב מאמר זה .

מאגרי המים וסכרי האמה הנמוכה של קיסריה
יהודה פלג

אמת  -המים הגבוהה של קיסריה  ,שנבנתה בתקופה הרומית  ,ניצלה עד תום את מקורות המים
הזמינים אשר התאימו להזרמה אל העיר בכוח המשיכה  .כשגדלה אוכלוסיית קיסריה  ,בתקופה

הביזנטית  ,נזקקה העיר לכמות גדולה יותר של מים  .במרחק קטן יחסית ,

כ5 -

ק " מ  ,צפונית לעיר ,

זרם אל הים נחל  -התנינים  ,אשר רוב מימיו מקורם במעיינות הנובעים באזור ביצת כברה  .מעיינות
אלה שופעים בגובה

.

3 5 -3

מטר מעל פני  -הים  ,וכדי שאפשר יהיה להוביל את מימיהם לקיסריה ,

היה צורך להרים את מפלס המים לפחות עד .

6 5

מטר מעל פני  -הים  .לשם כך ננקט פתרון מקורי

וייחודי  :בניית שני סכרים  ,אשר יצרו בריכת הרמה ששטחה

כ 5 , 000 -

דונם  .מי בריכה זו הוזרמו אל

העיר באמת  -המים המכונה ' האמה הנמוכה '  .י
גבולות הבריכה היו במזרח  -מרגלות הכרמל  ,בדרום  -אזור הדיונות

על  -יד בית  -חנניה .

במערב משתרע רכס הכורכר  ,המקביל לחוף בין קיסריה לחיפה  .זרימת נחל  -התנינים ונחל עדה

דרך מפער המים ברכס הכורכר על  -יד מעגן  -מיכאל נחסמה על  -ידי סכר מרשים  -הסכר המערבי .
בצפון הוקם סכר נוסף  ,בין רכס הכורכר לכרמל  -הסכר הצפוני  .שפיעת המעיינות מילאה את
הבריכה תוך חודשיים עד שלושה  ,פני המים עלו עד  6 . 5מטר מעל פני  -הים בקירוב  ,ואפשר היה
להוביל חלק מן המים לקיסריה .
אמת  -המים הנמוכה החלה כ  50 -מטר מדרום לסכר המערבי בחציבה ברכס הכורכר  .היא חצתה
את הרכס והמשיכה בתעלה פתוחה  ,חצובה בשוליים המערביים של הרכס  ,עד לכפר ג ' סר א  -זרקא .
כאן עזבה את רכס הכורכר  ,ופנתה אל אזור הדיונות  .משם ואילך כוסתה בקמרון חבית  .אורכה

ק " מ חצובים בסלע והיתר בנויים  .בחלק המקורה רוחב

הכולל של האמה  5 . 3ק " מ  -מהם 1 . 3
האמה הוא  1 . 8מטר והקמרון מגיע לגובה  2. 2מטר  ,אם  -כי המים זרמו רק עד לגובה של .
בקירוב  .במצב זה יכלה האמה להעביר כ  60, 000 -מטר מעוקב מים ביממה .

0 9

מטר

מערבית לקצה הדרומי של הכפר ג ' סר א  -זרקא האמה הנמוכה עוברת תחת אחת הקשתות של
האמה הגבוהה  ,וכדי שתוכל לחצותה בזווית ישרה  ,נאלצו לבנות בתוואי של האמה הנמוכה שתי
פניות  ,כך שצורתו צורת  . 5מצב זה מוכיח שהאמה הגבוהה קדמה לאמה הנמוכה  ,והמשיכה
לפעול גם לאחר שהאמה הנמוכה
תודתי
1

הופעלה .

15

לד " ר אהוד נצר ולדוד עמית על עזרתם בהכנת מאמר זה .

י ' עולמי וי ' פלג  ' ,אמות המים של קיסריה '  ,קדמוניות  ,ח  ( 32 - 31 ,תשל " ה )  ,עמ '

, 86 - 83

וכן

:

י

! ' .נ

 . Olamiץ

 . 127- 137 , pis . 16 , 17קק Peleg , 'The Water supply of Caesarea Maritima ' , /1 !7, 27 ) 1977 ( ,

מפת האזור .
ו  .הסכר הצפוני
 . 2הסכר המערבי
 . 3שטח האגם ( בצות בבארה )
 . 4מעבר האמה הנמוכה מתחת לאמה הגבוהה
 . 5האמה הגבוהה

רקע הידרולוגי
במפער המים על  -יד מעגן  -מיכאל נפגשים שני נחלים  ,נחל  -התנינים ונחל  -עדה  .שטח אגן הניקוז
של שני נחלים אלה הוא

בערך

70

כ 193 -

ק " מ רבועים  .כמות המשקעים השנתית הממוצעת היא כ  600 -מ " מ .

אחוז מכמות זאת יורדים בחודשים דצמבר  ,ינואר

ופברואר .

כיום זורמים שני הנחלים דרך פתחים אשר הותקנו בסכר בשנות העשרים של המאה הנוכחית ,
במסגרת פעולות הניקוז שנעשו על  -ידי חברת פיק " א בביצת כברה  .השירות ההידרולוגי של
ישראל מודד בערך מדי חודש את כמות המים הזורמים בפתחים אלה  ,ועל סמך מדידות אלה

מתוך נתונים אלה אפשר ללמוד על כמויות המים שעמדו לרשות

מחשב כמויות זרימה חודשיות .
בוני אמת  -המים הנמוכה  .הנתונים לגבי השנים
2

ביותר  ,מפני שאחרי שנת
() 2

1958

1953 / 1954

עד

1957 / 1958

הם המשמעותיים

הצטמצמו כמויות המים תחילה לכדי שליש ובשנים האחרונות אף

שהיו ב  5 -השנים הללו  .סיבת הירידה היא כנראה ניצול הולך ומעמיק של
ן
לכד מחצ ת מן הכמויות
מאגר המים התת  -קרקעי  ,על  -ידי שאיבת יתר .
2

תודתי לד " ר יוחנן בונה ז " ל  ,מנהל השירות ההידרולוגי במחוז הצפון  ,אשר סיפק את הנתונים ההידרולוגיים של
נחל  -התנינים ונחל  -עדה .

מאגר וסכרי אמה לקיסריה

כמויות זרימה דרך הסכר המערבי
( מטרים מעוקבים בשנייה  ,לפי מדידות בשנים

תאריך

אופי הזרימה

) 1957 / 1958 - 1953 / 1954

נחל -התנינים

נחל  -עדה

שנתית ממוצעת

71ב

.

ממוצעת בחורף

96ב

.

ממוצעת בק "ן

46ב

.

מירבית

ינ '

1956

מירבית

ינ '

1956

מזערית

ספט '

1957

מזערית

ספט '

1958

אורך נחל  -התנינים הוא

כ 25 -

סך  -הכל

.
.
2 . 74

0 41

3 12

0 69

3 65

0 28

.

3 48

.
0 . 22
1 00

.

1 91

ק " מ  .בחורף  ,למעט בשנים שחונות  ,היו זורמים בו

לפני שמעיינות שומי וחנניה נוצלו להספקת מים  ,היה הנחל זורם גם בק "ן לאורך
התחתונים שלו  .מאז שנת

רק
82

8

הקילומטרים

מוטה הזרימה בחלקו העליון ( עד מושב אביאל ) למאגר של מפעל

מנשה .

ההחדרה של נחלי
18

1968

מים לכל אורכו .

אחוז מכמות המים הממוצעת השנתית של נחל  -התנינים מקורם מחרן לביצת כברה  .יתר

האחוזים מקורם במאות הנביעות שבשטח הביצה ובעיקר במעיינות תמסח

( כ 25 -

אחוז) .

נחל -

עדה וכל יתר הנחלים אשר מקורם באזור גבעות הקירטון בין הכרמל לוואדי ערה זורמים בדרך -

כלל בחודשים דצמבר עד מארס .
אמת  -המים הנמוכה לקיסריה יכולה היתה להוליך עד .

0 7

מעוקב

בשעה ) .

מטר מעוקב בשניה

( 2 , 520

מטר

פירוש הדבר  ,שלהספקת המים לעיר נוצל רק רבע מהזרימה הממוצעת  .אפילו

בחודשים השחונים ביותר אפשר היה להוליך לקיסריה פחות ממחצית ספיקת

הנחלים .

מלבד שטפונות גדולים  ,הסכנה החמורה ביותר האורבת לסכרים עתיקים היא סתימת המאגר

שלהם בסחף  .כל הסכרים העתיקים  ,אשר לא נפרצו על  -ידי שטפון  ,מאגריהם מלאים היום בסחף .
יוצאים מכלל זה אלה שיש להם מתקן לפינוי הסחף  ,והם עדיין פועלים ומטופלים באופן שוטף .
סכר מעגן  -מיכאל הוא ייחודי בנדון זה  .אחרי  1 , 500שנה  ,המאגר עדיין נקי מסחף  ,וזאת משתי
סיבות :

כפי שכבר צוין ,
נושאים איתם

82

אחוז מהמים המגיעים אל הסכר מקורם במעיינות בביצת כברה אשר אינם

סחף .

נחל  -התנינים ונחל  -עדה נכנסים לשטח המאגר במרחק

4 -3

ק " מ מהסכר  .כבר קודם כניסתם

למאגר הם עוברים מרחק ניכר בשטח המישורי של בקעת  -הנדיב  .כאן פוחתת באופן ניכר מהירות

הזרימה של הנחל  ,וכתוצאה מכך שוקעים כאן הגרופת והסחף  .התפצלות הנחל לשתי זרועות ,
והתאחדותן בקירבת הכרמל  ,הן מהמאפיינים של מניפות סחף של נחלים העוברים משטח הררי

למישור .

ן2

תחילתה של האמה הנמוכה לקיסריה ,
מדרום לסכר

עד שהמים הגיעו לקירבת הסכר הם כמעט לא נשאו אפוא סחף ולכן כמעט לא סתמו את נפח

המאגר .

הסכרים
הסכר המערבי

אורך הסכר הוא  193מטר וגובהו מגיע עד  7מטרים  .פן המים הוא אנכי ופן האוויר ( הפן

הוא

מדורג  .י

השיפוע בפן זה הוא

1

. 7:

רק לאורך

100

מטרים השתמר הסכר בצורתו

בקטע זה רוחב ראש הסכר הוא  4. 5מטרים ורוחב התחתית הוא
עיבויים  .רוחבם משתנה בין

.

0 9

עד

.8

1

.

5 5

עד

.

12 7

מטר

מטר  .ליתר חלקי הסכר נוספו

מטר  .חיזוקים אלה ייתכן שנעשו עקב עבודות הניקוז

בלבד  ,בשנות העשרים של המאה הנוכחית  .בקצה הדרומי  ,לאורך
;

החיצוני )

המקורית .

15

מטר  ,מגיע רוחב ראש הסכר

ייתכן שעמד כאן מגדל  -שמירה .

דפנות הסכר בנויים בשיטת פתין וראש באבני כורכר גדולות ומסותתות  ,שמקורן במחצבות

22
נ

' פן המים ' הוא דופן הסכר הפונה בכיוון מעלה הנחל )  ' , ( Watcr face , Wasscrsciteפן האוויר הוא דופן הסכר
הפונה בכיוון מורד הנחל )  . ( Air facc , Luftsciteראה  :מילון למונחי סכרים של האקדמיה ללשון העברית ,
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מועקב

הקטע הדרומי של הסכר המערבי  .למעלה  -מבט ממזרח ; למטה  -מבט ממערב  ,ובו נראה מתקן ויסות
בעל שלושה מתחים ושרידי טחנות  -קמח ( ציירה  :אנט גילונד )

הנרחבות ברכס הכורכר  .אורך אבני הגזית הוא

210 - 110

ס " מ  ,רוחבן

ס " מ  .פנים הסכר עשוי אבני לקט ופסולת מחצבה ( אבנים שקוטרן עד
טיט אפור המכיל הרבה שברי חרס וחלקיקי פחם

נדבכי הצד הדרומי של הסכר נוטים כדי

.

2 5

50 - 40

50

ס " מ וגובהן

70 - 50

ס " מ ) המשוקעות בתוך

עץ .

אחוז מהקו האופקי  .הקצה הדרומי בנוי על סלע

איתן  .היסודות באמצע המפער  ,כנראה לא נבנו כראוי  ,והסכר שקע כאן כדי

2

מטרים  .ייתכן שחלק

מהעיבויים בדופנות הסכר נבנו כדי לתקן סדקים  ,שנוצרו עקב השקיעה  .בתפירת בדיקה בפן המים
נמצא שהיה

מטויח .

4

בקצה הדרומי של הסכר נמצא מתקן ויסות  ,בעל שלושה פתחים  .כל אחד מהם רוחבו

150

ס" מ ,

וגובהו כגובה הסכר  .חציו התחתון של כל פתח חצוב בסלע  ,ורק חציו העליון בנוי  .לאומנות בין

הפתחים בפן המים יש קצה דמוי טריז  ,שנועד לחלק היטב את הזרם  .בצידי האומנות נחצבו
חריצים

( 20

ס " מ עומק

ו 20 -

ס " מ רוחב ) שבהם נעו לוחות הוויסות  .בראש אחת האומנות אפשר

להבחין בשקע מרובע  ,אשר נועד אולי לחזק את מנגנון ההרמה של לוחות הוויסות  .צורת מתקן
הוויסות ותכנונו דומה למתקני הוויסות של
4

ימינו  .י

יש להניח שפתח הוויסות נבנה כשלב ראשון

בק " ן  1984עבדה ליד הסכר המערבי משלחת חפירות ישראלית  -דנית בהנהלת יורגן הנסן
שיולר ) ( Th . Shioler

)  . Hansenנ ) ,

ד" ר ת '

ומיכל ארצי  .המשלחת פינתה שלוש טחנות  -קמח ואת פן המים של מתקן הוויסות  ,ופתחה

שני בורות בדיקה ליד החלק הדרומי של פן המים של הסכר  .אני מודה להנהלת המשלחת על הרשות שניתנה לי
להשתמש בנתונים ותצלומים שלהם ( שרטוט הסכר נעשה
5

על  -ידי אנט בילונד ) .

מיקום פתח הוויסות  ( sluice ,מברץ על  -פי המילון למונחי הסכרים של האקדמיה ללשון העברית [ לעיל  ,הערה
, ) ]3

בצד ולא במרכז הסכר אינו תופעה יוצאת  -דופן  .בגדה הדרומית של הנחל  ,אחרי הסכר  ,נמצאות שתי תעלות

חצובות בסלע  ,אשר הובילו מים אל טחנות נוספות  .ראה

 the :חס

,

] ] ] 4א  Waterת8חזסא Oleson , ' 4

.

.ק  .נ

 . 137 - 152 , pis . 9 - 14קק  . Crocodilon River near Caesarea' , ZDPV 100 ) 1985 ( ,ייתכן שאחד הפתחים

של מתקן הוויסות היה קשור לתעלות אלה  ,דבר שניתן לבירור רק על  -ידי חפירה .

ק2 :נ

יהודה פלג

בתהליך בניית הסכר ; דרכו היטו את כל הזרימה של שני הנחלים  ,וכך אפשר היה לייבש את אתר

הבנייה .
שלא כסכרים רגילים  ,שנועדו לאגור מים מעתות שפע לעתות מחסור  ,תפקיד הסכרים כאן היה

רק להרים את מפלס המים  ,כדי שאפשר יהיה להזרימם לקיסריה  .לשם כך היה צורך לשמור על

מפלס קבוע במאגר  .מכיוון שמשפיעה על  -יד הסכר עלתה תמיד על כמות המים שאפשר היה
להזרים  ,כל שנדרש היה לווסת את שחרור העודפים  .ולזאת היה מתקן הוויסות בסכר המערבי
מתאים

ביותר .

אחרי שפסק השימוש המקורי בסכר  . ,נבנו במורדו כמה טחנות  -קמח  .כדי לספק מים לטחנות ,

נפרצו פתחים בסכר  ,ופתח הוויסות נסגר בבנייה פרימיטיווית .

הסכר הצפוני
כ 900 -

כאמור  ,המאגר מתוחם בצפון על  -ידי סכר נוסף  ,שאורכו

מטר  ,והוא מחבר את רכס הכורכר

עם מרגלות הכרמל  .מקור אבניו ושיטת בנייתו זהים לאלה של הסכר המערבי  ,אך אבניו הן קטנות
במקצת מאלו של אותו הסכר  .הסכר מגיע לגובה

.

הנמוכים
ורוחבם

בין

ל2 5 -

.

0 8

.

מטר  ,ורוחבו נע בין

3 5

מטר בחלק הגבוה  .בפן האוויר בנויים מתמכים

) ( buttresses

.

2 1

מטר בחלקים

שאורכם

.

4 5

מטר

מטר  .הצמחייה העבותה  ,המכסה חלקים ניכרים של הסכר  ,מקשה על בירור המרחק

המתמכים .
האחידות בשיטת הבנייה וכן הדמיון ביחס בין הרוחב לגובה

.

(0 7

מחזקים את ההנחה ששני הסכרים נבנו בו  -זמנית במסגרת אותו מפעל

בערך ) בשני המבנים ,

כולל .

בערך באמצע הסכר הצפוני נמצא מתקן להוצאת מים  .המתקן בנוי בצורת חללים מקומרים
החוצים את הסכר  .בפן המים הפתחים מותאמים לזרימת מים  ,ויש בהם חריצים  ,ללוחות

סגירה .

קיר  ,אשר נראה כתוספת מאוחרת  ,מקטין את אפשרות מעבר המים  .המתקן יכול היה לשמש
לשחרור עודפי מים בעת גאות או לשם הטיית חלק מהמים למטרה
במפת הקרן הבריטית משנת

1887

כלשהי .

מסומנת תעלה מאמצע הסכר הצפוני אל טחנת  -קמח

הנמצאת כ  1 . 5 -ק " מ צפונית  -מערבית לסכר .
אחר  ,הופעלה על  -ידי מים מהמאגר  .כנראה
לנמל של דור 7 .
6

סביר להניח שהטחנה  ,שכנראה לא היה לה מקור מים
כבר לפני הקמת הטחנה הגיעה מכאן אספקת מים

תאריך
כמצוין לעיל  ,המפעל הנדון כאן מיוחס לתקופה הביזנטית  ,שבה הגיעה קיסריה לשיא גודלה ,

6

.
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עוד  :י '

ד ' עמית  ,י ' הירשפלד וי ' פטריך
 .מגלילה ממקם בטעות את הטחנה על  -יד נחל  -דליה  ,וכך היא מצוינת גם במפה
( עורכים ) ,

אמות המים הקדומות בארץ ישראל ,

.

שלו  .למעשה  ,הטחנה נמצאת כקילומטר אחד דרומה  ,ליד מפער המים ברכס הכורכר  ,קרוב לתל  -עבדון ראה :
 . 225 - 226קק  Muclinc , ' Bcitr~ gc zu Kcnntniss dcs Karmels' , ZDPV, 31 ) 19 ) ( 8 ( ,חסע )  . ) 3 ] 8ש

מאגר וסכרי אמה לקיסריה

והיתה בירתה של פלסטינה פרימה  .בהעדר מקורות ספרותיים ונתונים ארכיאולוגיים זוהי הנחה

סבירה בלבד  .אישוש  -מה יש בחרסים מהתקופה הביזנטית  ,שנתגלו בחפירות בדיקה  ,שנעשתה

לקיסריה .

תחת האמה  ,קרוב

8

עדות נוספת לפעילות האמה בתקופה הביזנטית היא צינור חרס  ,אשר הוביל מים מהאמה

.

הגבוהה אל ' המבנה הנוצרי '  ,והותקן מעל האמה הנמוכה  ,כדי לא להפריע לזרימה בתוכה ' המבנה
הנוצרי ' ( נ " צ  ) 14092134מצוי

כ 400 -

מטר צפונית  -מזרחית לקצה האמה הגבוהה  ,והוא כולל כמה

מבנים מפוארים ובהם ספטיסטריום ( אתר טבילה )  ,המחומם על  -ידי היפיקאוסט מעוטר בטיח
צבעוני ( פרסקוו  ,שבו סמלים נוצריים  .לדעת החופרים  ,המבנה הוקם במאה החמישית לספירה ,
ונהרס עם הכיבוש

הערבי .

משך זמן זה  ,שבו הגיעה קיסריה לשיא פריחתה  ,הוא אפוא גם תקופת

9

בנייתם והפעלתם של האמה הנמוכה

וסכריה .

עמידות הסכרים
הישרדותם של הסכרים עד ימינו מעידה שתכנון הבנייה וביצועה עמדו בדרישות ההנדסיות של
מבנה כזה  .עמוד המים הנאגר אחרי הסכר יוצר כוחות העלולים להפיל את הסכר  ,להזיזו ממקומו ,

לגרום סדקים בגופו או לחתור תחתיו  .חישובים הנדסיים  ,המתבססים על קריטריונים של תכנון

סכרים מודרניים  ,מראים שתכנון הסכרים עומד גם בדרישות ההנדסיות של ימינו .

0ן

הסכר המערבי הוא מטיפוס סכרי הכובד  ,וכל יציבותו נגד הכוחות המופעלים עליו על  -ידי
עמוד המים  ,מקורה במשקלו העצמי  .זאת בניגוד לסכרי קשת  ,שבהם שיטת הבנייה בצורת קשת
המופנית במעלה הזרם  ,מעבירה חלק מהכוחות אל הגדות  .הסכר הצפוני הוא מטיפוס סכרי
המתמכים  ,שבהם המתמכים מרחיבים את הבסיס עליו נשען הסכר  .אולם במקרה הנדון המתמכים
הם מעטים  ,וגם סכר זה שואב את רוב יציבותו ממשקלו

העצמי .

הצפה

מלבד הסכנות שמקורן בעמוד המים מאחורי הסכר  ,קיימת גם סכנה של הרס הסכר על  -ידי גאות
גדולה  .אם הפתחים בסכר אינם מספיקים להעביר את כל כמות המים  ,עלול הזרם האדיר להרוס
ולקעקע את הסכר מלמעלה .
ב 35 -

השנים האחרונות  ,מאז קיים רישום סדיר  ,אירעו שני מקרים שבהם המים כמעט עברו

מעל הסכר המערבי  .י י

8
9

קיסריה

: 1975

אירועים אלה התרחשו לאחר שבשנות העשרים של המאה הנוכחית הותקנו

אמות מים  ,ח " א  ,נו

( , ) 1975

עמ '

. 26

 " 1 . ,א  . 274275 ; K . G . Holumקק  1966, Holum ,סח, Maritima. 101
  . 182- 184 , ngs . 134קק  1988 ,חסטחס ]  andויסץ King Herod's Dream : (aesarea " the Sea, Newdi

al . ,

Frove

4.

0

25

135

הסכרים .

10

תודתי לפרופ ' ג ' גרברכט

11

ביום  13בדצמבר ו , 196לאחר כמה ימי גשם רצופים  ,ירדו באגן ההיקוות  91 . 2עד  128מ " מ גשם אחרי 24שעות

) ( Garbrecht

שהדריך אותי בעריכת חישובי עמידות

.

נמדד במעבר נחל  -התנינים בסכר גובה זרימה של

מגיע בערך ל  5 -מטר  .ינואר

1 969

.

4 58

מטר כאשר הגובה הרגיל הוא מטר אחד  ,וקודקוד הסכר

היה חודש גשום במיוחד  .באגן ההיקוות ירדו בחודש

זה מעל  400מ " מ גשם .

הצד המערבי של הסכר

;

בחזיתו  -שרידי טחנות
קמח

בסכר המערבי שני פתחים גדולים  ,כדי לנקז את ביצת כברה  .קודם לכן היו בסכר רק הפתחים
הקטנים  ,אשר הובילו מים אל טחנות הקמח ( ראה

הוויסות המקורי  .יש להניח אפוא כי

ב 300 -

להלן ) .

כאשר נבנו הטחנות נסגר כנראה פתח

השנים האחרונות  ,מאז הוקמו הטחנות  ,הוצף הסכר

כמה פעמים  ,אך הוא לא ניזוק הודות לבנייה

המעולה .

הטחנות
כאמור  ,בשלב מאוחר בתולדות הסכר המערבי נבנו על  -ידו מספר טחנות  -קמח  .טחנות אלה אינן

חלק אינטגרלי של הסכר המקורי  .הן בנויות מאבנים קטנות  ,בניגוד בולט לבניית הגזית גדולת

הממדים של הסכר  .מעברי המים אל הטחנות נפרצו וחלקם אף לא טויח  .ממצאים אלה מפריכים
את ההנחה שהטחנות נבנו עם הקמת הסכר  ,כדי לספק קמח

לקיסריה .

2ן

בנתונים האדריכליים תומכים גם נתונים היסטוריים  .אילו נבנו הטחנות בזמן הקמת הסכר ,
סביר היה להניח שהן היו פעילות גם בתקופה הצלבנית  .אולם בתעודות הצלבניות הרבות

שהתפרסמו  ,טרם נמצא אזכור ברור של טחנות נחל  -התנינים  ,בעוד טחנות גדולות אחרות  ,כגון
אלה שעל הירקון או הנעמן  ,מתועדות היטב  .עדות ספרותית על קיום הטחנות נמצאה רק מסוף
( הממוצע הרב  -שנתי לחודש ינואר הוא כ  160 -מ " מ  ) .תוך שלושה ימים (  21עד  23בינואר ) ירדו
המאגר התמלא כמעט עד ראש הסכר  ,ושני הפתחים בסכר הצליחו רק בקושי להעביר את

:26

כ ] 50 -

מ" מ ,

המים .

]2

ש ' אביצור  ' ,טחנות הקמח של קיסריה '  ,קרדום ,

 ( 18ספטמבר 981נ )  ,עמ ' 24 - 121נ ; הנ " ל  ,סקר מתקני כח המים

בארץ ישראל  ,תל  -אביב  , 1963עמ '  . 71 - 69וראה עוד
, , Transactions ofl' the
מס 4 International Conferenceח2

 Eretz Israel and their :ת1

.

 . 393 - 399קק Molinology Maf / 9 1 Lyngby 1971 ,

"

'

'Watermills

~Water Power

Avitsur ,

5.

Contribution 10

 .יי

מימין  :גלגל  -כפות  ,עשוי עץ  ,של אחת הטחנות הצמודות לסכר  ,בעת גילויו
משמאל  :שחזור משוער של מתקן הוויסות

,

המאה

הי " ז י

הקמת

הטחנות .

גם תוצאות החפירה שנערכה בשנת

1984

על  -ידי

המשלחת

)

,

הדנית .

מאשרות את התאריך המאוחר יחסית של

כמו כל הטחנות במשק המסורתי בארץ  -ישראל  ,גם טחנות אלה הונעו על  -ידי גלגל אופקי  ,ואבן
הרכב היתה קשורה בציר ישיר אל גלגל ההנעה .

4ן

לא היו ידועות במשק המסורתי בארץ  -ישראל .

טחנות בעלות גלגל אנכי והנעה בלתי ישירה כלל

5ן

בגלל נתונים טופוגרפיים ושפע המים  ,טחנות הסכר פעלו בשיטת המגלש ולא בשיטת

הארובה ,

שהיתה מקובלת במרבית הטחנות בארץ  .שיטת הארוכה מתאימה לנחלים הרריים עם ספיקה קטנה .
נחל כזה הוסט לתעלה על מדרון האפיק עד למקום שבו נוצר הפרש גובה מספיק בינו לבין אפיק
הנחל  .כאן הוחדרו המים לראש ארובה אנכית  ,וסמוך לתחתיתה פרצו מבעד לנקב אופקי החוצה .
סילון המים שנוצר הניע את גלגל הטחנה .

לעומת זאת  ,בטחנות מגלש  -המתאימות יותר לאזור מישורי  ,עם הפרשי גובה קטנים וכמויות
מים גדולות  -הוזרמו המים לראש מגלש משופע  ,ההולך וצר כלפי מטה  .במגלש זה צברו המים
תאוצה ,

והזרם מקצה המגלש הניע את הגלגל  .הפרש הגובה בטחנות מעגן  -מיכאל בין המאגר

לגלגל היה

כ3-

מטר .

תחת הסכר עמדו
13

14

1 1

 .ק Paris 1757 ,

טחנות

" 1 ",ו "

בכתיבת הפרק על הסכרים

"

-

; 9

מהן פעלו עד שהופסקה פעולתן עם התחלת מפעל ייבוש הביצה .

שזרו

"

4 . Nau , Voyage nouveau de /ן  .תודתי נתונה לנתן שור על עזרתו

בספרות .

נחשף באחת הטחנות גלגל עץ בעל כפות אלכסוניות במצב השתמרות סביר  .הגלגל נמסר למדור

14

בחפירות

15

' אדם ועמלו ' במוזיאון ' אוץ הטראל ' ושם עבר תהליך
ראה אוליסון ( לעיל  ,הערה . ) 5

1984

שימור .

יהודה פלג

הן שירתו אזור נרחב  ,מטירת הכרמל בצפון ועד טול  -כרם בדרום  .זאת בעיקר בחודשי הקיץ  ,כאשר
הטחנות בנחלי האכזב חדלו מלפעול .
כאמור  ,פתחי הוויסות המקוריים של הסכר

נסתמו  ,כנראה  ,עם

בניית הטחנות  ,ולא ברור באיזו

צורה שוחררו כמויות מים עודפות ומי שטפונות  .לא מן הנמנע הוא שמתקן ויסות  ,אשר הותקן בזמן
בניית הטחנות במקום בו נחל  -עדה עובר את הסכר  ,נהרס כאשר חברת פיק " א פרצה את הסכר  .אחרת
יש להניח ששטפונות אשר גאו מעל לסכר מדי כמה שנים  ,הסבו נזקים כבדים לטחנות .
במרכז הסכר מצוי זוג טחנות השונות מכל הטחנות האחרות בארץ  .לכאורה זהו שילוב של טחנה
בעלת ארובה עגולה וטחנת מגלש  .אך בבדיקה מדוקדקת התגלה ש ' הארובה ' רחבה מן המקובל
ובנויה בנייה מעולה בעיגול מושלם  ,והמגלש הוא תוספת יותר מאוחרת ברמת ביצוע נתותה  .ד " ר ת '
שיולר ) ler

 . Shiאז ) ,

מנהל המשלחת אשר חקרה את הטחנות

ב , 1984 -

מניח שהמתקן המקורי היה

~
טורבינה אמיתית  .כלומר  ,גלגל ההנעה של הטחנה היה מותקן בתוך הארובה העגולה  ,והמים
טחנת

פעלו על כל כפותיו בו  -זמנית  ,ולא רק על חלק מהכפות  ,כמו בטחנה רגילה  .הנחה זאת אמורה

להיבדק על  -ידי חפירה נוספת בתוך המתקן .

הסכרים בסערות
אנו חסרים עדות ספרותית על בניית הסכרים או על השינויים שנעשו בהם  .גם בספרות הנוסעים
נזכרים הסכרים רק לעתים נדירות  ,כיוון שלא עמדו על דרך ראשית ולא היוו נקודת משיכה
לנוסעים .
הישועי הצרפתי מיכאל נאו הוא כנראה הנוסע הראשון שהזכיר את הטחנות 6 .י בתיאור מסעו
בארץ הקודש  ,בשנת  , 1674מתואר נחל קטן דרומית לדור  ,המניע כמה טחנות  .שם הנחל ' Nahr

'  - Eltemasiehנחל  -התנינים .
ויליאם מקלור תומסון  ,שביקר

במקום  ,כנראה  ,באמצע

בהרחבה 7 .י לפי הנתונים שלו  ,אורך הסכר הוא
הסכר הוא
20

25

רגל .

 8עד 10

230

המאה הי " ט  ,תיאר את הסכר המערבי

צעד  ,רוחבו

20

רגל  ,והפרש הגובה משני צידי

טחנות פעלו בעת ביקורו  ,ואחרות היו הרוסות  .להערכתו  ,היו בעבר עד

טחנות תחת הסכר  .התפעלותו מעוצמת הסכר מבוטאת בקביעה כי זהו -

ניחן

grandest

kTh

'  ~ dam 1 have ever seenהוא קורא לנחל בשמו הערבי ' זרקה '  ,שפירושו ' הכחול '  ,ומזהה אותו עם

נחל  -התנינים  ,המוזכר אצל הסופרים הקדמונים 8 .י קשה לדעת מתי בדיוק ביקר תומסון במקום  .הוא

שהה בלבנון ובארץ  -ישראל מאז

, 1833

והספר שבו כלול התיאור פורסם לראשונה בשנת . 1858

ויליאם פ ' לינץ '  ,מפקד משלחת הצי האמריקאי לחקר הירדן וים  -המלח  ,תיאר בקצרה את הסכר
המערבי ואת הטחנות ופעולתן הערה 9 .י משלחתו ביקרה במקום במאי

, 1848

בדרכה חזרה מים -

המלח  ,דרך יפו  ,לעכו  .המשלחת התחלקק לשתי קבוצות  .קבוצה אחת עשתה את דרכה בים והאחרת

ן1 ? 1

. 13

16

ראה נאו  ,לעיל  ,הערה
 . 73ק 1881 ,

18

) 27 ( Crocodeilopolis

19

the t/nited States Expedition ro the River Jordan and the Dead Sea,

17

חסטח8004 , ] 0

16 . 2 ,

 . 485ק London 18502 ,

Thomson , The Land and the
Strabo , Geography,

; XXII

5,

W. M .

.

,

Pliny , Nalural History
0

 . Lynch , Narrativeץ .

יי

מאגר וסכרי אמה לקיסריה
-

ביבשה לאורך החוף  .לינץ ' הפליג בים  ,ודבריו הם רק מה ששמע מהקבוצה שהתקדמה ביבשה .

קלוד ר ' קונדר והורציו ה ' קיצ ' נר  ,בדין  -וחשבון על הסקר שעשו במערב ארץ  -ישראל בשנות
השבעים של המאה שעברה  ,מתארים את הסכר המערבי כך

:

ג ' סר א  -זרקה הוא בעצם סכר יותר מאשר גשר  .הוא בנוי לרוחב הנחל וכך יוצר בריכה
גדולה  .מעל הסכר עוברת דרך  .במערב גובה הסכר הוא

רגל

20

[5. 9

מטר ] ובמזרח גובה

המים היה שלושה רגל [  0 . 9מטר ] תחת הדרך  .צורת סיתות האבנים מזכירה את אמת  -המים

אשר ניזונה מהבריכה  ( .ראה אמות  -המים של קיסריה להלן  ) .פני הסכר בצד המזרחי
מטויחות  .בסכר בנויים מעברי מים מטויחים  .רוחב הדרך

נראה

רומאי " .

10 - 8

רגל

[ 3 -2 . 4

מטר]  .המפעל

2

בולטת התעלמותם המוחלטת של החוקרים האנגלים מהטחנות  .ייתכן שהדבר נובע מכך שקונדר

וקיצ ' נר ראו בטחנות הפועלות מפעל מודרני שאינו שייך לתחום התעניינותם ולמטרת הסקר  .במפה
המצורפת לדין  -וחשבון  ,אשר תיארה מצב נוכחי  ,אכן מצוינות הטחנות .

המהנדס גוטליב שומכר מהמושבה הגרמנית בחיפה  ,לקח על עצמו המשימה לברר אם עדיין
חיים תנינים

בנחל  -התנינים  .י

בדווים משבט

?

עם קבוצת ציידים תר במשך כמה ימים את ביצת כברה בהדרכת

הע ' ורנה  ,ששכנו

במקום  ,אך לשווא  .לעומת זאת הניב הסיור תיאור מפורט של הסכר

הצפוני .

סכרים דומים בעולם הרומי והביזנטי
מהעולם הרומי והביזנטי ידועים עד כה

כ 25 -

סכרים  .רובם סוללות שפוכות המחוזקות בשיטות

שונות  .רק ארבעה מהם בנויים גזית  ,ולכן אפשר להשוותם לסכרים של אמת  -המים של קיסריה .

קסרינה

) ( Kaserinne

סכר זה נבנה לשם אספקת המים לעיר ציליום

) ( Cilium

בטונים  .הוא בנוי אבני גזית עם מילוי

אבנים ואדמה  .שם  ,כמו במכר שעל  -יד מעגן  -מיכאל  ,פן המים הוא אנכי  ,ופן האוויר מדורג

המטרים העליונים  ,ואנכי

הרבקה
65

22

ב4-

המטרים התחתונים .

ב 6-

(2

) ( Harbaka

ק " מ דרומית  -מערבית לתדמור נבנה על  -ידי הדריאנוס  ,או בזמנו  ,סכר שהשקה

תוצרתם סופקה למרכז המסחרי המפורסם במדבר הסורי  .אורך הסכר

365

שדות  ,אשר

מטר וגובהו מגיע עד

20

18

 .ק C . R . Conder 1 H . H . Kitchener, srp, Memoirs , 11 ,

21

80

 .ק  North of Caesarea ' , PEFQSt ) 1887 ( ,ח181ץ  theחן . Schumacher , ' Researches

22

'R mische Talsperren ' , .Anrike weltt 2
~
 . 25 - 32קק ) 1978 ( ,

23

Saladin , 'Description des Antiquite's de 18 Rigence de Tunis ' , Archives des Missions

Schnitter ,

.א

;  1971תס חס ]

"

,

 . 163 - 164קק  Litteiaires , 3 . se'ries , tonae XXIII , Paris 1886 ,וש Scienti gues
~

קן;2

(]

' Historyג 14 . Smith ,

.א

יהודה פלג

מטר  .רוחבו למטה

20 . 5

]8

מטר  ,וראשו משמש דרך  .שני הפנים מדורגים  .הוא בנוי אבני גזית משני

צידיו ומילוי של אבנים בתוך טיט  .בתחתית הסכר יש שני פתחים ובאמצע גובהו של הסכר יש פתח
נוסף

המוביל אל תעלות ההשקיה  .סכר זה  -ובעיקר גובהו  -הוא הגדול ביותר בהשוואה

,

לסכרים דומים  ,אך יחס הגובה לרוחב דומה ליתר הסכרים

חומס

( ) 0 . 88

24 .

) ( Homs

הסכר בנוי על מוצא האורונטס ( נהר  -הארנת ) מהימה של חומס  .בשנת

1286

לפנה " ס התנהל על  -יד

אותה ימה קרב קדש בין רעמסס השני ובין החיתים  .מתוך פרוש שגוי של תאור האורונטס על  -ידי
סטראבון  ,רווחה דעה שהסכר הוא מפעל בנייה מצרי מהמאה הי " ג לפנה " ס  .דעה זאת הופרכה על -

דיוקלטיאנוס ' .

ידי נורמן סמית  ,שקבע כי הסכר נבנה בימי הקיסר
אורך הסכר כמעט

רוחב הבסיס הוא

14

2 , 000

מטר  ,וגובהו מגיע עד

7

מטר  ,אך הרוחב בראש הסכר מגיע רק

ופן האוויר מדורג בשיפוע מתון יותר  .בגובה

5.5

2

מטרים  .חתך הסכר אינו אחיד  .בחלקו המרכזי
ל 6-

מטרים  .פן המים מדורג

מטרים יש מדרגה ברוחב

4. 5

בתלילות ,

מטרים  .פנים הסכר

עשוי שברי בזלת בתוך טיט בהיר  ,המכיל הרבה שברי חרס ומעט חלקיקי פחם עץ  .הסכר מצופה
אבני בזלת מסותתות גס  .לאבנים צורה דמוית פירמידה  ,אשר שטח בסיסה כ  20 -א  35ס " מ וגובהה
ל 40 -

מגיע

ס " מ  .אבנים אלה מונחות עם ציר האורך כלפי פנים הסכר ובסיס הפירמידה כלפי חוץ .

הסכר אינו בנוי בקו ישר אלא בצורת אות ע רחבה מאוד  ,אשר חודה פונה אל הימה  .אין להניח
שקו זה נבחר מתוך שיקולים של עמידות נגד לחץ המים  .סביר יותר שהוא הוכתב על  -ידי צורתו של
סף בזלתי שהיה קיים במוצא הטבעי של הימה  .הסכר נבנה לצורכי השקיית השדות באזור חומס .

כורנוב

( ממשית )

על  -יד חורבות כורנוב שבנגב נמצאים שרידי מספר סכרים  ,שנבנו כדי לשפר את אספקת המים
לעיר .

מתוך

26

כ5-

סכרים בסביבת העיר  ,הבולט הוא סכר

1

( נ "צ

0482

 . ) 1557פן האוויר של הסכר

משופע  ,ועשוי אבני גיר מסותתות למשעי  .מניחים שפן המים היה אנכי  ,אך מילוי הסחף אינו
מאפשר לקבוע זאת בוודאות  .אורך הסכר
הסכר היה

] 1

מטר  .עד

בסחף  ,ונותרו רק

2. 7

, 1968

26

מטר ורוחב ראשו

7

מטרים  .נראה שבשנת

1914

גובה

עקב בניית סכר נוסף במורד הנחל בתקופת המנדט  ,כוסה גם פן האוויר

מטרים חשופים  .פנים הסכר בנוי בטון המכיל חלוקים  .ראש הסכר רוצף שברי

צור מעורבים בבטון  .במרחב בין כורנוכ לערבה יש עוד כמה סכרים  ,חלקם בנויים בטכניקה דומה

24

25

ל) ק
~

 . 200 - 203קק Gharbi ' , Syri~ 20 ) 1939 ( ,

.

ש

Heir

"

lberger , ' Les fouilles de Qasrח ]]( . Schlul

 . 171 - ] . Brosse , ~ La digue du Lac de Homs' , Syria 4ק Conder, 'Kadesh ' , PEFQSt ) 1881 ( ,

 . 234 - 240קק  ) 1923 ( ,וראה  :סמית ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '
26

. 40 - 39

ע ' קלונר  ' ,סכרי אגירה בהרי הנגב הצפוניים  -מזרחיים '  ,אוץ  -ישראל  ,יא ( תשל " ג )  ,עמ '

וראה

:

חיLawrence , 'The Wilderness of 2
: ' , PEF' Annual
.
 .קק 111 ) 1914 - 1915 ( ,

.

-ם

, 257 - 248

~ T. E .ש

לוחות מט  -נ

;

C . A . Woolley

 .קק  the Southern Desert ' , PEQ 70 ) 1939 ( ,חן 121 - 128 ; G . E . Kirk , 'Archaeological Exploration

211 - 235

מאגר וסכרי אמה לקיסריה

לסכר כורנוב

.1

נראה שסכרים אלה נבנו במאה השנייה או השלישית לספירה  ,ואחידותפ מצביעה

על אפשרות שהם נבנו בטכניקה אשר הובאה על  -ידי הצבא הרומי .
כל הסכרים שתוארו לעיל בנויים כמבני כובד ישרים  .הם עשויים מבטון
גזית  .בכל

הסכרים  ,למעט סכר

רומי 27מכוסה אבני

חומס  ,יחס רוחב הבסיס לגובה הוא בערך . 0 . 8

לפנינו אפוא מספר קטן של מבנים המפוזרים מבחינה כרונולוגית  ,על כמה מאות שנים  .אך
סכרים אלה מייצגים צורת בנייה מגובשת בעולם הרומי והביזנטי  .סביר להניח שהיו קיימים סכרים

נוספים מטיפוס זה  ,אך הם נהרסו  ,או שקיימים סכרים נוספים שטרם פורסמו .

הטבלה המצורפת מראה שהסכרים של מעגן  -מיכאל היו אמנם הנמוכים ביותר אך לא מן
הקצרים ביותר  .עמידותם ותפקודם עד למאה הנוכחית מצביעים על תכנון וביצוע מעולים  .פתח
הוויסות בסכר המערבי מצטיין בתכנונו הפשוט והיעיל  ,ואינו דומה למתקנים מסוגו בעולם העתיק .

נתונים ( במטרים ) על הסברים השונים
הסכר

מקומו

אורך

מועד

גובה

רוחב

בנייתו

קסרינה

טונים

150

10

הרבקה

סוריה

132

לספירה

365

20 . 5

תרמס

סוריה

284

לספירה

2000

7

ישראל

תקופה ביזנטית

26

11

כורנוב

המאה

הב ' לספירה

רוחב

יחס

בסיס

ראש

הבסיס

הסכר

הסכר

לגובה

7.3
18
3 - 20

?

4. 9

12
1 . 5-7

0 . 73

0 . 88
2 . 80

7

קיסריה
מערב

ישראל

תקופה ביזנטית

193

7

5. 5

4. 5

0 . 78

ישראל

תקופה ביזנטית

900

3.5

2. 5

2. 5

0 . 71

קיסריה
צפון

קורות המפעל במאה העשרים
ביצת

כברה ,

שהשתרעה על  -פני

5 , 000

ולמקומות עבודה  .ארגון יק " א זכה בשנת
, 1924

דונם  ,היתה אתגר למפעל הציוני אשר שיווע לקרקע
1921

בזכיון לייבוש השטח  .חברת

פיק " א  ,שנוסדה בשנת

המשיכה את פעולות קודמתה  .המשימה שהוחל בה במרץ רב  ,הסתיימה למעשה רק בשנות

השישים של המאה .

31
ץ

עם תחילת המפעל היה אזור האגם שטח בלתי עביר מכוסה סבך של אשלים  ,קנה סוף וצמחיית

27

כטון רומי עשוי שכבות אבני לקט ופסולת מחצבה המשוקעות בטיט

סידי .

האמה הנמוכה ,
מכוסה בקמרון  ,בקירבת קיסריה

מים

נוספת  .בשלב ראשון היה צורך לבער את הצמחייה במסלול

המדידה  .תכנון המפעל וביצועו

הוטל על המהנדס הצרפתי ליאון קרון  ,שהיה מנוסה בעבודות ניקוז בצרפת  .כל המים מהשטח היו

אמורים להתנקז דרך שתי פרצות אשר נפרצו בסכר המערבי .
המפעל נתבצע בעבודת ידיים מפרכת  ,חלקה על  -ידי פועלים אשר הובאו במיוחד ממצרים

וחלקה על  -ידי פועלים יהודים מאנשי העלייה

השלישית .

אך גם לאחר סיום ביצוע התוכנית של המהנדס קרון  ' ,מיאן ' השטח בין התעלות להתייבש

כמתוכנן  .אחרי לבטים רבים הוטלה השלמת המפעל על מהנדס יהודי צעיר  ,דב קובלנוב  ,אשר עבד

במפעל כמודד  .כצעד ראשון העמיק קובלנוב את הפרצות בסכר כמעט עד גובה פני  -הים  .קרון לא
הסכים לפרוץ את הסכר כל  -כך עמוק מחשש שבשעת גאות ייכנסו מי הים לתוך השטח  .הוא הסתמך

על נסיונו מצרפת  ,שם ההבדל בין גאות לשפל נמדד במטרים ולא בעשרות סנטימטרים כמו בארץ .
פריצת הסכר הנמיכה את בסיס הניקוז  ,והגבירה את הזרימה בתעלות  .אך גם בזה לא היה די  .התברר

שבביצת כברה שופעים מאות מעיינות בעוצמות שונות  ,ואין ברירה אלא לאתר כל מעיין ומעיין
ולנקז את מימיו בצינורות אל התעלה הקרובה .
למעשה  ,גם שיטה זאת לא יצרה שטח רצוף הניתן לעיבוד בשיטות מודרניות  .מערכת הניקוז
דרשה אחזקה וטיפול שוטף  ,משימה שהיה קשה לעמוד בה  .הבעיה באה על פתרונה רק בסוף שנות
החמישים עם ההנמכה הכללית של פני מי התהום בכל האזור עקב ניצולם

המוגבר " .

2

סיכום
הסכרים של האמה הנמוכה של קיסריה בנויים בטכניקה שהיתה מקובלת בעולם העתיק בתקופה

הרומית והביזנטית  .ייחודם הוא בכך שלא שימשו כמקובל לאגירת מים או להטיית זרימה  ,אלא
יצרו בריכת הרמה אשר אפשרה לספק מים ממעיינות נמוכים לעיר הגבוהה
המעיינות  .נראה שתכנון הנדסי זה הוא ייחודי בעולם העתיק .

28

29

יהודית אילון  ' ,מי ייבש את ביצות כברה ? '  ,נופים  , ) 1986 ( 19 - 18 ,עמ '  ; 120 - 111י ' שורר  ' ,יבוש ביצת כברה ' ,
טו " א  ,יח (  , ) 1975 / 1976עמ '

29

ב 3 - 2-

מטרים ממפלס

. 78 - 75

אספקת המים של לפציס מגנה  ,עיר נמל בטריפוליטניה  -לוב של ימינו  -היתה מבוססת על אמת  -מים תת -

קרקעית באורך

כ 20 -

ק " מ מוואדי קעם  .קבוצת מעיינות נובעת כוואדי קרוב להתחלת האמה  ,אך במפלס נמוך

בכמה מטרים ממפלס האמה  .בחצי קילומטר במורד הוואדי נמצאים שרידי סכר אשר כנראה חסם את הוואדי

ויצר בתוכו בריכת הרמה  .חסרות מדידות מדויקות של יחסי הגובה במפעל  .מדידה מקורבת הראתה שראש

:2ונ

הסכר מגיע לגובה תחתית האמה  .מצב זה הוליד השערה שהיה קיים מתקן מיכני  ,אשר הרים את המים מהבריכה
 . Vita-Finziנ )
לאמה  .סכרים נוספים במעלה הוואדי הגנו על הבריכה מפני סחף ושטפונות  .ראה 'Roman :
Oleson , Greek and Roman

 . 36 - 37קק 10 1984 ,ח0 ] 0ז

( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 37

.ץ  .נ

,

; 6 - 17נ  .קק

" Technology .

) 1961 ( ,

xxxv

 -Tripolitania ' , Antiguily,ח

~  % Devices: The History ofח111ן- 1-

;

]

Dams

וראה עוד  :סורית

ויכוח יהודי  -נוצרי בטבריה של המאה הי " ח

י
החומר העומד לרשותנו על היחסים בין המיעוטים הדתיים השונים בעולם המוסלמי בינם לבין

,

ע14

עצמם הוא מצומצם למדי  ,אך לעומת זאת רב החומר המצוי בידינו על יחסי רוב ומיעוט בו  .חומר

ן

של ר ' חיים
אבואלעמיה
המוסלמי חתימתו
ן
השלטון
ן
זה עוסק במעמדה של הנצרות לזרמיה השונים  ,במעמדה שלן היהדות במסגרת
גראשי

ובדמותו של שלטון זה  .יש בו כדי לסייע לחקר יחסי הרוב והמיעוט  ,אך אין בו  ,כאמור  ,כדי תיבות

ללמדנו על היחסים בין המיעוטים היהודים והנוצרים .

ן

נראה שהמקורות על יחסי היהודים והנוצרים לא אבדו במהלך ההיסטוריה  ,אלא לא היו קיימים
מלכתחילה  .באופן טבעי הפנו המיעוטים את תשומת  -לבם ואת פעילותם כלפי פנים  ,אל קהילתם ,
ואם פנו אל מחוצה לה  ,היה זה אל חברים וגופים שונים של קהילת הרוב ולא אל מיעוטים

אחרים .

הסיבה לכך היתה  ,שכל מיעוט ייחס חשיבות גדולה יותר לקהילת הרוב מאשר לקהילת מיעוט
אחרת  ,וציפה מן היחסים עם אותה קהילה לתועלת  -שבכוח רבה

יותר .

מיעוט המקורות חל גם על מקורות ספרותיים  ,ובכללם אלה העוסקים בפולמוס דתי  .דבר זה
מפתיע במקצת  ,שכן ניתן היה להניח כי חברי המיעוט חעהמו מתגובת הרוב על דברים שיש בהם
התקפה גלויה על דתו  ,ובשל כך היו נוהגים לכוון את התקפתם לכאורה לעבר דת של מיעוט אחר ,

ולא כן הוא  .הסיבה לכך היא  ,כנראה  ,שכל מיעוט בחברה מוסלמית יציבה לא ייחס חשיבות רבה
להתקפה על המיעוט האחר

;

בגלל המצב החוקי הרגיל של קהילות הך ' מי  ' 7 -ל  2 ,לא היו

היהודים או הנוצרים יריב הראוי להתקפה של ממש .

'

הרצאה
הכנס .
בדברי של
נוסח עברי
אור

1

ראה למשל

3

שנישאה בכינוס באוניברסיטת ברנדייס  ,ארצות  -הבריח  ,במאי . 1987

 the Ottoman Empire: The :זל Christians and Jews

המקור האנגלי יראה

זן 48 .ט) 8 . Braude 4 ) 11 . Lewis

 . Functioning ofa Plural Society, New York 4 ) Lond~ n 1982גם החומר בגניזה הקהירית מוכיח זאת
באופן משכנע באשר
2

על

הד ' ל ראה

the :

! ,
מ

לימי -הביניים .
 History: Ideas, Men andEventsחIslam 1

.

 . 158 - 165 , 320 - 323קק Middle East London 1973 ,
3

"

5

,

עט Ode Against the 3ת4ו Lewis , ,

ראה למשל  arabischer Sprafhe :זל Steinschneider , Polemische und apologetische Literatur
fituslimen
Christen und Juden, nebst Anhjngen verwandten Inhalts , Leipzig
1 , 3 ( , 1877

,י

.

,

8.

4 .י

zwischen

; ( ( Abhandlungen zur Kunde desנדפס שנית  . ( Hildesheim 1966 :זהו ספר

יסוד עד היום בנושא זה ; ניתן לשער בעזרתו את החשיבות היחסית של הדתות השונות  ,לפי מספר העמודים
שהוקדש בו לרשימת החיבורים התוקפים אותן .

33

דויד וסרשטיין

לאור כל זאת  ,יש משום עניין במסמך אשר מציג לפנינו היבט אחד של היחסים בין נוצרים
ליהודים באימפריה העות ' מאנית באמצע המאה הי " ח  .למסמך זה יש ערך גם מבחינות אחרות  ,כפי
שיתברר  ,אך עיקר חשיבותו היא בשקפו מציאות של יחסים בין יהודים לנוצרים  ,יחסים בין שני
מיעוטים  ,בעולם המוסלמי של אותה תקופה .
המסמך הנדון מביא דין  -וחשבון על ויכוח  -או פולמוס  -בין נוצרי ליהודי  .מחברו  ,ששמו

אינו נזכר  ,היה המשתתף הנוצרי בפולמוס  .הוא הועסק כסופר ( כאתב ) על  -ידי

' מושל ( חאכם )

טבריה '  .הואיל והמאורע התרחש  ,כנראה  ,בשנת  , 1742ניתן להניח ש ' מושל טבריה ' הוא דאהר
אל  -עמר  ,שהיה ידוע ביחסו החיובי לכפופים לו  ,יהודים ונוצרים

כאחד .

4

המשתתף האחר ידוע הרבה יותר ; היה זה רבי חיים אבואלעפיה  ,ממנהיגי יהודי ארץ  -ישראל
ו  .עת ההיא  ,שנתמנה עם יוזמי יישובה מחדש של טבריה על  -ידי יהודים בשנת  , 1740כשנתיים לפני
מועד הוויכוח הזה  5 .נאמר עליו  ,כי בשנת  , 1742השנה שבה התקיים הוויכוח  ,הזהיר את דאהר אל -
עמר  ,שהפאשא של דמשק עומד לשים מצור על טבריה  ,זאת על סמך ידיעות שקיבל משני יהודים
תושבי דמשק על המתרחש

במהלכו או

בעירם .

6

מן המסמך לא ניתן ללמוד אם הוויכוח התרחש לפני המצור ,

לאחריו .

תוכן הוויכוח נשתמר בשני נוסחים שונים בשני כתבי  -יד .
הלאומית בירושלים  ,ופורסם על  -ידי ל ' קופף לפני כחצי יובל שנים .

כתב  -יד אחד נמצא בספרייה
7

הוא כתוב ערבית נוצרית או

ניב הקרוב ביותר לערבית המדוברת של התקופה  ,ומהווה תעודה חשובה לגבי הערבית המדוברת
של ארץ  -ישראל במאה הי " ח  .כתב  -היד השני נמצא בספרייה הלאומית של פארים  .הוא כתוב
ערבית ספרותית  ,המתאימה במידה רבה לנורמות של הערבית

הקלאסית .

היד אמנם זהה בכללותו  ,אך הם שונים באופן ניכר בלשונם .

9

קשה לקבוע במדויק מהו היחס בין שני הנוסחים

:

8

תוכנם של שני כתבי -

האם הנוסח הכתוב ערבית מדוברת הוא

דיווח מילולי  ,פתות או יותר  ,על הפולמוס והנוסח בערבית הספרותית הוא נוסח ערוך שלו
שמא הנוסח הספרותי הוא המקורי  ,ואם אכן מקורי הוא  ,מה מהימנות תוכנו

?

?

או

וגם אם נניח לשאלת

היחס בין שני הנוסחים  ,עדיין נותרת השאלה  ,מדוע נוצר בכלל נוסח משני  ,נוסף על המקורי

?

הטקסט מחולק לארבעה חלקים  .הראשון בהם הוא הקדמה  ,ובו הכותב מספר על מישרתו
כסופר וכן  ,כי נפגש לעתים קרובות עם רב ( המכונה בפיו בקביעות

4

' חכם ' ) .

0ן

הוא מספר  ,שהבחין

על דאהר אל  -עמר ראה  :א ' הד  ,דאהר אל  -עמר  ,שליט הגליל במאה הי " ח  :פרשת חייו ופעולותיו  ,ירושלים
11 .
. Government and' Administration
 therEighteenthא ] Cohen , Falestine
.
.
Century: Patterns~ Ofl
תש " ב ; ,
 . 7 - 19 , 30 -53קק Jerusalem 1973 ,

5

על חיים אבואלעפיה ראה  :י ' ברנאי  ,יהודי ארץ  -ישראל במאה הי " ח בחסות ' פקידי קושטא '  ,ירושלים תשמ " ב ,

6

עמ ' . 41 - 34
שם  ,עמ '  . 7וראה :
. 63 - 55

7

ל ' קופף  ' ,ויכוח בין נוצרי לרב יהודי בטבריה במאה הי " ח '  ,קרית ספר  ,לט ( תשכ " ד )  ,עמ '  ( 279 - 273להלן  :כתב -

ב ' נחשון  ' ,המצור על טבריה על  -פי " זמרת הארץ " לר ' יעקב בירב '  ,קתדרה ,

14

( תש " ם )  ,עמ '

היד הירושלמי ) .
34
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חשבו כי כל מי שיחזה בשערה משערות ראשו של הרב  ,ימות  ( .הסופר טורח להוסיף ועזו אמונה
טפשית שכן

הוא מספר

גם על עניינו של הרב בביאת המשיח  ,וכי הוא מצפה לה במהרה  .עניין זה של אבואלעפיה מוכר
מאוד ; אפשר למצוא לו אסמכתות במקורות אחרים ובכלל זה בכתביו שלו עצמו  ,והוא גם משתלב
בתמונה הכללית יותר של ציפיות משיחיות בקרב יהודי התקופה

ההיא .

2ן

עניין זה משתלב היטב

גם בנושא הטקסט עצמו  ,שכן כל  -כולו סובב על שאלת זהות המשיח והאם כבר הגיע  .הסופר
מוסיף גם פרט מעורר רושם  :הרב  ,שחשב כי המשיח יופיע בכינרת או בסמוך אליה ובוודאי יהיה
]1

בכתב  -היד הירושלמי  ,עמ '  - 2נ .

12

השווה  :ברנאי ( לעיל  ,הערה

.

 , ) 5עמ '  ; 40וכן 2 Israel :ל Speculation

A . H . Silver , , 4 History ofMessianic

from the First through the Seventeenth Centuries New York 1927

,

!

%ן

ביראת הכבוד שבה התייחסו אליו אחיו היהודים  ,ולדבריו  ,הגיעה יראת הכבוד לדרגה כזאת  ,שהם

ן

,

ן

יש

1876

הוא עצמו ראה את שערותיו של הרב פעמים רבות  ,ומאומה לא קרה לו  ) .י

'

321

דויד וסרשטיין

רעב בבואו  ,הורה לחסידיו להניח חבילות מזון עבורו במרחקים מתאימים

מסביב לחופי הכינרת .

3ן

אם יש אמת בפרט זה אם לאו  ,ודאי שבחירתו עשויה להרשים  .פרט ציורי זה עוזר לשרטט דיוקן
ש ' אמינותו ' גדולה מזו של המקור

עצמו .

שלושת החלקים האחרים של המסמך עוסקים בפולמוס עצמו מנקודת מבטו של המשתתף

הנוצרי  .הוויכוח מחולק לשלושה נושאים עיקריים  ,והכותב הציב תנאים לניהולו  .התנאי הראשון

הוא  ,שהטקסט היחיד שניתן יהיה להסתמך עליו יהיה התנ " ך  ,ששני הצדדים רוחשים לו כבוד ; אין

להשתמש בספרי הבשורה או בתלמוד .

4ן

התנאי השני הוא  ,שאין להניח לכל נושא עד שייושב  .אם

הכרחי .

נבדוק את המבנה של הטיעון הנוצרי בהמשך ויכוח זה  ,נראה  ,כי תנאי זה הוא בעצם

התנאי הרביעי היה  ,שעל הרב להסכים לקבל את אמיתותם של ציטוטים מן התנ " ך ולא להתווכח
עליהם

בדיעבד .

אולם התנאי השלישי שמציג הסופר הוא המעניין ביותר  ,שכן אפשר למצוא בו רמז לכך
שהטקסט משקף מציאות של אירוע אמיתי  .הסופר דרש  ,שהיהודים שהאזינו לוויסות לא יוציאו
הגה

:

' היהודים הנמצאים כאן עמנו בוויכוח יקשיבו בשקט לדברי שני הצדדים וישימו לבם היטב

לנאמר ' 5 .י נקודה זו בטקסט  ,היא הדבר היחיד המעיד על נוכחות של קהל מאזינים  ,אם  -כי בהמשך
מוזכרים פה ושם ' היהודים הנמצאים

כאן '  ,או

' היהודים המאזינים כאן ' .

6ן

בשום מקום אין מצוין

קהל שיש בו גם נוצרים  ,ומה שנאמר על קהל יהודי איננו מספיק מפורט כדי לשמש לבדו הוכחה

לאותנטיות של העניין כולו  .ואולם בהקשר של הטקסט בשלמותו עשויה להיות לזה

משמעות .

כל אחד משלושת החלקים העוסקים בוויכוח מוקדש לאחד משלושת עמודי התווך של טיעוני
הנוצרי  :הראשון בא להוכיח כי המשיח כבר הופיע  ,וכי היהודים טועים בהמשיכם לצפות לבואו

;

בשני מבהיר הנוצרי שהמשיח הוא אלוהים  ,אדם ורוח הקודש  ,ושלושה יסודות אלה מרכיבים אל
אחד ויחיד ; החלק השלישי מוקדש לטיעון כי המשיח נצלב  ,מת וקם לתחייה  ,יש בו צורך לגאולת
העולם  ,וכן  ,כמובן  ,שהיהודים היו אחראים

למותו .

בטענות שמעלה הנוצרי לביסוס הנחותיו אין הרבה חידוש או מקוריות ; המובאות שלו מדברי

הנביאים ומקורות אחרים שימשו את המתפלמסים הנוצרים מאז ומתמיד  .אם תוכנן ודרך הצגתן
מחוכמים לכאורה  ,אפשר לזקוף זאת לזכות אותה מסורת של התפלמסות נוצרית נגד

היהדות .

לעומת זאת  ,ייתכן  ,שתשובות הרב למקצת הנימוקים הללו משקפות בצורה נאמנה יותר את
המציאות של ויכוח פומבי  ,ומייצגות בדייקנות רבה יותר את הרמה של כל דרך ההנמקה בדיון

הזה .
כך הנוצרי מסביר את הפסוק ' לא יסור שבט מיהודה ' ( בראשית מט
הכל ולו מחכים

העמים ' .

לן

י) :

' עד כי יבא זה שיש לו

הוא רואה בעובדה  ,שאין מחוקק יהודי במקום כלשהו בעולם  ,הוכחה

לכך שהשלטון איננו עוד בידי יהודה ; המסקנה המתבקשת מכך היא  ,שהאיש שציפו לו כבר
13

בכתב  -היד הירושלמי  ,עמ '  . 3הדעת שהמשיח יופיע בכינרת עולה בקנה אחד עם מסורות יהודיות אחדות ,
ומתאימה גם למה שידוע מכתבי

ומוץ

14

אבואלעפיה .

הנוצרי עצמו לא עמד בתנאי זה  ,וגונה על כך על  -ידי היהודי ; הוא הגן על עצמו באומרו  ' :החכמים אומרים  :אם
תיקח משהו מספריהם של הטועים  ,קח מה שמביא תועלת והנח את מה שהם טועים לגביו '  .ראה בכתב  -היד

הירושלמי  ,עמ '
15

בא .

. 27

בכתב  -היד הירושלמי  ,עמ ' . 6
ולעתים מזומנות לאורך כל כתב  -היד

16

למשל  ,עמ '

17

בכתב  -היד הירושלמי  ,עמ '

, 17 , 14 , 11

9

הירושלמי .

ואילך  .ובמקור העברי כתוב '  . . .עד כי יבא שילה ולו יקהת

עמים ' .

יהודים ונוצרים בטבריה במאה הי " ח

היהודי משיב על כך  ,שישנו שליט יהודי גדול מעבר לנהר הסמבטיון  .לא ניתן לעבור נהר זה ,
הואיל והוא סוער וגועש במשך ימות החול  ,וביום השביעי אין לחצותו מפאת דיני השבת  .כהוכחה
לקיומו של שליט יהודי זה הוא מזכיר מוסלמי מצידון  ,שכרשותו בקבוק מלא חול מאותו נהר

;

שישה ימים בשבוע נע החול בבקבוק  ,ובשביעי הוא נח  .מוטיב זה עתיק יומין הוא  .הנוצרי דוחה
סיפור זה בבוז  ,בטענו שמכיר הוא מוסלמי זה מצידון  ,והוא מכחיש את הדברים מכול וכול .
בתשובה לכך משנה היהודי את כיוון טיעוניו  ,ואומר שבבגדד ישנו יהודי בעל סמכות

מלכותית .

מדבריו מתברר  ,שזהו הבנקאי היהודי של מושל אותה עיר  .טיעון זה מתקבל על  -ידי הנוצרי בבוז
רב עוד יותר  .טיעונים בעלי אופי עממי כגון אלה שכיחים למדי גם בהמשך הטקסט  ,אולם עיקר
השימוש בהם נעשה לא על  -ידי היהודי כי  -אם

על  -ידי הנוצרי .

כחלק מאישוש עמדתו שהמשיח הוא ישו מנצרת  ,טוען הנוצרי במפתיע  ,שהיהודים הכירו בכך
שישו הוא בן האלוהים כבר בימי חייו  ,והותירו זאת בכתובים  .ההוכחה לכך היא סיפור  ,שהוא

מביאו בפירוט  -מה  ,על ' הכהונה של ישו ' או ' הניסוי של

מרים ' .

חלק גדול מכל זה עשוי לשעשע את הקורא  ,גם אם אין בו כדי להעבירו על דתו  .אם המטרה

היא שעשוע ותו לא  ,אפשר להפיקו מהטקסט הזה  .אולם לטקסט כזה מטרה רצינית יותר  ,וברוח זו
צריך לבחון את הפרטים

הללו .
*

*

*

בתור חיבור ספרותי  ,או אף כרישום של מאורע שאכן התרחש  ,ניתן לסווג טקסט זה שלפנינו
כשייך לז ' אנר השכיח של ויכוח במטרה להביא להמרת דת  ,אך השימוש בוויכוח פופולארי
כאמצעי העיקרי להשגת מטרה זו הוא פחות רגיל ומקובל  ,וזאת  ,בעיקר משום הצורה שבה הוא

מעוצב  ,כדיאלוג לפני קהל  .לכן  ,מבחינת צורתו הוא אולי משקף מציאות  .מפתיעה העובדה
שהרמה הכללית של הוויכוח  -בסגנון ובתוכן כאחד  -קבועה למדי במשך כל הטקסט 8 .י

כתיבה כזו מתאימה לוויכוח עממי ולא לוויכוח תאולוגי מעמיק ורציני  .האם משקפת היא את
הצורך להתחשב בקהל השומעים  ,או אולי את סגנונו והשכלתו של הנוצרי

?

יש לזכור  ,שהנוצרי

לא היה איש כמורה  ,אלא סופר  ,ולכן אין להניח שהיה בעל השכלה תאולוגית גבוהה במיוחד .
למעשה  ,היתה מן הסתם התאמה בין הצרכים של קהל המאזינים לבין הכישורים והמיומנויות של

הסופר .
כטקסט של פולמוס בין  -דתי  ,הטקסט שלפנינו מרשים ומשכנע הרבה פחות מטקסטים רבים
דומים לו של נוצרים מימי  -הביניים באירופה  .נוצרים אלה זכו לתמיכה רבה ביותר מן המדינה  ,ולא

כל שכן מן ההמונים ; תמיכה זו העניקה יתר תוקף לנימוקיהם להמרת דת  .אולם במקרה שלפנינו

לא זכה הנוצרי לתמיכה כזאת  ,בשל היותו בן מיעוט במדינה מוסלמית  .לפיכך ראוי שהטקסט
יסתיים בקול ענות חלושה  ,וכך אכן

קורה .

בסופו של החיבור נושא הרב נאום  ,ובו הוא מסביר שלא ימיר את דתו מטעמים של אהבת  -בצע

גרידא  .על כך משיב לו הנוצרי בנימה של רוגז ובאריכות ניכרת  .הוא מנצל כמובן את ההזדמנות
37
18

כך גם לגבי החלק השני והשלישי של הוויכוח  ,שבהם הבחין קופף בכתיבה חד  -גונית יותר מאשר בחלק
הראשון  .הבחנה זו הביאה אותו למסקנה שכנראה החלק הראשון הוא המקורי  ,ואילו שני החלקים האחרים הם
תוספות

מאוחרות .
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מימין  :תוספות בכתב  -ידו לתקוף את יריבו על החשיבות הרבה מדי דהה מייחס להבלי העולם הזה וזלזולו בעולם הבא ; אבל
 bwר ' חיים אבואלעפיה
הוא גם משתדל למקד את התקפתו ביהודים כקבוצה  ,וטוען  ,שבתור רוצחי  -אל אשמים הם עצמם

החיימ ' .
החיים ' ,
עץעץ
ספרו '
משמאל ' :
בשולי

אזמיר

במצבם .

1729

זהו המקום היחיד בטקסט  ,שבו ניתן להבחין במציאות הפוליטית והחברתית של התקופה

והמקום  .הרב אומר לסופר

:

' עול העבדות מוטל על צווארינר ועל צוואריכם

מיד ילשינו עלי היהודים לפני השלטונות  ,ואלה יהרגו אותי בעינויים

;

אם אמיר את דתי ,

קשים ' .

9ן

38
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בנאום זה לפנינו אולי העדות האמיתית היחידה לכך שלפחות החלק האחרון של טקסט זה חובר על  -ידי נוצרי
הרב אומר כי לא יתנצר ; התייחסותו האחרונה לאמונה זו היא בביטוי ' דת הדייגים ' ( בערבית  :דין ציאדי אל  -סמכ

:

או אפילו הצורה הזוגית של

ביטוי זה ) .

שמעון פטרוס ואנדרי במתי ד . 19

השימוש בביטוי כזה בפיו של נוצרי בטבריה יכול לרמוז אך ורק לסיפור

יהודים ונוצרים בטבריה במאה היש

גישה כזאת אולי איננה עולה בקנה אחד עם מה שידוע לנו על יחסי דאהר אל  -עמר עם יהודים
ונוצרים כאחד  ,אבל ידועים מקרים של תגובות כאלה על המרת דת של יהודים או נוצרים  ,ובשל אי
הוודאות ששררה בפוליטיקה של הימים ההם  ,איום כזה היה עלול להיות בעל כוח רב

ביותר .

20

כל הדברים הללו באים לסייע לנוצרי לעמוד בוויכוח בכבוד ; אין ספק  ,שרבי חיים אבואלעפיה
לא התנצר  ,ומכך לא יכול היה להתעלם  .הוא התמודד עם כך בדרך האפשרית היחידה

מבחינתו .

לאחר שהוא מצליח להוכיח את אמיתות עניינו מנקודת מבטו  ,הוא מעלה על הבימה באופן בלתי
צפוי ופתאומי

) ( deus ex machina

את הרשות האזרחית ; מצד אחד  ,הוא מראה בבירור שהיהודי

איננו מסוגל להיות קדוש מעונה  ,ומצד אחר הוא מציג את המדינה המוסלמית  ,שאיננה מעודדת

המרה לדת כלשהי  ,פרט לאסלאם  .מוצא זה מן הדילמה אינו יוצא דופן  ,וניתן אף למצוא לו

מקבילות  .אולם בהקשר של הוויכוח  ,שאותו מסיים קטע זה  ,ומבחינה דראמטית טהורה  ,הרי זהו
סיום בקול ענות חלושה  .סיום מאכזב זה הוא אולי חיזוק נוסף להשערה על מהימנותו של החיבור ,
לפחות בקוויו

הכלליים .

על סמך כל זאת  ,דומה שלא נותר אלא לראות חיבור זה כאמיתי בחלקו הגדול  .המחבר עצמו
השתתף בוויכוח  .מן הצד היהודי הוא הכניס אישיות ממשית ומפורסמת  .הוא קבע תנאים די

הוגנים לניהול הוויכוח  ,ובדרך  -כלל שמר עליהם  .פרטים כגון הזכרת קהל הצופים מיהודי טבריה ,
הפזורים פה ושם בטקסט  ,מגבירים את הסבירות הנסיבתית  .חילופי הדברים בין השניים בקשר
לנהר סמבטיון  ,ובמיוחד הזכרת המוסלמי עלום  -השם מצידון  ,נשמעים כדברי אמת  .אפשר לקבל

בלא קושי את אמיתותם של חלקים ניכרים מהחיבור  .אבל הערכה כזאת איננה מתיישבת בקלות
עם מה שידוע לנו על רבי חיים

אבואלעפיה .

רבי חיים אבואלעפיה היה כבר איש זקן מאוד בשעה שנערך הוויכוח  .מאחר שנולד בשנת , 1660
הרי היה כבן

82

באותה עת  .הוא נולד בחברון  ,וכנראה חי תקופות מסוימות גם בשלוש ערי הקודש

האחרות  .במשך שנים רבות שימש כרב באיזמיר  .שנתיים לפני מועד הוויכוח היה אחד הפעילים
הראשיים ליישובה מחדש של טבריה על  -ידי יהודים  .מוצאו הן מצד אביו והן מצד אימו היה
ממשפחות שהחזיקו במשך דורות מספר ברעיונות ובאמונות

משיחיים .

התקופה שבה חי

אבולעפיה היתה תקופה של עליית תנועות משיחירת  ,והוא היה עד לתנועה החשובה בהן  ,תנועתו
של שבתאי

צבי .

כאשר חי באיזמיר  ,קיים שם כנראה קשר כלשהו עם אנשים בעלי נטיות

שבתאיות  .את היישוב מחדש של ארץ  -ישראל קשר באופן הדוק לביאת המשיח  .הוא כתב על כך

:

' השבועה אינה מתקיימת אלא אם אתם תבואו אל הארץ '  ,והזכיר במספר מקומות את חשיבותה
של הנוכחות היהרדית בארץ הקודש למטרות

משיחיות .

ן2

קשה להאמין  ,שאדם מסוגו של אבואלעפיה  ,שהיה מלומד וסופר פורה דווקא בתחומי הדת
והתאולוגיה  ,יכול היה להיכשל באמת שוב ושוב בתשובותיו לטענות הנוצרי  ,או להשתכנע באמת
מהנימוקים שהלה הביא להוכחת אלוהותו של ישו  .כשמדובר באדם בן  , 82אולי אין לתמוה על

ירידה מסוימת בכושר השכלי ; אך במקרה של אבואלעפיה דומה שאין ראיות לירידה כזאת בערוב

ימיו .
לפיכך עולה כאן באופן הרבה יותר רציני השאלה הבסיסית  ,המתעוררת בהכרח לגבי כל טקסט
20

21

ראה במיוחד  :הד ( לעיל  ,הערה  , )4עמ '  78ואילך .
ראה  :ברנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 37הדברים נכתבו בשנות העשרים של המאה הי " ח .

ק" ן

מעין זה

באיזו מידה זהו דיווח נכון של התרחשות

:

אמיתית ?

כפי שראינו  ,אפשר למצוא סיבות

רבות לקבלת הטקסט  ,לפחות בקוויו הכלליים  .אך יש גם סיבות רבות לספקנות ובסופו  -של  -דבר

לדחייה  .לאורך כל הטקסט הסופר הנוצרי  ,שאיננו למדן גדול  ,סותר את דברי הרב המלומד בקלות
ובבטחה

ובכל פעם הרב נאלץ להודות בכך  .לבסוף הרב מציע הסבר מגוחך בעליל לכך שאינו

;

ממיר את דתו  .אי אפשר לקבל את מרבית חלקי הטקסט כנכונים ולדחות רק את הקטעים שבהם
היהודי מוצג כבור ואופורטוניסט מטומטם  ,בטענה שהם מזויפים

;

קטעים אלה רבים מדי  ,ומה

שחשוב יותר  ,הם פזורים לאורך הטקסט נולו  ,ולכן אין מקום לרעיון כזה  .קשה אפוא לדחות מניה
וביה את הדיווח  ,על כל פרטיו או מרביתם  ,כפרי דמיון ספרותי גרידא  .דרוש אפוא הסבר אחר ,

בטקסט .

ואכן יש הסבר כזה  ,שאינו מתעלם מהפרטים השונים

בסצינה שמתאר הנוצרי כלולים הוא עצמו  ,הרב המלומד וקהל צופים יהודי  .לרשות הנוצרי

עומדים רק הידע הדל של סופר  ,התעניינות קלושה בענייני דת וידיעת  -מה של דרכי הפולמוס
המקובל  ,ואילו הרב מצויד בכל חכמתו של מנהיג לעמו  .מתקבל על הדעת  ,שהסופר תיעד

בנאמנות רבה את הוויכוח שהתקיים בינו לבין הרב ( ואולי אף הוסיף עליו )  .ואולם  ,במהלך
הוויכוח  ,כשחש הרב באפשרויות שמזמנים לו הבורות הנלהבת של הסופר וקהל המתיישבים זה
מקרוב באו הנאמן לו עצמו  ,השתעשע עם הסופר ושיטה בו  ,כשהוא מודה בכשרון הוויכוח של

הלה ובכוח השכנוע המוחלט של ראיותיו  .מה שחסר בדיווח אינו אלא רוח האירוע כולו  ,האווירה
שבה התגלגל הדיון עד לסיומו הבלחי נמנע  ,שבו הרב אינו ממיר את דתו ומציע לזה הסבר  .לאור
זאת  ,הסיום המשונה לכאורה של הסיפור שמספר הסופר לובש משמעות חדשה  ,הן לגבי קהל

היהודים שהיה נוכח שם  ,הן לגבי קוראיו של הסופר בשלב מאוחר יותר  .הוא מציין את שיאו של
משחק מחוכם בין שני המתווכחים  ,שבסופו ראה כל אחד מהם את עצמו כמנצח .

סיכום
מה אנו למדים מטקסט זה של רבי חיים אבואלעפיה

קשה מאוד להשיב על שאלה זו  ,שכן כל

?

תשובה תהיה תלויה באופן מכריע בפתרון בעיית האותנטיות או אי האותנטיות של הטקסט  ,כפי
שהוא מוצג בידי המחבר  ,ובעיית הגישה המיוחסת בו לאבואלעפיה  ,אם אכן הטקסט אמיתי  .מצד

אחד  ,אפשר ללמוד משהו על חוש ההומור שלו ; אך מצד אחר  ,אם הטקסט אמיתי  ,יכול להתקבל
הרושם שהוא סבל מתופעות זקנה  ,או שנהג בטפשות שהסתבך בוויכוח מיותר שתוצאותיו אינן
ברורות ואולי משפילות  -ככלות הכל בהקשר אסלאמי לא היה הכרח לקיים ויכוח עם נוצרי ,
שגם הוא היה כמעמד של

ד ' מי .

מעניין שבוויכוח לא נכח כלל קהל נוצרי  ,ככל הנראה
בטבריה

?

;

האם בעת ההיא לא היו כלל נוצרים

ברור שכעבור מחצית המאה היו בה מעט נוצרים .

22

גם קהל היהודים  ,שצפו בדיון

והקשיבו כנראה לכולו בדממה צייתנית  ,מעוררים את סקרנותנו  ,אם  -כי לא נאמר עליהם כמעט
דבר מלבד ציון העובדה שהיו נוכחים בדיון .
40
.ך
22

ראה

 po ~ itics and Economy :חן . Philipp , ~ Jcws and Arab Christians : Thcir Changing Positions

ע " "  , ,י, uwd " /,.
(/

163

 .ק""

F
-g p

'

.

,

.

( 5 .הס )  ) [ . Bacrנ Eighteenth Century Syria and Egypt ' , 1 . Cohcn 4תן

",

66 ,ן 50 -נ  .קק 984 ,ן 4 4 - / 944 ( , Jerusalcm 4! Ncw York

socialion

Mil/cnnium of

יהודים ונוצרים בטבריה במאה הי " ח

יותר מכל מלמד אותנו החיבור על דמות כותבו  .לסופר היה ידע בעניינים יהודיים ובעיקר
בספרות היהודית  .פעמים מספר במשך הוויכוח הוא מצטט מחיבורים  ,אשר לא  -יהודים בדרך  -כלל

לא הכירום  ,כגון התלמוד  ,וכנראה גם ספריו של רב ספרדי  .כיצד הכיר את אלה  ,או לפחות את
הקטעים שהוא מצטט מתוכם ( בדרך  -כלל בציון הפרק

והפסוק ) ?

23

קושיה זו נותרת ללא מענה .

בדבריו על היהדות הוא תוקפני ואף מעליב  .הוא משתמש באוצר המלים הערבי  -המוסלמי

המקובל לביזוי דת  ,בבואו לבזות את היהודים ( אך נמנע מן השימוש  ,המקובל בהקשר כזה ,

בשמות בעלי  -חיים ) .
הרב אבואלעפיה  .אמנם
24

עם זאת  ,ניכרת בדבריו איזו נימה שקולה  ,וקיימת בבירור יראת כבוד כלפי

אין ספק  ,שהוא משוכנע בצדקתו  ,אך נדמה כי למרות זאת הוא מתייחס

ברצינות ובקשב לנימוקי

הרב .

את עניין הבוז ליהדות אי אפשר לפטור בפשטות כדבר מוסכם בלבד ; בחברה כזאת  ,אדם שהיה
מוכן להיכנס לוויכוח מעין זה ולחבר אחר  -כך ספר שלם המציג את העניין כולו  ,לא היה יכול

להיות נקי לגמרי מגישה כזאת  .בעיני אדם כזה נימוקים ישנים היו הטובים ביותר  .המתפלמס היה
סופר ולא איש דת

;

הוא לא הוכשר לוויכוח כזה  ,וכל החומר שעמד לרשותו היה

פשטני .

זה איננו טקסט בעל חשיבות ראשונה במעלה  .חלק ניכר מתוכנו  ,החומר הפולמוסי שהוא מביא
בקשר לנצרות וליהדות כאחד  ,איננו חדש או אפקטיבי  .קשה לתאר  ,שמישהו יציע ברצינות לקבל

את טענות הנוצרי  ,אלא אם כן הוא עצמו כבר נוצרי ממילא  .דבר זה טבוע כמובן באופיה של

מרבית ספרות הוויכוחים  .קהל היעד הם בדרך  -כלל בני דתו של המחבר  ,וייתכן מאוד שמתחילה

עד הסוף הסופר היה קורבן תמים ל ' מתיחה '  .אך אין זאת אומרת שהטקסט חסר חשיבות

לגמרי .

הוויכוח ממחיש היטב באילו תנאים פעלו יהודים ונוצרים בתוך חברה אסלאמית מסוימת  .כפי
שכבר צוין  ,דאהר אל  -עמר נטה חסד לנתיניו היהודים והנוצרים  ,ודומה שהדבר בא לידי ביטוי

בחירות דתית גדולה מהמקובל  .היהודים והנוצרים היו חשובים לדאהר אל  -עמר  ,שנזקק להם
לבניית טבריה  ,בירתו  ,ובשל היתרונות הכלכליים שנוכחותם העניקה לשטחים שהיו

בשליטתו .

אם ויכוח זה אמנם התקיים  ,כפי שסביר להניח  ,הוא מדגים סובלנות דתית שהיתה מבוססת על
יתרונות מוחשים  ,כלכליים ואתרים  ,של מדיניות כוללת יותר של פתיחות כלפי המיעוטים בחברה
האסלאמית בעת

ההיא .

41
23

למשל  ,בכתב  -היד

הירושלמי  ,עמ ' , 25

הסופר הנוצרי מצטט מתוך מה שהוא מכנה ' הכרך הרביעי של התלמוד '

ומפירושו של ' רבי יצחק ' לזה  ,וכנראה גם מרבי יונה גירונדי .
24

על

לשון גידופים כזאת ראה  ,למשל  ,המאמרים אצל לואיס ( לעיל  ,הערה

1970

London

.

House Version and Other Middle-Eastern ,Studics

Kedourie , The Chatham ; ) 2

5.

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים בארץ  -ישראל
בשנות הארבעים של המאה הי " ט

( 840ו 850 -ו )

ישעיהו פרידמן

א

רעיון שיבת  -ציון לא היה חדש בחשיבה הבריטית במאה הי " ט  .י

ראשית לידתו במאה הט " ז עם

הרפורמציה הפרוטסטנטית  ,כשהתנ " ך החל להיתפס כמקור מהימן של הנצרות האותנטית ומדריך
ראשון במעלה להתנהגות מוסרית  .בעקבות תרגומו לאנגלית נעשה התנ " ך לספר הפופולרי ביותר
בקרב הציבור הפרוטסטנטי הרחב  ,מעין ספר לימוד לידע כללי

בהיסטוריה .

2

הקריאה בתנ " ך

באנגלית הביאה לשינוי בעמדות הנוצרים כלפי היהודים  .רבים מהם החלו לקשר בין היהודים לבין

הקדמונים  ,ורעיון השיבה לארץ הקודש נתפס בהקשר של התגשמות הנבואות התנ " כיות .

העברים

3

לימוד המקרא הוליד קבוצה מיוחדת במינה של תומכים נוצרים ברעיון זמן רב לפני הופעת

.

הציונות בראשית המאה הי " ט  ,עם תחיית האוונגליזם באנגליה  ' -האביב הפוריטני השני ' -

קיבל רעיון השיבה דחיפה ניכרת מצד אנשי ספר  ,במקביל לעליית התנועה הרומנטית  .אישים
מעולם הספרות  ,כגון

:

ולסר סקוס  ,ויליאם ורדסוורת '  ,רוברט בראונינג וג ' ורג ' אליוט  ,עשו

ביצירותיהם אידיאליזציה של היהודים  .אולם לבד מסנטימנטים  ,עמדו מאחורי מיגוון התוכניות
ליישוב יהודים בארץ  -ישראל לא רק שיקולים אידיאליסטיים  ,אלא בראש  -וראשונה שיקולים

פוליטיים .
בשנים  , 1841 - 1838כש ' בעיית המזרח ' ריחפה כצל מאיים על המעצמות האירופיות  ,התחזקה
זהו נוסח מתוקן ומורחב של מאמרי

נ

 Palestine , 1839 - :תו ' Lord Palmerston and the Protection ofJews

 . 23 - 41קק Jss~ XXX , 1 ( January 1968 ( ,

 .קק 1930 ( ,

-

216י4ן, 2

7830-

סתעPalmerston and the Rejuvcnation Of Turkey ' , Journal ofModern Nistory, 11 ) 3

וגילו בו עניין היסטוראזים ברינתם

תותבים 8 :א !

 . Temperley , 24א
.
 .ת"4 and the Near 10נ

"

 . 443 - 445 - Ch . K . Webster , The Foreign hacy ofקק Crin~ea, London 1936 ,

:

 . 760 - 763קק 11 , London 1951 ,

למדינת ישראל
2

"

. 1851

לפני כן נגע בנושא זה  F . S . Rodkeyבמאמרו

:

:

. 184 / ,

כמו  -כן שימש הנושא נקודת  -מוצא ללאונרו שסיין בספרו מסד

תולדותיה של הצהרת בלפור  ,ירושלים ותל  -אביב

Dow , ' Hebrew and

. 0 .נ

; London 1913

.

 , 1962עמ '

.8 -5

. Newton , Expository Teacking ofithe Millennium

;  . 15 - 59קק  1956 ,תסנתס ] Kobler , The vision was There,

.ע

,י

8.

;  . 52 - 84קק Puritan ' , 701 , 3 ) 1891 ( ,

 the Nineteenthת the Holy Land 1תRuth K ~ rk , ' Millenarism and Agricultural Settlement 1
 . 47 - 62קק 9 , 1 ) 1983 ( ,
%

42

; 179 - 145

מ ' קדם  ' ,תפיסת הגאולה של עם ישראל וארץ ישראל באסכטולרגיה הפרוטסטנטית האנגלית באמצע

המאה הי " ט '  ,קתדרה ,

,

.

Historical Geography

,

0

Century , Je~ rnal

מ ' ורטה  ' ,רציון שיכת ישראל במחשבה הפרוטסטנטית באנגליה בשנים , ' 1840 - 1790

.

ציון  ,לג ( תשכ " ח )  ,עמ '

19

( ניסן תשמ " א )  ,עמ '

 ; 71 - 55ש '

ספיר  ' ,מקורות חברות המסיון האנגליקניות שפעלו

בירושלים ובארץ  -ישראל במאה הי " ט ועד למלחמת העולם הראשונה '  ,שם  ,עמ ' 55נ 70 -נ ; י ' ברטל  ' ,עוד על

מגעיהם של מיסיונרים פרוטסטנטים עם כולל הפרושים בירושלים בשנות העשרים של המאה התשע  -עשרה ' ,
קתדרה  ( 28 ,תמוז תשמ " ג )  ,עמ '

. 160 - 158
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 vuמחשך איגרת פלמרסטון אל פונסונבי ,

11

באוגוסט

1640

~
תפיסה שלפיה יישוב יהודים בארץ  -ישראל יפיח במזרח חיים חדשים

ויביא לאזור קידמה ויציבות .

טיצונים ברוח זו הוצגו בעיתונות ועל  -ידי אישי ציבור  .עם ראשי המצדדים בתפיסה זו נמנה לורד
אנטוני אשלי )  , ( Ashleyלימים הרוזן השביעי משפטסברי

) . ( Shaftsbury

הוא היה מחשובי

האוונגליסטים  ,ועמד בראש החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים  4 ,ומשום כך יש בין

ההיסטוריונים הסוברים  ,שהתעניינותו בהשבת יהודים לארץ  -ישראל נבעה בעיקר ממניעים
4

,

עליו ראה
0

:

1886 ; 1 .

.

Seventh Earl of

.

and Work of

4 . Finlaysonן  1976 ; )3 . 8 . /) .חסטתס ] Biography
~
London
, The Seventh Earl

 , London 1981נShaftesburf , 780 / - / 88

ג :
~

Hodder , rhe Life

/tesbur

'

.ש

Grace , Lord

43

1

4
-

, /נ
י

ישעיהו פרידמן

אסכטולוגיים  -כדי להחיש את ההתגלות השנייה של ישו  ,המשיח  .בידינו עדויות המפריכות

תאוריה זאת .

5

עוד סברה רווחת היא  ,שאשלי היה אבי הרעיון להקים בארץ  -ישראל קונסוליה

בריטית שתעניק ליהודים חסות  ,אך גם סברה זו אינה נכונה  .בשנת  , 1834כשנדונה ההצעה להקים
קונסוליה בריטית  ,לא דובר כלל על יהודים  ,ובשנת  , 1836כשהלורד ג ' ון הנרי פלמרסטון  ,שכיהן

אז כשר  -החוץ  ,החליט למנות קונסול בירושלים  ,לא תפס רעיון התחייה היהודית אפילו מקום
משני בשיקוליו  .את צעדו זה של פלמרסטון יש לראות בהקשר של מדיניות להקים רשת של
קונסוליות במחוזות שלטונו של הסולטאן  ,כדי להגן על אינטרסים בריטיים ולפעול נגד השפעתן

רוסיה .

הגוברת של מעצמות אחרות  ,ובמיוחד

6

ועם זאת  ,העניין ביהודים התגלה מיד עם הקמת הקונסוליה  .עוד טרם צאתו לירושלים הסב

סגן  -הקונסול החדש  ,ויליאם יאנג  7 ,את תשומת  -לבו של פלמרסטון לכך  ,שכדאי שבריטניה תעורר
רושם חיובי על  -ידי טיפוח יחסי ידידות עם היהודים המתגוררים

למינויו של יאנג  ' .איזה מאורע נפלא

בארץ  -ישראל .

8

אשלי שמח

ציין ביומנו  ' ,עירו הקדומה של עם האלוהים תשוב לתפוס

! ',

מקום בקרב האומות  ,ואנגליה היא ממלכת הגויים הראשונה החדלה לרמוס אותה ! ' .
מיד לאחר שיאנג הגיע לירושלים  ,הודיע לו קולונל פטריק קמבל

) , ( Campbell

9

הקונסול הכללי

במצרים  ,כי בשל היותו הקונסול האירופי היחיד בירושלים 0 ,י ייתכן שגם קונסוליות אחרות
במצרים יפנו אליו בבקשה להגן על האינטרסים של נתיניהן היהודים  ,המתגוררים

יאנג הוזהר  ,עם זאת  ,שבהתאם לזכויות הנובעות מהסכם הקפיטולציות  ,י

זכאים לחסות

]

לורד פלמרסטון
( ) 1865 - 1784

קונסולרית רק בעלי נתינות זרה

(

חיכוכים מיותרים עם השלטונות

6

מ ' ורטה  ' ,מדוע נוסדה

7

יאנג

חמשה )  ,והתערבות למען בני המקום

העות ' מאניים .

שימש בתפקיד זה בשנים

ונשאר בתפקיד זה בארץ  -ישראל עד שנת
, ' 1890 - 1858

,

8

9

10

11

. 1845

""

( תשרי תשל " ח )  ,עמ '

  . XXXIIIקק 1 , London 1934 , [ XXXVIIלהלן :

הוציא פלמרסטון הוראה ,

ראה גם

:
ח1
:

. 1841 - 1838

בשנת

1841

הועלה לדרגת קונסול ,

' History ofthe British Consulate

Hough ,

ן  ; Jerusalem , Journal of the 3מ ' טננבוים  ' ,הקונסוליה הבריטית

(  East Society ) 1947ש/

קתדרה ,

3ן

( ך ? איא ) 2י

עלולה לעורר

קונסוליה בריטית בירושלים '  ,ציון  ,כו ( תשכ " א )  ,עמ ' . 84 - 69

)( William Tanner Young

5

כ 31 -

בינואר

1839

בארץ  -ישראל .

ורטה  ,לעיל  ,הערה 6

; 108 - 83

1 Palestine.ל " Relation ro the Jews

;

וכן

The :

.(,

"

.ט

בירושלים ,

ט ) Hyamson

4.

!

!  JerusalemחBritish Consulate 1

חיימסון ] .

יאנג אל פלמרסטון , Highbury Grange ,

16

באוגוסט

FO 78 / 340 , 1838

. PRO ,

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

 . 1עם זאת  ,בדקתי וחקרתי בעצמי את מסמכי משרד  -החוץ  ,הנוגעים לעניין  ,בארכיון הבריטי הרשמי בלונדון .
הודר ( לעיל  ,הערה  , ) 4א  ,עמ '  ( 233מיום  29בספטמבר  ( . ) 1839אצל נחום סוקולוב בחיבורו History 0 :
 . 121 - 122קק  [ Honism , 1 , London 1919 ,להלן  :סוקולוב] מופיע בשל טעות דפוס התאריך . ) 1838
בשנת  1843נפתחו גם הקונסוליות של פרוסיה  ,סרדיניה וצרפת  .מיד אחר  -כך הלכו בעקבותיהן גפ ארצות -
הברית (  , ) 1844אוסטריה (  ) 1849וספרד (  . ) 1854רוסיה הסתפקה בהחזקת שליח בירושלים וסגן  -קונסול ביפו ;
אלה היו כפופים לקונסול הכללי בביירות .

,

מה שמכונה קפיטולציות

;

עליהן ראה

London - :

.

Sousa , The Capitulatory Re~gime Of Turkey

.א

 . 69 - 93קק  Baltimore 1933 ,והביבליוגרפיה המובאת שם ; G . B . Ravdall , ' Capitulations ' , E . G . Mears

44

" .
 International Law. Oxfordחס  Treariseג

 . 430 -447קק  York 1924 ,ש א  . ( , Atodern Turkeyט )  .על הדוקטרינה האקסטריטוריאלית ראה

"

 . 217 - 220קק 1924 ,

"

:

W. E ,

1181 ] ,

נתינים עות ' מאנים לא  -מוסלמים .
קמבל בקהיר אל יאנג בירושלים ,

21

בנובמבר

 , FO 78 / 368 , 1838ל) 14ק

[ להלן  :תיק יאנג ] .

מובא אצל חיימסון ,

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה

הי " ט

שלפיה חובות סגן  -הקונסול הבריטי בירושלים כוללות גם ' מתן חסות ליהודים בכלל ' 4 .י
אם מתייחסים להוראה זו כפשוטה  ,הרי שהיה בה כדי להקהות את עוקץ ההנחיה של קמבל ,

שנוסחה בזהירות  ,והדבר מעורר תמיהה  -הכיצד ייתכן ששר  -החוץ יתעלם מהיבטי החוק

?

לא

ברור גם מה היו המניעים להוצאת הוראה מוכללת כזאת  .נוצר הרושם  ,שהדברים נכתבו בלהט

הרגע  .ואולם  ,אף  -על  -פי שלא התגלו אסמכתות על דיונים בעניין זה  ,נראה בהמשך  ,כי היתה זו

החלטה נחרצת שבוצעה בעקביות .

זו היתה מדיניות מחושבת ולא גחמה רגעית של שר

אימפולסיבי  ,אם  -כי פלמרסטון היה כזה
בשנת

1873

אמר אלפרד גרין

החסות  ,שבתחילה

(ת

לפעמים .

זל) )  ,איש משרד  -החוץ  ,כשהוא סוקר בדיעבד את שאלת

""
נבע הדבר מ ' תחושת הזדהות של ממשלת

הנרדף '  ,ונגע במיוחד לקהילות היהודיות בארץ  -ישראל

הוד מלכותה עם כלל העם היהודי

ובסוריה .

5ן

אין שום סיבה לפקפק בכך ,

שדאגת פלמרסטון לבטחונם ושלומם של היהודים בלוואנט היתה נקייה מפניות  ,אבל אפשר
להוסיף  ,מבלי לחטוא בציניות  ,שבנסיבות התחרות הקשה ששררה באותה עת בין המעצמות
במזרח הקרוב  ,הפיקה בריטניה גם תועלת מחסותה על היהודים  .בניגוד לצרפתים  ,שנהנו ממעמד

מוכר כמגיני הקתולים  ,ולרוסים  ,שתמכו ביוונים  -אורתודוקסים  ,לבריטניה לא היתה קבוצה דומה ,
שעליה יכלה לפרוש את חסותה בזכות דת משותפת  .בנסיבות אלה היה צורך לחזר אחר עדות

אחרות בתחומי השלטון העות ' מאני  .וכך אירע  ,שבמשך הזמן נודעה אנגליה כ ' ידידת כל העמים

והאמונות הנדכאים  ,יהיו אלה מוסלמים או יהודים  ,שומרונים או דרוזים ' .
אידיאליזם חסר  -פניות עם תועלת פוליטית .

6ן

היה זה שילוב של

על סגן  -הקונסול יאנג הוטל לבצע מדיניות זו הלכה למעשה  .בהיותו אוונגליסט אדוק האמין כי
ייעודה של בריטניה להיות ' פטרון טבעי ' הן ל ' יהודי  -אשר לו נתן אלוהים בתחילה את הארץ
הזאת לנחלה  -הן לנוצרי הפרוטסטנטי  -צאצאו החוקי '  .לי

דיווחו של יאנג על מצב יהודי ארץ  -ישראל בזמנו רווי אהדה והבנה

:

ככלב עלוב ללא בעלים  ,זה בועט בו מפני שחצה את דרכו  ,ואחר סוטר לו מפני שהוא
זועק  -הוא חושש לדרוש שיתוקן העוול שנגרם לו  ,פן יבולע לו עוד ; הוא סבור ,

שמוטב לו לסבול בשקט מאשר לחיות בפחד  ,מנקמה על תלונתו  .מינקותו הוא לומד
לראות את היותו משולל זכויות אזרחיות בכל מקום כאות קלון  ,ולכן מקננים בלבו פחד
וחשד  -הוא מגלה  ,שאיש אינו בוטח בו  -ולכן הוא עצמו חי מבלי לתת אמון

באיש . . .

18

ובמגע קרוב למד יאנג להכיר טוב יותר את היהודים  .אחת מתכונותיהם הבולטות היתה  ,בעיניו ,

14

ג ' בידוול )  ( Bidwellאל יאנג ,

 31בינואר  , 1839תיק יאנג ( מס ' . ) 2

בידוול היה מזכירו האישי של שר  -החוץ  ,זוהי

טיוטה שעליה חתום בראשי  -תיבות פלמרסטון  ,מובא אצל חיימסון  ,א  ,עם ,
15

16

תזכיר בעניין הענקת חסות בריטית ליהודים בעלי נתעות זרה בארץ  -ישראל  ,ינואר . PRO , FO 78 / 2375 , 1873
מובא אצל חיימסון  ,ב  ,עמ ' 85נ .
fimes or
 ,,משו  .נ
  . 341קק Jerusalem Consular Chronicles. 1 , London 1878 , . 490ג ' פין  ,עתות סופה ( תרגום א ' אמיר )  ,ירושלים תש " ם ,
יאנג אל פלמרסטון  14 ,במארס  , 1839תיק יאנג ( מס '  . ) 8מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
עמ '

17

18

.2

יאנג אל פלמרסטון ,
מתוכם

5500

25

. 293

'

45

.4

במאי  , 1839שם  ,שם  .להערכתו של יאנג חיו בארץ  -ישראל סך  -הכל

9690

יהודים ,

בירושלים  .המחוז שהיה נתון לשיפוטו של סגן  -הקונסול השתרע מיפו בדרום עד צידון בצפון ,

וכלל בתוכו גם את מחוזות המשנה של חברון  ,שכם

וטבריה .

ישעיהו פרידמן

הכרת  -תודה למיטיביהם ולפטרוניהם  .במיוחד נגעה ללבם ידידותה של אנגליה  ' ,ראשונה בין
האומות ' ששלחה את נציגה לעיר דוד  .יאנג שיער  ,שרושמם של רגשות כאלה עשוי להדהד
למרחקים  ,ויגיע ' אפילו עד לכפר הנידח ביותר באירופה שבו יושב אפילו תושב יהודי אחד

.

ויחיד ' 9י

ב

להיטותו של יאנג להגן על היהודים יצרה חיכוכים בינו לבין הקונסול הכללי במצרים  .עוצמת

עקרונות המוסר וחוש הצדק שלו היתה כה גדולה  ,עד שהתעלם מהוראות הממונה עליו  .האירוע
שהביא להתלקחות המחלוקת היה סירובו לקבל את פני המתצריף ,

20

בטענה שהלה הוציא להורג

' יהודי חף מפשע '  .בזעמו התעלם יאנג לגמרי מהעובדה שהקורבן היה ר ? איא מסלוניקי  ,ומתח
ביקורת קשה על המושל בשל התנהגותו ' הפראית ' ו ' חוסר  -האנושיות הזדוני ' שלו  .י 2קמבל מיהר
לנזוף ביאנג על שלא הבין נכונה את טיב סמכויותיו המיוחדות  ,והזכיר לו  ,שחסות הקונסולים
הבריטים בלוואנט אינה חלה על יהודים במעמד רעאיא

:

' אין לך זכות להגן עליהם  ,כשם

שלאוסטריה או לצרפת אין זכות להגן על קתולים במעמד רעאיא  ,ולרוסיה ויוון אין זכות להגן על
רעאיא בני הדת

אך

היוונית ' .

22

מדינות אלה יכלו אמנם למצוא הצדקה מסוימת בקשרי דת משותפת ,

קונסול בריטניה לא יכול היה להשתמש בתואנה דומה כדי לפרוש את חסותו על יהודים .

23

יתר -

על  -כן  ,קמבל סבר שיאנג נהג בחוסר זהירות בהחילו את החסות על ' כל היהודים ' ללא הבחנה ,
ועלול היה להחשיד את עצמו בעיני השלטון

העות ' מאני .

24

יאנג לא הבין על מה יצא הקצף  .דומה שלא ידע  ,שתושבי סלוניקי  ,יוונים במוצאם  ,היו נתינים
עות ' מאנים  ,ולכן הופתע מההאשמה שחרג מסמכותו  ,מה עוד שלפני כן לא התערב מעולם

ביחסים בין השלטון העות ' מאני ליהודים במעמד רעאיא .
שהבריטים מגנים בכל פה ' מעשים ברבריים ' מעין אלה  .לדעתו  ,אילו היה מקבל את המושל  ,היו
הממונים עליו בוויטהול מגנים אותו ללא  -סייג  .ולהיפך  ,עמדתו התקיפה שיפרה את מעמדו ,
ואפילו במישור האישי יחסיו עם המושל נעשו ידידותיים יותר  .ולא זו בלבד  ,אלא שמעשהו לא
עמד בסתירה להוראה של פלמרסטון מה  31 -בינואר  25 . 1839לטענת יאנג  ,פלמרסטון רצה
הוא ראה חובה לעצמו להראות ,

שהיהודים בארץ  -ישראל יראו מה גדול חסדה של ממשלת בריטניה כלפיהם  ,ושאף להפגין את

נכונותה ' לגונן עליהם מפני דיכוי בידי שכניהם והשלטון המקומי ' .
מנקודת  -מבט חוקית צרופה צדק קמבל  .אבל יאנג היה זה שהבין

26

19

יאנג אל קמבל ,

19

באפריל

 , 1839שם ,

מצורף אל יאנג אל פלמרסטון  ,שם

( מס '

את רוח הדברים בהוראת

. ) 13

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

.8
20
21
22

() 4

23
24
25

26

מושל מחוז עות ' מאני  .ירושלים ויהודה היוו מחוז נפרד לסנג ' ק או מתצריפליק תורכי .
יאנג אל קמבל  25 ,במאי  , 1839מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 9 - 8
קמבל אל יאנג  26 ,במאי  , 1839מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 12 - 11
קמבל אל יאנג  29 ,במאי ו  22 -ביוני  , 1839שם ( מס '  . ) 25מצורף אל  :יאנג אל פלמרסטון  13 ,באוגוסט  , 1839שם .
קמבל אל יאנג  1 ,ביוני  , 1839שם ( מס '  . ) 7מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 12
יאנג אל קמבל  22 ,ביוני  , 1839שם ( מס '  . ) 22מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' 2נ  . 13 -לגבי ההוראה שהוציא
פלמרסטון ראה לעיל  ,הערה . 14
יאנג אל קמבל  18 ,ביולי  , 1839שם ( מס '  . ) 26 , 21מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 15 - 14

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה

פלמרסטון  ,והוא אף שטח

את טענותיו בפני פלמרסטון .

את הטורח שבתיווך בין הניצים  .קולונל הודג ' ס
הונחה להושיט לסגן  -הקונסול יאנג את מלוא

27

פרישתו של קמבל חסכה למשרד  -החרץ

) , ( George Lloyd Hodges

הסיוע .

הי " ט

מחליפו של קמבל ,

28

תגובתו של פלמרסטון למחלוקת  ,וליתר דיוק  ,התנערותו מהפירוש שנתן קמבל להוראה שלו ,
תורמת להבהרת הניסוח המעורפל המדבר על ' חסות ליהודים בכלל '  ,ועוזרת לחדור להלך -

המחשבה שלו  .לגבי ליברל ויקטוריאני כפלמרסטון  ,הדאגה לכבוד האדם וערכי מוסר היתה כבדת
משקל יותר מהיצמדות לדקדוקי חוק  .מבחינה זאת  ,מאלפת עוד יותר תגובתו על הפגיעה ביהודים
ברודוס ובדמשק באפריל , 1840

29

שכן בשני המקרים נקיטת צעדים מצד שר בריטי לא היתה

מוצדקת ביותר מבחינת החוק ; יהודי רודוס היו נתינים עות ' מאנים  ,ואילו יהודי דמשק היו נתונים
באותה עת  ,מבחינה פורמלית  ,תחת שלטון מוחמד עלי  ,והתערבות למענם היתה כהתערבות

בענייני הפנים של מדינה זרה .
ב 30 -

באפריל

1840

קיבל פלמרסטון בעין יפה משלחת יהודית ובראשה סר משה מונטיפיורי ,

והבטיח לנצל את השפעתו אצל מוחמד עלי והסולטאן כדי לשים קץ למעשי הזוועה .

30

העדויות ,

ששטחו לפניו אנשי המשלחת היהודית  ,נגעו ללבו  ,והוא הורה לשגרירו ב ' שער העליון ' לדחוק
בממשלת תורכיה שתפתח ' מיד בחקירה קפדנית '  ,כדי להביא לענישת הפקידים התורכים  ,שכה
ניצלו לרעה את סמכויותיהם  .הוא הזדעזע  ,בשומעו על יהודים  ,שהיו נתונים להשפלה ועינויים
ועל

מעורבותם של קונסולים אירופים מסוימים בפרשה זו  ,והזדרז להזכיר לקונסול הבריטי הפאשא מוחמד

ברודוס את עקרונות המדיניות

הבריטית .

מושל מצרים

ן3

פלמרסטון העיד על עצמו  ,כי חש עניין עמוק בשלום הקהילות היהודיות במזרח  .הוא קידם
בברכה את ההחלטה  ,שנתקבלה

ב 23 -

ביוני בכינוס יהודי בלונדון  ,לשגר למזרח משלחת  ,שתבדוק

את הנסיבות שהובילו לרדיפות ברודוס ובדמשק  .בעקבות זאת הורה לכל הקונסולים הבריטים
בלוואנט להעניק למשלחת הגנה ואמצעים ככל

שיידרש .

הוא שאף להבטיח  ,שהיהודים

רכושם .

העות ' מאנים יוכלו ליהנות בשלווה מחירות אישית ומבטחון

32

המשלחת  ,בהנהגת

מונטיפיורי  ,נציג יהדות בריטניה  ,ואדולף כרמיה  ,נציג יהדות צרפת  ,יצאה למזרח כשהיא מצוידת
במכתב המלצה מפלמרסטון  .שליחותה הוכתרה בהצלחה  .בעקבות השתדלותו של מונטיפיורי

27

יאנג אל פלמרסטון ,
עמ '

28

, 15 - 14

23

ביולי ,

. 17 - 16

ג ' בקהאוז ( משרד  -החוץ ) אל יאנג  23 ,בנובמבר  , 1839שם ( מס '

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
29

13

באוגוסט

ו 10 -

באוקטובר

, 1839

שם ( מס ' , 21

, 25

. ) 31

מובא אצל חיימסון  ,א ,

 . ) 8בקהאוז היה תת -מזכיר קבוע במשרד  -החוץ .

. 27

ראה  . 89 - 112 ; 5 . Dubnow , Die Weltgeschichte :קק London 1884 ,

~

.

.

ore

] . wolf, Sir

 ,זן  . 305 - 314 ; Damascus affalr ' , Encyclopaedia Judaicaקק Volkes 1 () , ~Berlin 1929 ,
 Jerusalem 1971 , cols . 1249 - 1252והרשימה הביבליוגרפית שם ; וכן  :סוקולוב  ,א ,

עמ ' ; 111 - 110

שייקובסקי  ' ,גורל התיקים במיניסטריון החוץ הצרפתי הנוגעים לעלילת דמשק '  ,ציון  ,יט

. 170 - 167
30

 . 214 - 215קק 1 , Londom 1890 ,

.

~ady

r

""

ם Moses

.

Loewe ) 0 . ( , Diaries:

"

desjdischen
~

ז'

( תשי " ד )  ,עמ '

.

] ;

רכן  :וולף

( שם )  ,עמ '

. 97 - 96

31

פלמרסטון

אל וילקינסון ברודוס ,

32

פלמרסטון אל הקונסולים באלכסנדריה  ,דמשק  ,ירושלים  ,ביירות  ,חלב  ,רודוס  ,קנדיה  ,סמירנה  ,קונסטנטינופול ,
27

ביוני

78 /416 , 1840

~

23

במאי  78 /413 , 1840כנע  ( PRO ,לא מובא אצל

נקע  ( PRO ,לא מובא אצל

חיימסון ) .

חיימסון ) .

47

עלי ,

ישעיהו פרידמן

הוציא הסולטאן  ,עבדול מג ' יד  ,פירמאן ליהודים בקיסרות העות ' מאנית

עליו גם שר  -החוץ העות ' מאני  ,רשיד פאשא  ,לאמור

דעה קדומה עתיקת  -יומין רווחה נגד

(6

בנובמבר  , ) 1840וחתם

:

היהודים .

הנבערים מדעת האמינו  ,שהיהודים

נוהגים להקריב קורבנות אדם ומשתמשים בדמם לפולחן הפסח

שלהם . . .

אולם חפותם

הוכחה במלואה  .משום כך  ,ובשל האהדה שאנו רוחשים לנתינינו  ,לא נוכל להרשות ,
שהעם

היהודי  . . .יהיה קורבן להצקות בשל האשמות שאין להן כל אחיזה במציאות . . .

בהתאם לסאטי שריף  ,שהוכרז עליה בגולסיןי יהנה העם היהודי מאותם יתרונות ואותן

זכויות כמו אלה שהוענקו לעמים אחרים הנתונים תחת שלטוננו  .העם היהודי יקבל
חסות והגנה  .הוצאנו צווים פסקניים

ביותר . . .

33

פלמרסטון נהג כהומניסט ומגן הנדכאים  ,אבל מדיניות אבירית כזו גם השתלמה מאוד  .היא
העלתה את המוניטין של בריטניה

וערערה את זה של הצרפתים .

היא גם זכתה בהכרת  -תודה מצד

34

יהודים  -במיוחד תושבי הקיסרות העות ' מאנית  -והיה זה יתרון לא קטן לנוכח החרפת

במזרח .

התחרות הבין  -מעצמתית

השפעת רוסיה בלוואנט הלכה והתרחבה בהתמדה ,

35

ועמיתו של פלמרסטון בס " ט פטרסבורג ,

הרוזן צ ' רלס נסלרוד )  , ( Nesselrodeהיה חסר מעצורים עד  -כדי  -כך  ,שניצל למטרותיו הפוליטיות

אפילו את הכנסייה האורתודוקסית  .השאיפות של רוסיה נבלמו במידה ניכרת בהסכמי לונדון
משנת  1840ו  , 1841 -ששללו ממנה את מרבית הפירות של נצחונה בהונכיטר 9כהלהסי בשנת
 , 1833אבל בתחילת

1840

נמשכו עדיין מאמציה במלוא התנופה  .ב  1 -באפריל

"

1840

אמר הקונסול

הרוסי בביירות בגלוי לצליינים רוסים בירושלים  ,במהלך חגיגות הפסחא  ,שהוא צופה יום  ,שבו

ארץ  -ישראל תהיה נתונה לשליטת רוסיה .

36

אין ספק שהדברים לא נעמו לאוזני פלמרסטון  .הרוסים

לא הזניחו את היהודים  ,והדקו את הפיקוח עליהם על  -ידי מינוי וכילתי פלמרסטון הגיב במהירות ,
ודרש מיאנג  ,שיפעל לגבי היהודים שבחסות בריטית ' לדבוק באותה דרך ' שבה נהג הקונסול הרוסי

לגבי היהודים הרוסים .

38

, Receivedfrom , Sir Moses
,
:.
;

'
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( שהוצא ב  3 -בנובמבר , 1839
)
 ) 1181 Sherifהוא חוק
)
ראה שם  ,עמ '  . 12 - 3האטי שריף

"

והוא העניק שוויון זכויות לכל אזרחי האמפריה העות ' מאנית  ,ללא הבדל גזע  ,דת או עדה  .רפורמה זו חנכה את

עידן התנזימאת  .הלורד פלמרסטון תמך בה בכל לבו  .וראה טקסט מלא
7 2
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וכן  :א ' ברור  ' ,חומר חדש על פרשת דמשק ' ספר יובל לכבודו של פרופסור

שמואל קרוים  ,ירושלים  , 1936ב  ,עמ '
ראה  . 91 - 103 ; :קק ) 1963 ( ,

xvrl

. 302 - 260

MEJ,

1843 - 1848

",

,

,.

:טא ) מ051 1ז10ת . Stravrou , ' Russian 1נ)  .מז
 Palestine / 82- 797ט  , Russj Interestsוחס
חן Presence
Oxford

Thessaloniki 1963 ; 1( . Hopwood , The Russian
The Russan Cultural' Penetration of
 A L .י1911

48

. 205

לגבי אחריותו של הקונסול הצרפתי בדמשק לעלילת  -הדם ואי  -רצונה של ממשלת צרפת ליזום חקירה  ,ראה
מקורות שהוזכרו לעיל  ,הערה

35

Study

ג

Turkish Reform Movement
~ :

גג- 78
דיון "על השפעתו של פלמרסטון "
י . 1ראה גם "
בנדון שם  ,שם  ,עמ ' 29נ -

Harvard 1942 , App .

 . 277 - 279קק

,

-Turkish :

'

:

and The

!F . E . Bailey, British

"

,

"

Syria and

]
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יאבג אל פלמרמטון 28 ,באפריל 8 / 413 , 1840ד  . PRO , FOמובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

37

ו  17 -באוקטובר  , 1839תיק יאנג ( מס ' , 31

יאנג אל פלמרסטון ,

10

. ) 33

. 29

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

. 25

וכיל

פירורנו סוכן או נציג וגל עדה .
38

פרטיכל משרד החוץ ,

12

בדצמבר

, 1839

חתום בראשי  -תיבות בידי פלמרסטון  ,על איגרתו של יאנג

מ 17 -

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה הי " ט

ג
אך כדי שההשפעה הבריטית במזרח תתקיים לאורך ימים  ,היתה דרושה מטרה נועזת יותר  ,וזו
נמצאה בעידוד התיישבות יהודית בארץ  -ישראל  .התוכנית לא נולדה בראשו של

פלמרסטון .

הרעיון שבאמצעות בריטניה תשיב ההשגחה את היהודים לארץ הקודש לא פס מעולם באנגליה
האוונגלית ,

אך המשבר במזרח הקרוב והתעוררות דעת  -הקהל בעקבות פרשת רודוס ודמשק

39

הקנו לו רלוונטיות פוליטית  .לרעיון זה היתה תמיכה כה רבה בחוגים דתיים  ,והם היו כה נחרצים

בדעתם  ,כי ' ירושלים וארץ  -ישראל כולה צריכות להיות שמורות ליהודים שישובו אליהן '  ,עד כי

אפילו ליידי פלמרסטון ציינה זאת  ,בידיעת בעלה  ,באחד ממכתביה הפרטיים .

40

פלמרסטון אף

קיבל תזכיר  ,שהיה מופנה למלכים הפרוטסטנטים של אירופה ולארצות  -הברית  ,ובו דרישה
לשקול את הגשמת הציפיות המקראיות של הכנסייה בעניין השבת היהודים לארץ  -ישראל  .י4

הלוחם הנלהב ביותר למען הרעיון היה אשלי  .הוא גילה עניין רב במתרחש במזרח הקרוב ,

והוסיף ידע על ארץ  -ישראל מתוך ספר חדש של לורד לינדזי

) ( Lindsay

שיצא אז לאור ,

 , 41 Erypt and the Holy Landואף כתב עליו מאמר ביקורת לפי הזמנת הרבעון
 ( Reviewדצמבר

Travels

Quarterly

בנוסף לכך קרא בספרי יוסף בן  -מתתיהו ויומני  -מסע בני זמנו  .ביולי

. ) 1838

כבר גובשו תוכניותיו  .הוא רשם ביומנו

1840

:

דואג לתקוות העם היהודי וייעודיו  .דומה שהכל מוכן לשובם לארץ  -ישראל . . .

אילו ניתן

היה לשכנע את חמש מעצמות המערב שיערבו לבטחון חייו ורכושו של העם העברי ,
היו בניו נוהרים עתה חזרה בזרם שילך ויגבר במהירות  .או אז אכין  ,בעזרת האל  ,מסמך ,

לצבור . . .

אאשש אותו בכל העדויות שאוכל

ואניחו לפני

שר  -החהן .

42

וכך עשה  .אשלי  ,שהיה חתנה של ליידי פלמרסטון  :היה בן  -בית אצל שר  -החוץ ובעל השפעה

מרובה .

ב1 -

באוגוסט  , 1840כשסעדו יחדיו  ,שטח אשלי לפני פלמרסטון את תוכניתו  ' ,ודומה כי

מצאה  -חן בעיניו ' .

פלמרסטון הבטיח לעיין בדבר  .אשלי היה אמנם אוונגליסט מושבע  ,אך

תוכניתו נבעה ממניעים פוליטיים  ' ,עלי להציג את עמדתי מבחינה פוליטית  ,פיננסית ,

שיקולים כאלה מדברים
חודשיים ,

44

אל לבו ' .

43

מסחרית ;

אשלי פירט את רעיונותיו בתזכיר שהגיש לפלמרסטון כעבור

ודומה שהשיחה ביניהם הותירה את רישומה  ,שכן לדברי ה ' טיימס ' ,

45

ההצעה נעשתה

נושא ל ' דיון פוליטי רציני '  .נותר רק נעלם אחד  ,והוא השאלה  ,האם היהודים עצמם ישובו לארץ -

ישראל  ,ישקיעו בה את ממונם ויסכימו לחיות בה תחת שלטון עות ' מאני
באוקטובר

, 1839

שם ( מס '

; ) 33

כקהאוז אל יאנג ,

21

בדצמבר

, 1839

שם ( מס '

. ) 10

?

46

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

.28 - 27
39

לקט מהספרות מובא אצל סוקולוב  ,תולדות הציונות  ,א  ,עמ '
Publications of the

10 Palestine ' ,

 . 127 - 164קק 0 . 26 ,א ) 1918 ( ,

00 - 91 , 62 - 47נ 3 ,נ21 , 1נ ; 128 -

וראה עוד

' British Projects for the Restoration of the Jews

Jewish Historical Society

:

.

14

Hyamson ,

erican

. 761

40

ובסטר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

41

תזכיר זה מה  8 -בינואר מובא אצל סוקולוב  ,ב  ,נספח , LIVIעמ '  . 234 - 231לתקציר וזל התזכיר ראה The fime ~ , :
 ( 9 March 1840מובא אצל סוקולוב  ,א  ,עמ '

( מיום

42

סוקולוב  ,א  ,עמ '

43

הודר ( לעיל  ,הערה  , ) 4א  ,עמ '

44

להלן .

45

מיום

46

שם .

17

באוגוסט

310

;

ביולי

; 1840

311 - 310

( מיום

24

. ) 127

סוקולוב מציין בטעות את התאריך
1

באוגוסט

מצוטט אצל סוקולוב  ,א  ,עמ '

. 127

; 1840

41

. ) 1838

סוקולוב שוב טועה  ,בציינו את התאריך

838נ ) .

~

סר וליידי מונטיפיורי
מחלקים

צדקה בצפת
( ) 1839

שאלות אלה חלפו מן הסתם במוחו של פלמרסטון לפני שבא לידי החלטה  .הוא לא היה

הטיפוס שיושפע מרעיונות מיסטיים על עתיד ארץ  -ישראל ,
את מירב התועלת  ,כשמצא

בהם ממש .

ב 30 -

47

ועם זאת  ,לא היה נרתע מלהפיק מהם

באפריל  , 1840במהלך ראיון עם המשלחת היהודית ,

שמע מפי מונטיפיורי על שאיפת יהודי ארץ  -ישראל לעסוק

בחקלאות .

48

שנה לפני  -כן ביקר

מונטיפיורי בצפת ( היה זה ביקורו השני מתוך שבעה בארץ  -ישראל )  ,ונעצב עמוקות למראה

חורבנה ודלות תושביה היהודים  .ואולם  ,למרות רעידת  -האדמה ההרסנית  ,שאירעה בשנת

, 1837

ביזה בידי שכניהם המוסלמים והתנפלויות מצד הדרוזים  ,לא נפלה רוחם של יהודי צפת  .הם

השתוקקו לתעסוקה  ,ויותר מכל  -לחקלאות  .למונטיפיורי נודע שאדמת הגליל פוריה ' ומסוגלת

להצמיח כמעט כל דבר '  .הוא רצה לייסד חברה לעבודת  -אדמה בארץ  -ישראל ולהקים כמאתיים

כפרים .

49

בכדאיות

תוכניתו .

47

ובסטר

48

לעיל .

49

50

מכתבים אישיים  ,שקיבל מיהודים בגליל ובמקומות אחרים בארץ ,

50

חיזקו את אמונתו

( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

. 763

לווה ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '  . 177 - 165מונטיפיורי הביא תוכנית זו לפני מוחמד עלי בקהיר  ,ובתמורה הציע לייסד
בנק עם הון של מיליון לירות שטרלינג  ,ולו סניפים בביירות  ,דמשק  ,ירושלים  ,אלכסנדריה וקהיר  .מוחמד עלי לא
דחה את התוכנית  ,אך עקב נסיגתו מסוריה וארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1840היא לא יצאה אל הפועל ( ראה  :שם  ,עמ '
וסלם  ,ב
' ) 1839
ינכניח , " , 1י
רררזי  " , ,תררירת
 ., ), 200י  ,ב  ,טו
 100מחי
198
10ןי ש  /ט
( ~7
ל (
(/
ייטר )ח
לער "ןן  ' -שו
מוננויפיורי ואי
טל מ  ,נטופ  , ,י
העזני שק
מסונו " שנן
מימי מסע ,
ההתייו12בות " מומן
ושב " 1
ן

( תשל " ח

 ,עמ ' 296 - 231

[ להלן

:

"
ברטל  ,תכתות ההת " שבוק

,

;

נ

"

התל  ' ,תכתות ליישוב ארץ  -הראל במשא  -ומתן

עם מוחמד על "  ,פעמים  ( 20 ,תו2מ " ד )  ,עמ '  ; 28 - 21הנ " ל  ' ,משה מתטיפערי וארץ  -ישראל  /קתדרה  ( 33 ,תשרי
קרסל  ,פותחי התקוה  :מירושלים לפתח תקוה  ,ירושלים תויל " ה עם . 56 - 39 ,
עמ ' ; 160 - 149
תוןמ " ח

"

י

דיק על  -ידי חוקרים שונים ( ציטרוה גלבר  ,לונץ  ,יערק חרתמן  ,גת  ,קלוזנר ודינור ) על מכתבים אלה ואחרים

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה הי " ט

פלמרסטון סמך על מונטיפיורי  .במקביל שמע מפי סגן  -הקונסול יאנג  ,שהארץ אכן מסוגלת

לקיים אוכלוסייה חקלאית גדולה  .וי אך היה זה תזכירו של א " ס קלמן ששכנע אותו סופית ביכולת

לבצע את התוכנית להתיישבות יהודית בארץ  -ישראל .
קלמן  ,שנחשב בעיני פלמרסטון ' יהודי הגון ובעל  -נסיון ' 2 ,י היה תושב ותיק בארץ  -ישראל  .הוא
היה משוכנע שלהתיישבות יש סיכויים טובים  ,בתנאי שיובטחו החיים והרכוש  ,שכן האדמה
פורייה  ,ויהודי ארץ  -ישראל נושאים את נפשם לעבד אותה  ,לגבור על הדלות ולזכות בעצמאות
כלכלית  .השקפותיו של קלמן זכו לתמיכה מצד יהודים רבים  .הרב שלמה הרשל  ,רבה הראשי של
לונדון  ,הסכים עימו בכל לב  ,והיה להוט להביא את העניין בפני אנשים מרכזיים מקרב יהודי

,

.

.ן %,
%

אנגליה  .חשיבות מיוחדת נודעה להתעניינות שגילה מונטיפיורי  ,שנפגש עם קלמן בארץ  -ישראל

שנה לפני כן  .יהודי המקום לא עסקו אמנם בחקלאות בלבד  .בצפת היו ארבעה מכבשי דפוס ( לפני

" , ) 1837

שנהרסו ברעידת  -האדמה בשנת

2

ובין צור לצידון היו כמה

י

טחנות  -קמח מעולות .

הבחורים החמושים  ,שנלוו למונטיפיורי ורעייתו במסעותיהם בארץ  -ישראל  ,היו מסוגלים לגבור
בקלות על כל מתנקש ערבי  .ועם זאת  ,לנוכח הממשל הכושל והמצב הבטחוני הירוד  ' ,שררה

הרגשה  ,שללא חסות מעצמות אירופה מועדים יהודי ארץ  -ישראל לכליה '  .החמות הנכספת ביותר

"

היתה זו של בריטניה  .האנגלים יעשו

משפט . . .

עד בוא

המשיח ' .

קלמן הציב זו לעומת זו את האפשרויות הגלומות בהתיישבות בארץ  -ישראל ואת ההידרדרות

המתמדת במצב היהודים במזרח  -אירופה  ,שם החלו יוונים וארמנים להידחק לתחומי המסחר
והלוואת כספים  -עיסוקים שהיו עד אז נחלתם הבלעדית של יהודים  -בעוד מגמת העיור
הכללית בקרב האוכלוסייה הנוצרית מהווה איום לטווח הרחוק  .עם חיסול הרוכלות בנסיכות פוזן ,
במצוות ממשלת פרוסיה  ,נותרו ' המוני יהודים ללא תעסוקה '  ,ושאיפתם לעסוק בחקלאות הלכה

וגברה אפוא  .יהודי דרום  -רוסיה ' יצאו מכליהם מרוב

שמחה ' למשמע האפשרות  ,שישובו לארץ

אבותיהם  .קלמן מסיים את דבריו  ' :בדרך כלל אנחנו גורסים ש " אין דבר העומד בפני הרצון "  .אך

לגבי שיבת היהודים לארץ הקודש והתיישבותם בה  ,עלינו לומר שהרצון יעלה לכשתימצא הדרך .
היהודים יודעים שאין להם תקומה כעם  ,אלא בשיבה לארץ  -הקודש '  .והוא מסכם :

רבקה ומשה מונטיפיורי
בעת נישואיהם

להצהרה בנוסח הצהרת כורש ייענו מאות אלפי יהודים בפולין  ,רוסיה ומקומות אחרים ,

עשירים כעניים  ,שישמחו להמיר את הצרות וחוסר הבטחון  ,מנת  -חלקם כיום  ,באורח -

החיים השקט והבטוח יותר הכרוך בעבודת  -האדמה . . .
ותחת תאנתו באין מחריד 53 .

הם יוכלו לשבת איש תחת גפנו

שמונטיפיורי קיבל מסוכם אצל ברטל  ,תכניות ההתיישבות ; א ' יערי  ,איגרות ארץ  -ישראל  ,ירושלים
.422 - 409

ביולי

51

יאנג אל פלמרסטון ,

52

קלמן אל פלמרסטון בלונדון ,

בנובמבר
עליו

, 1840

1

שם ( מס '

15 ( , 1840

. ) 261

3

, 1943

עמ '

0 .א ) . PRO , 10 195 / 165

באוגוסט

, 1840

מצטרף אל

:

פלמרסטון אל פונסונבי בקונסטנטינופול ,

25

קלמן היה גר  ,ומוצאו מחבל קורלנד שבארצות הבלטיות  .מעבר לכך לא ידוע

דבר .

 * 52כך לפי התזכיר של קלמן .
53

תזכירו של קלמן ( לעיל  ,הערה  , ) 52על שאיפת יהודי ארץ  -ישראל לעבד את האדמה  ,ועל האפשרויות הגלומות
בה לחקלאות  ,השווה

:

לווה ( לעיל  ,הערה  , ) 30א  ,עמ '

. 168 - 165

51

( 2ו8ו )

ישעיהו פרידמן

ד
התזכיר של קלמן הביא את פלמרסטון להכרה  ,ששיבת היהודים איננה עוד בגדר חלום

מיסטי ,

אלא אפשרות ממשית  ,וכי הגיעה העת לפתוח בפעילות דיפלומטית שתביא לתוצאות מרחיקות -

לכת  .הוא לא היה שלם עם ההצעה של קלמן לכונן בארץ  -ישראל פרוטקטורט בריטי  ,וכתב לרוזן
ג ' ין פונסונבי ( צ ת50מסק )  ,השגריר הבריטי בקושטא :

בקרב ~
היהודים הפזורים ברחבי  .אירופה שוררה כיום אמונה עזה  ,שקרב היום שבו ישוב
עמם לארץ  -ישראל ; ולכן גבר רצונם

ללכת שמה . . .

ידוע שיהודי אירופה עשירים מאוד

וברור שכל ארץ שבה יתיישבו רבים מהם תפיק תועלת רבה מהאוצרות שיביאו

;

אליה .

ברור שלסולטאן יהיה חשוב לעודד את היהודים לשוב לארץ  -ישראל ולהתיישב בה  ,שכן
העושר שיביאו עימם יגדיל את המשאבים במחוזות שלטונו

;

והעם היהודי  ,אם ישוב

בהסכמת הסולטאן  ,בחסותו ולפי הזמנתו  ,ישמש מחסום בפני המזימות שמוחמד עלי או
יורשו עלולים לחרוש

והוא מוסיף

בעתיד . . .

:

ברור שהזמנה כזו צריכה להיות מבוססת על ערובות לבטחון אישי מלא ; וכמו כן ברור
שלא יוכל להיות בטחון כזה אלא אם יבוטלו כל הנוהלים השרירותיים וכל מעשי
השלטון

ההפכפך . . .

אך אפילו אם העידוד שיציע הסולטאן ליהודים לא יביא אותם

למעשה להתיישב בהמוניהם בתחומי הקיסרות העות ' מאנית  ,הרי בעקבות הכרזה על
חוקים לטובתם תתפשט בקרב יהודי אירופה נטייה ידידותית כלפי הסולטאן וממשלת
תורכיה לא תאחר להבין את גודל התועלת למטרותיו של הסולטאן  ,שירכוש לו כך ,
בעזרת חוק אחד ויחיד  ,ידידים מועילים בארצות רבות 4 .י
השגריר קיבל הוראה להמליץ על התוכנית בכל פה לפני ממשלת תורכיה ' לעודד בכל דרך את
יהודי

ושוב

אירופה לשוב לארץ  -ישראל ' " .
במהלך החודשים הבאים  .ב 4 -

רעיון זה שבה את לבו של פלמרסטון  ,והוא חזר אליו שוב

ממשלת תורכיה  ' :אין לך מושג מה

בספטמבר יעץ לפונסונבי לעקוב אחר המלצותיו לפני

רבה . . .

התועלת שצעד כזה יביא למטרותיו

של הסולטאן ' .

אבל הוא שלל פרישת חסות של קונסולים זרים על המהגרים היהודים  ' ,משום שהעקרון של
התערבות זרה בין שליט ריבוני

לנתיניו רע . . .

יש לראותם כנתיני

הסולטאן /

עם זאת סבר  ,שכדי

למנוע ניצול לרעה בידי הממשל המקומי יש לכונן הסדר לפיו מתיישבים יהודים יוכלו בעת הצורך
להביא את תלונותיהם לידיעת השלטון המרכזי בתורכיה 6 .י

.

בינתיים הרבו עיתוני אנגליה לעסוק ביהודים מאמר שפורסם ב ' טיימס ' ב  17 -באוגוסט 7 1840י

עורר מיגוון עצום של תוכניות ודעות  ' .איזו אנדרלמוסיה של תוכניות וויכוחים צפויה לנו . . .
התעוררות של כל הסערות והרגשות בלבבות האנשים '  ,רשם אשלי ביומנו  .התרגשותו הגיעה

איזו

לשיאה כששמע מפי פלמרסטון  ,שהלה כבר כתב לפונסונבי ; אשלי צפה שצעד זה יהווה

' פתיחה

למעין הצהרת כורש '  .הוא חשש שמא דיון בטרם עת מעל דפי העיתונות יזיק לעניין  ,במיוחד אם
52

54

פלמרסטון אל פונסונבי  1 ,ו באוגוסט 0 . 134 ( , 1840א ) 078 / 390ע  . PRO ,מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
חלקים מאיגרת זו צוטטו קודם אצל רודקי ( לעיל  ,הערה ו )  ,עמ '  ; 214שסיין ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

55

שם .

56

ובסטר ( לעיל  ,הערה

57

השווה לעיל  ,הערה

,) 1

. 45

ב  ,עמ '  . 769ובסטר מצטט ממסמכים פרטיים של

פלמרסטון .

נ. 34 - 3
.6

יעסקו בו בלהט רב מדי 8 .י על  -מנת לרענן את זכרונו של השר הגיש לו
תזכיר מקיף  ,ובו שטח מחדש את כל הטיעונים שהועלו במהלך שיחתם
ב1 -

באוגוסט ' .

41ץ%1

9

על  -סמך לימוד הנושא מהספרות היה אשלי מסוגל להעיד על פוריות

הארץ .

" ,
" " י
, 5

4י

הוא סבר שההתיישבות היהודית תעניק למעצמות אירופה

"

הזדמנות שלא היתה כמותה לפתור את בעיית ארץ  -ישראל  .הזכרונות

עתיקי  -היומין של היהודים ואהבתם העמוקה לארץ אבותיהם  ,קשי -
עורפם המופלא  ,שחושל במשך דורות רבים של סבל  -כל אלה היו
בעיניו דברים שאין לזלזל בערכם  .הוא היה בטוח שהתיישבותם תתגלה

,

כדרך הזולה והבטוחה ביותר לגאולת אדמות הבור ואכלוס המדבריות

ק

)

4

'צ

2

/

שנ
/קנ

מחדש .היהודים ישובו על חשבונם  ,ויקבלו עליהם את החוקים הקיימים

'

.

בארץ  .בהיותם נטולי שאיפות צדדיות וללא קשרים חשאיים עם שום
ממשלה  ,התיישבותם לא תסכל את השליט בשום צורה  ,וגם לא תגרום

,

'

"

1,

י

2

,

3/

1

.

)

( ' ל,
,

חכירה  .אבל כדי לטעת בטחון בלב המהגרים  -לעתיד ולעודדם להשקיע

" '"

ע

))

:הש,

~zh-

ג42
*י" '

/4

" יע-
"ייעל " ,

את הונם ומרצם  ,יש קודם כל להעניק להם שוויון בפני החוק וערבויות

ע

לשלומם מידי ארבע המעצמות האירופיות  .אשלי הזהיר  ,עם זאת  ,מפני

1224ג

ע4-לן

f

הסולטאן  ,או כל שליט אחר של ארץ  -ישראל  ,יעלו מיד כל היהודים או

/

_

)4

)

)

י

/

4

העשירים יהיו חשדנים ומלאי חששות ; העניים יתעכבו בגלל

::1:::ע" בב
'

ישראל ; וייתכן שלחלק

3W1D

ננגן

מיהודי צרפת  . . .תהיה הרגשה דומה .

יהודי גרמניה הרפורמים  ,או האפיקורסים  ,ידחו מן הסתם את

ההצעה

;

אולם היהודים האורתודוקסים בכל העולם

כולו . . .

פרין
יקבלוה בשמחה  .ראשוני העולים יגיעו מפולין  ,רוסיה גופא ,

-

))

ijdL

המסחר . . .

וחקלאות מוצלחת

תזמין . . .

הון

זר .

ע

58

הודר ( לעיל  ,הערה

59

לעיל .

, )4

א  ,עמ '

; 311

מצוטט אצל סוקולוב  ,א  ,עמ '
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אל יאנג  31 ,בינואר
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44ע

(_וע _,

חלק ניכר מהם .

/

ע '/

לערמן)/

שי/

אופטימיות שלא במקומה ; אין לצפות שבעקבות הצהרה מטעם

יוזמת

"מ" =" ,

-

ו

'

התנגשויות פוליטיות בין המעצמות לביל עצמן  .היהודים ירכשו את

הקרקע מידי המחזיקים בה בדרכי שלום ובאופל חוקי  ,על  -ידי קנייה או

'

ץ5:
1839

ן

,

ישעיהו כרידמן

במבט פרספקטיבי  ,ניתן היה לצפות לתוצאות מפליגות  .הגשמת התוכנית לא היתה כרוכה בסיכון

רב ; כשלונה לא היה גורם נזק גדול  ,בעוד הצלחתה תועיל לעולם כולו  .היה בזה משום אתגר גדול

למדינאים  ,ולפלמרסטון במיוחד .

60

אשלי הציג את עמדתו בצורה משכנעת  .פלמרסטון קיבל עידוד רב גם מתמיכת העיתונות

הטורית .

הוא אמר לאשלי ש ' הסכמתה יישרה ריבוא

הדורים ' " .

ב 24 -

ן

בנובמבר שוב כתב

פלמרסטון לפונסונבי  ,כשהוא חוזר ומדגיש את התועלת שתצמח לתורכיה אם ' אפשר יהיה לשכנע
מספר גדול של יהודים עשירים לבוא ולהתיישב במחוזות השלטון העות ' מאני '  .אבל התנאי התיוני

להתיישבות יהודית בארץ  -ישראל היה  ,לדעתו  ,הוצאת צו רשמי אוהד מטעם הסולטאן והבטחת
חופש התנועה עם בטחון מלא לרכוש

ולנפש .

ונוסף לזאת  ,כדי שייעשה צדק  ,דרוש הסדר

שיאפשר למתיישבים להסתייע בשירותיהם של הקונסולים הבריטים והשגריר הבריטי בקושטא ,
שיעבירו את תלונותיהם ל ' שער

העליון ' " .
2

איגרותיו של פלמרסטון חדורות התלהבות אמיתית  ,כזו שאפיינה תמיד את התעסקותו
בנושאים שהיו קרובים ללבו  .החלטתו לקדם את ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל לא היתה
פזיזה  ,ונעשתה כשלעיניו מטרה נרחבת יותר  .בעת ההיא היה שקוע ראשו ורובו בתוכניות להנהגת
רפורמות בתורכיה ,

3

"

ובהקשר זה יש לראות את התעניינותו בהתיישבות יהודית

המשך קיומה של הקיסרות העות ' מאנית היה אינטרס חיוני לבריטניה ,

4

"

בארץ  -ישראל .

שכן רק תורכיה בת קיימא

יכולה היתה לשמור על הישגה הדיפלומטי  -סילוק ידי צרפת ורוסיה מקושטא  .הלוואות לא
פתרו מעולם את הבעיות הכלכליות התמידיות של תורכיה  ,ולא יכלו לשמש תחליף לאוכלוסייה

חרוצה  .פלמרסטון סבר שארץ  -ישראל מאוכלסת בתושבים יהודים נאמנים ויצרנים תוכל לסייע
לסולטאן לשפר את מצבו הכספי ולשמש מחסום נגד כל מזימה שמוחמד עלי או יורשו עלולים
לחרוש

בעתיד " ' .

הרגשת דחיפות מיוחדת התעוררה לאחר שמוחמד עלי דחה בצורה בוטה את

תנאי ועידת לונדון

ביולי . 1840

מ 15 -

הסולטאן לא היה מסוגל לשמור ביעילות על המיצרים ללא

הסרת האיום מדרום  .מבחינה זאת  ,התיישבות יהודית בארץ  -ישראל היתה יכולה להיות בעלת ערך

איסטרטגי .
60

אשלי אל פלמרסטון ,
25

61

בנובמבר , 1840

 25בספטמבר 251 , 1840

שם .

כמו  -כן מובא אצל הודר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

הודר ( שם )  ,א  ,עמ '  . 315דוגמה אופיינית היא מכתב ל ' טיימס '

. 315 - 313

מ  26 -כאוגוסט , 1840

המובא במלואו אצל

 ,עמ '  . 237 - 236ראה גם  The G/obe :מתאריכים  14באוגוסט ודצמבר ( ? )  , 1840המובא

סוקולוב  ,ב  ,נספח
אצל סוקולוב  ,א  ,עמ '
62

0 .א )  . PRO , FO 1 95 / 165מצורף אל פלמרסטון אל פונסונבי ,

. 132 - 129

פלמרסטון אל פונסונבי ,

24

בנובמבר

1840

0 . 248 ( ,א )  78 / 391כנק  . PRO ,מובא

אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 35 - 34

באיגרת זו מציין פלמרסטון  ,שהוא מעביר תזכיר של הוועד הפועל של הכנסייה הסקוטית להפצת הנצרות בקרב

היהודים .

אבל התזכיר צורף לאיגרת הבאה של פלמרסטון לפונסונבי

[ 0 . 251א ]  95 / 165ן

),

מ 25 -

בנובמבר

יחד עם תזכיריהם של קלמן ואשלי ( לעותק של התזכיר ראה שם [ מס '

1840

( כנו

. ) ] 248

הוועד ביקש

PRO ,

מהשר להעניק חסות למיסיונרים שלהם בארץ  -ישראל  ,ולנקוט את כל הצעדים האפשריים כדי להגן גם על
היהודים  .מניעת מעשי אכזריות כמו אלה שפגעו ביהודי דמשק ורודוס ' תהיה מעשה צודק והומאני

בעליל . . .

היאה לממשלה נוצרית '  .הוועד הביע תקווה  ,שחסד כזה ' עשוי להפיג במידה רבה את הדעות הקדומות של בני
העם הזה נגד הנצרות עצמה '  .מאוחר יותר כתב הארכיבישוף מקנטרברי לפלמרסטון  ,והציע גם כן לנקוט צעדים
להבטחת ' סובלנות וחסות ' לכנסיות הנוצריות בתורכיה  ,וגם ליהודים  .פלמרסטון אל פונסונבי  22 ,בדצמבר

214

0 . 278 ( , 1840א )  78 / 391לנק  ( PRO ,לא מובא אצל

רודקי  ,לעיל  ,הערה

63

השווה  ,למשל

64

ובסטר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

:

. 87

חיימסון ) .

.1
65

השווה לעיל  ,הערה

.54

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה

הי " ט

אולם בחוכמתו המדינית הבין פלמרסטון  ,שהיוזמה צריכה לבוא באופן רשמי מצד השליט
הריבון  ,ולא מקבוצת מעצמות או מעצמה מסוימת אחת  .אם ההזמנה תבוא מצד ראש המדינה
הלגיטימי  ,לא זו בלבד שתיטע בטחון בלב המהגרים  -בכוח  ,אלא גם תפיג את חשדם של התורכים ,

שמא הצעת בריטניה להחדיר לממלכה העות ' מאנית גורם זר נובעת ממניעים צדדיים  .המהגרים
היהודים היו אמורים אפוא להיות כפופים לחוק העות ' מאני לבדו  ,עם שינויים בסדרי

הדיפלומטית

החסות .

הבריטים היו צריכים לשמש  ,מאותה עת ואילך  ,בתפקיד של טריבונים עממיים ,

שתפקידם היחיד היה להביא את תלונות היהודים לתשומת  -לבה של הממשלה בקושטא  ,וגם זאת
מתוך כוונה מפורשת  ,שעצם קיומו של מנגנון זה ימנע את הסיבות לקובלנות  .פלמרסטון רצה
להנהיג רפורמות בתורכיה  ,מבלי לבחוש בענייניה הפנימיים כפי שנהגו לעשות מעצמות אחרות .
נוסף לזה  ,הגירה יהודית היתה יכולה לקדם את הסחר הבריטי

שכוונותיו של פלמרסטון היו טובות  ,הן לא הוכתרו בהצלחה

באזור " .
6

ואולם  ,אף  -על  -פי

רבה .

ה
תשובתו של פונסונבי ,

ב 21 -

בינואר  , 1841היתה מאכזבת  .הדרך שבה הציג את טיעוניו של

פלמרסטון היתה מוטעית לגמרי  .במקום שיפנה ל ' שער העליון ' בעצמו  ,הטיל זאת פונסונבי על
פרדריק פיזני ( 1ת151ע )  ,המזכיר הראשון של השגרירות  .פיזני נפגש עם רשיד פאשא  ,שר  -החונן

העות ' מאני  ,וסאיב פאשא  ,שר  -האוצר  ,ובעוד הוא משבח את חוקי הסולטאן כ ' מלאי חוכמה

ושוויון '  ,מתח ביקורת על ביצועם הלקוי הגורם ' צרות ' לרעאיא  ,ומחייב על  -כן הסדר  ,שיאפשר
ליהודי תורכיה להביא את תלונותיהם לפני ' השער העליון ' באמצעות השגרירות הבריטית  .הוא לא

אמר דבר וחצי דבר על התוכנית ליישב יהודים בארץ  -ישראל  ,ולא הסביר  ,שהשגרירות הבריטית
מתכוונת להעביר תלונות רק כדי לתת למתיישבים היהודים הרגשת בטחון ולאפשר את ביצוע
התוכנית  .ברור שפיזני בלבל בין מטרה לאמצעי  .ולא זו בלבד  ,אלא שבניגוד לפלמרסטון  ,שדיבר

על המהגרים היהודים העשויים להגיע לארץ  -ישראל  ,פיזני דיבר על יהודים

עות ' מאנים .

התערבות בריטית למען אלה האחרונים היתה מתפרשת כהתערבות גסה בענייניה הפנימיים של

פלמרסטון .

מדינה ידידותית  .לא זו היתה כוונתו של

תשובתם של רשיד וסאיב לא איחרה לבוא  :לנתינים העות ' מאנים יש מספיק דרכים להבאת
תלונותיהם לתשומת  -לבה של ממשלתם

;

הרפורמות המוניציפליות נותנות הגנה מספקת על

זכויותיהם  ,ללא הבדל דת או עדה  .השניים טענו  ' ,שהענקת זכות ליהודים להביא את תלונותיהם
לפני " השער העליון " באמצעות הרשויות הבריטיות  ,כמוה כהעמדתם תחת חסות אנגלית  ,וזו
תהיה מהלומה לעצמאותה של ממשלת תורכיה '  .היענות למשאלות אנגליה תגרור לחץ דומה מצד

צרפת להרחבת זכותה להגן על הקתולים  -הרומים בעניינים חילוניים כדתיים  ,וגם רוסיה תשמיע

תביעות .
66

67

 T1קצר אישר הסולטאן את החלטתם  .אך כדי
הם דחו את ההצעה הבריטית  ,וכעבור D

בשל הגישה השלילית של הממשלה העות ' מאנית הלך והידרדר המסחר בארץ  -ישראל  .יאנג אל פלמרסטון ,
1

כיולי

15 ( , 1840

. PRO , FO 78 /413 ) 140 .

בתשובה לשאלת השר  ,בידוול אל יאנג  ,שם  ,מס ' נ ( לא מובא אצל

חיימסון ) .
67

פיזני אל פונסונבי ,
פלמרסטון

( מיידי ) ,

21

כינואר

1841

( בצרפתית ) ( 19

0 .א )  PRO , FO 195 / 185מצורף אל פונסונבי אל

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 36 - 35

(2( 2

ישעיהו פרידמן

להמתיק את הגלולה הציעו השרים התורכים  ,שאם הצגת התלונות בידי השגריר הבריטי תישא

אופי של ' הבהרה '  ,הם ' יטו לו תמיד אוזן קשבת ' .
יותר להגנה על היהודים בעתיד ' ,

69

אך היתה זו

68

פונסונבי לא נואש מהשגת ' סמכויות ישירות

תקוות  -שווא .

משנוכח פלמרסטון בסילוף הגס של הוראתו  ,ראה צורך להעמיד את השגריר על טעותו  :הזכות

שאליה התכוון נוגעת ליהודים העשויים להגר לארץ  -ישראל  ,ולא לאלה המתגוררים ' ברחבי
תורכיה כולה ' ; ההצעה  ,כפי שהוצגה בידי פונסונבי לפני השרים התורכים  ,היתה מוכרחה לעורר
התנגדות  .פלמרסטון המשיך לקוות שאם תוסבר תוכניתו כראוי  ,עשויה ממשלת תורכיה לשנות
את דעתה  .הוא דחק בפונסונבי להדגיש באוזני השרים התורכים את חשיבות ההגירה היהודית

לארץ  -ישראל
שכן  ,ההון והחריצות שיביאו עימם יתרמו רבות להגדלת המשאבים של הקיסרות
התורכית ולזירוז התפתחות הציוויליזציה בתוכה  .אבל על ממשלת תורכיה לדעת שרק
אם יעניק הסולטאן ליהודים בטחון אמיתי ומוחשי  ,הוא עשוי להפיק תועלת מהגירתם

לארץ  -ישראל .
והוא מוסיף כי  ,אף  -על  -פי שהחוקים העות ' מאניים נוגעים גם לנתינים היהודים  ,הם אינם מבוצעים
כיאות  ,ומושלים מקומיים עושים בהם לא אחת שימוש לרעה  .חששות התורכים נטולי יסוד ; מה
שממשלת בריטניה מציעה אינו בא לשרת אלא ' את טובת הסולטאן עצמו  ,ואין לראות בו בשום -

פנים  -ואופן פגיעה בריבונות העות ' מאנית ; הוא גם לא ייצור תקדים לא  -רצוי  .מטרתה היחידה של

הצעה זו היא ' להניע יהודים עשירים שיבואו להתיישב ישיבת קבע בארץ  -ישראל '  .ולבסוף  ,כדי
להניח את דעת השרים התורכים  ,הציע פלמרסטון  ,שזכות השגרירות הבריטית לנתב את תלונות
המתיישבים היהודים תוגבל בזמן  ,למשל  ,לעשרים השנים

הבאות .

70

אבל פונסונבי היה מסויג  .מאחר שכבר נדחה פעם בידי ' השער העליון '  ,נרתע מלשוב ולטפל
בעניין  .הוא טען כי אינו מסוגל להעלות על הדעת מנה גדושה יותר של בטחון ועידוד למהגרים
יהודים פוטנציאליים  ,ממה שכבר מובטח להם מכוח החוקים הקיימים  ,בתנאי שאלה ייושמו

כראוי  .פונסונבי אמר שהענקת ' חסינויות מיוחדות ' ליהודים ' אינה נוחה לממשלת תורכיה וחסרת

תועלת ליהודים '  .י 7תגובות אלה ריפו  ,בסופו  -של  -דבר  ,את ידי פלמרסטון  ,ולא נותרה לו ברירה

תוכניתו .

אלא לגנוז את

זו לא היתה הבעיה היחידה שהטרידה את פלמרסטון ביחסו עם פונסונבי  .הוא היה אסיר  -תודה
לו על ששכנע את הסולטאן החדש  ,עבדול מג ' יד ( שעלה לשלטון

ב3 -

בנובמבר  , ) 1839להנהיג

רפורמה נאורה  ' .ההאטי שריף שלך היה מהלך פוליטי מהוכם  ,שרישומו על רגשות הציבור עז ' ,
כתב פלמרסטון

לפונסונבי .

72

פלמרסטון בטח בפונסונבי  ,וגילה כלפיו מידה רבה של התחשבות ,

אך הלה לא השיב לשר  -החוץ טובה תחת טובה  .פונסונבי היה אדם נוקשה  ,שהיה מסוגל לסכל

68

פיזני אל פונסונבי ,
פלמרסטון ,

30

בינואר

 1בפברואר , 1841

ש5

 ( 1841בצרפתית ) 29 ( ,

שם .

0 .א )  PRO , FO 78 /430מצורף אל פונסונבי אל

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

בפברואר  , 1841שם

. 37 - 36

( שם ) .

69

פונסונבי אל פלמרסטון ,

70

פלמרסטון אל פונסונבי  17 ,בפברואר  ( 1841באישור המלכה ויקטוריה ) 0 . 33 ( ,א ) 78 /427

71

אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 38 - 37
פונסונבי אל פלמרסטון  27 ,במארס 0 . 113 ( , 1841א )  195 / 185כ)ו
 . 112 , 225קק  Palmerston London 1970 ,ז . Ridley , 10נ

72

1

.

~

FO

,

 . PRO ,מובא אצל חיימסון ,

.

מובא

א  ,עמ ' . 39

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה

הסדר מתוך טינה אישית גרידא  .מריו הגיע לממדים מדהימים כאלה ,

73

הי " ט

שראש  -הממשלה מלבורן ,

ראה חובה לעצמו להתריע באוזני פלמרסטון  ,כי ' הוא והמלכה מצאו שהתנהגות פונסונבי
בקונסטנטינופול היתה אכן מרגיזה  ,וכי הוא מתעלם מהוראות ככל העולה על

רוחו ' .

74

גם השגריר התורכי בלונדון לא נחשב בעיני פלמרסטון כאדם מתאים להעברת רעיונותיו

במישרין אל ' השער העליון ' .
במלודרמה תיאטרלית '  75 .פלמרסטון

' היה זה '  ,כך הוא כותב  ' ,תורכי זקן שמנוני וטיפש כמו תורכי

החל לראות את תורכיה עצמה באור דומה  .התברר שחוקת

ההאטי שריף שהוזכרה לעיל לא נועדה אלא לראווה בלבד ,

76

והיתה טובה מכדי שתאריך

ימים .

הסולטאן עבדול מג ' יד פיטר את יועציו הליברלים  ,ותקוותיו של פלמרסטון לרפורמות בתורכיה
נמוגו כמעט

ב 13 -

כליל .

בינואר

1841

הצטרפה צרפת למעצמות האחרות וחתמה על הסכם

המיצרים  ,ובכך שבה לחיק ' הקונצרט האירופי '  ,בעוד רוסיה נבלמה  ,ואיבדה את הישגיה מהסכם
הונכיאר אסכהלהסי  ,שהעניק לה שליטה

בקונסטנטינופול .

77

האירופית  ,נחלש כח המשיכה של תוכנית ליישוב יהודים

עם שובה של צרפת לחיק המשפחה

בארץ  -ישראל .

ואולם  ,התעניינותו של פלמרסטון בשלום היהודים במזרח לא דעכה  .הוא בירך על ההחלטה
שהתקבלה בכינוס יהודי אירלנד  ,שנערך בקרלו )  , ( Carlowליד דבלין

לתבוע את השבת היהודים

לארץ  -ישראל .

78

באפריל

ב 22 -

1841

( ב 22 -

בפברואר , ) 1841

הורה לכל הקונסולים הבריטים

בקיסרות העות ' מאנית להיות ערים לכל גילוי של דיכוי או עוול כלפי היהודים המקומיים  ,העלול

להתרחש בעתיד  .הוא התרה בקונסולים לבל יתערבו באופן רשמי אלא לטובת יהודים הזכאים

לחסות בריטית .

79

היה זה מן התבונה  ,שכן התורכים  ,שהיו קנאים לזכויותיהם  ,טענו תמיד

שיהודים במעמד רעאיא נתונים לשיפוט עות ' מאני בלבד  ,ולא סבלו שום הפרה בעניין

זה .

בהוראתו להגן על היהודים קבע פלמרסטון כלל  ,שכל הממשלות הבריטיות הבאות דבקו

80

בו .

ו
בק " ו  , 1841זמן קצר לפני נפילת ממשלת מלבורן  ,אישר פלמרסטון הקמת בישופות פרוטסטנטית

בירושלים .

ן8

הרעיון נולד אצל פרידריך וילהלם הרביעי  ,מלך פרוסיה  .וה

73

 . 262ק H . C . F . 11011 , Lord Palmerston, London 1936 ,

74

 . 619ק  1982 ,ו ] סצ

 -Newת0

"

ת] 0

על פלמרסטון להחזיר את פונסונכי
75

רידלי ( לעיל  ,הערה

76

רידלי

77
78

79

( שם ) ,

עמ '

 , ) 72עמ '

7784- 7847 ,
( ובם ) ,

1841

. 225
שלפנינו .

בורן ( לעיל  ,הערה  , ) 74עמ '  . 620 - 619בביוגרפיה של בורן על פלמרסטון אין שום אזכור לנושא
 . 201ק 0 . 29 ,א  . Der Orient, 1841 ,איגרתו של פלמרסטון נושאת את התאריך  18במארס  , 1841וחתם עליה
בשמו ג ' בקהאוז .
חוזר של פלמרסטון אל הקונוסלים  21 ,באפריל  195 / 181 ) 140 . 95 ( , ] 841כ ) ע  PRO ,מצורף אל פלמרסטון אל

טדסם פאשא אל פין ,

16

רמדאן

 ( 1266ה ) ( 11

. 40 - 39

0 .א )  195 / 369סע

 , 1851שם  .מובא אצל חיימסון  ,ב  ,עמ '  . 171 - 176ראה גם
 . 32 -49קק Odord 1977 ,
81

~

הועבר הלה

לווינה .

. 117

פונסונבי ( מיידי )  ,מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
80

 . 1 ) . Bourne , Palmerston: Theהופעל לחץ

Years

ובשנת

בונסן  ,ציר המלך  ,פעל

על כך ראה :

) . ] .ע

"

797

,

/ 89

;  . 328 - 352קק 1949 ( ,
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 PRO ,מצורף אל פין אל קנינג  12 ,באוגוסט
1 . Friedman , Germany, Turkey and

R . W .- Greaves , ~ The Jerusalem Bishopric' ,, .

 Palestine, 1800 - 1907 , London 1961ח ; Tibawi , British Interests 1וכן
; 766 - 763

שסיין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 8

:

ובסטר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

57

תיאור כניסתו
של הבישוף אלכסנדר
לירושלים ( ) 1842

לגיוס תמיכתה של החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים  ,ובמיוחד תמיכתו של אשלי .
הבישופות היתה אמורה להעלות את מעמד המעצמות הפרוטסטנטיות בארץ הקודש ולשמש
משקל נגד להשפעת הכנסייה הקתולית והכנסייה היוונית  -אורתודוקסית  .מטרה משנית היתה
להעביר את היהודים על דתם  ,ורמז לכך הוא מינויו של מומר יהודי  ,מיכאל אלכסנדר  ,לבישוף

הראשון .
האם בחסות על יהודי ארץ  -ישראל והקמת הבישופות בירושלים היה צירוף מקרים

?

לאונרד

שסיין המנוח הגיע למסקנה שהיה קשר בין שני הרעיונות  ,וכי אשלי  ,שגילם אותם  ,לא היה ידיד

היהודים ואף לא חסיד הרעיון הציוני  ' .תמצית התורה הציונית היא  ,שהיהודים חייבים להיאבק על
שמירת זהותם  .כל מטרתו של אשלי היתה  ,שהיהודים יאבדו את זהותם על  -ידי הנצרות '  .מכאן ,

ש ' אשליה היא לחשוב שהיה ציוני טרם  -זמנו ' .
ואולם כובד הראיות מצביע לכיוון הפוך .
83

עשויה להחיש את תחייתו של ישו ,

84

82

אשלי אמנם האמין ששיבת ישראל לארץ המובטחת

אבל אין להכחיש שמעולם לא נעזר בטיעונים דתיים כדי

לשכנע בצורך לעודד התיישבות יהודים בארץ  -ישראל  .יש משמעות רבה לכך  ,שעם הצגת הרעיון

278

82

83

שסיין ( שם )  ,עמ '

. 10 - 9

almerston ; andlthe
L1
ord
בשנת  , 1967לפני פרסום מאמרי  Palestine 1839 - 1851 ' :תו : Protection ofJews

הרגותיו ללאונרד שסיין  ,והוא הודה
84

הודר ( לעיל  ,הערה

, )4

בטעותו .

עמ '  ; 477וראה גם  . :ק 19342 ,

 . 280מובא אצל גריווס ( לעיל  ,הערה

 , ) 81עמ ' . 337

Tractarian Movement, London

Knox ,

'

11 . 11 .

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה הי " ט

לפני פלמרסטון  ,ב -
דיברו ללבו של

דתם " .

8

1

באוגוסט

שר  -החוץ .

85

, 1840

העלה אשלי טיעונים פוליטיים  ,כספיים ומשקיים ; רק אלה

היו אשר היו דעותיו הפרטיות של אשלי על שידול יהודים להמיר את

אין להן זכר בתזכיר הרשמי שלו מספטמבר , 1840

87

שבו הרעיון המרכזי היה  ,כזבור ,

שהתיישבות יהודים עשויה לחזק את תורכיה ולנטרל את התחרות בין המעצמות  .מה שעניין אותו
היה פתרון שאלת

ארץ  -ישראל  ,ולא העברת יהודים על דתם .

אשלי מתייחס במקומות אחדים ביומנו להקמת הבישופות בארץ  -ישראל ,
לא קשר זאת להצעתו ליישב יהודים בארץ  -ישראל  .בשנת
הוא כותב

, 1876

אולם בשום מקום

88

כאשר כבר היה לורד שפטסברי ,

:

האם נגזר על ארץ  -ישראל להישאר בשממונה  ,או להיות נספחת לאיזו מעצמה זרה
שאפתנית

?

הארץ זקוקה להון ולאוכלוסייה  ,ואת שני אלה יכולים לספק לה

והאם אין לאנגליה אינטרס מיוחד לעודד תחייה כזאת

?

היהודים .

אנגליה תספוג מהלומה אם אחת

מיריבותיה תשתלט על סוריה  .עליה להבטיח לעצמה את ארץ  -ישראל  .ולכן  ,האם לא
חייבת אנגליה  -ולו מסיבות פוליטיות בלבד  -לטפח את הלאומיות של היהודים
ולסייע בידם בכל הזדמנות לשוב למולדתם הקדומה כגורם ממריץ

?

אנגליה היא מעצמת

המסחר והמעצמה הימית הגדולה בעולם  .תפקידה הטבעי אפוא לעודד את התיישבות
היהודים בארץ  -ישראל  .הלאומיות היהודית קיימת ; רוחה קיים והתקיים במשך שלושת
אלפים שנה  ,אולם חסרה עדיין הצורה החיצונית  ,גולת הכותרת של קשר האחדות  .אומה לורד

זקוקה לארץ  .הארץ הקדומה  ,העם הקדום  .אין זה ניסוי מלאכותי

ההיסטוריה .

;

זהו הטבע  ,זוהי

אשלי ,

הרוזן משפטסבורי
( ) 1885 - 1801

89

לא זו בלבד ששפטסברי לא שאף שהיהודים יאבדו את זהותם  ,הוא אף קיווה שאנגליה תמלא
תפקיד ראשי בטיפוח לאומיותם ובהשבתם לארצם הקדומה  .משחר ילדותו אהב את היהודים
והעריצם  ,וחפץ

בטובתם .

99

היותם של יהודי אנגליה משוללי זכויות אזרחיות העמידה אותו בפני

דילמה  ,מה גם שהוויגים צידדו בביטול מצב זה  .בנאום בפרלמנט יצא מגדרו להדגיש את הערצתו
ליהודים  ' ,המוכשר בעמים '  ,והתוודה  ,שהוא מביט ' ברגשות הקרובים להערצה על היהודי הדל
שבדלים  ,כעל אחד מצאצאי העם הנעלה ביותר שהופיע מעולם עלי אדמות  ,ואחד מאבותיהם של
אלה העתידים עדיין למלא את התפקיד הנאצל ביותר בתולדות

האנושות ' .

ועם זאת  ,התנגד

שפטסברי לכניסת יהודים לפרלמנט בנימוק העקרוני  ,שזכות זו נתונה רק למועמד הנשבע

' באמונה נכונה של נוצרי '  .הוא לא היה מוכן למחוק את המלים הללו ; פוליטיקה ודת היו כרוכות

אצלו זו בזו בדבר שבהכרח .

ן9

ואולם אחרי שבית  -הלורדים אשרר

שוויון  -זכויות ליהודים  ,לא ראה טעם להתנגד לו בבית

85

לעיל .

86

שטירן

87

לעיל .

( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

הנבחרים .

.9

מובא אצל הודר ( לעיל  ,הערה  , ) 4ב  ,עמ '

, 385 - 364

פ

. 402

מצוטט אצל סוקולוב  ,א  ,עמ '  ; 207 - 206ב  ,נספח .
הודר ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  ; 87כ  ,עמ ' . 477
פינלייסון ( לעיל  ,הערה
הודר

( שם ) ,

ב  ,עמ '

. 75

92

ב 1858 -

את החוק המעניק

הפוגרומים שנערכו ביהודי

 , ) 4עמ ' ; 265 - 264

הודר

( שם ) ,

א  ,עמ '

. 330

רוסיה בשנת

1882

עוררו מיד את רגשי השתתפותו  .הוא נאם בלהט בכינוס פומבי במשכן ראש

עיריית לונדון ואחר  -כך בבית  -הלורדים  .הוא נעתר להצעה לשמש נשיא של ארגון לעזרת יהודים

קורבנות רדיפה  ,וקיווה שסוף  -סוף יוקם בארץ  -ישראל המסד להתיישבות יהודית .
ציוני .

93

שפטסברי היה

אפשר שבחוגים כנסייתיים בבריטניה ופרוסיה התעוררו ציפיות כאלו או אחרות מהקמת

הבישופות בירושלים  ,אך ממשלת בריטניה התנערה חד  -משמעית מהרעיון של העברת יהודים על

דתם .

כשיורשו של פלמרסטון במשרד  -החוץ  ,הרוזן ג ' ורג ' המילטון מאברדין  ,ביקש מסגן -

הקונסול יאנג להעניק חסות רשמית לאלכסנדר  ,הבישוף הטרי  ,הדגיש

:

הקפד להימנע מהזדהות עם שליחותו  ,ואל תסייע לקדם שום תוכנית להתערב בענייני

נתיניו היהודים של ' השער העליו , ' 7שבה עלול לעסוק הבישוף אלכסנדר  .עליך להבין
באופן ברור  ,שממשלת הוד  -מלכותה לא תאשר לך  ,או לכל משרת אחר של הכתר ,
נסיונות להתערב  ,במישרין או בעקיפין  ,באמונות הדתיות של קבוצה כלשהי מנתיני

הסולטאן .

94

בו בזמן התרה גם הארכיבישוף מקנטרברי בבישוף אלכסנדר לבל יעשה נפשות מקרב הנתינים

העות ' מאנים  ,מוסלמים ויהודים כאחד  .המלכה ויקטוריה אישרה את הוראת אברדין ,

רוז

) Rose

עליה .

 , ( Hughהקונסול הכללי בביירות  ,חזר

96

יאנג הכיר היטב את כל הסיבוכים

הבישוף אלכסנדר החברתיים והפוליטיים שהיו כרוכים בהמרת דת של יהודי ,
( ) 1845 - 1798

מיסיונרים לעשות נפשות לנצרות מקרב

היהודים .

רוסיה האשימו את יורשו של יאנג  ,ג ' יימס פין ,

להמיר את

דתם .

00ן

98

95

וקולונול יו

97

ופעל בתקיפות נגד נסיונות של

יהודים רוסים מסוימים והקונסול הכללי של

כי ניצל לרעה את מעמדו כדי להניע יהודים

99

אבל פלמרסטון  ,ששב בינתיים למשרד  -החוץ  ,טיהר את הקונסול בעקבות

חקירה  ,ופטר את ההאשמה כקנוניה לא  -מוצדקת  .בהזדמנות זו שב והזהיר מפני ניצול ההשפעה

הקונסולרית להטיית דעותיהם הדתיות של היהודים בכל צורה שהיא  .י0י
העקרון החשוב ביותר של פלמרסטון היה  ,שהחסות הבריטית צריכה להיות ליהודים לברכה
ולא

למעמסה .

02ן

בפין הוא מצא את המבצע הטוב ביותר למדיניותו  .מעשיהם של פין ורעייתו

למען יהודי ארץ  -ישראל טרם זכו להערכה הולמת מידי

היסטוריונים 03 .י

93

פינלייסון ( שם ) י עמ ' . 583 - 582

94

אברדין אל יאנג  3 ,במאי 0 . 1 ( , 1842א ) 78 / 501

95

שם .

97

רוז בביירות אל יאנג  12 ,בנובמבר  , 1842שם ( שם )  .מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 57
יאנג אל אברדין  11 ,באוקטובר  , 1842שם ( מס '  . ) 7מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 50

96

98

סע

,

.

פין  ,ששלט היטב

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

יאנג אל אברדין  28 ,בפברואר  ( PRO , FO 78 / 625 ) 140 . 6 ( , 1845מצורף  :יאנג אל רוז ,
ויאנג אל אלכסנדר  8 ,בפברואר  , 1844שם )  .מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 75 - 72

17

נוViewfrom Jerusalem 7 49 - 7

. 47 -46

ו  20 -בדצמבר

ג

/) . Bl~ mberg ,

99

יומנו של פין פורסם בליווי הערות  ,ראה

101

מסוגל ' להיות אדיש ל ' נושא כה חשוב ' כהעברת יהודים על דתם .
פלמרסטון אל מור  6 ,באוגוסט 0 . 5 ( , 1849א )  . PRO , FO 78 / 2066מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

%
102
103

פלמרסטון אל

פין ,

27

באוגוסט

 :תסטחס ]

8 ( , 1850

"

"

1844

0 .א )  . PRO , FO 78 / 839מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

1 - 130נ1

. 168

נוסף לספרו של פין  ( Stirring fimes ,לעיל  ,הערה  , ) 16מן הראוי להזכיר גם את ספרה של רעייתו
4 London 1929אן7נAnne Mccaul-
Reminiscences of

בעברית  ,חקר את ההיסטוריה היהודית וכתב

עליה .

! 04

הוא הצטיין באהדתו ליהודים ובלהיטות אליזבת  -אן וג ' יימס פין

להגן עליהם  .בשנת 1847
ולפיה היהודים משתמשים בדם נוצרים לפולחן הפסח שלהם .

עלה בידו להדוף האשמה כוזבת  ,שהעלו נוצרים אחדים בירושלים ,
! 05

כ 2סף

המסירות המיוחדת במינה שגילה

פין בהגנה על היהודים במשך שבע  -עשרה שנות שירותו בארץ  -ישראל נבעה לא רק ממקור רגשי ,
אלא מהכרה ברורה שביישוב היהודי הזעיר  -שהיה כה שונה באופיו משאר אוכלוסיית ארץ -

ישראל  -טמון ' גרעין של התפתחות בעתיד '  .היהודים  ,כמוהם כנוצרים  ,הם שקיימו את הרוח
האירופית בארץ  ,ומנעו את דעיכתה
אחרים של

תורכיה .

06י

פלמרסטון תמך בפין בכל

( . ) 1851 - 1846

ב 30 -

;

הם שיוו למקום גוון מיוחד  ,שלא היה כמותו במחוזות

ביוני

לבו .

! 07

דבר זה בלט במיוחד בתקופת כהונתו השנייה כשר  -החוץ

הורה  ,שבכל מקרה שבו יהודי בעל נתינות אוסטרית  ,רוסית ,

1847

צרפתית  ,או כל נתינות אחרת יהיה קורבן לרדיפות או עוול  ,ולא יזכה להגנה מצד הקונסול שלו ,

יתערב בדבר הקונסול הבריטי  ,תוך הסכמה עם אותו קונסול .
! 04

אפשר להזכיר spain and' Portugal, London ! 841 ; The :

"

.

.

"

08ן

הוראה וו היתה  ,ללא ספק  ,הרחבת

" Jews

 the History ofl!4חSepharadim : 0

Jews of China: their Synagogue, their Scriptures,
Orphan
their
colony
History
ofJews
London
!
1843 ; Byeways
1972
!
שלז ; Palestine, . Edinburgh 1868
China London

! 05
106

107

בידוול אל פין  19 ,במאי 0 . 2 ( , 1847א ) 0 78 / 705ן  . PRO ,מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
מור ,

 5באוקטוכר ' 1 ( , 1845

חיימסון  ,א  ,עמ '
! 08

"

פין אל פלמרסטון  13 ,במארס  78 /706 )1) 0 . 12( , 1847וגע  . PRO ,מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' .97 - 96
פין אל פלמרסטון  7 ,בינואר 0 . 20 ( , 1851א )  78/ 874סע  % 0 ,ע  .מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ ' . 179

. 16 ! - 160

.

.

0 .א )  % 0 , FO 78 / 2068ק ; משרד  -החוץ אל מור ,

רוז אל פין  ,מכתב חוזר FO 78 / 963

.

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

2

; ! 03

פלמרסטון אל

בינואר  , ! 850שם  .מובא אצל

. 220

זן)

התצלוטים

ההוראה שיצאה ב  21 -באפריל 09 . 1841ן מספר הזכאים לחסות בריטית היה זעום  ,ותוספת בני חסות
התקבלה בברכה  .עזר לבריטים רצונה של רוסיה להתנער מאחריות לנתיניה היהודים בארץ

ישראל .
מיעוט יהודי גדול המסרב להיטמע היה לצנינים בעיני הממשלה הצארית ברוסיה  .ומאחר שלא

הועילה מדיניות של הפליה והתנכלות  ,נמצא הפתרון בהגירתם מן הארץ  .קונסטנטין שילי ,
הקונסול הכללי של רוסיה בביירות  ,חישב  ,שמאתיים עד שלוש מאות אלף יהודים עתידים לצאת

מרוסיה לארץ  -ישראל ' לצמיתות '  ,והוא קיווה  ' ,שכל האוכלוסייה היהודית ברוסיה תלך בסופו של
דבר בעקבותיהם '  .ואולם הוא חשש  ,שהענקת חסות ליהודים אלה עלולה להעמיד בסכנה את

ההשפעה הרוסית בקרב בני החסות היוונים  -אורתודוקסים המקומיים  ,שהיו אנטי יהודים ידועים

לשמצה .

הוא הציע אפוא לעמיתו הבריטי  ,קולונל רוז  ,להעביר את היהודים הרוסים לחסות

בריטית  .רוז  ,שידע מה עז רצונם של יהודים מרוסיה להתיישב בארץ  -ישראל  ,חשב שמן הראוי

לשקול את הצעתו של בזילי  .את פלמרסטון לא היה צורך לשכנע  .כדי לפשט את ההליכים הורה
שההסדר ייעשה במקום  ,בדרג

הקונסולרי  .י
]0

ההסדר היה לשביעות רצונם של כל הצדדים הנוגעים בדבר  ,ויותר מכל שמחו היהודים  .לדברי

אחיהם ברוסיה ,
פין  ,הם ' תיעבו את רוסיה עד אין קץ  . . .בקהילותיהם  . . .צום ותפילה  . . .לישועת
והעריכו
ן
שלא נודע כמותם מאז ימי אנטיוכוס '  .לעומת זאת אהבו והעריצו את ממשלת בריטניה  ,י י
את חסותה ' הרבה יותר מכל חסות אחרת ' 2 .י ן כמעט כל היהודים הרוסים בירושלים  ,צפת וטבריה

בריטית .

הגישו בקשה לקבלת חסות

3ין

ממשלת תורכיה לא ערערה על עסקה זאת  .לפי אמות  -מידה אירופיות בענייני חוק ונוהג
בינלאומיים  ,לא היתה נחשבת לאפשרית העברה כזאת של נתינים או נתינים לשעבר של מעצמה
אחת לחסות של מעצמה אחרת בתחום שטחה של מעצמה שלישית  ,אך במערך הפוליטי של
תורכיה רעיון האקסטריטוריאליות והיותם של נתינים זרים נתונים לחסות הקונסולים שלהם היו
הדפוס המקובל  .אחרי

, 1856

כשממשלת תורכיה עתידה היתה לאמץ את תפיסת הריבונות

הטריטוריאלית  ,עורר עניין זה סיבוכים רציניים  .ואולם למרות הסכסוכים הבלחי  -פוסקים עם
הממשלה העות ' מאנית נמשך מתן החסות הבריטית עד שלהי המאה  ,אז מוצתה עד תום התועלת
ממדיניות זו  .מצד אחר  ,ממשלת רוסיה שינתה את מדיניותה בשנת  , 1890ותבעה לעצמה את זכות
ההגנה על נתיניה היהודים

בארץ  -ישראל .

4ין אך ביחס אל היהודים היה יותר

סר צ ' רלס ובסטר תיאר את פלמרסטון כ ' אביר הנדכאים ' ,

לעיל .

109

ראה

110

רוז אל פלמרסטון ,

27

במארס

( 78 / 2068 ) 1405 . 5 , 18 , 50
111

פין אל הרוזן ממלמסבורי

112

)( 2

י

(  28 ,בדצמבר 78 / 963 ( Political , 140 . 33 ( , 1853

. 219

() ע

. PRO ,

 ,עמ '  . 112וראה
פין אל פלמרסטון  23 ,במארס  78 / 2066 ) 140 . 12 ( , 1849נצץ  . PRO ,מובא אצל חיימסון  ,א
 .מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
עוד  :פין אל פלמרסטון  24 ,בנובמבר 0 . 58 ( , 1849א )  195 / 292סע
; 148 - 146

מצורף  .אל פין אל פלמרסטון ,

עמ ' . 167 - 166
114

. 104 , 100 - 97
 78 /913 ( Political ) 0 .סע . PRO ,

. 19 ] - 190

) of Clarendon

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

113

כנץ . PRO ,

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

) 29 , ( Earl Of' Malmesburyבאפריל 1 ( , 1852

מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '
פין אל הרוזן מקלר ( דון

, 1847

פלמרסטון אל רוז ,

14

במאי

, 1847

רוז אל פלמרסטון ,

20

בנובמבר

, 1848

ובסטר ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

. 793

,

31

במאי

8 ( , 1850

0 .א )  . PRO , 10 78 / 836מובא אצל חיימסון  ,א ,

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה

מזה  .הוא הקדים את התנועה הציונית  .לדעת פין  ,ההוראה שהוציא פלמרסטון

ב 31 -

בינואר

הי " ט

1839

רימזה על הכרה ביהודים כאומה 5 .יי פלמרסטון הרבה להשתמש במונח זה באיגרותיו הרשמיות ,

ודיבר על היהודים כעל ' עמ ' .

דמשק  .י
]6

הוא הילל את הסולידריות שהפגינו בפרשת רודוס ובפרשת

אבל עניינו בתוכנית להתיישבות יהודית בארץ  -ישראל נבע משיקולים של תועלת ולא

מאידיאליזם .

היה זה אמצעי להשגת מטרה  ,ולא מטרה בפני עצמה  .מטרתו היתה התחדשות

תורכיה ויצירת כוח נגדי לחדירה של מעצמות מתחרות  .עם השתפרות האקלים המדיני  ,וכאשר
תפס לבסוף שתורכיה אינה מוכנה לקבל בצייתנות הצעות רפורמה  ,גוועה התעניינותו בתוכנית
ההתיישבות

היהודית .

ז
בן דורו  ,קולונל צ ' רלס ה ' צ ' רצ ' יל  ,הגיע למסקנה הפוכה לגמרי  .צ ' רצ ' יל  ,נכדו של הדוכס החמישי
ממרלבורו  ,שימש משנת

1842

עד

1853

קצין מטה בנציגות הבריטית בארץ  -ישראל .

 ]7ן

בפרק  -הזמן

ששהה במזרח השתכנע  ,שכל המאמצים הבריטיים להקים את הקיסרות התורכית על רגליה

נכשלו .
אנו העדים

למתרחש סביבנו חייבים להכיר בזאת מיד . . .

אני בטוח לחלוטין שיש להציל

ארצות אלה מידי שליטים נבערים וקנאים  ,שהתקדמות הציוויליזציה חייבת להימשך ,
וחייבים לפתח בה את הגורמים השונים המביאים לשגשוג מסחרי  .מיותר לציין  ,שדבר
זה לא יקרה לעולם תחת שלטון האיוולת וחוסר  -האונים של העריצים התורכים או
המצרים  .בקיצור  ,יש לפרוש על סוריה וארץ  -ישראל חסות אירופה ולמשול בהן ברוח

הממשל האירופי  .וכך אמנם יהיה
הערכה

בסופו  -של  -דבר 8 .ןי

קודרת זו רווחה בקרב דיפלומטים ומבקרים  .הלמוט פון מולטקה  -לימים פילדמרשל

ורוזן  -ערך מסעות במזרח בשנת  , 1840ובמהלכם הגיע למסקנה  ,שהקיסרות העות ' מאנית

' גולשת  . . .במהירות במורד התלול של האבדון ' .

זה היה  ,לדבריו  ,גוף חסר  -חיים  ,משום

שהאסלאם אינו מאפשר ' קידמה או שינוי '  .הוא העלה רעיון  ,שהשליטה על ארץ  -ישראל ' צריכה

להינתן בידי נסיך ריבוני בן האומה הגרמנית ' .

 ]9ן

גם לורד אברדין  ,שהיה שר  -חוץ בריטי  ,מתאר את

הקיסרות העות ' מאנית כ ' מבנה מגושם של כוח ברברי '  ,שבמהרה ' יתפורר לרסיסים בשל גורמי
ההרס הטמונים בו
בינואר

, 1832

עצמו ' .

וסטרפורד קנינג ( 8ת1תת8נ ) )  ,שהגיע לקונסטנטינופול כשגריר

20ן

אמר לשר  -החוץ  ' :אינני מכיר שום תחליף מתקבל על הדעת [ לתרבות העות ' מאנית ] ,

אלא תרבות ברוח

הנצרות ' .

ן2ן

115

פין  ,עתות סופה ( לעיל  ,הערה 6נ )  ,עמ '

 16נ

פלמרסטון אל פונסונבי ,

117

 . 1 - 66קק  . Kobler , ' Charles Henry Churchill ' , Herzl Year Book , 11 ) 1961 - 1962 ( ,ק

118

צ ' רצ ' יל אל מונטיפיורי ,

 4בספטמבר , 1840

,

'

14

כיוני

 . 119 - 120קק London 1919 ,
119

.

פרידמן ( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ '

 , 1841מצוטט

.4-3

120
121

מצוטט אצל ובסטר ( לעיל  ,הערה

בנובמבר

אצל

:
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Jewish Question

אברדין אל גורדון ,
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. 66
מצוטט אצל ובסטר ( לעיל  ,הערה

78 / 179 , 1829
,)1
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א  ,עמ ' . 264

. PRO

,) 1

ב  ,עמ '

; 763 - 762

 the Diplomatic Historyחס

וראה לעיל .

] . Wolf, Notes

63

ישעיהו מרידמן

קנינג לא ציין איזו מעצמה נוצרית תוכל  ,לדעתו  ,להיות תחליף נאות לתורכיה  .הוא גם לא שאל
את עצמו  ,אם התפרקותה של תורכיה תביא ליציבות גדולה יותר במזרח  ,או שמא תחדד את
היריבות הקיימת בין

המעצמות  .אך לצ ' רצ ' יל היתה תשובה .

שפטסברי  .וכך כתב מדמשק

הוא הגה רעיון דומה לזה של

למונטיפיורי :

לא אוכל להסתיר מפניך  ,מה עז רצוני לראות את בני ארצך שבים ומנסים לחדש את
קיומם כעם  .לדעתי  ,זוהי מטרה שאפשר בהחלט לממשה  .אבל נחוצים שני דברים שאי -

אפשר

בלעדיהם .

ראשית  ,על היהודים עצמם להתחיל בזה  ,כולם כאחד  .שנית  ,על

המעצמות האירופיות לעזור להם במטרותיהם .

את הצעד הראשון צריכים לעשות

היהודים  .יתייצבו האישים המרכזיים של עדתם בראש התנועה ; ייאספו  ,יסכימו ביניהם

ויציגו את בקשותיהם  .ההתעוררות צריכה  ,למעשה  ,להתרחש בו  -זמנית בכל רחבי
אירופה  .אף ממשלה לא תוכל לראות פגיעה באסיפות פומביות כאלה  .בעקבות זה אפשר

יהיה להעלות גורם חדש בדיפלומטיה של המזרח  -גורם שפטרוניו יהיו עשירי

הקהילה היהודית וחשוביה  -ולכן  ,לא זו בלבד שמובטחת לו תשומת  -לב רבה
והתעניינות יוצאת מהכלל  ,אלא הוא גם יוביל לאירועים

סר מונטיפיורי

( ציור של אלכסנדר
האנט ) 1846 ,

והוא ממשיך

גדולים .

:

והיה אם תתמידו להפנות את המשאבים שברשות כולכם להחייאת סוריה וארץ  -ישראל ,
אין ספק שתזכו בברכת שמים  ,והארצות הללו ישיבו לכם כגמולכם  ,וסופכם שתשיגו

לבריטניה ריבונות  ,לפחות על ארץ  -ישראל .

22ן

הוא סבר  ,שכשתובא שאלת המזרח לדיון בנציגויות אירופה  ,כדאי מאוד שהיהודים יכריזו  ,כי הם
שואפים לקבל על עצמם את ' המשימה להציל את ארצם האהובה מהשפעתו המנוונת של שממון

דורות '  ,אם  -כי ברור שהמהגרים יצטרכו להפוך לנתינים

עות ' מאנים .

צ ' רצ ' יל פגש את מונטיפיורי בשנת  , 1839במהלך ביקורו של זה בארץ  -ישראל  ,והכיר את
תוכניותיו להתיישבות יהודית  .היתה לו אפוא סיבה להאמין  ,שהצעתו תתקבל  .במכתבו השני
( מה 15 -

באוגוסט

) 1842

הציע צ ' רצ ' יל  ,שיהודי בריטניה ביחד עם אחיהם מאירופה יפנו ללורד

.

אברדין  ,שר  -החוץ  ,וידונו באמצעים ליישום התוכנית ' אין צורך '  ,כך כתב  ' ,שארחיב את הדיבור
על התועלת העצומה שתצמח לעמך כולו מהגשמת [ מפעל ] חשוב

כזה ' .

23ן

תקוותיו של צ ' רצ ' יל נופצו  .ועד שליחי הקהילות של יהודי בריטניה דן בהצעתו  ,והחליט ,

שנימוקים קונסטיטוציוניים מונעים בעדו לנקוט צעדים כלשהם לגבי יהודים בארץ  -ישראל  .הוועד
היה ' משוכנע לגמרי '  ,כלשון ההחלטה ' שטובה רבה עשויה לצמוח מהגשמת כוונותיו של קולונל
צ ' רצ ' יל  ,אבל הוא סבור  ,שכל צעד בקשר לנושא זה צריך לבוא מכיוון כלל הציבור היהודי ברחבי

אירופה '  .והיה  ,אם זה ' יאמץ את ההצעה  ,יהודי בריטניה יהיו נכונים ומזומנים לתרום את חלקם
בתמיכה נלהבת

א

ביותר ' .

122

וולף ( לעיל  ,הערה

123

וולף ( שם )  ,עמ '

124

24י

, ) 118

עמ '

. 121 - 120

23 - 122נ .

וולף ( שם )  ,עמ '  , 123החלטה מ  8 -כנובמבר  . 1842על ועד שליחי הקהילות ראה  :י ' פרידמן  ,שאלת ארץ  -ישראל
בשנים  : 1918 - 1914מערכת היחסים שבין בריטניה  ,הציונות והערבים  ,ירושלים  -תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ ' , 47
הערה

. 27

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה הי  -ט

ח
התגובה הדו  -משמעית והמתחמקת של ועד שליחי הקהילות לא היתה מקרית  .יהודי בריטניה היו

רגישים למצב בני דתם בכל מקום בעולם  .הם גם התעניינו מאוד בשלום אחיהם בארץ  -ישראל ,
אולם תמיכתם נשאה אופי פילנטרופי  ,ותו לא  .הצעתו של צ ' רצ ' יל נשאה אופי שונה לגמרי  .הוא
קרא לתחייה לאומית של היהודים ולהגדרתם העצמית כעם  .הוא ציפה  ,שהם יתאחדו על בסיס
בינלאומי  ,יעתרו למעצמות האירופיות ויהוו ' גורם חדש בדיפלומטיה של המזרח '  .הוא הקדים את
הפילוסופיה המדינית של תאודור הרצל  ,אך יהדות המערב עוד לא היתה בשלה להכריז על

לאומיותה  .בבריטניה עמדו היהודים בשיא מאבקם לאמנציפציה  ,ושמחו לאמץ את הדוקטרינה
שעליה הכריזה הסנהדרין הגדולה בפארים

(8

בפברואר  , ) 1806ולפיה היהודים חדלו כבר להיות

;

הם חלק בלתי נפרד מהעמים שבתוכם הם חיים ,

גוף מדיני  ,ואינם מהווים יותר ישות לאומית

ונבדלים מהם רק

בדתם .

מאחר שהאמינו  ,אמנם בטעות  ,שכדי לקבל בבריטניה זכות  -בחירה

25ן

עליהם להגדיר מחדש את זהותם  ,אימצו גם יהודי בריטניה את התפישה  ,שלפיה היהודים הם עדה
דתית  .לאומיות נתפסה בעיניהם כדבר כפירה מסוכן  ,שעלול להנציח את זרותם  .עוצמת הרגשות
בעניין זה באה לידי ביטוי בשנת  , 1917לפני פרסום הצהרת

בלפור .

26ן

מונטיפיורי היה יוצא  -דופן  .זמן קצר טרם מותו אמר  ' :אינני מצפה שכל בני  -ישראל יטשו את

טוב להם . . .

בתיהם במקומות שם

אבל ארץ  -ישראל חייבת להיות שייכת ליהודים וירושלים נועדה

להיות מקום מושבה של הממלכה [ כלומר  ,המדינה ] היהודית '  .אולם  ,בהיותו אדם מעשי  ,אמר גם

' קודם כל התחילו לבנות בתים בירושלים ; התחילו

מיד ' .

27י

:

פול גודמן  ,ביוגרף של מונטיפיורי ,

מציין  ,שמונטיפיורי ראה בעין יפה את רעיונו של צ ' רצ ' יל  ,שלפיו יהודים צריכים לכונן מחדש

מדינה יהודית בארץ  -ישראל  ,אבל חש ש ' טרם הגיע זמנה ' של תוכנית כזאת  .בינתיים הוא הפקיד

בידי צ ' רצ ' יל קרן להענקת מלוות לעניים ולהקמת מספר מפעלי תעשייה בארץ .
גם ד " ר אברהם בניש 29 ,י סופר ועורך  ,צעד לבדו באותו מסלול  .הוא נולד בבוהמיה ,
28ן

והיה בין

מייסדי אגודת סטודנטים יהודים באוניברסיטה בפראג  ,ששמה לה למטרה להפחן את רעיון כינונה

מחדש של קהיליה יהודית בארץ  -ישראל  .אחר  -כך ייסד אגודה דומה באוניברסיטה בווינה  .בפריס
פגש בכרמיה  ,ובשנת

עבר ללונדון  ,כשהוא מצויד במכתבי המלצה ממשפחת

1841

רוטשילד .

בביתו של מונטיפיורי פגש בקונסול יאנג  ,והלה הציע לו  -לבקשת הרוזן קנינג  ,השגריר

בקונסטנטינופול  -שיגיש תזכיר  .בניש סבר שאנגליה נמצאת במצב נחות מאוד בארץ  -ישראל ,
שכן בעוד צרפת ורוסיה אינן חסרות בני חסות  ,הרי מספר הפרוטסטנטים שהיו זכאים לחסות
בריטית היה זעום  .הוא ראה את הפתרון למצב זה בהקמת מושבה יהודית בחסות

125

פרידמן ( שם )  ,עמ '

126

פרידמן ( שם )  ,עמ '

. 44 -42
. 243 - 227

127

וולף ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ ' , 267

128

 . 113 - 114קק  . Goodman , Moses Montefiore Philadelphia 1925 ,ץ

129

. 276

.

' בניש  ,אברהם '  ,אנציקלופדיה עברית  ,ט  ,עמ ' 152 - 151

והביבליוגרפיה המובאת שם  .על בניש וחוגו בשנות

השלושים והארבעים ראה  :נ " מ גלבר  ' ,אגודות סטודנטים באוסטריה וגרמניה בשנות
( תש " י )  ,עמ '
130

בריטית .

30ן

. 130 - 106

מסמך הנושא את התאריך

3

בינואר

1842

בלונדון ; מצורף ליאנג אל קנינג בלונדון ,

. 246 - 212

, ' 1842 - 1836

שיבת ציון  ,א

הוגש למשרד החוץ באמצעות הקונסול יאנג  ,אשר שהה באותה עת
13

בינואר

78 / 501 , 1842

לנו

 , PRO ,מובא אצל חיימסון  ,א  ,עמ '

המסמך פורסם בשנית בלוויית הערות ; ראה Baron , kAblaham Benisch 's Project for :

s . w.

וקע

)

~
ofJacob

ישעיהו פרידמן

' Ihe Voiceשהוא היה אחד מעורכיו

בניש הוסיף להפיץ את רעיונו ללא לאות בעיתון

עד  , ) 1838ובשבועון  Jewish Chronicleשייסד וערך ( , 1869 - 1854

( 1841

. ) 1878 - 1875

אבל קולו

במדבר .

נותר כקול קורא

היו בריטים שרגישותם לנושא עלתה על זו של יהודים  .אחד האנשים שהושפעו מבניש היה
לויטננט  -קולונל ג ' ורג ' גאולר  ,לשעבר מושל ונציב בדרום  -אוסטרליה  .בספרו
( 7845

,

of

and the East

-

שכותרת  -המשנה הקולעת שלו היא

or

the Mi~ eries ofAsiatic Turkey

'= Sensible

/

Tranguilization

Sober and :

Ihe-

הוא מגיע למסקנה  ,שכדי להציל את

.

המזרח מ ' ניוונו הנורא '  ,יש ' חשיבות רבה ' ליישוב ארץ  -ישראל בידי יהודים ' ישנה ארץ פוריה ,

שתשע עשיריות ממנה עומדות בשממונן  .ובמקום אחר ישנם בני תרבות  ,המעוניינים להפוך את
הארץ הכמעט שכוחה הזאת לבית

קבע ' .

הוא מציין שלושה תנאים הכרחיים ליישוב הארץ

:

בטחון  ,אמצעים נאותים ונכונות מצד המתיישבים המיועדים  .ההתיישבות צריכה להיות הדרגתית ,
בהסכמת ממשלת תורכיה  ,אבל תחת חסות בריטית  .המדינות הנוצריות יצטרכו להושיט עזרה
למפעל זה  ,הן כפיצוי על העוולות שנעשו ליהודים בעבר  ,הן מתוך הכרת  -תודה על ערכי הרוח
ועיקרי הדת -שירשו מהם  .גאולר סבר  ,שעל ממשלת בריטניה להשיג למטרה זו מענק של ארבעה
מיליון לירות שטרלינג
שמונה

שנים

מהפרלמנט  .י3ן

מאוחר

יותר

אימפריאליסטיים  .בנאום שנשא

ניכרת

ב 25 -

בהשקפותיו

בינואר

1853

של

גאולר

של

השפעה

שיקולים

הכריז  ,שאנגליה אינה שואפת להרחיב את

הטריטוריות שלה  ,אלא שהיא זקוקה ' באופן הדחוף ביותר . . .
והבטוחים ביותר אל הטריטוריות שכבר נמצאות בידיה '  .באותו זמן התנהלה

לקווי תחבורה הקצרים
בניית מסילת  -ברזל

דרך מצרים לאורך הים האדום  ,נערך סקר לאורך עמק הפרת  ,ונדונה תוכנית לסלילת מסילת  -ברזל

נוספת  ,דרך ארץ  -ישראל ולאורך נתיב -הסחר הקדום של המזרח  ,אל המפרץ הפרסי  .גאולר סבר ,

שיש לפתח את מצרים וארץ  -ישראל  ,שהיו קשורות זו לזו  ,ובין שתיהן עבר נתיב המסחר של
הבריטים אל המזרח הרחוק  .למצרים תדאג בריטניה  ,אבל את ארץ  -ישראל יוכלו להחיות רק ' ילדי
האדמה האמיתיים  ,בני -ישראל ' 32 .י גאולר היה האנגלי הראשון שתפס את החשיבות הגאופוליטית
של ארץ  -ישראל כחוליה מקשרת בין מצרים למסופוטמיה  .גנרל דמונד ברו ) ( Barrowהחיה את

"

התפיסה הזאת בשנת  , 1915ומאותה עת ואילך היא נשארה גורם קבוע בדוקטרינה האסטרטגית של

בריטניה .

133

ד " ר תומס קלארק  ,סופר ופובליציסט  ,העלה השקפות דומות לאלה של גאולר  .הוא טען ,

 8 . ( , Jewish Studiesס )  . Marxג ש s . w . Baron
 . 72 - 85קק  . Kohut, New York 1935 ,ג0 ' George .
)

"

"

במרץ לחיסול המצב של העדר זכויות ליהודים .
131

"

 , Memoryכניש

"

) 3 . Gawler , Tranquilization of Syria and the East. . . The Establishment Of J
! , ewish (Jolonies
'ש  he 70על גאולר
 . 8 , 9 , 12 , 30 -31קק  . Pa[estinet London 1845 ,על ההשפעה שהיתה לעיתון

ראה שם  ,עמ '

עע

,

"

(  Palestine ) 1842ת ] Jewish Colonization

ייסד את האגודה האנגלו  -יהודית ונאבק

'

. 14 - 13

"

~

ראה גם מ ' קדם  ' ,פעילותו של ג ' ורג ' גאולר למען הקמת מושבות יהודיות בארץ ישראל ' ,

קתדרה  ( 33 ,תשרי תשמ " ח )  ,עמ '  ; 106 - 93הנ " ל  ' ,ג ' ורג ' גאולר  :מבשר ציון שנשכח '  ,מעלות  ,יג ( ינואר
עמ '  ; 10 - 3ג  :קרסל  ' ,תוכניות לישוב ארץ  -ישראל '  ,אחדות העבודה  ,ד ( חש " ו )  ,עמ ' . 380 -377

)

132

 . 49ק ' Prospects, London 1853 ,צנןGawler, Syria andl

לארץ  -ישראל .

133

' סוריה ' כשם נרדף
פרידמן ( לעיל  ,הערה  , ) 124עמ '

, 31 - 30

. 34

. )3 .

, ) 1982

גאולר  ,כמוהו כשאר בני דורו  ,השתמש במונח

,
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ישראלי הצעיר
,

4

שגדולת אנגליה טמונה במסחר  ,וכיוון שהיהודים הם עם של סוחרים במהותם  ,יהיה זה טבעי

' ליישב אותם לאורך דרך  -המלך של התחבורה

לארץ  -ישראל תחת חסות בריטית  .והוא מוסיף

והיה

הקדומה ' .

עתה  ,יותר מתמיד  ,דרושה שיבתם

:

אם תסולק המעצמה העות ' מאנית  ,ישוב וייפתח ללא דיחוי נתיב הסחר הקדום הזה .

שוב יזרום המסחר בנתיבו הקדום דרך סוריה ועמק הפרת  . . .ומי מתאים יותר לקבל

לידיו את חילופי הסחר בין מזרח למערב ? . . .
עצמאי ונמרץ  ,החדור ברגש לאומי עמוק  . . .עם

סוריה תהיה בטוחה רק בידי עם אמיץ ,
כזה הם

היהודים . . .

לאומיותם וארצם  ,ושום כוח שבעולם לא יוכל לקחתם מהם
בשנת

1847

השיבו להם את

אף  -פעם .

34י

הופיע רומן מאת בנימין ד ' ישראלי  ' ,טנקרד '  ,שביטא את כמיהת המחבר לחידוש

שלטון יהודי בארץ  -ישראל  .אין שום רמז לכך שד ' ישראלי הכיר את ספרו של גאולר  ,שהוזכר
לעיל  .למרות היותו ריאליסט מושבע  ,היה באופיו של ד ' ישראלי קו רומנטי  .בשנת , 1831 / 1830
והוא בן עשרים וחמש  ,ערך את טיולו הגדול למזרח והשתכר

מזוהרו .

35ן

רושם עמוק במיוחד

הותיר בו הביקור בירושלים  .אמונתו במורשת המסתורית של עמו  ,אהבתו הרומנטית לשמות

היסטורהם בעלי צליל מרשים  ,דמיונו האקזוטי  -כל אלה התעצמו במהלך השבוע שבילה
שם ,

36ן

והניבו את הרומן הראשון שלו  The Wondrous Tale ofAhy ) 1833 ( ,על דוד אלרואי בן
1

.

134

Relation 10 the Nearest

"

Viewed

 . 12 - 15קק Manchester 1861 ,
135
136

 1982תס חס ] 7830- 7837 ,
67

"

". . .

Land

/

"

אד

 .ק Blake , DisraelL London 1956 ,

67
 the Restoration ftheחס Th . Clarke , Inda andPalestine:
10

. Routes

מצוטט אצל סוקולוב  ,א  ,צמ '

. 139 - 138

Blake, Disraelis ' Grand Tour: Benjamin Disraeli and the-

.א

.א

ישעיהו פרידמן

המאה הי " ב  ,שהכריז על עצמו כמשיח  ,והתכוון להשיב את ירושלים ליהודים  .עם כל היותה
אקסטרווגנטית ואבסורדית שיקפה העלילה את חלומותיו של ד ' ישראלי עצמו

;

הזדהותו עם

גיבורו היתה שלמה  .הביוגרפים שלו  ,מניפני ובקל אומרים  ' ,ייתכן שחלפה במוחו המחשבה ,
שהיעד האמיתי של השאיפות הפוליטיות שהחלו להתגבש בקרבו  ,יהיה לזכות מחדש בארץ
הקודש למען העם הנבחר ולהשיב את מלכות יהודה '  .הקטע הנוקב ביותר בספר הן אולי המלים
ששם בפי הכוהן הגדול יבסער

:

אתה שואלני מה רצוני ; ותשובתי  -קיום לאומי  ,שאין

לנו . . .

ארץ הבחירה  . . .בית -

המקדש  ,כל אשר אבד לנו  ,כל מה שכמהנו אליו  ,כל אשר לחמנו למענו  ,ארצנו היפה ,
תורתנו

הקדושה . . .

ומנהגינו

העתיקים .

37ן

עם הופעת הרומן השני שלו  ' ,טןקוד '  ,כעבור ארבע  -עשרה שנים  ,כבר לא היה ד ' ישראלי צעיר נוח

להתלהב  ,אלא דמות ידועה בחיי הציבור ומראשי הפוליטיקאים הבריטים  .המחשבה על שיבת

היהודים לארץ  -ישראל הוסיפה לקסום לו כל הזמן  .בינואר
לורד סטנלי ,
הדוכס מדרבי

נזכר לורד סטנלי )  , ( Stanleyתת

1851

שר  -החוץ ולימים הדוכס החמישה  -עשר של דרבי  ,בדברים שאמר ד ' ישראלי במהלך שיחה

_

שוחק  -כח  ,נ כ  ,צ  ,נ  , ,ופ  ( ,ם

( ) 1893 - 1826

,

:

הוא דיבר עימי ברצענות רבה ובולטת על נחטא השבת היהובים

לארצם . . .

הוא הסביר את

פרטי תוכניתו  .הארץ  ,כך אמר  ,שופעת אפשרויות טבעיות  -חסרים לה רק כוח עבודה ,
והגנה על העובדים

אפשר לרכוש מתורכיה את הבעלות על הקרקע

;

הרוטשילדים ובעלי  -הון יהודים מרכזיים יעזרו כולם

;

;

הכסף יזרום

הקיסרות התורכית

;

מתמוטטת ;

ממשלת תורכיה מוכנה לעשות הכל בעד בצע כסף ; צריך רק להקים מושבות עם זכויות
על הקרקע והגנה מפני התנכלויות  .שאלת הלאומיות יכולה להידחות עד לאחר שאלה

יושגו  .והוא הוסיף  ,שרעיונות אלה רווחים מאוד בעם  ,ומי שיוציאם אל הפועל יהיה
המשיח הבא  ,גואל אמיתי

לעמו .

סטנלי מציין  ,שד ' ישראלי אמר את הדברים ' כמי שמתכוון להם במלוא

שד ' י שראלי נותן את דעתו לעתים קרובות על נושאים שקשורים

הרצינות . . .

ליהודים ' .

38ן

אין ספק ,

ואולם  ,ד ' ישרא לי

מעולם לא נקט  ,ואפילו לא ניסה לנקוט  ,צעד מעשי בעניין זה  .הדבר תמוה  ,מה עוד שהוא היה  ,לפי
תיאור הביוגרף שלו  ' ,כולו מקשה

אתת . . .

הרומנים שלו היו חלק מהפוליטיקה שלו  ,ואשר

לפוליטיקה שלו  ,לעתים דומה היה שנולדה מהרומנים
בנימין
לורד

ד ' ישראלי ,

שנקרתה לו בשנת

שלו ' .

39ן

הוא יכול היה לנצל את ההזדמנות

 , 1878כשנדונה בקונגרס ברלין שאלת המזרח הקרוב .

140

מדוע ביקש ד ' ישראלי

?

על שאלה זו לא ענו

ביקונספילד בתור גמול על שירותיו לתורכיה את קפריסין  ,ולא את ארץ  -ישראל

( 881 - 1804ו )

ההיסטוריונים עד

היום .

יעדיו העיקריים של ד ' ישראלי היו הרחקת רוסיה מהדרך להודו והבטחת קיומה של הקיסרות
העות ' מאנית באזור איסטרטגי חיוני  .כיבוש ארץ  -ישראל בידי בריטניה לא הוצא מכלל אפשרות ,

אם כי רק כאפשרות אחרונה  ,לקידום פני פלישה רוסית אל החלק האסייתי של תורכיה  .העניין
)( 8

137

.

015 , Londonץ 6

ofBenjamin

DisraeIL

'William 4 . Moneypenny 1 George 8 . Buckle , The

 ; 1804 - 1837הציטוט מתוך קובלר ( לעיל  ,וערה  , ) 2עמ '
138
139

140

מצוטט אצל  . 32- 33קק 1978 ,

בלייק ( לעיל  ,הערה
על

כך ראה

 , ) 136עמ '

London 1938 :

Sussex

,

. 73

'Disraeli, Derby and the Conservative

. 220

of Berlin and A/ter,

Medlicott , The Congress

4 .ל .

(]

Vincent ) 0 . ( ,

"

.נ

תוכניות בריטיות ליישוב יהודים במאה הי " ט

מובהר במכתב שכתב לורד סליסבורי )(  , ( Salisburyשר  -החוץ של ד ' ישראלי ושופרו הנאמן ,

במאי

, 1878

לסר אוסטן ליארד  ,השגריר הבריטי בקונסטנטינופול

:

ב 10 -

' ניאלץ לבחור ביך שתי

אפשרויות  -להניח לרוסיה שתשלוט על ארץ  -ישראל ומסופוטמיה  ,או לקחת את הארץ בעצמנו ,

ושתי האפשרויות קשות ' .

ן4י

אבל סליסבורי וד ' ישראלי הצליחו יחדיו לשלול מרוסיה את הנצחון

הדיפלומטי שהשיגה בסן סטפנו  ,ומנעו בעדה לכבוש את

קונסטנטינופול .

הסכנה שתורכיה

ומסופוטמיה יפלו לידי רוסיה סולקה אפוא  ,אך עדיין היה על הבריטים לכלכל את צעדיהם

בזהירות  .תביעה לקבל לידיהם את ארץ  -ישראל היתה נותנת קלף בידי הרוסים  ,מרגיזה את צרפת ,
ועלולה היתה להחיש את התפוררות תורכיה  .השגת קפריסין לא גררה סיכונים כאלה  .עם זאת ,
' סביר להניח  ,שד ' ישראלי ראה בהשגת קפריסין לבריטניה צעד שיביא  ,במוקדם או במאוחר  ,את

ארץ  -ישראל וסוריה לתוך מעגל שליטתה של
ד ' ישראלי בכל לבו

בריטניה ' .

במשא  -ומתן שניהל לורנס אוליפנט '

4ן

42י

ראוי לציין  ,שבשנת

תמך

1878

עם ממשלת תורכיה על ייסוד מושבה

יהודית ממזרח לנהר הירדן  .בעומק לבו היה ד ' ישראלי ציוני  .ואם לא ניסה להעניק לחלומותיו
תוכן מעשי  ,היה זה משום שבתקופת חייו לא נמצאה הזדמנות נאותה לעשות מעשה מבלי להפר
את

הסטטוס  -קוו .
בעיתון  10 ( The Spectatorבמאי
'
לא כל בני דורו היו מרוצים  .הדברים הנמרצים ביותר הופיעו

 , ) 1879בבוחנו כיצד טיפל ד ' ישראלי בשאלת המזרח

:

אילו היה משחרר את ארץ הקודש ומשיב אליה את

היהודים  ,כפי שיכול היה לעשות ,

.

במקום להתעסק ברומלה ואפגניסטן  ,אזי היה מת כדיקטטור 44י

ובעקבות פרסומה של הצהרת בלפור כתב אותו עיתון

:

יישוב יהודי גדול ומשגשג בארץ הקודש תחת פיקוחה של בריטניה  ,בעלות  -בריתנו
ואמריקה  ,יתרום לשלום וקידמה במזרח הקרוב  ,ויעלה אפוא בקנה אחד עם מדיניות

בריטניה .

45י

באותה עת כבר הגיעה ממשלת בריטניה למסקנה  ,שיהיה זה יותר מעשי לתמוך בשאיפות הציוניות
כהצדקה לפירוק הקיסרות העות ' מאנית  ,מאשר כמשענת
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 . 13דברים אלה נעשו למוטו של כתב  -העת של הוועדה הבריטית -

)217

תאמרג כמובן ,מתוך גישה חיובית .

ונ

()

העברית החדשה בהתגבשותה

:

לשון באספקלריה של חברה
שלמה מורג

א
בבואנו לסקור  -את תולדותיה של העברית החדשה הרינו רואים בהן שלוש תקופות עיקריות
-

:

מראשית ההתיישבות  ,שניצניה בהקמת המושבות הראשונות בשנת  , 1882ועד סופו של השלטון
העות ' מאני בשנת  ; 1917מתחילתה של תקופת המנדט ועד להקמת המדינה ; ומאז ועד היום  .טבעי

הדבר  ,שתקופות אלה מקבילות לשלושת הפרקים הגדולים שבקורות העם בארצו במאת השנים
 -האחרונות  .קיימת גם הקבלה  ,ודבר זה כמעט שאין צורך לאומרו  ,בין ההיסטוריה של היישוב

והמדינה לבין תולדות הלשון בתקופות הללו  .שלבי הביסוס היסודי  ,ההתגבשות  ,בדרגיה השונים ,
צבירת  -האון להתמודדות והמאבקים רבי  -העוצמה  ,שהביאו בסופו  -של  -דבר לכך  ,שאוכלוסייתה

היהודית של ארץ  -ישראל הוכפלה תוך מאת השנים הללו פי מאה ועשרים  ,י והיא חיה בתוך מסגרת
מדינית עצמאית ומקיימת תרבות משלה  -שלבים אלה  ,ניתן למצוא להם מקבילים בתולדותיה
של העברית במאת השנים האחרונות  .ועוד יש לומר  ,שההיסטוריון הרואה את התופעה של שיבת
עם לארצו  ,אחרי דורות של פיזור בעמים  ,כיחידאית בקורות האומות  ,יראה גם את התופעה של
תחיית העברית כיחידאית בתולדות

הלשונות .

המושג ' תחיית ' העברית צריך הבהרה  .העברית לא היתה לשון מתה גם במשך מאות השנים

הארוכות שבהן שפות הדיבור הרגילות של קהילות ישראל בתפוצות ואף בארץ  -ישראל  ,היו

לשונות יהודיות ( יידיש  ,ספרדית  -יהודית  ,ערבית  -יהודית בלהגים שונים ועוד לשונות כיוצא

באלה ) .

שימושה של העברית בכתב  ,כלשון של ספרות ענפה ואף כלשון איגרות של חיי יומיום ,

גלוי וידוע  .אבל גם כלשון דבורה  ,כמהות הגויה  ,היתה העברית קיימת בכל אותם

הדורות .

קהילות ישראל כולן קיימו את המורשת של העברית הדבורה  ,ההגויה במבטא  -פה  ,כשהיא

נתונה בשני מגבשים  .אחד הוא המגבש שניתן לכנותו ' המגבש העברי הקלאסי '  ,והוא בנוי מספר
רכיבים  :מסורת הקריאה של הקהילה במקרא  ,ובעיקר בתורה  ,בפרקי ההפטרות  ,בחמש המגילות
ובספר תהילים

;

מסורת הקריאה של הקהילה בספרות שלאחר המקרא  ,ובעיקר במשנה  ,כמות

שהיא ובבואה בתלמוד הבבלי ; מסורת ההגייה והתצורה בתפילה ; שיטת הניקוד שנתקבלה בעדה

ודרכי מימושה על  -פה ; והידע הלשוני והספרותי  ,רוצה לומר מידת ההבנה הדקדוקית והמילונית

*

עיקרי הדברים נאמרו בהרצאה השנתית
באוניברסיטה העברית  ,בתמוז

70
1

מתקדמים
על  -שם משה סטרוסטה  ,מטעם המדרשה ללימודים

תשמ " ח .

אוכלוסייתה היהודית של ארן  -ישראל בשנת  1882מנתה
נפש  .לעניין אוכלוסייתה של אוץ  -ישראל בתקופה זו ראה  :י ' בן אריה  ' ,אוכלוסיית ארץ ישראל וישובה ערב
כ 30 , 000 -

מפעל

ההתיישבות הציוני '  ,י ' בן  -אריה  ,י ' בן  -ארצי

של אוץ  -ישראל  ,ירושלים וכשמ " ח  ,עמ '

. 15 - 1

נפש  ,מתוך אוכלוסייה כוללת של

וח ' גורן ( עורכים )  ,מחקרים בגיאוגרפיה

כ 50 , 000 -

היסטורית  -יישובית

 ,רק

עברית '  ,מלים של

קדיש יהודה סילמו

( . ) 1928
עממית

רק עברית
רל עלאית

דק עיך

dSib *~atb

'ח ,

4:
.

ךק עכר ת  .עור
עקרית ,

.

ת!

עדרית  ,עברית !

ייך4רד

עדרית ,

י4סשלד

עיךת,
רק

י4כ4קף

עןדית ,

יישקף

עתלית ,

שף  -ע4ה יז -

ע-

י-

ונ "

ך

שטית וט.

רק עברית

-

ובעיךף

עפרית ,

וינירף

עכרית ,

וכ /

רק עברית

ובחפמף עכרית,

 -וכשבתף עברית ,

ובגלומן עכדית ,

ובליהף

רק עברית וכן

מיף

עברית ,
רק עברית

עכךית ,

וכפרף עכרא ,

ו4זכרף עכךית ,

וקגץ9ף עכךית,

*

רק עברית

וכף.

וכ /

רק עכרית

וס.

וכ '.

הנעימה -

שלמה מורג

והידיעה הספרותית  -הטקסטואלית  .שיעורו והיקפו של המגבש העברי הקלאסי שונים היו מקהילה

לקהילה ומעדה לחברתה  -הכול לפי מידת יציבותה ומעלת יוקרתה של תרבותה המסורתית .
ואין צריך לומר  ,שאף בני הקהילה לא נשתוו כולם במגבש העברי הקלאסי שנשאוהו עימם  .בין כך
ובין כך  ,אין אתה מוצא קהילה מסורתית שהיא נטולה מימד זה של עברית .
( סוציולינגויסטית )

מבחינה בלשנית  -חברתית

נוצרה בעדות ישראל לחטיבותיהן מערכת דו -

לשונית מיוחדת  :לשון הדיבור הרגילה מכאן ולשון התרבות המסורתית  ,העברית  ,מכאן  .זהו מצב

נדיר יחסית של יחס דו  -לשוני  ,דיגלוסי  .מונח זה  ' ,דיגלוסיה '  ,משמש לציון קיומם של שני טיפוסי
לשון בפיו של אותו הדובר  ,כשבטיפוס אחד הוא משתמש בנסיבות חברתיות מסוימות  ,ובמשנהו

בנסיבות אחרות  .ודוגמאות לכך הערבית המדוברת המשמשת ליד הערבית הספרותית למחצה  ,או
להגיה הגרמניים של שוויתן המשמשים ליד הגרמנית הספרותית  .מעמדה של העברית ביחסה אל
לשונות הדיבור של קהילות ישראל היה שונה

:

בחברה המסורתית היא היתה מעין לשון תרבות

עילית  ,ועם זאת  ,לשון שלא היתה מדוברת בנסיבות חברתיות

רגילות  .הידע
2

של העברית  ,ולצידו

הידע של הארמית  ,העניקו לבן הקהילה את היכולת  -שבכוח לקרוא במקרא ובספרות שלאחריו לפי
מסורותיה של העדה

;

ולתלמידי  -חכמים ויודעי ספר  -גם יכולת להבין את הטקסטים  .יכולת -

שבכוח זאת שימשה מדד חשוב ליוקרתו של היהודי בקהילתו  .משום כך  ,אין לראות ביחס בין
המגבש העברי הקלאסי לבין לשון הדיבור של הקהילה יחס דיגלוסי רגיל  ,אלא יחס בין מצבור של

ידע לשוני  ,שהשימוש בו נעשה לשם מילוי צרכיה התרבותיים  -המורשתיים של החברה  ,לבין

לשון  ,המשמשת לדיבור רגיל  ,יומיומי  .ליחס כזה נקרא בשם

' סוציוגלוסיה ' .

לצדו של המגבש הקלאסי קיימו עדות ישראל מגבש עברי אחר  ,עדה עדה ומגבשה  ,ואותו נכנה

' המגבש העברי המשולב ' .

בקרב הלשונות היהודיות נתקיימו אלפי מלים עבריות וארמיות ,

ביטויים וצרפים  ,מקראות ורמזי מקראות  ,תיבות מן המשנה ומן התלמוד  ,ואף מלים רבות שנתהוו
בימי הגלות הארוכה  ,בין התהוות שבצורה  ,בין התהוות שבמשמע  ,בין התהוות שבצורה ובמשמע

כאחד .
דרך  -כלל נוטים אנו לחשוב שמלים עבריות אלה  ,שקנו להן אחיזה של ממש בלשונות הדיבור
והן מהוות יסודות רגילים במילוניהן  ,מתחום הדת וחיי המורשת הן באות  ,ודוגמה להן ' שבת ' ,

' חתן '  ' ,כלה '  ' ,חתונה '  ' ,גט '  ' ,שמיטה '  ,אבל אין הדבר כך  .היסודות העבריים הללו משמשים בכל
תחומיו של המילון  ,לצורך הבעת המוחשי והמופשט בכל שדות המשמעות  .אנו מכנים מגבשים
אלה ' משולבים '  ,משום שאין הם קיימים  ,בשימוש של הדובר  ,דובר דובר ועדתו  ,כיחידות לשון
עצמאיות  ,אלא רק כיסודות במערכתה הכוללת של לשון

הדיבור .

בלשון הדיבור הערבית  -התימנית  -היהודית של יהודי תימן  ,למשל  ,אנו מוצאים יסודות כגון

:

 ,בהוראת ' אתרוג ' ( משמעות שנתפתחה מתוך ההושענות של רס " ג  ,הנאמרות ביום השלישי
'

דמיי
של סוכות  ' :א ה בידם אתרוג דמיון לב  /שהוא מכפר על הרהור הלב ' ) ; ' להן ' בהוראת ' שליט ' ;
' ילף ' בהוראת~ ' עשה מלאכה ' ו ' צערוריה ' בהוראת ' כאב '  ' ,צער גדול '  .בלשון דיבורם הרגילה של
3

יהודי בגדאד  ,הערבית  -היהודית  -הבגדאדית  ,ישנן מלים כגון

:

' צרעת ' בהוראת ' כל מיני מחלות '

/2

2

ראה מאמרי  ' :העברית כלשון עברית של תרבות  :תהליכי גיבוש ומסירה
עמ '

3

ראה

בימי  -הכיניים '  ,פעמים  ( 23 ,תשמ " ה ) ,

. 21 - 9
:

י ' רצהבי  ,אוצר לשון הקודש שלבני תימן  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ '

כ -כא .

העברית החדשה בהתגבשותה

וגם ' אדם שפגיעתו רעה ' ; ' 2בורה '  ,והיא המלה ' קבורה ' בהוראת ' לעזאזל '  ' ,לעולם לא אזכה לכך ' ,
ו ' מצנה ' בהוראת ' מיטת המת בעת הלוויה '

בארמית המדוברת בפיהם מלים כגון

;

4

יהודי קהילת זאכו שבכורדיסתן העיראקית משלבים

thamma's :

והיא

' חומש '  ,במשמע ' ספר בכלל ' ;

' שמעתי '

והיא מלת  -כינוי ל ' אישה צייתנית  ,כלה השומעת בקול חמותה ' ; ' מעוגנת ' )  , ( mi 'uggenesשלבד
ממשמעה המקורי  ,כלומר ' עגונה '  ,הוראתה גם ' כל דבר שנשאר זמן רב ללא שימוש ' וכן ' לא אסור

ולא מותר ' ' .
שבו נהגי

בספרדית  -היהודית מצויות מלים

כגון  ' :מךניבו ' ( טת1תז ) 8והוא

כינוי ליום חמישי ,

לשלם את השכר השבועי  ,ורימוז כפול כאן  -לשמחתו של המקבל את שכרו ולשיר של

יום חמישי בשבת ( תהילים פא )  ,שבו היו הלוויים אומרים בבית
' חותם ' בהוראת ' החלטה סופית '

באותה

;

המקדש :

' הרנינו לאלהים עזנו '

' מטמון ' בהוראת ' כסף ' ו ' הם המדברים ' ( השווה  :שמות ו

;

כז )

הוראה " .

היידיש משופעת כידוע במלים עבריות וארמיות  .דוגמאות אחדות מן המגבש העברי המשולב
בה  ' :אדם ' )  , odomכגון באמרה ' לא ישנה אדם מאכסניה

שלו ' ) ;

' בעל  -תקיעה ' )  , baltkiyeוצרפים

רבים אחרים שבהם מופיעה המלה ' בעל ') ; בעלן ( הגויה  ,לפי להגיה של היידיש ,
' חסידים '

; balon

) xsldim

 ,מנין '

;

) ; ( mayse

' רשע '

מרובה ' ) ;

ומן המגבש הארמי ,

בהוראת

) ; (roie

' ברצון '  ' ,בעונג

' רשעות '

רב ' ) .

( מ0צת1מן) .

) ; ( rivsos

למשל :

' שיעור '

' עבירה '
) ; ysier

' מהי א תיתי '

7

;

)

, baylon

' בזבוז ' ) ;

, baalgn
' מעשה '

 ,אן א שיעור '  ' ,ללא שיעור '  ' ,בכמות
;

)

מילולית

:

' מהיכן תבוא ' ,

~

דוד יודילוביץ
( 943 - 1863ו )

ידע העברית נמסר אפוא במרוצת הדורות בשני המגבשים  ,המגבש העברי הקלאסי והמגבש העברי
המשולב  .ודאי שאין מגבש אחד דומה לרעהו  ,אבל ישנן ביניהם נקודות מגע וקווי הישק  .בשניהם
היתה טמונה יכולת  -שבכוח  ,שעוצמתה מעבר למישור הסוציוגלוסי שהזכרנוהו  ,והיא שסייעה
למימוש השינוי שחל במעמדה של העברית בימי העלייה הראשונה
( - ) 1914 - 1903

( ) 1903 - 1882

והעלייה השנייה

תקופה החופפת בעיקרה לתקופה הראשונה בהיסטוריה של העברית

החדשה .

השינוי המהפכני במעמדה של העברית הלך ונתהווה כתולדת התחייה התרבותית  ,שנתחוללה
בעקבות השיבה לציון  .השיבה אל הארץ  ,ייסוד המושבות הראשונות  ,ולאחר מכן התחלת ביסוסו
של היישוב בארץ  ,הביאו עימם את השיבה של העברית  ,השיבה המלאה אל הלשון

הלאומית .

מונח זה  ' ,השיבה המלאה אל העברית '  ,נראה לי הולם יותר  ,מן הבחינה הבלשנית הצרופה  ,מן

4

ראה :

5

ראה

:

א ' בן  -יעקב  ,עברית וארמית בלשון יהודי בבל  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

. 213 - 2 ] 2
6

2 , ] 22ד, 1

. 173

י ' צבר  ' ,היסודות העבריים בניב הארמי שבפי יהודי זאכו בכורדיסטאן '  ,לשוננו  ,לח ( תשל " ד )  ,עמ '

.

למלים עבריות שבספרדית  -יהודית ראה  :ד ' בנבנשתי  ,מלים עבריות בספרדית  -יהודית  ,ירושלים תשמ " ה ; וכן
Madrid 1977

,

0Espagnol

"

du 7 4

.Dictionnaire

3 . Cantera) ,

Nehama (avec 18 collaboration de

:

.נ.

על קיומו של הצרף ' הם המדברים '  -כלומר המטבעות  ,המצלצלים  ,הם הקובעים  -בהוראת ' כסף '

בספרדית  -היהודית של מונאסטיר

( יוגוסלביה )

מסר לי מר ניסים

יושע .

אין צריך לומר  ,שלא הבאנו כאן אלא דוגמאות בודדות ורק מלשונות יהודיות אחדות  .המקורות הביבליוגרפיים

על הנושא הנדון מרובים הם  ,ואין טעם להביאם כאן  .בבחינות כוללות של הנושא ובניתוח מהותו של המגבש
העברי המשולב בלשונות יהודיות אחרות דנתי בהרצאתי ' המלים העבריות בלשונות היהודים  :מספר היבטים

כלליים '  ,בכנס על ' היסודות העבריים והארמיים בלשונות היהודים '  ,באוניברסיטת חיפה  ,ה '  -ו ' בניסן תשמ " ח .

73

הלשון
ועדעומדים
נס9ו .
חברי
העברית ,

( מימין
זוטא ,

לשמאל )  :ח " א

ק "י

סילמן ,

י

א'

אידלסון וא " ברור
יושבים  :א ' בן  -יהודה ,
קלויזנר  ,ד ' ילין וא " מ

י

;

'

ליפשיץ

המונח ' תחיית העברית '  ,ובוודאי מל המונח ' החייאת העברית '  ,שהרי ראינו שהעברית לא היתה כ4
עיקר לשון מתה בתקופת הגלות ארוכת הימים  .היא לא היתה לשון  -האם  ,לשון שבה דיברה האם
אל ילדיה  ,בקהילות ישראל בתקופה זאת  ,אבל לשון מתה לא היתה

.

את גישת היסוד הקובעת שהשיבה אל העברית היא בגדר האפשר מבחינת היכולת שבכוח
שבלשון  ,ואת הזיקה בין השיבה אל הלשון ובין השיבה לציון  ,הביע בצורה נוקבת אליעזר בן -

יהודה  ,במאמרו ' שאלה לוהטה '  ,שנתפרסם ב ' השחר '  ,בט ' בניסן

תרל " ט

המאמר מוקדש לשאלת גיבושה של הלאומיות ( בלשונו של בן  -יהודה

(. ) 1879

9

עיקרו של

' הלאומות ' ) ולא לשאלת

הלשון ; הלשון היא אמצעי לכינונה של הלאומיות  ' :כי יש לנו שפה אשר בה נוכל לכתב עתה ככל

העולה על רוחנו  ,וגם לרבד בה יש לאל ידנו אם אך נחפץ '  .ובמקום אחר  ' :לשוא יהיה כל עמלנו כל

8

לעניין מהותו של המושג ' תחייה ' לגבי לשון ראה  :ח ' רבין  ' ,מה הייתה תחיית הלשון ? '  ,א ' אבן  -שושן ואחרים
( עורכים ) ,

,

ספר שלום סיון  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '
_

140 - 125

( נדפס מחדש בקובץ המאמרים בעריכתייהעברית בת -

זמפו  :מחקרים ועיונים [ להלן  :העברית בת  -זמננו]  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  ; ) 45 - 16וכן . Rabin , :
ט ) 1 81 .ט  . 24 . Fishmanנ ' Language RevivaI and -_ Language Death ' ,
5 . ( , The' Fergusonian
.
Impacl 1
 . 543 -קק 1986 ,

Ch

 = ( 554העברית בת  -זמננו ,

74

"

York -Amsterdam

 . ]Internationalא
עמ ' נס( . ; ) 114 - 1

Handbook of ;the Science of

 . 1688 - [ 697קק  [ 988 ,עזסץ
9

Berlin -New

,

soci -Linguistics and the sociology ofLanguage

Ummon ,

.ט

' Language Revival ' ,

.

חג  sociolinguistics :ין 65ט) Mattheier

,

-Adonז4 - 88

. 1 .א 1

Dittmar

Language and society , Berlin -New

' שאלה לוהטה ' הוא השם שקרא בן  -יהודה עצמו למאמר  ,אלא שסמולנסקין  ,עורך ' השחר '  ,שינה את כותרתו
ל ' שאלה נכבדה

העברית החדשה בההגבשותה

עוד לא נתן מרכז

ללאמות . . .

לשוא כל עמל סופרינו להחיות את השפה אם כל העם יותר בארצות

פזורות בין העמים המדברים שפות שונות ' 0 .י

השיבה אל העברית  ,השאיפה לכוננה כלשון דיבור לכל עניין ודבר  ,היתה בעת  -ובעונה  -אחת
אמצעי למימושה של התחייה התרבותית מכאן  ,ואחד היעדים  ,המושאים החשובים ביותר של

תהליך התחייה מכאן  .ככל תהליך של תחייה תרבותית  ,של רנסנס  ,גם תהליך זה היה מעיקרו
המשך בוררני  ,אקלקטי  ,של מורשת

העבר  .יי

במעשה הגדול של מימוש השיבה אל העברית  -השיבה במלואה אליה כשפת  -אם וכלשון עם

 -נטלו חלק בני עלייה של אותם ימים  :בן  -יהודה  ,המכוון ואיש המעשה  ,שבראש עניינו עמדה

הדאגה לשיקומו של אוצר  -המלים לצורך סיפוקם של צורכי השעה ; המורים  ,שנשאו על שכמם

את המשימה של השבת תלמידיהם אל העברית ( בין הידועים  -בסדר א " ב  :יצחק אפשטיין ,
ישראל

בלקינד  ,יהודה גרזובסקי  -גור  ,שמחה חיים וילקומיץ  ,זאב טורקניץ  ,דוד יודילב " ן '  ,דוד

ילין  ,זאב יעב " ץ  ,מרדכי לובמן  ,יוסף בר " נ מיוחס  ,מרדכי

קרישבסקי ) ;

2ן

אישי  .ציבור  ,הוגים

וחוקרים ( ונזכיר מביניהם את אברהם משה לונץ  ,את יחיאל מיכל פינס ואת הסופרת נחמה
פוחצ ' בסקי ) ;

ולאחר מכן  -פועלים שבי גולה ובניהם של מייסדי המושבות ביהודה ובגליל  .אלה

היו חלוצי היצירה של הסמיוטיקה של התרבות המתהווה  ,והיה עליהם להתמודד עם בעיות שלא
היו לשוניות במובן המצומצם של המושג 3 .י היו אלה בעיות שעמדו במרכזה של התרבות

המקומית  -הילידית  ,ההולכת ומתהווה  -ועניינן יחסי  -הגומלין בין הלשון לחברה  ,בין הלשון
ובין הספרות  ,והבעתה בכתב של התודעה

הלאומית .

מנקודת מבטה של הסמיוטיקה4י  -היא תחום המדע החוקר מערכות של סימנים -
ה ' תרבות ' היא מכלול האמצעים

הסריסיים

( כלומר  ,אמצעים שהם סימנים ואותות לסוגיהם ) ,

העומדים לרשותה של החברה  ,כמהות כוללת  ,ולרשותם של הפרטים בתוכה  ,והמאפשרים ליצור

בה את דרכי התקשורת ולממש את הנסיבות התקשורתיות ( בין נסיבות מקובלות ורגילות  ,בין
נסיבות עתידיות  ,שלא נקרו עד כה )  .במוקד ההתמודדות עמדה השאלה של מציאת תחליפים
לתרבותם הסמיוטית המורשתית של העולים ארצה בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  .הצורך
במציאת התחליפים הסמיוטיים  ,כלומר הלשוניים וההתנהגותיים  ,נבע מעצם מהותה של השיבה

הישן .

לציון  ,ממעלת ערכיותה של אוץ היעד  ,מן ההנחה שהעולם החדש עדיף על העולם

ראייתם של העושים במעשה השיבה אל הלשון את התחליפים הסמיוטיים במכלולם לא היתה

אחידה במהותה  ,אבל פעולותיהם יקדו בלהט העברית המתחדשת  .במודע  -ואולי בעיקר שלא
במודע  -היה עליהם להוכיח שאכן יש בכוחה של העברית לשוב ולהיות לשון של

10

לניתוח תוכנו של מאמרו זה של בן  -יהודה ראה
 . 25 - 39קק 4 Symposium , Oxford 1981 ,

( = העברית בת  -זמננו  ,עמ '
11

ראה

מאמרי :

Lingua ,

 = ( 247 - 248העברית בת  -זמננו  ,עמ '
12

השווה לעניין זה

) [ . Mandel , ' Sheela Nikhbadah and the Revival of :

 , Eliezer Ben Yehuda :ן Silberschlag )) 6 .

Modern Hebrew ' ,

תן ' Planned and Unplanned Development

. ) ] 97 - 196

ד ' יודילוב " ן '  ' ,המורים הראשונים '  ,לקט תעודות לתולדות ועד הלשון והאקדמיה ללשון

העברית תך' ן  -תש " ל ולחידוש הדיבור העברי  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '
]3

14

.א

Hebrew ' ,

. ) 46 - 32

 .קק 8 ) 1959 ( ,
:

/

יומיום .

 [ 93 - 92להלן :

לקט

תעודות] .

ראה  :א ' אבן  -זהר  ' ,הצמיחה של תרבות עברית מקומית וילידית באוץ  -ישראל '  ,קתדרה ,
 = ( 181 - 165העברית בת  -זמננו  ,עמ ' . ) 98 - 77
השווה לעניין זה דבריו של

אבן  -זהר  ,שם .

16

( תש " ם )  ,עמ '

.

וחל

שלמה מורג

בסוף שנות השמונים נוצרה בירושלים המסגרת הארגונית הראשונה שמטרתה היתה הרחבת
הלשון

והפצת הדיבור העברי  ,והיא חברת ' שפה ברורה ' ( . ) 1889

חברה זאת הקימה  ,זמן קצר לאחר

יסודה  ,את ' ועד הספרות '  ,אשר שמו הוסב לאחר מכן ל ' ועד הלשון '  .האקדמיה ללשון העברית

היא  ,כידוע  ,יורשתו של ועד הלשון .
עד כמה עז היה המטען הרגשי בקרבם של העושים במעשה ממחיש לנו מכתב שכתבה הסופרת
נחמה פוחצ ' בסקי בג ' דחוהמ " ס תר " ן

( ' . ) 1889

ן

במכתב זה היא מספרת  ,ואני מביא את הדברים

בלשונה  ,על קבוצת אנשים שעלתה  ,בימי חול המועד  ,מראשון  -לציון לירושלים

:

שירה גדולה כשלושים איש הלכו בחוהמ " ס זה ירושלימה  -מי אשר לא ראה את
השירה בהלכה מראשון  ,לא ידע מה יקר זכרון ירושלים לבן ישראל  .בערב יום הראשון

של החג בשעה העשירית עליתי לרחוב הגדולה [ כך
עמדו שלושה [ כך

!]

!]

של הקלניא  .שם בראש הרחוב

עגלות עטופות אנשים נשים וטף  .רבים מהנוסעים הלכו עוד בחפן

הנה והנה  ,שפת קודש היה על לשונם והכרת פניהם ודבריהם ענו בהם איך תוקד בקרבם

האהבה לציון וירושלים . . .

השירה הזאת עשתה רושם עז בירושלים  .הם כולם יחדיו

הלכו תמיד  ,דברו עברית בחוצות  ,הלכו לבקר את גאוני ואדירי ירושלים  ,וכולם קבלו

אותם בסבר פנים יפות  .אך יושבי ירושלים כאשר ראו אותם כן תמהו  ' :גוים6י מדברים
בלשון הקדש '  .אמנם זה דבר בלתי נשמע עד

מרדכי לובמן
( 1857

היום . . .

גם חזיון ראו צעירינו על הבמה

אשר אותו העתיק ה ' יעללין חתן ה ' פינס  .כל התלמידים מדברים שם היטיב בשפ " ע

) 1895 -

[ בשפת עבח רק בהברה ספרדית  ,והם עשו על כל השומעים רושם חזק ונורא  .אחד
הצעירים אשר מסר לי את דברי החזיון בכה בכי תמרורים בדברו  .כל כך פעל עליו

החזיון  .מורי בית הספר חפצים גם פה [ בראשון  -לציון  ,ש " מ ] להציג את החזיון  ,אבל לא
תעלה בידינו למלאת את החפץ הזה כי קשה הדבר ממנו לעשותו  ,אף כי מדברים אנחנו
מעט מעט בלשון הקודש [ ההדגשה שלי  ,ש " מ ]  ,אבל להציג חזיון שלם כבד ממנו
הדבר

מאוד .

ג
המערכת הלשונית המסורתית של העברית באוץ  -ישראל בשנות השמונים והתשעים היתה עשויה ,

כיישוב עצמו  ,שתי חטיבות עיקריות  :החטיבה הספרדית והחטיבה האשכנזית  .החטיבה הראשונה
מגבשיה הקלאסיים והמשולבים היו של עדות  ,שמוצאן מארצות אגן הים  -התיכון  ,ואילו מגבשיה

של החטיבה השנייה  ,האשכנזית  ,מקורם היה במסורותיה ובלשונות הדיבור של מרכז  -אירופה

ומזרחה  ,בעיקר היידיש .

למרות הבדלי הגוון שבין המגבשים האשכנזיים  ,הם היוו מהות

שהמשותף ליסודותיה והמפריד אותם מן החטיבה הספרדית עלו במידה ניכרת על ההבדלים שבין
.

יסודות

אלה .

76

. 26 - 25

15

לקט תעודות  ,עמ '

16

תיבה זאת יש לקרוא בהטעמת

17

מחזה של ליליינבלום  ,המחזה העברי הראשון שהוצג באוץ  ,ראה

מלעיל .
:

לקט תעודות  ,עמ '

 , 25הערה

.2

גן הילדים הראשון
בראשון  -לציון
( ) 1898

דין הוא שנביא כאן נתונים סטטיסטיים אחדים על ' היישוב הישן ' הספרדי ו ' היישוב

הישן '

האשכנזי בירושלים במאה שעברה  .ואם  -כי נתונים אלה אינם אלא אומדן מקורב  ,יש בהם כדי
ללמד  .בשנת

ספרדים

1847

ו 1500 -

ולפי וורן -
מספרי הפוך

היו בעיר  ,לפי אומדנו של יהוסף שווארץ  ,בעל ' תבואות האוץ ' ,

אשכנזים ; 8י בשנת

4000
6000 :

ספרדים
ספרדים

1867

ו 6000 -
ו 4000 -

היו בה  ,לפי סויפט 9 ,י

אשכנזים .

20

אשכנזים .

4000

ספרדים

6000

יהודים

אשכנזים ,

ו 2000 -

אברהם משה לונץ קובע  ,לגבי שנת  , 1869יחס

ן2

מראשיתן של שנות השמונים היתה בירושלים חטיבה שלישית  ,קטנת מספר באותם הימים ,
שמגבשיה העבריים קדומים וצרופים ממגבשיהן של שתי החטיבות האחרות  ,היא החטיבה
התימנית  .העברית של עולי תימן שבירושלים עוררה עניין ופליאה בקרב מביני לשון ודקי הבחנה

שבין חכמי ירושלים  ,וטעם להביא כאן מדבריו של אברהם צבי אידלסון  ,אביו  -מייסדו של מחקר

המסורות המוסיקליות של עדות ישראל .

במאמר שנתפרסם בשנת תרס " ט אומר אידלסון ,

שהעברית היתה תמיד שגורה בפי בני העדה  ,אם  -כי לא ' כשפת חולין שמשמש בה האדם לצרכו
ולהנאתו  ,כי אם היתה הלשון הזאת קודש אצלם ודברו בה בבית הכנסת ובדברים שבקדושה  ,אבל
לצרכם משתמשים הם בשפת ערב והנשים אינן יודעות כמעט אף מלה מעברית '  .ועם זאת  ,עומד

אידלסון על היכולת  -שבכות של העברית שבפי בני תימן  ,והוא רואה בה שפה חיה  ' ,כי יכול כל
איש מהם להביע חפצו בה [ ההדגשה שלי  ,ש " מ ]  ,ונכר כי השפה אינה מלומדה אצלו  ,איננו

18
19
20
21

ספר

תבואות האוץ  ,ירושלים תר " ס  ,עמ '

. 273

,

.

.
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צ ' וורן  ,ירושלים של מטה ( תרגום ש ' הרן ; ההדיר ר ' זאבי )  ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ ' . 235 , 233
א " מ לונץ  ' ,ירושלים כארבעים שנה האחרונות '  ,לוח ארץ ישראל  ,סו ( תר " ע )  ,עמ '  . 24למקורות נוספים
היחס המספרי בין ספרדים לאשכנזים במאה ה "' ט ראה  :שור ( שם )  ,עמ ' . 658 - 657

 .ע 3.

בעניין

שלמה מורג

מתרגם ממחשבתו משפה זרה כמו יהודי אירופה '

,

2

אבל זעירה היתה החטיבה התימנית במספר

בניה  ,ואוזניהם של בני החטיבות האחרות לא היו כרויות לצלילי העברית שבפיה על דקות גוניהם .
לפיכך נשארו מגבשי העברית שלה נחלתה שלה לבדה .
השיבה אל העברית ניזונה ממגבשיה של החטיבה הספרדית  .הזיקה אל מגבשים  -אלה היו לה
צדדים בלשניים  ,אידאולוגיים ואסתטיים  .על שימושה של העברית כלשון דיבור בפי חכמי

הספרדים מעיד בן  -יהודה

עצמו :

23

הספרדים היו רובם בעלי צורה  ,בעלי דמות יפה  ,כולם היו הדורים בלבושם המזרחי ,
פרקם היה נאה  ,מנהגם נחמד  ,כמעט כולם סחו עם בעל החבצלת בעברית  ,והלשון היתה
שגורה בפיהם  ,טבעית  ,רבת  -מלים  ,רבת  -מטבעות של דיבור  -קבועות וההברה כל כך
מקורית  ,כל כך מזרחית

מתוקה .

24

על בני החטיבה האשכנזית הוא אומר את הדברים

הבאים :

המבקרים האשכנזים [ כלומר האשכנזים שביקרו אצל ישראל דב פרומקין  ,עורך

' חבצלת '] היו רובם ככולם בעלי צורה גלותית  .רק היותר זקנים שבהם  ,שהם באו
כשהאשכנזים היו עדין המיעוט בעדת היהודים  ,כבר ' התבוללו ' קצת בהספרדים ודמו
להם קצת  ,בלשון וגם במנהגיהם  ,והחותם הגלותי נמחק קצת גם מעל פניהם  .כולם
-

דיברו עם ר ' ישראל  -דוב אידיש  ,אך לכבודי שחו קצת גם בעברית  ,ובפי הזקנים שבהם
היתה הלשון שגורה וטבעית במידה מן המידות  ,ואף הם דיברו בהברה ספרדית  ,ומכל
מקום מיד שמעה אוזנך כי לא ספרדי

מדבר .

25

בן  -יהודה התרשם מכך שהעברית שבפי בני ' היישוב הישן ' הספרדי היא ' טבעית  ,רבת  -מלים ,

רבת  -מטבעות של דיבור קבועות  ,וההברה כל כך מקורית כל כך מזרחית מתוקה '  .אמנם אין הוא
מספר לנו על שיחה בקרב בני החטיבה עצמה  ,אלא על שיחה בין בניה לבין בן החטיבה
האשכנזית  ,ישראל דב פרומקין  ,בעל ' חבצלת '  ,אבל עם זאת היה כאן מימוש של היכולת  -שבכוח
לעבור מן העברית המסורה במערכותיהם של מגבשי החטיבה אל מישור הלשון המדוברת  .מעבר
זה חייב יציקה של יסודות ההגייה  ,התצורה והמילון של המגבשים אל תוך המישור התחבירי
ומערכת השיח  ,כלומר חייב בינוי של משפטים וגיבוש של

יחידות  -שיח .

הפגישה הנזכרת בין חכמי ירושלים הספרדים לבין פרומקין נתקיימה ימים אחדים לאחר בואו

של בן  -יהודה לירושלים ( הוא הגיע לעיר בין כסה לעשור תרמ " ב) .

מן המסופר עליה עולה לפנינו

עדות חשובה על שלבי הבראשית של המבטא של העברית החדשה  ,מבטא שנתהווה מתוך מיזוג

המערכת הפונולוגית של בני החטיבה הספרדית עם מקבילתה האשכנזית  .כבר קודם עלייתו ארצה
א " צ בן יהודה ( אידלסון )  ' ,יהודה תימן וזמירותיהם '  ,לוח ארץ ישראל  ,יד ( תרס " ט )  ,עמ ' 115

ומאמרי ,

22

ראה :

23

' אברהם צבי אידלסון ומחקר מבטאיה של העברית '  ,יובל  ,ה ( תשמ " ו )  ,עמ ' קם  -קסת  ,ובעיקר עמ '
לשאלת שימושה של העברית כלשון דיבור בשנים שקדמו לפעילותו של בן  -יהודה ראה  :ח ' רבין  ' ,מהותו של

;

קסא .

הדיבור העברי שלפני התחיה '  ,לשוננו לעם  ,בו ( תשל " ה )  ,עמ '
;  . 237- 252קק Sludies ] =751 , 17 ) 197% ,
Journal of

; 233 - 227
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24

בירורם המקיף של המקורות לשאלה זאת עדיין מחכה למחקר מסכם .
ר' סיוון  ,אליעזר בן  -יהודה  :החלום ושברו  ,ירושלים תשל" ב  ,עמ ' . 97

25

שם .

Contribution of

. 'The

נ

)

בא " י יוהר נכון לקבל את

ספג

המבמא הספררי

כי חיא מבמא אחינו המפרדים הרבים בא " י  ,ומפני כי האשכנזינ
הראשונים שהחלו להשתמש

(

בעברית בתור שפה חיה קבלו

כבר את המבטא הזה ,ומפני כי המביבה בא "י ,בערים
קרוב יותר

בכפרים  ,מדברת ערבית ,והמבמא הזה

וביחוד
למבמא

שוננו ;

הלשון הזאת ,האחות החשובה
;הספרדי  .עלינו לצרפו
ר) בקבלנו את המבמא ~

ולבמאו באפן הראוי
-

והנכון ,

_

-

:

-

-

ולנקות
(

-

'

האמצעי היוהר מוב אשר בו נוכל להשחפש

.

להפצת

המבמא הנכון אשר יאבל ,הוא כמובן בית ה ם פ ר ,כי רק
הוא יוכל לשימו ולקבעו בפי ילדינן  ,ורק על ידו יהיה אפשר
מנו  ,במבטא

כי הדור הבא  .ידבר עברית בארצנו  ,מרכז  ,הארוז
אחד אשר יוכל

להיות למופת לבני עמנו בכל "
ארצות פזוריהם.

וע" כ הנני חושב כי פה ,ב ' ספת מורי א " י ,

הוא המקום היותר

"

מסגל לדון בו על פרמי הקביעות הזאת  ,ולבוא אם תכף או אחרי

זמן לידי

המכסה מחלטת ,

1

חפצים הננו לקבל את המבטא

(

(

,

היותה  .נכון בלשוננו

אך טה הוא קנה הסדה אשר נקח לנו ' למד בו
כל אחד מפרמיו
למשל

לאמר

את

נכונות

הבה נהבוננה בדבר הזה  :רגילים

?

הננו

אפן במוי ה " חית " וה  ,עין " ובסבתא הספרדי

כי

הוא היותר נכון ומריק והיותר אמתי  ,סה הננו ( סקגים בזה
סג41ים ומדמים
_

*

הננו

אפן

כי

האותיות

בטוי

.

?

האלה

במבמא הספררי הוא הוא אפן במוין בפי אבותינו הקדמונים
והראיות

בעלי השפה הזאת ,

בם  .בערבית וביתר דחופות

(

י

לזה רבות הן :

השמיות מבטאים

מתןי

ראשונה  .כי

והכתיב
הרצאתו של
המבטא
בעברית ' ,
'

ן

את

האותיות

כאפן הזה ,ושנית מפני כי לו דמה בטוין ממש לבמוי

דוד ילין באסיפה

בכללית הןנייק

הכף

אלי

-

עמד בן " הודה על העובדה יטה דשות בץ בני העד ת השתות מתנהלת בעברת  .בזכרתהתיו הוא

מספר לנו על פגישתו בבית  -החולים בפריס עם לונץ  ,שנודע כחוקר הארץ ויישובה והיה גם מחברי
ועד הלשון הראשונים  .לונץ סיפר לו באותה פגישה כי
הציבורים היהודים בירושלים ספרדים  ,אשכנזים  ,מערביים  ,גרוזים ועוד מדברים אמנם
ציבור ציבור בינם לבין עצמם איש בלשון הארץ שבא משם אך בהיות שהם בבי ציבור
אחד מכירים בלשון בני ציבור זולתו הם מוכרחים בכל הזדמנות של צורך לדבר זה לזה

בלשון  -הקודש  ,ובשיחות חולין אלה גם האשכנזים משתמשים בהברה

26

ראה

:

שם  ,עמ '

. 79

הספרדית .

26
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העובדה שמעשה השיבה ניזון מן העברית של בני החטיבה הספרדית דווקא  ,נבעה גם

)

מגורם נוסף .

המערכת הדקדוקית של עברית זאת היתה שקופה בקוויה העיקריים  ,למרות בני הגוונים שבתוכה
אשר נבעו במקורם מהבדלי המוצא של בני החטיבה הספרדית עצמם  .מערכות השם והפועל על
נטיותיהם  ,תאמו בעיקר קוויהם את דקדוקה של העברית המקראית  ,שהיתה באותו עידן ראשון

מושאה הרצוי במובהק של השיבה  .משתי הבחינות האלה נבדלה החטיבה הספרדית במובלט מל
החטיבה האשכנזית  ,והדברים אמורים הן לגבי המגבש העברי הקלאסי של החטיבה הספרדית והן
לגבי המגבש העברי המשולב  .אלא שאין מגבש דומה

לחברו .

המגבש המשולב היו בו יסודות עבריים שנתקיימו כצורתם  ,או בצורה הקרובה לה  ,כגון
; ' אדם הראשון ' =
azlaxa
; ' חכם '
; ' הצלחה ' =

,

' סגולה ' =
;

' בעל  -הבטחה '

= baalaftaxa

:

=

( במשמע

' אופטימיסט ' ) ;

' יודע לשון ' ( בסלוניקי  ' :יודיאח

; במשמע ' מבין ספרדית  -יהודית ' ) 27 .
~
יסודות עבריים שהותכו אל תוך מערכתה של לשון הדיבור הלא  -עברית וצורתם נשתנתה  .יש

לעומת יסודות אלה  ,אנו מוצאים בחטיבה הספרדית

שההיתוך יש בו רק שינוי פונטי  ,כגון ' סר ' ( היא ' צער ' ) במשמעות ' מצוקה  ,צער עמוק '  ,או ' מסמה '
80

( היא ' מחמת ' ,
27

' בגלל ' ) ;

ויש שנוספים בו צורנים  ,תחיליות או סופיות מלשון הדיבור  ,כגון במלת

ראה  :א ' ( רודריג ) שורצולד  ' ,המדדים להיתוכן של המלים העבריות והארמיות בספרדית  -היהודית '  ,מילאת  ,ב
( תשמ " ד )  ,עמ '  . 362ראה גם 1( . Bunis , ' / 1 Comparative Linguistic Analysis of Judezmo and :
 . 49- 71 , esp . 65 - 66קק 30 ) 1981 ( ,

,

sociology of

Yiddish ' , International Journal of

.

העברית החדשה בהתגבשותה

גסייו

' ניףגךא א '  ,במשמע ' פטפטנית '  ,שבה נוספה הסופית  anaלמלה עברית  ,או '

' חנפן ' ~28 .

י במשמע

~

היתוך המלים העבריות אל לשון הדיבור הלא  -עברית יכול להיות קל  ,כלומר היתוך שניתן
לזהות מבעדו ללא קושי את המלה העברית המקורית  ,או עמוק יותר  .רמת השכלתם העברית של
הדוברים  ,כלומר שיעורו של המגבש הקלאסי שהם מעוגנים בו  ,משפיעה על מידת ההיתוך של

היסודות העבריים  ,וישנם אפוא הבדלים מבחינה זאת בין תלמידי  -חכמים לשאינם תלמידי  -חכמים
וכיוצא באלה  .מסקנתה הכוללת של אורה שורצולד  ,שעסקה בנושא זה  ,היא  ,שמלים עבריות

שרקען תרבותי  -מסורתי משתלבות ללא היתוך  ,כלומר בצורתן העברית המקורית  ,או במידת
היתוך מעטה ביחס ; במלים שרקען אחר  ,מידת ההיתוך היא גדולה יותר  ,אבל גם היא מעטה ביחס
למידת ההיתוך הנוהגת במלים העבריות שנשתלבו ביידיש  ,לשונה העיקרית של החטיבה

האשכנזית  .לצורך ההדגמה נשווה שתי מלים  ' :בעל  -הבית ' ו ' בעלת  -הבית '  ,שהן בספרדית  -יהודית
 ( balab yבמשמע ' בעל בעמיו  ,אחראי למשפחתו  ,בורגני ' ) ו ' ( balab ya -במשמע ' אשת חיל ' ) ,

~
ואילו ביידיש צורתן היא - baleb sAalebds

aleb~ ste / balebdste

~
שהבאנו
המלים העבריות שביידיש אפשר לראות גם מן הדוגמאות

' שיעור ' וכיוצא

29

את מידת ההיתוך של

לעיל :

' עבירה '  ' ,רשעות ' ,

באלה .

מידת הקירבה הגדולה יחסית בין יסודות המגבש העברי המשולב של החטיבה הספרדית לבין
המערכת הדקדוקית של העברית המקראית עשתה אף מגבש זה  -בנוסף למסורות הקריאה של

החטיבה  -מקור בתהליך יציקת התשתית למעשה השיבה אל העברית  .והיה כאן  ,מבחינת גיבוש
ההגייה והתצורה  ,מקור נכבד יותר מאשר העברית המסורתית של החטיבה

האשכנזית .

גורם ראש וראשון במעשה השיבה היתה הבחינה הרעיונית  ,האידאולוגית  .עמדנו בדברינו על
כך שהעושים במעשה השיבה אל העברית היו למעשה חלוצי היצירה של הסמיוטיקה של התרבות

המתהווה .

בכל מערכת סמיוטית נושאים הלשוים עימם לא רק משמעויות אלא גם הקשרים

( אסוציאציות )

והקשרי

הקשרים .

העברית האשכנזית היוותה  ,לגבי בני העלייה השנייה  ,חלק

ממערכת סמיוטית שסימנה את העולם הישן שממנו  ,מן העיירה ומן הגולה  ,הם ביקשו

להיחלץ .

ההכרעה הראשונה שעמדה לפניהם היתה  ,כידוע  ,הבחירה בין העברית ובין היידיש ; בפרטיה של
סוגיה רבת  -עניין זאת לא נוכל לעסוק כאן  .ההכרעה השנייה היתה קביעת מהותה של העברית

שהתרבות המתחדשת תבחר בה  .העברית של בני החטיבה הספרדית היא שנבחרה  ,אם  -כי בחירה
זו לא היתה תהליך מתוכנן  ,אלא תהליך טבעי  ,אורגני ,

מודרג .

למעשה  ,מה שנוצר במרוצת השנים לא היה עברית ' ספרדית ' ממש  ,אלא מיזוג בין המערכת של
המגבשים הקלאסיים והמשולבים של שתי החטיבות

העיקריות .

מערכת ההגייה של העברית

החדשה בטיפוסה הרווח היא בעיקרה ספרדית בתנועות שבה ( העדר ההבדל בין קמץ לפתח  ,בין

צירה לסגול  ,קיומו של הקמץ הקטן כחולם ועוד פרטים שאין אנו יכולים לדון בהם כאן ) ובדרכי
ההטעמה שבה ( היחסים בין מלעיל למלרע )  ,ואשכנזית במערכת העיצורים שבה ( העדר הגרוניות

חי " ת ועי " ן  ,הגיית הרי " ש כעיצור ממושך חסר  -חיכוך ולא כעיצור לשוני מרטט ; רק הגיית יסוד
עיצורי אחד  ,התי " ו הרפויה  ,ההגויה במערכת האשכנזית כסמייך  ,לא נתקבלה
28

29

ראה  :שורצולד ( שם )  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 335

. 360

"

המערכת היא

81

גן הילדים
הראשון בירושלים
( ) 1903

אשכנזית גם מצד העדרן של תכונות בולטות של העברית הספרדית

:

המכפל  ,הריגוש החזק ,

ומימושו הקבוע של השווא הנע כתנועה  .המונח ' מבטא ספרדי '  ,שבו אנו משתמשים לגבי העברית

החדשה  ,איננו מדויק אפוא  .לאמיתו  -של  -דבר  ,מעשה של ' שידוך ' היה כאן  ,כשכל צד מביא עימו

נדוניה ומוהר  .בצליליה היתה העברית שנתחדשה קרובה אל המסורת העברית של החטיבה
הספרדית יותר מאשר אל מסורתם של בני החטיבה האשכנזית  .בכללותו  ,מבחינת תפקודה של
העברית  ,עלה השידוך

יפה .

מבחינה סוציולינגויסטית  ,היה בגיבושו של המבטא הרווח  ,תהליך שהחל בשלהי המאה
שעברה  ,משום מהפך לגבי בני החטיבה האשכנזית ; לעומת זאת  ,לגבי בני החטיבה הספרדית היה
הגיבוש תולדה של המשך

בוררני .

המיזוג שבין העברית של בני החטיבה הספרדית לבין העברית של בני החטיבה האשכנזית

גילוייו היו לא רק בהגייה אלא גם בתחום אוצר המלים  .נביא כאן דוגמאות אחדות ל ' נדוניה '
שהביאה עימה כל חטיבה למילונה של העברית הילידית  .לציונו של העבר הרחוק  ,של דבר שאירע

לפני שנים רבות  ,משתמשת הספרדית  -היהודית  ,בארבעה
' מזמן מתושלח ' ; ' דיל טיימפו דיל מבול ' -

ביטויים :

' מזמן המבול ' ;

אנטיוכום ' ; ו ' דיל טיימפו די מי טאראפאפו '  -מזמן סב

82

' דיל טיימפו די מתושלח ' -

' די אנטיוכוס זימאני ' -

סבי ' .

30

' מזמן

כל הצרפים הללו  ,בתרגומם
אנטיוכוס '  ' ,מימי  /מזמן /

העברי ' קיימים בלשוננו  ' -מימי מתושלח '  ' ,מימי המבול '  ' ,מימי
30

הצרף הראשון  ,השלישי והרביעי מובאים במאמרה של אורה שורצולד  ' ,שלושה ביטויי עבר  -רחוק בעברית
המדוברת '  ,לשוננו לעם  ,לח  ,קונטרס א  -ב ( שעא  -שעב ) ( תשמ " ז )  ,עמ ' יכ  -סו  .לביטוי השני ראה  :בנבנישתי
( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

. 59
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משנת תרפפו ' ( והצפה הוסיפה עליהם גם את

' מימי טיכו '  ,או ' מימי

טיכון ' )  .יי

ע

"_ ,

י~

,

י

,-

הצרף המנציח את

מתושלח נוהג גם ביידיש ( ' פון מתושלח ' ס צייטל ' )  ,ואילו הצרף המזכיר את ימי הסב השילש  ,סבו

של הסב  ,מיוחד הוא לספרדית  -היהודית  .אורה שורצולד הראתה שבספרדית  -היהודית עצמה
שאולה המלה ' טאראפאפו ' מן היוונית החדשה  ,שדוברי הספרדית  -היהודית של סלוניקי וערים
אחרות ביוון באו עימה במגע  .ביוונית חדשה  ' :תריא '  ' -שלוש ' ( נויטרום )  ' ,פאפוס '  ' ,פאפוס ' -
' סב '

,

3

 כדוגמה למשקע שמקורו במורשת האשכנזית נביא את ' לא יוצלח '  .לפי דקדוקה של העבריתלפנינו בצרף זה צורת פועל שלפניו מלית שלילה  ,אבל מבחינת מעמדו המשמעי והתחבירי ( ' הוא

לא  -יוצלח
המשולב

גמור ' )

הצרף הוא שם  -עצם לכל עניין ודבר  ,והוא הגיע אלינו מן המגבש העברי

שביידיש .

33

ד
אין בידינו לומר  ,מחמת הלסר בתיעוד  ,אם בתקופה הגדולה הראשונה של חיי העברית החדשה ,

כבר היתה קיימת עברית ילידית של ממש  .המקורות שבידינו מלמדים על קיומם של טיפוסים
31

איני יכול לומר בוודאות אם צרף זה יסודו בצרף ' מימי אנטיוכוס '  ,או שמא יש ברקעו זיקה לשמו של רופא
העיניים הירושלמי אברהם אלברט טיכו

האפשרות
32
33

האחרונה  ,גם בגלל הצורה העממית ' טיכון '  ,וניתן להאריך בעניין .

ראה  :שורצולד  ,לעיל  ,הערה
על

(  ; 1960 - 1883פעל

בירושלים

מ 1912 -

ועד

לפטירתו) .

דעתי נוטה לצד

. 30

הצרף ' לא יוצלח ' עמד ד " ר דוד גולד בהרצאתו ' ושבו בנים לגבולם

:

השפעת המרכיב העברי  -הארמי

שביידיש על העברית הישראלית '  ,בכנס על ' היסודות העבריים והארמיים כלשונות היהודים ' ( לעיל  ,הערה . ) 7
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מימין  :ספר ' הקריאה שונים של עברית ועל גיוון מרובה שנבע הן מן המפגש בין בני החטיבות השונות  ,אנשי ' היישוב
מהשפעתה של המורשת
השיטה הטבעית בדרך הישל ' האשכנזי והספרדי לבין העולים  ,הל מן המגע עם הערבית והן
חדשה ' (  . ) 1902משמאל  :הלשונית של מרכז  -אירופה ומזרחה  ,ובעיקר של היידיש  .באותה תקופה  ,ובעיקר במחציתה
'

ולין  .הספר

השיטתי

הראשון להוראת עברית
בעברית ( ורשה ) 1900

הראשינה  ,הועמדה למבחל כל  -עצמה של יכולת השימוש בעברית .
בשנת תרס " ו כתב ברנר באחת מאיגרותיו בנימת ייאוש  ' :אבל  . . .ואולי לכתוב את הדבר הזה
בז ' ארגון
מתה

?

?

מי מבין עברית

ז ' ארגון יקרא

מכן כתב ביאליק

?

העם . . .

בשביל מה או מי כותבים עברית
)

?

וכלום אפשר לכתוב כראוי בשפה
)

בכל אופן הקורא העברי יכול לקרוא גם

)

יהודית ' .

34

ושנתיים לאחר

:

וכי לא מוטב להכיר לבסוף  ,שעיקר אסונה של הלשון העברית אינו ' המסובב '  -עניותה
הגמורה או המדומה  ,חסרון כשרונות או חסרון מלים  ,מעוט קוראים וקונים וכדומה ,
אלא ה ' סבה ' עצמה  .והסבה עצמה היא  :מה שאינה מדוברת בפי רוב העם ומה שאין זה
84
34

ראה  :ג ' שקד  ,הסיפורת העברית  , 1988 - 1970א  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '  43והערה  5בעמ '  . 492נימת ייאוש זו
ניכרת גם באיגרות אחרות של ברנר  ,באיגרת משנת תרס " ו כתב  ' :הלא אין קוראים ללשון  -קודש לחלוטין '
( ההדגשה במקוק  ,ובאיגרת משנת תרס " ז  ,בהיותו בלונדון  ,כתב

:

' לנו נחוצים קוראים עברים והם אינם ולא

יהיו '  .ראה אגרות "' ח ברנר ( מובאות לדפוס ע " י מ ' פוזננסקי )  ,א  ,תל  -אביב הש " א  ,עמ '

, 228

. 309

העברית החדשה בהתגבשותה

חי ויוצר בה את כל חייו וערכיהם הפנימיים והחיצוניים במלוא היקפם  .י3

עד כמה נשתנו פני הדברים במשך שמונה  -עשרה השנים הראשונות של התקופה הראשונה ניתן

ללמוד מדבריו של אחד העם  .לאחר ביקורו השני באוץ  -ישראל  ,בשנת  , 1893כתב אחד העם את

הלקו השני של מאמרו הידוע  ' ,אמת מארץ  -ישראל '  ,ובר -הוא

אומר :

והנה בשנים האחרונות הצליחו כתבי  -העיתים לקבוע בלבנו האמונה  ,כי בתי הספר בא " י
הם היותר מתאימים לחפצנו  ,בתתם לתלמידיהם חנוך עברי לאומי ביחד עם ידיעות

מספיקות . . .

מרחוק [ ההדגשה במקור  ,ש " מ ] כל זה יפה ונעים  ,אבל השומע באזניו ,

איך יגמגמו בלשונם המורים והתלמידים יחד  ,מחסרון מלים ומבטאים
[ ההדגשה שלי ,

ש" מ] ,

הוא מרגיש מיד כי ' הדיבור ' הזה לא יכול לעורר בלבו של המדבר

או השומע רגש של כבוד ואהבה אל השפה המצומצמת  ,והשכל הרך של הילד ( הלומד

עם זה על הרוב גם צרפתית ) ירגיש עוד ביתר עוז את הכבלים המלאכותיים אשר ישים

עליו הדיבור העברי .
בשנת

1912

36

ערך אחד העם את ביקורו החמישי בארץ  -ישראל  .במהלך הביקור נטל חלק בישיבה

של מרכז המורים  ,שבה נערך דיון על ועד הלשון  .בדברים שנשא באותה ישיבה השווה אחד העם
את מעמדה של העברית בזמן ביקורו זה למצבה בעת ביקורו השלישי  ,שתים  -עשרה שנים קודם
לכן

:

בהיותי בא " י לפני י " ב שנה מצאתי בה בתי  -חרשת אחדים לעשית הלשון ובראשם זה של

בן  -יהודה  .אז היה כל הדבר לשחוק בעיניי  .איני יודע אם שפתנו היא כבר שפה חיה ,
אולם ? בדה היא שהיה שפת הלימוד בכל בתי הספר ובכל המקצועות וצריכים ע " כ לדאג
לברא טרמינולוגיה אחת בשביל כלם  .עתה מצאתי בכל בי " ס בית חרשת לעשית ויצירת
מלים

:

כל מורה בורא ומחדש כרצונו ודעתו  ,זה קורא למושג ידוע כך

בבי" ס אחד יש הבדל במלים בין תלמידי מורים
באותה שנה עצמה כתב אחד  -העם

שונים .

והשני . . .

ואף

37

:

ראיתי את העבודה החינוכית בראשיתה  ,לפני שמונה  -עשרה שנה  ,ולא נתנני לבי אז
להאמין כי אלה המורים היחידים אשר נשאו בלבם את האידיאל הגדול של חנוך עברי
בלשון עברית והתחילו להגשימו במעשה בכוחם המצומצם  ,כי הם יצליחו באמת לתולל
' מהפכה ' רוחנית כזו

בעולמנו . . .

עתה ראיתי כי באמת עשה ה ' בטחון ' נפלאות  ' .חנוך

עברי בלשון עברית ' אינו עוד ' אידיאל ' בארץ  -ישראל  ,אלא עצם החיים  ,חזיון טבעי ,
שמציאותו מוכרחת ובטולו לא יצויר

עוד .

38

אכן  ,המורים  ,ובמעגלות אחרים אנשי העלייה השנייה  ,נתנו את הדחיפה הגדולה למימושו של
תהליך השיבה אל העברית ולהתגבשותו בשלביו

35

במאמרו ' חבלי לשון '  ,השילוח  ,יח ( תרס " ח )  ,עמ '

36

וראה  :שקד  ,שם  ,עמ '
לקט תעודות  ,עמ '

. 98

37

שם ,

38

שם ,

עמ . 36 :
עמ '

. 103

, 492

הערה

.4

הראשונים .

19 - 9

( כל כתכי ח " נ ביאליק ,

תל  -אביב תש " ז  ,עמ ' קפה ) .

ץ

ו
~

~

שלמה מורג

ה
פרק מעניין בתולדותיה של העברית של אותם ימים הוא עלייתו ושקיעתו של הניב הגלילי  .היתה

זו תופעה מיוחדת במינה  - ,והיא תוארה בעמקות ובהרחבה על  -ידי אהרן בר  -אדון .
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צמיתתו של

ניב זה היתה במידה רבה תולדת פעולתו של איש אחד  ,יצחק אפשטיין  .אפשטיין עלה ארצה בשנת
_  , 1886וכעבור שנה נתיישב בראש  -פינה  .עד צאתו ללימודים באוניברסיטה של לוזאן בשווייך ,

בשנת  , 1902היה מורה ומנהל בבתי ספר בצפת  ,במטולה ובראש  -פינה  .קסמה לו לאפשטיין
הבחינה האסתטית העולה מתוך ההקפדה על חיתוך ההגיים  ,ההגייה הצחה  .הוא הבחין בהגייתו
בין חי " ת לבין כ " ף רפה  ,בין עי " ן לבין אל " ף  ,בין טי " ת לבין תי " ו  ,בין קו " ף לבין כ " ף דגושה

הוי" ו שבפיו היתה ,

ע;

ואת הבי " ח

הרפה הגה כבי" ח דגושה .

חיים וילקומ " ן שעלה ארצה בשנת  , 1896ובשנת

1899

40

;

לדרכו של אפשטיין הצטרף שמחה

נעשה מורה במטולה  ,וקיבל את המשרה

שהתפנתה על  -ידי אפשטיין  .כשאפשטיין יצא לתרן  -לארץ  ,בשנת  , 1902מילא וילקומ "ן את מקומו

בראש  -פינה  .גם וילקומ "ו היה נלהב לעברית המעודנת  ,המדויקת  ,העשירה בצליליה על גוני -
גוניהם  ,והוא הפקן בקרב תלמידיו  ,מכריו ומודעיו  -ומתוך כך גם בקרב בני המושבות שבגליל
בכללם  -את הדגם של העברית שבפיו  .אחד הקווים הבולטים בדגם זה היה הגייתה של הבי " ת

הרפה כבי" ת דגושה  .ידוע ומפורסם המשפט שהיו בני יהודה מלעיגים בו על בני הגליל  ' :שבעים
ושבעה זבובים מסתובבים מסביב לחלב הלבן '  ,משפט שנעשה זה מכבר לנכס מנכסיו של
הפולקלור

הישראלי .

ההגייה של הבי" ת הרפה כדגושה נבעה כמובן מן ההשקפה  ,שדגם ההגייה הערבית הוא הראוי
לאימכן  ,משום שהוא הוא הקרוב להגייתה הקדומה של העברית

;

אבל אפשר שאין בהסבר זה

משום מיצוי הסברה של התופעה  .ייתכן כי פעל כאן גם גורם נוסף  ,חברתי  -לשוני  ,סוציולינגויסטי
במהותו  .באותן השנים היתה אוץ הגליל רחוקה ומבודדת ביחס מארץ יהודה  ,ואף מבחינה
 הגליל  ,ובעיקר המושבות הוותיקות שבה  ,עולם לעצמו  .השקפתה החברתיתחברתית היתה ארץ
של שכבת הפועלים  ,שרובה היתה ביהודה  ,נבדלה במובלט משל בני המושבות הוותיקות

שבגליל  .נראית הנחתו של בר  -אדון  ,שאיכרי הגליל ביקשו להדגיש את ייהודו של היישוב בגליל ,

על  -ידי שימוש בהגייה עברית  ,אשר לדעתם היתה הנכונה והיפה  .ניב זה  ,שנולד כאמור בהשראתם
של מורים שניחנו בכריזמה מיוהדת  ,כאפשטיין

וכווילקומ "ו

וחבריהם  ,היווה אפוא קו ייחוד

אזורי  -חברתי .
מבחינת תולדותיה של העברית החדשה אין עלייתו ושקיעתו של הניב הגלילי אלא אפיזודה - ,
אבל אפיזודה רבת עניין היא  .עדויות שבידינו  ,והן חלקיות  ,מלמדות  ,שבכל מחוזותיה של ארץ -

ישראל נוצרו בתקופה הראשונה גם לשונות  -כלאיים  .לשונות  -כלאיים אלה  ,מהן היו עשויות רכיבי
עברית ויידיש  ,מהן היו בנויות אריחי יידיש וערבית  ,מהן היו שלובות יסודות של עברית  ,ערבית ,
יידיש וספרדית  -יהודית  ,ואף צירופים אחרים היו  .אף רכיביה של היידיש  ,שהיתה מדוברת באותן

השנים בארץ לא היו אחידים במהותם  .דוגמה מעניינת לאחת מלשונות  -הכלאיים שמעתי מפי
86
-

39

ראה מאמרר " ' ,הניב הגלילי " ומיבטאו  :פרק בתולדות תחיית העברנה באוץ  -ישראל '  ,קתדרה  ( 24 ,תמוז
') . Bar-~ Adon , The Rise andDeclineע
lect:
תשמ " ב )  ,עמ '  , 138 - 115וביתר הרחבה  Study 4 ] the :ג

1975
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לאחר  -מכן חזר אפשטיין מדעתו זאת בעניין העדר ההבחנה בין כי " ח רפה לבי " ת

דגושה .

העברית החדשה בהתגבשותה

צאצא למשפחה ותיקה  -בראש  -פינה  ,שהדגים את לשון דיבורו של

אביו :

' פי עינדי צוויי

פריידאלאך סלעו 4י -טללה ווי צתיי פייגאלאך '  ' -יש לי שתי פרדות העולות במעלה ההר כמו
שתי

ציפורים '  .י 4במשפט זה יש רק מלה אחת שבסיסה עברי

שאר המלים מן הערבית והיידיש

( ' פריידאלאך ' ) ,

אבל סיומתה יידית

;

הן .

ר
התקופה הגדולה השנייה מתולדות העברית  ,תקופת היישוב  ,היתה שלב הפריצה הגדולה  .כותבי
תולדות העלייה מונים בה ארבע עליות

החמישית
65 , 000

והשישית

( ) 1939 - 1932

יהודים לפי אומדן אחד ,

:

השלישית (  , ) 1923 - 1919הרביעית

( . ) 1940 - 1939

ו 85 , 000 -

( , ) 1931 - 1924

בראשיתה של התקופה היו באוץ  -ישראל כ -

לפי אומדן אחר  ,ובסופה היו בארץ כ . 600, 000-

בתקופה

זאת התפתחה המערכת החברתית של היישוב היהודי על מכלול בחינותיה הפוליטיות  ,הכלכליות ,
הריבודיות והתרבותיות

,

4

המהפך הכולל שאירע עם הצהרת בלפור  ,כיבוש ארץ  -ישראל על  -ידי

הצבא הבריטי והענקת המנדט על ארץ  -ישראל לבריטניה  ,היה רב היקף ומשמעות .

אמנם

האוכלוסייה היהודית המשיכה להיות מיעוט בארץ  ,אבל הנהגת התנועה הציונית ומנהיגי היישוב
פיתחו בארץ מוסדות  ,שמטרתם היתה לממש את יעדיה של התנועה הציונית בנסיבות ההיסטוריות
החדשות  .הנהגת היישוב דבקה בקו רעיוני וביצועי  ,שמגמתו היתה להקים מרכז פוליטי אוטונומי ,

אשר תלותו ביסודות האחרים שבמסגרת המנדטורית  -האוכלוסייה הערבית וממשלת המנדט

תהא מעטה ככל האפשר  .הצמיחה והגיבוש של המרכז הפוליטי  ,הכלכלי והתרבותי של
היישוב  ,וכמובן גם עצם גידולה של האוכלוסייה היהודית בארץ  ,היוו מנוף רב עוצמה להרחבת
השימוש בעברית  ,להתפתחותה ולהתבססותה הנרחבת  .במידה רבה תרמה לכך גם מערכת החינוך

המסועפת של היישוב .

-

בתקופת היישוב זכתה העברית למעמד רשמי

פלשתינה ( א " י) .

בסעיף

22

;

היא היתה לשונה הרשמית השלישית של

של המנדט על ארץ  -ישראל

נקבע :

' אנגלית  ,ערבית ועברית תהיינה

הלשונות הרשמיות בארץ  -ישראל  .כל מודעה או כתובת ערבית על בולי דואר או מטבעות בארץ -

ישראל צריכה לבוא בעברית

ולהיפך ' ' .

4

חשובה הרבה יותר לענייננו העובדה שבתקופה זאת נתהוותה למעשה העברית

הילידית .

המושג ' ילידי '  ,כשהוא מוסב על התקשורת בין אדם לחברו  ,כולל  ,במשמעותו הרחבה  ,את מערכת

התקשורת המילולית  ,כלומר הלשון  ,את תקשורת המחוות ( הקינסתטיקה  ,התקשורת הנעשית

בתנועות הפנים והגוף  ,בין שהיא מלווה את התקשורת המילולית בין שהיא באה במקומה )  ,ואת
תקשורת המקוב ( הפרוקסמיקה  ,אופן עמידת הדובר וישיבתו בשעת שיחה  ,המרחק בין הדוברים

וכיוצא באלה ) .

41

42
43

44

מערכות אלה הן סימן  -היכר מובהק של תרבות ההתנהגות של קבוצת דוברים ,

הדובר הוא בן למשפחת וקוורץ מראש  -פינה  .דבריו נאמרו בשידור בקול ישראל  ,בגל א '  ,ב  16 -במאי . 1988
תלא  -אביב  , 1981עמ ' . 15
ראה  :מ ' ליסק  ,האליטות של הישוב היהודי באו ישראל בתקופת המנדט  ,ביב
נוסח המנדט נערך בלונדון כ  24 -ביולי  , 1922ונכנס לתוקפו ב  29 -בספטמבר  . 1923ראה  :ח ' מרחביה  ,וקציונות :
-

-,

אוצר התעודות הפוליטיות  ,ירושלים

44

ראה

:

 , 1943עמ ' ; 214

לקט תעודות  ,עמ '

אבןגזהר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '  = ( 169העברית בת  -זמננו  ,עמ '

. 55

. ) 81

ורעש

שלמה מורג

שבט או עם  .אין אנו יכולים לעסוק בהגדרה זאת על בחינותיה ועל המשתמע ממנה אלא בקצרה ,
ולפיכך לא נציין אלא שהבחון  ,הקריטריון  ,לקביעת הילידיות הם הקווים הזרים הניכרים בהגייה ,
בתצורה  ,באוצר המלים ובמכלול דרכי התקשורת של הדובר בלשון  .אצל רוב האומות מרבית

הדוברים הילידים הם ילידי הארץ שבה מדוברת הלשון  .שונים כידוע פני הדברים לגבי העברית
הילידית  .העברית הילידית איננה כוללת רק את ילידי הארץ  ,אבל מהותה ברורה ; למרות הבדלי
הגוונים וגוני הגוונים שבין הדוברים  ,ניתן להבחין בלשון מדוברת שאינה ילידית  ,ולעתים די בגוון
קל של הגייה כדי לעמוד על

כך .

יש בידינו נתונים סטטיסטיים מקורבים  ,המלמדים על מידת התגבשותה של העברית הילידית
בתקופה הגדולה השנייה  ,והם מוצגים במחקרו של רוברטו בקי  ' ,תחיית הלשון העברית
באספקלריה

סטטיסטית ' .

45

לפי הנתונים המובאים במחקר זה כאומדן  ,היה מספר דוברי העברית

כלשון ' יחידה ' או ' עיקרית ' בשנת , 1914
בנובמבר

1948

34 , 000

היה שיעורם ( מגיל שנתיים

נפש  ,כ  40 % -בקירוב מן האוכלוסייה

.

ומעלה ) 75 1 %

היהודית .

46

מכלל התושבים היהודיים שהצהירו על

לשון הדיבור שלהם במיפקד שנערך באותו מועד  .בקי מביא אף חלוקה נוספת של השימוש לפי
גילי הדוברים

:

בשנת

בגיל

בגיל

 ( 1914אומדן )

בנובמבר

.

15

1948

.

53 7 % 14 - 2

ומעלה

( לפי

מיפקד )

47

75 1 %

.

.

25 6 %

69 5 %

בתהליך התגבשותה של העברית הילידית בתקופה השנייה הלכו ונתמעטו קווי המורשת הלשונית
של החטיבה הספרדית  .גלי העלייה הגדולים בשנים , 1922 - 1919

1926 - 1924

באו בעיקר מרוסיה ,

מפולין ומן הארצות הבלטיות  -וגלים אלה היה בהם שיעור ניכר של חלוצים צעירים  .ולאחר -

מכן  ,משנת  , 1932הגיעו ארצה עולי גרמניה  .עליות אלה שינו  ,כמובן  ,את הרכבו החטיבתי של

היישוב .
בגיבוש מהותה של העברית הילידית פעל עוד גורם חשוב  ,והוא המבנה הריבודי של היישוב .
משה ליסק חקר את מבנה מ ? ליתות  48של היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת המנדט  ,ומחקרו
מקיף שלוש קטגוריות של עליתות  :הפוליטית  ,הכלכלית והתרבותית  49 .הוא הראה  ,שאוכלוסיית
העליתות היתה אחידה למדי בתקופת

.

היישוב 74 6 % 50 :

מכלל אוכלוסייה זאת היו ילידי מזרח -

אירופה  ,ויתרה נחלק כמעט שווה בשווה בין ילידי הארץ לבין ילידי מרכז  -אירופה ומערבה ( ילידי
הארץ נמנים בחלקם עם האשכנזים ובחלקם עם הספרדים )  .למעלה ממחצית אוכלוסיית העליתות
נולדה בעשרים השנים האחרונות של המאה התשע  -עשרה  ,ואם נוסיף עליהם את ילידי העשור

45

לשוננו  ,כ ( תשט " ז )  ,עמ '

; 82 - 65

כא ( תשי " ז )  ,עמ '  . 68 - 41ובצורה מורחבת יותר  ,באנגלית

Hebrew ' , scripl
rta Hierosolymi
 . 179 - 247קק ritana , 111 ) 1956 ( ,

218

46
47

לפי בקי ( לשוננו  ,כ  ,עמ ' ) 74
לפי בקי  ,שם  ,היתה האוכלוסייה היהודהד כנובמבר

,

0

אומדן האוכלוסייה היהודית בנובמבר
1948

Revival
1914

650 , 000 -

עמד על

85 , 000

נפש .

נפש .

48

אני מתרגם את ' אליטה '  ? ' -לית '  ,בהבחן מן ' עלית '  ? ' ,לית ' הוא כידוע מושג

49

לסיכום היחס בין העליתות ראה בספרו של ליסק ( לעיל  ,הערה

50

שם  ,עמ ' . 36

, ) 42

of

ראה . Bachi , ' 14 :

)1

Statistical 140lalysi] 5

סוציולוגי .

כפרק השביעי  ,עמ '

97

ואילך .

העברית החדשה בהתגבשותה

הראשון של המאה העשרים  ,יגיע חלקם של ילידי שלושים השנים הללו באוכלוסייה זאת לכדי
 . 72 %יוצאי מזרח  -אירופה  ,ובמידת  -מה גם יוצאי מרכזה  ,היוו אפוא  ,בתקופת היישוב  ,את רוב

מניינה של אוכלוסיית העליתות  .וחלק זה של אוכלוסיית העליתות היה  ,בשנות הפעילות הקובעות
של תקופת היישוב  ,במרווח הגילים שבין

30

ל . 65 -

למבנה הריבודי של אוכלוסיית היישוב היתה השפעה של ממש בעיצוב מהותה של העברית
הילידית  .למעשה נתהוו בה  ,אם נתיר לעצמנו לשון כוללנית  ,שני טיפוסי לשון אשר חיים בלנק

קרא להם ' הטיפוס הכללי '  ,ו ' הטיפוס המזרחי '  .בתחום ההגייה ההבדלים הבולטים בין הטיפוסים

הם הגיית החי " ת והעי " ן והרי" ש הלשונית  .הטיפוס המזרחי  ,צאצא למורשת הלשונית המפוארת
של החטיבה הספרדית  ,היה בתקופה זו בתהליך של נסיגה

והצטמצמות .

בתקופה הגדולה השנייה גדל ונתעצם אוצר מלותיה של העברית  .בעיית החסר במלים  ,אבני
הבניין היסודיות של השיח  ,שהיתה חריפה בתקופה הראשונה  ,באה בעיקרו  -של  -דבר על פתרונה ,

אם  -כי לא על פתרונה המלא  ,שהרי עד היום חסרים לנו מונחים טכניים מסוימים ומונחים אחרים .
אבל החסר הוקהה עוקצו  .מלים למאות ולאלפים שלא נודעו לדובר בתקופה הראשונה באו
במעגלותיו בתקופת היישוב  ,מהן פרי פעולה מתוכננת של ועד הלשון  ,ולאחר  -מכן  ,בתקופה
השלישית  ,של האקדמיה ללשון העברית  ,מהן פרי יצירה טבעית  ,בלתי מתוכננת  ,בספרות

ובפיותיהם של הדוברים עצמם  .העברית קלטה גם יסודות זרים  ,מהם שנתעכלו בקרביה ומקורם
ניטשטשה מהותו  ,ומהם שסימני ההיכר של הנסר עומדים בהם  .אבל זאת היא סוגיה

לעצמה .

ז
התקופה השלישית בתולדותיה של העברית החדשה פותחת בגלי העלייה הגדולים שלאחר הקמת
המדינה  .בשנותיה הראשונות פחת  ,בדרך הטבע  ,משקלם של דוברי העברית בקרב האוכלוסייה
היהודית  .הנתונים הסטטיסטיים מלמדים  ,שבסוף

1950

היה אחוז דוברי העברית

 75 %ב  . ) 1948 -י 5ואולם  ,גלי העולים שהגיעו ארצה מצאו כאן תשתית עברית

כ  ( 60 % -לעומת

יציבה .

חבלי הקליטה הלשונית של יוצאי הארצות  ,שמגבשיהם העבריים  ,הקלאסיים והמשולבים  ,היו
משל החטיבה הספרדית או התימנית  ,קלים היו מאלה של העולים שמגבשיהם היו אשכנזיים או
שבאו ללא מגבשים עבריים במורשתם  .ואין הדברים צריכים פירוש  :המגבשים העבריים של בני
החטיבה הספרדית היו בהם יסודות דקדוקיים רבים  ,ואף רכיבים מילוניים לא  -מבוטלים  ,שהיו

שווים או דומים  ,למקביליהם בעברית הילידית ; בני החטיבה התימנית המגבש הקלאסי שלהם
עשיר היה ביותר

,

5

מן הבחינה הבלשנית היתה העברית הילידית עצמה נתונה במסרג של תהליכי התפתחות
מהירים  ,שרבים מהם היו המשך לתהליכים שהחלו כבר בתקופה השנייה  .לשון היא המוסד
החברתי שהשינויים החלים בו קצבם מהיר יותר מקצב השינויים החלים בכל מוסד חברתי

אחר .

אף  -על  -פי שאין לנו מהקר משווה בעניין זה  ,נראה שהשינויים שחלו בעברית הילידית בתקופה
השנייה ( בעיקר במחציתה השנייה ) ובתקופה השלישית  ,אם בהשפעת גלי העלייה ואם כתולדה

עמ '

. 73

51

בקי  ,לשוננו  ,כ ,

52

ראה מאמרי  ' ,העברית בארצות הים  -התיכון  :מסירתה מדור לדור '  ,קובץ ברית עברית עולמית  ,פריס תשמ " ג  ,עמ '

 , 29 - 28לעניין הנדון ראה בעיקר עמ '

27

ואילך .

aa
89

(לפעמים האמירה מלתה בצביטה).
? ' יק  '4 -ק מהר מאי ' חת-שתים.
עשה נסיעה ירושלים תל -אביב .צ'יק94 -אל
49 ? 9 re 39s ' .ל ,
צ ' אק  * .אמר שלום מה שלומך הנ' יק  -ייללו )1 ,הקים רעש  .ש ניל זרוע .
פ

)(mlw

 צ ' ק לקח אותה לתדר  * ,המרחק ביןעזה לתל אביב ההש צ ' יק  -צ ' ק שלוש
דקות  .* 1הזמן ל .גש "מער ב ,-י.4 .1טג * ,
תפש את הפעום במותניו וצ ' יק  -צ ' אק
.

.

"

אנו בדרך לקרב עם ילד ערבי בן
שלוש  .ש .אייו" ,גישת 8חייית .4'47 ,4יי).

י

ימיש
( 972ן )

)
 -יי-

2

5

"

ש,י  -ר4 -

"

"

לאישה מכשירת .
צל

קייק

~

ת ' ז '  ,כער לאדם קטן  ,בפבהו או

בחשיבותם
ראה :

ומהארצמוקז

.

94חפי ת .י ,ציהשת

ר,

)1

מסתפק

במחוט (לא רק באוכל)  ,לא -שעז.

,

א  :אין

לי זמן לצאת ם בחורות .ב  :אל תהיה

לי צמחוני כזה  .ש

באמר בזלזול על

.

אידיאליסט  ,על הומניסט אל תהיה לי
צמחונה

שבבים * .

כשנודעים

עז  -עפים

.

תראו את הצמחוני הזה נתן

את המימייה שלו לשבויים.

תה :ששה ממש צל.

של התפתחויות פנימיות  ,עלו בקצבם

,

על -מקביליהם בלשונות אחרות בתקופה את .

הראשון שתיאר בהרחבה תהליכים אלה היה חיים רוזן בספרו ' העברית שלנו '

( תשט " ז )

ובחיבורים אחרים שלו  ,והוא היה אף הראשון שתבע במפגיע להכיר במעמדה העצמאי של
העברית הילידית  .עובדה היא  ,שלמרות מרכזיותה של העברית הילידית בחיינו  ,עצם קיומה לא
זכה להכרה

רשמית .

53

לא זו אף זו  ,שום מוסד רשמי לא נתן דעתו על תיעודה השיטתי  ,בדרכי

הקלטה ורישום  ,של העברית הילידית  ,משימה שהיה צריך להתחיל בה לפני שנים

;

54

ונזכיר

בהקשר זה כי גם המחוקק קבע  ,ובעניין זה הגיונו כהגיון הבלשן הדבק בעקרונות התכנון הלשוני ,
שיש ' לכוון את התפתחות הלשון העברית

על יסוד חקו הלשון העברית לתקופותיה ולענפיה ' .

55

' תקופותיה וענפיה '  ,הווה אומר  ,העברית הילידית בכללם .
למעשה  ,דקדוקה הרשמי של העברית החדשה הוא דקדוק הבנוי בעיקרו על לשון מקרא

ומקצתו על לשון חז " ל  .בעיית היחס שבין הדקדוק הרשמי לעברית הילידית היא סבוכה ורבת -
אנפין  ,ובמוקדה  -אופן ראייתנו את הלשון  .כל הנוקט ראייה לשונית כוללנית  ,אינטגרטיווית ,

חייב להכיר בקיומן של רמות לשון שונות ובזיקה הטבעית  -ההדדית שביניהן  .רק מתוך ראייה
כוללנית ייתכן התכנון השואף לגיבושה של רמת לשון מופתית ; ללא ראייה כזאת  ,ללא התבוננות
קבועה ושיטתית בנעשה בלשון  ,ראייה שמבחינה חברתית היא מחויבת המציאות  ,אין לא התכנון

ולא התקנון ( הסטנדריזציה ) אפשריים .
הזכרנו את רמות הלשון  - ,ועלינו לעמוד  ,ולו במלים אחדות  ,על עלייתה של העפה ( הסלנג) .
מבחינת קצב ההתפתחות  ,אין לעגה דומה בשום רמת לשון אחרת של העברית הילידית  .טעות היא
56

אבן  -זהר ( לעיל  ,הערה

( = העברית בת  -זמננו  ,עמ '

. ) 93

53

השווה

54

העברית .הקים ארכיון גדול לעברית הכתוכה לתקופותיה  ,ויש
העכרית
ללשון . . . .
..
מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה

0ע

:

 , ) 13עמ ' 183

.

ן

להצטער על כך שבמקביל לא הוקם גם ארכיון המתעד את לשון
55

56

הדיבור .

חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי " ג  . 1953 -ושמא ראוי להבהיר  ,שחוק זה אין עניינו מעמדה של העברית
במדינה  ,אלא כינונה של האקדמיה ללשון העברים .

תיאור קצר וממצה של תולדות העגה לתקופותיה  ,יוכל הקורא למצוא במאמרו של אהרן ככר  ' ,מלים שמנסות
לגעת '  ,נדפס במקורו בשבועון ' ידיעות אחרונות ' ומחדש בקוצץ העברית בת  -זמננו  ,עמ ' . 645 - 643

העברית החדשה בהתגבשותה

בידי הסובר  ,שהעגה נמוכת דרג היא  ,נחותה  .נהפוך הוא  ,בנסיבותיה  ,באירועי הדיבור ההולמים

אותה  ,ובעיקר  -בעיני דובריה  ,רבת יוקרה היא  .היא שופעת חן והומור  ,טעונה מטען רגשי רב

עוצמה  ,ומלכדת את הקבוצה הדוברת בה .
העגה עשירה בקווי הבחנה משמעותיים  ,דקים  ,שאין לשון הדיבור הרגילה מספקת אותם

לדובריה  ,ודוגמה להם קווי הבחנה בין דרגות של חכמה וכסילות ( ' ילד טוב

ירושלים '  ' ,שרגא ' ,

' יורם '  ' ,זיגי '  ' ,מרובע '  ' ,סבון ' )  .דובר העגה חש מכאן בחמימותו של התא החברתי שלו ומכאן

בעוקצנותו  .העגה מבטאת את רוח התקופה  -היא מחדשת מלים ופולטת אחרות בתהליך

המדהים במהירותו .
הדעת נותנת שהעברית החדשה ידעה טיפוסי עגה גם בתקופה הגדולה הראשונה שלה -

העגות של בני המושבות ובני הקיבוצים הראשונים  ,אנשי ' השומר ' ו ' הגדעונים '  ,העולים

שנתיישבו ביפו ובתל  -אביב  -אבל תיעוד של ממש אין לנו אלא החל בפרקה האחרון של

התקופה השנייה  ,ימי תנועות ההגנה והמרי  .מילונה של העגה של דור תש " ח  ,הידועה גם בשם
' העברית של הפלמ " ח '  ,מהווה מזיגה של עברית  ,יידיש ( ' זה שהוא ככה בחור טוב  ,זה חקן א -
מייסע ' )  ,וערבית ( ' חכה פה  ,נאסוף אותך
" איזה פךיץ ' "  ,רואים

מקוריות מרנינות נפש

בשלה

השנייה ' ) ולשונות אחרות ( ' צבע לי את הדירה

את סימני המברשת שלו על כל התקרה ' ) .
( ' הגיעו שתי 2א ? ' 2עס מהשמוץ ; אחת ייתר

57

הוא קיצור של ' השומר הצעיר '

;

' צ ' יריפחה ' [ יידיש

:

ליסודות אלה נוספו המצאות
ו ' ךי 9ה מהשנייה ' ; ' שמרן '

' טשערעפאכע ' ~ ~ -צב ] הוא כינוי לאשה

מכוערת ) .
העגה של דור תש " ח דעכה לאיטה  ,אבל יסודות לא  -מעטים שלה עברו אל העגות של הפרקים
שאחריה  ,שנתהוו במידה רבה בשכונות המצוקה ובשוקי הערים וכן אצל תלמידי בתי  -הספר

והסטודנטים ( ' 9אלאברות ' ,

,

דטיוינים ' ,

' מוידיש ') .

הגדיל עשות צה " ל  ,שהעגה שנוצרה בו ,

והמתהווה למעשה יומיום בשורותיו  ,מחייבת את הבאים במגע של שיח עם חייליו להצטייד
במילון  -כיס ( ' אנתנו יוצאים למסע  .תשאיר כמה פדלאות [ פגר  ,פגרים -

ביידיש ] עם

הרס " פ [ רב -

עלייתה ופריחתה של העגה  ,על מכלול בנות  -גוניה  ,הכללית  ,המזרחית  ,הצה " לית

וה ' נששית ' ,

סמל פלוגתך לעבוד במטבח ולהביא את האוכל

בקומנדקר ' ) .

58

הן מקווי החיות המובהקים של העברית הילידית  .ניכרות בעגה תופעות בלשניות של התפתחות ,
כגון

פוליסמיה .

המלה ' אצבע '  ,דרך משל  ,משמשת הן בהוראת חומר של פיצרן  ,דינמיט ,

ומשמעות זאת לידתה בדור תש " ח  ,והן בסתר הסמים ושימושם  ,ומשמעות זאת נתהוותה בדורנו .
ובסיומם של דברים  -מלים אחדות על הלשון והספרות  .הספרות העברית בכל שלוש
התקופות  ,ובעיקר הסיפורת  ,היתה גורם ראשון  -במעלה בתהליכי עיצוב מהותה  ,מערכותיה
המילוניות  ,הצורניות והתחביריות של העברית החדשה  ,היא העשירה את מאגריה של הלשון

ועשתה אותה גמישה ורבת דרכי מבע  ,והיא אשר למעשה קבעה במידה רבה  -בשיעורים שונים
בפרקים שונים של שלוש התקופות  -את רמתה התקנית ( הנורמטיווית ) של העברית החדשה

שבכתב  .הספרות  -הנמצאת בשנים האחרונות בעידן של פריחה של איכות ושל כמות -
והעברית הילידית מהוות את המסד שעליו נבנתה תרבותה העברית של מדינת  -ישראל  .בזכותן

57

ד ' בן  -אמרן ונ ' בן  -יהודה  ,מילון אחול  -מניוקי לעברית מדוברת  ,ב  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ ' . 298

58

שם .

91

שלמה מורג

נוצרה הרגשת השייכות לחברה הישראלית ; תודות להן יכול הישראלי החפץ בכך לומר שישראל
היא ביתו ; בכל מקום אחר הוא תייר  ,אורח לשעה 9 .י העברית שבפינו  ,על רמותיה וגוני שימושיה

ועל הקווים הצורמניים  -משהו שבה  ,והספרות העברית של דור התקומה  ,על זרמיה ושלוחותיה ,

זה .

עוצמתן בהיותן ילידות בית

59

בצורה עזה

ח.

יותר אמר את הדברים בנימין תמוז במאמרו  ' ,שתי הזיות '  ,פוליטיקה ,

השימע

קרית

יסר משיסע זיוית
סעיכר ? אם 9מי חזר נוף
יתוף בעש סני מלשון סבאת

 :בש דבר סוד

י

לעויה יל "

פלאיה

4קר לה סיא

בלשון

סם  :ה יזלמה

ויעוד

סעם מומה

נדך ? ת .

בסלים זרחו

יאובן

סם ? א  -ופיז

על ימה
? עידז קשירות טת סקנה  -סהומז
סדמויה ושיה סטךב -
? ךית '  ) -ש 4ה נקף ?

או כתוף סידיסה ןם ? יס .
' השומע עברית '  ,מתוך
המחזור ' שירי נוכחים ' ,

' עיר

היונה ' מאת נתן
אלתרמן

2ע

טים -יני

4ה מוסש ום9קיצ

9 ? 4ונו אוזה  ? ll~ lgGל

"

ונזרים ,

טד ? 9מח דמוי שזיז  aeלו נתאר
ןם9סב ה נקם בין גופי סדירים

ובין

"

*

אותו ךנח וקיק ? ל אין

עטם . .

אותו רנח שהוא נם תחומם ? ל ריקו

ובשוק ולעתון סזךב

ל

יש  9מג סדליה ! ש זסרון אין  -דיות
ז91נה ? סדיש היירה  ! .ש 4ה ש9ל
חקה ומהות  .נחליה סיא 9אד -
לא זךה סיא לשוק ודיה סיא לסדה
ודאה היא לשים ן2נים

ליה נעיף
לשוליי
שוב קוראה סיא גשם
ולסיה ולינה יזליף .

סי
סנטים

 , ) 1988 ( 20עמ '

. 23

חלאי

נם תחוים שי ינוק
בו חויפות סכלים שסזיי
ושרק  ,חי ? 9ני 9 ? ? 9ת .

ופתע ,

לעקוד

אליעזר בן  -יהודה מורה לעברית
ב ' התורה

והמלאכה ' ,

ירושלים

יוסף לנג

הקדמה
אליעזר בן  -יהודה  ,מראשוני המטיפים לתחייה הלאומית של העם היהודי  ,נחשב בעיני רבים למחיה

השפה העברית  .במאמריו הרבים בעיתונות הציב בן  -יהודה את הלשון העברית ואת ארץ  -ישראל
כשני הנדבכים ההכרחיים לתחיית העם  .במפעליו הבלשניים ביקש בן  -יהודה להעמיד את האמצעים
להשלטת העברית כשפתו הלאומית של העם היהודי  .הוא אף יזם  ,יחד עם חבריו  ,הקמתן של

אגודות שונות ( ' תחיית

ישראל ' ,

' שפה ברורה '  ' ,ועד הלשון '

היהודים יושבי ארץ ישראל את לשונות העלגים

היומיום .

"

י

ו ' שפתנו ' ) ,

שתכליתן ' לשרש מקרב

ולהנהיג את הדיבור העברי בפי כול גם לצורכי

בתוך מגוון פעילותו להפצת העברית בכלל והדיבור בה בפרט נתייחד פרק  -זמן קצר יחסית  ,אך
משמעותי ביותר  -תקופת היותו מורה לעברית בבית  -הספר ' התורה והמלאכה ' של חברת כל
ישראל חברים ( כי " ח ) בירושלים  .בית  -ספר זה היה החלוץ בהוראת העברית במערכת השיעורים
הרגילה  ,ובין כתליו דיברו עברית גם בהפסקות  .עבודתו של בן  -יהודה כמורה בבית  -הספר אפשרה
לו לממש את מטרתו

:

עקירתן של ' שפות הבית ' מפיהם של התלמידים .

בהיסטוריוגרפיה החינוכית בארץ  -ישראל נודע בן  -יהודה כמורה הראשון שלימד עברית בעברית
בבית  -הספר  2 .אולם  ,עובדת היותו ראש וראשון בתחומים כה רבים  ,הנוגעים לתחייה הלאומית של
עמנו  ,עוררה בעבר  ,וגם כיום  ,נסיונות לטשטש את חשיבותו  ,להמעיט מערכו ולדחוק את

ראשוניותו  .כך  ,למשל  ,מתחדש מדי פעם בפעם הפולמוס בשאלה אם היה בן  -יהודה אבי שיטת
ההוראה של עברית בעברית בארץ  -ישראל .

3

ובמאמריו  ,ואחריו החרו החזיקו גם אחרים .

4

1

' מתקנות חכרת שפה ברורה '  ,כל כתבי אליעזר בן  -יהודה  ,ערך והעיר א ' בן  -אב " י  ,א  ,ירושלים
[ להלן  :כתבי

2

הגדיל לעשות בעניין זה שלמה הרמתי  ,בספריו

בן  -יהודה ] .

רשימה מפורטת ראה בספרו של ש ' הרמתי  ,שלושה שקדמו לבן  -יהודה  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '
[ להלן  :הרמתי  ,שלושה שקדמכן  ,הנ " ל  ,שלושה מורים ראשונים  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

, 92

, 35 - 34

3
4

הרמתי  ,שלושה

[ להלן

:

ראה ,

למשל :

1943

 ,עמ ' 202

הערות

הערתי

32 - 26

121 - 120

מורים ] .

א " ב ריבלין  ,ירושלים

:

תולדות הישוב העברי במאה התשע  -עשרה  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ '

י ' פרידלנדר  ' ,אלה שקדמו לבן  -יהודה '  ,באוץ  -ישראל ( חשון תשל " ט )  ,עמ '  ; 23 , 20י ' קציר ,
שקדמו לאליעזר בן  -יהודה '  ,כיוונים  ( 6 ,חורף תש " ם )  ,עמ '  ; 94 - 85א " ב ריבלין  ' ,שלושת הראשונים

,

. 94

ספרדים
' יהודים ( שלושה

שקדמו לבן  -יהודה ) '  ,הצופה

תרבות ספרות

אמנות ) 13 ,

( ספרות) " ,

באוקטובר

בחשוון תשל " ט ; א ' סלע  ' ,ממכבש הדפוס '  ,ידיעות אחרונות ( מוסף

; 1978

מ ' גילים  ' ,מן החדר אל המחשב ' ,

רמת  -גן  , 1987עמ ' . 68

ו :ק
~

יוסף לנג

ראויה אפוא פרשה זו לעיון מחודש ומדוקדק  ,ולכך נועד מאמר זה .

5

בן  -יהודה מורה בבית  -הסמר ' התורה והמלאכה '
ייסוד

בית  -הספר

בית  -הספר לבנים ' התורה והמלאכה ' נוסד בירושלים בשנת

. 1882

פתיחתו של בית  -ספר מודרני זה

חרף התנגדותם המתמשכת של החוגים החרדיים לייסודם של ' שקאלעס ' בעיר  -נסתייעה
בגורמים כלכליים  ,חברתיים ופוליטיים  .שיתוף  -פעולה בין ' אגודת אחים ' הלונדונית ובין ועד

שליחי הקהילות של יהודי ארצות  -הברית הוליד את היוזמה להקמת בית  -ספר מקצועי מרכזי
בירושלים .

6

חברת כי " ח  -שנתנסתה כבר בייסודם של בתי  -ספר במזרח  ,ובכלל זה בירושלים

וביפו  ,בשנות השבעים  -נרתמה למפעל  ,ובכך נענתה גם למגמה  ,שרווחה באותה עת  ,להפיץ את
ההשכלה הצרפתית ותרבותה .

7

בעזרת ועד הקהילות באנגליה נרכש בית בדרך יפו עבור המוסד החינוכי המיועד  8 .אך פתיחת
בית  -הספר התעכבה בגלל אירועי ' סופות בנגב '  ,שעמדו במוקד עניינו של העולם היהודי באותה עת .
בסוף שנת

1881

נשלח נסים בכר  ,המורה והמנהל יליד ירושלים  ,שהיה חניך מוסדות כי " ח  ,לפתוח

את בית  -הספר ולנהלו .

9

בניגוד לאהדתם של משכילי ירושלים ליוזמת כי " ח  ,הגיב ' היישוב

הישן ' בזעם 0 .י בכר נאלץ

להפעיל את קסמיו האישיים ואת סגולותיו המיוחדות כפוליטיקאי  ,כדי להסיר את המכשולים

שהועמדו בדרכו  :ין

החרמת בית  -הספר "

ושלילת החלוקה ממשפחות שהחליטו לשלוח את ילדיהן

לבית  -הספר החדש 3 .י ואכן  ,המשימה עלתה בידו

;

הוא הצליח להתחבב על חוגים רבים בעיר ,

ואפילו הרב דיסקין ומקורביו לא נגעו לרעה בו ובמוסדו  .בעקבות זאת פחתה מאוד גם עוצמת
ההתנגדות לו ולמפעלו החינוכי בקרב חוגים נוספים בירושלים .

5

במלאת מאה שנים לייסוד ' ועד הלשון '  ,הוכרזה שנת חש " ן לשנת הלשון העברית  .מן הראוי לציין בה גם את

תרומתו של בן  -יהודה ' בתהליך המעבר מיוזמות בודדות מקומיות  ,שחברו לחידוש הדיבור העברי  ,אל הצבת
מצע כללי ישובי ולאומי '  .משרד החינוך והתרבות  ,חוזר המנהל הכללי

מ " ט , 6/

כ " ו בשבט תשמ " ט  ,עמ '

לון  ,חמישים שנות היסטוריה  ,ירושלים תרפ " ב  ,עמ ' . 11

6

ראה  :נ '

7

על תמיכת חברת כשח ביוזמות המקומיות לייסוד בית  -ספר בחסותה ראה  :הרמתי  ,שלושה מורים  ,עמ '
לון ( שם )  ,עמ ' , 108

8

ראה  :י ' בריל  ,יסוד המעלה  :פרשת העלאת אחד עשר האיכרים מרוסיה בשנת  , 1883מהדורת ג ' קרסל  ,ירושלים

. 53 - 51

על בואו של בכר לארץ  -ישראל ראה  :חבצלת  ,יב 18 ,
שלושה שקדמו  ,עמ '  ; 124 - 84פרטים נוספים ראה  :י ' חנני ,

( כ " ח בשבט

ראה

:

רחל אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי באוץ  -ישראל  ,א

תרמ " ב )  ,עמ '

' תנועת ההשכלה

התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
10

תשל " ה , 2עמ '

1914 - 1854 :

. 130

על בכר ראה

11

1 4

~
13

ראה

:

:

הרמתי ,

כאוץ  -ישראל '  ,עבודה לשם קבלת

. 115

 ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '

; 98 - 97

יעקב  ' ,תעודות לתולדות הישוב היהודי בירושלים '  ,ירושלים  ,ג  ,א  -ב ( תשרי  -ניסן תש " י )  ,עמ '

2נ

; 18 - 17

. 153

תשל " ח ( מגנצא תרמ " ג )  ,עמ '
9

. 15

א " מ לונץ  ,נתיבות ציון וירושלים  ,מהדורת ג ' קרסל  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

א ' בן -

סב -סג .

. 248 - 247

ראה  ' :קול קורא מטעם הרבנים הספרדים בירושלים נגד ביה " ס שבהנהלת נסים בכר '  ,בתוך  :הרמתי  ,שלושה
שקדמו  ,עמ ' . 170 - 169

ראה מכתבו של י " מ פינס אל מ ' אלטשולר ,
תל  -אביב התרצ " ה  ,עמ '

; 264

%

באלול תרמ " ב  ,בתוך  :א ' דרויאנוב ( עורך )  ,מימים ראשונים  ,א ,

י ' ילין  ,זכרונות לבן ירושלים  ,ירושלים תרפ " ד  ,עמ '  . 129ראה גם מכתבו של בכר

אל הירש  ,מנהל ' מקווה  -ישראל ' ,

14

ביוני

 , 1882בתוך :

הרמתי  ,שלושה שקדמו  ,עמ ' . 175

בית  -הספר לבנים ' התורה
והמלאכה ' של חברת
כי " ח  ,ירושלים

בית  -הספר פתח

את שעריו ב  9 -באפריל . 1882

ראשיתו היתה מצערה  ,אולם תוך שבועות אחדים

נתמלאה מכסת התלמידים  -כפי שקצבה לו חברת כי " ח .

4ן

מרבית

התלמידים ,

מכלל החמישים

הראשונים  ,היו מבני העדה הספרדית  ,אך במשך הזמן נרספו גם תלמידים אשכנזים ואף כאלה
שאינם מבני ברית .

בכר  ,שהיה איש חינוך מובהק ובעל רגישות ציבורית מפותחת  ,שקד על בחירת צוות מורים ראוי

על  -פי אמות  -מידה פדגוגיות  ,אך עם זאת  ,בחר גם במורים אשר ' יד להם בפקידות

הממשלה ' 5 .י

מינוי בן  -יהודה למורה
עם בואו לירושלים הסתפח בכר  ,באופן טבעי  ,אל קבוצת המשכילים הקטנה שפעלה בעיר  .הוא
הכיר את דעות חבריה  ,והיה להם שותף סמוי בייסודן של חבורות ואגודות שונות שתכליתן היתה

הפצת ההשכלה ויישוב ארץ  -ישראל  .בן  -יהודה התבלט בחוג חברתי מצומצם זה בעמדתו הלאומית

הקיצונית ובביקורתו החריפה כלפי עמדותיה של כי " ח ותמיכתה בהגירת הפליטים היהודים מרוסיה
לאמריקה  .קנאותו של בן  -יהודה ללשון העברית ולחשיבותה בתהליך התחייה הלאומית הרשימה את

בכר  ,ותוך זמן קצר נמנה עם  .ידידיו המעטים  ,והיה לתומכו המסור במשך שנים ארוכות ~ .
14

ראה מכתבו של בכר אל הירש ,
למלאכה ובו

50

4

ביוני

 , 1882שם ,

שם  .באוגוסט  1883נפתח בירושלים בבית  -הספר בית לימוד

תלמידים  .אפשר שמשום כך התאפשרה העסקת מורה נוסף  ,ובכר פנה אל בן  -יהודה  .ראה

הביולטי(  .של כי " ח מיום
~
' חברת כל ישראל חברים ( מתוך

. 767 - 766
15

1

במו

,

, ' ) 1885

כנסת ישראל  ,א  ,ווארשה תרמ " ז  ,עמ '

הכוונה כנראה למשכילים בעלי מעמד והשפעה  .ראה  :ד ' ילין  ' ,נסים בכר '  ,הדואר  ,ז '
עמ '

. 119

:

7

( כ " ט בכסלו תרפ " ח ) ,

-

5ע

תלמידים ומורים של
בית  -הספר ' התורה
והמלאכה '

באותה עת לערך הפסיק בן  -יהודה את עבודתו כעורך בפועל של העיתון
הכלכלי

היה בכי רע .

6ן

' חבצלת '  ,ומצבו

בכר הציע לו להצטרף אל צוות מורי בית  -ספרו כמורה לעברית  .צעדו של

בכר נבע גם מן האינטרס שלו כמנהל  -קירובם של בני המשפחות האשכנזיות המשכילות אל בית
ספרו  ,שנשא באותה תקופה אופי של מוסד לילדים ספרדים בלבד .

7ן

בכר לא נטל על עצמו סיכון

מבחינה פדגוגית  ,משום שהוראת העברית לא היתה מעלה או מורידה מיוקרתו של

ולמעשה  ,לכתחילה לא נכלל מקצוע זה בין מקצועות הלימוד .

8ן

בית  -הספר ,

מצד אחר היתה זו הדרך הטובה

ביותר לסייע כלכלית לידיד  ,שמצוקתו היתה גדולה  ,מבלי לפגוע בכבודו .
פנייתו של בכר אל בן  -יהודה והסכמתו של האחרון מפתיעות במידת

מה ,

שהרי דעותיו

השליליות של בן  -יהודה כלפי חברת כי " ח היו ידועות לבכר  ,כשם שהיו מוכרות לציבור קוראי
' חבצלת ' הירושלמים .

9ן

יתר  -על  -כן  ,בכר אף היה מקורב ביותר אל אגודתם של יחיאל מיכל פינס

ובן  -יהודה  ' ,תחיית ישראל '  ,שנועדה בין השאר להיות חלופה או סניף לחברת כי " ח  ,חברת  -האם של

בית  -הספר ' התורה והמלאכה ' .

20

אלא שבכר מיאן לוותר על שירותיו של בן  -יהודה  .הוא היה

6נ

כן  -יהודה חדל לערוך בפועל את ' חבצלת ' לאחר

17

האינטרסים של בכר המנהל ראה  :י ' עזריהו ,

על

8

חודשי

מודע ,

עבודה .

' החינוך בארץ  -ישראל  :תולדה והערכה '  ,ד ' קמחי ( עורך )  ,ספר

היובל של הסתדרות המורים באוץ  -ישראל תרס " ג  -תרפ " ח  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '  . 60וראה תגובתו והבהרתו של
18
19

56

ד ' יודילוב "ן לדברים

. .

בן  -יהודה מתאר בזכרונותיו כיצד נוצרה משרתו כמורה לעברית ,

ראה :

אלה  ' :למען האמת '  ,דואר היום , ) 13 6 1929 ( 227

עמ '

.3

כתבי בן  -יהודה  ,א ,

( י " ב בתשרי

עמ '

מח .

תרמ " ב )  ,עמ '  ; 1הנ " ל  ' ,בכחנו

ראה למשל  :א ' בן  -יהודה  ' ,אוץ ישראל או אמיריקא '  ,חבצלת  ,יב ,
כבוד אם '  ( 2 ,כ " ז תשרי תרמ " ב )  ,עמ '  . 10על יחסיו
נושע '  ,שם  ,שם  ( 3 ,ד ' במרחשוון תרמ " ב )  ,עמ ' יז ; שם  ,שם  ' ,ככוד
1

עם כשח ראה  :חמדה בן  -יהודה  ' ,חברת כי " ח ואליעזר בן  -יהודה '  ,מחברת  ,א ,

1

( טבת תשגיב)  ,עמ '

. 9 -8

על אגודת ' תחיקה ישראל ' ראה  :י ' קלויזנר  ,בהתעורר עם  :העלויה הראשונה מרוסיה  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

.

 339 - 329בן  -יהודה חשב על ייסוד סניף לכי " ח שיעסוק ברכישת קרקעות  ,בחינוך ועוד  ' .שאלה נכבדה '  ,כתבי

בן  -יהודה  ,עמ '

. 12

בן  -יהודה מורה לעברית

בלי כל ספק  ,להשפעתה של העיתונות כגורם מסייע לתוכניותיו  ,והעריך  ,כנראה  ,שיזכה בעיתונות
אוהדת אם יקלוט את בן  -יהודה כמורה בבית  -ספרו  .בדיעבד התברר ששיקוליו אכן היו מוצדקים  .י2

לאחר משא  -ומתן  ,שארך זמן מה  ,ניאות בן  -יהודה לקבל על עצמו את התפקיד  ,אלא שהעמיד
בפני בכר תנאי מפורש

להתלמידים לדבר

' דבר אדבר להתלמידים רק בעברית  -שום לשון אחרת לא אתן

:

מן הראוי לציין כי בן  -יהודה לא היה בקיא בשפות המדוברות בקרב יהודי

לי '  .ע

ירושלים הספרדים ( לאדינו  ,ערבית

מעברית לשפות אלה

ותורכית ) ,

וממילא לא היתה לו כל אפשרות מעשית לתרגם

אם  -כן  ,גם מכורח הנסיבות נאלץ ללמד עברית בעברית .

;

23

בכר קיבל ברצון את התנאי שקבע בן  -יהודה ופנה להנהלת כי " ח בפריס במאמץ לשכנעם שהוא
בן  -יהודה  ,ראוי לשמש מורה בבית  -ספרו  ,שכן ' עכשיו הוא ממושמע ' .

בידו  ,ובאוגוסט

1883

24

משימת השכנוע עלתה

דיווח לממונים בפריס שבן  -יהודה נתמנה מורה לעברית בבית  -הספר .

בן  -יהודה החל להשתכר  -אמנם בדוחק יחסי  -מעבודתו כמורה ,

26

25

אולם תחושת שליחות

.

גדולה ליוותה את עבודתו שהרי נפתח בפניו סיכוי ממשי לפעילות ישירה להפצת השפה העברית
והדיבור העברי בקרב תלמידים  .השאיפה להפיץ את השפה במסגרת בית  -הספר קיננה בלבו עוד
טרם עלותו ארצה  ,והוא נתן לה ביטוי מפורש במאמריו השונים בעיתונות .

27

על העדר כישוריו

הפדגוגיים התגבר בן  -יהודה בעזרת כשרונו הטבעי כמורה ותחושתו המתודית הטבעית .

28

כדי

להפגין את הזדהותו עם שליחותו ועם המוסד שבו עבד  ,נהג בן  -יהודה במשך תקופת  -מה לבוא
לבית  -הספר לבוש טלית קטן .

29

על משך הזמן שבן  -יהודה עבד כמורה לעברית בבית  -הספר ועל הסיבות לפרישתו קיימות

21

ראה מכתבו של בן  -יהודה ( מרוסיה ) אל פינס  ,שמילא את מקומו כעורך ' הצבי '  ,בירושלים ובו ביקש  ' :הראה לו

[ לבכרן בהצבי פנים שוחקות לפעמים ' א " ר מלאכי  ' ,נסים ככר ' הדואר  ( 10 ,כ " ז כטבת תרצ " א )  ,עמ '  . 159לדברי
מלאכי  ,בכר קלט את דבורה  ,אשת בן  -יהודה  ,כמורה בבית  -ספרו  .אחר  -כך הורתה דבורה בבית  -הספר לכנות

תחת הנהלתה של אחותו  ,פורטונה בכר  .אפשר שיש לראות את פנייתו של בכר אל בן  -יהודה על רקע דרישתה
של כ " ח לנטרל את בן  -יהודה התוקפני כלפיה  .השווה את צעדיה של כי " ח כלפי דוד גורדון  ,עורך

דוד .גורדון ועיתון " המגיד "  :חילופי עמדות ללאומיות היהודית
הערה 90
שלמון ' ,
, 161
"
22

ראה  :כתבי בן  -יהודה  ,א  ,עמ ' מח  .למעשה הודה בן  -יהודה  ' :הייתי אנוס להיות מורה . . .
ביום  -חמישים פראנק לחודש ' ,

23

, ' 1882 - 1880

ראה :

' ע " ד ההשקפה '  ,השקפה  ,ה ,

50

' המגיד ' :

ציון  ,מז ( תשמ " ב )  ,עמ '
בעד שבע שמונה שעות

( כ " ד באב תרס " ד )  ,עמ '

. 457

י ' בלקינד  ,שתיאר את בית  -הספר כעשר שנים מאוחר יותר  ,ציין  ' :ממילא מחויב מורה התלמוד כמו שני מורים
חבריו [ ללשון ולדברי הימים] לפרש להם [ לתלמידים ] את לקחו בעברית '  .ראה  ' :בית הספר  " :התורה
והמלאכה " בעה " ק ירושלים ת " ו '  ,לוח אחיאסף לתרנ " ו ( ווארשא תרנ " ה )  ,עמ '

; 327

י ' פרס  ' ,שרטוטים אחדים

לתולדות בית הספר העברי בירחטלים '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים תרפ " ג  -תשי " ג  ,תל  -אביב תשט " ז  ,עמ '
 , 518הערה . 20
24

ראה מכתבו של בכר אל כי " ח בפריס ,
כי " ח בירושלים בשנת

25

26

27

, ' 1894

29

שלם  ,ד

בנובמבר  , 1882בתוך  :ש ' שוורצפוקס  ' ,התכתבותו של ניסים בכר מנהל
( תשמ " ד ) ,

עמ '

. 479

על  -פי הגדרת תפקידו נועד בן  -יהודה להורות לילדי האשכנזים  ,ראה

:

שם ,

שם .

במכתבו אל י " ל גורדון  ,מיום א ' של חול  -המועד סוכות תרמ " ד  ,מציין בן  -יהודה שעבודתו בהוראה היא עבודתו
היחידה ' ועליה אחיה לא ברוח כי משכורתי לא תמצא לי למחית "  ,ראה  :בסל" א כי" א  ,ארכיון יל" ג . 40761 / 9 ,
ראה  ,למשל  :א ' בן ;יהודה  ' ,שאלת החנוך '  ,חבצלת  ,י ,
שם  ,שם  ( 13 ,י " ח טבת תר " ם ) עמ '

בהפצת השפה

. 91 - 89

7

( ו ' בכסלו תר " ם ) עמ '

; 51 - 49

הנ " ל  ' ,על דבר החינוך ' ,

בן  -יהודה חזר והדגיש פעמים רבות את חשיבותם של בתי  -הספר

העברית .

 .ק  the Elementary Grades , New York 1946 ,חן  . Chomsky , How 10 Teach liebrewען

28

ראה 27 :

29

ראה  :י ' טובנהויז  ,בנתיב היחיד  ,חיפה תשי " ט  ,עמ '

. 56

ולק

)

הנגריה בבית  -הספר
' התורה

והמלאכה '

גרסאות שונות .

30

הדעה הרווחת היא שעבד זמן קצר מאוד  ,ונאלץ לעזוב בשל מצב בריאותו שהלך

והחמיר  .כן  -יהודה בזכרונותיו אינו מגלה דבר בעניין זה  ,ואילו רעייתו  ,חמדה  ,רומזת אמנם על מצב
בריאותו שהלך ונתערער  ,ומציינת שהרופא ציווה עליו ' להניח את אומנות ההוראה '  ,אולם  ,לפי

דבריה  ,הוא המשיך במלאכתו  .י 3מן המסמכים שבארכיון כי " ח מתברר  ,כאמור  ,כי בן  -יהודה החל
לשמש מורה לכל המאוחר באוגוסט  . 1883במאמרו נגד מתקיפיו  ' ,ע " ד [ על דבר ] ההשקפה '  ,מספר
 הוא עסק בהוראה במשך כשנהבן  -יהודה עצמו כי הפסיק את עבודתו בסוף שנת תרמ " ה  .כלומר ,
ומחצה .

32

גם על הסיבה לעזיבתו ניתן ללמוד בעקיפין  ,מתוך מכתבים שונים  .בעקבות ועידת קטוביץ

השנייה ( נובמבר

) 1884

יצא קלמן זאב ויסוצקי לארץ  -ישראל  ,ובין שאר משימותיו הוטל עליו

לייסד ועד לתמיכה במתיישבים היהודים  .הוועידה גם נקבה בשמות מועמדיה לוועד  ,וביניהם פינס
ובן  -יהודה .
30

33

ויסוצקי הגיע לארץ  -ישראל באפריל

, 1885

ושהה בה כ  3 -חודשים  .מסיבות שונות לא

ראה  ,למשל  :ד ' יודילוב " ן  ' ,זכרונות ראשונים '  ,ספר היובל ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '  ; 151א " ז הלוי לוין  -אפשטין

:

זכרונותי  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ '  . 310חומסקי סבור שבן  -יהודה התפטר מעבודתו גם בגלל העדר הכשרה
פדגוגית  ,ראה  :נ ' חומסקי  ' ,המלחמה לתחיית הלשון בארץ  -ישראל '  ,בצרון  ,מט ( ניסן תרצ " ד)  ,עמ ' . 194
31

ראה

:

יל " ג ,

ץ1 2

32

~

14

בנובמבר

ראה לעיל  ,הערה
146

33

חמדה בן  -יהודה  ,בן  -יהודה  ,חייו ומפעלו  ,ירושלים
 , 1883בסל " א

. 22

, 1940

עמ '

.8

ראה גם

:

מכתבו של שנ " ה יונאס אל

כי " א  ,ארכיון יל" ג . 40761 ,

לפרסומו הראשון של מאמר זה כקטרוג נגד ' השלוח '  ,ראה  :הצפירה ( הוספה ספרותית ) ,

( י " ז אב תרס " ד )  ,עמ '

. 399 - 395

ראה  :א ' דרויאנוב  ,כתבים לתולדות חיכת ציון וישוב ארץ  -ישראל  ,מהדורת שולמית לסקוב

תל  -אביב תשמ " ד  ,תעודה
תשמ " א  ,לפי המפתח

שם .

 , 566עמ '

. 215

[ להלן  :לסקוב] ,

ג,

וראה  :ק " ז ויסוצקי  ,קבוצת מכתבים  ,בעריכת י ' קלויזנר  ,ירושלים

בן  -יהורה מורה לעברית

נסתייע מינויו של בל  -יהודה כחבר בוועד הפועל  ,והוא נתמנה  ,בסופו  -של  -דבר  ,למזכיר

הוועד ,

בשכר של מאה פרנק בחודש .
בן  -יהודה העדיף כמובן את תפקידו החדש  ,והתפטר מעבודתו כמורה ,

שהוחלט כי הוועד יפעל בירושלים .

35

אך זאת רק לאחר

34

אולם הוא שימש בתפקידו כשבועיים בלבד  ,ונאלץ לפרוש

בשל העתקת מקום מושב הוועד ליפו וכשל קנוניה מצדו של אליעזר רוקח  ,שפעל ללא לאות לסלק

את כן  -יהודה מתפקידו .
בידי אחר .

36

עם העברתו מתפקידו לא שב עוד בן  -יהודה לבית  -הספר  ,ומקומו נתפס

37

לעברית ,

עבודתו של בן  -יהודה כמורה

אף שהיתה מוגבלת

במאבקו למען הפצתה של השפה העברית בכל שדרות העם .

38

היתה שלב חשוב ביותר

בזמן ,

באותו פרק  -זמן הניח את היסודות

לשיטת ההוראה של עברית בעברית בבית ספרו  ,שיטה שנתקבלה ברבות השנים במוסדות חינוך
רבים בארץ  -ישראל ומחוצה לה  .בן  -יהודה עצמו המשיך לעקוב אחר התפתחותו של בית  -הספר

' התורה והמלאכה '  ,דיווח בעיתוניו על המתרחש בין כתליו  ,ועודד את השתרשותה והפצתה של
העברית כשפה מדוברת .

בן  -יהודה אבי הוראת העברית בעברית
' השיטה הטבעית ' בהוראת שפות זרות  -ובשמותיה האחרים :
הישירה '  -היתה ידועה באירופה זה שנים  39 .גם המורים העבריים ידעו על קיומה  ,והיו שאימצוה

' שיטת לשון האם ' ו ' הגישה

כדרך הוראה בבתי  -ספר שונים .

בארץ  -ישראל היה בן  -יהודה הראשון שעשה שימוש בשיטה זו  ,אולם  ,מטרותיו היו שונות
ממטרות יוצרי השיטה  .הוא האמין שבדרך לימוד זו יצליח לבטל את השפעותיהן של ' לשונות

הבית '  ,וישליט בקרב הילדים את השימוש בלשון העברית כשפה  -בלעדית  .בן  -יהודה היה אפוא
ממקימי הדור שהעברית נהיתה לו ' שפה חופפת כל ' .

40

אבהותו  ,כביכול ,

בספרו ' שלושה שקדמו לבן  -יהודה ' קובע הרמתי כי ' ההנחה המקובלת בדבר

של בן  -יהודה על שיטת ההוראה " עברית בעברית " חסרת יסוד ' .

ן4

מקורה של הנחה מופרכת

זו ,

לדעת הרמתי  ,בפרשנות שגויה של דברי בן  -יהודה עצמו במאמריו ובזכרונותיו  .מעיון במקורות

34

ראה מכתבי של י ' פינסקר אל

עמ '

חובבי  -ציין

בביאליסטוק  ,כ " ט בסינון תרמ " ה  ,בתוך  :לסקוב ( שם )  ,תעודה , 625

. 367
של פינסקר אל רש " י פין בווילנה  ,ד ' בתשרי תרמ " ו  ,לסקוב

( שם ) ,

תעודה  , 678עמ ' . 493

35

ראה מכתבו

36

ראה מכתבו של א ' רוקח אל ה ' ד פרומקין  ,ט " ז בתמוז תרמ " ה  ,אצ " מ /1199 / 56 / 8 ,

37

גם הצעה נוספת שכנראה הועלתה לפני בן  -יהודה  ,לשמש עוזר לחיים דוד  ,פקיד המושבה פתח  -תקוה ,
ראה  :מכתבו של ש ' הירש אל פינסקר באודסה ,

תשמ " ז  ,תעודה

[ לביל " ויים
38

,

ראה
)' )1

,

:

תתט " ו

[ תרמ " ו ]

,

אצ " מ 164 / 4 / 4ג

ד ' ילין  ' ,בן  -יהודה ותחית הלשון העברית ' ( עברית ואנגלית )  . 95 - 108 : ,קק

גג0ל ) 0

 . 48 - 53קק

39

?]

ביבא -

בתוך  :לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 33ד  ,תל אביב

 . 512את משרתו של בן  -יהודה בבית  -הספר קיבל עוזר דב ליפעת  .ראה -מכתבו

 , 890עמ '

מז ' כשבט

1

בדצמבר

, 1886

.

,

Rel 'il~ll 0

.
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קע

""

" או

8 andטטאט

ארנן  ' ,לתולדות תחיית הלשון

40

41

ראה

:

:

הרמתי  ,שלושה שקדמו  ,עמ '

'י -

Ben

.

( 111 ) 1923

' Eliezer

.

.

JPOS

Fellman

0ז

.

ש ' הרמתי  ' ,גישות ושיטות בהוראת לשון '  ,אורחות  ,א ( תשכ " ב )  ,עמ '
ע'

נגנזה .

ההזדמנות היכולת והרצון '  ,קתדרה ,
 ; 93וראה

שם גם במבוא  ,עמ '

. 11 - 9
37

( תשרי תשמ " ו )  ,עמ '

. 94 - 83

.נ

קנקנ

יוסף לנג

הללו ומניתוח מקורות נוספים הגיע הרמתי למספר מסקנות התומכות  ,לדעתו  ,את קביעתו

א  .מבדיקת הדו  -שיח בין בן  -יהודה לבין בכר  ,כפי שנמס ר על  -ידי בן  -יהודה בזכרונות יו

42 ,

:

הגיע

הרמתי למסקנה שקבלת בן  -יהודה כמורה לעברית על  -ידי בכר לא התבססה על ' גורמים חינוכיים
כלשהם '  .לדבריו  ,אין כל רמז לכך שבן  -יהודה תכנן את דרך ההוראה שלו  ,ומדובר אפוא ' בעירבוב

של טכניקת ההוראה שלו  . . .עם שיטת ההוראה שפותחה לאחר  -מכן ' .
ב  .פרופסור יוסף הלוי

44 ,

43

ששימש מורה לעברית בבית  -המדרש למורים של כי " ח בפריס  ,קדם

לבן  -יהודה בהוראת עברית בעברית  .בן  -יהודה  ,בהיותו תלמיד באותו מוסד  ,ביקר בשיעוריו של הלוי
ו ' היה להם עד שמיעה ' .

הוא למד אפוא ממורו את השיטה  ,וזו עמדה לנגד עיניו בבואו להורות

45

עברית  ,כעבור שנים אחדות  ,בירושלים .

46

ג  .לדעת הרמתי  ,בכר פנה אל בן  -יהודה משום שבו ' מצא את האדם המתאים ביותר ' למשימת
פיתוח

' השיטה הטבעית ' גם בהוראת הלשון

העברית  .בכר ראה בדרך ההוראה של עברית בעברית

' תיקון דידאקטי חשוב לשיפור הישגי הלימוד '  ,ובן  -יהודה נדרש ' להתרכז " בשיטה הטבעית "

ולשכללה וכן עשה ' .

47

בכר בזכרונותיו אף דיווח כי ' הצליח בן  -יהודה בעבודתו זו  ,במשך חודשים

אחדים הכין בשיטה זו תלמידים שהתעתדו להיות מורים  ,ביניהם גם את דוד ילין ויוסף מיוחס ' .

48

מעיון במקורות לומד הרמתי על התפקיד החשוב שמילא בכר  ,שהיה ' מדריכו של בן  -יהודה
בהוראת עברית בעברית ' .

49

לדעתו  ,הבחירה בבן  -יהודה  -שלא היה מיומן כלל בהוראה  -ענתה

גם על צורך מעשי מובהק של המנהל  -משיכת תלמידים אשכנזים אל בית  -הספר  .בכר ביקש

לייסד בית  -ספר מושך  ,שמוריו חדשניים בדרכי ההוראה  ,ובן  -יהודה היה בחירה מוצלחת .

50

ד  .לדעתו של הרמתי  ,מגבשי ' השיטה הטבעית '  ,הוראת עברית בעברית  ,היו ילין  ,יצחק אפשטין
ויהודה גרזובסקי  .י 5הללו  ,איש איש על  -פי דרכו  ,הורו עברית בשיטה זו  ,ואף ניסחו את שיטותיהם
בכתב  ,והם ' ראויים לתואר אבות עברית בעברית ' .

ליצור שיטת הוראה ממשית '
בהשפעתו
אולם ,

53 ,

52

כיוון שבן  -יהודה ' לא היה בר  -הכי ולא יכול היה

כל שניתן לייחס לו הוא ' שימוש בטכניקה של הקניית

הלשון ' ,

של יוסף הלוי ובהדרכתו של בכר .

קביעותיו החד  -משמעיות של הרמתי  ,אשר נועדו  ,כאמור  ,לדחוק את בן  -יהודה ואת

פועלו החלוצי בתחום הוראת עברית בעברית  ,התבססו על מבחר מקורות חלקי בלבד  .עיון במקורות

ארכיוניים  ,שלא עמדו לנגד עיני הרמתי  ,ובמחקרים חדשים  -ובמיוחד אלה של

42

כתבי בן  -יהודה  ,א  ,עמ '

מח .

הרמתי  ,שלושה שקדמו  ,עמ '

43

ראה

44

יוסף הלוי

:

( ) 1917 - 1827

שקדמו  ,עמ '

היה מחנך  ,חוקר מקרא ואשורולוג  ,בלשן ומשורר  .ראה

סל

)

בפירוט :

הרמתי  ,שלושה

הערה

. 41

45

ראה :

46

שם  ,עמ '

47

שם  ,עמ ' . 99 - 98

48

ראה  :נ ' בכר  ' ,זכרונות על דבר אליעזר בן  -יהודה '  ,ר ' בריינין ( עורך )  ,ספר זכרון לאליעזר בן  -יהודה  :למלאת לו

95

. 42

ששים שנה  ,ניו  -יורק תרע " ח  ,עמ '

1

; 97 - 96

הנ " ל  ,שלושה מורים  ,עמ '

. 37

ואילך .

92

שם  ,עמ '

ג ' ורג ' מנדל -

49
50

51
52

53

. 52

ראה  :הרמתי  ,שלושה שקדמו  ,עמ ' . 97
ראה  :שם  ,עמ' . 101
ראה  :הרמתי  ,שלושה מורים .
ראה  :שם  ,עמ ' . 45
ראה  :הרמתי  ,שלושה שקדמו  ,עמ ' . 96
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סעפה

מסקנותיו .

א  .מעיון מדוקדק בשיחתם של בכר ובן  -יהודה  ,כפי שנמסרה מהחלום ושברו '  ,ניתן לראות
בבירור כי פנייתו של בכר אל בן  -יהודה נתקלה בהתנגדות  -מה ובן  -יהודה התנה  ,כאמור  ,את היענותו
בתנאי מפורש זה

:

' דבר אדבר להתלמידים רק בעברית ' .

54

האם אמירה מעין זו מעידה על משא -

ומתן קודם  ,שבו נדרש בן  -יהודה ללמד על  -פי שיטה מסוימת  ,או שמא היא מעידה על התנגדותו של
בן  -יהודה לדרך הוראה אחרת שהציע לו בכר

?

מסגנון הדברים

שנים רבות לאחר

הללו  ,שנמסרו

מעשה  ,נראה לי כי אין ממש בקביעה שבן  -יהודה נדרש להורות על  -פי

' השיטה הטבעית ' .

בשני קטעי זכרונות  ,שנתפרסמו גם כן שנים רבות לאחר האירועים שבהם אנו עוסקים  ,ניסה בכר

לייחס לעצמו את הראשוניות בהוראה עברית  .בזכרונותיו על בן  -יהודה כתב

:

' כאשר החלטתי

להנהיג בבית הספר של החברה כל ישראל חברים  . . .את השיטה עברית בעברית  ,מסרתי אז את

הדבר הזה לבן  -יהודה ' .

בן  -יהודה . ,

55

ובהתייחסו אל ' השיטה הטבעית ' בהוראה כתב  ' :בשנת תרמ " ג קבלתי את

 .בתור מורה לעברית וספרתי לו על תוצאות נסיוני בקושטא ודרשתי ממנו להתרכז

בשיטה זו ולשכללה ' .

56

)( 1
54
55

56

ראה

:

כתבי בן  -יהודה  ,לעיל  ,הערה

. 22

ראה  :בכר  ,לעיל  ,הערה  . 48חמדה גורסת שבכר התיר לבן  -יהודה ללמד עברית בעברית  .ראה  :תדמה בן  -יהודה ,
אליעזר בן  -יהודה  :אגדת חייו  ,ירושלים תשי" ח  ,עמ ' . 16
ראה  :נ ' בכר  ' ,לתולדות השיטה הטבעית '  ,הדואר  ,י  ,יכ ( י " ב כשבט תרצ " א )  ,עמ '

. 193

1

יוסף לגג

שני מקורות מאוחרים אלה מתייחסים אל אותה הסוגיה  .הרמתי היה ער לעובדה שאת דברי בכר
משנת תרצ " א כבר לא יכול היה בל  -יהודה להפריך  ,כיוון שנתפרסמו שנים לאתר פטירתו  .אולם  ,גם

עדותו  ,שנתפרסמה בספר הזכרון לבן  -יהודה

( תרע " ח ) ,

אף אם לא היתה מדוייקת בתכלית  ,לא היה

בה משום סתירת אמת כלשהי שהיתה מוכרת לשניים  .גם אם נקבל כלשונה את אמירתו זו של בכר ,

אין החלטתו להנהיג את השיטה סותרת כלל ועיקר את היותו של בן  -יהודה יוצרה הראשון בארץ .

סביר  ,אכן  ,להניח שבכר החליט  ,כלכריו  ,ללמד כ ' שיטה הטבעית '  ,שהרי היה בקיא

בעקרונותיה ,

ואף לימד על  -פיה עברית  -בתורכיה  .ייתכן מאוד שבל  -יהודה אכן שמע בהזדמנויות שונות מפיו של

בכר  ,חברו  ,על עבודתו בשיטת הוראה זו  ,אולם ספק גדול הוא אם הדברים נמסרו לבן  -יהודה
כדרישה או כהוראה .

57

יתר  -עליכן  ,אם אכן נדרש בן  -יהודה להורות על  -פי ' השיטה הטבעית '  ,מה ערך היה להעמדת
דרישה מעין זו למי שלא הוכשר מימיו להוראה  ,ולא היה מצוי בנבכי הדידקטיקה והמתודיקה של
הוראת שפה

-

?

מעיון במסמכים בארכיון כי " ח עולים מספר פרטים
המורה  .בשנת

-

1884

חשובים ,

השופכים אור על בן  -יהודה

כתב אחד ממורי בית  -הספר ' התורה והמלאכה ' את הדברים הבאים

:

בבית  -הספר בירושלים העברית נלמדת בצורה מושלמת בידי מר בן  -יהודה  ,מורה זה הוא
לא רק מומחה דגול לעברית  ,הוא גם מלומד בשפות ובמדעים  .הוא יישם בעברית אותן

שיטות בהן משתמשים בשפות חיות  .הוא לא מתרגם את התנ " ך לז ' רגון ספרדי  ,גרמני או
ערבי  .התלמיד קורא וההסברים ניתנים בעברית  ,הוא מחליף מלה קשה במלה קלה .
כאשר אנחנו מלמדים קטע כלשהו בצרפתית  ,אנו מסבירים בצרפתית ולא בז ' רגון  .מר בן -

יהודה עושה אותו דבר בעברית .

לאחר קריאה של פרק  ,התלמיד נדרש לספר את הקטע בלשונו  ,תמיד בעברית  .מר בן -
יהודה אינו סובל שידברו בשפה אחרת ואפילו בביתו  ,אפילו בנו בן שנה וחצי דובר עברית
כמלאכים

) cherubin

ss

מסמך זה  ,שאין לפקפק באותנטיות שלו  ,מעיד בעליל על החידוש של בן  -יהודה בהוראת העברית
בעברית  ,ועל

כך שלא הודרך על  -ידי בכר  ' :השיטה של בן  -יהודה כל כך מצאה חן בעיני נסים בכר

ומורים אחרים עד שעודדו אותו לחבר ספר לימוד של הלשון העברית לפי שיטתו ' .

59

הווה אומר  ,לא טכניקה בלבד סייעה לבן  -יהודה להצליח במלאכתו  ,אלא שיטה של

ממש ,

שהחליפה את השיטה המקובלת  ' ,דקדוק ותרגום '  .אף בלא רקע תאורטי  -פדגוגי הצליח בן  -יהודה
לסגל לעצמו עקרונות ומתודה ייחודית  ,שסייעו לו במלאכתו  ,ועוררו  ,כאמור  ,עניין רב בקרב מורי

בתי  -הספר  60.ייתכן מאוד שאילו המשיך בן  -יהודה בעבודתו כמורה תקופה ארוכה יותר  ,היה מכנס
את עקרונותיו החינוכיים לכלל משנה סדורה  .מכל מקום  ,ברור אפילו אליבא דבכר  ,שבן  -יהודה

57

2ל) 1

58
59

60

ראה  :י ' בן  -דור  ,יצירה  :מתולדות המילון העברי השלם  ,ירושלים -תל  -אביב תש " ז  ,עמ ' . 99
המכתב נדפס ( במקור  ,צרפתית) במאמרו של שוורצפוקס ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' . 482 - 481
שם  ,שם  .יש לציין שוויכוחים על השיטה התנהלו שנים לאחר מכן  .ראה  ,למשל  :א ' ספיר  ' ,הלשון ' ,
 ( 15ב ' באייר תרנ " ה)  ,עמ ' גה .

הצבי  ,י " א

על הקשיים בשיטה זו מדווח מ " ר שוב  ,שאף הוא לא היה מורה בהכשרתו  ,ראה  :מ " ד שוב  ,זכרונות לבית דוד ,
א  ,ירושלים תרצ " ז  ,עמ '
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יוסף לנג

הוא שהכשיר את ילין ומיוחס להורות עברית על  -פי שיטתו  .י 6הצלחתו של בל  -יהודה כמורה בבית
הספר

' התורה והמלאכה ' עשתה לה שם  ,מל הסתם  ,והוא נתבקש  ,לאחר שובו מרוסיה ( תרמ " ז ) ,

לשמש מורה לעברית בבית הספר

בעקרון  .י" 6

שיטת ההוראה של בן  -יהודה  ,שהקדימה את הדיבור לכתיבה  ,נבעה מתוך דחף לאומי  ,אך אין

נפקא מינה אם גיבושה של הוראת עברית כעברית בארץ  -ישראל נבע מתוך הכרה מדעית או
משיקולים פוליטיים .

62

הצגתו של בן  -יהודה כמי ש ' לא יכול היה ליצור שיטת הוראה ממשית המבוססת על גישה

מסוימת ' '
ישראל ' ,

64

6

היא הפרזה נטולת הצדקה  .בספרם המשותף של בן  -יהודה וילין  ' ,מקרא לילדי בני -

באים לידי ביטוי עקרונות דידקטיים מובהקים  ,שאינם רק פרי אינטואיציה ותחושה

לאומית  ,אלא הם מעוגנים בנסיון הוראה ומתבססים על שיקולי  -דעת פדגוגיים שנקנו תוך כדי
עבודת ההוראה  .גם במאמרים רבים מפרי  -עטו  ,שפורסמו בעיתוניו  ,לא ניתן להתעלם מידיעותיו

של בן  -יהודה ומהתמצאותו העמוקה בתורת החינוך וההוראה .

65

ב  .ממחקריו של מנדל  ,המתבססים אף הם על ארכיון כי " ח בפריס  ,התבררו פרטים ביוגרפיים

מוצקים על תקופת שהותו של בן  -יהודה בפריס .
מנדל קובע כי
בפריס  ,וב 19 -

ב3 -

בפברואר

1880

עדיין לא נמנה בן  -יהודה עם תלמידי בית  -המדרש של כי " ח

באותו החודש כבר אושפז בן  -יהודה  ,חולה השחפת  ,בבית  -החולים .

%

בן  -יהודה למד  ,אם כן  ,רק ימים ספורים  ,בבית  -המדרש למורים ולא יכול היה לבקר בשיעוריו

של הלוי די  -הצורך ללמוד את שיטתו  .מדויקת אפוא  ,לעניות דעתי  ,גרסתו של בן  -יהודה ב ' החלום
ושברו ' כי ביקר בשיעור אחד בלבד והיה זה שיעור

בהיסטוריה ,

שלא נלמד על  -פי ' השיטה

הטבעית '  .דרישתו הצנועה של הלוי מתלמידיו לכתוב בעברית משפט אחד ואת השם

הורדוס ,

נתקלה בהתמרמרות ובסירוב  .הביקורת של התלמידים  ,שלא רצו ללמוד עברית  ,היתה כה חריפה עד
שהלוי נפגע ועזב את חדר הכיתה .

67

אירוע זה הותיר רושם קשה ביותר על בן  -יהודה  ,והוא מדווח עליו במאמרו ' דגל הלאומיות '

61

ראה  :בכר ,

לעיל  ,הערה

 * 61ראה מכתבו אל

:

. 48

מ ' אוסישקין  ,ט ' אלול  1819לחרבן ( , ) 29 8 1887

. .

בתוך  :לסקוב ( לעיל  ,הערה

 , ) 33ה  ( ,תשמ " ח ) ,

תעודה  , 1039עמ '  . 303 - 300והשווה  :י ' הורוו " ן '  ' ,לחג היובל של בן יהודה ( זכרונות ) ' השלח  ,כ " ג ( תרע " א )  ,עמ '

. 191
62

ראה

:

א ' לוי  ' ,המסר הסמוי של ספרי לימוד להוראת עברית במחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה '  ,בתוך

ש ' רשף ( עורך )  ,דור לדור  ,ג ( תשמ " ו )  ,עמ '

, 10 - 7

וראה גם לעיל  ,הערה

:

. 27

. 97

63

ראה

:

הרמתי  ,שלושה שקדמו  ,עמ '

64

ראה

:

א ' בן  -יהודה וד ' ילין  ,מקרא לילדי כני ישראל כולל ראשית למודים  ,ספורי התלמוד והמדרשים ומשלי

שועלים  ,נדפס בהוצאת בית הספר התורה והמלאכה אשר לחברת כל ישראל חברים בירושלים  ,ירושלים תרמ " ז .
בזכרונותיו טעה ילין בשנת ההוצאה  ,ראה  :ד ' ילין  ,כתביו  ,אגרות  ,ד  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '  331והערה . 41
65

 )( *1ן
66

ראה  ,למשל  :סקירתו על ספרו של ח ' הירשנזון  ' ,מוסדות התורה שבעל  -פה '  ,במדורו ' הספרות והלשון '  ,הצבי ,
ה  ( 7 ,ה ' בכסלו תרמ ; ט )  ,עמ ' כה ; ביקורתו על ספרו של ז ' יעבץ  ' ,דברי ימי העמים '  ,במדורו ' חדשות בספרות ' ,

הצבי  ,ט  34 ,ואילך ( סיוון  -אייר תרנ " ג ) .
ראה  :ג ' מנדל  ' ,בן  -יהודה בפאריס '  ,ברית עברית עולמית  ,הכנס העברי החמישי באירופה  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '
146 - 136

67

.

ראה  :כתבי בן  -יהודה  ,א  ,עמ ' כ ; ג ' מנדל  ' ,אליעזר בן  -יהודה ופרופסור יוסף הלוי '  ,ברית עברית עולמית ,
הקונגרס המדעי השישי לעברית באירופה לונדון  ,תשמ " ח  ,עמ ' . 99 - 95

בן  -יהורה מורה לעברית

' יעיד נא החכם יוסף הלוי אם לא ענוהו תלמידי בית הספר לבני קדם אשר לחברת כי " ח בפארים  ,כי
כל צורך

אין להם בשפת עברית " כי יכול אדם להיות ישראלי גם בלתה " ' .

68

לא סביר אפוא להניח

כי שיעור אומלל זה השפיע על דרכו של בן  -יהודה בבואו להודות להורות עברית בעברית  .שלוש
שנים מאוחר יותר ,

בירושלים .

לא מן הנמנע הוא שבן  -יהודה פגש את הלוי בפריס  ,וייתכן גם שהיה זה בביתו של

ב ' גולדברג ,

אולם ספק רב הוא בעיני אם בשיחותיהם  -אם אכן נתקיימו  -נדונו נושאי הוראה  .סביר יותר

.

להניח שהנושאים הלאומיים אשר עמדו בראש מעייניהם של השניים  ,הם שנדונו ביניהם  ,בנוסף
לנושא הלשון העברית .

69

תיאור שיטת ההוראה שנקט הלוי  ' ,ללמד את לשון שפת קודשנו בלה " ק בעצמה '  ,כפי שנתפרסם
בעיתון

' המגיד '  ,כעבור עשר

שנים

70 ,

מתייחס אכן לשיעורי עברית  ,אך לא לשיעורי

ההיסטוריה ,

שבאחד מהם נכח בן  -יהודה .

בביקוריו בארץ  -ישראל בשנים תרנ " א ותרנ " ה הופתע הלוי להיווכח בהצלחת המורים בהקניית

.

העברית  ' :פלא כזה לא חשבתי לדבר אפשרי מאז  .אך היום נודע לי כי עמל המורה ויגיעתו להחיות

את לשון קודשנו עשתה פרי נחמד יותר מאשר קיוויתי '  .י7
באותה עת רבו השוללים את שיטת ההוראה של עברית בעברית .

72

אך השיטה  -שאת יסודותיה

הניח בן  -יהודה  ,והיא פותחה על  -ידי תלמידו  ,ילין  ,בבית  -הספר ' התורה והמלאכה ' בירושלים  ,ועל -

ידי תלמידים נוספים בראשון  -לציון ובבית  -הספר למל  -הניבה תוצאות נאות .
התפשטה השיטה אל בתי  -ספר בחוץ  -לארץ

74 ,

73

מארץ  -ישראל

אלא ששם  ,מסתבר  ,היו ההישגים פחות מרשימים .

75

ניתן אפוא להניח ש ' השיטה הטבעית ' בהתגלמותה העברית  ,שמקורה היה בארץ  -ישראל  ,הגיעה
גם אל הלוי בפריס  .אך הצלחתו בהוראת עברית בעברית היתה מוגבלת בהשוואה למה שראה בארץ -

ישראל  .ככל הידוע  ,אין בנמצא עדות מפורשת מפי הלוי על היותו ראשון בהוראת עברית בעברית
ואין אף אזכור מצדו ב  -בר השפעתו על בן  -יהודה בעניין זה  .גם בן  -יהודה במאמריו  ,שבהם ציין את

הלוי ואת פועלו  ,אינו מזכיר השפעה מצד הלוי עליו  .אמנם אין בכך משום ראיה  ,אולם מכלל

68

ראה

 :א'

בן  -יהודה  ' ,דגל הלאומיות '  ,המגיד  ,כד ,

עמ '  ; 407 - 406שם  ,שם  ( 37 ,י " א בתשרי תרמ " א ) ,

תרמ " א ) ,

א  ,עמ '
69

35

( כ " ח באלול תר' ם )  ,עמ '

עמ ' . 417 - 416

; 299 - 297

המאמר נדפס שנית בכתבי בן  -יהודה ,

. 76

על מהותו המפוקפקת של התיאור בספרה של חמדה בן  -יהודה  ,הלוחם המאושר  ,ירושלים תרצ " ה  ,עמ '
פרשנותו של י ' קלוזנר בספרו  ,אליעיר בן  -יהודה ( סדרה לנוער  ,ע )  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '  25ראה במאמרו של
34

מנדל  ,לעיל  ,הערה

בעיתונות

העברית .

. 66

בר גולדברג

מ 1853 -

( , ) 1883 - 1800

התגורר בפריס וביתו שימש בית  -ועד

ליהודים .

70
71

י ' הלוי  ' ,מכתבים לעורך '  ,הצבי  ,יא ,
ימי השבוע '  ,הצבי  ,י " א ,
א'

35

34

ועל

משכיל וחוקר יהודי שנדד בעולם ופרסם מאמרים רבים

י " ש פוקס  ' ,לשאלת החינוך העברי '  ,המגיד  ,לג  ( 29 ,כ " ו בתמוז תרנ " ט )  ,עמ '

72

שם  ,שם ,

36

( ד ' בתשרי

. 226

( כ " ד באלול תרנ " ה )  ,עמ ' קכח  -קכט  .וראה דברי בן  -יהודה במדורו ' דברי

( כ " ט באלול תרנ " ה )  ,עמ '

קל .

בן  -יהודה  ' ,בת קול מהעיתונים ' ; ' הלשון ' ; ' שאלות אחדות לכבוד החכם גורדון ' ; מאת אחד המורים באוק -

ישראל  ,הצבי  ,י " א ,

יח " ז

9

( י " ב באדר

תרנ " ה )  ,עמ '

ל -לא .

[ ף ' ח זאגראדסקק  ' ,ר ' אליעזר בן  -יהודה '  ,לוח אחיאסף  ,ו

( תרנ " ו )  ,עמ ' . 322

105

73

ראה

74

על יוזמת ' חברת מרבי השכלה ' ברוסיה  ,שפנתה לבית  -הספר ביפו בשאלה ' כי יודיעהו פרשת שטות תלמוד

:

לשוננו בבתי הספר החדשים ברוסיה '  ,מדווח בן  -יהודה במדורו ' דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,י " ב
תרנ " ו ) ,

75

ראה

:

עמ '

מה .

אביאסף [ י ' גרזובסקק  ' ,דברים אחדים '  ,הצבי  ,י " א  ( 3 ,כ " ט בטבת תרנ " ה )  ,עמ '

ז.

13

( ג ' בטבת

,

י"

" וו

6

ריי ג

,טי

;

ישף

לקטע
מתוך מכתבו של
אליעזר רוקח אל  " 1ר
הרומקין 1 ,ב 1רומז הכותב
שהצליח להרחיק את
פינס ובן  -יהודה מן הוועד
הפועל והלשכות  ,אשר
על הקמתם טרח ק " ו

תרמא ' מנחם  -אב
ויסוצקי (
" ה ) 1895 -
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העדויות שהוצגו לעיל נראה שאין לדבר על השפעת הלוי על בן  -יהודה  ,ואולי עדיפה ההשערה
שהתהליך היה הפוך .

76

ג  .ילין ראוי לדעת הרמתי לתואר ' אבי השיטה ' עברית בעברית " '  ,מה שאין כן מורו .

הרמתי

77

מתקשה להוכיח שילין קדם לבן  -יהודה  .המקורות מעידים  -בעליל שילין היה תלמידו של בן  -יהודה
בכי " ח  ,וסותרים את עדויותיהם של בני משפחת ילין  ,המנסים להוכיח את ראשוניותו של אביהם .

78

הרמתי מסכם כי ' על יסוד העדויות שבידינו קשה להחליט בודאות  . . .ניסוח כללי זה  . . .אינו
מאפשר הכרעה בשאלה הנידונה ' .

79

שני מכתבים מארכיונו של ילין מאירים סוגיה זו במידת  -מה ועם זאת מותירים את הקורא בערפל
מסוים  .את המכתב הראשון כתב ילין בכ " ד באב תרפ " ו אל ד " ר ישראל סלוטקי  ,מנהל בית  -הספר
' תלמוד תורה ' במנצ ' סטר

-

:

קראתי בקרוניקל [ ג ' ואיש כרוניקל הלונדוני ] מאמרך ' עברית בעברית ' והתפלאתי לראות
כי לא הזכרת כלל את שמי  .הזכרת את בית הספר למל ותשכח כי אננכי הוא שהכנסתי שם
את העברית בתור שפה חיה בשנת תרמ " ט  .כתבת כי כנראה היה יצחק אפשטין הראשון . . .
ולא ידעת כנראה כי עוד בשנת תרמ " ב ז " א אולי שנים אחדות לפני בואו של ד " ר אפשטין
לא " י הכנסנו המנוח בן  -יהודה ואנוכי בבית ספרו של מר נסים בכר ( של כי " ח ) ובעזרתו את
 -השיטה עברית בעברית 80 .

76

ראה :

מנדל ( לעיל  ,הערה  , ) 67עמ ' . 9

77

ראה

:

הרמתי  ,שלושה מורים  ,עמ ' . 45

78

' בטעות

-

-

מיחסים נסיון ראשון זה לאליעזר בן  -יהודה  ,והוא אינו כן '  ,ראה  :א ' ילין  ' ,לתולדות מלחמת השפות -

ליובלה ( תרע " ד -תשכ " ד )  ,לזכר א " א מו " ר ר ' דוד ילין ז " ל '  ,החינוך ,

עדותה של הבת  ,אהובה פיקרד  ,ראה  :הרמתי  ,שלושה מורים  ,עמ '

1

, 111

( אלול תשכ " ד )  ,עמ '  , 509הערה  . 1על

הערות  . 35 , 33בספרו  ,ראשית החינוך

העברי באוק ותרומתו להחיאת הלשון  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  , 5קובע הרמתי כי בן  -יהודה היה הראשון להוראת
עברית כלשון

106

חיה .

הרמתי  ,שלושה מורים  ,עמ '

79

ראה :

80

את המכתב המקורי לא

ראיתי .

. 111

המכתב נעתק בידי ילין בעצמו באדר תשכ " ב  ,וממנו הציטוט

:

אצ " מ ,

 . ; 4153 / 125המכתב נדפס בכתבי ילין  ,ה  :אגרות ב ( תרע " ד -תש " א )  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '  . 499ילין טעה בשנה ,
שהרי בן  -יהודה החל לעבוד

בתרמ " ג .

בן  -יהודה מורה לעברית

מנוסת המכתב  ,שנכתב שנים אחדות לאחר פטירת בן  -יהודה  ,עולה בבירור שילין רואה עצמו שווה

זכויות לבל  -יהודה לעניין הוראת עברית בעברית .

81

ילין גורס ' השיטה עברית בעברית '  ,ולא טכניקה

כלשהי בהוראת השפה .
תשובתו של סלוטקי למכתבו של ילין מפתיעה

מאוד  .ם

לאחר הסבריו כי העורך הוא שהשמיט

קטעים ניכרים ממאמרו  ,ובהם אזכור שמו וחלקו של ילין  ,הוא מוסיף

:

' אודה ולא אבוש כי במשך

השנים שנלחמתי בעד תחית השפה  . . .ובמשך כל זמן שעבדתי בחברת אדוני  ,כתלמיד וכחבר

ובבית בן  -יהודה בתור עוזר במלונו  -לא שמעתי את הפרטים האלה '  ,כלומר  ,על הוראת עברית
בעברית בבית  -הספר של כי " ח בירושלים  .אמנם העובדה שסלוטקי לא שמע על כל זאת אינה

ראיה ,

אולם בשל קירבתו אל השניים  ,היא מעוררת תמיהה  .ייתכן ואז עוד לא ערערו על הראשוניות ולא
ייחסו לכך חשיבות רבה .
על ראשוניותו של ילין בהוראת עברית בעברית למד בנו  ,אביעזר ילין  ,ממאמר שכתב תלמידו

וידידו הקרוב של בן  -יהודה  ,דוד יודילוב "ן  ,אשר בהיותו מורה בראשון  -לציון הנהיג את שיטת
מורו .

83

ואולם במקומות שונים ובהזדמנויות אחרות שינה יודילוביץ מן הגירסה שעליה נסמך

אביעזר ילין  ,והציב את בן  -יהודה כראשון למורי עברית בעברית בארץ  -ישראל  .בטיוטה שהכין
יודילוב "ן על ציוני  -דרך בחייו של כן  -יהודה נרשם
עברית בעברית ' .

:

' בן  -יהודה הראשון למורים העברים להורות

נוסח דומה לזה פרסם כנקרולוג ביום השנה הראשון לפטירת בן  -יהודה .

84

85

לעומת מקורות מאוחרים אלה מצוי בידינו חומר מוקדם יותר  ,שנכתב בידי שני האישים בוויכוח

שנתגלע בתרנ " ו אודות המושבה מוצא  .בעיתון ' הצבי ' טען בן  -יהודה כלפי ילין כי ' בראשית תנועת
הישוב ישב ילין על ספסל בית הספר ' וכו ' .

86

במאמר תגובה  ,שפרסם ילין אין הוא כופר בעובדה

אולם הוא טוען כי גם בן  -יהודה לא נמנע מלפרסם מאמריו בהיותו תלמיד בפריס .

זו ,

87

מכל האמור לעיל דומני שהוכח כי אין יסוד של ממש לשלילת היותו של בן  -יהודה ראשון
בהוראת עברית בעברית בבית  -הספר ' התורה והמלאכה ' בירושלים  .אפילו נקבל את עדותו המגמתית
של ילין במכתבו שממנו הבאנו

לעיל  ,נותר

עדיין בן  -יהודה בין שני הראשונים .

סיכום
משעה שנתקבל בן  -יהודה למישרת ההוראה בבית  -הספר ' התורה והמלאכה ' בירושלים  ,כשנה וחצי

לאחר ייסודו  ,החלה להתפתח בארץ  -ישראל שיטת ההוראה החדשנית עברית בעברית  .החלתן
האמיתי בדרך הוראה זו היה

בל  -יהודה  ,והוא

שהכשיר את ממשיכי דרכו בירושלים  ,ילין

ומיוחס ,

וממנו ראו וכן עשו גם מורי העברית במושבות .

אף  -על  -פי שאת מלאכת ההוראה קיבל על עצמו בשל נסיבות כלכליות  ,עשה בן  -יהודה מלאכתו
81

ילין הצטרף לדרישה שהציג בן  -יהודה לבכר  ,שהעברית תהיה מדוברת גם בהפסקות שבין השיעורים  ,ראה  :ש '
קסאן  ,דוד ילין

82
83
84

:

המחנך והמנהיג ,

תל  -אביב  , 1980עמ ' . 31

מכתב מסלוטקי לילין  ,כ " ה באב תרפ " ו  ,אצ" מ 4153 / 125 ,נ .
ראה  :יודילוב"ן ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ ' . 151 - 150
ראה

:

אצ " מ ,

4192 / 314 / 1 / 1ן

שם נקבעה שנת תרמ " ב כראשונה להוראת עברית בעברית על  -ידי בן  -יהודה

בכי" ח .
85

86
87

ד ' יודילוב " ן ,

' הראשון '  ,דואר

היום  ,כ " ג בכסלו תרפ " ג .

א ' בן  -יהודה  ' ,דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,ח ' ב  '" ( 6 ,ד בחשוון תרנ " ו )  ,עמ '

ד ' ילין  ' ,מכתב לעורך '  ,הצבי  ,י " ב ,

7

( כ " א בחשוון תרנ " ו )  ,עמ '

כה .

יט .

.

ןלל) 1

יוסף לנג

קודש  .אכן חסר היה הכשרה פורמלית
הוראה .

כמורה  ,וממילא לא היה לו רקע תאורטי כלשהו בשיטות

אולם  ,כיוון ששם לו למטרת חיים להפיץ את הדיבור העברי ולהחיותו  ,לא עמדו לו

חסרונות אלה למכשול  .כשרונו הטבעי  ,קנאותו לתחיית השפה ושקדנותו כלמדן חיפו על מגבלתו

הבסיסית  -אי  -ידיעתו את לשונות תלמידיו  .ומכורח הנסיבות הללו גבש אב " י שיטת הוראה
ייחודית  ,על  -פי דגם שהיה ידוע כבר בארצות שונות  ' -השיטה הטבעית '  .בתקופה הקצרה שבן -

יהודה הורה עברית לא היתה לו השהות לגבש את שיטתו

ולפתחה  ,כמעשה

הפדגוגים  .תפקיד זה

קיבל על עצמו ילין  ,תלמידו וחברו  ,וכעבור זמן  -גם מורים חדשים שעלו ארצה ולימדו
במושבות ובערים .

88

מידת השפעתו של בכר על המורה בן  -יהודה ועל שיטת ההוראה שבחר אינה ברורה כל עיקר .
סביר להניח שכמנהל בית  -הספר  ,וכמי שהכיר שיטת הוראה זו והיה מיומן בה  ,היתה לבכר השפעה

על דרך עבודתו של בן  -יהודה  ,אך בהתחשב באופיו של בן  -יהודה  ,ספק אם היתה לו השפעה של
ממש  .שנים אחדות לאחר התנסותו משבח בן  -יהודה את בכר  ,ש ' היה הראשון אשר נתן בבית הספר
שתחת ידו זכות לשון חיה ללשוננו ' .

89

מן העדויות שהבאנו עולה כי בכר ניסה לשכנע את בן  -יהודה

להישאר בבית  -ספרו ולגבש בכתב את שיטת עבודתו  ,והיה נכון אף לממן את עבודתו זו .

באשר להלוי  ,ניתן לקבוע בוודאות שלא היתה לו כל השפעה על דרך עבודתו של בן  -יהודה
כמורה  ,וייתכן אף שהוא עצמו אימץ את שיטת עבודתו של

בן  -יהודה .

אישים נוספים ' שקדמו לבן  -יהודה ' בהקניית השפה העברית  -ובהם ברוך בן יצחק מיטראני

( בני" ם ) ,

90

מנחם פרחים ואחרים  ,שיתגלו בוודאי  ,בארצות המזרח והמערב  -תרמו  ,איש איש

במקומו  ,להפצת הלשון העברית  ,ולכולם שמור מקום של כבוד בגלריית מחיי השפה

העברית .

נסיונו המעשי של בן  -יהודה כמורה משמש ציון  -דרך נוסף בהשלטת הלשון העברית כשפת
דיבור בפי ילדים  .מבית  -הספר ' התורה והמלאכה ' בירושלים נפוצה שיטה זו לבתי  -ספר רבים

באוץ  -ישראל ומשם גם לחדרים המתוקנים בחרן  -לאוץ .
באשר לבן  -יהודה  ,תקופת היותו מורה לילדים

92

היתה ראשיתה של עשייה פדגוגית הן כשותף

עם ילין בפרסום ספר הלימוד ' מקרא לילדי בני ישראל ' והן ככותב עצמאי  ' :קצור דברי הימים לבני
ישראל בשבתם על אדמתם '

( תרנ " א) .

בן  -יהודה היה הראשון להדפיס עיתון לילדים
עיתון למורים

:

בארץ  -ישראל :

' בית הספר ' ( תרס " ח ) ועיתון ילדים נוסף

:

' עולם קטן ' ( תרנ " ג  -תרנ " ד ) ,

' העברי הקטן ' ( תרס " ח )  .מאז תרמ " ג

גברה מעורבותו של בן  -יהודה במעשה החינוכי המתחולל בארץ  -ישראל  ,והוא ליווה אותו בכל

נפתוליו כתומך  ,מבקר ומעודד .
88

בן  -יהודה לא ראה עצמו כמחוללה של השיטה מן הבחינה העיונית  .לדבריו  ' ,הראשון כמדומני שטבע את
המטבע הזאת בלשוננו " למוד עברית בעברית " הוא האדון יהודה גרזובסקי '  ,ראה  :אב " י  ' ,בת קול מהעתונים ' ,
הצבי ,

89
90

ץ2ל) 1

91

11

( כ ' בטבת תק " ם )  ,עמ '

על בני " ם

(  ) 1919 - 1847ראה :

הרמתי  ,שלחבה שקדמו  ,עמ '

. 81 -48

על מנחם פרחי ראה  :הנ " ל  " ' ,המסכן " שקדם לבן יהודה '  ,מעריב ( ספרות סופרים ספרים )  15 ,בדצמבר  . 1969כן
ראה מכתבו של פרחי אל ד ' גארדאן  ,עורך המגיד  ,ובו שבחים לבכר  .באותה עת שימש פרחי ' נשיא הכללי '
לאגודת ' החמלה '  ,ראה

92

לג .

אב " י  ' ,תחית הלשון '  ,הצבי  ,ה ' ( י " א בניסן

תרמ " ט )  ,עמ '

סח .

:

' טורקיא '  ,המגיד  ,כ " ד

10

( כ ' באדר תר " ם )  ,עמ '

. 83

על  -פי עדותו הורה בן  -יהודה גם בחוגים למבוגרים  ,ראה  :א ' בן  -יהודה  ' ,דברי ימי השבוע '  ,הצבי  ,ה '  ( 4 ,י " ד
בחשוון תרמ " ט )  ,עמ '

יד .

רכישת הקרקעות בגוש עציון ומדרום לבית  -לחם
( ) 1 948 - 1 940

יוסי כץ

התקופה מפרצן המאורעות בשנת

1936

ועד לשנת

1948

מאופיינת בעבודתה של הקרן הקיימת

לישראל כתקופה שבה מדיניות ברורה בעניין הקרקעות קדמה לרכישתן למעשה  .מדיניות זו היתה
קשורה ביעדים האסטרטגיים  -הבטחוניים והמדיניים שאותם ביקשו להשיג באמצעות רכישת
הקרקעות

ויישובן .

ן

בשלהי חודש פברואר

1940

משטחי ארץ  -ישראל ( אזור

פורסם חוק הקרקעות  ,שאסר רכישות קרקע על  -ידי יהודים

א ')

והגביל את הרכישות ב  32 % -נוספים ( אזור

ב ') .

ב 63 % -

בעקבות זאת

התרכזה הקרן הקיימת ברכישות קרקע באותם אזורים  ,על  -מנת ליישבם ולמנוע את קריעתם

משטחי המדינה היהודית העתידה  .שיטות משפטיות מתוחכמות שהגו יועציה המשפטיים של
הקרן הקיימת  ,ואשר ניצלו סדקים בחוק הקרקעות  ,וכן עבודה מאומצת של מחלקת הקרקעות
בקרן הקיימת וסוכניה באזורי האוץ השונים  ,אפשרו ביצוע רכישות גם באזורים

האסורים .

2

האזור שלימים נודע כגוש  -עציון  ,כמו גם סביבות ירושלים האחרות  ,נמנה עם אותם אזורים

אסורים .

אך חשיבות רכישת קרקעות בו קיבלה משנה תוקף בשל הצורך לחזק את האחיזה

היהודית מסביב לירושלים  ,אזור שהחדירה היהודית אליו  ,והחדירה של הקרן הקיימת בפרט ,
מעולם לא היתה

משמעותית .

במהלך שנות העשרים והשלושים עבר לבעלות יהודית פרטית רכוש קרקעי ניכר מדרום לבית -
*

על פרק מתוך ספרי ' מנחלת הרצוג לגוש עציון  :ההתיישבות הלאומית בהרי חברון , ' 1947 - 1940
כתיבתו
אתמבוסס
המאמר
אשר
השלמתי לאחרונה  .עריכת המחקר נעשתה במסגרת המרכז לחקר ההר שבאוניברסיטת בר -
אילן  .הסתייעתי במכון לחקר הציונות הדתית שבאוניברסיטת בר  -אילן ; המכון לחקר תולדות הקרן הקיימת ;
פרויקט מחקר תולדות רכישת הקרקעות באוץ  -ישראל שליד יד יצחק בן  -צבי ; אגודת ' אפרת ' ; המועצה האזורית
גוש  -עציון וקתדרת מושקוב " ן לחקר ארץ  -ישראל ההיסטורית  .חב אני תודה למר חירם דנין  ,למר אריה פרידמן
מהקרן הקיימת לישראל ולמר יהודה נהרי ממינהל מקרקעי ישראל על הפרטים ומקורות האינפורמציה
שהעמידו

1

ראה " :

לרשותי .

ורן  ,התנחלותנו בתקופת הסער  ,מרחביה  , 1947עמ '  [ 27 - 14להלן  :וקן  ,התנחלותנו ] ;

לאוץ מושב  ,ירושלים תשל " ט עמ '

, 1940

עמ ' ; 95 - 58

בעל  -פה ,
2

"

 10ו 16 -

75 - 63

[ להלן  :רייכמן ,

א ' גרנובסקי  ,במערכת הקרקע  ,ירושלים

הנ " ל  ' ,דרכנו בפוליטיקה הקרקעית '  ,ההד  ,ט  -יכ ( תמוז  -אלול תש " א )  ,עמ ' יב  -יג ; י '
בינואר  , 1964ארכיון ההקלטות של המכון ליהדות זמננו  ,מס ,

וקן  ,בחבלי נחלה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

ירושלים  ,ב  ,תשכ " ה ,
; 101 - 96

ממאחז ] ;

26 - 9

[ להלן

 :ורן ,

בחבלי

נחלה ] ;

1269 , 1266

וקן  ,עדות

[ להלן  :אה " ק ] .

הנ " ל  ,יומני ואגרותי לכנים ,

עמ '  [ ; 133להלן  :ורן  ,יומנק ; א ' אורן  ,התיישבות בשנות מאבק  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

רייכמן  ,ממאחז  ,עמ '

 ; 65 - 64וקן  ,עדות

בעל  -פה  ,שם ; א ' בן  -שמש  ' ,המחתרת היורידית בתקופת הספר

הלכן '  ,נ ' ביסטריצקי ( עורך )  ,בנתיב ההגשמה  :קובץ לכבוד יוסף ויץ ליובלו

. 165 - 157

ש ' רייכמן  ,ממאחז

ה , 60 -

ירושלים תש " י  ,עמ '

ק () 1
~

יוסי כץ

לחם ובהרי  -חברון  .היה זה בעקבות רכישות הקרקע שביצעו חברת ' זכרון דוד '  ,שהקימה את
מגדל  -עדר  ,וחברת ' אל ההר '  ,שהקימה את כפר  -עציון  ,וכן בעקבות רכישות של

בודדים .

רכישות אלו התאפשרו בשל היצע ניכר של קרקעות למכירה  ,שקיים היה באזור למן שלהי
המאה הי " ט מחמת דלותם של משאבי החקלאות והדלילות היישובית באזור  ,שהיה ספר פיסי
ויישובי כאחד  .אדמות משאע  ,כלומר קרקעות משותפות  ,שאותן התקשו ראשי הכפרים לחלק ,

הוצעו אף הל למכירה על  -ידי הכפריים .

3

בסוף שנות השלושים ובראשית שנות הארבעים  ,עמדו הקרקעות באזור זה להישמט מבעלות
יהודית  ,וזו היתה סיבה נוספת להתעניינות הקרן הקיימת

בהן .

בשלושה מקומות עיקריים ביצעה הקרן הקיימת את רכישותיה

:

בכפר  -נחלין  ,בכפר עציון

ובדהיישה שמדרום לבית  -לחם  .הרכישות בכפר  -נחלין ובכפר  -עציון יצרו את רכושה הקרקעי של
הקרן הקיימת בגוש  -עציון  ,ואילו הרכישה בדהיישה הביאה ליצירת מאחז קרקעי של הקרן
הקיימת מדרום

לבית  -לחם .

במאמר זה אנו מבקשים לשחזר ולנתח את רכישות הקרקע של הקרן הקיימת בגוש  -עציון
ומדרום לבית  -לחם תוך בחינת מדיניות הרכישות שלה  ,הקשיים המיוחדים שניצבו בפניה

והדרכים שבהן התמודדו היא וסוכניה עם קשיים אלו  .המאמר מתבסס על חומר ארכיוני רב ומגוון
הכולל בתוכו  ,בין השאר  ,את מסמכי הטאבו וספרי הנכסים של הקרן

הקיימת .

4

רכישות בכמר נחלין  -יתד ראשונה בהרי חברון
רכישות בשנות השלושים
כבר מראשית שנות העשרים הוצעו למכירה כנחלין שטחים נרחבים שגורמים יהודיים גילו בהם
עניין  .קרקעות הכפר השתרעו ממערב לקילומטר

ה 17 - 15 -

בדרך ירושלים  -חברון  ,מדרום  -מערב

לאל  -חדר ובסמוך לכביש הראשי  .במהלך שנות העשרים עסקה חברת הכשרת היישוב בבדיקת
ההצעות לרכישה שהובאו בפניה  ,אך לא קיבלה שום הצעה

-

לרכישת קרקע בנחלין  .י

החברה היתה

מעוניינת באותן שנים לרכוש קרקע בשפלה ובעמקים  ,ולא נטתה לבצע רכישות בהרים בשל
ההתיישבות שם .
הקשיים בעצם הרכישות הללו  ,בשל הפוטנציאל החקלאי הדל ובשל קשיי
לראשונה הוצע לקרן הקיימת לרכוש קרקעות בנחלין בסוף  . 1931ההצעה דיברה על
2 , 500 - 2 , 000

דונם " .

יוסף וצן  ,מי שניהל בפועל את מחלקת הקרקעות ( רשמית התמנה וצן לתפקיד

בשנת  , ) 1932דחה את ההצעה למרות יחסו החיובי לרכישות בהר  .נראה שהיה זה על רקע המחיר
3

בסיבות ובגורמים להיווצרות היצע של קרקעות למכירה מצד בעלי הקרקעות הערבים בהרי חברון  ,ממעט
מאמרנו לדון  .על נושא זה יוכל הקורא למצוא בהרחבה במאמרו של ד ' גרוסמן  ' ,הרקע להתיישבות היהודית
בגוש עציון  :אופי המשאבים והתנודות ביישוב הערבי '  ,רות קרק ( עורכת )  ,גאולת קרקע כארץ  -ישראל  :רעיון
ומעשה  ,ירושלים

4

ק) ך ך

חש " ן .

עד היום לא נערך כל מחקר מדוקדק על רכישות הקרקע של היהודים בגוש  -עציון ומדרום לבית  -לחם  ,המתכסס
צל מקורות ראשוניים  .אזכורים שונים בנושא מסתמכים  ,בדרך כלל  ,על מקורות משניים שהנתונים על סיכומי

רכישות המובאים בהם רחוקים מלהיות מדויקים  .במהלך המאמר ננסה להעמיד דברים על
5

על בדיקת קרקעות בנחלין וסביבתה על  -ידי חברת הכשרת היישוב בשנות העשרים ראה  :אצ " מ , ] 18 / 36/ 2 ,

, ] 18 / 82 / 11
6

דיוקם .

. ] 18 /82 /6

מכתב נ " ע מזרחי אל הקרן הקיימת ,

25

באוקטובר

, 1931

אצ " מ ,

1: ] 5 /6045א .

טרסות מעובדות באזור
כפר  -עציון ( שנות
השלושים )

הגבוה והיותה של ההצעה בודדת באותו
בפני הקרן הקיימת הצעה לרכוש בנחלין

לבעלים פרטיים  ,במחיר של

4

אזור .

שנתיים לאחר מכן  ,באוקטובר  , 1933הועלתה

7

6 , 000

דונם אדמות מפרוז  ,כלומר אדמות שחולקו

לא " י הדונם  .המציע  ,שמואל מאיר מושיוף  ,בעבר מזכיר ועד העיר

ליהודי ירושלים  ,עמד עד חשיבות הרכישה  ,שתתרום ליצירת רצף קרקע בבעלות יהודית בין

ירושלים לחברון  ,ובמיוחד משום שהשטח שהוא הציע גבל בשטחים שנרכשו אותו זמן על  -ידי
חברת ' אל ההר '  ,באופן שניתן יהיה לאחד את שני השטחים  .היתה זאת הפעם הראשונה שהנימוק

של יצירת רצף בין ירושלים לחברון עלה בקשר להצעה לרכוש אדמות בנחלין .

8

גם הפעם דחה וצן

את ההצעה  ,אולם הוסיף כי אם הקרקעות תירכשנה על  -ידי גורמים פרטיים יהודיים לשם הקמת
מושבה  ,תיאות הקרן הקיימת לרכוש מהם

במושבה .

9

כ 500 -

דונם לשם יישובם של פועלים יהודים שיעבדו

באותו זמן ביקר אברהם פזנר מחברת הכשרת היישוב באותן קרקעות בנחלין  ,ועמד על

האפשרות לרוכשן יחד עם קרקעות הגובלות באל  -חדר שמצפון  ,שאף הן היו אדמות מפרוז
והוצעו למכירה  .באופן זה  ,הוא הוסיף  ,ניתן יהיה לרכוש באזור שטח משמעותי של כ  7 , 000 -דונם
קרקע מפרוז  ,שיתחבר מדרום

דונם הגובלים שאותם רכשה ' אל ההרי  .פזנר ציין כי

ל 3 , 500 -

הקרקעות באל  -חדר ובנחלין דומות בטיבן לקרקעות מוצא  ,ומתאימות לכרמים בלבד  .הוא סבר כי
במשא  -ומתן ניתן יהיה להוריד את המחיר הנדרש עבורן 0 .י ואולם  ,גם הפעם לא גילתה חברת
הכשרת היישוב כל נטייה לדון

בינואר

1935

מכתב ורן

7

בהצעה .

שוב הוצעו בפני הקרן הקיימת קרקעות בנחלין  .מדובר היה ב  2 , 000 -דונם קרקעות

אל מזרחי ,

25

באוקטובר

, 1931

אצ " מ  ,שם ; חירם דנין  ,עדות בעל  -פה  ,ראיון עימי מיום

. 1988
8

10

-

מכתב מושיוף אל הקרן הקיימת  ,ה ' בחשוון תרצ " ד  ,אצ " מ ,

מכתב וק אל מושיוף ,

9
.

30

באוקטובר

דין  -וחשבון על סיור של פזנר ,
1929 - 36 / 1 - 4 / 35

13

באפריל

 25ו 26 -

( קיטלוג מקורי) .

, 1933

אצ " מ ,

1 1 1

5 / 7301ואא .

שם .

באוקטובר  - , 1933ארכיון משרדי חכרת הכשרת היישוב בירושלים  ,חט '

יוסי כץ

מפרוז  ,חופשיות מכל זכויות אריסים  ,אשר גבלו באדמות כפר  -עציון  ,ועבורן נדרשו

לדונם  .י
ן

6

לא " י

הפעם כבר גילה ורן עניין רב בהצעה  ,ונראה כי תרמה לכך העובדה שזמן קצר קודם לכן

קיבל הדירקטוריון של הקרן הקיימת החלטה עקרונית לבצע רכישות בהר שבסביבות

ירושלים .

אותו זמן החלה הקרן הקיימת לכוון את פעולותיה ברכישת קרקעות יותר ויותר על  -פי מדיניות

קרקעית מתוכננת .

כחלק מאותה מדיניות  ,ובהמלצתו של ויץ  ,הוחלט לכלול את אזור ההר

הקיימת .

במסגרת ' הפוליטיקה הקרקעית ' של הקרן

2ן

יחד עם זאת  ,דחה

וקן את ההצעה לרכוש

 2 , 000דונם בגבולות כפר  -עציון  ,וזאת בטענה שחברת ' אל ההר '  ,שבבעלותה כפר  -עציון  ,נמצאת
במשא  -ומתן לרכישת השטח 3 .י נראה כי וקו חשש ש ' אל ההר ' ומנהלה שמואל הולצמן יאשימוהו
בנסיון להכשילם  ,ומאחר שהיה נתון בעימות חריף עם הולצמן  ,על רקע ביקורתו החריפה על

תוכניתה ההתיישבותית של ' אל ההר '  -עימות שכמעט הוביל למשפט בין הצדדים  -העדיף
;

שמואל צבי הולצמן
( 883ו ) 1961 -

וקו שלא לחדד יותר את הסכסוך  ,ודחה את ההצעה אף בלי להביאה לדיון בדירקטוריון 4 .
בו בזמן חתם יהודי מאמריקה בשם צבי אריה ביננפלד על חוזה לרכישת  3 , 300דונם מקרקעות

המשאע שבנחלין  ,ואף קיבל התחייבות מערביי הכפר למכירת  6 , 000דונם נוספים  .החוזה נעשה

עם מתווך הקרקעות הנוצרי חנא מילאדי מבית  -לחם  ,שחתם קודם לכן חוזים עם מוכתרי נחלין .
המחיר שנדרש מביננפלד היה  7לא " י לדונם  ,ובסך  -הכל הוא התחייב לשלם  23 , 000לא " י  .בפועל
]5

שילם ביננפלד

12 , 000

לא " י  ,וקיבל קושאן על

441

דונם אדמות משעא  .הקושאן היה מבוסס על

רישומים תורכיים  ,שבהם שטחי הכפריים שנרשמו היו קטנים בהרבה מן השטחים במציאות  ,שכן

הכפריים רצו להפחית בכך את המיסים שחויבו לשלם על קרקעותיהם  .במציאות הגיע השטח לפי
ארבעה -

 1 , 762דונם .

6ן

לא ברור מה הביא את ביננפלד לרכוש קרקע במקום  .על  -פי העיתון

' דבר ' מאותה תקופה קשורה רכישה זו בתוכנית של חסידי גור להקים במקום התיישבות

חקלאית .

לן

ואולם ידיעה זו אינה מקבלת אישור משום מקור אחר  .ייתכן שהרכישה קשורה

בהשקעות הקרקעיות הרבות לצורכי מסחר  ,שבוצעו על  -ידי גורמים פרטיים בראשית שנות

11

12

מכתב איוב ביי אל ודן  29 ,בינואר  , 1935אצ " מ . 1) 1) ] 5 / 7301 ,
הקיימת  23 ,בינואר  , 1936אצ " מ  ,ב'. 544/60/
מכתב וקן אל איוב ביי  5 ,כפברואר  , 1935אצ " מ  ] 5 / 7301 ,ש ). 1
הקרן הקיימת ,

20

בספטמבר ,

ו " ן  ,יומני  ,א  ,עמ ' 77
13

;

26

בנובמבר ,

20

בדצמבר

1934

וראה גם  :דברי ואן בישיבת דירקטוריון הקרן

וכן ראה  :פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון
ו  16 -בינואר  , 1935אצ " מ  [ KKL 10 ,להלן פד " ק ] ;

וקן  ,עדות בעל  -פה  10 ,בינואר  , 1969אה " ק ,

מכתב איוב ביי אל וקן ( לעיל  ,הערה

. ) 11

. 1269

אכן  ,חברת ' אל ההר ' ניהלה במהלך שנת

1934

נחלין  ,אך חדלה מכך לאחר שביננפלד חתם על חוזים לרכישות נרחבות שם ( ראה
הסכסוך החריף בין ופן ל ' אל ההר ' והולצמן ראה ,

14

על

15

לדעת ח '

דנין ( בראיון עימו מיום

13

באפריל

) 1988

למשל :

משא  -ומתן לרכישת

להלן ) .

ורן  ,יומני  ,א  ,עמ ' . 87 - 81

עשו המוכתרים מאמצים מיוחדים להיפטר משטחי המשאע ,

שכן התקשו לחלק את הקרקעות בין משפחות הכפר  .בסוף  1934חברו יחד ח ' מילאדי  ,י " מ טננבוים ועורך  -הדין
מ ' קהתי  ,לרכוש את השטח במשותף למטרות השקעה  ,ובמסגרת זו התקשר מילאדי עם המוכתרים  .ואולם

מילאדי התנער לבסוף משני שותפיו  ,על  -אף ששילמו לו כספים  ,ומכר את הקרקעות לביננפלד  .כך עולה ממכתב

הימנותא ' בירושלים  ,תיק נחלין [ להלן
. 1988
חברת '
באפריל
ארכיון
ביום 26 ,
קהתי 1980
בספטמבר
עורך  -הדין
שמש 14 .
שערכתי -עם
ומראיוןאל ש ' בן
" טל

1 12

16

רישומי ויץ ביומן משרדי  19 ,בינואר  , 1941אצ " מ 4246 / 37 ,נ  .פד " ק  27בפברואר ו  14 -באוגוסט  , 1941אצ " מ ,
 ; KKLIOמנתב וק אל וייס  27 ,בנובמבר 946נ  ,אצ " מ  ,ק ' 1 ) ] 5 / 1764ש ; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת
בירושלים  ,ספר הנכסים [ להלן  :ספר הנכסים ]  .בפועל נרשם הקושאן על  -שם ' חברת המזרחי לפיתוח הקרקעות ' ,
מתוקף הסכם שבין ביננפלד לחכרה זו  .על כך ראה

17

:

אח " ה ]

' כפר יהודי עזוב '  ,דבר ,

23

בדצמבר

 , 1941עמ '

.2

:

אח " ה  ,תיק כחלין  ,פירוט

הקושאנים .

רכישת קרקעות בגוש עציון

השלושים  ,ושכללו רכישות גם בסביבות ירושלים  .מכל מקום  ,בסוף שנות השלושים מת ביננפלד
בלא שהצליח להשלים את הרכישות או להעביר את הקרקעות לבעלותו הבלעדית

( ' מפרוז ' ) .

8ן

המפנה בעמדת הקרן הקיימת

באפריל  , 1940לאחר שהתברר ליורשי ביננפלד כי לא יוכלו להמשיך ברכישה ואף לא בהעברת
הקרקעות לבעלותם הבלעדית  ,הם פנו לקרן הקיימת בהצעה לרכוש מהם את השטח של

ביננפלד .

9ן

הפעם גילה ויץ התעניינות רבה בהצעה  .היה זה על רקע מדיניות הקרן הקיימת בעקבות

חוק הקרקעות

' לרכז אדמה באיזורים שחוק הקרקעות פוגע

בהם ' 20 ,

ובמיוחד משום שמדובר היה

בשטח בסביבות ירושלים  .אמנם הקרקעות היו בבעלות יהודית  ,אך הובע חשש כבד שאם הקרן
הקיימת לא תחזיק בקרקעות ותיישבן  ,הן תיתפסנה בידי הערבים  ,בעיקר כיוון שהן טרם הועברו

לבעלות יהודית מלאה  .וקן הציע  ,לכן  ,לרכוש מהיורשים את השטח  ,תוך ניצול העובדה שמדובר

בהעברה מיהודים  -דבר אשר נראה היה כי איננו בניגוד לחוק הקרקעות  ,אם  -כי היה טעון אישור
הנציב העליון  .י 2בהמשך התכוון וצן לבקש אצל רשויות הטאבו את רישום גודלו האמיתי של
השטח  ,ואגב כך  ,ותוך ניצול החוזה המקורי של ביננפלד  ,לפעול לרכישת שטח נוסף עד לסך של
3 , 300

דונם  .הקרן הקיימת אמורה היתה לפעול להעברת כל השטח לבעלות פרטית

קיבל את הסכמת היורשים לוויתור על

7 , 000

מלאה .

וקן

לא " י מהשקעתו של ביננפלד ברכישה  ,ואף את

נכונותם לקבל את יתרת  5 , 000הלא " י במשך חמש שנים  ,כך שבפועל אמורה היתה הקרן הקיימת
לשלם עבור כל

הדונם

3 , 300

כ5 -

לא " י לדונם בממוצע  .ליורשים ברור היה כי לא יוכלו לטפל

בעניינים המסובכים הקשורים ברכישה עד להעברה לבעלות פרטית מלאה  ,ולכן הסכימו
לוויתורים המופלגים תוך שהם מצילים את יתרת

כספם .

22

את הצעתו  -שאותה גיבש יחד עם פנחס מרגלית  ,סוכן הקרן הקיימת לרכישת קרקעות

בסביבות ירושלים  ,ועם יועצה המשפטי של הקרן הקיימת  ,עררך  -הדין אהרן בן  -שמש  -הביא

. 1941

ורן לדיון בישיבת הדירקטוריון שנערכה בסוף פברואר

של אברהם גרנובסקי ,
18

23

היה זה לאחר שקיבל את הסכמתו

אם  -כי יושב  -ראש הדירקטוריון  ,מנחם אוסישקין  ,לא

התלהב מההצעה .

24

סברה זו עולה גם מדבריו של ופן בישיבת הרפרנטים ' על המצב ברכישת קרקעות ובהתיישבות ' ( ללא תאריך ) ,

אצ " מ 5 / 1787 ,ואא  .מלבד רכישותיה של חברת ' אל ההר ' בשנים

 , 1935 - 1933רכשו

קרקעות באזור קבוצת

יהודים מאמריקה  ,שעימה נמנה בן נוסף ממשפחת ביננפלד אשר רכשו  ,יחד עם צ ' אבולעפיה מירושלים ,

דונם מדרום לבית  -לחם ( אדמות דהיישה ; ראה להלן )  ,והסוחר " כהן

באדמות אל  -חדר ( ראה להלן ) .
משואות יצחק (  , ) 1947עמ '  ; 48רישומי

באותו זמן נרכשו באל  -חדר
וקן

ביומן משרדי ,

63

20

405

מירושלים  ,אשר רכש בשנת  129 1 935דונם

דונם בשותפות גולדנטל ומנדלסון  .על כך ראה

בנובמבר

, 1941

:

לעיל  ,הערה  ; 16עדות בעל  -פה של

הולצמן  13 ,במאי  , 1955ארכיון כפר  -עציון [ להלן  :אכ " ע ] ; צילומי מסמכי הטאבו כמשרדי הממונה על הרכוש
הנטוש והממשלתי  ,בית  -אל [ להלן  :צילומי טאבו ]  ,תיק נחלין ותיק אל  -חדר  .וכן ראה  :עדותו של מ ' תל  -ורדי ,
מעריב  ,כ " א בשבט תשמ " ו ; ד ' עמית  ' ,לקורות חוות כהן ליד כפר עציון '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר וילנאי  ,ירושלים
תשמ " ד  ,עמ '
19

. 364 - 361

מכתב עורך  -הדין א ' בן  -שמש אל ורן  18 ,באפריל

אצ " מ  ,ק ' 5 / 1375ואא  .וראה עוד  :דבר לעיל  ,הערה

, 1940

 ; 17הסוכנות היהודית  -לשכת ההסברה  ,קניות קרקע מוגברות של הקק " ל בעשרת החודשים האחרונים ( סודי
לא לפרסום )  20 ,באוגוסט  , 1941אצ " מ  [ 853 / 1689 ,להלן

בנובמבר

20

פד " ק ,

21

וקן  ,עדות בעל  -פה ,

22

23

12

, 1942

אצ " מ  . KKLIO ,וכן ראה

בינואר 969נ  ,אה " ק

10

; 1269

:

:

תזכיר

סודי] .

דנין  ,עדות בעל  -פה ,

הנ " ל  ,יומני  ,כ  ,עמ '

ע1 11
3

; 127

במאי  , 1971אה " ק . 1838 ,
דנין  ,עדות בעל  -פה  ,שם .

וכן ראה דבריו של ורן כישיבת הרפרנטים  ,לעיל  ,הערה

דבר ,לעיל  ,הערה . 17
וחן  ,יומני  ,ב ,עמ ' . 186

24

וצן ,

יומני  ,ב  ,עמ '

. 160

. 18

שמואל הולצמן

( משמאל )

וחבריו מסיירים בגוש  -עציון  .ברקע  -המנזר הרוסי

( ) 1934

מטרה רכשה הקרן הקיימת במארס 945נ עוד  128דונם קרקע מפרוז באל  -חדר 6 .י

אי ביצוע המפרוז בנחלין נבע מהתנגדות עיקשת של הפלאחים לכך  .אמנם בשלב מסוים
הסכימו  ,אך התנו את הסכמתם בקבלת

300

דונם בתמורה  ,ולכך התנגד וקן  ,במיוחד משום

שהשטח שדרשו נמנה עם השטחים הטובים להתיישבות 7 .י כבר קודם לכן התברר שחלקה שבה

היתה כלולה רמת ההר  ,ושעליה תכנן וקן להקים את נקודת היישוב  -בשל חשיבותה

האסטרטגית כנראה  -איננה מצויה בין אותן החלקות שהקרן הקיימת היתה שותפה בבעלות

עליהן  .דעתו של וקו היתה נחרצת  ' :בלי חלקה זו אין מקום לישוב '  .מרגלית אמנם הבטיח לרכוש
את החלקה  ' ,אבל השאלה היא איך תעבור עתה על שמנו והיא באיזור א '  .הדגשתי [ כתב

ורן ]

שקודם כל מוכרחים להשיג את החלקה הזאת '  .לאור זאת ובשל אי ביצוע המפרוז לא היתה כל
אפשרות לבצע עלייה

למקום  " .י

במהלך החודשים הראשונים של

פנתה הקרן הקיימת לבית  -המשפט בבית  -לחם לכפות

1944

על הפלאחים לבצע את המפרוז  ,אך לאחר מספר חודשים ביקשה לבטל את התביעה  .הקרן
הקיימת סברה כי במסגרת הסדר הקרקעות  ,שעמד להיערך בסביבה  ,תבוצע ההעברה ביתר קלות
ומהירות 9 .י בינתיים גם התברר לקרן הקיימת כי תוכל לרכוש ולהעביר על שמה שתי חלקות קרקע

מפרוז בנחלין  ,שגבלו בקרקעות המשאע שלה שם  ,ובכך תוכל לחזק את אחיזתה בנחלין  .חלקה
אחת היתה ידועה בשם ' שווכה ' והכילה

.

144 6

דונם  ,והשנייה  ' -ואדי נופל '  ,שהכילה  299דונם

הדתית [ להלן  :גה " ה ]  ,ארכיון המרכז העולמי של המזרחי  ,חש " ה  / 1944 - 5 /ו  / 5 /קק " ל ; רישומי ד ' קנוהל על  -פי
מסמכי אכ " ע  ,חומר לא מקוטלג  .כהן רכש את החלקה בשנת  . 1935היא כללה נטיעות כרמים ובית אבן  .כהן
פיתח במקום משק חקלאי ; אך נאלץ לעוזבו במאורעות תרצ " ו  .הקרן הקיימת השקיעה ברכישה  4 , 000לא " י .
וראה עוד
36

ע

)

ך ך

ספר
2590

37
38

39

:

עמינו  ,לעיל  ,הערה

. 18

הנכסים  ,אל  -חדר ; ארכיון מפות הקרן הקיימת  ,המחלקה לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

[ להלן  :אמה " ק ] .

ויץ  ,יומני  ,ב  ,עמ ' . 337
ופן  ,יומני  ,ב  ,עמ ' . 274
מכתב הקרן הקיימת אל

. KKLIO

מרגלית . ,

3

ביולי

, 1944

אצ " מ  ,ק ' 5 / 1583ואן

;

פד " ק  28 ,כאוקטובר

, 1945

אצ " מ ,

רכישת קרקעות בגוש עציון

וגבלה בבוטחי הקרן הקיימת בחלקת ארסס שבעין אבו זוויד ( שטח זה רכשה הקרן הקיימת בסוף

במסגרת רכישותיה בכפר  -עציון  ,וראה על כך

1942

להלן ) .

40

חיזוק האחיזה בנחלין היה כה חשוב

לקרן הקיימת עד שהיתה מוכנה לשלם עבור רכישת ' ואדי נופל '

25

לא " י לדונם  .י 4העברת ' ואדי

,

מפה ) .

נופל ' על  -שם הקרן הקיימת הסתיימה ביולי  , 1946והעברת ' שווכה '  -במארס  ( 1948ראה
 4היתה זו אחת השיטות
שתי הרכישות נעשו בשיטת הרכישות באמצעות מכירה פומבית
שפותחו על  -ידי יועציה המשפטיים של הקרן הקיימת לרכישת קרקע מערבים באזור האסור  .על -

פי שיטה זו דאגה הקרן הקיימת ליצירת תנאים שלפיהם ימכור בעל הקרקע הערבי את קרקעותיו
במכירה פומבית בגין צו של בית  -המשפט  ,לאחר שלא יכול להחזיר חובות וקרקעותיו מושכנו

כבטחון להחזר ההלוואה  .במקרה כזה יכול כל המרבה במחיר לרכוש את הקרקע גם אם היה

יהודי .

43

הסכם החליפין וריכוז הקרקעות בנחלין
למעשה  ,גם לאחר ההחלטה להמתין לביצוע המפרוז במסגרת הסדר הקרקעות  ,לא פסקו

המאמצים לביצוע ההעברה בנהלין בדרכים הרגילות  .מאמצים אלה התגברו לאחר שהוברר ,
כנראה  ,כי הסדר הקרקעות לא יגיע לאזור בזמן הקרוב  .ואולם המאמצים לא נשאו כל פרי  .הסתה
מצד חברי הוועד הערבי העליון ו ' קופת האומה ' וכן סירוב המוכתרים על רקע תביעתם לוויתור
מצד הקרן הקיימת על חלקים ניכרים  ,ובייחוד מן העידית שבקרקעות  ,היו בין הגורמים

לכך .

הצעתו של מרגלית להיענות לדרישות המוכתרים נתקלה בהתנגדותו של וקן  .רק בסוף אוגוסט
 , 1947לאחר שהקרן הקיימת שילמה לערבים  6 , 000לא " י ואנשיה גילו עמדה נחושה בעניין ביצוע
המפרוז  ,נחתם הסכם חליפין בין מרגלית לבין המוכתרים וראשי המשפחות הגדולות  ,הסכם

שהביא להעברת קרקעות לבעלותה המלאה ( אמנם לא באופן רשמי ) של הקרן הקיימת ולריכוז
שטחי הקרן הקיימת בנחלין בגוש אחד  .בסך  -הכל רוכזו בידי הקרן הקיימת ברצף קרקעי אחד
2 , 876

דונם מאדמות נחלין ( לא כולל חלקות המפרוז ב ' שווכה ' וב ' ואדי נופל ' )  ,אם  -כי במהלך

המשא  -ומתן נאלצה הקרן הקיימת לוותר על שטחים שבהם היתה מעוניינת לזכות במסגרת
בין השטחים הללו היתה חלקת עין  -פארם שבוואדי סלים אשר כזכור נראתה לווחן

המפרוז .

למתאימה בשל מיקומה להקמת נקודת יישוב  ,ועבורה אף
40

היה מוכן לוותר על 7 500ונם .

מכתב עורך  -הדין קהתי אל הקרן הקיימת  9 ,באפריל  , 1942אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1471שא ; רשימת תשלומי הקרן
הקיימת לחברת ' מרום ' ולמרגלית  ,לעיל  ,הערה  ; 35הסכם בין הקרן הקיימת למרגלית לרכישת חלקת ' ואדי

נופל ' ,
לוקן ,

במארס  , 1945אצ " מ ,

14

ק '  ; 1 ) 1 ) ] 5 / 1583מכתב וקן אל

באפריל  , 1946אצ " מ  ,ק ' 1) ] 5 / 1627א  .יש

24

על כך ראה

:

מכתב קהתי בראש הערה
במארס

דנין ,

6

במארס

אצ " מ  ,ק ' 1 ) ] 5 / 1583א .

41
42

אצ " מ  ,ק '

קהתי ,
ורן ,

בדצמבר

3

אצ " מ 1 ) ] 5 / 500 ,א  /נחלין  ,סדרה

; 1 ) 1) ] 5 / 1764

בחבלי נחלה ,

, 1947

אח " ה  ,תיק נחלין

עמ ' ; 26 - 19

; 1942

זו .

מכתב וצן אל דנין ,

6

, 1945

; 1945

זכרון  -דברים בין מרגלית

לציין כי חלקת ' שווכה ' הוצעה למכירה כבר בשנת

הודעות מרגלית לקרן הקיימת על העברת קרקעות על שם הקרן הקיימת ,

43

44

כך נוצר

;

; 1949 - 1947

27

ביולי

 1946ו 7 -

באוגוסט

, 1947

מכתב הקרן הקיימת אל עורך  -הדין

ספרי הנכסים  ,נחלין ; רישומי הטאבו .

דנין  ,עדות בעל  -פה  ,ראיון עימו מיום  13באפריל  ; 1988ביסטריצקי  ,לעיל  ,הערה

.2
44

117

מכתב י  .ש  [ .כך

צורים ,

27

במקור ] ,

באוגוסט

אל הקרן הקיימת ,

, 1947

נחלין  ] 5 / 500 /א 1סדרה

אצ " מ  ,שם

2
;

 ; 1949 - 1947ופן ,

בדצמבר

, 1946

אצ " מ  ,ק ' 1 ) ] 5 / 1764ש ; מכתב דנין אל קיבצן עין -

מכתב מרגלית אל הקרן הקיימת ,

יומני  ,ג  ,עמ '

20

בספטמבר

] 66 , 165 , 159 , 151 , 144 , 126 , 125

שהקרן הקיימת נאלצה לוותר גם על חלקות שהעדיפה לקבל  ,וזאת כדי להביא לסיום

שם  ,עמ '

, 175

. 178

, 1949

אצ " מ ,

( מעדות זו נראה

המשא  -ומתן ) .

וכן ראה

יוסי כץ
גוש

רציף וגדול בבעלות הקרן הקיימת בנחלין  ,אשר יחד עם ' שווכה '

רונם ) וחלקת עין אבו זוויד של ארסס

רכישת אדמות בפר  -עציון

( 343

דונם )  ,הכיל

( 145

דונם )  ' ,ואדי נופל '

דונם ( ראה

3 , 658

( 299

מפה ) .

:

ביסוס והרחבת האחיזה הקרקעית
הרכוש הקרקעי היהודי בכפר  -עציון בשנות העשרים והשלושים

אדמות כפר  -עציון היו מורכבות מחלקות קרקע שנרכשו באדמות הכפרים בית  -אומר  ,ארטס  ,ג ' בע
וצוריף על  -ידי החברות ' זכרון דוד ' ו ' אל ההר ' בשנות העשרים והשלושים  .עם ראשית התעסקותה

של הקרן הקיימת ברכישת אדמות כפר  -עציון  ,היו במקום כ  5 , 200 -דונם בבעלות יהודית  -רובם

משאע .

מפרוז ומיעוטם

46

למעשה  ,כבר בשנת  , 1935עם סיום רכישות הקרקע של חברת ' אל ההר '

באזור  ,הגיע הרכוש הקרקעי לסך זה  .רוב הקרקעות  ,כ  4 , 800 -דונם  ,היה רשום אותו זמן על  -שם

מספר משקיעים  ,שרכשו מחברת ' אל ההר ' חלקות גדולות יחסית  .יתר הקרקעות ,
בלבד  ,היה רשום על  -שם יחידים  ,שקנו בשנים

כ 400 -

דונם

חלקות קטנות מחבהת ' אל ההר '  .כמו -

1935 - 1934

כן היו לחברת ' אל ההר ' חוזים  ,שלא יצאו לפועל  ,לרכישת

9 , 380

דונם נוספים באזור  ,מהם

4 , 000

דונם בג ' בע  ,והשאר  -רובם הגדול מצידו המזרחי של כביש ירושלים  -חברון  ,בקילומטר ה -

. 21 - 20

מפה

לרכישות

45

מפרטת את הרכוש הקרקעי שבבעלות יהודית ערב כניסתה של הקרן הקיימת

2

שם .

47

דין  -וחשבון על סיור באדמות נחלין בהשתתפות שניירא  ,פרנק  ,נציג כפר  -עציון  ,נציגי רבדים ומוכתר הגוש ,
בספטמבר , 1947

אצ " מ 14246 / 41 ,

;

מפת אדמות כפר  -עציון ,

16

בנובמבר

, 1947

8

אצ " מ  ( /1246 / 43 ,המפה

נמצאת גם באמה " ק  ,מס '  . 399במפה זו סומנו שטחים בנחלין כמצויים בבעלות הקרן הקיימת  ,על  -אף שלא היו
בבעלותה
באוגוסט

; Settlement
, 1951

Properties 81 Kefar-Etzyon

 . Jewishמפה זו נערכה על  -ידי ממשלת ירדן ,

הארכיוניים ביחס לשטחים שבבעלות הקרן הקיימת בנחלין
מרגלית לקרן קיימת  20 ,בספטמבר

השטחים המוזכרים לא נעשה  ,וכן
46

פד " ק ,

24

18

המועצה האזורית גוש  -עציון  ,תיקי מחלקת הבטחון  .דווקא מפה זו תואמת את המסמכים
;

ספר הנכסים

;

רישומי הטאבו ; דין  -וחשבון של

 , 1949אצ " מ  ,נחלין5 / 500/ן אא  /סדרה . 1949 - 1947
לא ההעברה שלהם בטאבו  ,עד לימים אלה ( . ) 1990

המפרוז הרשמי של

במארס  , 1942אצ " מ  ; KKLIO ,דין  -וחשבון של ז ' ליפתח על הרכוש הקרקעי של היהודים כארץ -
ל1 -

ישראל  ,נכון

באפריל

, 1936

יהודית  .וראה עוד  :אמה " ק ,

אצ " מ ,

, 422 , 2597

ה '  . 853 / 1675ליחשש
 . 399 , 6040לרכישותיה של

מציין שבכפר  -עציון היו

5 , 190

דונם בבעלות

חברת ' זכרון דוד ' [ להלן  :ז " ד ] ראה  :חוזה

בין ז " ד לבין מוכר הקרקעות מבית  -לחם  22 ,באוקטובר  , 1925אכ " ע  ,תיק מגדל  -עדר ; הסכם בין נציגי ז " ד לבין
הולצמן ,

25

בספטמבר

, 1933

מכתב ועד ז " ד אל ועד העזרה שליד ההנהלה הציונית  ,ט " ז בכסלו תרצ " ד  ,גה " ה ,

תיק מגדל  -עדר ; מאזנים של ז " ד ,

17

ביולי  , 1928אהי " מ  ,מיכל

, 1526

תיק

; 204

דין  -וחשבון מפורט על נכסי ' אל

ההר ' שהוגש לאגרו  -בנק ( בנק לחקלאות ובניין ארץ  -ישראל )  ,נ כספטמבר  , 1937אכ " ע  ,חומר לא מקוטלג

י12

אמה " ק ,

1

, 422

. 2597

בספטמבר

1933

;

רכשה חברת ' אל ההר ' את כל אדמות ז " ד  ,והמשיכה לרכוש קרקעות בשנים

. 1935 - 1933
47

חוזה בין הולצמן לשוגרמן ,

הקיימת ,

. 2584

 22במארס , 1942

11

באפריל

, 1934

אכ " ע  ,תיקי ד " ר א " צ כהן ; חוזה בין י ' טייבר ומרגלית לקרן

אצ " מ  ,ק ' 5 / 1448וא1

;

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ '

; 380

אמה " ק ,

, 399 , 6040 , 422 , 2597

4נב_

יוסי כץ
המגעים הראשונים עם בעלי הקרקעות היהודים

ההחלטה לברר אפשרות לרכישת קרקעות כפר  -עציון התגבשה במחלקת הקרקעות של הקרן
הקיימת במהלך המחצית השנייה של שנת  , 1940חודשים מספר לאחר שנתקבלה החלטה לרכוש
את אדמות ביננפלד

בנחלין .

למעשה  ,כבר ביוני

1939

הגיעה לקרן הקיימת ולמחלקת ההתיישבות בסוכנות פנייה מבעלי

המשכנתאות ובעלי החלקות הגדולות  ,שבבעלותם היו מרבית הקרקעות בכפר  -עציון  ,לסייע
בארגון הסדר בינם לבין רוכשי החלקות הקטנות מחברת ' אל ההר '  -כמה מאות בעלי קושאנים
או בעלי חוזים בלבד  ,שרובם רכשו קרקעות בשטח של דונם עד שניים  -הסדר שיביא לפתרון
בעיות הקרקע הסבוכות שנוצרו שם עם התמוטטות חברת ' אל ההר ' והגופים הפיננסיים שאליהם
היתה

קשורה .

48

בעלי המשכנתאות ובעלי החלקות הגדולות רכשו את הקרקעות מחברת

כהשקעה ולא למטרות

התיישבות .

49

' אל ההר '

נציגם אריה הלוי  -הורבדו  ,מפרק בנק ' גאולה ובניין ' שהיה

אחד מבעלי הקרקעות  ,טען כי אם לא יושג הסדר  ,יוצעו הקרקעות למכירה פומבית ויירכשו על -

ידי ערבים .

בהסדר שהציע הלוי -

המשכנתאות ובעלי ההלקות

הורבלי

נתבקשה הקרן הקיימת לרכוש את הקרקעות מבעלי

הגדולות  ,ואילו מחלקת ההתיישבות נתבקשה לסייע בהתיישבותם

של בעלי החלקות הקטנות  .כתמורה לסיוע הציע הורבדו למסור חלק מהקרקעות לקרן

מחלקת ההתיישבות הבטיחה

לסייע .

50

הקיימת .

ואולם ורן  ,שידע היטב על ההסתבכויות בכפר  -עציון  ,לא

היה מוכן להיכנס לנושא בשום צורה  ,והשיב על כך חד  -משמעית

להלוי  -הורב "ו .

ן5

בהסכמת שולחיו הגיש הורביץ לקרן הקיימת  ,בספטמבר  , 1940הצעה מושכת יותר  .הפעם
הוצע למסור לקרן הקיימת בחינם

כ 400 -

דונם  ,לשם עליית קבוצת פועלים שתסדר במקום משק

שיתופי ותמצא את עיקר פרנסתה מעבודה אצל המתיישבים העתידיים  -רוכשי החלקות הקטנות
מחברת ' אל ההר '  .את יתר הקרקעות של בעלי המשכנתאות ובעלי החלקות הגדולות הוצע למכור

לקרן הקיימת בזול ובתנאים נוחים ביותר  -מסירת איגרות  -חוב של הקרן הקיימת שייפרעו

במשך מספר שנים  -באופן שבעת המכירה לא תצטרך הקרן הקיימת לשלם אלא סכום קטן מאוד

במזומן .

52

בסוף מכתבו הדגיש הורבעו גם את הצדדים הלאומיים הקשורים בהשגת

ההסדר :

' בהתחשב עם חשיבותו של סידור ישוב יהודי במקום הנ " ל אנו חושבים כי הקק " ל תרצה לעזור
בסדור

זה . . .

תהיה זו מכה גדולה לענינינו הלאומיים אם בעלי הקרקעות ובעלי המשכנתאות

היהודים בכפר ויער עציון יהיו מוכרחים למוכרן  ,באין אפשרות אחרת  ,לערבים ' .

53

ואולם כאשר

שכנע הורבעו את שולחיו לקבל הסדר זה  ,שהיה כרוך מצידם בוויתור על שטחי קרקע ובדחייה
משמעותית של מועדי תשלום ללא ריביות  ,הדגיש בפניהם רק את הצד

48

הכלכלי :

מכתב א ' הלוי  -הורבדו  ,בנק גאולה ובניין בע " מ בפירוק  ,אל הנהלת הקרן הקיימת והעתק למחלקת ההתיישבות ,
29

ביוני

 , 1939אצ " מ ,

ק ' . 1: 1) ] 5 / 1241

49

לפירוט רכישותיה ראה דין  -וחשבון של נכסי ' אל ההר '  ,שהוגש לאגרו  -בנק  ,לעיל  ,הערה

50

שם ; זכרון  -דברים מפגישה שנערכה כמשרדי כנק גאולה ובניין ביום

24

הגדולות רבעלי המשכנתאות בכפר  -עציון  ,ארכיון השומר בכפר  -גלעדי  ,תיקי שנאורסון
51

 25בדצמבר  , 1940אצ " מ . KKLIO ,
מכתב ורן אל הלוי  -הורבעו  13 ,ביולי  , 1939אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1241אא .

52

זכרון  -דברים מפגישה שנערכה במשרדי בנק גאולה ובניין  ,לעיל  ,הערה

120

הקרן הקיימת ,
53

 26בספטמבר , 1940

; 50

[ להלן  :אה " ש ] ;

מכתב הלוי  -הורבדו אל הנהלת הקרן הקיימת ,

פד " ק ,

מכתב הלוי  -הורבצו אל הנהלת

אצ " מ  ,ק ' 1) ] 5 / 1347א ; הנ " ל אל וקן  9 ,כאוקטובר

שם .

. 46

בספטמבר  1940בנוכחות בעלי החלקות

 , 1940אצ " מ  ,שם .

יוסף ויץ

( ) 1972 - 1890

הממשלה לא תרשה למכור קרקע הנמצאת באיזור א ' ליהודים גם אם הם בעלי
המשכנתא

עליה .

אפשר לקבל רשיון זה מהנציב העליון רק אם נראה את הקשר

שבמכירה זו עם הגשמת ההתישבות של ' אל ההר ' שסודרה הרבה שנים לפני חוק
הקרקעות  ,ורק בעזרת הסוכנות היהודית לכך  ,והיא תינתן רק אם תסודר שם

התישבות .

בלי כל זה כשתמכרו הקרקע  ,והיא סוף סוף תעמוד למכירה פומבית  ,הקונים יהיו רק
ערבים ואז המחיר הכי גבוה יהיה אולי לירה אחת לדונם ועוד קרוב לוודאי שעוד פחות

מלירה .

54

מכל מקום  ,הפעם  ,על רקע חוק הקרקעות ומיקומו של השטח באזור האסור לרכישה מצד יהודים ,
ובמיוחד בסביבות ירושלים  ,וכן בשל הכוונה לרכוש את נחלין והחשש שהקרקעות תימכרנה
לערבים במכירה פומבית ,

55

לא דחה ויץ את ההצעה  .הוא החל לברר פרטים נוספים  ,תוך שהוא

מרגלית .

מטיל את עיקר התפקיד על

56

במארס  , 1942לאחר למעלה משנה של בדיקות מעמיקות ומשא  -ומתן של מרגלית עם הלוי -
הורב "ן  ,החליט וצן להיענות באופן עקרוני להצעתו של הלוי  -הורבצו  .נראה כי לסיבות שהביאוהו
כבר בשנת

1940

שלא לדחות את ההצעה  ,והכריעו למעשה בעד ביצוע הרכישה  ,נוספה כעת סיבה

נוספת  ,והיא  -הקשיים שהחלו להסתמן בביצוע המפרוז בנחלין  ,בארגון התיישבות שם

ובהחזקת השטח .
54

55

זנרון  -דברים מפגישה שנערכה במשרדי בנק פאולה ובניין  ,לעיל  ,הערה
פד " ק  25 ,בדצמבר

בנובמבר
עוד
56

57

:

, ! 940

14 , ! 940

וקן  ,יומני  ,ב  ,עמ ' 23 ! , 230 , 227 , 223
1

מכתבי הלוי  -הורבעו אל וקן ,
בדצמבר
57

, 1940

יומני  ,ב ,

אצ " מ ,

אצ " מ  ,תיק פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות  :לפרשת רכישת נחלין ראה לעיל  .וראה

מכתב וקן אל הלוי  -הורבצו ,

וקן ,

באוגוסט

24 , 1941

במארס

, ! 942

. 50
;

דבריו של אוסישקין ,

10

אצ " מ ,

;

הודעת ודן לעיתונות ,

23

באוקטובר  , 1940אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1347ש
באוקטובר ,

30
;

עמ ' ; 248 , 246 , 236

! 8 , 15 , 7

ההד  ,ט  -י  ,סיוון  -תמוז

פד " ק ,

24

במארס

בנובמבר

ביוני

); 1

ו5 -

, 1940

אצ " מ  ,ק '

1) ] 5 / ! 448א .

וקן  ,יומני  ,שם ; דבר  ,לעיל  ,הערה

בדצמבר

, 1940

אצ " מ  ,שם

;

פד " ק ,

; !7

25

תש" ג .

, ! 942

אצ " מ  . KKLIO ,לפרשת רכישת נחלין  ,ראה

לעיל .

21נ 1

תוכנית הרכישות בכפר -עציון
תוכנית הרכישות של וקן  ,שהובאה לאישור הדירקטוריון בסוף מארס  , 1942התבססה על היסודות
הבאים

דונם .

רכישת כל שטחי בעלי המשכנתאות ובעלי החלקות הגדולות  -סך  -הכל

)1( :

() 2

כ 4 , 800 -

רכישת אדמות הערבים באותם מקומות בכפר  -עציון שליהודים יש בהם חלקות משאע

( בית  -אומר וצוריף )  ,על  -מנת להגדיל את הרכוש הקרקעי היהודי שם  ,במגמה להעביר את שטחי
המשאע לבעלות

פרטית .

( )3

החלפת החלקה המרוחקת בצוריף  -ששטחה

1 , 024

דונם והיא

שוכנת מספר קילומטרים מערבית לשאר שטחי  -כפר  -עציון  -בחלקה או -חלקות הסמוכות
לריכוזי הקרקעות בכפר  -עציון  ,וזאת על  -מנת ליצור גוש גדול ורציף בבעלות הקרן הקיימת בכפר -

עציון ' באופן שכל שטחי כפר עציון יאוחדו לחטיבה אחת גדולה שראשיתה בק " מ
בק " מ

ה 21 -

על דרך ירושלים  -חברון '  .כזכור  ,וקן התכוון כי בסופו  -של  -דבר יאוחדו שטחי כפר -

עציון עם שטתי נחלין לאחר שיירכשו השטחים החוצצים .

( )4

פעולות הרכישה יבוצעו במשך

שלוש שנים  ,והעלות הכוללת להשלמת תוכנית רחבה זו תסתכם

הדונם .

וקן

ה 17 -

וסופה

ב 42 , 000 -

לא " י  ,לפי

7

לא " י

העריך כי על השטח שיירכש בכפר -עציון בצירוף השטח שיירכש בנחלין ניתן יהיה

להקים ארבעה יישובים חקלאיים שיתבססו בעיקר על גידול עצי -פרי וייעור .

58

וצן לא האמין ,

וככל הנראה גם לא רצה  ,בהתיישבותם של בעלי החלקות הקטנות בכפר  -עציון  ,כפי שהציע הלוי-

הורב "ן  .עניינו היה ביצירת התיישבות שיתופיתנחלוצית  ,שאותה ראה כיחידה המתאימה לתנאי
המקום  .על רקע זה לא התייחס כלל להצעת הלוי  -הורבדו בנושא מסירת  400הדונם לקרן הקיימת

בחינם .

59

ופן גם החליט שלא ליזום משא  -ומתן עם בעלי החלקות הקטנות

לרכישת חלקותיהם .

מלקות אלה היו בעיקר בבית  -אומר ובחלקת ארסס הגובלת בבית  -אומר  .מהמקורות עולה כי ורן

האמין שלאחר ביצוע הרכישות הגדולות בכפר  -עציון יתרמו חלק מבעלי החלקות הקטנות את
קרקעותיהם לקרן הקיימת  ,ואלה שלא יעשו כן ייאלצו לקבל את תנאי הקרן הקיימת לרכישת
חלקותיהם  -אם לקרן הקיימת יהיה עניין בקרקעות אלו  .הוא גם לא היה מוטרד מכך שחלקות
קטנות יישארו כמובלעות בתוך גושי הקרקע של הקרן

הקיימת .

60

הדיון בדירקטוריון

הצעת רכישת קרקעות כפר  -עציון זכתה לדיון עקרוני בישיבת הדירקטוריון  -דיון שלא נערך
כאשר הובאה לדירן הצעת הרכישה בנחלין  .דומה כי הדיון נערך הפעם לאור היקף הרכישות
וההשקעה הכלכלית הגדולה שנדרשה מהקרן הקיימת וכן על רקע התוכנית היישובית העקרונית

58

פד " ק ,

59

ראה לעיל  ,הערה

24

במארס

, 1942

58

וצן אל ז ' יעקובסון ,

אצ " מ  ,שם

וכן הודעה של
25

במאי

;

חוזה בין טייבר ומרגלית לקרן הקיימת  ,לעיל  ,הערה

וקן לעיתונות על עליית ' קבוצת אכרהם '

לכפר  -עציון ,

23

. 47

ביוני

; 1943

מכתם

 , 1943אצ " מ  ,ק '  ; 1 : 1 : ] 5 / 1448מכתב ורן אל מערכת ' דבר '  5 ,באוגוסט , 1943

אצ " מ  ,שם ; מכתב הקרן הקיימת אל ש ' חמאוי  25 ,בנובמבר  , 1945אצ " מ  ,ק '  ; 1 : 1 ) ] 5 / 1578וקן  ,יומני  ,ב  ,עמ '

1 :22

. 260
60

פד " ק ,
חמואי ,

24

25

במארס

, 1942

אצ " מ KKLIO ,

;

מכתב וק אל מ ' פודלישוק ,

22

באוקטובר

בנובמבר  , 1945אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1578א ; 1מכתב הקרן הקיימת אל מ ' מזרחי ,

; 1943
25

מכתב ואן אל מ '

בינואר

, 1946

אצ " מ ,

ק '  ; 1) 1 : ] 5 / 1757מכתב וקן אל ב ' ולפיש  21 ,ביולי  , 1943אצ " מ  ,ק ' 1) ] 5 / 1448א ; מכתב וחן אל א ' בראודה ,
 29ביולי  , 1943אצ " מ ,

שם .

רכישת קרקעות בגוש עציון

שהוצגה לאזור כולו  .השאלה העקרונית שעמדה במרכז הדיון היתה אם ראוי לבצע את הרכישה
שמחירה גבוה במיוחד ,

שכן זוהי בדרך  -כלל קרקע זיבורית  ,שאפשרויותיה המשקיות מצומצמות .

וו " ן הבהיר כי ניתן יהיה לנצל רק  40 %מהשטח לגידול עצי  -פרי ומספוא ( היתר יכשר רק לייעור ) ,

וגם זאת רק אם יבוצעו פעולות הכשרת קרקע נרחבות  .ויץ גם הדגיש שבמקום אין מים  ,וניתן יהיה
להשיג מים רק מעין  -ערוב  ,המרוחקת

3

קילומטרים  ,או מאיסוף מי גשמים  .הדוברים בדיון אכן

עמדו על מגרעותיה המשקיות החמורות של הקרקע  ,אך ראו בחשיבות המדינית את ערכה הגדול
של הקרקע המצדיק ללא ספק את רכישתה  .לאור דברים אלו ההליט הדירקטוריון פה אחד לבצע
את הרכישה

בעציון .

] 6

היטיב לבטא את הדברים

גרנובסקי :

להצעת הקניה הזאת נודעת חשיבות מרובה  ,שכן מועטות הן קרקעותינו בסביבת

ירושלים בכלל  .בסביבה הזאת לא היה לקק " ל אף שעל אדמה עד השנה האחרונה ,
כשנקנה שטח של

1760

דונם מאדמת נחלין  .אולם אדמת נחלין היא רק התחלה -

ובלחי מספקת  .אמנם הקרקע היא זיבורית  -אדמה הררית  ,המחיר הוא גבוה לעומת
טיב הקרקע ולנוכח העובדה שיהודים אינם קונים אדמה בסביבה זאת  .אולם בהתחשב

עם האיזור  -איזור

א' -

בכלל וסביבת ירושלים בפרט  -יש צורך דחוף להכנס

לקניה זאת  .זוהי דעת שלושת חברי האקסקוטיבה של הקק " ל [ גרנות  ,ויץ ווילקנסקי ,

י" כ] .
וילקנסקי  ,המומחה החקלאי שמבין חברי הדירקטוריון  ,הביע הסתייגות ממבנה המשק שהציע

ורן  .הוא חשש שביסוס המשקים שיוקמו בכפר  -עציון ובנחלין על עצי -פרי יביא לתחרות עם
המשק המעורב שבמשקי

בדירקטוריון .
61

פד " ק ,

24

השפלה .

מכל מקום  ,דיון כולל בנושא מבנה המשק לא נערך

62

במארס

מיהודים ) ב ' רמה '

, 1942

אצ " מ  . KKLIO ,באותה ישיבת דירקטוריון הוצעה רכישתם של

 600דונם

( אף הם

שמצפון  -מערב לירושלים  .החסרונות הכלכליים והמשקיים של הצעה זו היו רבים יותר מאלה

של כפר  -עציון  ,ולכן גם לא היתה אחידות דעים ביחס להצעה  ,כפי שהיה הדבר ביחס לעציון  .דברים שנאמרו
ביחס להצעת ' רמה ' על  -ידי גרנובסקי  ,הרב ברלין ואוסישקין נוגעים גם לענייננו  .בין השאר הטעים גרנובסקי :
' הצעת הקניה הנידונה קשה ככמה מובנים  -המחיר  ,החזקת הקרקע אחרי היקנותה וכו '  -מהצעת הקניה
הראשונה של  6000דונם באדמת כפר עציון  .המחיר איננו מוצדק כהחלט במובן כלכלי  ,אולם הצעת קניה זו

מהווה אחת ההצעות המעטות של קנית קרקעות מסביב לירושלים ויש לראותה כפעולה לחמוק ירושלים

היהודית ואיננה יכולה להיעשות לפי קנה  -המידה המקובל של פעולה קרקעית רגילה  .קנית אדמה זו הכרחי

שתצא לפועל'  .הוסיף הרב ברלין  ' :כאן צריך לדון מנקודת השקפה כוללת  .בעבר חטאנו כלפי ירושלים ובנותיה .
אי אפשר להגיד שלא רצינו לגאול אדמה בסביבי ירושלים ; חפצנו בזאת כולנו וכיחוד מנחם אוסישקין

ז" ל .

אולם לא עשינו את הדבר במידה מספיקה  -מתוך חשבונות שהיו אולי צודקים בשעתם  .אבל יש זמן
שהחשבונות שכרם מבחינה כלכלית יוצא בהפסדם מבחינה לאומית  -מדינית  .ואם לא עכשיו  -אימתי ? '
שמואל אוסישקין  ' :אם איננו מוכנים לוותר על אטור ירושלים מפני סיבות שונות  -אין לנו מוצא אחר לקנות
אדמה בסביבי ירושלים אלא בדרכים כאלה  .הכרחי לקנות שטחים קטנים וכן גם שטחים יותר גדולים  ,שאינם
נמצאים בידי ערבים  -כל עוד לא יחול שינוי בחוק הקרקעות  .בסביבת ירושלים יש  4 - 3שטחים קרקעיים

סיכם

כאלה בידי יהודים  :נחלת יצחק  ,עמק הארזים  ,כפר עציון  ,רמה  -מצפה  .אם נוותר על רמה  -מצפה יהא פרושו של
דבר שאנו נועלים את הפעולה מסביב לירושלים  ' . . .כעבור מספר חודשים  ,בנובמבר  , 1942עת סיכם ' גרנובסקי

את פעולות הקרן הקיימת בשנה החולפת ותוכניותיה לשנה הבאה  ,אמר בין השאר  ' :היום אי אפשר ללכת לפי
השיגרא אלא צריך לעשות דברים

נועזים . . .

אנו ממשיכים את הריכוז בשני האתורים

להתרכז השנה באיזורים שיש להם ערך מבחינה
62

שם ,

שם .

פוליטית . ' . . .

האסורים . . .

כוונתנו

ו2 :נ ו

בות הכומר הגרמני ( או

' המנזר הגרטני ' ) בבית
אומר  .מאוחר יותר -
אחוזת נזירים גרמנים
בנדיקטינים

החלטת הדירקטוריון הביאה לחתימת חוזה בין הקרן הקיימת לשותפות ' טייבר ומרגלית ' ,
שאמורה היתה לעסוק בפועל בהעברת

4 , 800

רכישות חלקי המשאע מערבים ( סך שהוערך

הכללית שהציג

בדירקטוריון .

וקן

63

הדונם מהבעלים היהודים לקרן הקיימת ובביצוע
בכ  1 , 000 -דונם ) ,

וכל זאת על  -פי תוכנית הרכישות

השותפות  ,שקיבלה כעבור זמן מה את השם חברת ' מרום ' ,

הוקמה במארס  , 1942ביוזמתו של וקן  ,לאחר שישראל טייבר החל לגלות עניין ברכישות קרקע
בסביבות

ירושלים .

חברת ' מרום ' שימשה מאז כסוכנת הקרן הקיימת לרכישות בסביבות

64

ירושלים  ,כשמרגלית

ממשיך להיות הפעיל העיקרי .

65

על  -פי החוזה עם הקרן הקיימת אמורה היתה

השותפות לדאוג להעברתן של הקרקעות כשהן נקיות מכל תביעות ואריסים  .השותפות התחייבה
להעביר

1 , 500

דונם עד לשלהי

 1942ו 2 , 500 -

דונם נוספים עד לשלהי

. 1944

66

הרכישות מיהודים וגרמנים
עד לאוגוסט

1942

השלימה חברת ' מרום ' העברתם של  1 , 052דונם בעציון על  -שם הקרן הקיימת ,

וזאת לאחר שנתקבלו רשיונות להעברה מנציב העליון  .כעבור זמן קצר ביצעה שם הקרן הקיימת

' חרישת כיבוש ' בפיקוחם של חברים ממעלה  -החמישה  .בסיומה של שנת
על  -שם הקרן הקיימת
63

חוזה בין טייבר

2 , 570

דונם בחלקות שמבית  -אומר  ,צוריף  ,ג ' בע

ומרגלית לקרן הקיימת  ,לעיל  ,הערה . 47

1942

כבר היו רשומים

וארטס .

67

למעשה הוכנה טיוטת החוזה בתאריך זה  ,אך הוא נחתם

רק לאחר החלטת הדירקטוריון  .מכל מקוס  ,הכנת החוזה טרם החלטת הדירקטוריון מוכיחה כי ודן היה משוכנע
שהצעת הרכישה
64

1 24

תאושר .
אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1471שא

מכתב וקן אל טייבר  20 ,בינואר
טייבר למרגלית  27 ,בפברואר  , 1942אצ " מ  ,ק ' 1) ] 5 / 1448ש ; פד " ק ,
, 1942

;

מכתב טייבר אל וקן  ,כולל הסכם השותפות בין
29

בינואר  , 1946אצ " מ . KKLIO ,

65
66

לעיל  ,הערה
הקיימת. 560 ,,
עמ ' 18 - 16
נחלה ,לקרן
ומרגלית
טייברחבלי
חוזה בין; וק ,
~ QW

67

צילומי טאבו  ,ספרי הנכסים ; אח " ה  ,תיקי בית  -אומר  ,צוריף  ,ג ' בע וארסס ; סיכומי רכישות בעציון ,

 , 1943אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1407אא
ק ' . 1: 1) ] 5/ 1578

;

. 47

מכתבי ופן אל חכרת

' מרום ' 28 ,

בדצמבר

12 , 1943

בינואר

16

באוגוסט

, 1944

אצ " מ ,

יוסי כץ
באוקטובר  , 1942תוך כדי העברת

הקרקעות  ,עמד וקן על הצורך הדחוף לרכוש את אחוזת

הנזירים הגרמנים  -הבנדיקטינים שבחלקת דהר אל  -קדש

חציצה בתחום השטחים המועברים לבעלות הקרן

( בית  -זיתא )

הקיימת " .
8

ושימשה כחווה חקלאית וכבית  -הבראה לנזירים  ,השתרעה על

גפנים וזיתים  .היא כללה שני מבנים גדולים שהכילו יחד
שהכיל

האחוזה  ,שנבנתה בשנת

161

1937

דונם מעובדים ונטועים ברובם

חדרים

18

שבבית  -אומר  ,אשר יצרה

ל 70 - 60 -

נפש  .בית קטן נוסף

חדרים  ,רפת  ,אורוות  ,ברכת מים ומכון מים וחשמל  .האחוזה כולה היתה רשומה על  -שם

3

מ ' קאופמן  ,ראש מנזר הדורמיציון שבהר  -ציון  ,והוחכרה בפרוץ מלחמת  -העולם לערבי נוצרי
מבית  -ג ' אלה  .חברי המסדר הגרמני  ,שרובם היו עצורים כנתיני אויב  ,מעוניינים היו למכור את
האחוזה  ,וכן שטח נוסף של

שבצוריף .

דונם אדמת משאע שהיה בבעלותם בחלקת ואדי אבו  -ריש

כ 127 -

69

חשיבות רכישת האחוזה נבעה לא רק ממיקומה בין שטחים שרכשה הקרן הקיימת  ,אלא בעיקר

מהיותה המקום האידיאלי להקמת הנקודה היישובית הראשונה בכפר  -עציון  ,וזאת הן בשל מבני

המגורים והמשק שבה והן בשל שליטתה על השטחים שמסביבה  .מבני המגורים והמשק אמורים
היו לפתור בעיות רבות הקשורות בעלייה למקום ובמיוחד את בעיות השיכון  .לאור כל זאת קבע
ורן

שיש לעשות כל מאמץ לרכוש את האחוזה .

70

אהרן בן  -שמש

:

ספקטוריב

גם לרכישת חלקת קרקע המשאע שבצוריף היה

יתרון חשוב ביותר  ,שכן באמצעות רכישתה אמור היה לעלות חלקה של הקרן הקיימת באדמת

המשאע שבצוריף ( ואדי

.

אבו  -ריש ) מ 84 3 % -

ל  , 98 . 6 % -ולמעשה יכלה הקרן הקיימת לראות בה

קרקע בבעלותה המלאה  ,המצטרפת לשטחיה בג ' בע  ,שהיו אדמת מפרוז  ,באופן שייווצר גוש

ג ' בע  -צוריף בבעלותה המלאה של הקרן הקיימת .

ן7

ואולם המכשול שניצב בפני הקרן הקיימת היה

לבצע העברה לידיים יהודיות באזור האסור לרכישה  ,אף שהיה מדובר ברכישה מגרמנים ולא

מערבים .

72

בשלהי

1942

ובראשית

1943

חיפשו יועציה המשפטיים של הקרן הקיימת פתרונות משפטיים

שיאפשרו את ההעברד י 7בסופו  -של  -דבר העלה עורך  -הדין בן  -שמש את הרעיון להעביר את

האחוזה מבעלות ראש המנזר לבעלות חברת מניות פיקטיווית  ,שתוקם על  -ידי המנזר  ,ואשר

מניותיה יירכשו על  -ידי הקרן הקיימת  ,באופן שהקרן הקיימת תהפוך לבעלת החברה ובמילא

לבעלת האחוזה " .
68
69

ואכן  ,בסוף ינואר

1943

נרשמה בירושלים חברת

The Benedictine Fathers 01

. 285

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ '

ופן  ,יומני  ,ב  ,עמ '  ; 289 , 285פד " ק  17 ,כיוני
על העלייה וההתיישבות בכפר  -עציון [ לאינפורמציה פנימית בלבד ] ,
, 1943

אצ " מ  ; KKLIO ,תזכיר הלשכה הראשית של הקרן הקימת
2

במאי  , 1943אצ " מ  ,ק ' 5 / 1448ואא

;

דיון בבית  -המשפט כירושלים על העברת האחוזה משמו של קאופמן על  -שמה של ' חברת האבות הבנדיקטינים
של הר ציון ' ,

1943

( ללא ציון תאריך מדויק )  ,אצ " מ  ,ק ' 5 / 1578ואא ; ד ' קנוהל  ,גוש עציון כמלחמתו  ,ירושלים

י ' בן  -יעקב  ,גוש עציון

תשי " ז  ,עמ '
אבו צאדק  .וכן ראה  :צילומי טאבו ; ספרי הנכסים ; אח " ה  ,תיק ' חברת עציונה ' ; א ' רוטנברג  ' ,ושכו " אבות "
; 23

:

חמישים שנות מאבק ויצירה  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 73

לגבולם '  ,בדי אלון  :עלון אלון שבות ( סיוון תשמ " ח )  ,עמ '

ביום

1

ביוני

, 1988

; 15 - 13

ציפורה ביליג  ,עדות בעל  -פה  ,ראיון עימה

בעקבות שיחות שלה עם נזירים גרמנים שגרו

יומני  ,ב  ,עמ ' . 296

שם החוכר היה

במקום .
ון1 ;2

70

ופן ,

71

כך עולה מניתוח מסמכי הטאבו וניתוח ספר הנכסים שבלשכה הראשית של הקרן הקיימת בירושלים וכן מניתוח

72

הסיכומים הקרקעיים שבתיק ' חברת עציונה ' ובתיק צוריף שבאח " ה .
אצ " מ  ,ק ' 5 / 1448ואא ; ו" , 1יומני  ,ב  ,עמ ' . 296
ופן  ,יומני  ,ב  ,עמ ' . 300 , 299 , 296

73
74

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ '

'

; 301 , 300

מכתב בן  -שמש אל הקרן הקיימת ,

7

ביוני

, 1943

אצ " מ  ,ק '

5 / 1448ואא .

:

4 ) . Sion Properties Company Limitedן בהון של  5 , 000לא " י  ,שהיה מורכב
10

לא " י כל

אחת .

מ 500 -

מניות של

ואולם  ,העברת האחוזה משמו של ראש מנזר הדורמיציון על  -שם החברה

75

נתקלה בקשיים משפטיים ובסירוב מנהל מחלקת הקרקעות להעביר את הנכס על  -שם חברת

המניות ללא אישור הנציב העליון  ,שכן אישור כזה היה נחצן על  -פי החוק לכל העברה הנעשית
שלא על  -שם ערבי

ארצישראלי .

76

רק בסוף מאי  , 1943לאחר מאמצים משפטיים  ,הושלמה

ההעברה ; האחוזה בבית  -אומר והחלקה שבצוריף נרשמו על  -שם החברה .
 497ממניות החברה על  -שם הקרן הקיימת וחברת  -הבת שלה ' הימנותא '  .יתר המניות נרשמו על -
שם אנשי הקרן הקיימת  -ופן  ,בורכוב וקליין  .חודש קודם לכן הושג הסכם בין הערבי  ,חוכר
77

מיד לאחר מכן נרשמו

78

האחוזה  ,לבין מרגלית לפינוי האחוזה תמורת פיצויים הגונים  .אמנם בידי החוכר נשארו שני
חדרים למשך

4

חודשים נוספים  ,אך הפינוי הכולל אפשר את עליית ראשוני ' קבוצת

למקום בסוף אפריל

. 1943

אותו זמן ' בית הכומר ' -
20

לא " י לדונם

!)

79

אברהם '

בסך  -הכל הושקעו ברכישת האחוזה הגרמנית  -או כפי שכונתה

כ 10 , 000 -

לא " י  ,מהם כ  3 , 200 -לא " י על  -ידי הקרן הקיימת לקרקע ( לפי

והיתר מכספי ' קרן ההתאחזות ' שהיתה משותפת לקרן הקיימת ולסוכנות .

80

חלקות הבנדיקטינים שבבית  -אומר ובצוריף הצטרפו לחלקות נוספות שהעבירה הקרן הקיימת
על  -שמה בבית  -אומר  ,ארסס וג ' בע  ,ובסך  -הכל נרכשו במחצית הראשונה של שנת

במחצית השנייה של אותה שנה הועברו

1 , 024

רכושה הקרקעי של הקרן הקיימת בעציון

דונם על  -שם הקרן הקיימת  ,ובסוף

 , 1947 - 1944בעיקר בארטס ובג ' בע  ,לשם השלמת

בעציון הסתכם בסוף תקופת דיוננו

גושים .

רכושה הקרקעי של הקרל הקיימת

דונם  .על  -פי הסכם עם אגודת ' נווה עציון '  ,שייצגה

בעלי חלקות קטנות בעציון  ,העבירה הקרן הקיימת לאגודה .

36 7

הקרקעי בעציון בפרוץ מלחמת השחרור על

1943

הסתכם

דונם  .העברות קטנטנות נוספות נעשו בשנים

ב 4 , 403 -

ב 4 , 468 -

1943

 808דונם .

4 , 432

דונם  ,כך שלמעשה עמד רכושה

דונם .

העיון במקורות הראשוניים  ,ובכללם המפות השונות  ,וכן השוואת רכישות הקרן הקיימת
ככפר  -עציון למצב הרכוש הקרקעי היהודי באזור ערב כניסתה של הקרן הקיימת לרכישות שם ,
מעלים את המסקנות

.1

מתוך

4 , 130

דונם

כ 5 , 200 -

( . ) 79 %

ובעלי המשכנתאות

רכשה

.2

75
76

77

היו אלה  86 %מסך השטחים שהיו רשומים על  -שם בעלי החלקות הגדולות
( 4 , 800

דונם ) .

כ 300 -

דונם נוספים רכשה מהבנדיקטינים  ,אך מערבים לא

קרקעות .
בצוריף השלימה הקרן הקיימת את רכישת כל השטחים שהיו בבעלות יהודית  ,ואף רכשה

כ 130 -

.3

הבאות :

הדונם שהיו בכפר  -עציון בבעלות יהודית פרטית רכשה הקרן הקיימת כ -

דונם

מהבנדיקטינים .

בג ' בע נרכשו רוב רובן של הקרקעות שהיו בבעלות יהודית  .שטח ניכר (  1 , 095דונם ) נרכש

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ '  ; 302תזכיר ייסוד החברה  ,אצ " מ  ,ק ' 1: ] 5 / 1578א .
וק  ,יומני  ,ב  ,עמ ' . 312 , 311 , 307 , 306 , 305 , 303
ראה הדיון בבית  -המשפט על ההעברה  ,אצ " מ  ,ק ' 1 : ] 5 / 1578א ; ויץ  ,יומני  ,ב  ,עמ '

; 322

צילומי טאבו ; ספרי

הנכסים  ,אח " ה  ,תיק צוריף .

1 :2 ) 1
78

79
80

תזכיר ייסוד החברה וחלוקת המניות  ,אצ " מ  ,ק '  ] 5 / 1578אא .
' עציונה '  .על כך ראה  :אח " ה  ,תיק ' עציונה ' ותיק צוריף .
ורן  ,יומני  ,ב  ,עמ ' , 315
פד " ק  17 ,ביוני , 1943

; 317

אצ " מ ,

בן  -יעקב ( לעיל  ,הערה

. KKLIO

 , ) 69עמ '

הקרקעות רשומות עד היום על  -שם חברת

. 73

רכישת קרקשת בגוש עציון

במכירה פומבית מבעלי המשכנתאות היהודים  .רוב רובן של החלקות בג ' בע היו מרוכזות  ,אך פה

ושם חצצו ביניהן חלקות פרטיות  ,שהשתרעו על  -פני  12 - 5דונם  ,ושטחן הכולל היה  80דונם .
 . 4בשטחי ארסס שבגבולות נחלין רכשה הקרן הקיימת את כל השטח שהיה בבעלות יהודית .
היה זה גוש אחד ורציף  ,שאפשר תקיעת יתד בגבולות

נחלין .

בשטחי ארסס שבגבולות בית  -אומר רכשה הקרן הקיימת

.5

דונם  ,מהם

353

דונם אדמות משאע בבעלות

יהודית ) .

כ 80 -

דונם בלבד ( מתוך

כ - 584 -

השטח שקנתה הקרן הקיימת על  -שמה היה

מורכב מגושים קטנים אך מפוצלים  ,כשביניהם היו חלקות פרטיות קטנות  .זאת משום שכך היה

הרכב הרכוש הקרקעי של בעלי המשכנתאות שם  ,אשר נוצר ברובו כבר בתקופת ' זכרון דוד '  .הקרן

הקיימת כמעט לא רכשה משטחי המשאע בארטס שהיו בבעלות יהודית .
 . 6רכישות הקרן הקיימת בבית  -אומר הסתכמו בכ  450 -דונם מפרוז מתוך
בבעלות יהודית  .השטח שנרכש היה אמנם במספר גושים גדולים יחסית אך

837

דונם מפרוז שהיו

לא רציפים  .בדומה

לארטס ( בגבולות בית  -אומר ) היו בתוך הגושים מובלעות של חלקות קטנות של בעלים פרטיים .
שטח רציף של  161דונם נרכש מהבנדיקטינים .
הקרן הקיימת לא רכשה כלל קרקעות מבעלי החלקות הקטנות  .אלה היו מרוכזות רובן

.7

בארטס ( בגבולות

בית  -אומר )

-

וחלק ניכר מהן היו אדמות משאע  -בבית  -אומר ומיעוטן

בג ' בע  .שטחים אלה נשארו כמובלעות בתוך שטחי הקרן

.8
-

הקיימת .

הקרן הקיימת לא הצליחה להחליף את החלקה המבודדת שהיתה לה בצוריף ( ארד  -אל  -קהר

1 , 024

.9

דונם אדמת מפרוז ) בחלקה אחרת במרכז

כפר  -עציון .

-

שלא על  -פי תוכנית  -האב שגיבש וקן  ,לא נכנסה חברת ' מרום ' לרכישת חלקי הערבים

באדמות המשאע שבכפר  -עציון

( בית  -אומר ) .

נראה כי הקשיים הרבים שהיו כרוכים ברכישה

כזאת  ,בשל ריבוי השותפים וכן הנסיון הקשה שבנחלין  ,הם שגרמו לכך  .לעומת זאת  ,בצוריף
נרכשו כמעט כל חלקי אדמת המשאע שלא היו בידי יהודים  ,שכן חלקים אלה היו מרוכזים כמעט
כולם בידי

. 10

הבנדיקטינים .

שמהלך התקופה שאנו דנים בה נוצרו בידי הקרן הקיימת

( מערב )  -ג ' בע  -צוריף ( עם מובלעות קטנות של בעלים פרטיים

שהצטרף לשטחי הקרן הקיימת בנחלין
החלקות

הקטנות ) ;

;

4

גושים בעציון  :גוש בית  -אומר

בג ' בע ) ;

גוש ארטס ( בגבולות

נחלין )

גוש ארטס  -בית  -אומר ( עם מובלעות של שטחי בעלי

גוש צוריף ( מערב )  .לימים הוקמו על שלושת הגושים הראשונים היישובים

ורבדים .

כפר  -עציון  ,משואות  -יצחק  ,עין  -צורים

ן8

המאמצים לאחד את כפר  -עציון עם  -נחלין

כזכור  ,כבר עם רכישת נחלין דיבר וקן על הצורך לאחד את נחלין וכפר  -עציון באמצעות רכישת
הקרקעות החוצצות  .מדובר היה

בכ 4 , 000 - 3 , 000 -

דונם שהיו בידיים

ערביות .

82

במאי  , 1943מיד

לאחר השלמת העברת ' בית הכומר '  ,עיבדו ואן ומרגלית תוכנית כללית לרכישת השטחים שבין

81

82

ראה כמסמכים הנזכרים לעיל  ,הערה
לפרשת

. 67

רכישת נחלין ראה לעיל  :וראה

עוד  :ורן ,

יומני  ,ב  ,עמ '

, 260

. 319
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רכישת קרקעות בגוש עציון

כפר  -עציון

לנחלין .

83

בשלב ראשון הוחלט לרכז את המאמצים ברכישת אזור בית  -סאכריה מאחר

שנראה היה כי ניתן יהיה לרכז שם

דונם ולהקים יישוב עצמאית ( ראה

כ 1 , 000 -

מפה ) ,

בביצוע רכישות בבית  -סאכריה ובשטחים האחרים  ,שחצצו בין נחלין לכפר  -עציון  ,והוצעו לוקן
על  -ידי מרגלית  ,ניצבה הקרן הקיימת בפני שני קשיים חמורים עיקריים  .ראשית  ,באיזו דרך לבצע

העברות מערבים באזור האסור לרכישה מצד היהודים  .שנית  ,מחירי הקרקע הרקיעו שם שחקים ,
והגיעו בחלקות מסוימות עד למעלה

מ 20 -

לא " י

הדונם  .הובע גם חשש כי רכישת הקרקעות

במחירים שכאלה תקפתן את המחירים בחלקות ובאזורים הסמוכים  .המחירים הגבוהים נבעו
מאיומי ' קופת האומה ' על המוכרים והמתווכים  ,מצד אחד  ,וככל הנראה מידיעת הערבים עד כמה
חשובות קרקעות אלו לקרן הקיימת  ,מצד אחר  .את בעיית ביצוע ההעברה מערבים חשבה הקרן

הקיימת לפתור שם  ,כמו גם במקומות אחרים  ,על  -ידי רישום הקרקעות על שמות מושאלים  ,דהיינו
על שמות ערבים הנאמנים לקרן הקיימת שיתנו בטחונות מתאימים  .לשם כך אף הקימה הקרן
הקיימת את חברת ' האחים עלי ' לקניית קרקעות 85 .
הרתיעו את וקן  ,והעמידוהו בפני דילמה קשה ביותר .
במחירים גבוהים '  87 .אך ויץ החליט בסופו  -של  -דבר

ואולם המחירים הגבוהים בצד הסיכון הגבוה

גרנובסקי סבר ' שיש להשיג שם קרקע גם

86

לוותר על הרכישות  .נראה כי להחלטה זו

תרמה גם העובדה שבכפר  -עציון  ,ובנחלין במיוחד  ,נתקלה הקרן הקיימת בקשיים בהשלמת

ההעברה .

88

מכל מקום  ,מאז אמצע

1945

נפסקו כמעט לגמרי התעסקויות הקרן הקיימת ברכישת

השטחים החוצצים שבין כפר  -עציון לנחלין  ,ולמעשה לא הצליחה הקרן הקיימת לקשר את
יחד  -עם  -זאת  ,ביוני

שטחיה בנחלין לשטחיה שבכפר  -עציון .

היו  564דונם קרקע מפרוז בבית  -סאכריה .

( באמצעות ערבי נאמן ) עם האחים מורקוס  ,שבבעלותם

המחיר שנדרש לדונם היה

1944

התקשר מרגלית בחוזה

לא " י  .הפרטים על התקשרות זו מעטים ביותר  ,אך נראה כי על  -אף

20

שהמוכרים קיבלו דמי  -קדימה של  1 , 100לא " י  ,הם חזרו בהם מכוונתם למכור את השטח  ,ובסופו -
של  -דבר שטח זה לא

נרכש .

רכישת אדמות דהיישה

89

:

המאחז השלישי בין ירושלים לחברון

בתחילת שנת  , 1942עת עסקה הקרן הקיימת ברכישת אדמות כפר  -עציון  ,הוצעה לה חלקת קרקע
בשטח של

405

דונם מאדמות בית  -ג ' אלה  ,חלקה אשר נמצאה כ  2 -קילומטרים דרומית לבית  -לחם ,

סמוך מאוד לדרך ירושלים  -חברון  ,וממזרח לקילומטר

ה 11 -

ממרכז ירושלים  .חלקה זו נודעה בשם

. 319

83

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ '

84

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ ' . 333

85

וקן ,

יומני  ,ב  ,עמ ' , 378

86

וקן ,

יומני  ,ב  ,עמ '

, 382

. 387

; 398 , 387 , 382 , 373 , 337 , 333

ג  ,עמ '

;8

דנין  ,עדות בעל  -פה  ,ראיון עימו מיום

13

באפריל

. 1988
קן1 2

יומני  ,ג  ,עמ ' . 373
מראי המקום לעיל בהערה . 86

87

ורן ,

88

ראה

89

ייפוי  -כוח וחוזה בין האחים מורקוס לבין חליל אצחק אלמסן ,

אל הקרן הקיימת ,

8

ביולי

, 1951

~

אח " ה  ,שם

קרקעות בנחלין ובסביבה  ,אצ " מ  ,ק '

;

 15ביוני, 1944

אח " ה  ,תיק צוריף ; מכתב מרגלית

פירוט של מרגלית על הוצאותיו השונות הקשורות ברכישת

1) ] 5 / 1764א .

רכישות הקרן הקיימת ק
בדהיישה  -ו

י.

_____.

מ ' 00ט

500

אי

4

' דהיישה '  90,והיא היתה בבעלות משותפת של עורך  -הדין דוד אבולעפיה מירושלים ויהודים
מניו  -יורק  -אברהם ביננפלד  ,האחים יונס ודוד גורמן י ( 9ראה מפה )  .ויץ לא ראה אותו זמן כל
חשיבות לשטח המוצע  ,שכן היה מבודד וקטן מכדי להקים עליו יישוב חקלאי בהר  .כעבור שנה ,

במאי  , 1943שוב הוצע השטח לקרן הקיימת  ,לאחר שבאי  -כוחם של השותפים האמריקנים התנגדו
להצעתו של אבולעפיה למכור את השטח

והמחיר שנדרש היה

35 - 25

לערבים .

חלק מהשטח התאים לירקות ולנטיעות ,

לא " י לדונם  .הפעם התייחס ויץ להצעה אחרת  ,שכן היה זה כבר לאחר

שנרכש חלק מאדמות כפר  -עציון ונחלין  ,ובכפר  -עציון אף החלו בפעולות ההתיישבותיות

הראשונות  .ויץ ראה עתה חשיבות מיוחדת לביצוע הרכישה  ' ,כי היא תפתח לנו תחנת ביניים בין
ירושלים  -תלפיות ובין נחלין '  ,ובמיוחד לאחר שנודע לו כי שטחים סמוכים אף הם מוצעים
למכירה באופן שייווצר מרכז יישובי יהודי שלישי בין ירושלים
וקו העריך כי ניתן להקים במקום שכונה כפרית

לכ 100 -

לחברון .

92

משפחות  ,אשר תתפרנסנה מעבודה

במפעלי תעשייה במקום וממשקי עזר חקלאיים המנצלים את הקירבה לירושלים  .הוא הציע  ,לכן ,
לחלק את השטח המוצע

ל 100 -

מגרשים בני

.

3 5

דונם כל אחד  ,ועל השטח הנותר להקים את

מוסדות הציבור והתעשייה  .הוא סבר גם כי לנוכח היתרונות של השטח ואפשרויותיו  ,אין המחיר
הנדוש גבוה

יתר  -על  -המידה .

93

ברוח רעיונות אלו  ,ובטרם הביא את ההצעה לדיון בפני

דירקטוריון הקרן הקיימת  ,שוחח ודן עם משה מכנס  ,מבעלי חברה לתעשיית יהלומים בנתניה ,
והציע לו להעביר מנתניה לשטח המוצע את המפעל ליהלומים  ,תוך ניצול הקירבה לכביש והקלות
היחסית שבה ניתן להשיג חשמל ומים  .מכנס הבטיח לעיין

90

ן

ק)
~~

ורן  ,יומני  ,ב  ,עמ '  ; 321פד " ק  17 ,ביוני  , 1943אצ " מ  ; KKLIO ,מכתב דנין אל רושם הקרקעות בירושלים 27 ,

בינואר
91

92
93

בהצעה .

94

, 1947

אצ " מ  ,ק '
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דנין  ,עדות בעל  -פה  ,ראיון עימו מיום  11במארס

. 1988

פד " ק  17 ,ביוני  , 1943אצ " מ  ; KKLI10 ,מנתב א ' בונן ופ ' תאזיני  ,מיופי  -הכוח של השותפים בניו  -יורק  ,אל הקרן
הקיימת  23 ,במארס 944נ  ,אצ " מ  ,ק ' 1) ] 5 / 1560א ; וכן ראה החוזה ביניהם לקרן הקיימת המצורף למכתבם .
פד " ק ,
שם ,

17

שם .

ביוני

, 1943

אצ " מ  . KKLIO ,למעשה כבר נתן אבולעפיה אופציה לערבי לרכוש את
94

השטח .
שם ,

שם .

רכישת קרקעות בגוש עציון
הדיון בדירקטוריון

באמצע יוני ערך הדירקטוריון דיון מקיף בהצעה  .גרנובסקי  ,ראשון הדוברים לאחר הסקירה של
וקן

והמלצותיו  ,עמד על שלושה יתרונות עיקריים ברכישת הקרקע המוצעת

חיזוק ירושלים

:

היהודית ; שלב נוסף ביצירת ריכוז שטח נרחב בבעלות יהודית על הדרך שבין ירושלים וחברון
יצירת ענף פרנסה חדש בקירבת ירושלים  -ענף התעשייה העשוי להעסיק ידיים עובדות

;

רבות .

לצד הצגת היתרונות חשף גרנובסקי גם חסרונות  :השטח הקטן והקשיים הבטחוניים הקשורים

בכך ; לא ברור אם תתיר הממשלה להקים יישוב יהודי חדש בקירבת בית  -לחם  ,ובייחוד כשמדובר

ביישוב תעשייתי ; החלקה  ,כך התברר  ,מפוצלת למספר חלקות לא רצופות ; מחירה של הקרקע
גבוה מדי  .יחד  -עם  -זאת  ,ולמרות החסרונות  ,צידד גרנובסקי בביצוע הרכישה  ,שכן  ,ראשית  ,יש
לראות בנקודת היישוב שתקום במקום מפעל חלוצי  ,ושנית  ' ,אסור להזניח כל קניית אדמה

היהודית ' .

הקשורה עם חיזוקה של ירושלים

ברל כצנלסון הדגיש את החסרונות שבהצעה  .הוא עמד על המחיר הגבוה ובמיוחד על הקושי
הבטחוני להקים נקודת יישוב קטנה בסביבה עוינת  .הוא גם פקפק בהסכמתו של מכנס להעביר
חלק ממפעלו הנמצא בנתניה לסביבה ערבית ואף לבנות שם

100

בתים לפועלים  .הוא לא סבר כי

גורם אחר ייאות לקחת עליו את בניית הבתים  .כצנלסון צידד לכן בדחיית ההחלטה עד לבירור
מעמיק בשאלות הבטחון ועד שיימצא הגורם שיקח עליו את בניית

היישוב .

זוכוביצקי ושמואל אוסישקין ראו את חשיבות הקמתו של יישוב יהודי שלישי על דרך
ירושלים  -חברון  ,לצד כפר  -עציון והיישוב שיקום על אדמות

נחלין .

אוסישקין חלק על כך

שהסביבה היא עוינת  ,וטען כי דווקא סביבת בית  -לחם הינה סביבה המיושבת ערבים נוצרים ,
ששמרו על שקט בדרך  -כלל  .בנוסף לכך ניתן יהיה לקנות עוד קרקעות באותו אזור  ,שכן מרבית

הקרקעות שייכות למנזרים  ,שעליהם לא חל חוק הקרקעות  .אוסישקין הודה שהמחיר יקר  ,אך
העריך שבעתיד הוא יהיה יקר עוד

יותר .

לדבריו של אוסישקין הוסיף ורן כי רכישת השטח אכן תאפשר רכישת

450

דונם על גבול

השטח הנמצאים בבעלות נזירים צרפתים  .באופן כזה  ,גם אם לא יוקם המפעל התעשייתי  ,ייווצר
במקום רכוש קרקעי שיהווה בסיס להקמת יישוב חקלאי הררי של
תקבל

10

80

משפחות  ,שכל אחת מהן

דונם  .ויץ הסכים כי המחיר גבוה במקצת  ,אך הראה כי בעבר שילמה הקרן הקיימת

מחירים גבוהים אף יותר לקרקעות חקלאיות  ,כמו באזור רמת  -רחל  ,שם שילמה

70

לא " י לדונם .

לחששו של גרנובסקי בדבר התנגדות הממשלה להקמת יישוב במקום הוא השיב כי כשם שהקרן
הקיימת התגברה על מכשולים דומים במקומות אחרים  ,כך תצליח גם במקרה

זה .

95

הדירקטוריון החליט  -ללא מתנגדים אך בהימנעות כצנלסון  -לרכוש את הקרקע במחיר
של

35 - 25

לא " י לדונם  ,ומסר את הביצוע לידי מחלקת הקרקעות  .זמן קצר לאחר מכן הושלמה

הרכישה במחיר של
הקרן
95

96

הקיימת .

96

30

לא " י הדונם  ,וזאת לאחר שהנציב העליון אישר להעביר את הקרקע על  -שם

בעקבות הרכישה ביקרו ויץ והאחים מכנס בשטח שנרכש  ,וככל הנראה  ,למרות

שם  ,שם  .ופן עשה ' אמנם כל מאמץ לשכנע את הדירקטוריון  ,אולם נימוקיו אינם עומדים תמיד במבחן הביקורת .
כך הוברר כי בטחונו שרכישת השטח תאפשר רכישת  450דונם נוספים  ,הגובלים בשטח שנרכש  ,היה מופרז .
כמו כן  ,השוואת המחירים לאזור רמת  -רחל איננה במקומה  ,שכן שם הושפע המחיר מהקירבה לירושלים .
פד " ק ,

17

ביוני

כספטמבר , 1943

31 , 1943

אצ " מ ,

באוגוסט

, 1943
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אצ " מ  ,שם ; פירוט חובות הקרן הקיימת על קרקעות שרכשה ,
מכתב ה ~ District Commissioner's Office -אל הקרן הקיימת ,

26
11

ן 1 11

יוסי כץ

הבטחתם לעיין בהצעה ברצינות  ,החליטו האחים לבסוף שלא להיענות להצעתו של וקן  ,בשל

לבנייה .

הקשיים לגשת מיד

97

המאמצים להרחבת האחיזה בסביבות דהיישה
בסוף אוגוסט

1943

הביא ודן לפני הדירקטוריון הצעה לרכוש

372

למכירה על  -ידי שני ערבים בעלי נתינות זרה  .שטח זה גבל מדרום

דונם קרקע שהוצעה אותו זמן

ב 405 -

הדונם שנרכשו כבר ( ראה

מפה  . )4יתרונות הקרקע היו דומים לאלה של השטח שכבר נרכש  ,ומחירה היה רק

23 - 22

לא " י

הדונם  ,על  -אף שמדובר היה ברכישה מערבים באזור האסור לרכישה על  -ידי יהודים  .הכוונה היתה
לפנות לנציב העליון בבקשה שיאשר את ההעברה בנימוקים שבעלי הקרקע הינם נתינים צרפתים ,
ומצד אחר  ,הקרקע איננה מעובדת ויש בה צורך לשם

כל חברי הדירקטוריון  ,מלבד בן  -גוריון שנמנע ,

השלמת השטח שנרכש קודם לכן וגובל בה .

הצביעו בעד הרכישה .

98

ואולם  ,ככל הנראה  ,לא

הצליחה הקרן הקיימת לרכוש את השטח  ,וייתכן שהיה זה על רקע סירוב הנציב לאשר את
ההעברה  .יחד  -עם  -זאת  ,המשיכה הקרן הקיימת במאמצים באמצעות חברת ' מרום ' לרכוש את
השטח וכן שטחים נוספים שגבלו

אלו

פרי .

ב 405 -

הדונם שנרכשו  ,אך עד לשנת

1948

לא נשאו מאמצים

99

במקביל חיפש וצן דרכים להחזיק בשטח שנרכש ולחזק את האחיזה היהודית בדרך
ירושלים  -חברון  .בתחילת

1944

גיבשו הנהלות הקרן הקיימת ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות

תוכנית להעלות לשם  -כמו גם לנחלין  ,לג ' בע ולשטח הקטן שרכשה הקרן הקיימת באל  -חדר

כהיאחזות שתחל בהכשרת הקרקע עד להרחבת הרכוש הקרקעי שם .

 -פלוגת הכנה של הפלמ " ח

דובר דווקא על פלוגת פלמ " ח ולא על גרעין התיישבותי  ,וזאת כדי לשמור על האופי ההיאחזותי
שכרוכות בו הוצאות קטנות יחסית לאלו של התיישבות של ממש  .גם תוכנית זו לא יצאה

לפועל .

100

הצעת ויץ לחברת ' רסקו ' במארס

1945

להקים במקום יישוב שיתבסס על מפעלי

תעשייה ומשקי  -עזר שינצלו את הקירבה לירושלים  -אף היא לא זכתה להיענות חיובית  .י0י
המדינה,
בתחילת ספטמבר  , 1947עת התפרסמו עיקרי הדין  -וחשבון של ועדת האו " ם על ארץ  -.ישראל
שמהם התברר כי הרוב בעד חלוקה הקובעת  ,בין השאר  ,כי הרי חברון יהיו בתחומי
הערבית  ,סבר וצן כי יש לחזק את האחיזה היהודית שם  -כמו גם מצפון לירושלים ובחלקי

הגליל שייכללו בתחומי המדינה הערבית  -על  -ידי עליות מיידיות על הקרקע  .הוא היה משוכנע

כי הנגב נכלל על  -פי הצעת החלוקה בתחומי המדינה היהודית רק בגלל קביעת העובדות
באוקטובר

, 1943

אצ " מ  ,ק '
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גודל השטח הוא .
 . 405 . 4כך עולה גם מרישומי
206 8

הקיימת ,

11! 2

23

דונם בלבד  ,אך ככל הנראה במדידות שנערכו בשטח נמצא שגודל השטח כמעט כפול

בספטמבר

97

98

פד " ק ,
וק  ,יומני ג  ,עמ '

99
100

101

31

.

, 1943

, 19

באמה " ק  .כן ראה  :מכתב ממשלת ארץ  -ישראל אל הקרן

; ורן ,

יומני  ,ב  ,עמ ' . 337

. 101

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ '
בפברואר  , 1944אצ " מ  ,ג '
וקן ,

אצ " מ  ,ק '

15

:

 ] 5 / 1434אא .

אצ " מ KKLIO ,

; 364 , 347

יומני  ,ג  ,עמ ' . 19

הטאבו וכן ממפה מס '

, 1943

וק  ,יומני  ,ב  ,עמ ' . 326
באוגוסט

יצוין כי בספר הנכסים של הקרן הקיימת שבלשכה הראשית נרשם כי

פרוטוקול ישיבת הנהלות הקרן הקיימת ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות ,

. 553 / 891

18

מראה כללי של כפר  -עציון

( ) 1940

היישוביות היהודיות בשנה האחרונה  ,ועל בסיס תקדים זה יש להמשיך לפעול  .באשר לאזור
שמדרום לירושלים  ,הוא הציע להעלות מיד אנשי פלמ " ח על קרקעות הקרן הקיימת שליד בית -

לחם כמו גם על אדמות צוריף

ונחלין 02 .י

בסופו  -של  -דבר  ,על  -פי החלטת המחלקה המדינית

ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות ועל דעת ופן צומצם מספר העליות בכלל  ,ובאזור שמדרום
לירושלים הוחלט על עלייה לנחלין

בלבד .

03ן

נראה כי מעבר לבעיות כוח  -האדם והקשיים

הכספיים במימון עליות רבות  ,עמד גם שיקול האפקטיוויות שבעלייה לאדמות הקרן הקיימת

בדהיישה  .הסיכוי שנקודת אחיזה יהודית בודדת שם עם רכוש קרקעי מצומצם ביותר תשפיע על
שינוי גבולות החלוקה לטובת המדינה היהודית  ,היה קטן ביותר  ,בעוד העלייה לנחלין אמורה
היתה להצטרף לגוש יהודי של ארבעה יישובים עם רכוש קרקעי גדול יחסית  .ומצד אחר  ,סביר היה

להניח כי אם ייאלצו יישובי גוש  -עציון להישאר בתחומי המדינה הערבית  ,יש חשיבות רבה
לחיזוקם
102

על  -ידי עלייה נוספת לנחלין הסמוכה להם .

וק  ,יומני  ,ג  ,עמ ' , 178

103

וק  ,יומני  ,ג  ,עמ '

104

וק  ,יומני  ,ג  ,עמ '

. 180
. 178

. 179

04י

133

סיכום ומסקנות
בפרטן מלחמת השחרור הסתכם הרכוש הקרקעי הלאומי בגוש  -עציון ומדרום לבית  -לחם בכ -
דונם  .רכוש זה היה מורכב מרכישות הקרן הקיימת בנחלין

8 , 400

דונם )  ,כפר  -עציון

ודהיישה

(  4 , 432דונם )

( 405

דונם ) .

( 3 , 320

דונם )  ,אל  -חדר

( 256

נסיונותיה של הקרן הקיימת לאחד את

רכישותיה בנחלין ואל  -חדר עם רכישותיה בכפר  -עציון  ,וליצור גוש גדול ורציף בבעלות לאומית ,
לא הצליחו  .רוב רובו של השטח

( ) 91 %

נרכש מיהודים  ,ורק חלק קטן מאוד -

מלא  -יהודים .

יחד  -עם  -זאת  ,לא כל הרכוש הקרקעי שהיה בבעלות יהודית ערב כניסתה של הקרן הקיימת

לרכישות באזור אכן נרכש על  -ידיה  .בסך  -הכל הגיע הרכוש הקרקעי שבבעלות יהודית באזורים
אלה לכ  9 , 200 -דונם  .כך שבידי הקרן הקיימת היו

91 %

מהקרקעות שבבעלות יהודית  .מערבים לא

רכשה הקרן הקיימת יותר מאשר  5 %מסך  -כל השטח שרכשה  ,ואילו מהגרמנים רכשה כ  . 4 % -על -

פי רישומי הטאבו הגיעו רכישות הקרן הקיימת לכ  4 , 900 -דונם בלבד  .ההבדל בין נתון זה לנתון
שציינו לעיל נובע משתי סיבות עיקריות  :האחת  ,שהסכם החליפין בנחלין לא הגיע לכלל רישום

בטאבו  ,והשנייה  ,שהרישומים בטאבו היו נמוכים בדרך  -כלל מהמידות האמיתיות  ,מסיבות שכבר
עמדנו

עליהן .

פעולתה של הקרן הקיימת בגוש  -עציון ומדרום לבית  -לחם יש בה כדי להדגים את דרך פעולתה
של הקרן הקיימת בתקופת חוק הקרקעות  ,ובראש ובראשונה את הפריצה לאזורים האסורים  .קודם
לפרסום החוק לא התכוונה הקרן הקיימת לפעול באזורים שנדונו במאמרנו  ,ולפחות לא באותה
אינטנסיוויות  ,הגם שקרקעות הוצעו למכירה באזור זמן רב לפני שפורסם החוק  .הצורך לחזק את
האחיזה הקרקעית בסביבות ירושלים והחשש מפני הישמטות הקרקעות מבעלות יהודית היוו
גורמים נוספים שדחפו  .את הקרן הקיימת לביצוע הרכישות בגוש  -עציון ומדרום

לבית  -לחם .

משקלם של התנאים המשקיים והיישובייםיהגרועים של גוש  -עציון בתהליך קבלת ההחלטות על
ביצוע הרכישות לא היה משמעותי  .אמנם  ,למעשה  ,עסקה הקרן הקיימת יותר בפדיון קרקעות

מאשר בגאולתן  ,אך אין ספק כי במקומות שנדונו במאמר זה  -כמו גם בנגב ובשפלת יהודה ,

שגם שם פדתה הקרן הקיימת קרקעות שעמדו להישמט מבעלות יהודית  -פדיון הקרקעות היווה
את גאולתן  .עם זאת  ,ברור כי הבעלות היהודית הקודמת הקלה על פריצת הקרן הקיימת לאותם

אזורים שבהם בא חוק הקרקעות לפגוע  .מכל מקום  ,פעולת הקרן הקיימת הביאה לשינוי מהיר
ב ' זהות ' האזור  -מאזור שהיה מזוהה עם פעולת ההון הפרטי לאזור המזוהה עם פעולת ההון

הלאומי  .בעקבות כך חל שינוי גם בצורות ההתיישבות באזור  -מהתיישבות פרטית להתיישבות

לאומית .
פעולתה של הקרן הקיימת באזור גוש  -עציון ומדרום לבית  -לחם הצטיינה בשיתוף  -הפעולה

הרב שבין עובדי מחלקת הקרקעות  ,ובראשם וקן  ,היועצים המשפטיים  ,ובראשם עורך  -הדין בן -
שמש  ,וסוכני הקרן הקיימת באזור ירושלים  ,ובראשם מרגלית  .נראה כי קשה לתאר את אפשרות
יצירת הרכוש הקרקעי הלאומי באזור ללא שיתוף  -פעולה זה והעבודה המאומצת של כל אחד

;
134
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לפעולתם של היועצים המשפטיים  ,שניסו לנצל סדקים בתוק הקרקעות
בקשר
מדוע לא נוצלו החוזים על אלפי הדונם שנערכו בשנות השלושים בין
בתחומי 05 .י ל
ל

הגורמים
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היהודיים

הפרטיים

וק  ,בחבלי נחלה  ,עמ '

; 26 - 19

לבין

בעלי

הקרקעות

בן  -שמש  ,לעיל  ,הערה

.2

הערבים

( בעיקר

ממזרח

לכביש

רכישת קרקעות בגוש עציון

ירושלים  -חברון ) כדרך משפטית נוספת ( דרך שנוצלה במקומות

אחרים )

לבצע רכישות בגוש -

עציון ולהרחיב את הרכוש הקרקעי הלאומי שם  .המכשלה לא היתה  ,כנראה  ,הבעיה המשפטית
אלא בעיית המימון  ,שכן האזורים שבהם דן מאמרנו היו רק חלק מכלל אזורי הארץ שבהם פעלה
הקרן הקיימת באותה

תקופה .

הצורך להרחיב את האחיזה הקרקעית בסביבות ירושלים  ,על  -מנת לחזק את ירושלים היהודית ,

היווה  ,כזכור  ,מניע מרכזי לכניסתה של הקרן הקיימת לפעולת רכישת הקרקעות בגוש  -עציון
ומדרום לבית  -לחם בתקופה שבה אנו דנים  .אולם קשה לומר שצורך זה לא היה קיים כבר קודם
לפרסום חוק הקרקעות  ,ולמרות זאת לא פעלה הקרן הקיימת באזור עד אז  ,כשם שמיעטה לפעול
גם באותו זמן באזור שמצפון לירושלים  .הקרן הקיימת והתנועה הציונית בכלל המשיכו לשאת את
חובם הישן לירושלים  ,ובעטיו של חוק הקרקעות פרעוהו קמעה  .אכן  ,לימים טען ופן כי ' בזכותו '
של תוק הקרקעות פרצה הקרן הקיימת לאזורים שייתכן שלא היתה מגיעה אליהם ללא פרסום

החוק .

כלשונו :

ייתכן שאילולא החוק  ,לא היינו מגיעים לאותם המקומות שהגענו מתוך עיקוף החוק .
ייתכן שבתנאים רגילים של מיקח קרקעות חופשי לא היינו רוכשים שטחים מסוימים
ומבכרים עליהם שטחים רצויים יותר ובעיקר מבחינת התישבות מישקית והחוק הוא
אשר הינחה אותנו לרכישות אלו דווקא  ,בהן חיפשנו בעיקר אפשרות אחיזה וחדירה

לאזורים שאין אנו בהם .
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יומני בן  -גוריון כמקור היסטורי
זכי שלום

מבוא
בשנים האחרונות אנו עדים להופעתם של פרסומים רבים ומגוונים  ,הקשורים בצורה זו או אחרת
בדוד בן  -גוריון ובמנהיגותו  .בחלקם הגדול מבקשים פרסומים אלה לשפוך אור חדש על היבטים
שונים בחייו של האיש  ,על הגותו הפילוסופית ועל פועלו הציבורי  ,הבטחוני והמפלגתי בתקופת
היישוב ולאחר הקמת המדינה  .אין ספק כי תופעה זו ניזונה בראש  -וראשונה מחשיפתם של מקורות
ארכיוניים ראשוניים בפני ציבור רחב של חוקרים והיסטוריונים  .מקורות אלה נוגעים בעיקר

לתקופה שבה הגיע בן  -גוריון לשיא מבחינת מיצוי כוחו הציבורי

והפוליטי  ,ואשר באופן

כללי ניתן

לתחום אותה בין השנים של ערב קום המדינה ועד לאחר מבצע ' קדש '  .בתקופה זו נדרש בן  -גוריון
לקבל הכרעות לאומיות הרות  -גורל שנודעו להן השלכות בתחום המוסרי  ,הבטחוני והמדיני ,
וביניהן

:

קבלת תוכנית החלוקה  ,הכרזת העצמאות  ,הקמת צה " ל  ,יישום עקרון הממלכתיות  ,ארגון

העלייה ההמונית  ,גיבוש עקרונות מדיניות החוץ והבטחון  ,וכמובן  -היציאה למבצע ' קדש ' .
חלק ניכר מן החומר הנוגע לתקופה זו היה עד לשנים האחרונות חסום לעיון מחקרי  ,ורק מעט

מזעיר ממנו דלף מדי פעם  ,טיפין

טיפין  .הנטייה לאפשר חשיפה גדלה והולכת של תיקים ומסמכים

הנוגעים לתקופה זו נובעת  ,בחלקה לפחות  ,מן העובדה שמרבית החומר עבר כבר את ' מחסום

שלושים השנה '  ,הנדרש על  -פי החוק כתנאי הכרחי לפרסום מסמכי מדינה מסווגים .
לפתיחת שעריהם של מקורות ארכיוניים רבים נתלוותה גם תופעה טבעית הכרוכה בפרישתם
מהשירות המדיני  ,המפלגתי והציבורי של אנשים רבים שעבדו ופעלו במחיצתו של בן  -גוריון .
אישים אלה  -החל במדינאים אשר שימשו בעמדות בכירות  ,שגרירים  ,אנשי צבא וכלה ב ' אנשי

שדה '  -העשירו באורח ניכר את מאגרי המידע העומדים לרשות

החוקרים  ,וזאת בשורה ארוכה

של ספרי זכרונות  ,אוטוביוגרפיות וספרות מחקרית ופובליציסטית ענפה  .לספרות זו נודעת  ,לעיתים
קרובות  ,חשיבות
11 6
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מרובה ,

במיוחד בכל הקשור להארת סוגיות ספציפיות מנקודת ראות

אישית ,

שבררך -בלל במר אינה באה לידי ביטוי בחומר הארכיוני כשלעצמו .
עבודה זו נועדה לעמוד על היבטים מתודולוגיים מרכזיים הנוגעים לחקר הגותו ופועלו של דוד

בן  -גוריון  .לאור ייחודם של יומני בן  -גוריון ובשל המחלוקת הנוגעת להערכתם כמקור
מושם הדגש במסגרת עבודה זו על יומנים אלה  ,ובמיוחד  -על יומני המלחמה .

היסטורי ,

בן  -גוריון ומפקדי צה " ל
מקבלים את מצעד יום
העצמאות תש " ט בתל -
אביב ( מימין לשמאל :

היקף החומר
י

אלון') יגאל
יעקב יירי
יגאל

החומר הארכיוני שיצא מידי בן  -גוריון עצמו מדהים בהיקפו  .המדובר בראש  -וראשונה ביומניו

האישיים  .הללו נכתבו ברציפות כמעט מדי יום ביומו  ,והם משתרעים לאורך תקופה ארוכה  -החל
משחר נעוריו של בן  -גוריון ( על  -פי עדותו  ,החל בכתיבת יומן בהיותו בן

) 14

ן

ועד לשנת חייו

האחרונה  .יומנים אלה מהווים  ,ללא ספק  ,מקור מרכזי  ,ראשון במעלה  ,לחקר סוגיות שונות בחייו

האישיים והציבוריים של בן  -גוריון .
מסמכים  ,העוסקים

בנוסף ,

נמצאת בארכיונו של בן  -גוריון כמות עצומה של

בנושאים שונים ומגוונים ומסודרים על  -פי מפתח כרונולוגי  .על כל אלה יש

להוסיף פרוטוקולים וסיכומים של פגישות וישיבות שנערכו במוסדות

היישוב  ,התנועה הציונית ,

המפלגה והמדינה  ,ואשר בן  -גוריון נטל בהן חלק  ,וכן מערכת התכתבות ענפה ביותר עם אישי ציבור
ואזרחים מן השורה  ,לרבות  -בני נוער וילדים מן הארץ ומחוץ  -לארץ  .ולבסוף  ,אי  -אפשר כמובן

לפסוח על אלפי המאמרים שכתב בן  -גוריון  ,הנאומים הרבים שנשא בפורומים שונים  ,והראיונות
שהעניק לעיתונות בארץ ובחונן  -לארץ .

חוקר המבקש לרדת לחקר האמת בנושא מחקרו לגבי בן  -גוריון  ,מן הדין שיעשה כל מאמץ
למצות את מכלול החומר הארכיוני העומד לרשותו במסגרת זו  .מכל מקום  ,אין הוא יכול להחליט
מלכתחילה לפסוח על אחד מן המרכיבים שפורטו לעיל  ,מתוך הנחה כי במרכיב זה ממילא לא
ייתקל בחומר הנוגע לנושא מחקרו .
מטבע
1

הדברים ,

פרוטוקולים של

קיימת נטייה אצל חוקרים להעניק ליומניו של בן  -גוריון עדיפות על  -פני
פגישות  6 ,בספטמבר , 1971

אב " ג .

7ן1 :

ידיז '

זכי שלום

מרכיבים אחרים בארכיון  .זאת מתוך ההנחה  ,הגיונית ביסודה  ,כי כותב היומן משיח לתוכו את
צפונות
-

לבו הכמוסים ביותר  .ואכן  ,ככל שהדבר נוגע ליומנים אישיים ' קלאסיים '  -הנחה זו

מוצדקת בהחלט  .ואולם  ,במקרה של בן  -גוריון  ,לפחות  ,עשויה גישה זו להיות מטעה לעתים
קרובות  .לא אחת קורה  -ויעידו על כך חוקרים לא מעטים  -שלאחר חיטוט ארוך ומייגע

במערכת ההתכתבות המסועפת של בן  -גוריון  ,יימצא מכתב  ,תמים למראה  ,שנשלח לאזרח בוגר  ,או

אפילו לילד  ,ואשר דווקא בו בחר בן  -גוריון להביע רחשי  -לב כמוסים או אמיתות שהוא מחזיק
ואשר לא ניתן היה למוצאם בשום מרכיב אחר בארכיונו  ,אף לא ביומניו האישיים .

בהן ,

2

עושר המקורות הראשוניים העומד לרשות חוקרי בן  -גוריון מחייב את החוקר להגדיר לעצמו
בבהירות רבה  ,ככל הניתן  ,את נושא מחקרו הספציפי ו /או לתחום באורח ברור את טווח הזמן שבו

עוסק המחקר  .הנסירן להקיף את מכלול ' התופעה הבן  -גוריונית ' על כל

היבטיה ,

האישיים

והציבוריים  ,שמור  ,ככל הנראה  ,אך ורק למי שמבקש לכתוב ביוגרפיה יסודית ומקיפה של האיש .
במקרה כזה אכן עומדת בפני החוקר  -הביוגרף בעיה לא

קלה  ,הנובעת

מן הרצון והצורך למצות את

מכלול החומר העומד לרשותו  ,מצד אחד  ,ומן החשש המוצדק להיקלע למלכוד של ' תפסת מרובה
לא תפסת '  ,מצד אחר .

3

צנזור החומר
במדינת  -ישראל קיימת  ,כאמור  ,תקופת חסיון בת שלושים שנה  ,המהווה תנאי יסודי לשחרור חומר

ארכיוני מסווג  .ואולם  ,גם לאחר שפגה תקופת חסיון זו  ,שמורה לרשויות המדינה המוסמכות הזכות
לשלול מחוקרים את האפשרות לעיין במסמכים המסווגים למשך חמישים שנה ואף יותר  .מעבר

לחסיון זה של מסמכים  ,המצויים בידי רשויות שונות של המדינה  ,ובעיקר גנזך המדינה וארכיון
צה " ל  ,מתבצעת מדי שנה פעולה של צנזור החומר הארכיוני שהותיר אחריו בן  -גוריון  ,ובעיקר ,

כמובן  ,יומניו .
צנזורה זו מתייחסת לחומר הארכיוני מאז הקמת המדינה  ,והיא נעשית בראש  -וראשונה כדי
למנוע חשיפתו של חומר העלול לפגוע באינטרסים חיוניים של המדינה  ,ובעיקר  -במערכת
הבטחון וביחסי החקן שלה  .הפעלתו של קריטריון זה מציבה בפני החוקר קושי מתודולוגי ; בהעדר
מידע מדויק לגבי מהות החומר שנאסר לחשיפה  ,עומד הוא בהכרח בפני לבטים אם אכן הוא רשאי
לגבש את הערכותיו ומסקנותיו על בסיס המידע החלקי המצוי ברשותו  .כאשר המחיקה נעשית

באורח מזערי  ,אזי יש להניח כי הפגיעה במחקר תהיה מועטה ; ואולם כאשר הצנזור משמיט מעינינו
2

מתמיהה במיוחד בהקשר זה מערכת ההתכתבות הענפה שניהל בן  -גוריון עם מספר לא מבוטל של אנשים אלמונים
לאורך תקופות זמן ארוכות למדי  ,ואשר במסגרתה נתן לעתים מזומנות ביטוי להשקפותיו בנושאים מגוונים שעל
סדר היום הציבורי  .חיים ישראלי  ,מן האישים המקורבים ביותר לכן  -גוריון וכתיבתו  ,אכן מעיד כי בנושא

התכתבויותיו לא פעל בן  -גרריון ' לפי הפרוטוקול ' וכי ' הוא השיב לכל מכתב שנראה ל

אישית . . .

ומכתב של אב שכול היה בעיניו חשוב פי כמה מאגרות שרים וגדולי עולם '  .ידידים מספרים על בן -

גוריון '  ,ידיעות

ע11 2

~

3

1

[ הדגשה שלי  ,ז " ש ] חשוב

אחרונות 7 ,

ימים ,

בנובמבר

15

אומר בהקשר זה הביוגרף שבתאי טבת

:

 , 1974עמ '

.7

' העושר הזה [ של מקורות ] שמור  ,ככל הנראה  ,כולו לרעת הביוגרף  .בן -

גוריון עטף את תולדות חייו במעטפת  -מגן באמצעות השפע וההצפה  .הביוגרף  . . .חייב כבואו לכתוב על בן -

גוריון  ,להיאבק כדי להתגונן בפני הריבוי והעומס  ,ואם לא ישכיל לעמוד בפני הנהר הגואה ועולה על גדותיו -
לא יסיים לעולם את מלאכתו '  .ש ' טבת  ' ,הו
עמ '

.4

,

למרחקים ארוכים '  ,ידיעות אחרונות ,

 7ימים 3 ,

באוקטובר 1986

,

יומני בן  -גוריון

דפי יומן שלמים  ,המכילים  ,מן הסתם  ,חומר מדיני  -בטחוני המוערך על  -ידו כחומר רגיש  ,כי
כמובן ,

אז ,

היכולת להגיע למסקנות מגובשות הולכת ומצטמצמת .

קריטריון אחר שעל  -פיו פועל הצנזור של החומר הארכיוני של בן  -גוריון  ,ובעיקר יומניו  ,נוגע

להתבטאויות בעלות אופי פוליטי  -פנימי  ,או אישי  ,העלולות להיות בעלות היבטים מביכים .

כידוע ,

לא נהג בן  -גוריון לחשוך את שבט לשונו מאישים שהיו בני  -פלוגתא שלו  ,ולעתים מזדמנות הוא נתן
ביטוי לתחושותיו כלפי אישים אלה גם ביומניו  .הערכותיו  -או  ,ליתר דיוק  ,חוסר הערכותיו -

כלפי אישים שמילאו  ,ואולי עדיין ממלאים  ,תפקידים בעלי אופי ציבורי -ממלכתי  ,נמחקו לעיתים

קרובות  .שלילת העיון בחומר מסוג זה פוגעת פתות  ,מן הסתם  ,במחקר הבל  -גוריוני .

יחד  -עם  -זאת ,

יש להניח כי בן  -גוריון  ,ככל יצור אנוש  ,נגרר לא פעם לנקיטת עמדות גם על בסיס יחס אישי .

מכאן ,

שידיעתנו את יחסו והערכתו כלפי איש זה או אחר עשויה אף היא להיות בעלת חשיבות מחקרית
בלתי מבוטלת בנסיבות מסוימות .

מעייני היומנים
סגנון הכתיבה

יומני ב - 7גוריון מציבים בפני החוקר קשיים גם בשל מאפייניהם וסגנון כתיבתם  .לעיני המעיין

ביומנים מזדקרת ההימנעות המופגנת מהכללת אלמנטים אישיים  -רגשיים במסגרת זו  .דומה כי בן -
גוריון הבין את מהותו ותפקידו של יומן אישי באורח שונה מן

המקובל :

' ליומנו '  ,כותב שבתאי

טבת  ' ,לא השיח בן  -גוריון את לבו ולא התכוון לעשותו אספקלריה לנפשו ולהגיגיו  .בעצם היה זה
יומן פגישות  ,ארכיון צמוד ועזר לזכרון ולסדר בעבודה '  4 .יהודה ארז  ,אשר חזקה עליו כי הוא מכיר

היטב את יומני בן  -גוריון  ,מדגיש אף הוא את אופיים הייחודי

:

' יומני בן  -גוריון '  ,כך הוא כותב ,

' אינם כיומנים רגילים שבהם רושמים חוויות  ,רשמים  ,מאורעות אישיים  ,הרהורים  ,מצבי  -רוח
ווידויים  . . .לכל אלה אין זכר ביומנו  . . .המאפיין את פנקסיו  ,שאין הם יומנים אישיים  -משפחתיים

אינטימיים אלא יומני עבודה או יומני פעילות בחלקם המכריע ' .

5

הצנעת המימד האישי  -הרגשי ביומניו של מנהיג כבן  -גוריון עלולה להיתפס כחסרון מבחינת
מחקרית  .זאת באשר היא שוללת מן החוקר היכרות נרחבת  ,מקיפה ומעמיקה יותר  ,עם אישיותו של
המנהיג על כל היבטיה האישיים והציבוריים  .היכרות זו חשובה במיוחד לגבי בן  -גוריון  ,משום
שדימויו הציבורי היה שונה במידה רבה מן הדימוי הפרטי  .היכרותנו את אישיותו ' הפרטית ' עשויה
היתה להעניק לנו בסיס להבנת עקרונות ודרכי פעולה שהנחו אותו גם בדרכו הציבורית .

חשיבות רבה עשויה להיות למימד האישי  -הרגשי ביומניו של מנהיג גם לגבי יכולת החוקר
לקבוע את מערכת העדפותיו וקדימויותיו של המנהיג ואת רמת האינטנסיוויות של העמדות שהוא
נוקט  .עצם העובדה שמנהיג מציין את תמיכתו או התנגדותו בהקשר לסוגיה כלשהי אינה מעניקה
לנו תמונה מלאה לגבי עמדותיו ' האמיתיות ' שכן היא אינה נותנת לנו אינדיקציה לשאלה  :עד כמה
הוא תומך או מתנגד בעמדות אותן

הציג ?

4

ש  ,טבת ; קנאת דוד  :חיי בן  -גוריון  ,ב  ,ירושלים

5

" ארז  ' ,בן גוריון אינו כותב אוטוביוגרפיה '  ,קשת  ,סה ( ק " 1

, 1980

עמ ' . 254
 , ) 1975עמ ' 164

.
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יומני בן  -גוריון

באישיותו של בן  -גוריון התממש צירוף נדיר של איש בעל חזון מרקיע שחקים  ,מצד

אחד ,

ופרגמטיסט זהיר  ,מצד אחר  .על  -כן  ,כאשר הוא מנסח את מטרות מדיניותוי אנו חייבים בהכרח

לשאול את עצמנו אם מדובר  ,מבחינתו  ,במטרות לטווח ארוך  ,שאין להן כל סיכוי להתממש בעתיד
הנראה לעין  ,ואין הן אלא חזון  ,משאלות  -לב ושאיפות  ,או שמא מדובר במטרות לטווח קצר  ,שבן -

גוריון רואה אותן כנתונות למימוש מיידי  .אילו נכתבו היומנים בסגנון אישי גלוי יותר  ,היו עשויים
להושיט לנו עזרה גם מבחינה זו .

6

ניתן להמחיש את הבעייתיות הכרוכה בתופעה זו בהתייחסויותיו של בן  -גוריון למטרות מבצע
' קדש '  .בוועידת סאבר ( אוקטובר

, ) 1956

שנערכה בהשתתפות נציגי בריטניה וצרפת  ,ניסח בן  -גוריון

את מטרותיה האסטרטגיות של מדינת  -ישראל בצורה מרחיקת  -לכת  .הוא דיבר במפורש על הפלת

המשטר הנאצרי ועל שינוי המבנה הגאו  -פוליטי במזרח  -התיכון מן הקצה אל הקצה  .אמירות מעין
אלה מעלות את השאלה  :האם ניסוח זה ביטא משאלות  -לב לטווח ארוך  ,או שמא היו אלה  ,בסופו -

של  -דבר  ,יעדיו הכמוסים של מבצע ' קדש '  ,ואי  -השגתם מבטאת  ,לפיכך  ,כשלון מבחינת מדינת -
ישראל ?

הסבר אחד לאופיים הענייני  -ה ' יבש ' של יומני בן  -גוריון נעלן ככל הנראה בנטייה של בן  -גוריון
לחשאיות ולהסתרת מידע מכל מי שאינו חייב בידיעתו באותה עת

:

' היה זה אופיו '  ,כותב ש ' טבת ,

' ובעיקר כלל שהיה נאמן לו תמיד  ,שסוד כדי שיישמר סוד אין מספרים  ,ואפילו  -לא ליומן ' .

7

מיכאל בר  -זוהר  ,לעומת זאת  ,תולה את הנטייה של בן  -גוריון לסודיות במודעותו לאופיים ההיסטורי
של המסמכים שהוא מותיר אחריו

;

' בן  -גוריון אכן ידע לשמור רבות ממחשבותיו ודעותיו רק

לעצמו  .הוא היה מודע לשימוש שייעשה בכל מה שהוא מעלה על הכתב  . . .לכן לא חשף בהם
כמעט מעולם מחשבות כמוסות  ,לבטים  ,היסוסים  . . .סביב מחשבותיו ורגשותיו האישיים בנה
מערכת שלמה של מחסומים וריסונים עצמיים  .הללו נפרצו רק לעיתים רחוקות  -במכתבים או
רשימות אישיות ' .
6

8

כותב בהקשר זה טבת

:

' מכיוון שלא היה זקוק לחשיפה לעין

ומחשבותיו האישיים עם

הזולת .

הזולת .

.

 .ולא היה בו הדחף לחלק את הגיגיו

כמעט אין אנו יודעים ממנו במישרין דבר ביחס

לקדימויותיו ,

אהבותיו

ושנאותיו '  .טסת  ,לעיל  ,הערה . 3
7

.

שם שם .

8

.

מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גוריון  ,ג תל  -אביב

 , 1977עמ '

. 1413

בן  -גוריון והרמטכ " ל ידין
מבקרים בבסיס חיל  -הים

באילת

141

( ) 1950

זכי שלום

ריבוי פרטים  :הבחנה בין עיקר לטפל

בחלק מיומניו של בן  -גוריון ניכרת דווקא נטייה מנוגדת  ,להאריך ולהרבות בפרטים  ,הנראים ,
לפחות על -פניהם  ,חסרי משמעות ייחודית  .כידוע  ,בן  -גוריון הרבה לכתוב בכתב  -ידו  ,ומקורביו

מעידים כי לא אחת מצאוהו ' מעתיק קטעים גדולים מעתון או ספר או מתרגמם לעברית '  9 .בן  -גוריון
עצמו מספר בזכרונותיו כיצד ישב והעתיק את יצירתו של ביאליק ' מגילת האש ' כדי לשולחה אל
0ן

ידידו שמואל פוקס בארצות  -הברית  ,מחשש שמא כתב  -העת שבו נדפסה היצירה לא יגיע אליו .

מעניין לציין כי גם בשנים האחרונות

שעל  -פי עדותו חש עצמו בן  -גוריון כמי

לחייו  ,שעה

שנמצא במרדן נגד הזמן  .סירב הוא לאמץ עצות לזירוז קצב כתיבתו  ' .אני עמוס '  ,כתב באחד

ממכתביו  ' ,ואיני יכול לענות על כל המסמכים מיד בקבלתם ; עצתך להיעזר באחרים היא אולי נכונה

שלי '  .יי

 -אבל אני קשור להרגלים

שאלה

ביטוי מאלף לעמדתו זו נמצא בדו  -שיח שקיים בן  -גוריון עם

למה אתה לא עובד עם מזכירים ? יש הרבה חומר שהוא חומר העתקה -

:

מכתבים  ,מסמכים .

בן  -גוריון

שאלה

:

יש היום הרבה עבודה טכנית

:

בל  -גוריון

:

בן  -גוריון

:

שאלה

אני מעולם לא חתמתי על מכתב שלא כתבתי אותו .

איזו עבודה טכנית
בעצמי .
הכל לבד והכל

:

הכל אני כותב

ן

שמישהו אחר יכתוב לי  . . .אני מוכרח לכתוב

?

מד ?

כעצמי " /

אק ספק  ,כי זוהי תופעה " חרית גם בק כותמ יומן ' מקצועתם  /תיתכן  w~ wבה כדי לאעהם את

ההערכה שהחשיבה של בן  -גוריון היתה תוך כדי כתיבה 3 .י
נטייתו של בן  -גוריון להאריך ולהרבות לעתים מזומנות בפרטים היתה בסיס לביקורת שהטיחו
נגדו חוקרים והיסטוריונים  .עיקרה של ביקורת זו מתמצה בטענה כי מי ' שרושם ביומניו דברים של
4ן

מה בכך מתחום השגרה היומיומית באותה רצינות בה היה כותב על מאורעות שזיעזעו את העולם ,

אינו מבחין בין עיקר לטפל .
ההיסטוריון זאב צחור מדגים תופעה זו באמצעות אירועים שונים שבן  -גוריון תיעד ביומנו  .כך

למשל  ,כותב צחור  ,יוצא בן  -גוריון בשנת

מפא " י  .המסע  ,לדברי

צחור  ,מתועד

1933

לסדרת נאומים באירופה בקשר למסע הבחירות של

ביומני בן  -גוריון על  -פני

43

עמודים  ,ובהם פרטים שונים על

הנעשה בסניפי המפלגה  .במהלך מסע זה נרצח חיים ארלוזורוב  .הרצח  ,מטבע הדברים  ,הסעיר את
היישוב בארץ  ' .והנה בתוך

43

עמודים עמוסים ידיעות חסרות חשיבות  ,זוכה הידיעה על רצח

ארלוזורוב לשורות ספורות בלבד .

5ן

לאחר שהוא מביא דוגמאות נוספות בהקשר זה  ,מסכם צחור

ואומר ' רבות הדוגמאות לפרופורציות תמוהות אלה ' .
9

142

ארז ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

התכתבויות 20 ,

16

. 151

.

11

תיק

12

פרוטוקולים של פגישות ,

13

דברים שאמר מ ' בר  -זוהר בתוכנית הרדיו ' הזקן בן מאה '  ,ששודרה

בנובמבר

 %ר9ן

אב " ג .

 13במארס , 1971

אב " ג .

ב 20 -

כאוקטובר

, 1986

ברשת ב ' של קול

ישראל  .תמליל באכ " ג .

ביוגרפיה  ,ירושלים

14

מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גוריון

15

ז ' צחור  ' ,בן גוריון כותב אוטוביוגרפיה '  ,קשת  ,סה

:

 , 1986עמ '
(

. 93

סתיו . ) 1974

עמ ' . 153

16

שם  ,שם .

יומני בן  -גוריון

מעוררי השתאות מיוחדת מבחינה זו הם יומני המלחמה של בן  -גוריון  .הללו נכתבו בעיצומה של

מלחמת העצמאות  ,ואף  -על  -פי -כן  ,לא ויתר בן  -גוריון על תיעוד מלא של הפרטים  .בתוך לחץ הזמן
והמאורעות  ,מצא לו האיש שעמד בראש מערכה גורלית על קיומה של האומה זמן לגדוש את יומניו
בנתונים  ,עובדות ומספרים  ,אשר  ,לפחות במבט לאחור  ,קשה לעמוד על מידת החשיבות שבהם ,

ועוד יותר  -על התועלת שבהעתקתם במלואם לתוך היומן  ' :הדבקות הזאת
יומני

המלחמה ,

גרשון

ריבלין ,

לרשום ' ,

כותב עורך

' הפתיעה לא אחת את הקרובים לו  ,בפרט שרוב הדברים אשר

רשומים במחברות הללו כולם רשומים בו ברגע בזמן השיחה ובזמן הדיון  .לא אחת גם עיצבן הדבר
_

את בני שיחו  .בכדי לרשום נכונה  ,לפעמים פרטים  ,עובדות ומספרים שעניינו אותו ורצה לשמור
אותם היה קצת עוצר אותם כדי שיספיק לרשום את הפרטים כולם ' .

7ן

תרפעה זו מתמיהה במיוחד נוכח העובדה כי גדולתו של בן  -גוריון  -הן בעיני מוקיריו והן בעיני
מבקריו  -נבעה דווקא מיכולתו להפריד בין עיקר לטפל  ,ומנחישותו לזנוח את השולי  ,לעתים תוך

קבלת הכרעה קשה  .והנה  ,דווקא בכתיבתו  ,בחלק מיומניו  ,מתגלה בן  -גוריון כדמות שונה

לחלוטין ,

ומעלה עליו ביקורת של מנהיג ' שהיה מכור לפרטי פרטים ולא הבחין בין עיקר לשולי ' .

היבט אחר  ,הקשור במידת  -מה להיבט הקודם  ,ואולי קשה עוד יותר ממנו

]8

להסבר  ,הוא

אי -

התייחסות כמעט מוחלטת ( ולעתים מוחלטת ) ביומניו של בן  -גוריון לאירועים או לפרשיות  ,אשר
במבט היסטורי  -וקרוב לוודאי גם בשעתם  -נראו כמאורעות רבי השיבות  .היטיב להציג את

הבעיה הזו בהקשר ליומני המלחמה של בן  -גוריון העורך ריבלין

:

אנחנו לא יכולים לקבוע בוודאות מדוע נותרו ביומניו של בן  -גוריון שדמות שלמות של
פעולות שלא נזכרו  ,לא נרשמו ואפילו לא הוזכרו בדפי היומן  .ומדובר כאן לא במעשים

פעוטים  ,אלא בפרשיות מרשימות וחשובות  .כך למשל ענין השיירות בראשית

לא מצאנו מלה אחת על שיירת 'יחיעם ' ואחרות  ,אין למשל דברים על מבצע

1948

' חמץ '

...

 . . .יש

רק מעט מן המעט על ימים שנדמה היה שצפויים לגביהם פרטים מיוחדים  -על ימי

' אלטלנה '  ,לא נזכר גם מבצע ' אבק '  -אותו מבצע שבלעדיו בלתי אפשרי היה מבצע

' יואב '  ,וגם לא מבצעים אחרים שבן  -גוריון היה שדחף אותם ורצה בהם בכל מאודו 9 .י
חוקר בן  -גוריון חייב לתת את הדעת לתופעה זו ולנסות להבין מדוע לעתים לא נזכרו ביומנים
מאורעות מרכזיים  -האם נבע הדבר מלחץ הזמן וממתח

שבן  -גוריון לא ייחס לו חשיבות

בזמנו ?

ואולי

"

האיהועים ?

צנה סיבה אחרת

או שמא מדובר באירוע

לדבר  ,ומהי ?

סתירות וניגודים

בהתבטאויותיו של בן  -גרריון בנושאים שונים ומגוונים מתבלטות מדי פעם סתירות  .מובן שאין

הכוונה  .בהקשר זה לשינויים בדעות ובעמדות של בן  -גוריון לאורך תקופת זמן ארוכה  .אין תימה
שאדם בעל רמה אינטלקטואלית כה גבוהה והתייחסות כה בלתי קונפורמיסטית לעולם הסובב אותו

ישנה את דעותיו והתייחסויותיו  ,לאור אירועים מצטברים ונסיון מתמשך  .ואולם  ,שינויים אלה הם

17

ג ' ריבלין  ,דברים בכנס החברה הישראלית להיסטוריה

צבאית 16 ,

מיכל 13ב .
18
19

ת ' שגב  ' ,הזקן והיומן '  ,מוסף

.

ריבלין לעיל  ,הערה . 17

הארץ 7 ,

בספטמבר

 , 1983עמ '

.9

בינואר

, 1985

אה " ה חטיבה

125

.

מ ' סדרה , 9

43ן

בן  -גוריון ויגאל ידין
צופים בתמרונים ( ) 1950

מטבע הדברים מודרגים  ,ומתפתחים באיטיות יחסית  ,לאורך תקופת זמן ארוכה למדי  .הבעייתיות
מבחינה מתודולוגית נעוצה באותם מקרים בהם מתבלטת סתירה  ,לפחות לכאורה  ,בעמדותיו של

בן  -גוריון בפרקי זמן קצרים פחות או יותר .
דומה שאין מנהיגים רבים ששאלת עמדותיהם בנושאים שונים עוררה חילוקי  -דעות כה קיצוניים

כמו בן  -גוריון  .למען האמת  ,קשה למצוא נושא כלשהו  -ומדובר  ,כמובן  ,בנושאים עקרוניים
ויסודיים  -שאין חילוקי  -דעות מהותיים בהערכת עמדותיו של בן  -גוריון לגביו  ' :רק ביוגרפיה

מקפת '  ,קובע שלמה אבינרי  ' ,מסוגלת לעמוד על נפש מורכבת זו  ,שיותר מכל מנהיג ישראלי היתה

נושא למחלוקות חריפות בקרב ידידים ויריבים כאחד ; ולא מקרה הוא שבמהלך חייו  ,וגם לאחר

מותו  ,הפכו לעיתים ידידים לאויבים  ,ואויבים  -לידידים  ,ועדיין הם נחלקים ביניהם  ,ולעיתים -
גם בינם לבין עצמם ' .

20

אנו עדים למשל לכך שאישים המשתייכים לזרמים פוליטיים מנוגדים תכלית ניגוד זה מזה

' מאמצים ' לעצמם את תפיסותיו של בן  -גוריון בענין הגבולות הרצויים למדינת  -ישראל  .פרשנויות
מנוגדות לעמדותיו של בן  -גוריון עלו גם בהקשרים עקרוניים אחרים  -הערכת אופיו של הסכסוך

הישראלי  -ערבי  ,שאלת הסיכויים להסדר שלום ישראלי  -ערבי  ,שאלת הצידוק ( או אי  -הצידוק ) של

הפעלת כוח צבאי להשגת יעדים מוגדרים ( מלחמת ברירה מול מלחמה

יזומה ) ,

מידת הצורך

בהתחשבות בעמדות של המערכת הבינלאומית ועוד  .מובן מאליו שמרבית הסתירות ניתנות
144

להסברים  -משכנעים פחות או משכנעים יותר  ,כמו למשלי מניעים טקטיים שונים  ,קהל יעד
הסברים מעיד עלי קיומה
'
להציג
ואולם  ,עצם הצורך י
ן
באלה .
1
שונה  ,נסיבות שונות שהזמן גרמן וכיוצא
של בעיה  ,מה גם שלעתים קרובות ההסברים הם  ,מטבע הדברים  ,דחוקים ובלחי משכנעים .
20

ש'

אבינרי  ,הרעיון הציוני לגווניו

:

פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית  ,תל  -אביב

 , 1980עמ '

. 228

בן  -גוריון ואלחנן ישי

בעת תכנון יישוב חבל
לכיש ( ) 1954

אמינות היומנים כמקור היסטורי
תחושת הייעד של בן  -גוריון

דומה כי השאלה המתודולוגית המרכזית לגבי יומני בן  -גוריון היא שאלת אמינותם כמקור היסטורי .
שאלה זו מתעוררת בראש  -וראשונה נוכח הסברה  ,המקובלת למדי בקרב חוקרים אחדים של בן -

גוריון לפיה פעל בן  -גוריון כל חייו בתחושת ייעוד עמוקה  .תחושה זו  ,כך נטען  ,הטביעה

חותמה ,

בין השאר  ,גם על כתיבת יומניו  .שעה שכתב את יומניו  ,כך נטען  ,העמיד בן  -גוריון לנגד עיניו את
דמותו ההיסטורית  ,ומתוך מודעות לכך שהיומנים ישמשו חומר גלם ראשון במעלה בידי

ההיסטוריון שיבוא להעריך ולשפוט את דמותו  ,מעשיו ומחדליו  ,ביקש הוא להנציח את דמותו כפי
שהיה רוצה כי תיחקק בהיסטוריה .
יש הטוענים כי תחושת הייעוד ההיסטורי פיעמה בבן  -גוריון משחר נעוריו  ,וכי כבר בגיל צעיר
ביותר היה מודע לשליחותו ההיסטורית בעם היהודי  .ז  .צחור מביא כראיה לכך  ,בין השאר  ,את

מכתבו של בן  -גוריון לאביו בשנת

1906

( שנת עלייתו של בן  -גוריון לארץ  -ישראל)  .במכתב מבקש

בן  -גוריון מאביו כי ישמור את המכתבים שהוא שולח אליו מארץ  -ישראל  ' ,כיוון שחשוב אצלי
שאדע בעוד שנים מה חשבתי על ארץ  -ישראל בכל עידן ועידן '  .י 2ומוסיף צחור בהקשר זה  ' :אין זו
תופעה יוצאת דופן שמנהיג מדיני  . . .יערוך לעצמו יומן קפדני וישמור על מכתבים ודו " חות .
המדהים אצל

בן  -גוריון הוא השלב המוקדם בו החל ללקט את הדברים בקפדנות  -בהיותו בן . 14

באילו בגיל זה ידע שיום אחד יצטרך להם על  -מנת לספר את
21

כפי שמצוטט

22

שם  ,שם .

אצל צחור ( לעיל  ,הערה

, ) 15

עמ '

. 146

זכרונותיו '  .ע

1145

זכי שלום

בר  -זוהר מחזיק אף הוא בדעה דומה ; לדבריו  ' :לבן  -גוריון היתה הרגשת ייעוד חזקה מאוד  ,הוא
האמין בערך עצמו וידע מלכתחילה כי יגיע לגדולות ' .

גוריון החליט ( בהיותו בן

) 24

23

כראיה לכך מציין בר  -זוהר  ,למשל  ,שבן -

לשנות את שמו מדוד גרין לדוד בן  -גוריון ; ' נדמה לי שבחר את שמו

על שם יוסף בן  -גוריון שהיה ראש ממשלתה הראשון של ישראל העצמאית בזמן המרד נגד
הרומאים ' .

24

יומני בן  -גוריון אינם נותנים אפוא  ,על  -פי טענות מבקריו  ,ביטוי אמין להרגשותיו  ,הערכותיו

ומאווייו של בן  -גוריון בזמנם  ,אלא הם ביטוי לשאיפתו של בן  -גוריון להציב עצמו על במת
ההיסטוריה באור מסוים  .לדעת וגאל ידין  ' ,חשב בן  -גוריון תמיד  " :מה תאמר ההיסטוריה על בן -

גוריון " '  .דומני  ,אומר ידין  ' ,שדבר זה היווה גורם מכריע ברבות מפעולותיו ולא רק במה שהוא

כתב  . . .לפיכך  ,יצטרכו היסטוריונים של העתיד לעסוק בזהירות רבה

ביומנו  . . .גם נימל

הדברים נהג בן  -גוריון  . . .להעלותם על הכתב בצורה שהוא רצה שהם ייזכרו ' .

שכתב את

25

אישים שונים  ,שהיו מקורבים לבן  -גוריון ולכתיבתו משך שנים  ,דחו טענות אלה מכל וכל .

לדידם  ,אמינותם של יומני בן  -גוריון כמקור היסטורי אינה מוטלת כלל בספק  .ארז  ,למשל  ,טוען כי

תחושת השליחות ההיסטורית של בל  -גוריון היתה כרוכה ומעורבת בתחושת השליחות של תנועת

העבודה  ,בייעוד הגשמת הציונות ובשליחותה האוניוורסלית של מדינת  -ישראל להיות ' אור לגויים ' .
לדבריו

:

' בן  -גוריון הזדהה כולו עם תחושת שליחותו  . . .השליח נבלע כולו בשליחות  ,וזה אולי

ההסבר למיעוט המפתיע של מלת  -הגוף " אני " בפנקסיו  -יומניו של בן  -גוריון  -מיעוט שאין
כמותו ביומניהם ובזכרונותיהם של אישי ציבור ' .

26

לאור כל זאת קובע ארז  ' :שולל אני בהחלט את

הגירסה  . . .כי כל מה שכתב וכל מה ש " העלים " בפנקסיו לא היה אלא מתוך דאגה בלתי פוסקת
לפסל דמות עצמו כיחיד ומיוחד ' .

גוריון

:

27

דעה דומה מביע גם מאיר אביזלקר  ,העוסק זה שנים בחקר בן -

' ככל שקוראים ביומנו ' [ של בן  -גוריון ] מתבהרת מהימנותו הגבוהה של התיעוד  .חלק ניכר

מן הדברים נכתבו לשעתם  .בן  -גוריון נזקק להם והסתמך עליהם  ,וכך היה עליהם לעמוד למבחן
מעשי ומיידי ' .

28

בן  -גוריון עצמו טען כי תחושת השליחות ההיסטורית לא העסיקה את מחשבתו  ' :אני אף פעם לא
29

חשבתי על מה היה תפקידי בהיסטוריה  ,ידעתי מה אני רוצה לעשות בארץ ישראל ' .

עוד הוסיף

באותה הזדמנות כי סגנון הכתיבה והתיעוד שלו אינו מודרך אלא על  -ידי האמת הלעבדתית כפי
שהיא נראית לו בעת הכתיבה

' אני כותב את הדברים מתוך ידיעתם ' .

:

0

'

.

בהזדמנות אחרת הסביר בן  -גוריון כי את התיעוד שלו עשה בעת התרחשות הדברים או זמן קצר
לאחר מכן

:

בן  -גוריון

:

כאשר הייתי בממשלה  ,כשדיברתי עם אנשי ממשלה  -אז רשמתי את
זאת מיד .

ע) 14

23

מ ' בר  -זוהר  ' ,בן  -גוריון על בן  -גוריון ' ידיעות אחרונות ,

24

שם  ,שם .

25

" ידין

26

ארז 1לעיל  ,הערה

27

שם  ,שם .

,

ההחלטות של

. )5

1948

אה " ה  ,חטיבה

15

( גלילי) ,

 7ימים 20 ,

מיכל

, 48

ביוני . 1975

תיק . 4

עמ ' . 165

.

.

.

28

מ ' אביזוהר  ' ,על דרך העריכה ' ד ' בן  -גוריון זכרונות  ,ו תל  -אביב

29

פרוטוקולים של פגישות ,

30

שם  ,שם .

4

באוקטובר

, 1971

אב " ג .

 , 1987עמ ' 11 - 10

שאלה

:

הכל ?

בן  -גוריון

:

כן  ,מלה במלה .

שאלה

:

בל  -גוריון

:

הכל ?

אחרי כל ישיבה  -גם מפלגתית או רק ממשלה

?

לא  ,מהמפלגה לא  ,המפלגה כתבה בעצמה  ,רק מהממשלה  . . .היה לי
זכרון טוב אז  . . .יכולתי לרשום כמעט מלה במלה  -אפילו אם זה לקח

שלוש או ארבע שעות .

ן3

מהתייחסויות אחרות של בן  -גוריון בסוגיה זו משתמעת בבירור דבקותו חסרת הפשרות ב ' אמת
ההיסטורית '  .ביטוי מודגש לכך ניתן בספקות שהעלה לגבי יכולתו  -הוא לכתוב את ההיסטוריה של

זמנו  .מקורם של ספקות אלה נעתן בהערכותיו של בן  -גוריון כי מנהיג איננו יכול לכתוב באופן
אובייקטיבי היסטוריה שהוא עצמו היה שותף בעיצובה

:

אני כתבתי היסטוריה של המדינה בעשרים שנותיה  .לפני הגמר הגעתי למסקנה שאדם

איננו יכול לכתוב היסטוריה של זמנו  ,כי לא כל הדברים ידועים באותו הזמן  .אבל היה לי
נימוק יותר חשוב  :אדם לא צריך לכתוב היסטוריה שהוא מעורב בה  ,יען כי אז איננו יכול
 -גם אם הוא רוצה

7-

להיות אובייקטיבי  ,לא יכול להיות  .והחלטתי  ,להבא אינני כותב

היסטוריה אכתוב רק זכרונות .

37

אמינותם של יומני המלחמה
ויכוח חריף במיוחד פרץ בין חוקרים והיסטוריונים בשאלת אמינותם של יומני המלחמה של בן -

גוריון ומידת המגמתיות שבהם  .כותבת אניטה שפירא
שפר חלקו של דוד בן  -גוריון

;

:

לא זו בלבד שהיה מנהיגה של מלחמת השחרור  ,הוא אף

כתב את תולדותיה  ,רק מעטים טרחו להציג עמדות נוגדות לאלה של הנביא  :המחוקק
המצביא  . . .נוסח לנין  . . .בשל ההתבטלות הכללית לפני אדריכל הנצחון נתקבלה גרסתו
על תולדות המלחמה ללא עוררין כמעט  .יומנו של בן  -גוריון שימש מקור היסטורי בלעדי
כמעט לאירועים השונים ערב המלחמה ובראשיתה .

33

היא עצמה  ,כך משתמע  ,מתייחסת ליומנים אלה במידה לא מבוטלת של ספקנות

:

' המעיין ביומן

ייטיב לעשות אם ייזהר בהערכותיו  .השאלה מה כתב בן  -גוריון ומה העדיף שלא לרשום ראויה
למחקר בפני עצמו ' .

34

דעה דומה הביע משה כרמל  ,מבכירי המפקדים במלחמת העצמאות  ,שהלך

כברת  -דרך ארוכה עם דוד בן  -גוריון  ,גם לאחר המלחמה  .בדברים לזכר חבר לנשק  ,ישראל
אומר כרמל

גלילי ,

:

גלילי היה מופתע כמו כולנו כשהסתבר לו שבן  -גוריון טרח בעיצומה של מלחמת
השחרור לתעד את מהלכיו כמצביא לצורך מיקומו הסופי בהיסטוריה  .בן  -גוריון היה
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המדינה אלא זכרונותי

.

על תולדות המדינה '  .תיק התכתבויות  21 ,בנובמבר , 1970

אב " ג .

אניטה שניירא ' מפיטורי הרמ " א עד פרוק הפלמ " ח  :סוגיות במאבק על ההנהגה הבטחונית

עמ ' . 9
שם  ,שם .

, ' 1948

תל  -אביב

, 1985

זכי שלום

קורא לנו אליו בעיצומה של המלחמה  ,מבקש הסברים ורושם במחברת שחורה  . . .אז זה

נראה לנו תמוה  ,לא הבנו מה הוא עושה  ,היתה מערכה קשה  ,שעוד צריך היה לנצח  ,והוא
כבר כתב את ההיסטוריה שלו .

35

עורכי יומן המלחמה של בן  -גוריון  ,אלחנן אורן וגרשון ריבלין  ,יצאו לגונן על היומן ולהשיב
לטענות שהושמעו כנגד אמינותו  .דומה כי הציר המרכזי בטיעון  -הנגד שלהם הוא שלילת הטענות
לגבי מגמתיות כוללת ומודעת של כותב היומן

האם כיוון בן  -גוריון ליצור רושם

?

:

מי שרוצה ללמוד מה הרושם שביקש בן  -גוריון ליצור

כעבור זמן ילך אל ספרו ' מדינת ישראל המתחדשת ' ואל הקטעים מיומנו שבחר לשבץ

בו  .לא כן יומן המלחמה כנתינתו  ,הוא כמעט היפוכה של ' עשיית רושם '  .כי רובו ככולו
הוא העשייה עצמה והרישום נחפז לדווח על המעשים תוך כדי העשייה

 . . .בעינינו היומן

הוא בעיקר מקור ראשוני על שיקולים  ,החלטות ומעשים בהנהגת המלחמה ובכינון

העצמאות  -מקור בן יומו ושעתו  .הרישומים משקפים את מה שבן  -גוריון ראה ושמע
ואת שאמר ועשה בעיצומם של ימי המלחמה .

36

אשר לטענות הספציפיות שהועלו נגד היומן  ,הנוגעות לסלקטיוויות בדיווח  ,להבלטת נושאים בלתי

חשובים והצנעת אירועים משמעותיים  ,להתעלמות מפרשיות חשובות וכיוצא

באלה  ,העורכים

מבקשים לתלות כל זאת בעיקר בנסיבות שבהן נכתב היומן  ,ובמידת  -מה  -גם במניעים אישיים
טבעיים

:

יש קוראים שתהו על מה ש ' חסר ' ביומן וביקשו סימנים לסלקטיביות

מודעת  ,שנועדה ,

כביכול  ,ליפות את בעל היומן  ,לטפח את תדמיתו להאדיר את מעשיו בעיני ההיסטוריה .

ניתן להניח שרושם של יומן יפרט יותר את מה שאמר בעצמו ופחות  -את מה שאמרו

לו  ,כי אין מנוס מתכונה אנושית זו  .אך מכאן עוד רחוקה הדרך עד לסלקטיביות מודעת
ומגמתית  .אם נשמעו טענות על הדחקה או העלמה של מידע יש לבודקן לגופו של ענין
ולא בהכללה  .שעה שמעיינים במיחדי היומן  ,ראוי להצביע על לחצי הזמן שגרמו לכותב
לקצר בדברים גדולים וחמורים  .לעומת זאת  ,כשהשעה מצויה  . . .יש שהרשימות
מתארכות .

37

יחד  -עם  -זאת  ,לפחות ריבלין מודה כי גם לעיניו נחשפו ביומן נקודות תמוהות שאין לו לגביהן הסבר

משכנע  .לפיכך  ,מבקש הוא להימנע ' מלהביע דעה אם בן  -גוריון רשם כל מה שרצה וחשב שטוב
שישתמר בשביל ההיסטוריה  . . .אני '  ,ממשיך ריבלין  ' ,גם איני יודע מה לענות לשאלה  . . .שמא לא
רשם דברים שהוא רצה במכוון כי לא יירשמו  ,על הדבר הזה ישקול כל היסטוריון לעצמו ' .
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35
36

.

' החשבון ' חדשות ,
ג'

12

בדצמבר

, 1986

עמ '

. 34

ריכלין וא ' אורן  ' ,יומן המלחמה תש " ח  -תש " ט של דוד בן  -גוריון כפשוטו '  ,מבפנים  ,מו ( נובמבר

. 627
37

א ' אוון  ' ,יומן המלחמה כמקור היסטור " ,

38

ריבלין  ,לעיל  ,הערה . 17

38

קתדרה 1 ,

( אלול

תשל " ו )  ,עמ '

. 180

 , ) 1984עמ '

יומני בן  -גוריון

סיכום והערכה
בעבודתנו זו ניסינו להציג היבטים מתודולוגיים אחדים הנוגעים למחקר דוד בן  -גוריון  ,ובמיוחד
אלה הנוגעים למחקר מנהיגותו ופועלו הציבורי  .לא התיימרנו למצות כאן את מכלול

ההיבטים ,

הלבטים והתמיהות המתעוררים בהקשר זה  .הסברה שכמות הבעיות המתודולוגיות הנוגעות ל ' חקר

בן  -גוריון ' עומדת ביחס ישיר להיקף החומר שהותיר אחריו האיש  -יש לה על מה שתסמוך
במקרה

דנן  .יתר  -על  -כן  ,בשל

היקפו העצום של החומר  ,מחויבים אנו להישמר משנה זהירות מן

המכשלה של קביעות כוללניות  .איננו רוצים ליצור רושם שההיבטים שהוצגו כאן חלים בהכרח על

מכלול החומר הבן  -גוריוני לתקופותיו .
הגם שאין אנו רשאים להקל ראש בהיבטים הבעייתיים שמעורר החומר  ,ובמיוחד יומני בן -
גוריון  ,הערכתנו המוצקה הינה כי היבטים אלה אין בהם כדי לערער את המאפיין החיוני ביותר -

נשמת  -אפו של כל מקור היסטורי  -דהיינו  :אמינות ומהימנות  .השאיפה הבלחי נלאית של בן -

גוריון לרדת לחקר האמת ולהציגה כמות שהיא  ,גם אם אינה עריבה לאוזן  ,היא מן המוטיבים
המרכזיים שהוא עצמו חזר

והדגיש  ,ולהערכתנו ,

ניתן לכך ביטוי בולט ביומניו  .העובדה כי לא נרתע

במסגרת היומנים מפירוט כואב ומכאיב של אירועים חמורים ומעשים שלא ייעשו במדינה בראשית

שנותיה  ,מעידה על כך כמאה עדים  .ובהקשר זה  ,אין זה משנה כלל על  -ידי מי בוצעו

המעשים ,

שהרי לעומד בראש ההנהגה יש אחריות ציבורית ומוסרית להתרחשויות  ,ובן  -גוריון היה מודע

לכך ,

ומעולם לא התכחש לכך .

יתר  -על  -כן  ,דווקא החסרונות שמונים ביומניו של דוד בן  -גוריון  ,ובראש  -וראשונה  -ניסוחם
התמציתי וה ' יבש '  ,הם  ,להערכתנו  ,מעלותיהם הגדולות של היומנים בכל הקשור לביסוס אמינותם
ומהימנותם  .שהרי הדעת נותנת כי כתיבה ' לצורך ההיסטוריה ' תהא מנוסחת בצורה מליצית ,
מתחמקת

ומתפתלת ,

וזו בוודאי אינה מאפיינת את יומני בן  -גוריון  .בנוסף

,

ראוי לזכור עובדה

' טכנית ' פשוטה אך משמעותית ביותר  :בן  -גוריון כתב את יומניו כמעט מדי יום ביומו  ,ולא טרח
לחזור אליהם לצורך ' שיפוצים ' והתאמתם למציאות או לנורמות משתנות

כשלעצמה יש בה כדי לערער את הטיעון של כתיבת יומן

;

והרי עובדה זו

' לצורך ההיסטוריה ' .

בדברים אלה אין כדי לשלול את התהיות והתמיהות המתעוררות למקרא יומני בן  -גוריון  .לרבות
מן השאלות המתעוררות אין תשובות הולמות  ,ועל החוקר לדעת כי בחומר שהותיר אחריו בן  -גוריון
יוכל אולי למצוא ' את האמת ורק את האמת '  ,אך בורדאי לא ' את כל האמת '  .ואולם  ,לרשות חוקר

בן  -גוריון עומד  ,כפי שכבר צוין  ,מגוון רחב למדי של מקורות ראשוניים שיצאו מידי בן  -גוריון
עצמו  ,וניתנת בידיו האפשרות  -שאינה כה שכיחה במחקר היסטורי  -להשוות מקורות אלה כדי
להגיע קרוב ככל האפשר לחקר האמת .
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היערכות השירותים החברתיים

לקליטת העלייה הגדולה  -קווים לדיון
אברהם דורון

למדינית החברתית של ישראל כפי שהתפתחה בעשור הראשון שלאחר הקמת המדינה בעת
קליטת העלייה הגדולה נודעה השפעה מרחיקת לכת על תנאי החיים של כלל האוכלוסייה לטווח
ארוך  ,ועל האופי של חלק ניכר מן הבעיות החברתיות

שמדינת  -ישראל מתלבטת בהן עד ימינו .

במאמרנו נעסוק במדיניות החברתית  ,כפי שבאה לידי ביטוי בסוף שנות הארבעים ובתחילת שנות

החמישים בשלושה תחומים של שירותי הרווחה  :הסעד ( הגשת סיוע לאוכלוסייה

הסוציאלי והסיוע

נזקקת ) ,

הביטוח

למובטלים .

הקמת המדינה הביאה לשינויים מהירים בחברה הישראלית  ,אבל היסודות הרעיוניים -

האידאולוגיים של המדיניות החברתית והבסיס המבני  -המוסדי של שירותי הרווחה הונחו כבר
בתקופת היישוב  ,בארץ  -ישראל המנדטורית  .השאלה היא אפוא אם השינויים  ,שחלו במדיניות
החברתית ובשירותי הרווחה  ,הדביקו ותאמו את השינויים שחלו בחברה הישראלית בעשור

הראשון שלאחר הקמת המדינה  .השאלות המעניינות בהקשר זה של שינוי והתפתחות במדיניות
החברתית הן בשלושה נושאים מרכזיים

.1

:

האם הבעיות החברתיות  ,שנתעוררו בראשית תקופת המדינה  ,הוגדרו באותן השנים

במסגרת תפיסה חדשה וראו בהן נקודת מוצא לפיתוח קווי מדיניות חדשים  ,או שמא זכו

להתייחסות ולטיפול על  -פי התפיסות שרווחו בתקופת היישוב

.2

?

האם המדיניות החברתית  ,שהתגבשה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה  ,היתה המשך

של המסורת שנוצרה בתקופת היישוב או שמא היתה זו שבירת המסורת ויצירת דגם
נוצר דגם חדש כזה  ,מה היתה מידת החידוש והיצירתיות

.3

חדש ?

אם

שבו ?

מה היו האילוצים המוסדיים  ,שהקשו על האפשרויות של פעולה פוליטית לשינוי  ,וכיצד

ריככה ושינתה הפעילות הפוליטית  ,במשך הזמן  ,את מחסומי הדרך המוסדיים

?

בלשון אחרת  ,מה

היו יחסי הגומלין בין המבנים המוסדיים ובין השאיפות והתוכניות לשינוי של קובעי המדיניות
החברתית באותה תקופה

?

ן
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מאמר זה מבוסס על הרצאתי בכנס
. 1988

1

על היכולת של מבנים מוסדיים להשתנות  ,על  -מנת לתת מענה לבעיות החברתיות של הזמן  ,ראה דיון ממצה
אצל

:

chapter 1

' העליה הגדולה  :עדויות ומחקרים ' ,

rhe We//are srate~ , Oxford 1986 ,

,

0

שהתקיים ביד יצחק בן  -צבי ,

D . E . Ashford , The Emergence

ב 12 -

ביוני

עולה קשיש
מקזבלנקה ,
( ספטמבר ) 1954

שירותי

הסעו

שירות הסעד הוקם באוץ כבר בשנת  , 1931במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית של הוועד
הלאומי

,

לשכות הסעד שהוקמו אז הופעלו ברמה מקומית  ,ובאחריות מקומית  ,על  -ידי ועדי

הקהילה של כנסת

ישראל  ,והוטל עליהן להגיש טיפול סוציאלי וסיוע כלכלי למשפחות

העזרה הכלכלית נתפסה כחלק בלתי נפרד מהטיפול

הסוציאלי .

במצוקה .

גישה זו תאמה הן את

האידאולוגיה שהיתה שלטת ביישוב והן את האידאולוגיה המקצועית של העוסקים בעבודה
151
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אסיפת הנבחרים החליטה כפברואר

19 1

על הקמת השירות  ,וזו לשון ההחלטה  ' :אסיפת הנבחרים מחווה את

דעתה  ,כי המצב בו נתון כיום מפעל~ העזרה הסוציאלית ביישוב  -חוסר תחוקה סוציאלית באוץ  ,חוסר
ריגולציה והתאמה בשיטת הפעולה הסוציאלית  ,חוסר פקוח ציבורי על הנהלת הענינים בכמה מוסדות -

מחייב את הכנסת לגשת בהקדם להקמת מוסד ישובי לעניני הפעולה הסוצנאלית על  -ידי הועד הלאומי ' .

אברהם דורון

סוציאלית .

3

לפי התפיסה שהיתה רווחת בקרב הגורמים הקובעים ביישוב  ,שחשבו במושגים של

חברה יהודית סוציאליסטית  ,עצם הנזקקות לסעד נחשבה דבר חריג .

בעיות המצוקה

4

האינדיווידואלית של הפרט אמורות היו למצוא את תיקונן במסגרת המטרות הקולקטיוויות של

היישוב ולא על  -ידי קבלת סיוע

אינדיווידואלי .

5

לפי התפיסה שהיתה רווחת במקצוע העבודה

הסוציאלית  ,לא היתה לאדם זכות לעזרה כלכלית כשלעצמה  ,אלא מתן העזרה הכלכלית היה אחת
מדרכי הטיפול הנתונות בידיו של העובד הסוציאלי  ,ומטרת הטיפול הסוציאלי היתה להפוך את
המטופל

ל ' גורם

יוצר ומועיל לעצמו ולחברה ' .

6

למעשה  ,לא היה ניגוד בין המטרות החברתיות של

הגורמים הקובעים ביישוב ובין המדיניות ששירות הסעד אימץ לעצמו  ,פרט לעובדה שהגורמים

הקובעים ביישוב התכחשו ( מבחינה אידאולוגית ובאופן מעשי גם יחד ) לעצם הצורך בקיום

הסעד .
הסדר זה פעל עד להקמת המדינה  ,כל זמן שהיקפה של בעיית הסעד בתוך היישוב היה קטן
יחסית  ,וכל זמן שבעיה זו היתה נחלתה של אוכלוסייה שנחשבה שולית במסגרת היישוב

הנסיבות הללו השתנו באופן קיצוני בשנים הראשונות שלאחר הקמת

המדינה .

עצמו .

הבעיות

הסוציאליות של אוכלוסיית העולים החדשים הפכו מבעיית שוליים לבעיה מרכזית של מדינת -

ישראל .

ההיזדקקות לסיוע של שירות הסעד הפכה להיות בנסיבות של הזמן כמעט נחלת הכלל

7

בקרב אוכלוסיית העולים החדשים  .הדבר קרה בחלקו בגלל המצוקה הכלכלית האמיתית ששררה
בקרב אוכלוסייה זו  ,ובחלקו משום שבאותה תקופה לא היו קיימים כמעט הסדרי בטחון סוציאלי
אחרים  ,שיכלו להגיש סיוע לאדם שנקלע למצב של

מצוקה .

שירות הסעד הגיב די מהר על השינויים שהתחוללו בארץ  .השירות גדל והתרחב על  -מנת

שיוכל להגיש את שירותיו לאוכלוסייה הגדולה שהתדפקה על דלתותיו  .תוך זמן קצר הוקמו
לשכות סעד חדשות בכל יישוב ויישוב באוץ  ,והלשכות היו אמורות לטפל בכל הבעיות של
הפונים

לא חל

אליהן  8 .זאת היתה בוודאי תגובה תשובה  ,אבל זאת היתה גם התגובה היחידה של השירות .
כל שינוי בתפיסה של בעיית הנזקקות לסעד  .התפיסה הפוליטית של קובעי המדיניות

החברתית באותה תקופה ושל ראשי השירות נשארה כפי שהיתה בתקופת היישוב  ,היינו לראות
בהיזדקקות לסעד בעיית הסתגלות אישית של בני קבוצות חריגות ושוליות באוכלוסייה  -בעיה
שיש לטפל בה באמצעים המסורתיים של טיפול סוציאלי אישי  ,ולא בעיה של הסדרים חברתיים
לקויים אשר דורשים התייחסות רחבה ומקיפה

יותר .

דגם מדיניות הסעד  ,שנקבע בשנות השלושים  ,נשאר אפוא ללא שינוי  ,למרות הגידול העצום
בהיקף פעולתו של השירות  .להנהגה הפוליטית והמקצועית שהופקדה על נושא הסעד לא היו
רעיונות חדשים כיצד להתמודד עם הבעיות שבפניהן הועמדה  .הדבר הקשה ביותר במדיניות

הסעד היה  ,שבמשך השנים הקריטיות לא נקבע קנה  -מידה למכסות סיוע שאדם במצוקה היה זכאי
3

ראה

4

ש " נ איזנשטדט  ,החברה הישראלית

5

על

:

הוועד הלאומי לכנסת ישראל  ,העבודה הסוציאלית
:

בישראל :

עקרונות ויסודות  ,ירושלים

רקע  ,התפתחות ובעיות  ,יריוטל1ש  , 1967עמ '

. 1939

. 165

הקשר בין האידאולוגיה הדומיננטית ביישוב ובין תפיסת העבודה הסוציאלית ראה  :ע " ו דויטש  ' ,התפתחות

של העבודה הסוציאלית  .כמקצוע בישוב העברי באוץ ישראל '  ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה
של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש" ל .

1 52
6

7
8

העבודה הסוציאלית בישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 7
ש" נ איזנשטדט  ' ,בעיות חברתיות בקליטה '  ,סעד  ,ו  ,מס '  ( 6נובמבר  , ) 1962עמ ' . 185
משרד הסעד  ,הלשכות הסוציאליות בארץ  , 1952 - 1951ירושלים . 1954

שירותים חברתיים לקליטת העלייה הגדולה

להן  ,ולא הוקנתה לאדם הנזקק תחושה של זכות לסעד שהוגש לו  .תקציבי הסעד נקבעו ביד
קמוצה ולפי שיקול הדעת של פקידי האוצר  ,והסיוע שקיבל כל אדם היה נתון לשיקול דעתו של
העובד

הסוציאלי .

9

חוק שירותי הסעד  ,שנתקבל בשנת  , 1958היה ביטוי מובהק לדגם מדיניות הסעד

המיושן .

ההצעות לחוק זה עברו במשך שנות החמישים גלגולים שונים  ,וכל גלגול היה בו רק צמצום
ודילול נוסף של אחריות המדינה כלפי אוכלוסיית

באסמכתאות מן המסורת היהודית ,

1ן

סעד שהועתק כולו מ ' חוקי העניים '

הנזקקים .

0ן

למרות הנסיונות לאשש חוק זה

הרי בסופו  -של  -דבר  ,החוק שהתקבל אישר דגם של מדיניות

) ( Poor Laws

באנגליה  ,וזאת בשעה שחוקים אלה בוטלו זה

מכבר באנגליה עצמה  .העקרונות שהחוק קבע היו  :אחריות מקומית  -רק הרשויות המקומיות

אחראיות להגשת סעד ; א ח ריוח ק רובים  -אדם נזקק צריך לפנות קודם לקרובי המשפחה שלו ,
כולל הקרובים והרחוקים  ,ורק אם אלה לא יוכלו לסייע לו  ,יוגש לו סיוע מטעם הכלל ; הסיוע
יינתן כהלקאה בלבד  -אדם שקיבל סעד ומצבו הכלכלי השתפר אחר כך נדרש להחזיר את

הסעד שהוגש לו  .לא נקבעה בחוק זה כל זכות אינדיווידואלית ישירה של האדם לסעד  ,לא נקבעו
בו תנאי הזכאות לקבלת סעד ולא נקבעו כלל שיעורי מכסות הסעד שאדם נזקק זכאי להן
מצבו של שירות הסעד לקראת סוף העשור הראשון של קיום

,

ן

זה היה

המדינה .

חשוב להדגיש שבמשך כל העשור הזה כמעט לא נשמע בארץ ערעור על דגם זה של מדיניות

הסעד  .קשה לומר שהממסד הפוליטי היה אדיש למצוקה של קבוצת האוכלוסייה הנזקקת  ,אבל
הוא לא היה מסוגל עדיין להשתחרר מתפיסתו לגבי התפקיד החברתי הנחות שיש לשירות הסעד

במסגרת התפקידים החברתיים של השלטון  .האוכלוסייה הנזקקת לא היתה עדיין בשלה להביע
בעצמה -מחאה מאורגנת נגד המדיניות הקיימת  .העובדים הסוציאליים מחו אמנם ללא הפסק  ,ואף
ערכו כנסי מחאה  ,על המשאבים הזעומים שהועמדו לרשותם לעומת ההיקף העצום של הבעיות
שהיה עליהם להתמודד עמן  .אבל הם לא ערערו על העיקר  -על דגם מדיניות הסעד  .נחרן היה

גורם חיצוני שיבוא ויזעזע את המערכת כדי לפתוח פתח לתהליך של שינוי  .גורם זה היה פרופ '

פיליפ קליין  ,מומחה מטעם האו" ם  ,שהוזמן על  -ידי משרד הסעד לייעץ לממשלת ישראל בענייני
סעד  .הדו" ח שפרסם פרופ ' קליין בשנת

1958

היתה בו  ,אכן  ,ביקורת קטלנית על מדיניות הסעד

הקיימת  .הדו " ח גרם זעזוע עמוק בממסד  ,ולמעשה העלה בפעם הראשונה את נושא מדיניות הסעד
לסדר היום

9

הציבורי .

3ן

.

ראה על כך הדו " חות של שני מומחי הארים  ,שהתבקשו באותה תקופה לייעץ למשרד הסעד Simey The :

T. S .

1 Israe/, Report of Expert Appointed by the Technicalל Coordination of social Servicey

Assistance Administration of the United Nations , 1952 ; Dorothy ) . Kahn , Organization and
 Iyae/, Report of Expert Assigned from the Secretariat of theתו Sel-vicey

fare

/

'Operation of

United Nations , 1953
10

הצעת החוק המקיפה ביותר הוכנה כבר בפברואר מ . 195הצעות חוק נוספות הרכנו בשנים , 1953

להצעות החוק השונות ראה
11

שען 1

. 1956

א ' דורון  ' ,מערכת הסעד במדינת ישראל  :סוגיות של מדיניות ומינהל '  ,מדינה  ,מימשל ויחסים בינלאומיים ,

( חורף
13

. 5121 / 11

ראה על כך בדבריו של סגן שר הסעד  ,הרב ד " ר י " ש רוזנברג  ,בהציגו את הצעת החוק בכנסת  :משרד הסעד  ,חוקי
סעד בכנסת  ,ירושלים

12

:

ארכיון משרד העבודה והרווחה  ,תיק משרד הסעד ,

1954

ו . 1955 -

, ) 1977

עמ '

. 113 - 112

פ ' קליין  ,שירותי הסעד בישראל  ,ירושלים

. 1958

ראה גם

 :וץ0קשא

י

ג  Israe/:חן , , Pub/ic Assislance

 Federarions and We/fare Funds, Detroit 1962א5ן ' )ro the council of ~7

11

H.

תחנת טיפת חלב ,
יהוד ( ) 1950

פרץ נפתלי  ,ממנהיגי מפא " י  ,ששימש באותה תקופה במשך זמן קצר כשר הסעד  ,נאלץ

להתייחס לדו " ח קליין ולמעשה הסכים  ,לפחות באופן חלקי  ,לביקורת הכלולה בו  .וכך אמר
בדבריו

בכנסת :

אינני רוצה להזדהות עם כל הדברים שמסר המומחה בדו " ח שלו  ,וכן לא עם המסקנות
אבל אני סבור שהוא צודק בדבר

אחד . . .

הרגשה עמוקה של חובה לפעול לטובת החלק

-

החזקים לחלשים היא

;

שנחוצה למדינה  ,לממשלה ולחברה שלנו

האומלל ביותר של החברה . . .

העזרה של

חובה מוסרית  .ההכרה בחשיבות זו מפגרת אצלנו במידה גדולה .

4ן

דו " ח קליין ודברי השר פתחו תהליך של שינוי שבהדרגה שינה לחלוטין את דגם מדיניות הסעד

בישראל  .תהליך זה נמשך דור שלם  ,למעשה עד ראשית שנות השמונים .
הדור של שנות החמישים לא ניתן היה כבר לשנות .

5ן

אבל את המצוקה שסבל

הביטוח הסוציאלי
ההסדרים בתחום הביטוח הסוציאלי שנוצרו בתקופת היישוב היו מצומצמים ביותר  .ממשלת
המנדט הסתפקה בחקיקה של פקודת הפיצויים לעובדים  ,שהבטיחה תגמולים מוגבלים לנפגעי
עבודה  ,ובהבטחת זכויות מצומצמות של חופשת לידה בשכר לקבוצה מוגבלת של נשים עובדות

שכירות  .ההסתדרות הקימה אמנם שורה שלמה של מוסדות לעזרה הדדית ולביטוח סוציאלי ,
ויצרה בכך מעין מסורת ודגם מסוים של מדיניות חברתית בתחום זה  .תנועת הפועלים  ,ובמידה

מסוימת היישוב כולו  ,היו מאוד גאים במוסדות אלה  ,וראו בהם הישג חברתי גדול  .אולם  ,היכולת

154

הממשית של מוסדות אלה  ,פרט לקופת  -תולים  ,לענות באופן יעיל ומספק על בעיות הבטחון
בלבד  ,וכל שכן של האוכלוסייה כולה  ,היתה מוגבלת
הסיצ אלי  ,אפילו של האוכלוסייה העובדת
14
15

פ'

נפתלי ,

' העזרה

לנזקקים היא חובה מוסרית וחברתית '  ,סעד  ,ג ,

מס ' 3

( מאי

, ) 1959

עמ '

. 82

חוק הבטחת הכנסה התשמ " א  , 1980 -שנכנס לתוקפו בינואר  , 1982העביר לממשלה את האחריות להגשת הסיוע
לאוכלוסייה הנזקקת  ,וזאת באמצעות המוסד לביטוח לאומי  ,ובכך פתח עידן חדש במדיניות הסעד כישראל .

שירותים חברתיים לקליטת העלייה הגדולה

ביותר  .הנהגת ההסתדרות היתה מודעת היטב למגבלות אלה  ,והדבר בא לביטוי בפניותיה החוזרות
ונשנות  ,מאז  , 1944לממשלת המנדט  ,בתביעה שזו תנהיג בארץ מערכת מקיפה של ביטוח סוציאלי
של חובה 6 .י
משרדי הממשלה החדשים  ,שהחלו לפעול בחודשים הראשונים לאחר הקמת המדינה  ,נדרשו
למעשה להתייחס מיד לבעיות החברתיות הקשות של אבטלה  ,זיקנה  ,אלמנות ויתמות  ,נכות

וכיוצא באלה בקרב כלל האוכלוסייה  ,ובמיוחד בקרב אוכלוסיית העולים החדשים  .פרט לשירות
הסעד לא היה בתשתית השירותים היישובית מענה ממשי לבעיות

אלה .

כל אחד ממשרדי

הממשלה  ,שהופקד על תחום פעולה מסוים  ,ניסה  ,לכן  ,את כוחו בפיתוח מדיניות שתענה בצורה
כלשהי על בעיות אלה  .שר הסעד  ,הרב יצחק מאיר לוין  ,למשל  ,הודיע בנובמבר

החל במשא  -ומתן עם משרדים אחרים בדבר הנהגת תוכנית

ביטוח סוציאלי .

לן

, 1948

כי משרדו

במצב זה של יצירת

מוסדות חדשים והעדר פתרונות ברורים לבעיות החברתיות הקשות ניתנה ההזדמנות לקבוצה

קטנה של אנשים  -שבראשם עמד יצחק קנב  ,שהיה איש צמרת קופת  -חולים ומקורב לראשי
ההסתדרותם  -לגבש תוכנית חדשנית ומקיפה לביטוח סוציאלי .

הנוסח הראשון של התוכנית פורסם על  -ידי קנב כבר ביוני
העצמאות  ,בכתב  -העת ' חיקרי עבודה ' שהוא היה

עורכו .

9ן

, 1948

בתקופת השיא של מלחמת

אף שתוכנית זו נשאה את הגושפנקה

של המכון לחקר סוציאלי של ההסתדרות  ,היא היתה בעיקרה תוכנית של קנב עצמו  .הממשלה
הזמנית ותושבי המדינה היו שקועים מדי באותה עת בבעיות המלחמה  ,ולכן לא זכה פרסום
התוכנית להד מספיק  .הנוסח השני של תוכנית זו התפרסם בראשית

, 1950

הפעם כבר כמסמך

רשמי  ,כדו" ח של הוועדה הבינמשרדית לתכנון הביטוח הסוציאלי  ,שנתמנתה על  -ידי הממשלה

בינואר  1949ולנב היה יושב  -הראש שלה  ,ולמעשה הכוח המניע העיקרי של פעולתה .
קיבלה התוכנית את תשומת הלב הראויה לה  ,והפכה למנוף לפעולה עתידית בנושא .

20

הפעם

תוכנית קנב המליצה להנהיג בשלבים שורה של תוכניות ביטוח סוציאלי חובה מטעם המדינה ,

שיהיה בהן כדי להגן על כלל האוכלוסייה מפני מרבית הסיכונים של אובדן הכנסה  .היא יצרה
למעשה דגם מדיניות חדש הן מבחינת התפיסה הכוללנית והן מבחינת הנסיון להתנתק מן המסורת
היישובית של בניית תוכניות כאלה על בסיס סקטוריאלי  .התוכנית עצמה לא היתה אמנם  ,מבחינה
רעיונית  ,יצירה חדשנית של קנב
באנגליה

ב 1942 -

וזכתה בזמני

;

היא היתה ברובה מעוגנת בתוכנית בוורידג ' ( שהתפרסמה

להד

עצום )

ובהצעות שהוכנו קודם בהסתדרות והוגשו בזמנו

לממשלת  .המנדט  .למרות היסודות החדשניים ניכר בה לא מעט השפעה של המסורת היישובית ,

והדבר שיקף את הזיקה החזקה של קנב לקופת  -חולים ולמוסדות הביטוח הסוציאלי של

ההסתדרות .

אבל היתה בה חדשנות מבחינת התאמתה לנסיבות המיוחדות של מדינת  -ישראל

והכללת מגמות שוויוניות חזקות  ,שנעדרו תוכנית בוורידג '  .כך  ,למשל  ,תוכנית בוורידג ' תמכה

16

ראה על כך התזכירים של מזכ " ל ההסתדרות  ,יוסף שפרינצק  ,ושל היועץ המשפטי שלה  ,צבי ברנזון  ,לנציב
העלירן ולמזכיר הראשי של הממשלה ,

 18במארס ו 6 -

בדצמבר

1946

 ,גנזך ,

מ 262 /

( 6 / 31 /46פ ]. ) 1 /

17

051 , 19 November 1948ץ Pa/esrine

18

יצחק זנב ( ץניבסץי) היה איש העלייה השלישא וממגיניתל -חי  .לפרטים על האיש ופועלו ראה  :א ' מנור  ,יצחק
קנב :

19
20

המתכנן הסוציאלי ,

תל  -אביב . 1965

י ' קניבסקי  ' ,תכנית לביטוח סוציאלי במדינת ישראל '  ,חיקרי עבודה  ,ב  ( 2 - 1 ,יוני . ) 1948
הוועדה הבינמשרדית לתכנון הביטוח הסוציאלי  ,תכנית לביטוח סוציאלי בישראל  ,תל  -אביב . 1950

155

מימין  :צריפוני מעברת נחלת  -יהודה

( . ) 1952

משמאל  :פחוני מעברת ג ' ליל ליד הרצליה

( ) 1952

בעיקרון של דמי ביטוח אחידים וגימלאות בשיעור אחיד  ,היינו  ,שכל אחד ישלם דמי ביטוח שווים
ויקבל גימלה שווה ,

ן2

ואילו תכנית קנב הציעה תשלום של דמי ביטוח צמודים לשכר ולהכנסה ,

וגימלאות אחידות ; היינו  ,שכל אחד ישלם דמי ביטוח לפי רמת ההכנסה שלו ויקבל גימלה ברמה

שווה .

תכנית קנב הבטיחה כך גמישות רבה יותר הן מבחינת יכולת גיוס המשאבים בנסיבות

משתנות והן מבחינת היעילות החלוקתית שלה  .אולם התרומה החשובה של תוכנית קנב היתה
בכך שהיא העלתה לסדר היום הציבורי ולדיון בזירה הפוליטית הישראלית דגם חדש של מדיניות
חברתית בתחום הביטוח הסוציאלי  ,שגולמו בו היסודות המרכזיים של

בשנים

1953 - 1950

מדינת הרווחה המודרנית .

התנהל מאבק על אימכן תוכנית קנב  .הכוחות הפרטיקולריסטיים  -בעיקר

בתוך ההסתדרות ובתנועת הפועלים  -שהיו אמונים על מסורת המדיניות של תקופת היישוב ,

הסוציאלי .

התנגדו ליצירת מסגרת מוסדית  -ממלכתית בתחום הביטוח

ממנהיגיה הבולטים של ההסתדרות באותה תקופה  ,הביע בק "ן
דרך של שותפות הולמת עם הממשלה בניהול מוסדות הביטוח

1948

22

אמנם  ,פנחס לבון ,

את דעתו כי אפשר למצוא

הסוציאלי .

23

אבל עמדה זו עוררה

התנגדות חריפה ביותר בחוגי מפ " ם  ,שהיתה המפלגה השנייה בגודלה באותה עת  .במועצת

ההסתדרות  ,שהתקיימה בדצמבר  , 1948ביטא נציג מפ " ם  ,חנן רובין  ,התנגדות זו באומרו  ' :לא

נסכים לכך  ,כיצד שהדבר ייקרא  ,בין אם בשם ביטוח סוציאלי בין אם בשם אחר  -כי  . . .יפורקו

מפעלים . . .

הקשורים במושג מוסדות גמל של

ההסתדרות ' .

24

אילוצים אלה הקשו מאוד על כינון

מערכת ממלכתית של ביטוח לאומי  ,וחוק הביטוח הלאומי הראשון שנתקבל בשנת

1953

שיקף את

גבולות האפשר באותם הימים .
החוק הראשון הניח את היסודות לשלושה ענפים של הביטוח הלאומי  :ביטוח אמהות  ,ביטוח
156
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22

,

 . Beveridge , Social Insurance and Allied Services , London 1962 ( London 1942 ( , Cmd . 6404ל
ראה על כך  :א ' דורון  ,המאבק על הביטוח הלאומי בישראל , 1953 - 1948

23

פ ' לוביאניקר  ' ,ההסתדרות במדינה '  ,הפועל הצעיר ,

24

פרוטוקול מועצת ההסתדרות הס " ב  7 ,כדצמבר

22

ביוני . 1948

 , 1948עמ ' , 134

אה " ע .

ירושלים . 1983

פא
מימין  :טיפוח גינה ליד הבדון במעברת טירה ( יוני

מפני תאונות בעבודה וביטוח זיקנה

ושאירים .

25

ו95ו )  .משמאל  :משפחת עולים ומטענה ביהוד

( ) 1950

הקמת המסגרות הממלכתיות החדשות בתחומים

אלה התאפשרה משום שהן לא התנגשו ישירות עם האינטרסים של מסגרות מוסדיות
סקטוריאליות קיימות  ,או כאשר המסגרות הסקטוריאליות לא היו חזקות די הצורך לעמוד מול

המערכת הפוליטית הקובעת  .בתחום ביטוח אמהות לא היו כלל מסגרות מוסדיות קודמות  ,ולכן

התקבל הדבר ללא קושי  .בביטוח מפני תאונות עבודה היה צורך להתגבר על ההתנגדות של חברות
הביטוח הפרטיות  ,שלחמו מלחמה עיקשת להגן על האינטרס הכלכלי שלהן  .עמדתן בוטאה
 , The Israelשכתב  ' :אם כי יש לקבל את הרעיון הכללי של

באופן נמרץ בכתב  -העת

' ,

ביטוח סוציאלי מטעם המדינה כהתפתחות חדישה  ,הרי שיש להדגיש  ,כי הביטוח של תאונות

עבודה המבוצע כעת בסדר על ידי חברות הביטוח צריך להישאר לעת עתה מחקן למסגרתה של
תכנית הביטוח הסוציאלי

המוצעת ' .

26

רק הודות לצירוף נסיבות פוליטיות  ,שיצר חולשה יחסית

של הסקטור הפרטי  ,ניתן היה להתגבר על חברות

הביטוח .

ענף ביטוח זיקנה ושאירים היה במידה רבה בבחינת

27

חידוש .

קבלתו התאפשרה משום

שלמסגרת ממלכתית זו נקבע מלכתחילה מקום מוגדר וזוטר במערכת הבטחת ההכנסה
לאוכלוסיית הקשישים  .ענף ביטוח זה נועד להבטיח את הרובד הראשנן  ,המינימלי של הכנסת

הקשישים  .ואילו לקרנות הביטוח והפנסיה של ההסתדרות נקבע התפקיד להבטיח לאוכלוסייה
הקשישה את הרובד השני  ,משמר הסטטוס  ,והמבטיח הכנסה ברמה גבוהה וקרובה לזו שלפני
הפרישה מעבודה  .דווקא נציגי מפלגות הפועלים וההסתדרות היו אלה שהגנו בכנסת על הרעיון
שעל המדינה להסתפק בהבטחת רמת מינימום מסוימת של בטחון כלכלי לאוכלוסייה הקשישה

ולהשאיר את הדאגה להבטחת הכנסה נוספת ליוזמתו של הפרט  .נציגי התעשיינים ומפלגות הימין ,
157
ראה :

צ ' בר  -ניב  ,חוק הביטוח הלאומי  ,תל  -אביב

. 1954

25

על פרטי החוק

26

kWolkmen 's Compensation Insurance and the Social Insurance Scheme ' , The Israel' Economist ,

 . 37ק 0 . 2 ( February 1953 ( ,א 1 % ,
27

ג ' לוטן  10 ,שנות כיסוח לאומי

:

רעיון והגשמתו  ,ירושלים  , 1964עמ '

. 10

לעומת זאת  ,תבעו להנהיג קצבאות זיקנה צמודות לשכר ולהכנסה הקודמים  ,עד לשיעור של שני
שלישים מן

השכר .

28

ברור שנציגי מפלגות הפועלים לא הפכו בהקשר זה לחסידי התורה

הליברלית של בוורידג '  ,והתעשיינים לא אימצו לעצמם עמדה התומכת בהתערבות מרחיקת לכת
של המדינה בתחום הרווחה ; שני הצדדים היו רק ערים לשמירת האינטרסים שלהם  .מכל מקום ,
ההסדרים המוסדיים שנקבעו באותן השנים נשארו בתוקפם עד ימינו  ,והם ממשיכים במידה רבה
לקבוע את רמת הרווחה של כלל

האוכלוסייה .

בחוק הראשון נקבעה גם הקמת המוסד לביטוח לאומי  ,מוסד ממלכתי  ,עצמאי במידה רבה
יחסית  ,שלהלכה הופקד על הפעלת תוכניות הביטוח הלאומי שנתקבלו  ,אך למעשה הפך המוסד
לביטוח לאומי  ,במרוצת השנים  ,לגורם הפעיל בהרחבתה ובביסוסה של מערכת הבטחון

הסוציאלי במדינת  -ישראל  .במוסד הוקמה לא רק התשתית המינהלית והביצועית להפעלת תוכניות
ביטוח סוציאלי מטעם המדינה  ,אלא הוא הפך גם למרכז של חשיבה יוצרת  ,ובתקופות מסוימות
גם לגורם לוחם למען רווחה

סוציאלית .

29

הסיוע למובטלים
הבטחת עבודה היתה אחת הבעיות הקשות שחברת המהגרים של היישוב היהודי היתה צריכה

להתמודד עימה בקביעות בשנות שלטון המנדט  .בעיה זו הוחמרה מבחינת היקפה עם הקמת
המדינה ובתקופת העלייה ההמונית ,

ועמדה בחומרתה במשך כל העשור הראשון לקיום המדינה .

בקרב מנהיגות המדינה באותן השנים  -שהיתה נתונה בידי תנועת הפועלים  -שלטה ההכרה כי
חוסר עבודה הוא תופעת לוואי קבועה של התפתחות המשק בארץ  ,ואינו תלוי ברצונו הפרטי של
האדם לעבוד  .הכל הסכימו גם שמחובתה של החברה להבטיח לאדם המובטל קיום נאות  .אף  -על -

פי  -כן  ,לא נעשתה במשך העשור הראשון לקיום המדינה כל פעולה ממשית להבטיח למחוסרי
העבודה הרבים גימלאות כספיות לקיומם ולקיום בני משפחותיהם בשעה שלא היו להם הכנסות

מעבודה .
בוועדת קנב  ,הוועדה לתכנון הביטוח הסוציאלי במדינת  -ישראל  ,שפעלה בשנת , 1949
התגבשה העמדה שיש לדחות את הנהגת ביטוח אבטלה לעתיד רחוק יותר  ,או אף לשקול להימנע
לגמרי מלהציע תוכנית ביטוח

כזו .

30

ביוני

1953

הודיעה גולדה מאיר בכנסת  ' :אין אנו מכינים

הצעת חוק ביטוח נגד אבטלה ולעת עתה אין בדעתנו להכין הצעה כזו  .אנו רואים ביצירת עבודה
להעסקת המובטלים אמצעי הרבה יותר טוב ויעיל לטיפול בבעית האבטלה ולמשק של המדינה
מאשר ביטוח נגד

אבטלה ' ' .
ן

שרי העבודה שבאו אחריה בשנות החמישים  ,מרדכי נמיר וגיורא

יוספטל  ,המשיכו לדבוק בעמדה זו כלפי המובטלים .
העקרון המנחה של גישה זו של המנהיגות  ,ושל דגם המדיניות החברתית שהתפתח בעקבותיה ,
מקורו בתקופת היישוב  .העבודה  ,ובייחוד עבודת הכפיים  ,תפסה מקום חשוב בסולם הערכים
ץ1ץ12
28
29
30

31

ראה

:

דברי הכנסת ,

 17 ( 15בנובמבר  , ) 1953עמ '

דבר זה בלט בתקופת כהונתו של ד " ר ישראל כץ

. 23

דורון ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '
דברי הכנסת  30 ( 14 ,ביוני , ) 1953

עמ '

. 1759

. 163

כמנכ" ל המוסד בסוף שנות השישים ובראשית שנות השבעים .

שירותים חברתיים לקליטת העלייה הגדולה

הציוניים  -הסוציאליסטיים של התקופה  .תנועת העבודה העדיפה  ,לכן  ,מסיבות אידיאולוגיות ,

להבטיח עבודה למובטלים ולא להגיש להם סיוע כלכלי ישיר  .מכאן נבעה גם האמונה כי הבטחת
עבודה למובטלים  ,שהיו רובם עולים חדשים  ,יהיה בה משום תרומה לקליטה חברתית וכלכלית
שלהם בחיי החברה באו

,

.

יש להוסיף שהנסיון הלא מוצלח להגיש סיוע כספי למובטלים בתקופת

היישוב עמד -אף הוא ברקע הגישה של מנהיגי המדינה ותנועת הפועלים כלפי בעיות האבטלה  .אף
שהנסיבות והצרכים של המובטלים בשנות החמישים היו שונים לגמרי  ,עוד בשנת
מרדכי נמיר  ,שר העבודה דאז ומזכיר ההסתדרות בעבר  ,עמדות אלה בכנסת  .הוא

ביטא

1958
אמר :

לפי מיטב ידיעתי  ,אין הסתדרות העובדים הכללית גורסת כיום ביטוח אבטלה על ידי

סיוע כספי . . .

הרוב המכריע של מחוסרי העבודה אצלנו הם עולים חדשים שעצם הבעיה

של הכנסתם למעגל עבודה ולמושגי עבודה ולהרגל טכני של מלאכת כפיים היא מהפכה
גדולה ביותר בחברתנו ומהפכה אינדיווידואלית עמוקה ביותר ומרחיקת לכת ביותר

בליבו  ,בנפשו ובגופו של כל עולה חדש  .עולים חדשים אשר רובם לא עבדו מעולם ,
-

ואשר צריכים לעבור כאן את הכתה הראשונה של בית ספר לעבודה  ,ונפתה אותם על ידי
מתת כסף  ,על ידי סיוע כספי  ,עד שאותם עולים ישקלו בדעתם אם כדאי להם לצאת

-

לעבודה . . .

שיקול זה הוא חמור ומכריעתן

המדיניות המעשית  ,שהתגבשה בראשית שנות החמישים  ,כחלק ממדיניות התעסוקה של
הממשלה  ,היתה לספק למובטלים עבודות יזומות ( או  ,כפי שנקראו אז  ,עבודות

דחק ) .

אולם

תוכנית העבודות היזומות לא היתה משום בחינה תחליף ממשי לביטוח מפני אבטלה  ,והיא היתה
רחוקה מרחק רב מן האידאולוגיה המוצהרת בדבר עליונותו של ערך העבודה  .העבודות היזומות

לא ניתנו כלל לכל מובטל  ,רק משום שהיה מובטל  ,חיפש עבודה  ,והיה מסוגל לעבודה  .הן לא

סיפקו מקור הכנסה  ,מחליף שכר  ,למובטל שלא מרצון  ,כפי שמובטח בביטוח אבטלה ; הן היו
למעשה סוג של תוכנית סעד  ,שסיפקה סיוע כלכלי ברמת מינימום מסוימת למחוסרי עבודה

נזקקים  .העבודות היזומות חולקו לא על  -פי רצות של האדם לעבוד  ,אלא על  -פי מבחן אמצעים
משפחתי קפדני  .למובטל  ,שנמצא ראוי לקבל עבודה יזומה  ,הוקצה מספר מסוים של ימי עבודה

-

לחודש  ,כדי שיוכל לקיים מהם את עצמו ואת בני משפחתו  .מספר ימי העבודה שסופקו  ,כאשר
סופקו  ,נע

מ 7-

ימי עבודה לאיש בודד ועד

ל 25 -

ימים לראש משפחה בת

8

נפשות

ויותר .

האידאולוגיה המתקדמת כביכול להעדיף לספק עבודה למחוסרי העבודה לבשה כאן את הצורה
השמרנית ביותר של מתן סעד באמצעות

עבודה .

אף שהספקת עבודות יזומות היתה חלק בלתי נפרד של המדיניות החברתית של הממשלה  ,הרי
מדיניות זו לא היתה מבוססת על חקיקה

ספציפית .

כל הכרוך בביצוע מדיניות זו היה נתון

להכרעות הבלעדיות של משרד העבודה  .לא הוענקה למובטל כל זכות קבועה בחוק או בתקנות
לקבל עבודה יזומה  ,ולא נקבעו שום כללים ברורים בדבר התנאים שבהם אדם זכאי לקבלה  .הכל
היה נתון לשיקול הדעת של עובדי משרד העבודה ולשכות

העבודה .

33

ההסתדרות הסכימה  ,במודע  ,להנהיג באותה תקופה רמת שכר מיוחדת  ,נמוכה ביותר  ,שהיתה
-

בינואר

32

דברי הכנסת ,

33

א ' דורון  ' ,המאבק על ביטוח אבטלה במדינת יומראל '  ,מולד  ,ב  ,חוברת

28 ( - 25

 , ) 1958עמ '

. 993
) 220 ( 10

( יוני  , ) 1969עמ ' . 444

159

אברהם דורון

מוכרת כ ' שכך דחק '  ,וברמה זו השתכרו העובדים בעבודות

היזומות .

34

לכאורה  ,תאמה מדיניות

העבודות היזומות את השקפת העולם של תנועת העבודה בדבר הספקת עבודה יצרנית להמוני
העוללם החדשים וקידום בניין הארץ  .למעשה  ,יצרה מדיניות זו לא רק סקטור שלם של עובדים
בשכר נמוך  ,שלא יכלו להתפרנס משכרם  ,אלא גם הניחה את היסודות לאי שוויון מתרחב בין
סקטורים גדולים באוכלוסייה

הרחבת אי השוויון במערכת

העובדת ( זו של היישוב הוותיק והמאורגן וזו של העולים החדשים ) .
השכר בחברה מתפתחת היתה בעלת השלכות מרחיקות לכת .

סיכום
רק בתחום אחד משלושת תחומי המדיניות החברתית שנדונו כאן  ,בתחום הביטוח הסוציאלי ,
פותחה למעשה בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה גישה חדשה שהיתה בה התייחסות
לשינויים הפוליטיים והחברתיים שנבעו מהקמת המדינה  .התוכנית לביטוח סוציאלי של וערת
קנב  ,אף שניכרה בה השפעה לא קטנה של מסורת המדיניות הקודמת  ,היתה בה גם פריצת דרך

חדשנית מל הדגם המקובל  .אימוצה ההדרגתי כבר בשנות החמישים הביא לשיפור תנאי החיים
בקבוצות פגיעות ביותר של האוכלוסייה  ,כמו האלמנות והיתומים  ,הקשישים והאמהות  .יתר  -על -

כן  ,ההגשמה הלכה למעשה במשך השנים של יתר חלקי תוכנית קנב הביאה לפיתוח המערכת
המקיפה של ביטוח לאומי  ,המוכרת לנו כיום  ,והמהווה את הגרעין המרכזי של מדינת הרווחה

הישראלית .
בשני התחומים האחרים  ,בתחום הסעד והסיוע למובטלים  ,לא גובשה התייחסות חדשה
בתקופה הראשונה שלאחר הקמת המדינה  .לא קרתה גם כל פריצת דרך  ,לא בתחום הפוליטי ולא
בתחום המקצועי  ,במדיניות החברתית שננקטה באותן השנים  .אפשר כמובן לטעון שהנסיבות
הכלכליות הקשות של התקופה לא השאירו הרבה מקום לשינוי וחדשנות  ,אך נראה שגם בנסיבות

הללו ניתן היה לאמץ מדיניות אחרת  .מכל מקום  ,הצמידות הנוקשה לדפוסי מחשבה ישנים מנעה

שינוי כזה  .חלקים ניכרים של האוכלוסייה בישראל  ,בעיקר בקרב העולים החדשים  ,שילמו על כך
מחיר כבד של מצוקה כלכלית

160

34

דורון ,

שם .

וחברתית .

שני מקורות חדשים מעזבונו של טיטוס טובלר
חיים

גורן

הרופא השוויצרי טיטוס טובלר

ישראל ' .

ן

( ) 1877 - 1806

כונה עוד בפי בני זמנו ' הנסטור של חוקרי אוץ -

מאמר שראה אור זה לא מכבר בכתב  -עת זה מנסה להעריך את מקומו וחשיבותו בין

חוקרי הארץ במאה הי " ט

,

המאמר לווה בנספח  ,ובו רשימת פרסומים של טובלר  .צוין שם ( הערת

כוכב  ,סעיף ד) דבר קיומו של מקור ארכיוני הקשור בסיוריו של טובלר בארץ  .אנו מבקשים להציג
כאן מסמכים אלה  ,וכן מקור נוסף  ,כעדויות הקשורות לפעילותו בארץ ולתרומתו
כבר בשנת

1863

למחקרה .

נכנס טובלר במשא  -ומתן עם ממשלת פרוסיה  ,והציע למכור לה את ספרייתו

הפרטית  ,כדי שתועבר לאחר  -מכן לידי ספריית הקונסוליה הגרמנית

בירושלים .

היה ברשותו

3

אוסף גדול של ' ספרות ארץ  -ישראל '  ,שכלל כאלף כרכים  ,וכן כתבי  -יד רבים  .בערוב ימיו  ,כשעבר

לגור במינכן  ,השאיר חלק מספרייתו ואת אוסף כתבי  -היד בשלמותו לספריית העיר ציריך  ,ואילו

את אלף הכרכים האמורים נטל עימו  .המשא  -ומתן עם הממשלה הגרמנית נכשל  .הספרייה נמכרה
לרוסים  ,וטובלר חזר והדגיש בצוואתו את התנאי שהיא תוצב ' בירושלים או במקום קרוב לעיר זו ,
לשימוש סדיר  ,לנוסעים ולמלומדים '  .הרוסים לא מילאו אחר התנאי  .האוסף נשמר בספרייה
,

הקיסרית בפטרסבורג  ,תחת הכותרת ' Bibliotheca Palaestinensis

1זם]061

.

ךן 4

עזבונו של טובלר  ,לעומת זאת  ,לא הועבר לרוסיה  .חלקים ממנו פזורים במקומות שונים
בגרמניה

ובשוייץ .

5

כאן בחרנו להציג שני פריטים  ,אשר להם  ,לדעתנו  ,מקום רב  -חשיבות

בתולדותיו של מחקר ארץ  -הקודש בכלל ובפעילותו של טובלר בפרט  .הראשון הוא ' כרך העבודה '
של ספר הביבליוגרפיה הגיאוגרפית של הארץ  ,שראה אור בשנת  , 1867ובו תוספות רבות של

המחבר .
*
1

6

השני  -אוסף שרטוטים ותוכניות ממסעותיו באוץ  ,ברובם מעשה

-,

הארה למאמר ש ' שטרן  ' ,טיטוס טובלר  ,מחוקריה החשובים של או
תשמ
" ח)  ,עמ ' . 45 - 30
 . 49ק  . ) . Furrer , ' Dr . Titus Tobler' , ZDPV, 1 ) 1878 ( ,המושג מושאל משמו של נסטור מלך פילוס ,
שנתפרסם כיועץ חכם

2

ישראל במאה הי " ט '  ,קתדרה ,

48

( תמוז

מופלג .

שטרן מבסס את מאמרו על הביוגרפיה המפורטת שהקדיש
Zdrich 1,

1879

,

פרסומי טובלר העוסקים באו
3

ידיו .

,

'appenzellisches

.

לטובלר ה " י היים  . Heim , Dr. nrus Tobler, :נ  .א
.
 ~ der Paldstineלמאמר מצורפת רשימת
lafahrer: 2

"

על ספרייה זו ראה  :נ ' סלמן  ' ,מוסדות גרמנים וחברות מחקר שהוקמו במאה ה " ' ט לחקר אוץ  -ישראל
קתדרה  ( 19 ,ניסן תשמ " א )  ,עמ '

ולימודה ' ,

. 173 - 172

4

היים ( לעיל  ,הערה

5

כך למשל ההתכתבות הענפה בינו לסין ג ' " מ תומס  ,השמורה בחלק מעזבון תומס המצוי בגנזך המדינה הגרמני
בנירנברג

:

, )2

עמ '

; 116 - 115

" deutschen Archiven und

טלמן ( לעיל  ,הערה
! ~: Nachldsse

.

, )3

עמ '

. 173
~ . ( , Verzeichnisם) W . A . Mommsen

"

.

Bibliotheken l: Die' Nachldssei
.
 den deutschen Archiven , 1 , Einleitung und Verzeichnis , Boppardא !
40 . 3823ל Rhein 1983 ,
6

8.

[ להלן

:

רשימת

עזבונות] .

Tobler , Bibliographa geographica Palaestinae: Zundchst kritische Uebersicht gedruckter und

י186

 Heilige Land, Leipzigצען der .Reisen

פרסומי טובלר  ,כפי שהוכנה

על  -ידי

.

]'

 ungedruckter~ .זהו פריט מס '  51ברשימת

ש ' שטרן וח ' גורן  ,קתדרה  ( 48 ,תמוז תשל " ח )  ,עמ '

. 48 -46

 61ך

טיטוס טובלר

מרטין תומס

וג ' ורג '

ב ' ספריית

ג "' מ תומס (  , ) 1887 - 1817פילולוג והיסטוריון  ,היה ספרן ואחראי למחלקת כתבי  -היד

החצר והמדינה המלכותית ( הבווארית ) במינכן '  ,וקשריו עם טובלר היו עמוקים ורבי שנים .
היה חבר האקדמיה הבווארית למדעים כבר משנת

הביניים .

1848

 . 7תומס

 ,ונודע כחוקר ההיסטוריה של ונציה בימי -

תרומתו הישירה לחקר המזרח התבטאה בהוצאה לאור של אוסף כתביו של י " פ

פאלמראיאר

 .ע , )( .

מינכן ,

שנודע

' הפרגמנטיסט ' ( על  -שם ספרו ' פרגמנטים מן המזרח ' והכותרות למאמריו על

הארץ ) .

Fallmerayer ,

( 1790 - 1861

היסטוריון

איש

בכינויו
8

יש בידינו עדויות רבות לקשרים בין טובלר לתומם  .טובלר נהג לעבור דרך מינכן ברבות

מנסיעותיו  ,לשהות בה ולעבוד בספרייתה  .אחרי שלושים ואחת שנות מגורים בהורן
שלחוף אגם קונסטנץ  ,בין גרמניה לשוייץ  ,החליט בשנת

1871

) (Horn

לעקור למינכן  ,ולעשות בה את

שארית ימיו  .בהלוויית טובלר ייצג תומס את המדענים הגרמנים  ,והניח בשמם על הארון ענף של
דקל  ,הוא סמלם של עולי  -הרגל לירושלים  .כמו  -כן מיהר לפרסם הספד נרגש ב -

,ש ,

ע6ג עג

" "

 ' Allgemeine ieitungאשר במאה הי " ט נחשב לטוב ולרציני בעיתוני גרמניה '  ,עיתון שטובלר
נמנה עם קוראיו

הקבועים .

9

תומס קיים קשרי מכתבים ענפים עם רבים ממדעני התקופה  ,ובתחומים מגוונים  .מעידה על כך
רשימת המכתבים  -ממנו ואליו  -שנשמרו בעזבונו  ,המתואר ב ' סקירת העזבונות בארכיונים
בגרמניה ' במלים הבאות
גיאוגרפים

:

' התכתבויות עם פילולוגים  ,היסטוריונים  ,ביזנטיניסטים  ,מזרחנים ,

ופוליטיקאים . . .

טובלר  .היקף

.

4 50 :

פאלמראיאר . . .

מועשר בעזבונות חלקיים של יעקב פיליפ

וטיטוס

מטר רץ ' 0 .י

' עותק העבודה ' של

הביבליוגרפיה הגיאוגרפית

העותק הפרטי של ספר הביבליוגרפיה הגיאוגרפית של טובלר ( ' עותק

העבודה ' ) Handexemplar ,

Tobler

 , Titusשמור במחלקת כתבי  -היד של ' ספריית המדינה של נכסי התרבות הפרוסיים '

בברלין .

הוצאתו של הספר לאור לא היתה סוף פסוק  .טובלר המשיך בפעולות איסוף של מידע ,

מ

וטרח ככל יכולתו להשלים את החסר  .לכל אורך העותק שלו הוסיף אינספור הערות בכתב  -ידו ,

7

Georg Martin ' , A //gemeine Deutsche Biogt
raphie
 . 697 - 700קק , 54 , Leipzig 1908 ,
8

.

.

תשמ " ח )  ,עמ '

מהקונסול
ראה

10
] 1

ק .נ

:

נ ' שור  ,ספר הנוסעים לאוץ

ישראל במאה הי " ט  ,ירושלים  , 1988עמ ' . 257
 . 449 - 450קק ן 0 . 3א הל  - A //genleinen zeirung /שב Titus Tobler ' . Bei/age

"

הציטוט על  -פי א ' כרמל  ' ,הקהילה הגרמנית הפרוטסטאנטית בארץ  -ישראל ,

1 )( :2

.

' Thomas

לדוגמה  Jerusalem ' , Bei/age zur :חן . Fallmerayer , ' Fragmente aus dem Orient : Vier Wochen

0 . 227 , 230 , 249 , 260א  . A //gemeinen zeilung / 8 ( / ,על פאלמראיאר ראה

9

.

הספריה הבווארית  Mdnchen :חן  . Kdniglischer .Hof- und Staatsbibliothekעל תומס ראה Simonsfeld :
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טובלר מספר שבעת שהותו הארוכה בירושלים נהג לבקר בקביעות בקונסוליה  ,וקיבל
ג ' ' , Attgsbu/y (tr -אותם קראתיבתאי  . . .בלהיטות בוערת ' ,
' 1ע 1א
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וכלל בהן תיקונים  ,מהדורות נוספות ופריטים שלא נתגלו לו אלא לאחר הדפסתו של

הספר .

בעמודים האחרונים ובעמודי הכריכה הוסיף פריטים חדשים יותר  ,ואנו מוצאים אף חיבורים
ששנת פרסומם היא

בין דפי העותק נמצאו גם פתקאות ובהן תוספות משל תומס  ,אשר מן -

הסתם סייע לטובלר בהשלמת הביבליוגרפיה  .ההערות והתוספות הרבות הינן עדות ליסודיות
עבודתו של הרופא השוייצרי  .כל פריט שהגיע לידיו נבחן  ,נקרא וקוטלג ; במקומות רבים הוא תיקן
הפניות קיימות או הוסיף עליהן הערות  ,ציוני מהדורות נוספות

וכו ' .

1 63

' עותק העבודה ' הוא הפריט היחיד שהספרייה הממלכתית בברלין רכשה מעזבונו של
ר ' רהריכט ) hricht

R
~

-

0

רשימות טובלר בכתב  -ידו  ,בכריכה האחורית של העותק המרטי של סמרו

. 1875

,

 , ( Reinholdשהיה מורה תושב ברלין  ,פרסם בשנת

1890

טובלר .

את ספר

הביבליוגרפיה השני של ספרות ארץ  -ישראל  ,ובו מספר פריטים גדול פי שלושה מזה שבספרו של
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 -םשkile~ander, 4 1%6

על  -אודות התבליט של סטפן אילש  ,בכתב  -ידו של

טובלר  ,בעותק הפרטי של ספרו

טובלר  .הוא הגיע ברשימתו עד לפרסומים משנת  , 1878שכן אז החלו להתפרסם ביבליוגרפיות

סדירות לנושא  , ZDPV- 1כתב  -העת החדש של ' האגודה הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל '  .לא נופתע

,

אם יתברר שרהריכט הוא שביקש מהספרייה לרכוש את העותק המסוים הזה  ,שעל קיומו ידע
164

כנראה מטובלר או מתומם  ,שכן הוא מעיד שהיה בידו בעת כתיבת עבודתו
]2

,

.-

י

R~ hricht , Bjb/iotheca geographica Palaestinae: Chronologisches Verzeichnis der von 333 bis

xv

 .ק 19632 ( Berlin 1890 ( ,

Jerusalem

ראה בהקדמת דוד עמירן למהדורת

. ] 963

Lirerarur dber das' .

la ?e ver/asten

.

.א

על רהריכט

מידע

:

כדרגמה לתוספות  ,נביא כאן את דבריו של טובלר על דגם ירושלים משנת

ההונגרי סטפן

אילש .

מעזבונו של טיטוס טובלר

1873

מעשה  -ידיו של

הדברים כתובים בכתב  -ידו בעמוד הראשון של המפתח עמ '

!3

: 249

מפת תבליט של ירושלים וסביבתה  .נעשתה בידי ההונגרי סטפן אילש בירושלים ( כורך

מקצועי) .

היא כוללת  ,לבד מן העיר עצמה  ,את ירושלים החדשה הרוסית  ,את גיא

[ בן ] -

הינום ואת חלקו הגדול של עמק יהושפט  ,את הר  -הזיתים  ,הר  -המשחית ונהק העצה

הרעה  .אורכה . . .
1874

מטר

ורוחבה . . .

מטר  .משום נאמנותה לטבע ראיתי אותה במינכן

מתוך שביעות  -הרצון הרבה ביותר  ,ואני סבור שגם המלומד יוכל להיעזר בה לשם

מחקריו  .ללא ספק היא עולה על כל מה שהיה קיים עד

כה . . .

רהריכט  ,בבואו לדון במפת אילש  ,ציטט את שני המשפטים האחרונים של טובלר  ,הם משפטי
ההערכה ליצירה

ולחשיבותה .

בניגוד לטובלר  ,רהריכט אינו נוהג להביא הערכות לפריטים

.

ולמחבריהם  ,וכאן יש משום יוצא  -מן  -הכלל לציטוט הוא מקדים משפט הסבר  ' :טובלר ראה אותה

במינכן וכתב על  -כך בכרך העבודה של

הביבליוגרפיה ' .

4ן

אוסף שרטוטים מהמסע בארץ
בעמוד הפנימי של הכריכה האחורית של כרך הביבליוגרפיה הנזכר לעיל הוסיף תומס הערה
בכתב  -ידו :

' ב ' eodex Iconoffaphicus -בספרייה המינכנית  ,מס '  " , 196שרטוטי תוכניות

לנסיעות ד" ר ט ' טובלר בארץ  -הקודש "  ,רובם מעשה  -ידיו '  .הערה אחרת של תומס  ,על עטיפתו של
תיק הקרטון שבו שמורים המסמכים  ,מעידה שהנפטר הורה בצוואתו להעבירם לרשות

תומס ריכז וקטלג אותם בספרייה

ב 16 -

ידידו .

באפריל  , 1877כלומר  ,כשלושה חודשים לאחר פטירת

טובלר  .התיק  ,באותו סימון  ,שמור מאז במחלקת כתבי  -היד בספרייה במינכן  .גם רהריכט ידע על
קיומו ( אם כי אין בידינו הוכחה שראה אותו במו עיניין  ,והוסיף אותו  ,בתור פריט מס '  , 51לרשימת

פרסומי טובלר  .כל התעודות הן מירושלים ומסביבתה  .נראה לנו שכולן שורטטו לקראת הסיור
השני  ,בשנת , 1845

ובמהלכו .

!5

בתיק ארבעים ושישה דפים  ,בגדלים שונים  .תשעת הראשונים מכילים שרטוטים וסקיצות של

טובלר  ,פרי עבודת  -השדה שלו בעיר העתיקה בירושלים  .אלה שימשו אותו כבסיס למפות
האחת שפרסם בשנת

. 1858

דה  -ולדה  ,בשנת

13

1849
!6

ובשנת  , 1852והשנייה  ,שפרסם יחד עם הכרטוגרף ההולנדי סו " מ ואו -
טובלר העיד על עצמו  ,שכוונתו העיקרית היתה ליצור שרטוט מלא

ר ' רובין ומ ' יאיר  ' ,מפותיו של סטפן אילש  -כרטוגראף ירושלמי מן המאה הי " ט '  ,קתדרה ,
עמ '

. 72 - 63

העיר ,

36

( תמוז

תשמ " ה ) ,

אילש עצמו מספר שהיה קשור  ,בין היתר  ,לטובלר  .סביר שהשניים נפגשו בעת מסעו הרביעי של

טובלר  ,בשנת

; 1865

אילש כבר שהה אז

בירושלים .

14

רהריכט ( לעיל  ,הערה

15

תודתנו למחלקת כתבי  -היד בספרייה במינכן על הסיוע לו זכינו ועל האישור לצילום החומר ולפרסומו .

16

 ! ] ! einem neu eingezeichnetenא  Jerusalem nach Catherwood und Robinsonתסע 5 , Grundrissעא)2 ! -1

,

 , ) 12עמ ' , 661 - 660

מס '

. 707

Gassennetze und etlichen, theils zur ersten Male erscheinenden, theils berichtigten Grdberpldnen
the Town and

of .Dr.

0

.

 Bern 1849 ; Planגש  Dr . Titus Tobler , 3 ! . Gallenתסס nach den Beobachtungen

and Measurements

the English Ordnance-Survey

Constructedfrom

Environs ofJerusalem

Titus Tobler, by C . W. M . Van de Velde . With Memoir by Dr. Titis Tobler, Gotha 4 ) London
1858י פריטים מס ' 23
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סמטאות הרובע המוסלמי בירושלים  -מדידות ושרטוט בשטח
( מהדורת

; 1858

ראה הערה

) 16

( למעלה )

והתוצאה הסלית במפז

מידע

:

מעזבונו של טיטוס טובלו

ומדויק  ,הראשון מסוגו  ,של רשת הסימטאות שבין החומות  .ואכן אנו מוצאים בשרטוטים שלפנינו
מדידה מפורטת של רשת זו  ,של כיוונים  ,של הצטלבויות  ,של אורכים
השרטוטים המופיעים בדפים לבין התוצר הסופי אינה מותירה

רשימת השרטוטים שבתיק כוללת  ,בין

וכו ' .

ההשוואה בין

ספק בחשיבותה של עבודת  -השדה .

היתר :

תוכניות ושרטוטים מבית  -לחם  ,כולל מתווה של כנסיית  -המולד לפי ברנרדינו אמיקו  ,משופר
ומוסבר בידי

טובלר .

שלוש תוכניות של כנסיית  -הקבר בירושלים  ,וכן איורים  -שרטוטים מדויקים של חזיתות

המבנה .

,
סזז "4ששייש

Die StSber 4

-

.
,
,
,
. %
,

;

.

'"ן .יי 4שי
.-

kw

aL*di.

תוכנית קברי הנביאים  ,מדידות ושרטוט בשטח  ,טיוטה מתקדמת והתוצאה המומית בתמה ( מהדורת
ראה הערה ) 16

1849

מספר רב של תוכניות של קברים ומערכות קברים  ,כקברי הנביאים  ,קבר יעקב בקדרון  ,קברים

בגיא בן  -הינום  ,קבר אבשלום  ,קברי השופטים  ,קברי
סקיצות ותוכניות של

המלכים .

כיפת  -הסלע .

מפת ירושלים כפי שהיתה בתקופה הצלבנית

;

העתקת מפה צלבנית של

ירושלים .

שיטות עבודתו של טובלר
מקרה מבורך זימן אותי עם ד " ר טיטוס טובלר  .עדיין שמור בי זכרון ערני מפגישתנו
הראשונה  ,אחרי טקס חג  -המולד בבית  -לחם  .טרם ידענו זה את זה פנים אל פנים  ,כאשר

נשכבנו לישון למשך שעות אחדות במערה לצדו של רוצח שנמלט ממצרים  .כרעתי לפני
המזבח של הולדת ישו  ,נפעם ברגשות שדוגמתם לא ידעתי מעודי  ,כאשר איש אחד

משמאלי החל מודד את המדרגות בחוט ובקנה  -המידה שבידיו  ,כאילו ביקש להבטיח את
עצמו שבביקורו הבא לא תוצע לו מערה קדושה אחרת במקום זו הנוכחית  .זה היה
טובלר  .חשבנו עצמנו ליריבים  ,בעוד שלמעשה היינו עשויים להשלים זה את זה ; מכל -

מקום ראינו עצמנו  ,מתוך שמץ קנאה איש ברעהו  ,כמי שפותחים פרק חדש בקורותיהם

של העולים  -לרגל לארץ  -הקודש  .אני רוחש את מלוא ההוקרה ליסודיות הקיצונית שבה
הוא ניגש למשימתו  :רק גרמני מסוגל לעבוד במרץ שכזה  .מעולם לא הושגו תוצאות
מדעיות רבות יותר בהשקעה כספית פחותה יותר מאשר בידי טובלר  ,אשר אין דומה לו
בהתמדה עיקשת ובאימרן בלתי נלאה של

כוחותיו .

לן

י " נ זפ (  , ) 1909 - 1816היסטוריון קתולי איש מינכן  ,שסייר בארץ לראשונה בשנת

1845

ונודע מאוחר

יותר כאחד מראשי חוקרי ארץ  -ישראל בגרמניה  ,מביא לנו בקטע זה את סיפור פגישתו הראשונה
עם טובלר  ,ואת דעתו על דרכי עבודתו ועל ערך מחקריו  .בשרטוטים שלפנינו אנו מוצאים אישוש

לדברי הערכה אלו  ,ועדות לדרך ההכנה היסודית לקראת הנסיעה  .יש כאן שימוש בשרטוטים

ורישומים  ,מעשה  -ידי נוסעים מתקופות שונות  .טובלר הוסיף להם הערות והסברים לפי הממצא

בשטח  .המדידות נעשו כולן בידיו  ,וכך גם חלק מהרישומים הפשוטים יותר .

אך בהכירו

במגבלותיו גייס לעזרתו רשם מקצועי  ,שיכול היה להעלות על הנייר רישומים הקרובים במידה
מירבית למציאות  .את הארכיטקט הצעיר גוסטב בורסטל  ,איש ברלין  ,הכיר טובלר

בירושלים .

במהרה עמד על כשרונו כרשם והחל להעסיקו  ' .בזכותו '  ,כותב טובלר  ' ,זכיתי שיהיו ברשותי

[ רישומים של] חזיתות מבנים בירושלים העולים  ,בנאמנות לפרטים  ,על כל מה שהיה קיים קודם -

לכן ' .

8ן

סיכום

168

כבר נכתב רבות על מקומו של טובלר במחקר המתפתח של ארץ  -ישראל במאה הי " ט  .להערכה
זמננו  .כדוגמה
הרבה שותפים כמעט כל הכותבים על אודותיו  ,תלתפים מבני זמנו ועד לחוקרים בני
17

1,

,

,

) [  111 - 1ן  .קק 1873 ,
18

טובלר ,

.

'Sepp , Jerusalem und das heilige Land: Pilgerbuch nach Paldstina, Syrien und

 . Schaffhausenתודתי לעדה ברודסקי על מלאכת התרגום .

מחוויותי בירושלים ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ ' 287

7 . ?4 .

מידע

:

מעזבונו של טיטוס טובלר

נצטט משפט החוזר על עצמו שוב ושוב  ,בתקופות שונות ובנסיבות שונות 'To this very day, he :
concern himself with the history of these places , must begin with

' ' . Tobler's investigation
9

who desires 10

בתעודות שלפנינו יש עדות ישירה על דרכי עבודתו של טובלר  ,על

היקפה ובעיקר על יסודיותה  ,על היקף מקורותיו המגוונים ועל רוחב ידיעותיו  .בידינו מספר
הוכחות לשיטה שהיתה נקוטה בידו  :הוא העתיק שרטוטים קודמים ותיקן בתוכם את הטעון תיקון

לפי המציאות בשטח  .אנו למדים מהן גם על קשריו הענפים עם מדענים -בני התקופה  .ולבסוף -

יש בהן משום עדות הקושרת אותנו ישירות לפעילותו של אחד החשובים והמעניינים בין חוקרי
הארץ במאה ה " ' ט  ,אחד מאותם ענקים ראשונים  ,פורצי ומתווי הדרך בחקר ארץ  -הקודש במגוון
רחב של

תחומים .
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Bible Lands during

"

.

.

Hilprecht (ed ( Explorations

 . 589ק Philadelphia 1903 ,

,

the 1914 Cen

ז.א

 Palestine ' ,תBenzinger , kResearches 1

.נ

ארכיון ההנצחה האוסטרלי
דב גביש

הצבא האוסטרלי פעל בארץ  -ישראל בשתי מלחמות  -העולם  .במלחמת העולם הראשונה שירתו
בארץ יחידות פרשים  ,אוויר והנדסה  ,ובמלחמת  -העולם השנייה שירתו בארץ יחידות אוסטרליות

רבות  ,של חיל  -רגלים בעיקר  ,במיוחד בשנים  , 1942 - 1941כעת הפלישה לסוריה  .המסמכים
והפרסומים האוסטרליים  ,הצבאיים והפרטיים  ,שהופקדו למשמרת רשמית  ,אצורים בארכיון
שהוא אגף במוזיאון הלאומי  ,שהוקם להנצחת חללי המלחמות

האוסטרליים .

יד ההנצחה לחללים האוסטרליים  ,שנפלו במלחמות ברחבי העולם  ,כוללת אתר זכרון ,
מוזיאון  ,ספרייה ומרכז מחקר  .הוגה תוכנית ההנצחה ויוזם הקמת המוזיאון היה העיתונאי הצבאי

הרשמי צ ' רלס בין )  . Beanלי  .ע . ) )2 .
מזכרות מלחמה  .בתחילת  1916נודע

כבר בשנת

1915

הוא שם לב לכך שהחיילים בגליפולי אוספים

לו שמשרד המלחמה הבריטי נענה לבקשת הקנדים לשמור

לעצמם את יומני הקרב של היחידות הקנדיות  .כאשר שמע אפוא  ,בשנת

את בקשתם של

, 1917

החיילים האוסטרליים להנציח את זכרם של החללים הרבים  ,הבשיל בו הרעיון להגיש הצעה
להקמתו של מוזיאון הנצחה לאומי  .מפקדת הצבא קיבלה במאי

1917

את אישורה של ממשלת

אוסטרליה להקצות משאבים להנצחה  ,וגם הבריטים נענו ברצון לבקשה להעביר לידי האוסטרלים

את העתקי מסמכיהם הצבאיים  ,בתנאי שיועברו לידי יחידה המיומנת לטפל בחומר
,

היסטורי .

לשם  -כך הקימו האוסטרלים בלונדון מדור מיוחד להיסטוריה צבאית של החןל האימפריאלי
האוסטרלי  ,כפי שנקרא אז  . Australian Imperial Force ,עוד במהלך המלחמה התקבץ צוות של

מומחים מתחומים רבים  ,והוחל בעבודת איסוף  ,שהזור  ,צילום וציור בכל זירות הקרב  .בראש

החוליה ההיסטורית בארץ  -ישראל הועמד קפטיין ה ' גאלט

*
ל)1 7

( " 11011

[)

5.

 , ( Henriומשרדו

היה

הביקור בארכיון ההנצחה נערך באמצעות מלגת סיוע של מרכז המחקר בארכיון האוסטרלי  ,שהוענקה לי כדי
לחקור את פעולתה של פלוגת המודדים האוסטרלית  ,שעשתה בארץ  -ישראל בעת הפלישה לסוריה בשנת . 1941
הביקור התאפשר הודות לסיועם של המחלקה לגיאוגרפיה והפקולטה למדעי  -החברה באוניברסיטה העברית ,
של יד יצחק בן  -צבי ושל עמימי פרופ ' רות קרק וד " ר רן אהרונסון  .המפתחות והקטלוגים שהועתקו בארכיון

האוסטרלי מופקדים בארכיון יד יצחק בן  -צבי  .כתובת מרכז המחקר בארכיון ההנצחה
Australia

Australian War :

Memorial , Research Centre , GPO Box 345 , Canberra , ACT 2601 ,

he
int
~

בקהיר  .לאחר המלחמה היה בין העורך הראשי של ההיסטוריה האוסטרלית הרשמית של מלחמת -
העולם הראשונה War 01 1914 - 1918 ,

הכרך השביעי בסדרה

. ..

,

~ OfAustralaעע10צןן / 7ם1טן (

1 Sinaiandfalestineל

F

מוזיאון ההנצחה האוסטרלי  ,והוא היה מנהלו

I

()

 , 7heוגאלט כתב את

מוזאון המלחמה
האיסטרלי ' קנברה

 . TheAגאלט התמנה באותה עת לתפקיד מנהל

הראשון .

לאחר המלחמה אישרה הממשלה האוסטרלית את התוכניות להקמתו של המוזיאון במבנה

מונומנטלי בעיר הבירה הפדרלית קנברה  ,שהיתה רק בשלבי הקמה ראשוניים  .בשנת

חוק

שבעקבותיו החל תכנון המבנה  .י

בשנת

; 1934

והמבנה נחנך בשנת

אבן  -הפינה הונחה בשנת  , 1929ביום האנזק

 , 1941ב 11 -

;2

1925

התקבל

הבנייה החלה

בנובמבר  -יום הזכרון הרשמי  ,שהוא יום שביתת -

הנשק של מלחמת  -העולם הראשונה  .כאשר נחנך המוזיאון כבר היה העולם נתון בעיצומה של

מלחמת  -העולם השנייה  .הממשלה החליטה בפברואר

1941

שהמוזיאון יוקדש גם לזכר חללי

מלחמת  -העולם השנייה  ,ומאז הוא היה לאתר ההנצחה האוסטרלי לחללי כל המלחמות  ,ממלחמת

1

שישים ותשע הצעות הוגשו לשיפוט  ,רכולן נדחו  .אבל שניים מהארכיטקטים  ,קראסט
) Sodersteen

~ ( Emll

( 51ט ! ) 2

תא0נ ) יסודרסטין

נתבקשו להגיש הצעה מתוקנת משותפת  ,המבוססת על תוכניתו של

סודרסטין .

הארכיטקט הציע מבנה בסגנון ביזנטי מרשים בכבדותו  ,שיש בו יסודות ארכיטקטוניים ניאו  -קלאסיים של
סימטריה מונומנטלית ואופי מזרח  -תיכוני בולט  ,המזכירים את מוזיאון רוקפלר וארמון הנציב
2

יום האנז " ק -

25

בירושלים .

באפריל  ,הוא יום החג הלאומי האוסטרלי לציון המועד בו נחתו חיילי אוסטרליה וניו  -זילנד

) ( Australia and New Zealand corps

בחוף גליפולי בשנת

, 191

~

בימי מלחמת העולם הראשונה .

7ץע

ן

סודן בשנת
1980

1885

ומלחמת הבורים  ,ועד לאחרונה שבהן  ,מלחמת וייטנאם  .בחוק שהתקבל בשנת

נקבעו תפקידיו של המוסד  :על  -יסוד עקרון הנצחת זכרם של חללי המלחמות  ,המוסד נועד

להעמיק את המודעות הציבורית להיסטוריה הצבאית האוסטרלית  ,יפתח את האוסף הלאומי של

חומר היסטורי  -צבאי  ,יעודד תצוגות  ,ינחה מחקרים בהיסטוריה הצבאית האוסטרלית  ,ויפקו
ברבים מידע  .דגש מיוחד הושם על הפן החינוכי  -המוזיאון יחשוף בפני הציבור חומר על
נושאים שנויים במחלוקת  ,הקשורים במעורבות הצבאית האוסטרלית במלחמות רחוקות
ובהשלכותיה של מעורבות זאת על החברה

באוסטרליה .

המוזיאון בנוי בהתאם לשלושת ייעודיו  :הנצחה  ,תצוגה וארכיון צבאי  ,ובכל חלק מחלקיו יש

מקום של כבוד לארץ  -ישראל  .במרכזו של האתר נמצאת חצר זכרון פתוחה  ,ובה אבוקת  -תמיד
ובריכת  -השתקפות המוליכות אל היכל הזכרון  ,המקורה בכיפה המתנשאת לגובה

בנויה בצורת סטיו

) . (cloister

24

.

מ ' החצר

לאורכה  ,משני צדיה  ,משוכים מעברים מקומרים  -ארקדות -

שאגפם הפתוח אל החצר קרוע בסגנון מזרחי של חלונות קשתיים  .אחד הפתחים הללו מוקדש

לזירת ארץ  -ישראל  .קירות הארקדות הם ' לוחות הכבוד '  .הם עשויים ברונזה וחקוקים עליהם
שמות כל החללים האוסטרליים לפי

יחידותיהם .

אולמות המוזיאון מוקדשים לתצוגות ; כל אולם מוקדש לזירת קרב אחת  .ארץ  -ישראל מוצגת
בארבעה אולמות

בשנים

:

; 1918 - 1916

האולם השני במוזיאון  ,לאחר אולם גליפולי  ,מוקדש לארץ  -ישראל ולסיני

אולם אחר מוקדש לזירת המזרח  -התיכון בשנים

; 1942 - 1940

על קירות אולם

האווירייה תלויות תמונות צבע מוגדלות  ,שצולמו בארץ  -ישראל במלחמת  -העולם הראשונה על -

ידי פרנק הארלי  ,הצלם הצבאי הרשמי האוסטרלי הראשון  .האולם הרביעי הוא ' היכל

הגבורה ' .

בקירו נקבע אחד המוצגים החשובים ביותר במוזיאון  ,הוא פסיפס של כנסייה מהמאה השישית ,
אשר נעקר ממקומו באתר עק  -הבשור בדרום הארץ  ,במלחמת  -העולם הראשונה  .האוסטרלים ,
שארצם חשוכת ארכיאולוגיה  ,מתייחסים אל הפסיפס כאל שלל  -מלחמה

יקר  -ערך .

התצוגה באולמות הינה עשירה  ,בהירה ומאופקת ; מוצגות מזכרות קרב ותבניות תלת  -ממדיות

בצורת דיירמות מאירות  -עיניים של אתרי קרבות ומראות נוף
בשנת

1982

אופייניים .

הוקם בתוך הארכיון מרכז מחקר  ,לניצול החומר הארכיוני הרב  .המרכז מחולק

לשלוש יחידות  ( :א ) מדור חזותי  -קולי ; ( ב ) מדור דברי דפוס ואוספים מיוחדים ; ( ג ) מדור כתובים

שאינם בדפוס  .בכל אחד ממדורים אלה ניתן למצוא חומר הנוגע

א.

המדור החזותי  -הקולי

:

לארץ  -ישראל .

עיקר החומר על ארץ  -ישראל במדור זה הוא אוסף אלפי

התצלומים שצולמו בארץ במלחמת  -העולם הראשונה  .באותה מלחמה נשאו החיילים מצלמות

ללא מורא הצנזורה  .רוב התצלומים נמצאים בארכיון בכמה עותקים  ,והם ערוכים

בשתי אביב

לפי מספורם הקטלוגי השוטף ולפי נושאים  .התצלומים קוטלגו בשלושה סדרים

.1
172

:

:

קבצים הערוכים  ,ככל הנראה  ,לפי סדר הגעתם של התצלומים אל הארכיון  .תצלומי מלחמת
העולם הראשונה מהארץ נמצאים בקבצים  , 8 , 14ם  , 11 ,נ  . 1 ,קובץ  8מוקדש כולו לארץ
ישראל  ,סיני וסוריה  .תצלומי ארץ  -ישראל  ,הרשומים בקבצים האחרים  ,פזורים באופן שקשה

ביותר לאתרם בלא

מפתח .

התצלומים בקובץ א הם העתק של התצלומים הנמצאים ב -

 Imperial War Museumבלונדון  .כל כותר בקובץ זה מתאר את הצילום ואת

מקורו .

גשר צבאי מעל הירדן ,
הוקם במהלך פשיטת
כוחות אלנבי לעבר -
הירדן ( מארס ) 1918

תיקון גשר בנות  -יעקב ,
לאחר שפוצץ על  -ידי
התורכים בעת נסיגתם
( ספטמבר

.2

מפתח נושאי  ,שבו אוגדו התצלומים באוגדנים לפי נושאים צבאיים המשקפים גם נושאים
מינהליים

.3

) 1918

ואזרחיים .

כרטסת יישובים  .התצלומים מוינו ונרשמו בכרטסת לפי שמות מקומות  ,על  -סמך הידע או

הזכרון של המפקידים ועל  -סמך הבנתם של אנשי

הארכיון .

רשימות התצלומים שאותרו בקבצים  ,במפתח הנושאי ובכרטסת צולמו והובאו לכאן  .כן

נמצאים במדור זה צילומים שצולמו בארץ בימי מלחמת  -העולם השנייה ( שיעורם מועט בהרבה ,

1 73

יחסית לתצלומים שנעשו במהלך

מלחמת  -העולם הראשונה ) .

הממוינת לפי הזירות ולפי יחידות

אפשר לאתר אותם בעזרת הכרטסת

הצבא .

בארכיון נמצאים גם שני סרטים שצולמו בארץ במלחמת  -העולם הראשונה

על  -ידי פ ' הארלי .

סרט אחד צולם מהאוויר ממטוס אוסטרלי שהמריא משדה  -התעופה מג ' דל  .הסרט השני מתאר
שחזור של קרבות שהתחוללו בארץ בשנים

, 1918 - 1917

והשתתפו בהם חיילים אוסטרליים  .כן

נמצאים בארכיון כמה סרטי עידוד ויומני  -קולנוע מתקופת מלחמת  -העולם השנייה  ,הנוגעים

לארץ  -ישראל וסביבתה .
במדור נמצאים גם כמאה צילומים צבעוניים שצולמו בארץ  ,בשיטת

הארלי  ,שעשה בארץ משלהי דצמבר
ב  .מדור דברי הדפוס

:

1917

ועד מארס

. 1918

' פינלי ' ,

על  -ידי הצלם

3

ייחודו של מדור זה בספרות אוסטרלית רשמית  ,ספרי זכרונות  ,כתבי -

עת ומיגוון של פרסומים  ,שיצאו לאור במהלך המלחמות ובשנים שלאחריהן  .בין הפרסומים
האוסטרליים יש חומר רב על ארץ  -ישראל  ,שאינו מוכר בספריות שלנו  ,ובכלל זה פרסומים על
היחידות האוסטרליות ששירתו בארץ ובארצות השכנות  ,כגון חיל  -הרגלים הרכוב  ,חיל  -האוויר ,

חיל  -ההנדסה וחיל  -הרפואה  .באוספים המיוחדים שבמדור זה יש שפע של חומר הנוגע לארץ -
ישראל  ,וכן זוטות כגלויות  ,קריקטורות ועלונים ובנוסף  -אוסף חשוב ונכבד של מפות ארץ -

ישראל  ,סיני  ,סוריה ולבנון  .אוסף המפות ממוין לפי מדינות ולפי המלחמות  ,ומפות ארץ  -ישראל
נמצאות בקבוצת מלחמת  -העולם הראשונה ובקבוצת מלחמת  -העולם השנייה  .באוסף ישנן מפות

שאינן מוכרות לנו  ,כגון סדרות של מפות בקנה  -מידה

1 : 20 , 000

ומפות מיוחדות שהוכנו

במלחמת  -העולם הראשונה  .כן כולל האוסף מפות מתקופת מלחמת  -העולם השנייה  ,ובהן מפות

אמנותיות שצוירו על  -ידי חייל  -אמן ומפות מבצעיות שהוכנו לקראת הפלישה לסוריה בשנת
ולאחריה  .מפות אלה אפשר למצוא גם בתיקי יחידת המודדים האוסטרלית ששירתה אז

1941

בארץ .

בקבוצת האוספים המיוחדים נמצא גם אוסף לא גדול של תצלומי  -אוויר  ,ולמרבה הפלא רוב
התצלומים אינם של הטייסת האוסטרלית ששירתה בארץ במלחמת  -העולם הראשונה  ,אלא של
טייסות בריטיות

אחרות .

הקטלוג המלא של מפות מלחמת  -העולם הראשונה במוזיאון זה צולם וגם

הקטלוג מפורט מאוד  ,והוא כולל רשימות

ג  .מדור כתובים

:

הוא הובא לישראל .

ומפתחות .

מדור זה הוא לב לבו של הארכיון  .הוא כולל את יומני המבצעים של

היחידות האוסטרליות  ,מסמכים רשמיים  ,מסמכים לא ממשלתיים וכתבי  -יד  .כן כולל המדור גם

שפע חומר פרטי שהופקד או נתרם לארכיון על  -ידי אנשי צבא  ,קרובי משפחה ואנשים פרטיים ,
שצברו מסמכים  ,תמונות ומזכרות עד שנואשו מלשמור אותם לעצמם  .מסמכי הצבא ממופתחים
במפתח נושקי  .כך למשל אפשר לאתר את יומני המבצעים של היחידות שפעלו בארץ במלחמת
העולם הראשונה כסדרה
אפשר לאתר בסדרה

54

4

 , AWMואת מסמכי היחידות שפעלו בארץ במלחמת  -העולם השנייה
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גם הוא צולם והובא

לכאן .
לוחות

נ

שיטת  , Finlayאשר הומצאה כ  1906 -על  -ידי קלייר פינליי להפקת צילום צבעוני על  -ידי הצמדת שני
צילום מזכוכית המוצמדים זה לזה  .לוח אחד קולט שחור  -לבן ושני רגיש לשלושת צבעי היסוד אדום  ,צהוב
וכחול  .מבחר תצלומים מאוסף זה נמסר כמתנת הארכיון האוסטרלי למחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה
העברית ואף הוצג בקיץ

1989

באולמות הכניסה של תיאטרון

ירושלים .

ל,
שלי
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מצילומי היחידות
האוסטרליות בארץ

ההפקדות הפרטיות ממפותחות במפתח  . DRLכדי להגיע למידע המצוי בסדרה זו יש לזהות
שמות של אנשים הקשורים בפעילות צבאית  ,אשר הם או יורשיהם הפקידו חומר בארכיון  .בדרך

זאת מצאתי חומר הנוגע לטייסים אוסטרליים שפשלו בארץ ; תעודת בר  -מצווה  ,שהעניקו שבויים
אוסטרליים בשבי היפני לחברם היהודי  ,במועד שבו עלה בנו לתורה במלבורן ( וכן גם את מאמרו
של המחבר על תצלומי  -האוויר בארץ במלחמת  -העולם הראשונה  ,שפורסם ב ' קתדרה '

.)7

כתבי  -יד המתארים פעילויות ואירועים צבאיים מכונסים בסדרה הנושאת את הקוד , MSS
ואפשר להגיע אליה דרך מפתח  , DRLאו על  -ידי הצלבת מידע במפתח הנושאי .
הארכיון הוא מקור מידע ראשוני על החיילים האוסטרליים  ,לוח הצבותיהם  ,מועדי הענקת
הדרגות או העיטורים והציונים  -לשבח  -פרטים רשמיים שאין בחשיפתם משום חדירה לתיקים

אישיים  .כך יכולתי להתחקות אחרי החייל האוסטרלי ג ' יימס נלסון סטאבס

) ( Stubbs

בארץ בתום מלחמת  -העולם הראשונה והיה למנהל מחלקת הקרקעות בממשלת

שנשאר

ארץ  -ישראל .

חומר נוסף הנוגע לארץ  -ישראל נמצא במחלקות שונות של המוזיאון  ,כמזכרות משדות  -הקרב ,

חלקי ציוד ומוצגים שונים  .במחלקת האומנות  ,למשל  ,שמורות תמונות שצוירו בארץ על  -ידי
החיילים האמנים למברט
) otto Hewett

.י
)

).

)  . Lambertעע  , ) )3 .קולסון ) ( O . H . Coulson

t

ורשם הפנורמות יואיט

ציוריהם המרהיבים מאיירים את ספרי מלחמת  -העולם הראשונה המוכרים

לנו וכן ספרים אחרים .

ונ17

מפעל השמנים של משפחת חסונה בלוד
איתן

פרופ '

איישן

אמנון

העות ' מאנית  .י

כהן גילה לאחרונה

בית  -מלאכה

לייצור סבון  ,שפעל בירושלים בתקופה

ממדיו  ,צורתו ושיטת בנייתו דומים מאוד לאלו של מבנה אחר  ,המצוי בשוליים

המזרחיים של לוד  ,ואשר בו הקימה בזמנו משפחת חסונה מפעל שמנים
כיום ומוזנח ומיתקניו מחלידים

מרשים .

2

המבנה נטוש

ומתפוררים .

הביבנה
הבניין  ,שמידותיו החיצוניות

כ  25 -א 20

מטר  ,בנוי היטב  ,קירותיו עבים וגגו בנוי קמרונות צלב

הנישאים על אומנות רבועות מוצקות  .הקירות ובסיסי האומנות בנויים ממילוי של אבנים וטיט

(רשש

)י

ומצופים אבני גזית וטיח  .הקמרונות בנויים מאבני גוויל  ,הסדורות לאורך פינות האומנות

בצורת שידרת דג  ,ומחוזקות בקשתות מאבני גזית  ,המחברות בין כל זוג אומנות  .הרצפות מכוסות

כיום בעפר  .דלתות המבנה עשויות ברזל  ,וחלונותיו מסורגים  .כיום ניתן למנות במכלול זה ,
שחלקים ממנו מאוחרים לבניין המקורי  ,עשרה חדרים  ,שמידותיהם

כ 5-ץ 5

מטר  ,שני אולמות

בגודל כפול ושלושה חדרים קטנים יותר  .במקור היו למבנה לפחות שלוש כניסות  ,אחת מצפון
ושתיים מדרום  ,ואולי דלת נוספת ממזרח  ,דבר שאפשר לתפעל את המיתקנים השונים במקביל
ללא הפרעה  .כיום נכנסים למכלול בפתח שנפער בקיר חדר הכבישה אשר באגף הצפוני  .למבנה
היתה קומה שנייה  ,שנהרסה

ברעידת האדמה של שנת . 1927

גרם מדרגות הצמוד לקיר המזרחי של

הבניין  ,מבחוץ  ,שימש לעלייה לקומה זו  ,וכיום הוא משמש לעלייה לגג השטוח של הקומה

הראשונה  .ממזרח למבנה מצויה חצר מוקפת בחומה  ,ובה קבר קדוש

1

1 76

2

א ' כהן  ' ,בית  -מלאכה לייצור סכון בירושלים העות ' מאנית '  ,קתדרה ,

52

למוסלמים .

( תשמ " ט )  ,עמ '

במסגרת סקר של בתי  -בד  ,המתבצע על  -ידי מרכז

. 124 - 120

המפעל תועד ונחקר בשנת
ישראל  ,תל  -אביב  .מרדכי מנידון הביאנו למפעל והפגיש אותנו עם בני משפחת חסונה  ,מהם למדנו על תולדותיו
1986

' אדם ועמלו ' במוזיאון ארץ -

של המפעל ואופן תפעולו  .המפה והתוכנית שורטטו על  -ידי אראל גלבוע ויוסף קפליאן  ,והצילומים בוצעו על -
ידי גרגורי ויניצקי  .תודתי נתונה לכולם  .תוכנית חלקית וצילומים אחדים פורסמו במהדורה המורחבת של
החוברת  :ש ' אביצור  ,בית הבד המסורתי ( ספריית אדם ועמלו  , ) 6 ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ ' . 55 - 52
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סביבת מפעל השטנים ,
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באמצעות פרדה

ינ

איתן איילון

קשה לקבוע את זמן בנייתו של המבנה המקורי  .הוא דומה מאוד הל למסבנה מירושלים שנזכרה

לעיל והן למבנה בית  -החרושת לסבון של דמיאני ביפו ( לשעבר בניין ה ' סראיה '  ,כיום המוזיאון
לעתיקות

תל  -אביב  -יפו ) .

ייתכן שכולם נבנו בתקופה הצלבנית  .משפחת חסונה רכשה את המכנה

והקימה בו את מפעלה בראשית שנות העשרים של המאה העשרים  .לצורך התאמתו לתפקידו נבנו

לדרום .

בו קירות אחדים מבלוקים  ,כגון הקיר החוצה את מפעל השומשום מצפון

במכלול שלושה מפעלים  ,הקשורים זה בזה מבחינה תפעולית  :בית  -בד לשמן  -זית במערבו ,
מפעל לעיבוד שומשום במרכזו ומסבנה

במזרחו .

בית  -הבד
בית  -הבד תופס שישה  -שבעה חדרים באגף המערבי של המבנה  ,וכולל מיתקנים מסורתיים  -ידניים

ומיתקנים ממונעים  .בחדר הצפון  -מערבי מצויה מפרסה לריסוק זיתים  ,שהופעלה על  -ידי פרדה
שהוחלפה מדי שלוש שעות ( ראה תכנית המפעל  ,אתר

.)1

אבן הריסוק נעה במסלול שקוע ,

שהותאם למידתה  ,על גבי כמות מוגבלת של זיתים  .פעולת ריסוק אחת ארכה כעשר דקות  .בחדר
הדרום  -מערבי הותקנה בראשית שנות הארבעים מפרכה מופעלת במנוע (  , ) 2שהחליפה את

המיתקן המסורתי  .היא נרכשה בביר  -זית שליד רמאללה  .שתי אבני הריסוק  ,שנעו בתוך דוד ברזל
גדול וריסקו כמות נכבדה של זיתים  ,הופעלו בכוח מנוע דיזל אנגלי מתוצרת  . Robsonהתמסורות
שהפעיל המנוע הונחו בתוך תעלות שהותקנו ברצפה  ,כדי שלא יפריעו לעבודה  .על הקיר הסמוך

נתלה מיכל הסולר  .על גג המבנה היה מיכל למים  ,שזרמו למטה בצינור אנכי  ,קיררו את המנוע ,

והועלו בחזרה למיכל  .בחדר שבמרכז האגף המערבי

( ) 13

נבנו תאים ( שהם כיום הרוסים ) בעומק

כמטר אחד  ,ובהם אוחסנו הזיתים שהובאו לבית -הבד  .בהם גם נמדד נפח הזיתים  ,שכן בית  -הבד
שירת חקלאים רבים  ,ואלה שילמו לבעליו כעשרה אחוזים

מהתוצרת .

לאחר פריכת הזיתים הועבר הרסק לכבישה בחדר נפרד ( . ) 4
מאבנים  ,ועליו מילאו אקלים

ברסק .

3

בפינה אחת שלו נבנה שולחן

העקלים העשויים מסיבי תמר  ,יוצרו במפעל

עצירת השמן בוצעה בשני מכבשי ברזל צרפתיים מתוצרת  , Lobinכפי שמעידה

מיוחד בלוד .

הכתובת עליהם .

הם הופעלו ידנית בעזרת גלגלי שיניים  -מערכת אחת ללחיצה העיקרית  ,ומערכת נוספת ללחיצה

משנית  ,עדינה יותר  .המכבשים הופעלו בידי שניים4שלושה אנשים  .בכל מכבש טענו כ  30 -עקלים
מלאים  ,והכבישה ארכה כחצי שעה  .הנוזל שנסחט נאגר במכלי פח בנפח  30ליטר כל אחד  ,ומהם
הועבר לחביות להצללה למשך

כ 12 -

שעות  .לאחר מכן נאסף השמן  ,שצף על פני המים  ,והועבר

לפחים או לכלי חרס מיוחדים  .את ה ? 9ת ( שאריות הזיתים )  ,שעדיין נותרה בה כמות קטנה של

שמן  ,אחסנו בחדרים הסמוכים (  ) 13עד מועד הטיפול הנוסף בה ( להלן ) .
תת  -קרקעיים (  , ) 5שבהם אחסנו כמויות גדולות של שמן  .הגדול בהם  ,שפתחו סמוך למכונת קילוף
ובית -הבד של
בבית  -הבד היו גם מיכלים

השומשום (  , ) 7נפחו למעלה

מ 100 , 000 -

ליטר  .אזור לוד היה עשיר במטעי זיתים ,

חסונה עיבד לעתים כמחצית היבול של האזור  ,וייצא שמן גם

4

למצרים .

1711
נ
4

עקל  -סל קלוע מסיבי תמר או מעלעליו  ,מגמא או מחומר דומה  ,שבו הונחו זיתים מרוסקים ונכבשו כדי
לסחוט מהם את השמן ( נדה מה ע " א  -ע " ב ) .

אטלס ישראל  ,ירושלים תשט " ז  ,מפה 11א 8 /

. 106 - 105

;

.

אורה וקרט  ,לוד  :גיאוגרפיה היסטורית תל  -אביב

 , 1977עמ ' , 95
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מפעל השומשום
מערכת מיתקנים זו תופסת ארבעה חדרים במרכז המבנה  ,כיוון שחלק ממרכיביה הופעל ככוח

המנוע שנזכר לעיל  .מזרעי השומשום  ,שנרכשו בלוד  5ובגליל  ,יצרו כאן טחינה ושמן .

6

לאחר ניפוי

בכברה השרו את זרעי השומשום במים רוויים במלח בבריכה המלבנית  -הגדולה בקבוצת
הבריכות המטויחות

()6

-

אשר במרכז האולם  .לאחר שעות אחדות הועברו הזרעים למכונת

הקילוף ( - ) 7דוד ברזל ובו להבים שהונעו בכוח המנוע בעזרת תמסורת של גלגלי שיניים .
השריה נוספת במי מלח  ,באחת משתי הבריכות הקטנות (  , ) 6גרמה לקליפות לצוף על  -פני המים .
הקליפות הושלכו למיכל העגול הסמוך  ,והזרעים נשטפו במים מתוקים בבריכה הקטנה

השנייה .

השלב הבא היה קלייתם בתנור בנוי אבני גזית (  , ) 8המזכיר בצורתו תנור לאפיית פיתות  ,עד
שהשחימו  .אז נטחנו הזרעים בריחיים אופקיים ממונעים (  , ) 9הדומים לריחיים של קמח  .מעל
179
5

6

וקרט
ש'

חיי

( שם ) ,

עמ '

. 94

אביצור  ,אדם ועמלו  :אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ  -ישראל  ,ירושלים

יום  -יום בארץ ישראל כמאה התשע עשרה  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ ' . 255 -254

 , 1976עמ ' ; 94

הנ " ל ,

איתן איילון

הריחיים הותקן מיכל פח שממנו נשפכו הזרעים אל בין אבני הריחיים  ,והטחינה שהופקה מהם
זרמה לתוך כלי שהוצג לרגלי המיתקן  .הטחינה שלא נמכרה שימשה חומר גלם להפקת שמן

שומשום  .היא הוכנסה למיכל אבן הסמוך לתנור הקלייה (  , ) 8ונדרכה ועורבבה ברגליו היחפות של
אחד העובדים  .בפעולה זו הופרד השמן מהפסולת ; השמן נשאב בדלי והפסולת שימשה מאכל
לבהמות

,

ליד מיכל האבן ישנה דלת שאפשרה גישה למפעל השומשום בלי להפריע לעבודת שאר

המיתקנים .
המסבנה
המסבנה מוקמה באולם התופס שני חדרים באגף המזרחי של המבנה  .היא פעלה רק שנים ספורות ,

עד שהבניין נפגע ברעש של שנת . 1927

בני שיחנו ממשפחת חסונה  ,יעקוב ומוסה  ,כבר לא זכו

לראותה בפעולה  ,וסיפרו על אופן העבודה בה ממקור

שני .

8

המיתקן העיקרי במסבנה היה דוד מתכת ענק מדופן באבנים (  , ) 10שבו עורבבו כמויות ניכרות

של שמן  -זית באיכות ירודה ( אשר הופק בכבישה שנייה של הגפת ) וסודה קאוסטית  .אלה הורתחו
בדוד במשך כשבוע ימים  ,באש שהוזנה בשאריות הגפת  ,שעדיין הכילו כמות קטנה של

מעבר תת  -קרקעי מיוחד

( ) 11

הוליך אל תא הבעירה

( ) 12

שמן .

המצוי מתחת לדוד  ,ובו הזין פועל את

האש בגפת  .ארובה  ,שהותקנה בפינה הדרום  -מזרחית של האולם  ,סילקה את העשן אל הגג  .בגמר
הבישול יצקו את הסבון הנוזלי על רצפת הקומה השנייה ( כיום  -גג המבנה )  ,בשכבה שעובייה

סנטימטרים אחדים  -כעוביין הרצוי של קוביות הסבון  .לאחר יומיים עד ארבעה ימי ייבוש תתכו
את הסבון לקוביות  ,החתימו אותן בסמל המפעל בעזרת פטיש מיוחד  ,וערכו אותן ב ' מגדלים '
לייבוש נוסף  ,שנמשך שבועות

אחדים .

9

רוב הסבון שווק בארץ  ,ומיעוטו נמכר

במצרים .

סיכום
מפעל השמנים הגדול של משפחת חסונה בלוד משקף שני תהליכים יסודיים שהתחוללו בתעשייה
הארצישראלית במחצית השנייה של המאה הי " ט ובראשית המאה העשרים

א.

:

0ן

המעבר למיכון מודרני  ,שבמהלכו החליפו מנועים את הבהמות  ,מכבשי ברזל ידניים

( ובהמשך  -מכבשים הידראוליים ) את מכבשי העץ  ,סודה קאוסטית שימשה בייצור סבון במקום
אפר צמחים וסיד ,

וכדומה .

ב  .ריכוז מפעלים אחדים תחת קורת גג אחת  ,תוך ניצול כוחו של המנוע להפעלתם  ,בעיקר

כאשר כל מיתקן תפקד רק פרק  -זמן קצר

בשנה .

בכפרים ערביים רבים ניתן לראות מפעלים

משולבים  ,כגון בית  -בד וטחנת  -קמח  ,סמוכים זה לזה במטרה לכסות את ההשקעה הראשונית
הגדולה ברכישה וכהתקנה של

( ) ן12

7

המערכת .

על  -פי אביצור  ,אדם ועמלו  ,שם  ,הופק השמן לאחר הדריכה בעזרת מכבש עץ קטן  ,אולם במפעל של חסונה לא
היה מיתקן כזה  .חלבה  -מוצר  -לוואי אחר של שומשום -

לא הופקה במפעל זה .

8

ראה  :אביצור  ,אדם ועמלו ( שם )  ,עמ '  ; 185 - 184הנ " ל  ,חיי יום  -יום ( שם )  ,עמ '

9

 . 61 - 97קק 1989 ,

10

ש ' אביצור  ,חרושת המעשה  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '

. Cambridge

.

. 265 - 264

 Ottoman Jeru~ a/emחן 14 . Cohen Economic Li/e
, 213 - 169

ובעיקר עמ '

. 193 - 190

הארות והערות

.

למשפחת חסונה היו מפעלים קטנים נפרדים  ,ובהם בית  -בד ומיתקן לעיבוד שומשום המבנה

המתואר כאן נרכש על  -ידה בראשית שנות העשרים במטרה לשכלל את המפעל ולמכן אותו  ,מצד
אחד  ,ולאחד בתוכו את כל המפעלים  ,תוך חסכון בהוצאות הייצור  ,מצד אחר  .ואמנם  ,מנוע הדיזל

הניע את המפרכה ואת המיתקנים לעיבוד השומשום כאחד  .חסכון נוסף הושג בשימוש בגפת ,
שנותרה לאחר כבישת הזיתים הראשונה  .כיוון שבעונת המסיק פעל בית  -הבד בקצב מואץ ביותר ,
כדי שהזיתים הבשלים לא יתקלקלו  ,אוחסנה הגפת מיד לאחר העצירה הראשונה במחסנים רחבי
הידיים שבבנינן

( . ) 13

בגמר עונת הכבישה  ,שנמשכה חודשיים או שלושה  ,החלו בתהליך איטי של

כבישה שנייה של אותה גפת  ,לאחר שהושרתה במים חמים  .בתהליך זה הופק שמן נוסף  ,באיכות
נמוכה  ,ששימש בעיקר לייצור סבון במסבנה

הסמוכה  .י

!

כבישה שנייה זו נמשכה לעתים

ארבע  -המישה חודשים  ,ובסך  -הכל פעל בית  -הבד עד שמונה חודשים בשנהבי שילוב המפעלים
אפשר  ,אם  -כן  ,חסכון כפול  :הפעלה של מכונות אחדות במנוע אחד ושימוש בתוצרת של מפעל
אחד כחומר גלם במיתקן

הסמוך .

מפעל השמנים של חסונה הוא דוגמה מרשימה להתפתחות התעשייה הפרטית בארץ בעת

החדשה  .צורתו המרשימה של הבניין עצמו והתחכום שבו הותקנו ובתוכו כל מרכיבי המפעל
מוסיפים גם הם לייחודו של

המקום .

11

הפקתו של שמן זה  ,בכבישה שנייה ( אם כי כימית ולא מכנית ) של הגפת  ,עמדה במרכז הקמתו של בית  -החרושת

12

' חדיד ' בידי נחום וילבוש בבן  -שמן שליד לוד (  . ) 1906ראה
לעניין זה יש השלכות גם על הבנתנו את אורח פעולתם של בתי  -בד קדומים  ,דוגמת הריכח המרשים של למעלה
:

אכיצון ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 45 -44

ממאה בתי  -בד משלהי תקופת הברזל בתל מקנה שבשפלה  .לאחרונה הועלו הצעות שונות  ,שלפיהן שימשו
מיתקנים אלה לעבודות נוספות שלא בעונת המסיק  ,כגק להפקת תירוש מענבים או לייצור אריגים וצביעתם  .כל

זאת בהנחה שבלתי סביר שמיתקנים כה רבים פעלו רק חודשיים  -שלושה בשנה  .יש לשקול הצעות אלה הן עקב
הבעיה להפיק באותן מערכות מוצרים השונים זה מזה מבחינה כימית  ,ובהם מוצרי מזון  ,והן לאור האפשרות ,
שהועלתה כאן  ,להשתמש בבתי  -הבד תקופה ארוכה הרבה יותר מהנראה לנו במבט ראשון .

ווו ר

שבטי הבדווים בעמק בית  -שאן

בשלהי השלטון העות ' מאני
אבשלום יעקבי

טוענת איריס

ן

במאמרה ' שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית שאן בשלהי השלטון העות ' מאני '

אגמון  ,כי הנתונים שמסרו מחמד רפיק אל  -תמימי ומחמד בהג ' ת  ,בספרם ' ולאית

בירוח '  ,אודות

אוכלוסיית שבט אל  -ע ' זאויה אינם נתרנים מדויקים  ,ויש לראות בהם רק סדרי  -גודל .
בהג ' ת ותמימי אמדו את אוכלוסיית

אל  -ע ' זאויה בשנת  1915ב 2000 -

נפש  ,אך הביאו בספרם גם

את האומדן שמסר להם ראש השבט  ,ולפיו מנה השבט שלושה  -ארבעה אלפים נפש  .לדברי אגמון
עצם הפער בין נתונים אלה ממחיש את הוסר הדיוק של הנתונים הדמוגרפיים באותה תקופה ,
ובעיקר אלה המתייחסים לאוכלוסייה

שבטית .

2

על  -פי המספרים שמסרו בהג ' ת ותמימי מנו כל שבטי עמק בית -שאן כ  7000 - 6000 -נפש  ,ועל -פי
תוצאות מיפקד אוכלוסין שערכו שלטונות המנדט הבריטי בשנת

, 1922

מנו פחות

מ  6000 -נפש ,

ובכללם תושבי כפרים שלא השחייכו לארבעת השבטים שאליהם התייחסו בהג ' ת ותמימי באומדנם .

מהשוואת נתונים אלה מסיקה אגמון  ' ,כי האומדן שמסרו בהג ' ת ותמימי הינו מהימן יותר  ,אך גם

הוא היה אולי גבוה מהמציאות ' .

3

יש להעיר על כך  ,שהנתונים של מיפקד

1922

אינם כוללים את אוכלוסיית עבר  -הירדן  ,שנותקה

מעמק בית  -שאן המערבי על  -ידי הכרזת המנדט הבריטי וניתוק עבר  -הירדן המזרחי מהמערבי  ,ואילו
הנתונים שמסרו בהג ' ת ותמימי התייחסו לאוכלוסיית שבט אל  -ע ' זאויה בשני עברי הירדן .

בהג ' ת ותמימי מזכירים  ,כי בביקורם בשבט פגשו את האמיר בשיר  4 .כידוע לכל תושב בית  -שאן
נשנות השלושים

והארבעים ,

האמיר בשיר  ,המוזכר אצל בהג ' ת ותמימי כשיח ' של שבט אל -

ע ' זאויה כולו  ,היה תושב עבר  -הירדן המזרחי  ,אם  -כי היו לו אדמות גם כעבר  -הירדן המערבי  .הוא
שלט על חלקו הדרומי של האזור  ,מדרום לגשר שיח ' חוסיין  ,ובשטח שמצפון לגשר שלט האמיר
מחמד צאלח  .ברור  ,אם כן  ,שהמספרים שמוסרים כהג ' ת ותמימי מתייחסים לתושבי אל  -ע ' זאויה על
כל חלקיו

 11:2ו
1

ראה

:

:

( א ) האוכלוסייה שבעכר  -הירדן המירחי

קתדרה .

2

שם .

3

שם  ,עמ '

4

שם  ,עמ ' 101

 ( 45ספטמבר

עמ ' . 93
. 94
.

. ) 1987

עמ ' . 102 - 87

בראשות האמיר

בשיר ,

( ב)

האוכלוסייה

הארות והערות

שבעבר  -הירדן המזרחי בראשותו של מחמד צאלח  ( ,ג ) האוכלוסייה בעבר  -הירדן המערבי  ,מזרחית

לבית  -שאן ודרומית לנחל חרוד .
היקפו זה של שבט אל  -ע ' זאויה מצטייר מהרצאה שנשא מוכתר מעוז  -חיים  ,רפי
בפברואר

טהון  ,ב 23 -

: 1939

שבט הרזאויה שוכן משני עברי הירדן ומורכב משלש קבוצות  ,בראשן שלשה שיכים .

הזקן שבהם  ,אמיר בשיר  ,שבימי עליתו היה ידוע כשודד אמיץ  ,כיום כבר זקן מאד  ,ואם
כי הוא מרכז סביבו הרבה משפחות  ,הרי השפעתו האישית קטנה בשל זקנתו .
השני  -מוחמד צאלח  ,שאף הוא נמצא בעבר הירדן  ,השפעתו רבה בסביבה  .והשפעתו
על מהלך הענינים מיום בואנו היתה רבה בעיקר בארגון הכנופיות וסדור ההתנפלויות

בעיר ובישובים החדשים בבית  -שאן .

מוחמד  ,השיך השלישי של השבט  ,שוכן בעבר המערבי של הירדן  ,הוא נכדו של

זינאתי ,

שכבש את הסביבה בכח  ,גרש וצמצם את גבולות שני השבטים השכנים  ,והקים את
המשפחה הגדולה הידועה לנו כיום .

5

השתייכותם של הבדווים  ,שהיו תחת שלטונו של מחמד צאלח  ,לאל  -ע ' זאויה עולה גם ממסמך של
שירות הידיעות של ' ההגנה '  ,שבו נזכר קרב שהתפתח בעקבות התקפה של כגופיית בדווים על

חורשי מעוז  -חיים ביום

12

באוקטובר  . 1938בקרב זה נהרגו גם

( שבט הרזאויה המתגורר בעבר

הירדן ' ) .

'  12בדואים מערב מוחמד צאלח

6

ץ1ץ11

5

הדברים מובאים מתוך יומן קבוץ מעת  -חיים

6

מסמך ש " י  ,ת  /א מס '

. 47

מס ' , 253

מיום

1939

. 25 . 2 .

תשובה למגיב
איריס אגמון

אבשלום יעקבי צודק

בטענתו ,

כי נתוני מיפקד האוכלוסין שנערך בשנת

לאוכלוסיית אל  -עז ' אויה שישבה ממערב

לירדן ,

בעוד

1922

מתייחסים

נתוני בהג ' ת ותמימי מתייחסים גם

לאוכלוסייה שישבה ממזרח לו  .אך יש להביא בחשבון שהשבט  -על חלקיו השונים  -לא ' ישב '

אלא נדד בין שני עברי הירדן  ,ועובדה זו גם צוינה על  -פי בהג ' ת ותמימי  1 .למעשה  ,אופייה הנומאדי
של אוכלוסייה זו היא אחד הגורמים העיקריים להערכתי שהנתונים הדמוגרפיים  -הן של בהג ' ת
ותמימי והן של מיפקד

- 1922

אינם מדויקים  .כיוון שמדובר באוכלוסייה נודדת  ,השאלה היא  ,אם

בעת שנאספו הנתונים  -על  -ידי בהג ' ת ותמימי ועל  -ידי הבריטים  -נמנו כל בני השבט

?

אולם

איננו יכולים לברר באילו מקרים התקרבו למטרה זו יותר ובאילו פחות  ,ועל כן עלינו להתייחס אל

הנתונים כאל סדרי  -גודל בלבד .
לאור דבריו של יעקבי  ,כי מחמד צאלח עמד בראש אחד הפלגים של אל  -עז ' אויה  ,יש לראות את
הנתונים של בהג ' ת ותמימי כמתייחסים גם אל אוכלוסייה זו .
מדבריו של יעקבי לא הבנתי מהי טענתו בדבר גודל אוכלוסיית השבט  .אם מנתה  ,לדעתו ,
4000 - 3000

נפש  ,כי אז אין בהערותיו כדי לאשש טענה זו  .יתרה מזאת  ,הפער בין

3000

בו כשלעצמו הוכחה לכך שאין לפנינו נתונים מדויקים  ,אלא רק סדרי  -גודל  .אם

ל  4000 -יש

מנתה  ,לדעתו ,

נפש  ,הרי זו גם דעתי .

2000

במאמרי ציינתי  ,כי אם נקבל מספר זה  ,ייווצר יחס של

1: 5

בין מספר הנפשות בשבט לאומדן

מספר האוהלים  2 .אך מאז נכתב המאמר מצאתי  ,כי במחקרים על שבטים באזורים אחרים באותה
תקופה הוערך יחס זה כיחס סביר  ,והערכה זו מחזקת את המסקנה שהנתון של

2000

נפש הוא אומדן

סביר .
אולם עדיין זהו אומדן בלבד  ,וכל שניתן לומר

עליו ,

שהוא קרוב יותר מאחרים לגודל

האוכלוסייה כפי שהיה  .ריבוי הנתונים השונים לגבי אותה אוכלוסייה  ,הפערים הגדולים

ביניהם ,

שיטות הפקידה והמגבלות שהיו עליה בתקופה זו  -כל אלה אינם מניחים לבסס מסקנה אחראית
מלבד זו ש ' אין לראות בנתונים הדמוגרפיים המובאים בדיון זה אלא סדרי  -גודל בלבד ' .
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evolved  תןthese two areas _

Dov Gavish
The Australian War Memorial
The War Memorial  תוCanberra ן5 the
H1
aim Gol -אש

Australian natlon

Two New Sources from Titus Tobler 's

Two newly-found

archival sou

dealing with

Tobler 's scientific work provide  חבexample of
his working methods

.

sclentific exactitude

scholarship

.

.

years

.

.

.

The manuscript

"

תו

8

the

8

euseum which exhibits

or

8

documentary records of the
1982 the library became

the Australian War Memorial Research Centre .

During ב

"

5 ] 1 10 that Centre , the author

vvas able 10 explore the mass

0]

material

brought back by the Australians from

National Library of Prussian Cultural

Palestine after the two World Wars . The

Possessions ]  חWest Berlin . The second

materlal includes officlal printed and wntten
records

document ן5  פcollection or 46 pages or
handwritten texts

drawings

.

.

mensurements

.

sketches

.

and maps from Tobler' s second visit

10 Palestine חן

1845 . וורד5 material ן5  תןthe

manuscripts department of the Bavarian

1187

wartime , both overseas

relics of wars involving Australians , and

Australian forces . חו

and

collecting additional references חן

' working volume

commemorative area

library

and proof of his

. Tobler outlived his 8 ] 6~] אסון--ap/lia by
Geog~ uphica Pa/a (*sri/lae published  תן1867

reliability

"

תו

and  זבhome . The Memorial houses ב

Legacy

1 ח

tribute 10 those who died

serving their country

.

personal papers , manuscripts

photographs , aerlal photographs

.

.

films

maps ,

.

and

pictures drawn by some of Australia 's best known artists .

Abst ~ ucu edited 6 יוPl 'iscilla Fishnlan

,

Ivrit
Jewish
belvrit
people
teaching
, including
method
the creatlon 0 the
has often been

historical source - ] 15 credibility and
reliability . The fact that Ben-Gurion
never

understimated . ) (  מthe
institution
100 אזanniversary
Of which of
Va 'ad halashon , 8מ
Ben

refrained from recording  חוhis diaries serlous ,
and sometimes embarrassing , incidents that

Yehuda was

8

founder, the year 5750

occurred during the 1948 war , serves as proof

) 1989 / 1990 ( has been declared 'Hebrew
language Year ' . 1 ] ז5 fitting , therefore , ז0
verify the facts regarding his work as

8

Hebrew teacher and his genulne role  תוthe
development of Hebrew language teaching .
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