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ההשפעה הצרפתית בארץ  -ישראל היא נושאם של מספר מאמרים בחוברת זו  .יעקב שביט בוחן את
ההשפעה של רוח צרפת ושל תרבות צרפת ביישוב היהודי החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה .
סוכני התרבות הצרפתית היו חברת כי " ח והבארון רוטשילד  ,אשר בסיוע משטר הפקידות השפיע על מכלול
ההוויה החברתית והתרבותית במושבות שבחסותו  .למרות השפעה זו לא זכתה התרבות הצרפתית
ולשונה לדומיננטיות ביישוב  .המתחרה העיקרית בה היתה התרבות הגרמנית  ,שהופצה במסגרת רשת
חינוך ענפה  .סיום משטר האפוטרופסות במושבות הביא לירידת ההשפעה הצרפתית  ,ועם הכיבוש הבריטי
זכתה התרבות האפלית לכתר

הבכורה .

ואולם במישור האידאולוגי  -העקרוני נבחרה העברית כשפת

התרבות הלאומית .
יונתן פנסלר בוחן את מקומה של ההשפעה
הבארון

רוטשילד ,

הצרפתית בהתיישבות החקלאית היהודית בארץ  -ישראל .

כי " ח ויק " א ביקשו להגשים בארץ  -ישראל אידיאל צרפתי  -יהודי לחינוך

לחקלאות ,

ובעקבות זאת חדרו דגמים חקלאיים צרפתיים ליישוב היהודי הכפרי  .אולם דגמי החינוך החקלאי שאימצו

לעצמם עשויים היו להצליח רק במסגרת פוליטית של מדינה  ,וכיוון שפעילותם בארץ  -ישראל נוצדה
להביא התחדשות ליהודים כפרטים או כקהילה  ,לא עלה

בידם למצות את היתרונות שבשיטות חינוך אלה .

יורם מיורק בוחן באור חדש את דרכו של אמיל מאירסון בתנועה חיבת  -ציון בצרפת ואת פעילותו
במסגרת חברת יק " א למען ההתיישבות בארץ  -ישראל .
פותח את החוברת מאמרו של אדם זרטל  ,הדן בשתי מצודות רומאיות בלתי ידועות בבקעת

היררן .

הנסיבות ההיסטוריות והממצאים באזור מצביעים על תפקידן העיקרי כמצודות דרכים  ,שהיוו אולי חלק
מהמערך הצבאי שהוקם במסגרת המאבק לדיכוי מרד בר  -כוכבא  .שרה כוכב בוחנת את הרקע לתמיכה

ולהתעניינות של אישים משכבת העילית בחברה האנגלית ביהודים ובשיבתם לארץ  -ישראל  .היא
מתמקדת במערכת

האמונות  ,שרווחו בכנסייה האוונגלית  ,לגבי הנבואה המקראית  ,ובאופן שבו השפיעה

ההתעניינות בנבואות על התגבשות הציפיות כלפי היהודים וכלפי מאורעות שהיו אמורים להתרחש בארץ
הקודש .
שני מאמרים עוסקים בכפר

אבו  -גוש  .חיים

גורן עוסק במוסדות הנוצריים הצרפתיים שבו  .הוא מציג

את הנסיבות ההיסטוריות שבהן הוקמו  ,ומתאר את בניית הכנסיות ואת רכישת השטחים במקום על  -ידי
הצרפתים החל במאה הי " ט  .יוסף גלם דן בשינויים בבעלות על הקרקע באזור הכפר  ,למן שלהי המאה

הי " ט  ,ובשינויים בשימושי

הקרקע  ,שנבעו

מההשפעה העירונית  ,מהתפתחות ההתיישבות ומהחקלאות

המודרנית  .מלבד הצרפתים  ,היו היהודים רוכשי האדמות הגדולים באזור  ,ועל חלק מאדמות אלה הוקמו

היישובים קריית  -ענבים  ,מעלה  -החמישה ונווה  -אילן  .חנינא פורת דן בהתיישבות בנגב החל בעליית
הנקודות בסתיו

1946

11

ועד פרוץ מלחמת העצמאות  .הוא סוקר בפירוט את התהליך הפוליטי וההתיישבותי

כרקע להכללתו של הנגב בשטחה של מדינת

ישראל .

מדינת ישראל זקוקה היתה לדגל עם הווסדה  .האם לאמץ את הדגל הציוני וצבעי התכלת והלבן

?

ושמא

את רעיון שבעת הכוכבים של הרצל ? על הלבטים והדיונים סביב עיצובו וצורתו של הדגל כותב אלכסנדר

מישורי .
במדור ' עם הספר ' דן מוטי זלקין בספרו של אריה ל

בקיבוץ הדתי ' .
יהושע קניאל

'
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שתי מצודות רומיות בלתי
ומקומה של קואביס

 -ידועות בבקעת הירדן

אדם זרטל

ן

המערך הצבאי הרומי והביזנטי בארן  -ישראל נחקר רבות למן תחילת המאה ,

אך כל העת עולות

תגליות חדשות בנושא זה  .למבנים צבאיים תכונה מיוחדת  ,שניתן לעמוד באמצעותם על דרכו

ומדיניותו של השלטון באותה עת  .עיקר המבנים הצבאיים נשתמרו בנגב ובעבר  -הירדן המזרחי ,
ואפשר  ,לדעתי  ,לחלק את המבנים הללו למצודות מסוגים שונים  ,שנועדו לשמירה על הדרכים
ולשם נוכחות  ,למחנות צבא קבועים ולמחנות

מצור .

במסגרת סקר הר  -מנשה  2 ,העוסק בחקירת השליש הצפוני של ההר המרכזי של ארץ  -ישראל ,
נחקרו שתי מצודות רומיות בלתי  -ידועות  ,העשויות לתרום להבנת המערך הצבאי הכולל של

האזור ותוואי הדרכים  .הדמיון בתוכנית בין המצודות לבין עצמן  ,מיקומן המיוחד והדמיון הרב
שביניהן לבין המצודות הרומיות הידועות  -כל אלה מתירים להציע ששתיהן משתייכות לסוג
של מצודה בינונית מסוג קסטלום  ,והן מן המצודות השמורות ביותר מסוג זה באתן  -ישראל

המערבית .

3

חקר מצודות אלה עשוי לתרום גם להבנת הגאוגרפיה ההיסטורית של בקעת  -הירדן ,

שנחקרה עד עתה רק

מעט .

המצודה בחורבת חירף
המקום הקרוי במפות חורבת ח ' ירף ( נ " צ

תשכ " ח .
1

) 2001 1762

פורסם לראשונה בסקר החירום שנערך בשנת

האתר אינו נזכר בסקר הבריטי ואף לא אצל ויקטור גרן  ,שסייר הרבה

4

במחקר מערך המצודות החלו ר " א בריגוב וא ' דומשבסקי שעסקו במצודות שבעבר  -הירדן  ,ראה
Arabia , 1 - 111 , Strassburg 1904 - 1909

1- ovmclaק

Die

von Domaszewski ,

 4 .גש

השלושים עסקו בנושא זה פ ' פראנק וא ' אלט  ,ביבליוגרפיה לעבודותיהם ראה  :מ ' גיחון ,
ארץ  -ישראל  ,יב ( תשל " ה ) ,

1990
2

באזור .

עמ ' . 166 - 149

"

וראה לאחרונה 1) 0111 1! :

. BrUnnow

:

R. E .
בשנות

' אתרי הלימם בנגב ' ,

oftheEmpire: The

'

Isaac ,

8.

1 the Easr , Oxfordל Army

סקר הר  -מנשה הוא פרויקט אזורי הכולל סקר וחפירות  ,שמטרתו לחקור את

2000

הקמ " ר של נחלת

גבולות הסקר הפ הירדן  ,עמק  -יזרעאל  ' ,דרך הים '  ,נחל  -קנה ונחל  -תרצה  .הסקר מתנהל משנת

מנשה בהר .

1978

בראשותו

של המחבר ובסיועם והשתתפותם של נ ' מרקם ( סגן מנהל )  ,צ ' לדרמן  ,ד ' עיטם  ,ע ' שקד  ,ש ' חשמן  ,תמר חרפ " ק ,
מירב חופי  ,יסמין בר מאור  ,ליאה פרדו  ,נטלי מסיקה  ,ש ' סנדר  ,י ' רנד ואילנה גונן .
3

4

ראה  :גיחון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 151ושם ספרות לעניין המינוח  .לפי נתוני גיחון היו רוב המצודות בנגב קטנות
ממידותיהן של המצודות בבקעת  -הירדן .

ראה

:

" גופנא וי ' פורת  ' ,הסקר בארץ אפרים ומנשה '  ,מ ' כוכבי ( עורך )  ,יהודה  -שומרון  -גולן  :סקר ארכיאולוגי

בשנת תשכ " ח  ,ירושלים תשל " כ  ,אתר

179

ועמ ' . 228 - 227

הסוקריפ עמדו על כך שהאתר הוא חצר גדולה מוקפת

חדרים  ,ואף הציעו כי ' ייתכן  ,כי החצר היא תחנת דרכים לצד הדרך יריחו -

בית  -שאן ' .
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שתי מצודות רומיות בבקעת הירדן

 הירדן ,המצודה נמצאת על שלוחה רחבה  ,היורדת מרמת ספר המדבר מזרחה אל בקעת
 הירדן וכןכקילומטר אחד צפונית לארגמן  .ממנה תצפית נאה אל הבקעה שממזרח וממערב לנהר
בו קירמיקה
אל כביש יריחו  -בית  -שאן שמצפון לג ' יפטליק  .במסגרת המחקר נמדד האתר  ,נאספה

אחד .

רבה ונמצא מטבע

השלוחה שעליה נבנתה המצודה מסתיימת בדרום במצוק תלול  ,והיא מתחברת
המצודה היא ריבוע שצלעותיו אינן שוות

:

אורך הצלעות במערב ובצפון

56

למערב באוכף .
הצלע

מטר  ,אורך

ר.

המזרחית  54. 5מטר ואורכה של הדרומית  66 . 5מטר  .שטחה הפנימי של המצודה  3 , 400מ "
ומחברים
במערב ובמזרח נמשכים שני קירות המצודה דרומה מעבר לפינות עד לשפת המצוק ,
קיר
אותה אליו  .כך נוסף לה שטח בן  2 , 400מ " ר  .בין הקירות שחיברו את המצודה אל המצוק נבנה
שטח ' נוסף ,
נוסף  ,המקביל לצלע הדרומית של המצודה ומרוחק ממנה  12מטר  .קיר זה יצר ' תא
ארוך וצר  ,שייעודו אינו ידוע .
המצודה עצמה היא חצר פנימית גדולה מוקפת חדרים מסוגים שונים  ,הצמודים מבפנים אל
הקיר החיצוני  .רוחבו של קיר זה

.

1 2

מטרים בקירוב  ,והוא נבנה מאבני  -גוויל גדולות שנחצבו

בסביבה  -חלקן גיר קשה מעידן האיאוקן וחלקן קונגלומרטים
שסותתו סיתות גס ,

.

.

%0 5 % 0 4

מקומיים .

מידות האבנים ,

 0. 6מטרים בממוצע  .כיום פזורות אבני הבנייה סביב הקירות  .לפי

גובה המפולות נראה שהמבנים היו בני קומה אחת  ,פרט למגדלים שבפינות .
בארבע פינות המצודה נמצאו ארבעה מגדלים שאינם בולטים החוצה  .מידותיהם
5 % 5

החיצוניות

מטרים בממוצע ומפולת קירותיהם גבוהה מזו של הקירות שבפנים  .מגדל נוסף נמצא במרכז

הצלע הצפונית  ,ליד אחת משתי הכניסות המשוערות  .מגדל זה  ,שכלל שתי יחידות ( חדרים או
אולמות )  ,שמידותיהן  5 % 7מטרים  ,הגן כנראה על הכניסה הצפונית  .כניסה אפשרית אחרת היתה
בצלע המזרחית  ,סמוך למגדל הפינה הדרומי  -מזרחי  .פתח חדש נוסף הובקע בצלע המערבית .
מידותיהם הממוצעות של החדרים הצמודים מבפנים לצלעות המצודה  6 % 6מטרים  .במקומות

אחדים נבנתה בתוך החצר סדרת חדרים שנייה  ,צמודה ומקבילה לראשונה  .סדרות כאלו נמצאו

ליד הפינה הדרומית  -המערבית  ,בחלקו המזרחי של הקיר הדרומי ולכל אורכו של הקיר המזרחי .
חשיבות יתרה נודעה לתחום שבין המגדל שליד הכניסה הצפונית לבין הפינה הצפונית  -המזרחית .
שטח התחום המדובר  240מ " ר  ,והוא כולל אולמות אורך וחצרות צמודות  .סמוך לפינה הצפונית -
המערבית של המצודה יוצאת אל תוך החצר מעין ' שלוחה '  ,הכוללת  9חדרים  .במצודה כולה
אותרו לפחות

72

יחידות ארכיטקטוניות ( חדרים או

חצרות ) ,

ששטחן הבנוי הכולל מגיע

ל 1 , 900 -

מ " ר בקירוב  .חישוב ממוצע של מספר האנשים  ,שעשויים היו לגור דרך קבע במצודה זו  ,עולה
למאה

לפחות .

5

מרדכי גיחון משייך מצודה זו עם מגדלי פינה פנימיים  ,שאינם בולטים  ,לתת  -טיפוס מיוחד ,
6

שקיומו בתקופה הרומית  -הביזנטית לא הוכח  ,לדעתו  .נראה שזהו בדיוק המקרה שלפנינו ,

ויש

כאן משום עדות לקיומו של הטיפוס ואף לזמנו המשוער .
5
5

לחישובי אוכלוסייה ראה  :מ ' ברושי ור ' גופנא  ' ,אוץ ישראל בתקופת הברונזה התיכלה  , ' 11קתדרה  ( 31 ,ניסן
תשמ " ד )  ,עמ '  . 5 - 4וכן  the Roman -Byzantine :ת ] 4 . Broshi , ' The Population of Western Palestineן
 . 1 - 10קק Period ' , BASOR 236 ) 1980 ( ,

6

ראה  :מ ' גיחון  ' ,מצודת החצר הקטורה הרומית בארץ ישראל '  ,אוץ  -ישראל  ,יט ( תשמ " ז )  ,עמ '

. 22 - 21
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תאריכה של המצודה בחורבת חירף
ארבעה גורמים הובאו בחשבון בקביעת תאריך הבנייה המשוער של המצודה

הממצא הקירמי

:

המטבע  ,הארכיטקטורה והנסיבות ההיסטוריות  .בשתי הנקודות הראשונות נדון רק בקשר למצודה
שבחורבת ח ' ירף
הקירמיקה

:

;

שתי האחרונות חידונה לאחר תיאור המצודה השנייה .

מן החומר הרב שעל פני השטח נאספו והוגדרו כמאה שברי חרס  ,העשויים להעיד

על תאריך ההקמה המשוער ( או לפחות על התאריך המאוחר ביותר האפשרי של הקמתה ) ועל
משך קיומו של המקום  .עם זאת  ,יש לזכור כי הקירמיקה אינה יכולה לאשר את תאריך הבנייה של
מבנה זה או אחר ללא חפירה

מסודרת .

מניתוח הממצא הקירמי נראה כי המקום נוסד במאה השנייה לספירה  ,והיה בשימוש עד המאה

החמישית או השישית לספירה  .מרבית החרסים באתר זה הם שברי קנקנים אופייניים מן התקופה
הרומית המאוחרת והביזנטית  .קוטרן של הקערות המעוגלות כ  25 -ס " מ  ,הן צרופות היטב  ,צבען

אדמדם  -בהיר  ,והן מצטיינות בשפת מדף בולטת ומופשלת החוצה  ,מחורצת לעתים  .טיפוס הקערה
בעלת השפה המופשלת אופייני למאות הראשונה והשנייה לספירה  ,ומקבילותיו נמצאו ב ' מבנה

השירות ' בהרודיון 7ובשלב הרומי הקדום בעבדת .
לשפה  ,אופייני למאות הרביעית והחמישית לספירה .
8

טיפוס אחר של קערה  ,בעלת בליטה מתחת
9

לידית

ה ' מחבת ' )  ( casseroleמקבילות

בקיסריהם ובמערכות המסתור מימי בר  -כוכבא  ,שניהם מן המאה השנייה לספירה  .וי השימוש

7

6: 1

8

22 ( ,

 ! .ק 13 ( , Jerusalem 1981 ,

Netzer , Greater Herodium (Qedem

].

4 . Negev , The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda (Qedem ,

Jerusalem 1986 , nos . 152 - 154

6

9
!0

נצר

,

( לעיל  ,הערה

, )7

לוח

, 3 : 13

.7

ם ] . Netzer ) 045 . ( , Excavations

)

ש

.

4 . Adato , ' The Pottery ' , 1 . 1 . Levineן

1 . 13 : 3 - 7ק 1975 , [ 976 , 1979 : Final Report (Qedem , 21 ( , Jerusalem 1986 ,
11

.

)

ש

1) . Bar Nathan

Caesarea Maritima

ע ' קלונר  ' ,כלי חרס וחפצים אחרים ממערכות המסתור '  ,ע ' קלונר וי ' טפר ( עורכים )  ,מערכות המסתור בשפלת

יהודה  ,תל  -אביב

, 1987

איור

: 160

לוח ממצאים מס ' 1
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י
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בכלי אופייני זה נמשך לאחר מכן גם בתקופה הביזנטית  .לטיפוס הקנקן בעל השפה המופשלת
החוצה יש מקבילות ב ' ארמון הצוק ' בקיסריה  ,במכלולים מן המאות השנייה והשלישית לספירה 2 ,י
3ן

ואילו הקנקן בעל הפיה הרחבה והדופן הישרה אופייני לתקופה
המטבע

:

כאחד החדרים נמצא מטבע של העיר קיסריה מימיו של הקיסר הדריאנוס  .הוא עשוי

ברונזה  ,קוטרו

23

מ " מ ומשקלו

סראפיס

צדודית

גראם  .על פני המטבע נראית צדודית הקיסר פונה לימין ,

.

1 1 2

עטור תלתלים וזקן  ,ומסביב הכתובת

נראית

הביזנטית .

לימין ,

HADRIJANO CAES AVG :

קלאתוס ,

עטור

ומסביב

. [ IMP TRA

הכתובת

על גב המטבע

נ) עג

:

FL

1

COL

5אמאג15גם 4 .י
בהעדר תאריכים על מטבעות קיסריה ניתן רק לשער כי המטבע הונפק בסמוך לביקורו של
12
13

בר נתן ואדטו ( לעיל  ,הערה  , ) 10איור
! 15

and

(4

( Stratum

Building

. 6-1 : 3

Byzantine

'  , Implicationsלוין ונצר ( לעיל  ,הערה
14

, ) 10

מטבע זה הוא טיפוס מס '  28בספרו של קדמן

. 1957

:

Late

איור

the

Pottery from

' The

,

Adan -Bayewitz

.2: 1

Tel Aviv

Maritima ,

of Caesa /-1. ea

5ח .ן0ל)

ברצוני להודות לד " ר אריה קינדלר ממוזיאון ארץ  -ישראל ברמת  -אביב על זיהוי

The

,

המטבע .

.

(]

L.

ימ

" '

ק

מטבע העיר קיסריה

שנמצא בחורבת חירף

הדריאנוס ביהודה בשנת  129לספירה  .העובדה שבקיסריה עמד הדריאנאום  ,שהוקם לקראת
ל הקיסרן מאפשרת להניח שהמטבע הונפק בסמוך להקמתו של
מקדש זה 6 .ן פעולות

דומות לכבודו של הדריאנוס ובזמן ביקורו ידועות גם מטבריה  ,מבית  -שאן ומעזה .
מטבעות עשויים להגיע למקום זמן רב לאחר הנפקתם  ,אך מן ההתאמה בין תאריך המטבע
לתאריך הקירמיקה הקדומה ביותר באתר מותר להסיק כי המקום נוסד  ,כנראה  ,במאה השנייה

לספירה  .ראוי לציין  ,כי במצודות הלימם של ערביה בעבר  -הירדן המזרחי מתחיל הממצא
הנומיסמטי בימי דיוקלטיאנוס ,

לן

ולא נמצא שם שום מטבע מן המאה השנייה לספירה  .למרות זאת

מציעים חוקרי האזור לתארך את השלב הקדום בחלק מן המצודות למאה השנייה לספירה ואף

השנייה .

לפני כן  ,לתקופה הנבטית  .מבחינה זו עשוי המטבע לסייע לקביעת תאריך הייסוד למאה

לפני ההשוואות הארכיטקטוניות והדיון הגאוגרפי  -ההיסטורי  ,המשותפים לשתי המצודות ,
נעבור לתיאור המצודה השנייה  ,הקרובה לראשונה

בתוכניתה .

המצודה בעיראק אבו חשוש
אתר מפתיע זה שנתגלה רק לאחרונה  ,אינו מופיע כלל במפות או בסקרים קודמים  .המצודה ( נ " צ

נמצאת במרכזו של גוש הררי מבודד וגבוה למדי  ,הצופה אל בקעת  -הירדן ושולט יפה

) 2011 1843

על סביבתו  ,כקילומטר וחצי מזרחית להאחזות נח " ל חמדת

וכ 12 -

קילומטר מדרום למחולה  .הגוש

ההררי של עיראק אבו חשיש מחובר באוכף צר לרכס שממערב לו  .בוואדי צר שלצפונו ( נ " צ

נמצא סכר הבנוי אבנים קטנות מחוזקות בטיט סידי  ,והוא שימש כנראה מאגר מים

) 2008 1847

למצודה .

סכר דומה נמצא גם מצפון לאתר המעניין בחורבת ע ' רור הסמוכה  ,ואף השמות

שבסביבה מעידים על בניית סכרים קדומה כשיטה לאגירת

מים .

המצודה עצמה היא חצר גדולה מוקפת חדרים  ,שמידותיה החיצוניות

הכולל

15

.

3 6

דונמים  .צלעותיה מכוונות לרוחות השמים  .אותרו בה שני

61
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פתחים

מטר ושטחה

בנויים

:

האחד

וראה  . 21 :ק  ; ] . 1 . Levine , Roman Caesarea (Qedem 2 ( , Jerusalem 1975 ,וכן  :מ " ד הר  ' ,מלחמת בן
כוסבה '  ,מ ' שטרן ( עורך )  ,ההיסטוריה של אין  -ישראל  ,ד  :התקופה הרומית  -ביזנטית  ,ירושלים  , 1984עמ '

. 350 - 349
16

בשמו

17

וראה

:

של הדריאנוס נטבעו בקיסריה

,

צ ) 1ח 1

שי " ,

0

Reporr

 7מטבעות

בלבד .

Central Jordan : In

-

חן . The Roman Frontier-

ן4 .ט) S . T . Parker

 . 655 - 691קק  , 340 ( , Parts 1 - 111 , Oxford 1987 ,ג ; Arabicus Projecr , / 980 - 1981 (BAR Ser

"
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 .מימין
שרוחבו

6

מטרים  ,נמצא בצלע המזרחית ,

בצלע המערבית  ,הנגדית  ,ורוחבו 4

כ 22 -

מטרים .

מטר מהפינה הדרומית  -המזרחית  ,והאחר נמצא

פתח אפשרי נוסף אותר בצלע

הדרומית .

בנייתה של המצודה בעיראק אבו חשיש נפסקה זמן קצר לאחר ראשית העבודה  ,והמצודה
נמצאה נטושה וללא סימני שימוש

נג :גנג
המצודה

במקום  .האתר מציג דוגמה נאה של שיטות הבנייה של

התקופה  .בתוך החצר נמצאו לפחות שלוש ערימות של אבני בנייה
התחתונים של הקירות לא הונחו

:

המצודה בעיראק

עדיין .

מוכנות  ,וחלק מהנדבכים

הפינה הדרומית  -המערבית  ,לדוגמה  ,לא נסתיימה ,

ובמקומה נשאר פער  .ניכר שהעבודה נעשתה בעזרת צוותות  ,שכל אחד מהם עבד על קטע אחר .
הצלע המזרחית עומדת לגובה של שלושה נדבכים  ,ונראה שהצוות שעבד בה התקדם ביותר
לעומת הצוותים

האחרים .

סביב החצר המרכזית מפנים לקיר המקיף נמצאה שורה אחת של חדרים  ,שרוחבם התקני כ

מטרים .

רוב החדרים מוארכים  ,דמויי אולמות  ,ואורכם

12 - 11

מטר  .ייתכן שבניית הקירות

הפנימיים המחלקים לא נסתיימה  .לרוב החדרים פתחים בנויים  ,הפונים אל החצר .
אותרו בצלע המזרחית ,

4

בצלע הצפונית  ,הבלחי  -גמורה ,

4

5-

בצלע המערבית

ו 6-

7

חדרים כאלה

בצלע

הדרומית .

כאמור  ,בנייתו של הקיר הפנימי  ,בצלע הצפונית המקביל לחיצון  ,לא נסתיימה  ,וכך גם חלקים

בצלע הדרומית  .הבנייה יבשה  ,מאבנים גדולות מקומיות  ,מסותתות במקצת  .ייתכן שמקור האבנים
במחצבה סמוכה  ,שנתגלתה אף היא במהלך

הסקר .

במצודה לא נמצאה קירמיקה  ,ולפיכך ברור שהאתר לא היה מעולם בשימוש  .תארוכה יהיה
משוער  ,לכן  ,ותלוי בשיקולים עקיפים  .כ  200 -מטר מדרום למצודה  ,בנ " צ  , 2011 1840נמצא אתר

יישוב קטן ובו קירמיקה מתקופת הברזל

11

ומהתקופה הרומית .

מקומה של המצודה עשוי אולי לסייע להבנת שיקולי הקמתה  .המצודה בעיראק אבו חשיש
שולטת היטב בתצפית על הדרך יריחו  -בית  -שאן  ,הנמצאת קילומטר אחד מזרחה ממנה  .דרך
מקומית נוספת מתפצלת מדרך זו ועולה מערבה אל במת ההר  ,לכיוון חורבת מופייה  ,בוואדי סד

ע

ית

אדם זרטל

אלבלקאוי שמדרום לגוש שעליו נבנתה המצודה  .דומה שהשיקולים למיקומן של שתי המצודות

בבקעת  -הירדן היו בראש ובראשונה אסטרטגיים  -תצפית ושליטה על דרכים חשובות  .הגישה
אל שתי המצודות קשה למדי  ,ומכאן שהיו במיקומן גם שיקולים

הגנתיים .

תאריך הקמת המצודות  -שיקולים ארכיטקטונום
ניתן להשוות את המצודות מבחינה ארכיטקטונית אל מבנים באזורים שונים בתחומי האימפריה

 הנגב הישראלי  ,עבר  -הירדן המזרחי והמדבר המזרחי במצרים .הירדן המזרחי הם המתאימים יותר לצורך השוואה  .נשתמרו בהם מבנים צבאיים רבים שנשתייכו
ללימס של פלסטינה וללימס של ערביה  .חלק ניכר מן המבנים האלה נחקרו ופורסמו  ,ומותר להניח
שהשיקולים הארכיטקטוניים היו דומים משני עברי הירדן .
8ן

דומה שהנגב הישראלי ועבר -

כל האתרים מסוג הקסטלום באוץ  -ישראל ובעבר  -הירדן הם חצרות מוקפות חדרים מסוגים

שונים .

האתרים בעבר  -הירדן  ,הקרובים ביותר בתוכניתם למצודות הנדונות  ,הם אלחמאם

ואלמוטראב  ,זוג מצודות סמוכות לויה נובה טריאנה  ,ממזרח למעאן  ,בדרום

.

המצודה באלחמאם היא חצר רבועה ששטחה

51 5

חדרים 9 .י גם אלמוטראב הסמוכה בנויה במתכונת
ודומשבסקי  .ו2

61

עבר  -הירדן המזרחי .

מטר  ,מוקפת שורה או שתי שורות של

"
דומה .

מצודה נוספת דומה פרסמו ברינוב

20

פרקר מבדיל בין מצודות בעלות מגדלים רבועים הבולטים החוצה לבין מצודות

החסרות מגדלים כאלה  .לדעתו  ,יש לשייך את המצודות בעלות המגדלים ( המהוות רוב בלימס של

לתקופה הרומית המאוחרת  ,ואילו את אלה החסרות מגדלים  -לראשית התקופה

ערביה )

למצודות המאוחרות הוא משייך את המצודות בקאסר אלבאיק  ,ה ' צריפים ' באום

הביזנטית .
אלג ' ימל

וה ' פונדקים ' באום אלואליד

ואזזביב .

אולם חוקרים אחרים חולקים על דעתו  .דיילי

22

קנדי  ,המנתח את המצודה הקטנה חסרת המגדלים בקאסר אלאסייחין שבצפון  -מזרח ירדן ,

מתארך את ראשיתה למאה השלישית לספירה ,

24

23

ולאותה תקופה הוא מתארך גם את השלב השני

של המצודה הגדולה בקאסר אלחלאבאת שבמרכז ירדן  ,שגם היא חצר ללא

מגדלים .

25

לדעתו ,

המצודות הרבועות קודמות לאלו בעלות מגדלי הפינה  .לדעתנו  ,המגדלים עצמם הוכנסו רק בימי

18

על המצודות במדבר המזרחי של מצרים ראה
Zitterkopf 4 ) S . E .
Archaeo /ogy ,

1) .

 the Eastern :תן ]( . Meredith , ' The Roman Remains

;  . 94 - 1 1 1קק י ( Archaeo/ogy , 38 ) 1952

 " Road ' , Journal ofEgyprianי41י -

01 ofEgyptianח -ואDesert of Egypt ' , 70

 the Quseirחס Stations and Towers

Sidebotham ,

 . 155 - 189קק  . 75 ) 1989 ( ,על עבר  -הירדן ראה  :פארקר ( לעיל  ,הערה  , ) 17וכן idem , Romans an (f Sal.acens : :
rhe Arabian Frontier- , Winona Lake 1986

,

History 0

ג  .יש לציין

שמצודות הדרכים במדבר המזרחי

במצרים הן בעלות מגדלים עגולים למחצה היוצאים מן החומה  .מסורת זו כמעט אינה קיימת בתחומי או

ישראל ועבר  -הירדן  ,והיא מורה על שוני בתפיסה
19

. 103 - 102

20

21

ברינוב ודומשבסקי ( לעיל  ,הערה

23

פארקר ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

"

וראה  : :סעזNol~ th-Easr 70

חז. 0ח

the

 - 113ך10

הארכיטקטונית .

. 102 - 101

שם  ,עמ '

22

ל) 1

פארקר ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

-,

,)1

א  ,איור . 538

. 102

,

) ח. 0מ the Roman

" , ,

ו
וש 1 ' 0י שא
ח 0ו .
אחthe Ground 0

 .יע

יןSel~ ies , 134

24

שם עמ ' . 113 - 112

.

25

הוא

מציע את שנת

212

, ,
10ו0

ח0

Kennedy , Archaeo/ogical Exp /orarions

D.L.

 B1 ~ zanrine Mi/iraly Instal/ations and Roadאחם The Roman

01ח , Ox[ord 1982 (BAR Inreri-

כתאריך המאוחר ביותר האפשרי  ,ראה

:

'

,,

ג

שם  ,עמ ' . 53 - 51

שתי מצודות רומיות בבקעת הירדן

דיוקלטיאנוס  ,בסוף המאה השלישית לספירה  .זאב משל וישראל רול  ,שפרסמו את המצודה בעלת
המגדלים הבולטים מימי דיוקלטיאנוס שביטבתה ,

26

מציעים  ,בדיון הקצר הנלווה לפרסום  ,סדר

כרונולוגי דומה  ,הנשען גם על ממצאיו של גיחון במצד תמר ובמצדים בבאר  -שבע ועוד  .נראה ,
לפיכך  ,שהמצודות הרבועות חסרות המגדלים קדמו למאה השלישית לספירה  ,ויש כאן עדות
מסייעת לתארוך המצודות שלנו למאה השנייה

לספירה .

זיהוי המצודות ואתרים אחרים בבקעת הירדן
כדי לנסות ולזהות את המצודות יש לעיין ברשימת המקומות הנזכרים לאורך הדרך בית

-

שאן  -יריחו  ,בזיקה לדרך זו ובעיקר בסמוך למחציתה הצפונית  .לפחות ארבעה אתרים כאלה

וארכלאיס .

נזכרים במקורות השונים בקשר לתקופה הרומית  -הביזנטית  :קוראי  ,קואביס  ,פצאליס
27

המציין אותה כנקודת גבול בין

שומרון ליהודה  .באזכור הראשון נאמר שפומפיוס חנה שם בשנת

לפנה " ס בבואו מפחל ובית -

קוראי

) ( Coreae

נזכרת ארבע פעמים אצל יוסף בן מתתיהו ,

63

שאן  .המצביא ניהל משא  -ומתן עם אריסטובלוס  ,שהיה כלוא באלכסנדריון  ,בעוד הוא עצמו נמצא
בעמק  .באזכור השני  ,הנוגע לימי המרד הגדול ( שנת

 68לספירה ) ,

יש פרטים גאוגרפיים ברורים

יותר  .אספסיינוס ירד מניאפוליס דרך מעברתא לקוראי ומשם המשיך ליריחו  .יש להניח שהמצביא

השתמש בדרך הנוחה של ואדי פארעה  ,ומכאן הקושי בהתוויית הדרך שלא בנתיב זה ע " י רול .
מקור אחר הוא מפת מידבא  29 ,שם נזכרת  KOPEOYCכיישוב בעל שני מגדלים  ,סימול לכפר .

28

30

במפה זו מופיעה קוראי מצפון לארכלאיס ולפצאליס  ,ומכאן סיוע אפשרי לזיהויה במוצא ואדי

פארעה אל מישור הירדן  .המקום נזכר אפוא בתקופה שבין כיבושי פומפיוס למפת מידבא במאה
השישית

לספירה .

ן3

,

הזיהוי המקובל של קוראי היה בתל צמדי ( תל מזאר)  ,אתר לא  -גדול בחלק הדרומי של הדלתה
 3המקום נבדק בסקר
של ואדי פארעה  ,מעט מערבה לכביש בית  -שאן  -יריחו ( נ " צ ) 1962 1710
החירום בשנת תשכ " ח  ,ולאחר מכן נסקר ופורסם בסקר הר  -מנשה .

26

33

שטחו של תל צמדי

9

דונמים ,

ראה  :ז ' משל וי ' רול  ' ,מצודה וכתובת מימי דיוקלטיאנוס ביטבתה '  ,ארץ  -ישראל  ,יט ( תשמ " ז )  ,עמ ' . 257 - 254

27

יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות יד ג ד

28

במפת הדרכים הרומיות בארץ מעביר רול את הדרך מניאפוליס לקוראי שלא בוואדי פארעה  ,והסיבות לכך אינן

ברורות .

ראה Third :

Map 140 . 12

 . 1( . ,ג

.

;

ה ב

;

הנ " ל  ,מלחמות  ,א ו ה

the Bible Lands, Roman Road System

;

,

0

ד ח א.
Geography

Historical

.

ן 4 .ט) 0 ] 1א 1 .

Century

29

ראה  ,למשל  :מ ' אבי  -יונה  ' ,מפת מידכא  -תרגום ופירוש '  ,אוץ  -ישראל  ,ב ( תשי " ג )  ,עמ '

30

שם  ,עמ ' . 140

56 - 129נ .

. 133

31

שם  ,עמ '

32

ראה  :מ ' אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארן  -ישראל  :למן שיבת ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי  ,ירושלים
תשכ " ג  ,עמ '

50 ; 124

 .ק 5 ( , Jerusalem 1976 ,

המקום נתגלה כבר בשנת

1870

Gazeteer ofRoman Palestine (Qedem ,

,

4 . Avi-Yonahן .

על  -ידי גרן  ,שהציע לו את הזיהוי האמור  ,ראה  :ו ' גרן  ,תיאור ארץ  -ישראל ,

ד:

השומרון ( א )  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '  . 160גרן הסתמך על השתמרות השם ( תל קראוא ) אך האתר שהוא מתאר
אינו זהה לתל צמדי  .בדרכו מגשר דאמיה הוא חוצה את ואדי פארעה מדרום  -מזרח לצפון  -מערב  ,ואילו תל צמדי
נמצא מדרום
33

לנחל  .ייתכן

שכוונת גרן לחורבת

ראה  :גופנא ופורת ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

; 229

מח ' רוק .

וכן ראה  :א ' זרטל  ,ההתנחלות הישראלית בהר מנשה  ,חיפה

, 1988

ן 1

תל צמדי  -מבט מצפון

ומיוצגות בו תקופות הברונזה הקדומה  , 11הברונזה התיכונה 11ב  ,הברזל 11 - 1

וכן התקופות

הפרסית  ,הביזנטית  ,הערבית הקדומה וימי  -הביניים  .על המישור שמדרום לתל אותרו שרידים
נוספים ששטחם

20

דונם לפחות  ,ונמצאה בהם קירמיקה מן התקופה ההלניסטית והרומית  .יש

לשער שאלו הם שרידי העיר קוראי  ,ואילו התל מייצג יישוב קדום יותר  ,שבזיהויו המקראי אעסוק
במקום אחר .
באזור ,

34

השם ' קוראי ' עשוי היה להשתמר בצורה קראווה  ,תל קראווה  ,המופיע כמה פעמים

ושמו נזכר במאה הי " ג לספירה על  -ידי הגאוגרף המוסלמי יאקות כ ' כפר בעמק הירדן

35

שמגדלים בו קני סוכר משובחים ' .

לפי ממצאי הסקר שלנו  ,התפשט היישוב צפונה בתקופה

36

הביזנטית  ,ומרכזו עבר אל האזור שממזרח לשלוחה הסלעית של אלמח ' רוק  .במקום זה נמצאו

שרידי יישוב הכולל מבנים  ,בריכות ואמות  -מים  .ייתכן שכוונתו של יאקות למקום
קואביס
אל

יריחו .

31

) ( Coabis

לפי המפה נמצא המקום

נמצאת ארכלאיס  ,המרוחקת
במפת פויטינגר הוא  ,לפיכך ,

34

מילים נוספים מיריחו .

12
36

38

המרחק הכולל בין יריחו לבית  -שאן

מילים רומיים ; בפועל מרחק זה הוא

וישראל  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ ' 229

35

12

מילים רומיים דרומה מבית  -שאן ,

ו 12 -

מילים דרומית לו

72

ק " מ בקירוב  .לפיכך יהיה

מזר הציע לזהות את התל עם יקמעם  ,הנזכרת ברשימת מחוזות שלמה במלכים א  ,ד יב  ,ראה

ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

ראה

:

זה .

מצוינת במפת פויטינגר כתחנת דרכים על הדרך מסקיתופוליס  /בית  -שאן

;

:

ב ' מזר  ,כנען

וראה גם  :י ' אהרוני  ,ארץ ישראל בתקופת המקרא  :גיאוגרפיה היסטורית ,

. 332

מפת ישראל ירדן

.

, 1 : 50 000

גליון כפר רופין  ,נ " צ

. 7360 / 5560 UiM

השם ' קראוה ' מופיע גם במקומות

אחרים  ,כגון בכפרים קראות בני חסן והכפר קראוה שבאיזור שכם .

12
36

יאקות  ,מעג ' ם אל בולדאן  ,ד  ,עמ '

37

הפרסום העיקרי של המפה ראה

. 51

Stuttgart 1916 :

 Romana ,ס4 . Miller, ItinerarJ- 1ן  .לפרטים נוספים ראה  :א '

זרטל  ' ,הכביש הרומי קיסרי -גיניי '  ,ש ' דר וז ' ספראי ( עורכים )  ,מחקרי
38

ראה

לאחרונה

:

שומרון  ,תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ ' . 194 - 183

 . 20 - 23קק 3 of the Holy Land, Tel Aviv 1986 ,ק

"

)1
. Nebenzahl , 44

שתי מצודות רומיות בבקעת הירדן

כאן אורכו של מיל אחד

ק " מ  ,וקואביס תימצא

2

24

ק " מ דרומית לבית  -שאן  ,בנ " צ

2020 1850

לערך .
כדי לזהות את קואביס יהיה עלינו לנתח את מקומם של האתרים השונים  ,בהנחה שהמרחקים
במפת פויטינגר נכונים באופן כללי  .הזיהוי המקובל לקואביס היה בחורבת מרמלה ( נ " צ
 39בסקר
 , ) 1970 1638הנמצאת במישור הירדן העליון כ  6 -ק " מ דרומית לצומת ואדי פארעה .
 40אך
החירום נמצאו במקום שרידי מבנים ושתי בריכות וכן חרסים מן התקופה הרומית  -הביזנטית .

זיהוי בלתי  -מנומק זה מרחיק את קואביס דרומה עוד יותר ממקומה במפת פויטינגר  ,ואף השרידים

דווקא .

במקום אינם מצביעים על תחנת דרכים
האתר המופיע במרחק של

ק " מ דרומית לבית  -שאן בסמוך לנ " צ הנזכרת הוא המצודה

24

בעיראק אבו חשיש והיא מתאימה מבחינת מקומה לזיהוי עם קואביס  .אתר זה ננטש באמצע

בנייתו  ,ומותר לשער שתחנת הדרכים הועברה לחורבת ח ' ירף  .לאור הנחות אלו ניתן להציע גם את

זמן בנייתה האפשרי של המצודה  .מקובל שהתאריך של חלק ממקורותיה של מפת פויטינגר הוא
בתקופה האנטוניניוז  ,באמצע המאה השנייה לספירה  ,י 4לפיכך  ,אם נקבל את הזיהוי עיראק אבו

חשיש = קואביס  ,נוכל להציע שהמצודה נכנסה ל ' תאריך הקובע ' של מפת פויטינגר ותאריך ייסודה
במחצית הראשונה של המאה השנייה  .סיוע להצעה זו מצוי בעובדה  ,שהמקום אינו נזכר בשום

מקור המאוחר למפת פויטינגר  ,ולכן מהווה מפה זו ' תאריך קובע ' לגביו  .האזור כולו נסקר
בדקדקנות ושום אתר העשוי להתאים לתחנת דרכים רומית  -ביזנטית  -פרט לעיראק אבו חשיש

בו .

 -לא נמצא

פצאליס

היא עיר שבנה הורדוס ' בעמק הצר מצפון בואכה יריחו '  ,ויוסף בן

( 115ט858אע )

מתתיהו לא ציין את המרחק בינה לבין יריחו ,
המקום בחורבת פצאיל ( נ " צ

1590

. ) 1930

4

השתמרות השם אינה מותירה מקום לספק בזיהוי

בסקר החירום נמצאו במקום שרידים רבים  ,ובעיקר

43

אמות  -מים  ,בריכות  ,בית  -מרחץ  ,מתחם ומתקנים

שונים .

הרומית .

באזור יוסף פורת  ,ובכולן נמצאו מתקנים מן התקופה

ארכלאיס

) 04 rchelais

המדבר בירושה שהעבירה

40

41

שלים

ארכלאיס ' .

46

באזכורה השני אצל בן מתתיהו ,

אחות הורדוס ליוליה  ,אשת אוגוסטוס  ,רשומים שני היישובים

' ואת פצאליס ואת ארכלאיס שבמישור  ,ששם [ נמצא ] מטע גדול מאד של דקלים ופריים

משובח

39

45

נוסדה על  -ידי ארכילאוס בן הורדוס  ,וגם הפעם לא ציין יוסף בן מתתיהו

את מקומה  ' -הוא גם יסד כפר וקרא לו בשמו

יחד :

44

עבודות ארכאולוגיות נוספות ערך

ביותר ' .

יאוי  :ספו1

ראה

:

47

זיהויה המקובל של ארכלאיס הוא בחורבת עוג ' ה אתתחתא ,

יועבו

,

שק

אבו קנה

( קע ,

ק ,

ויע ,

 ) 32י עם

11

כ 10 -

ק " מ מצפון

. 49

פ ' בר  -אדק  ' ,הסקר במדבר יהודה ובקעת יריחר  ,כוכבי ( לעיל  ,הערה א  ,עמ '

. 106

לתארוך המפה ראה  " :אהרתי ,
הדרכים הרומיעת כארץ ישראל '  ,קדמתעת  ,ט  ( 35 - 34 ,תוטל " ק  ,עמ '  ; 42 - 41וכן 0 . Cuntz , ~3 rundlage der :
 , 29 ) 1894ג " " ןלז , 2קטופך Peufingerschen
 [ 58ו 2מ , 2ע , ~ AUS der ~ 4 raba 1א . 586- 596 ; ,4 . 4קק
' תמר והדרכים לאילת  /ארץ  -ח2ראל  ,ה ( תטי " ט )  ,עמ ' 130

;

" רול  ' ,מערך

(

 . 23ק

) 1935

~

ויק

42

עסף בן מתתיהה מלחמת  ,א כא ט .

43

ראה ספרו העברי וטל אבי  -ענה ( לעיל  ,הערה

44

~

בר  -אדק ( לעיל  ,הערה

40

"

אתר  15ועמ '

45

" פורת  ' ,אזור

46

עסף בן מתתיהו  ,קדמתעת  ,ת ע א .

 , ) 32עמ ' , 87

הרם

ספרות .

. 106

פצאל  /ח " א  ,פב ( אביב תוטמ " ק  ,עמ ' . 32
47

נטם ,

יח ב ב .

.
1טע מתוך מפת פויטינגר

ליריחו .

48

המקום נזכר גם על  -ידי פליניוס ופטולמיי .

49

במפת מידבא מופיעה ארכלאיס כעיר בעלת

שלושה מגדלים  ,ולשמאלה מופיעים עץ דקל ותחילתו של דקל

נוסף .

לארכלאיס מתחבר אליה באמצעות נקודתיים  ,ושרדה ממנו רק הסיומת
ואחרים סבורים שסיומת זו מציינת את

פצאליס ' .
ן

ס. - 1

היישוב שמשמאל
50

מיכאל אבי  -יונה

זיהויה של ארכלאיס בחורבת עוג ' ה את תחתא

קשה לא רק מבחינת המקום אלא גם מבחינת הממצא הארכאולוגי  .בסקר החירום לא נמצאו
במקום חרסים מן התקופה הרומית  ,אלא מן הביזנטית
מצד אחר ,

12

מיל

( 24

ואילך .

52

ק " מ) דרומית למקומה של קואביס  ,במקום שבו מסומנת ארכלאיס לפי

מפת פויטינגר  ,נמצאת חורבת פצאיל  .מבחינת המרחקים במפה נמצאת חורבת פצאיל במקומה
של ארכלאיס .
מן העדויות נראה שארכלאיס ופצאליס היו קרובות ביותר זו לזו  ,וכבר במאה השנייה  ,כאשר
שורטטה מפת פויטינגר  ,נבלעו האחת בשנייה  ,כשהשם ארכלאיס מציין את שתיהן  .נראה

שבמקום זה היתה תחנת דרכים ואולי מצודה  ,בדומה לזו שנבנתה בקואביס  .ארכלאיס היתה

48

ראה ספרו העברי של אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

49

, % 111 : 4 . CLAUDII PTOLEMAEI GEOGRAPHIA , ed .

 , ) 32עמ '

. 30

xxxv

Libry

,

Pliny ,

 : 15 , 5ץ Nobbe , Hildesheim 1966 ,

1 *4

50

אבי  -יינה

51

יש לציין שזהו אחד משני המקומות במפה  -שבהם מופיעות נקודתיים המחברות שני שמות של מקומות  ,וייתכן

( לעיל  ,הערה

, ) 29

דף א .

שפירוש הסימן הוא קירבה יתרה בין שני האתרים ואולי הופעתם ביחד  ,שלא כדעת אבי  -יונה  ,שלפיה הפסיקו
נקודתיים בין כתובת אחת לחברתה  .שם ,
ט
52

, )7 :

עמ ' . 137

המקום השני שבו מופיעות נקודתיים הוא חלוצה ( שם  ,דף

ולידה שם המתחיל באותיות  . 11 -אבי  -יונה אינו מתייחס לצורה

בר  -אדון ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '  109ואתר

. 27

זו .

שתי מצודות רומיות בבקעת הירדן

היישוב העיקרי גם בימי מפת מידכא  ,כפי שעולה משלושת המגדלים שלה  ,ומקומה היה סמוך
לחורבת פצאיל של ימינו  .מעניין להוסיף שהשם שנשתמר בשטח בפי הערבים היה דווקא זה של
פצאל  ,ונראה שהשם הכפול היה בשימוש עוד בתקופה הביזנטית .

האם קו

"

ייס

היא חובה

53

?

בספר יהודית מופיעה רשימת היישובים שאליהם שלחו היהודים של עמק  -דותן והאזורים
הסמוכים שליחים  ,מעט לפני הפלישה הפרסית .

54

רשימה זו  ,שמופיעים בה ' גבול שומרון  ,חולה ,

בית חורון  ,אבל מים  ,יריחו  ,חובה  ,אשר ועמק שלם ' מציינת כנראה את תחומי היישוב היהודי

בשומרון .

חובה נזכרת עוד פעמיים בספר יהודית  :ברשימה המוגדרת בסופה כ ' כל גבול ישראל ' ,

55

ובפסוק שלאחר מכן נזכרת רדיפה ' עד

חובה ' .

56

חובה של ספר יהודית לא זוהתה  ,כפי שלא זוהו עדיין כהלכה שאר האתרים הנזכרים בתיאוריו
הגאוגרפיים של הספר  ,אך הדמיון הפונטי בין שמה  Chobaלשם קואביס )  Joabisמשך את

החוקרים זה למעלה ממאה שנים  .קלוד קונדר והרברט קיצ ' נר הציעו כבר בשנת  ~1872לזהות את
חובה עם קואביס ואת מקום שתיהן בעראק אלחובי ובאתר קדום סמוך אליו  ,חורבת מחובי
( צ66ט

""

ס1א ) ,

57

הנמצאת על הדרך הרומית מניאפוליס  /שכם לסקיתופוליס  /בית  -שאן  .אך זיהוי

זה קשה גם לפי קונדר וקיצ ' נר עצמם  ,משום שהאתר שהציעו נמצא על הדרך מבית  -שאן לשכם

ולא על הדרך ליריחו  ,כנדרש מזיהויה של קואביס  .יתרה מזו  ,האזור נסקר על  -ידינו מחדש ,
ובסקירה מדוקדקת לא נמצא במקום שציינו שום אתר קדום או סימן אחר  ,פרט לוואדי אלמח ' ב
(נ"צ

, ) 1901 1950

שנשתמר בו אולי שם דומה  .הצעת החוקרים הבריטים קשה גם בהעדר ייחוד

גאוגרפי העשוי להסביר את המקום כציון יישובי או כציון

גבול .

הקשר האפשרי בין חובה לקואביס הוא רופף למדי  ,ונשען על דמיון פונטי בלבד  .על  -פי
רשימת המקומות בספר יהודית נראה שחובה היא יישוב  ,מפני שהיא נזכרת לצד בית  -חורון  ,יריחו

ואשר .

כדי לזהותה עלינו לבקש התאמה בממצא הארכאולוגי ,

58

59

או  ,במקרה שלנו  ,אתר שנתקיים

בתקופה הפרסית וההלניסטית  .דמיון השם בין חובה לקואביס ( אם כי מבחינה לשונית  ,עדיף היה
כינוי כגון ' כוכב ' )  ,וקיומו של ואדי חובה )  , Vadi C hubaואדיין הנשפך לבקעת  -הירדן מצפון

"

~

לארגמן ואשר שמו נרשם מפי הבדווים במהלך סקר הר  -מנשה  -מציעים שמקומה האפשרי של

חובה מספר יהודית הוא סמוך לדרך יריחו  -בית  -שאן  .מקום זה צריך להיות בבקעת  -הירדן או סמוך

 ,א,

ו

ספי ו י אנגק '
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' סק אב ' קנה ( נעיק ,
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. New
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London
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 , ) 32עמ '
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ראה  :י ' נרעץ  ,ספר יהודית  ,ירושלים תטף " ז  ,עמ ' ; 43 - 29

,,

 l1 a/estineח ש %45

,

ק

"" ,

ג

:

"

,

דשא;

וכן C . A . hfoore , :

 liurveשגל C . R . Conder 1 H . H . I ( itchener ,

 . 231ק  . 1882בעקבותיהם הלכו חוקרים מספים  ,ראה  :ספרו העברי טלאבריתה ( לעיל ,הערה

) 32

.

עמ ' , 49

נרעץ ( לעיל ,הערה 54ג עמ ' . 102

(11

אשר זוהתה עם תיאסיר  ,וראה ריק לאחרתה  :א ' ורטל ' ,לארץ הפרזי והרפאים  --על ההתנחלות הישראלית

.

בהר ממ2ה ' נ ' נאמן וי ' פינקלויטיין ( עורכים)  ,מנוודות למלוכה  :היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים עלראו2ית

. 106 .-94
] 03
- 93
עמ '
, ) 34עמ '
תון " ן ,
הערה
ירושלים
אראל ( ,לעיל,
אהרתי
"

---------------- ------------------------------------ --

אדם זרטל

לה  ,לא הרחק מצומת ואדי פארעה  ,באזור הג ' יפטליק של ימינו  .האתר המתאים ביותר לזיהוי הוא
תל צמדי האמור  ,שלרגליו הוקמה קוראי  .זהו האתר היחיד באזור שיש בו קירמיקה מן התקופה
הפרסית  .אפשר לשער שלאחר הקמתה של קוראי נשתמר השם הקדום באזור  ,והשתמשו בו לציון
מקומה של המצודה קואביס  .לאחר נטישתה של זו הועבר אולי תפקידה למצודה של חורבת

ח ' ירף .

מוך לה נשתמר השם הקדום גם בוואדי האמור  .מקומו של תל צמדי מתאים גם לשמש

נקודת ~
גבול בין שומרון ליהודה  ,והוא תואם את תיאור תפקידה של קוראי  ,שאליה עבר ציון הגבול
בתקופות מאוחרות יותר  .עם זאת  ,מערכת השמות הגאוגרפיים בספר יהודית דורשת דיון נרחב ,
החורג מהיקפו של

המאמר .

רשת הדרכים הרומיות רהנסיבות לייסודה של

קואייס

הדרך החשובה באזור היא זו ההולכת מבית  -שאן ליריחו  ,שבוודאי עברה בנתיב עתיק ביותר

,

6

דרך חשובה אחרת  ,העוברת דרך חורבת קעון  ,ואדי ח ' שנה וחורבת אבזיק  ,מחברת את בית  -שאן
לניאפוליס  -שכם  .י 6פרט לשתי הדרכים הללו שפורסמו  ,יש להניח שהיו דרכי  -רוחב הן בוואדי
פארעה והן בוואדי מליח  ,דרכים שהיוו נתיבי תחבורה מקדמת

דנא .

62

דרך רוחב נוספת נתגלתה

באזור חורבת סוידה ( נ " צ  , ) 1996 1886אתר גדול בספר המדבר של מנשה  ,כ  6 -ק " מ צפונית -

מזרחית ליישוב רועי  .דרך זו סומנה כבר במפת הסקר הבריטי  ,והיא עולה מן המעבר הטופוגרפי

באזור פלס  ,שבו עובר כיום הכביש ממחולה אל צומת בקעות  ,ויורדת משם לבקעת  -הירדן  .אשר

לנסיבות ההיסטוריות להקמתן של המצודות  ,אין אלה יוצאות מגדר השערה  .קיומן של המצודות
לאורך הדרך מצביע על תפקידן העיקרי כמצודות דרכים  ,והן מילאו אולי גם תפקידים משניים
נוספים  .אחת התקופות העיקריות של סלילת דרכים רומיות בארץ  -ישראל היתה בימי הדריאנוס ,
הן במסגרת ביקורו שקדם למרד בר  -כוכבא והן בקשר למרד

עצמו .

63

בתקופה זו  ,כפי שמציינים

בצדק אבי  -יונה ורול  ,נסללה קשת הכבישים סביב ירושלים ורשת הכבישים סביב מתנה הלגיון
השישי בלניו ( כגון הדרך משם לקיסריה  ,לציפורי  /דיוקיסריה  ,לבית  -שאן  /סקיתופוליס  ,לטבריה

ולשכם  /ניאפוליס) .

מאליה מתבקשת סלילתם של כבישים המחברים בין שני הגושים הללו ; כזהו

כביש גב ההר לניאפוליס  ,גופנה וירושלים  ,שכבר נזכר  ,ונראה שגם הכביש בבקעת  -הירדן נסלל
באותו

זמן .

הנתונים הכלליים לסלילת הדרך ולהקמת המצודות מתאימים לימי הדריאנוס ובמיוחד

לפעולות הקשורות במרד בר  -כוכבא  .דרומית לתל שלם נמצאה אבן מיל מזמנו של הדריאנוס ,

64

הקדומה ביותר לאורך דרך הבקעה  .אבן מיל זו עשויה לקבוע את זמן הסלילה  .נוסף לה נמצאו

60

61

שם  ,עמ ' . 44
ראה :

11 . Thomsen , ' Rdmische Meilensteine der Provinzen Arabia und Palistina ' , ZDPV, 40

 . 70 - 72קק ) 1917 ( ,

1 6

. 68

62

זרטל ( לעיל  ,הערה

63

בעניין זה קיימת אחידות רעים  ,ראה
 , ) 41עמ '

64

ראה

:

 , ) 33עמ '

:

ספרו העברי של אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

 , ) 32עמ ' ; 82

רול ( לעיל  ,הערה

. 41

 .קק 110 ) 1978 ( ,

PEQ ,

Constantine ' ,

 . 47 - 60אבן המיל של הדריאנוס ראה

:

 Judaea from Vespasian 10מן Isaac , ' Milestones

שם  ,עמ ' . 49

 .י1

שתי מצודות רומיות בבקעת הירדן

לאורך הדרך אבני מיל מאוחרות יותר מזמנם של הקיסרים מרקום אורליוס  ,קרקאלה ומקסימינוס
תראקס .

65

העדויות מזמנו של הדריאנוס על פעילות צבאית רומית בעמק בית שאן התרחבו עם גילוי פסל
ברונזה של הקיסר עוטה שריון ליד תל

שלם .

66

באותו מקום נתגלו בחפירות גם חלקים ממחנה

צבאי של הלגיון השישי  ,וביניהם מבנה לבנים  ,חלקי דרכים סלולות  ,אבני בליסטרה  ,רמחים
וחיצים  67 .אפשר לשער שנוכחות זו היתה חלק מהמאמץ הכללי לדיכוי מרד בר  -כוכבא  ,או לצורך
 68ידיעות אלה עשויות לסייע לאישוש התאריך
פיקוח על היישוב היהודי הצפוף בעמק בית -

המוצע לסלילתה של דרך הבקעה ואף להקמה המשוערת של המצודות לאורכה של דרך זו  .אפשר
שהמצודה בקואביס ננטשה עקב אירוע היסטורי בלתי  -ידוע באותה תקופה .

65

שם ,

שם .

66

וראה

67

ראה

68

על

:

:

מרקום אורליוס ראה  :שם  ,עמ '

; 50

קרקאלה ראה  :שם  ,עמ '  ; 53מקסימינוס תראקס ראה  :שם  ,עמ ' . 54

ג ' פרמטר  ' ,פסל ברונזה של הדריאנוס עוטה שריון '  ,קדמוניות  ,ח ,

' תל שלם ' ח " א  ,גז  -נח ( אפריל

היהודים בעמק בית  -שאן ראה

:

 , ) 1976עמ '

 ( 3 - 2תשל " ה ) ,

. 18 - 17

מ ' אבי  -יונה  ' ,סקיתופוליס '  ,בקעת בית  -שאן

לידיעת הארן  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

. 62 - 55

עמ '

. 40 - 38

:

הכינוס הארצי השבעה  -עשר

17

שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל
והתנועה האוונגלית באנגליה
שרה כוכב

בשנת

הביע לורד שפטסברי

1839

שהתפרסם במגזין הלונדוני

בתקופתו

את השקפותיו לגבי ארץ  -הקודש במאמר

) ( Shaftesbury

.

Review

בפתח דבריו תיאר את התחדשות ארץ  -הקודש

:

בגורלנו נפלה תקופה מופלאה מאוד  .הגענו במצעדנו להר ששמו פסגה  ,ומראשו יכולים
אנו להבחין בקוויהם המעורפלים אך הבטוחים של המאורעות

לעתיד לבוא . . .

כל הנוגע

לארן  -הקודש נשמע ונקרא בעניין רב ; נופה  ,עתיקותיה  ,עברה ותפארת עתידה  ,מרתקים

את התייר ואת איש  -הדת

כאחד . . .

לעומת כל מבקר אחד מימים עברו  ,פוסעים כעת

מאות תיירים על האדמה המקודשת ; ירושלים שבה להיות מוקד משיכה ; מכל קצותיהן
של אמריקה ואירופה מתקבצות מדי שנה להקות הסקרנים והמאמינים  ,אשר ממלאים
בחיפושם הנלהב והראוי להערצה  ,את הבטחת האל לעיר

האהובה .

ן

אף כי השקפותיהם של אנשי כנסייה אוונגלים כשפטסברי מוכרות היטב  2 ,הרי טיבן של אמונות
אלה נדון רק לעתים רחוקות  .רגשות דתיים מסוג זה היו תוצאה של תאולוגיה מפותחת ביותר ,
שהתבססה על התעמקות בנבואה המקראית  .תחושת הדחיפות  ,שהשתלטה על המילניאליסטים
האנגלים בשנות העשרים והשלושים של המאה הי " ט השתקפה במישרין בפעילותם הגואה של
האנגלים בפלשתינה בשני העשורים שלאחר  -מכן  .בשנות הארבעים והחמישים במיוחד היתה

פעילותם של האנגלים בארן נרחבת מזו של מעצמות מערביות אחרות  .אותם אנשים באנגליה

שתמכו בהקמת הקונסוליה הבריטית  ,הבישופות האנגליקנית  -הפרוסית המאוחדת והמיסיון אל
היהודים נטו לאט לאט להאמין כי הקמתם של מוסדות כגון אלה היא חלק מתוכנית אלוהית  .מה
שהיה אולי צירוף מקרים בלבד  ,נתפס בעיני רבים בכנסייה האנגליקנית  ,ובמיוחד בתנועה
האוונגלית  ,כיד ההשגחה

העליונה .

עבודות קודמות בנושא המילניאליזם בחנו את הנושא מן הפרספקטיווה היהודית  ,והתייחסו
ברובן לאותם כותבים שעסקו במישרין בשיבה
1

.
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( למרות הכותרת  ,המאמר עוסק במחברים שפרסמו עד

 1812בלבד ) ;

מ ' קדם  ' ,תפיסת הגאולה של
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אשלי קופר
שפטסברי

המאה הי " ט תפסה פרשנות ספרי הנבואה  ,ובמיוחד ספרי דניאל וישעיה בברית הישנה וספר חזון

יוחנן בברית החדשה  ,מקום מרכזי בתאולוגיה האנגלית  .כאשר אנו מעיינים כיום בספרות הדתית
הענפה של התקופה  ,ניתן לנו להבחין בתהליך התפתחותה של תאולוגיה מסוימת  ,או מוטב ,

מערכת אמונות מסוימת  ,שהסבירה את מקומם של היהודים ושל ארן  -ישראל בהיסטוריה
האלוהית  .למרות הקושי להעריך במדויק את מידת השפעתה של מערכת אמונות הל משום שטבען
ועוצמתן של אמונות אלה שונים מאדם לאדם והן בשל תפיסתה של הדת כעניין פרטי  ,אעסוק
במאמר זה בתפוצתה של מערכת האמונות המסוימת לגבי הנבואה המקראית ובאופן שבו השפיעה
ההתעניינות בנבואות על התגבשותן של ציפיות מסוימות כלפי העם היהודי וכלפי מאורעות

שאמורים היו להתרחש בארן  -הקודש  ,ואנסה להראות כיצד נקשרו מאורעות היסטוריים ,
שהתרחשו בארץ באופן הדוק לקטעים מסוימים בספרי

הקודש .

אמנם  ,רבות מל הקבוצות והכתות הדתיות השוליות בנצרות מייחסות ליהודים מקום מרכזי
באסכטולוגיה שלהן  ,אולם באנגליה של המאה הי " ט היו אמונות משיחיות לגבי היהודים וארן -

ישראל נחלתם

של נוצרים ' מכובדים '

רבים .

מניעיה של המעורבות הבריטית בעניינים

דיפלומטיים  ,בפעילות מיסיונרית ובתוכניות לגבי יישוב הארן היו אמנם פוליטיים ודתיים גם יחד ,
אך במאמר זה אבחן באופן מקיף רק אותן אמונות  ,שהפנו את עיניהם של נוצרים אנגלים רבים כל -
כך לעבר ארן  -הקודש במאה

הי " ט .
15

מילניאליזם

והתנועה האוונגלית

המושג ' מילניאל ' )  (millennialמשמש כאן במובנו הכללי ביותר  ,כשם ששימש בספרות הדתית
של המאה הי " ט  .המילניום

) (millennium

מתייחס לתקופה של אלף שנה  ,הנזכרת בפרק העשרים

שרה כוכב

בחזון יוחנן שבברית החדשה  ,שם נאמר כי המשיח ימלוך אלף שנים  .טבעה המדויק של תקופת
אלף השנים היה נושא לוויכוחים רבים  ,אך רבים מן האוונגליסטים עסקו במה שניתן לכנות

' ההתגלות השנייה '  ' ,קץ הזמן ' או ' אחרית הימים '  .הכרונולוגיות של מה שנקרא ' ההיסטוריה
האלוהית '  ,גם אם נבדלו קלות בפרטיהן  ,שכנעו נוצרים רבים במאה הי " ט כי הם חיים בעידן
' קערות החימה '

) ( Vials Of Wrath

השישית והשביעית מתוך חזון יוחנן  ,שהן הקערות האחרונות

שתכולתן תישפך לארץ בטרם ישוב ישו המשיח ויגיע יום  -הדין  .הקערה השישית התפרשה על  -פי-
רוב כמתקשרת ישירות ליהודים  .בחזון יוחנן

נאמר :

' וישפוך השישי את קערתו על הנהר הגדול

נהר פרת  ,ויחרבו מימיו למען תישר מסילה למלכים אשר ממזרח  -שמש '  .התייבשותו של הפרת
נתפסה כמסמלת את שקיעתה של האימפריה העות ' מאני1ז  ,ומפענחי הנבואה ייחדו תשומת  -לב
רבה כדיווחיהם שן ' הנוסעים ימזרח  ,שתיארו במפורט כיצד הפך הממשל התורכי המושחת

והמנוון את אדמותיה הפוריות של ארץ  -הקודש לשממה  .את ' מלכי המזרח ' זיהו בפרשנות  ,לעתים
קרובות  ,כעשרת שבטי ישראל  ,ומאמינים נוצרים חיפשו בספרות המסעות רמזים ואזכורים
ל ' גילוי ' יהודים בארצות

מרוחקות .

התנועה האוונגלית במאה הי " ט נתפסת לרוב כריאקציה להתרופפות המוסר והדת במאה
שקדמה לה  ,ושורשיה ניכרים בתחייה הדתית ,

שמנהיגה הבולט היה ג ' ון וסלי ) . ( Wesley

שניים מן

המאפיינים של התנועה האוונגלית מקרבים אותה לעם היהודי ולאוץ  -הקודש כאחד  .ראשית ,

אמונתם של האוונגליסטים בפרשנות המילולית של התנ " ך  :כל מלה נדונה על  -פי אותה אמת -
מידה  ,כולל הטקסטים הסימבוליים והמופשטים של

הנבואות .

שנית  ,אופייה המיסיונרי של

האוונגליות ; האוונגליסטים נטלו חלק פעיל ונלהב באין  -ספור חברות  ,ובכלל זה במיסיון שנשלח
לא רק אל עובדי האלילים בהודו ובאפריקה  ,אלא אף אל הנוצרים של אירופה שהיו מרוחקים מכל
כנסייה  ,אל אותם מעניי אנגליה שלא היו חברים בכנסייה ממוסדת  ,ואל

היהודים .

בקרב קבוצת חברים מכובדים בכנסייה האנגליקנית הממוסדת  ,בעיקר חברי התנועה

האוונגלית  ,רווחו רעיונות מסוימים לגבי ניצורם של היהודים והשבתם לארץ  -הקודש  .מפעלים
ומוסדות כגון הקונסוליה הבריטית  ,הבישופות האנגליקנית  -הפרוסית המאוחדת  ,והמיסיון אל
יהודי ירושלים  ,הוקמו כולם בהשפעה מכרעת של אמונות משיחיות  ,שהיו נחלתם של אותם
אוונגליסטים אשר פעלו  ,תכופות מאחורי הקלעים  ,ל ' איסוף נשמות ' או לנצר בטרם תגיע אחרית

הימים  -אירוע שרבים שיערו כי יתרחש עוד בימי חייהם  ,או זמן קצר אחר כך  .יתרה מזאת ,
באמונות אלה החזיקו אנגלים רבים שעתידים היו למלא תפקידים חשובים בפיתוח ארץ  -הקודש
בהמשך המאה

הח' ט .

המילניאליזם מקיף תחום רחב של אמונות  ,ובעיתונות הדתית של המאה הי " ט ניתן למצוא
מגוון רחב של דרשות  ,מנשרים  ,ספרים ומאמרים  ,העוסקים בתאוריות מסובכות של פרשנות
הנבואה המקראית  .אפשר שמורכבות החומר והעובדה שספרות זו נשתכחה ברבות הימים עשויות

להסביר מדוע רק לאחרונה הוסבה תשומת  -הלב
20
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שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל

מאחר שהספרות התאולוגית רחבה למדי  ,נזכיר כאן רק כמה מבעלי ההשפעה שבקרב
 ,המנהיג האוונגלי המפורסם
האוונגליסטים האנגלים  :התאולוג ג ' ורג ' סטנלי פייבר ) Faber
אדוארד ביקרסטת ' והמדינאי הנודע הרוזן

השביעי של שפטסברי ( אנתוני אשלי קופר ] . ( [Cooper

אנשים אלה  ,לא זאת בלבד שהיו פעילים בשליחות אל היהודים  ,אלא אף החזיקו באמונות מסוימות

לארץ  -ישראל .

לגבי המועד המדויק שבו צפויה להתרחש המרתם של היהודים לנצרות והשבתם

ג ' ורג '

פייבר

סטנלי שייבר
הוא הנודע ביל פרשנים של כתבי הקודש במחצית הראשונה של המאה הי " ט  .הפרסום

הראשון שלו בתחום זה כלל שתי דרשות שנישאו באוניברסיטת אוקספורד בשנת

היה ספר שיצא לאור מעט לפני מותו  ,בשנת

הנבואיים לפניו  ,היה כומר מכובד בכנסייה

, 1799

והאחרון

פייבר  ,כמוהו כרבים מחוקרי הטקסטים

. 1854

האנגליקנית .

כחלק מעיסוקו הכללי בנבואות התעניין פייבר במיוחד בנושא השבתם של היהודים לארצם -
אירוע שאת מועד התרחשותו צפה לשנת

1864

-

והיה פעיל במאמץ המיסיונרי

לניצורם .

התעניינותו בנבואות החלה  ,על פי דבריו שלו  ,בשנת  , 1799עם ' אותם מאורעות איומים אשר

מתרחשים בעשור האחרון בזירה הפוליטית של אירופה '  .האדם החושב נאלץ אז לחפש בכתבי

הקודש אחר משמעות המהפכה בצרפת  .פייבר האמין כי ברכה תבוא על ראשם של אותם למדנים

י

מבקשי האמת  ,וטען בביטחון  ' :עלינו לפתוח את הספר  ,ביראת כבוד  ,ובלא שנחשד ביומרנות ,
במקום בו נסגר

על  -ידי ניוטון ' .

5

אכן  ,הפרשנים של המאה הי " ט ראו בסר אייזיק ניוטון

) )

"

( ת 10וס

ובהוגים מכובדים אחרים מל המאה הי " ח את אבותיהם הרוחניים  ,ורק לעתים רחוקות הרחיקו עד
למאה הי " ז  ,לכתביהם של תאולוגים כג' וזף מיד

יצירתו הנודעת

ביותר של פייבר היתה

)

. Mede

' המסה

על

הנבואות '

) the

"

0

Dissertation

 , PFopheciesשבה דל בבסיס הכרונולוגי לתקופה של  1 , 260השנים  * 5 .המסה פורסמה לראשונה
בשנת  , 1805ועד שנת

1814

ראתה אור בחמש מהדורות נוספות  .ככל כתביו של פייבר נשענה גם

היא על בסיס כמה עקרונות פשוטים  .הראשון  ,שלכל סמל בכתבי הקודש יש משמעות מוגדרת

;

השני  ,שעל פרטיה של נבואה מסוימת להתאים בכל לפרטיו של המאורע ההיסטורי המקביל לה ,

והשלישי  ,שאין נבואה יכולה להתממש ביותר מאשר אירוע אחד  .הבסיס למבנה התאורטי של
פייבר היה התקופה של

1 , 260

שנים  .כמו לגבי ( חוקרים ) אחרים בתחום של נבואה במחצית

הראשונה של המאה הי " ט  ,התמקד הוויכוח סביב החלק הראשון של תקופה זו  ,מימוש הנבואות

באותם ימים  ,והמאורעות שיביאו להופעתו של ישו .
פייבר ראה חשיבות מיוחדת בייסודה של החברה המיסיונרית הלונדונית להפצת הנצרות בקרב

 .ק 1799 ,

Oxford, Oxfo

,

0

Freached before rhe University

Sermons

0שז G . S . Faber ,

5

16

*5

בספר דניאל  ,פרק יב  ,ו  -ז  ,ובספר חזונו של יוחנן  ,מדובר על תקופה שכתוכה מרדף הכנסייה על ידי אויביה ,

ושאורכה ' זמן  ,זמנים  ,וחצף  ,כלומר  ' ,שלוש וחצי '  .על בסיס ההנחה המקובלת שכל יום שווה שנה בחישוב

האלוהי  ,הגיעו מומחי הכרונולוגיה לקביעה שתקופה זו תמשך  1260שנים  .במרבית הכרונולוגיות שחוברו
במאה הי " ט הוצבה תקופת

1 , 260

השנים בהקשר של שלוש השביעיות מחזון יוחנן בברית החדשה

החותמות בפרקים ו ו  -ח  ,שבע החצוצרות בפרקים ח  ,ט

ו  -י ושבע קערות החימה בפרק טז .
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)  London Society for Promoting Christianity Amongst the Jewsטוון ) ,

ובהקשר זה כתב  ,בהתייחסו לנבואת ישעיה

6

בשנת

:

בחנו נא את צירוף המקרים המוזר של זמן

ונסיבות  .בדיוק בתקופה בה . . .

יכולים אנו

להיות סמוכים ובטוחים כי קרבים אנו לקיצן של  1 , 260השנים  ,ממש כשם שבעת הגעתו
של ישו היו היהודים בטוחים כי עומדים הם בסיומם של

70

השבועות ; בדיוק בתקופה זו

נעשה נסיון שיטתי לנצר את היהודים על  -ידי חברה המוקמת באימפריה הימית הגדולה
ביותר שהתקיימה אי פעם

;

יותר מכך  ,זוהי אימפריה אשר תיאורה תואם במדויק את

התיאור הנבואי לגבי אותה מעצמה שעל שכמה הוטלה המשימה המבורכת על  -פי

ישעיה .

7

המעצמה ששלטה בימים  ,אותו גוי הנזכר בפרק יח בספר ישעיה  ,זוהתה בפירוש זה כממלכת

אנגליה  .האומה האנגלית עצמה נתפסה כמי שעליה מוטל תפקיד מיוחד בגאולת היהודים  ,ומכאן ,
22
6

בקיצור , London Society :

החברה נודעה גם בשם

London Jews Society ) ] 35 ( :

וכן

:

. Jews Society

אין

להחליף בינה לבין ) London 5 dissionary Society (LMS
7

(Thristian Observer , () ( January

 . 6 - 13קק 1811 ( ,

Years ' ,,

-

 the:ת Reply 10 Talib 0תו Faber , ~ Mr Faber

.5.נ

)

שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל

כמשתמע  ,בגאולתו של העולם כולו  .ממש כשם שכתבי הנבואה הקצו ליהודים תפקיד מקודש
במאורעות המבשרים את בואה של אחרית הימים  ,כך היה עליהם גם לשמש בידי בני תמותה  ,על -

אלה .

מנת לזרז את בואם של מאורעות גדולים

לדוגמא  ,בשנת

1808

פרסם פייבר את חיבורו ' סקירה כללית על הנבואות בהקשר להמרה ,

לשיבה  ,לאיחוד ולתהילה של בתי יהודה וישראל ' ) of the

.

 and 17uture Glory of rheחס1חט

and Israel

'
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ג

Prophecies Relative 10 the Conversion, Resrorarion

 , Houses 01שם דן אחת לאחת בנבואות הקשורות בשיבת היהודים לארן -

ישראל  .על  -פי אחת הנבואות החשובות היו היהודים אמורים להיות מובלים לשבי  ,בעוד ירושלים
נרמסת ברגלי גויים ,
כלומר

1 , 260

' עד

כי ימלאו עיתות הגויים ' .

8

לארצם .

השנים  ,תחל שיבתם של היהודים

להתרחש בשנת

1866

או

. 1867

מכאן נבעה המסקנה שעם מלאת אותה עת ,
לדעת פייבר  ,צפוי היה מאורע זה

סמוך למועד זה  ,סבר  ,תושלם ללא  -ספק המרת דתם של חלק מבני

העם היהודי לנצרות  .הוא טען כי תהליך השבתה לארץ של קבוצת ' חוזרים בתשובה ' זו יושפע על -

ידי איזו ' אומה ימית אדירה של מאמינים נאמנים '  ,כמתואר בפרק יח בישעיה  .בשלב זה  ,צפה ,
תהפוך אדמת פלשתינה לשדה קרב  ,שבו עתידים להילחם השטן עם צבא של יהודים בלתי-
מומרים  ,מלך הצפון ( כנראה

רוסיה )

והאומה הימית ( מן הסתם

בריטניה ) ,

שבשורותיה יילחמו

היהודים שהמירו דתם לנצרות  .שדה המערכה ינוע לאחר מכן מירושלים למגידו  ,שם יובס השטן

באמצעים טבעיים ועל  -טבעיים גם יחד  ,ויוטל לתוך אגם של אש וגופרית בוערת  .ואז  ,עם השבתם

של כל היהודים לארן  -הקודש  ,אמור היה להתחיל עידן המילניום  ,הוא אחרית הימים  .הישראלים
המומרים אמורים היו להביא את עובדי האלילים איתם  ,ובשורתם היתה אמורה להתקבל ללא
התנגדות  ' .המולה ומלחמה ימחו מן הארץ

אמת ' .

9

;

והאין

כולה תהפוך משפחה אדירה אחת של מאמיני -

מעבר לכך לא הסתכן פייבר בתיאור אחרית הימים  .השאלה אם ישו המשיח ישוב למלוך

על האוץ או לא אף לא הועלתה כאן  .לעת עתה הסתפקו פייבר והמפרשים האחרים  ,שהיו קשורים
ל 1 , 260 -

בכנסייה האנגליקנית בכך שפרשנותם הגיעה עד

השנים  ,ולממש את משימת השבתם

המובטחת של היהודים לארצם .
אין לשכוח כי עיסוקם המתמיד של רבים מאנשי הכנסייה האנגליקנית בנושא אחרית הימים
היה רק חלק מתופעה רחבה יותר באנגליה של המאה הי " ט  .תופעה זו נוגעת הן לחברי הכתות
הממוסדות והן לאלה שקשריהם לכל צורה של דת רשמית היו

קלושים .

' תת  -התרבות

המילניאלית '  ,כפי שנהוג לכנות זאת כיום  ,מצאה את ביטויה בכל שכבות החברה האנגלית במאה

הי " ט .

0ן

למוסד

בשנת

1795

לחולי  -רוח .

הועבר ריצ ' רד ברד ' רם )  , ( Brothersהאיש שכינה עצמו ' נסיך העברים ' ,

למרות זאת לא נפלה רוחם של חסידיו  ,שהאמינו כי הוא עתיד לכנס את

היהודים  ,ובכלל זה את עשרת השבטים  ,להשיבם לארץ  -הקודש  ,ולבנות בה מחדש את

בתחילתה של המאה הוכיחו חסידיה של ג ' ואנה סאות ' קוט

8

לוקס כא כד .

9

Conver 'sion ,

10

ו . 9ק .

11092
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שרה כוכב

היו רעיונות מילניאליסטיים להשתרש בקרב רופאים  ,סוחרים  ,אנשי עסקים ואף בעלי הון  .עם
מנהיגיהם הבולטים של הסאות ' קוטים  ,כפי שנקראו בדיעבד  ,נמנתה גם קבוצה קטנה של אנשי
כמורה אנגליקנים  .סאות ' קוט מתה בשנת  , 1814בגיל

, 64

לאחר שנכשלה בנסיונה להוליד לידת -

בתולין את המשיח  ,שילה  .לאחר מותה ירש את הנהגת הכת אדם בשם ג ' ון רו

) , ( Wroe

והוא

הכניס אלמנטים יהודיים בולטים לתאולוגיה הסאות ' קוטית  .בין אלמנטים אלה נכללו מצוות

וטקסים יהודיים כגון ברית  -מילה  ,כשרות  ,ושמירת שבת  .המורמונים גם הם החלו להטיף באנגליה

ע

בשנת  , 1838ותנועתם התפשטה במהירות בשנות הארבעים והחמישים של המאה  .גם הם החזיקו

לאור זאת ברור כי את היחס השלילי  ,שבו נתקלה הכמורה האוונגלית מצד עמיתיה  ,ניתן לייחס ,
לפחות בחלקו  ,לסגנונם חסר  -המעצורים והקיצוני של כתות מילניאליסטיות קיצוניות יותר  .על
רקע סגנון זה נזהרה הכמורה של הכנסייה האנגליקנית הממוסדת  ,והקפידה להרחיק ולסייג עצמה
מהנוהגים שאפיינו את המתנבאים

המאוחרים .

הכמרים האנגליקנים לא התנבאו בעצמם  ,לא

פיתחו פולחנים או טקסים חדשים  ,ולא קראו לנוהגי אכילה מיוחדים או ללבוש מתבדל  .הם לא
שגו בחלומות  ,בחזיונות או בהזיות  ,והכרונולוגיות שכתבו והפיצו לא היו פרי השראה עליונה כי -

אם פרי מחקר אינטלקטואלי

מפוכח .

הוועידות באלברי מארק
נהוג לראות בוועידות שהתקיימו באלברי פארק

) ( Albury Park Conferences

את תחילתו של

זרם חדש וקיצוני יותר בהגות הנבואית  ,הזרם היקדם  -מילניאליסטי '  ,שעסק בתקופה שתקדים את
אחרית

הימים  .הרעיון שישו המשיח ישוב למשול בארץ בדמות בשר ודם למשך אלף שנים לא היה

חדש  .אולם בוועידות אלברי פארק החלה מערכת אמונות חדשה להתפשט ולעורר הדים  .הזרם

הקדם  -מילניאליסטי החזיק בעמדה ברורה בהרבה מזו של המילניאליזם לגבי תפקידם של
היהודים  -כלומר  ,התנצרותם ושיבתם לארץ  -במהלך האירועים הדרמטיים שיקדמו לאחרית
הימים  .הוועידות אף היו קשורות לסוג חדש של ארגונים דתיים שהחלו להתגבש באותה עת .
'

ערד

ברד ' רס

( ) 1795

ארגונים אלה כללו חברות מיוחדות שארגנו סדרות של הרצאות בנושא מחקר הנבואה  ,והללו
סייעו בהתגבשותה של מערכת אמונות אסכטולוגיות בקרב קבוצה קטנה אך רבת  -השפעה של
אנשי כנסייה

אוונגלים .

באביב של שנת

הנבואה .

1826

זימן הנרי דרמונד

) ( Drummond

את הוועידה הראשונה שדנה בנושא

הוועידה התקיימה באחוזתו  ,אחוזת אלברי פארק  ,בסארי שבדרום  -אנגליה  .דרמונד ,

פילנתרופ אמיד וחבר פרלמנט  ,חזר בתשובה לדת ה ' רצינדת '  ,כלומר האוונגלית  ,כבר בצעירותו ,
בשנת

ומאז הקדיש את מיטב הונו לקידום מטרות שונות של התנועה

, 1817

האוונגלית .

ממקורות שונים ניתן לערוך רשימה של כארבעים וארבעה אנשים  ,שהשתתפו לפחות באחת מן

הוועידות באלברי פארק  .יותר משליש מן האנשים ברשימה לקחו חלק פעיל בניהול ענייניה של
24

החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב
מאז . 1823

היהודים  .ח

דרמונד עצמו שימש סגן  -נשיא של החברה

הוא אף מימן מכספו את המסע המיסיונרי של ג ' וזף וולף

!1
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לירושלים  ,בשנת  . 1821בוועידה הראשונה באלברי פארק מילא וולף תפקיד חשוב כ ' מתורגמן ' ' נביא העברים ' -
ביד ' יס
ןיה שי

) ( translator

ומומחה רשמי לנושאים יהודיים  .כל משתתפי הוועידה  ,למעט שניים או שלושה ,

~בכנסייה האנגליקנית באנגליה או בסקוטלנד  ,ורבים מהם פרסמו חיבורים שונים בנושא
היו חברים
התגשמות הנבואות  .המוכר מביניהם לציבור האנגלי בתקופה זו היה אדוארד ארווינג

שדרשותיו הנהלבות בכנסייה הסקוטית בלונדון משכו מאזינים

( עת1עז, ) 1

נ

~

רבים .

הנרי דרמונד פרסם דו " ח בן שלושה כרכים  ,שבו תיאר את מהלך הדיונים בוועידות אלברי

פארק  .עם זאת  ,על  -פי הודאתו שלו  ' ,הדיאלוג הכתוב תואם רק באופן חלקי  ,אם בכלל  ,את השיחה
שהתנהלה הלכה למעשה

:

רבים מן הדברים שנאמרו לא הודפסו כלל  ,וחלק ניכר מן הדברים

שהופיעו בדפוס  ,מעולם לא נאמרו ' 2 .י למרות הסתייגות זו  ,התיימר דרמונד להציג שש נקודות

שעליהן  ,על  -פי הרגשתו  ,היתה הסכמה כללית  ,ואלו הן  :השפטים שייעשו בסדרי העולם הנוצריים

2

7

המוכרים יחריבו את הכנסייה ואת סדרי הממשל החילוני כאחד
שפטים יושבו היהודים לארץ  -הקודש
12

1ון  .ק Prophecy , 111 , London 1828 ,

;

;

במהלך עשייתם של אותם

השפטים ייעשו כמעט אך ורק בעולם הנוצרי  ,ובמיוחד
מס Dialogues

.

]] 11 . Drummond

~

ג ' ואנה סאות ' קוט

( ) 1812

' באותו חלק של הכנסייה שהיה עד כה החשוב והמבורך ביותר  -שעל כן עליו לשאת גם
באחריות הכבדה ביותר ' כלומר  -בפלג הפרוטסטנטי האוונגלי ; עם תום עשיית השפטים תבוא
אחרית הימים  ' ,עידן של חסד

השנים

;

אוניוורסלי ' ;

התגלותו השנייה של ישו תתרחש עם תחילתן של אלף

התגלות זו צפויה להתרחש בקרוב מפני שתקופת

1 , 260

השנים  ,שעליה מבוסס לוח

הזמנים התנ " כי  ,תחילתה בימי מלכותו של יוסטיניאנוס וסופה במהפכה הצרפתית  ,ובעת המהפכה

החלה להישפך ארצה תכולתן של שבע קערות החימה מחזון יוחנן .

3ן

היה זה צפוי למדי שוועידה  ,שכה רבים ממשתתפיה היו חברים פעילים במיסיון אל היהודים ,
תקדיש חלק ניכר מזמנה לדיון בהמרת דתם של היהודים ובהשבתם לארץ  -הקודש  .המשתתפים
עסקו באותותיה של אחרית הימים הקרובה ורבים מן האותות שמנו צוינו בפרסומים מיסיונריים

שונים של אותם ימים  .הם שאבו תקווה רבה מן הדגש ששמה הכנסייה על קבלת היהודים והכרה
בהם ומן השינוי הצפוי ברגשותיהם של היהודים עצמם כלפי הנצרות והיחלשות עוינותם כלפי
מסריה 4 .י בשאלת סדרם של המאורעות שילוו את ניצורם של היהודים רווחה ההנחה שהשבתם
של היהודים לארצם תבוא כשלב ראשון לפני חזרתם בתשובה  ,כפי שרמז הנביא

יחזקאל ' .

ן

בעיה נוספת היתה  ,כיצד ייקראו אותם יהודים מומרים  ' ,האם יהיו לנוצרים או יישארו יהודים '

26

13
14

15

שם  ,עמ ' ] ן -

שם  ,א  ,עמ ' "

]

. 85

יחזקאל לו

כד  -כה .

?

שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל

התשובה המשוערת היתה  ,שאותם יהודים שהמירו דתם בעידן הנוכחי ייהפכו לנוצרים  ,אף כי
זאת
' באופן כללי  ,לא נראה שהם משייכים את עצמם כלב שלם לאיזו מן הכתות הנוצריות '  .למרות
הוסכם כי רובה הגדול של האומה היהודית  ,שימיר את דתו עם בוא המשיח  ,ישמור על זהותו

היהודית 6 .י הטקסט המקראי הצביע על כך  ,שגם יהודים שיחזרו בתשובה ייענשו  .לפי דבריו של
הנביא זכריה  ,עם שובם של היהודים לארצם  ,יותקפו על  -ידי אויביהם  ,ואף  -על  -פי שרבים מהם
יסבלו  ,יינצלו בסופו  -של  -דבר על  -ידי הופעתו של ישו המשיח 7 .י פרשנויות של טקסטים נוספים
הצביעו על כך שאותם יהודים שישרדו לאחר התקפת האויבים על גופם וארצם  ,יישלחו

כמיסיונרים אל עשרת שבטי ישראל הכלתי  -מומרים ואל עובדי האלילים שעדיין ייוותרו

בעולם .

המיסיונר המומר וולף קיבץ במהלך מסעותיו עדויות לכך שמספר רב של יהודים בעולם כולו ,

המשיח .

מבקשים אחר

8ן

המגמה שהתגבשה סביב הוועידות באלברי פארק לא נעלמה אמנם  ,אך היא נחלשה במשך
עשרים השנים הבאות  ,כיוון שלא עמדה במתח הפלגני ששיסע את התנועה האוונגלית ובקיתונות
הזעם הנסערים ששפכו עליה חברי הפלגים המתונים יותר של התנועה  .בשנת

1831

התרחשה

בכנסייתו של ארווינג בלונדון תופעה של דיבור  -בלשונות  -זרות  -מאמינים חדורי אקסטזה החלו
לדבר בלשונות שלא ידעו ולא הבינו  ,בתחושה שרוח הקודש היא אשר מדברת מפיהם  .התגלות
מסוג זה היתה לצנינים בעיניהם של החברים השמרנים יותר בממסד הדתי  ,והכתימה את התנועה
האוונגלית כולה לדברי פירסומים שונים  ,באשמת השווא של ' התלהבות

יתר ' .

שנה מאוחר יותר החלה להתגבש סביב דרמונד כת חדשה  ,שכינתה את עצמה ' כנסיית
השליחים הקתולית '

) Apostolic Church

. ( Catholic

שנים  -עשר מאנשי הכת מונו כשליחים ,

וגובשה מערכת מורכבת של טקסים והיררכיות במטרה לאתר ולאסוף את ' הנבחרים '  ,בטרם
תתחולל התגלותו הקרובה של ישו

המשיח .

9ן

כת פלגנית זו עוררה התנגדות עזה בכל רחבי

הכנסייה האנגלית  ,ובכלל זה בפלגים האוונגליים שבתוכה  .החברות ללימוד הנבואה  ,כתבי  -העת

הנבואיים והוגי  -הדעות הקיצוניים יותר סבלו כולם מלעגם של חברי הכנסייה השמרניים

יותר .

אף  -על  -פי  -כן  ,דעת  -הקהל ובעלי המאה כאחד לא פנו עורף למילניאליזם אלא שמו פניהם אל
השאלה המרכזית  ,הנצחית והקוסמית  ,של היהודים וארץ  -הקודש  ,וזאת הן בשל כוח המשיכה
והעממיות של המילניאליזם והן בשל התמיכה הציבורית שלה זכו אנשים כאדוארד ביקרסטת '
בקרב המנהיגות

האוונגלית .

אדוארד ביקרסטת '
ביקרסטת '

)  . Bickerstethמ )

היה דמות מרכזית בדור השני של הכמורה האוונגלית  .בחלקה

הראשון של הקריירה שלו שימש מזכיר של החברה המיסיונרית של הכנסייה

16
17

) Church

דרמונד ( לעיל  ,הערה  , ) 12א  ,עמ ' . 90 - 84
זכריה יג
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Saints : 0

אדוארד ביקרסטת '

 . ( Missionary Societyמאוחר יותר הקדיש עצמו לא רק למיסיון אל היהודים  ,אלא אף לפרסום

פרשנות קדם  -מילניאליסטית מובהקת של הנבואה  .חוג ידידיו של ביקרסטת ' כלל מיגוון גדול של
אוונגליסטים  ,מה שהיה בחלקו תוצאה של שנות עבודתו הרבות עבור החברה המיסיונרית של
הכנסייה ובחלקו נבע מכך שהיה ממיילליה

של הברית האוונגלית ) . ( Evangelical Alliance

מוסד

זה הוקם בשנת  , 1846בנסיון לאחד את כל הפלגים האוונגליים  ,הן בכנסייה האנגליקנית והן

בכתות הלא  -אנגליקניות באנגליה  ,סקוטלנד  ,אירופה ולבסוף אף אמריקה  .ביקרסטת ' התפרסם
ביותר הודות ל ' ספרי העצות למאמינים ' שכתב  .הספר הראשון  ,שהתפרסם בשנת

בעשרים ואחת מהדורות  ,היה ' מדריך לכתבי הקודש '

Scrip

)

"

 1818והודפס לפחות בשמונה  -עשרה מהדורות  ,היה ' מסה על התפילה '

ספרו המוכר ורב  -התפוצה ביותר היה ' הימנונים נוצריים '

) Psalmody

לספר ההימנונים הסטנדרטי בכינוסים אוונגליים רבים  ,ונמכר לפחות

השנים שלאחר

1815

והודפס

 ,והשני  ,שפורסם בשנת

)  Prayerמס

. ( Treatise

 , ( Christianאשר נעשה

ב 92 , 000 -

עותקים בעשרים

פרסומו .

בהדרגה נמשך ביקרסטת ' לעיסוק בפרשנות הנבואות בלבד  ,ובראש ובראשונה בנושא גורלם
של היהודים  .ספרו הראשון בעניין זה  ' ,הערות על הנבואות '

שפורסם בשנת

, 1825

) " the Prophecies

0

, (Remarks

היה חיבור שגרתי וזהיר  .מאוחר יותר  ,בעיקר בשנות השלושים של המאה

הי וו  ,השתלטה תחושה של דחיפות על כתביו  ,והוא התמקד באותות האמורים להקדים את
"

התגלותו השנייה של ישו  .בינואר

1833

כתב  ' :דעתי מופנית לאחרונה

יותר ויותר  ,לביאת המשיח .

אותותיה של התקופה יכולים בהחלט להוביל נוצרים רבים להקדשת מחשבה מעמיקה ורצינית
ן21

לאפשרות התגשמותו של אירוע מהולל

זה ' .

20

בד בבד עם עניינו החדש בנבואה העמיק ביקרסטת ' בהדרגה את מעורבותו במאמצים

20

27

 .ק  ,י11 , London 1852

Bickersteth ,

Edward

the Rev .

,

0

T . R . Birks , fld(emoir

שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל

המיסיונריים שכוונו אל היהודים  .לאחר שעזב את מישרתו בחברה המיסיונרית של הכנסייה ,
בשנת  , 1830גברה התעניינותו בגורלם  ,והוא הפך לאחד מתומכיו הבולטים והפעילים ביותר של

המיסיון אל היהודים  .בשנת
מותו  ,בשנת

, 1850

1834

נשא את הדרשה בטקס השנתי של החברה הלונדונית  ,ומאז ועד

נשא דברים כמעט בכל מפגשיה השנתיים  .כמו כן היה ביקרסטת ' מעורב גם

במיסיון של החברה הלונדונית בירושלים  .בשנת

1838

נפגש עם ויליאם יאנג ( נממסץ )  ,הנציג

הקונסולרי הראשון שהיה אמור לצאת לירושלים  .ערב נסיעתו לפלשתינה בילה יאנג ימים אחדים
עם ביקרסטת ' בלשכתו שבווטון )  , Watton Rectoryכשהוא מתייעץ איתו באשר ל ' תקוות לגבי

ישראל ' .

ן2

ג ' ון ניקולייסון

) , ( Nicolayson

המיסיונר של החברה הלונדונית בירושלים  ,ביקר גם

הוא בלשכת הכומר בווטון  .כמו כן היו לביקרסטת ' יחסים קרובים עם הבישוף הפרוטסטנטי
הראשון בירושלים  ,מייקל סולומון אלכסנדר

) . ( Alexander

ביקרסטת ' חש שהוא ב ' תקופה מופלאה '  ,סיומו של עידן קערת החימה השישית מחזון

יוחנן .

הוא מצא ארבעה סימנים בולטים במיוחד לאישוש תחושה זו  .הראשון היה ' שקיעת האפיפיורות '
או התמוטטות הכנסייה הקתולית  .תופעה שהתבטאה בכך ש ' יכולתה לרדוף ולהשמיד הולכת

ונלקחת ממנה בצרפת  ,בלגיה  ,ספרד וארצות אחרות '  .הסימן השני היה ' התמוטטות האימפריה

התורכית '  ,וביקרסטת ' חזר והזכיר דיווחים מפי אנשי המזרח ונוסעים שהגיעו לשם  ,לגבי שקיעת

הממשל העות ' מאני  ' .הקריאה אל הגויים ' היתה הסימן השלישי  ,שהוגשם זה כבר  ,עם הקמתן של
החברות המיסיונריות בסופה של המאה הי " ח

;

הברית החדשה תורגמה עד אז לי 157שפות ,

וחברות מיסיונריות שונות ' נושאות את הבשורה ביעף  ,ימה וקדמה  ,צחונה ונגבה '  .הסימן הבולט
הרביעי היה ' קריאה אל היהודים '  ,ובהקשר זה הצביע ביקרסטת ' על התפוצה הנרחבת שלה זכה
התרגום העברי של הברית החדשה ועל פעולתן של חברות מיסיונריות שונות לקידום ניצורם של
היהודים  .נוסף על כך  ,ציין  ,נשלח לירושלים סגן  -קונסול  ,שמתפקידו היה להגן על היהודים  ,ובעיר
הוקם

מיסיון

במיוחד עבורם .

22

מאוחר יותר מנה ביקרסטת ' גם את ייסוד ' הבישופות

הפרוטסטנטית ' כאחד הסימנים לזיהוי

התקופה .

ביקרסטת ' סבר שלעם היהודי יש ייעוד יחיד ומיוחד

:

השבת המלכות לישראל קשורה באופן הדוק  ,על  -פי כתבי הקודש  ,בשיבתו של בן -
האלוהים לארץ  ,במלוא תפארתו  ,נושא עימו מלוא חופניים אושר רוחני לאנושות
קשר זה הופך את השבתם של היהודים לארצם לאבן בוחן לאומות העולם  .על -

כולה . . .

פיו תיבחן מידת ההתגשמות של תקוותיה הנעלות ביותר של הכנסייה  ,התקוות לבואו
של האירוע הסוחף  ,שבו יימחו מן הארץ כל ממלכות העולם

הזה .

הקשר ההדוק בין שלוש החוליות  ,היהודים  ,הופעתו החוזרת של ישו וכינון מלכותו  ,היה בגדר
' קשר בל  -ימוט '  ,כהגדרת ביקרסטת '  ,ומכך נבעה החשיבות העצומה של ניצור היהודים  .משום כך
גם היה צורך להקים במיוחד עבורם חברה מיסיונרית ייחודית  ,כדוגמת החברה

הלונדונית .

23

בתחילת שנות הארבעים של המאה הגיע ביקרסטת ' למסקנה כי שיבת היהודים לארצם
' ממשמשת ובאה '  ,וכי אירוע זה הוא בעל חשיבות מיוחדת  ,מאחר ש ' השבת היהודים לארצם הינה

"
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Idem , Ihe Restoralion of

:21

שרה כוכב

נקישת ההזהרה בשעונה של ההשגחה האלוהית  ,שהנה עומדים להתפענח מסתרי האל '  .היו
הוכחות רבות לכך

ש 2 , 300 -

השנים  ,שעליהן דיבר הנביא דניאל  ,עומדות לקראת סיומן ,

וביקרסטת ' ייחד תשומת  -לב דקדקנית לכל מלה בטקסט המקראי של פרק ח  ,פסוקים יג  -יד בספר

דניאל .

בהכירו תודה ל ' ידיד נערץ ' ( כנראה לפרשן ויליאם קנינגהם

24

] , ( [ Cuninghame

ביקרסטת ' שהקרבת הקרבנות בבית  -המקדש חודשה בעקבות צו שנתן עזרא הסופר  ,בשנת
לפנה " ס  .והוא הסיק מכך

לשנת

457

:

אם נמנה את  2 , 300השנים החל בצו של עזרא  ,שניתן בשנת
: 1843

קבל

457

לפני הולדת אדוננו  ,נגיע

תחילת טיהור המקדש  ,השבת היהודים לארצם  ,והגעתן של החלאות

הגדולות  .אם נמנה אותו מספר שנים מן הטיהור הגדול של נחמיה  ,שאירע בשנת , 433
נגיע לשנת

1867

או  , 1868מועד השלמתה של שיבת היהודים

לארצם ' .

2

חישוביו של ביקרסטת ' עשויים להיראות דמיוניים למדי  ,אף יחסית למה שהיה מקובל בתקופתו ,
ועם זאת הם משקפים אמונה שרווחה בקרב רבים מן האוונגליסטים האנגלים בתחילת שנות
הארבעים של המאה  .אמונה זו גרסה כי בקרוב מאוד עומדים להתרחש מאורעות בעלי מקור ואופי

אלוהי וכי מאורעות אלה עתידים להשפיע הן על העם היהודי והן על ארץ  -הקודש .
סדרת ההרצאות ' ישראל שב לארצו '  ,שנערכה בשנת  , 1841הוגדרה בפרסומת שלוותה אותה

כתגובה ל ' עניין הבלחי  -רגיל שמגלה הציבור כלפי האומה היהודית  ,בעקבות ההתרחשויות
האחרונות בפלשתינה '  .את הרצאת הפתיחה נשא הרוורנד גרימשו

)  ) 7 . 5 . Grimshaweי

שסייר

במצרים ובפלשתינה בשנים  , 1840 - 1839בבקשו סימנים לכך שיהודי המזרח ממתינים לבואו של

משיחם .

גרימשו האמין כי משיבושש המשיח היהודי להופיע  ,ינהרו יהודי המזרח אל ישו ,

ויאמצוהו

כמושיעם .

באותה שנה ארגנו אנשי כמורה אוונגלים בליוורפול סדרת הרצאות דומה

שכותרתה ' גורל היהודים '  .כאשר הופיעו סיכומי ההרצאות בכתב  ,נאמר בהם כי ההרצאות ' נישאו

בתקופה שבה מעוררים היהודים תשומת  -לב מיוחדת  ,ובמטרה להראות את חשיבותם הייחודית
של היהודים בבשורה האלוהית ' .

26

השקפותיהם של מילניאליסטים אוונגלים הוסיפו לקבל ביטוי

ניכר עוד בשנות החמישים של המאה  ,בסדרות הרצאות ובכתבי  -עת שיוחדו לנושא

הנבואה .

ביקרסטת ' הינו נציג בלבד לדרך מחשבתם של פרשני נבואה רבים  ,שהגיעו למסקנות דומות לגבי
אחרית הימים ותפקידם של היהודים במאורעות המהפכניים שילוו אירוע זה  .בכל אופן  ,רק מעטים
בתנועה האוונגלית היו בעמדה שאפשרה להם לממש את התאוריות המילניאליסטיות הלכה
למעשה  ,והבולט שבהם היה הרוזן

שפטסברי .

לורד שפטסבורי
בשנות השלושים של המאה הי " ט  ,עם פתיחת שעריה של פלשתינה בפני האירופים בתקופת
שלטונו של הפאשא המצרי  ,מוחמד עלי  ,התמקדה הגותם של המילניאליסטים באופן ישיר יותר
30
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שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל

בארץ  -הקודש  .מספר יומני המסע ודיווחיהם של נוסעים ומטיילים על הארץ ותושביה גדל באופן
ניכר  .אחד מידידיו הקרובים של ביקרסטת '  ,הרוזן שפטסברי  ,הושפע מהתעניינותם של רבים
מחבריו האוונגליסטים בנבואה המקראית  .ידידותם של ביקרסטת ' ושפטסברי החלה בשנת

, 1835

בעת הראשון מתוך סדרה ארוכה של ביקורים  ,שערך שפטסברי במעונו של ביקרסטת ' בווטון .

כמו  -כן ניהלו השניים חליפת מכתבים סדירה ושופעת  .ביקרסטת ' תואר על  -ידי כותב הביוגרפיה
של שפטסברי כ ' ידידו ויועצו
לידידו :

הקרוב ' ,

ובשנת  , 1841כאשר לקה ביקרסטת ' בשבץ  ,כתב שפטסברי

' אין דבר שיכאיב לי יותר מנכותו או הסתלקותו ' .

27

לאור הדברים הללו ניתן לבחון את הסקירה שכתב שפטסברי על הספר ' מכתבים על מצרים ,

אדום וארץ  -הקודש '
) . ) [ . Lindsay
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שפרסם הלורד לינדסי

מסעותיו אמנם אינם מעניינים כשלעצמם  ,אולם לינדסי היה אדם בעל

אמונה דתית עמוקה  ,ובעוד הסיורים שערך נשאו אופי שגרתי למדי  ,הרי עיקר עניינו היה במציאת

הוכחות נוספות להתגשמותה הלכה למעשה של הנבואה  .מכל מקום  ,היה זה מאמר הביקורת על
הספר  ,שהסב את אור הזרקורים אל לינדסי  ,וזאת לא מעט בזכות העובדה שנכתב על

שפטסברי .

 -ידי

28

מסעותיו של לורד לינדסי תפסו מקום מועט במאמר  ,וסוכמו בקצרה ובשיטתיות  .לעומת זאת ,
הרחיב שפטסברי את הדיון באותם פרטים שנגעו לשיבתם של היהודים לארץ  -ישראל  .הוא תיאר

כיצד היתה הארץ למדבר שממה על  -ידי ממשל ער "ן

;

עמד על כך שהעניין בארץ  -הקודש לא

התייחד לנוצרים בלבד  ,אלא כלל גם את היהודים  ,ומסר דיווחים של נוסעים אחרים  ,כמו וולף ,
למשל  ,שאישרו את התחושה כי מתחדש עניינם של היהודים בביאת המשיח ובשיבתם הקרובה
לארצם ; וכן ציין שמשלחות המיסיון אל היהודים מצליחות בניפצן המחסומים בין היהודים לבין
האמונה הנוצרית  .עוד דיווח כי בארבעים השנים האחרונות הוכפל פי עשרים מספרם של היהודים

באתן  -הקודש .

29

גם לבריטניה עצמה נועד  ,לדברי שפטסברי  ,תפקיד חשוב בהתרחשויות הללו  .הוא ציין כי
בספטמבר של השנה הקודמת ,

, 1838

מונה סגן  -קונסול  ,ש ' משכנו יהיה בירושלים  ,אולם שטח

שיפוטו ישתרע על  -פני הארץ כולה  ,בתחום גבולותיה העתיקים של ארץ  -הקודש ; ניתן לו  ,לפיכך ,
 30למהלך זה  ,שיער
יפוי  -כוח לשלוט על ממלכתם הקדומה של דויד ועשרת שבטי ישראל ' .

שפטסברי  ,היו יתרונות מסחריים -

' אדמתה ואקלימה של פלשתינה מתאימים באופן מיוחד

לגידול אותם מצרכים הדרושים לבריטניה הגדולה '  .וכמו  -כן היו לו יתרונות פוליטיים  ,שהתבססו

על הקשר עם העם היהודי  ' -בכל רחבי המזרח  ,מחזיקים הם במונופול על חברות התחבורה
והכספים  ,ומקיימים מגעים חשאיים אך שוטפים עם אחיהם היושבים במערב '  .י3

מחשבותיו ודעותיו של שפטסברי קיבלו תהודה במאמר שהתפרסם ב ~ fimes -זמן קצר לאחר
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והפנה את קוראיו למאמרו של שפטסברי ב -

על  -פי המאמר ב ' טיימס ' ליהודים יש חזקה על ארץ  -ישראל  -בזכות היותה

' מורשתם החוקית והמוצדקת '  ,ונפל בגורלם למלא תפקיד חשוב בחייה של האומה

אכן  ,כאשר אורגן מבצע הקמתה של הבישופות האנגלו  -פרוסית המשותפת בקיץ

הבריטית .
, 1841

32

היתה

זו  ,עבור אותם חוקרי הנבואה  ,חוליה נוספת בשרשרת ' אותות הזמן '  .גם מאורעות עלילת  -הדם
בדמשק  ,שהתרחשו בשנה שקדמה לכך  ,נתפסו כחלק מתוכניתה של ההשגחה העליונה לקראת
אחרית הימים  .עובדת היותן של שנות הארבעים שנים של מודרניזאציה בפלשתינה התבטאה

בשינוי קל בסגנונה של הספרות המילניאליסטית שעסקה בנושא היהודים  .ניכרת בה התרחקות מן
הדגש המוחלט על המרת דתם של היהודים לנצרות ונטייה בולטת יותר לעסוק בנושא שיבתם

לארץ .

בעוד המאמצים לניצורם של היהודים לא זכו בשום אופן להצלחה  ,התעוררה התקווה

שאולי יצליחו בני אדם לפחות לסלול את הדרך לקראת השבתו של עם ישראל

לארצו .

לתוכניות להשבת היהודים לארץ תרם גם ידיד קרוב נוסף  -של ביקרסטת '  ,קנינגהם  ,שהיה
בעצמו מחברם של ספרים רבים על נושא הנבואה  ,ונחשב לאחד מן המומחים הגדולים של

התקופה בנושא זה  .קנינגהם ראה בהשבתם של היהודים לפלשתינה את צורך השעה  ,ופרסם מכתב
ששלח לשפטסברי  ,כנשיאה של החברה הלונדונית  ,ובו הביע את דעתו על ההכרח שבהשבתם
המיידית של היהודים

לאוץ .

33

בסגנון ארכני ומתלהם  ,ולאחר שסיכם את הטיעונים הקדם -

מילניאליסטיים המקובלים  ,שאל קנינגהם
דורשים לפעול ולקדם את העניין

:

' האין אותותיו של הזמן דוברים אלינו בקול גדול ,

היהודי ? ' .

הטיעון היה פשוט

:

ככל שהולכים ומתגברים

אותות השעה  ,כך ' גוברות בכמותן ובחשיבותן ' גם חובותיו ואחריותו של המאמין

הנוצרי .

קנינגהם המלקן להקים חברה ליישוב היהודים באוץ  -הקודש  ,שתקדם מתן סיוע ליהודים לשם
הקלה על קשיי ההגירה לפלשתינה ומימון הקמתם של מפעלים

חקלאיים .

34

אף שתוכניתו של

קנינגהם היתה כללית למדי  ,הרי שברעיונותיו  ,כמו גם באמונותיו האסכטולוגיות היה שותף
לכותבים רבים שהגו תוכניות יישוב כאלה ואחרות בשנות הארבעים והחמישים ואף בסיומה של

המאה .

35

התלהבות והפרזה
היסטוריונים של הדת האנגלית המעיטו בהערכת חשיבותה של הנבואה במחשבה האוונגלית .
עניין זה נובע בחלקו מהדחקתו של הנושא ומן האופן הזהיר ביותר שבו טופל הן על  -ידי הפרשנים
האוונגלים עצמם והן על  -ידי הביוגרפים שלהם  ,שלעתים קרובות היו ידידים קרובים או בני
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אליוט

משפתה  .אף מקרב הבולטים והחשובים שבמטיפים ליום הדין המילניאלי היו שהעדיפו להתעלם
מחלק זה של חייהם  ,בכותבם את הזכרונות שעתידים היו להתפרסם לאחר

מותם .

אפשר לראות במאמר ההספד על ביקרסטת '  ,שהתפרסם עם מותו  ,בשנת
המרכזי של הפלג האוונגלי בכנסייה האנגליקנית ,

Observer

36

, 1850

. Christian

דוגמה לכך
בכתב  -העת

המאמר התעלם

באלגנטיות ממרכזיות הנושא בחייו של ביקרסטת '  ,והציון היחיד לעניינו בתחום הנבואה הסתכם
באמירה

בקרב

:

' אנו חשים כי אין זה המקום או הזמן להיכנס לדיון בנושא חשוב זה  ,שהדעות לגביו

רבים

וטובים

מבין

המאמינים ,

חלוקות

ביותר ' .

מילניאליסטיות של ביקרסטת ' מיהרו הכותבים להוסיף

:

אדרבה  ,להתגברותו של הלהט המיסיונרי בעבודתו של

לפחות בנושא אמונותיו הקדם -

' אמונות אלה לא גרמו להחלשתו  ,אלא

ביקרסטת ' .

37

אנשים כביקרסטת ' וכנושאי מישרות רבי השפעה אחרים בכנסייה הממוסדת הקפידו לשמור

את דיונם בנושא הנבואה בגבולות ברורים ונוקשים  .אולם באותה עת הוכתה התנועה האוונגלית
הפרזות של חסידי נבואה אחרים  .ועידות אלברי פארק ללימוד הנבואה  ,תופעת הדיבור  -בלשונות -

זרות בכנסייתו של ארווינג והקרע בתוך ' הכנסייה האפוסטולית '  ,שבא בעקבותיה  ,היו רק

36

הרבה ספרים אינם מתייחסים למילניאליזם  ,לדוגמה
 . 451ק  ,י1977
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הראשונות מתוך שורה של הפרזות ושל מה שנקרא ' התלהבויות יתר '  ,תופעות שהמאמינים
בביאתו הקרובה של המשיח ובהמרת דתם של היהודים ובהשבתם לארץ  ,היו נוחים להיסחף

ג ' ון קאמינג

) ( Cumming

להן .

יכול לשמש דוגמה טובה ביותר לדרך שבה המיטו כמה מל המטיפים

הנלהבים של המחצית השנייה של המאה הי " ט בושה גדולה על התנועה האוונגלית  .הוא שימש ,
משנת  , 1832כומר בכנסייה הסקוטית הלאומית בקובנט גארדן  , Crown Court ,ודרשותיו משכו
אליהן קהל רב  .עד שנות החמישים התפרסם לא רק בשל כתביו בנושא הנבואה  ,אלא גם בקשר

לכמה מחלוקות אנטי  -קאתוליות  .סגנון ההטפה החריג של קאמינג והפרוזה השופעת של ספריו
עוררו את ביקורתו של מבקר הספרות בכתב  -העת רב  -ההשפעה  , Westminster Review ,בשנת

 . 1855כותבת המאמר האנונימי היתה הסופרת ג ' ורג ' אליוט )  , ( Eliotשבעצמה קיבלה חינוך

אוונגלי בצעירותה .
ביקורתה של אליוט התמקדה בסטריאוטיפים שמשכה אליה המפלגה האוונגלית  .אחד מאלה
היה שהאוונגליות היא במידה רבה דת של נשים  ,ובעיקר של הכסילות וחלושות הדעת

שביניהן .

אליוט המשיכה ותיארה את האקלים הדתי של רבים מן האוונגליסטים הקיצוניים יותר של שנות
החמישים והשישים של המאה

:

' תחושת החירום והדחיפות  ,והחרדה לבטחון האישי  ,שאותן

מציג ד " ר קאמינג כגישות הדתיות הנכונות  ,מסרסות את הטבע האנושי  ,ואינן מותירות מקום  ,לא

למחשבה יסודית ורגועה  ,ואף לא לתחושות חסרות  -פניות ; אציליות במהותן ' .

38

כתביו של קאמינג

התאפיינו בשנאה לוהטת לכופרים ולקתולים כאחד  ,מה שעמד בניגוד להשקפותיהם של אליוט
 -וללא ספק גם של מרבית אנשי הכנסייה באותה תקופה -

אף כאשר השנים

 1866ו 1867 -

לגבי נוצריות הגיונית וסבירה .

אותן שנים שבהן אמורה היתה להישפך תכולתה של קערת

-

החימה השביעית על  -פי רבים ממפרשי הנבואה  -חלפו בשקט יחסי  ,לא היה בכך כדי לרפות את
ידיהם של הנלהבים מבין המטיפים לבואה הקרב של אחרית הימים  .חמש שנים מאוחר יותר עדיין
יכול היה קאמינג למצוא הוכחות חותכות לכך שהוא חי בעידן הקערה השביעות  ,והוא הכריז

:

נפלה בחלקי ההזדמנות  -הכואבת במובן מסוים  ,אך מנחמת במובנים אחרים -

להראות כי הפירוש לנבואות  ,שאותו הצגתי בפני הציבור בשנים האחרונות  ,הינו מוצדק ,
ותואם לפרטיו את האירועים המתרחשים לעינינו  .איני מוצא ולו הסבר אחד בחיבורי
הקודמים  ,המצריך שינוי או חרטה .

39

אין ספק כי מבקריו של קאמינג  ,חברים מכובדים של הכנסייה הממוסדת  ,יכולים היו למצוא סיבות
רבות לחלוק על טענתו זו  .אולם בעיני המאמינים בגרסתו העממית של חזון אחרית הימים  ,נראתה
התקופה  ,אכן  ,מדאיגה ביותר  .על קאמינג היה רק לערוך מעט את הסמלים הקשורים לקערה
השביעית ולהפליג בנאום חוצב להבות  ,תוך שהוא בוחר את הפריטים ההולמים מתוך העיתונות

היומית  .המלחמה הגדולה הממשמשת ובאה  ,כלי  -נשק חדשים ומאיימים  ,תכיפות הולכת וגוברת
של רעידות  -אדמה  ,התערערות האפיפיורות  ,גלי שטפונות  ,סופות הוריקן ומאות אוניות שירדו

למצולות  -כולם היו מסימניו של יום הדין המתקרב  .קאמינג מצא את הפירוש לברד הכבד
Qd

מחזון יוחנן 40בנסיונותיה של רוסיה להרחיב את שלטונה
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40

חוון יוחנן טו

כא.

שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל

בשובם לביתם על החדירה הרוסית המעמיקה לאתרים הקדושים של העולם הנוצרי  ,ובריטניה
הצטיירה כחסרת אונים לנוכח איום זה  .בשנת

1871

עדיין יכול היה קאמינג

להזהיר :

הסולטאן עומד להיעלם  ,והאפיפיור הודח מכסאו  .מיד לאחר האירועים הללו יחלו

לחלונן .

היהודים לנהור לירושלים כיונים העפות

אנגליה לבדה לא תוכל לעצור את

ההשמעה

מצעדה .

רוסיה מתכוננת ומעצימה

כוחה .

שעה הרת גורל עומדת בשער  .י4

האוונגלית

בעינה עומדת השאלה באיזו מידה היו חברי התנועה האוונגלית טרודים בעניין ניצור היהודים

והשבתם לארץ  .כמו  -כן יש לברר כמה מחברי הכנסייה האנגליקנית השחייכו לוזנועה
במאמר מפורסם שנדפס בשנת
קוניבר

) . 2 . Conybeare

,י

)

 , Churchהכנסייה הנמוכה

1853

בכתב  -העת Review

 , Contemporaryחילק הסופר הדתי ,

את הכמורה האנגלית לשלוש קבוצות

Church

האוונגלית .

 , Lowוהכנסייה הרחבה

:

הכנסייה הגבוהה

Church

High

 . ( Broadהאוונגלים

משתייכים  ,על  -פי חלוקה זו  ,לכנסייה הנמוכה  ,וקוניבר חישב שקבוצה זו כללה כשליש מן

הכמורה באנגליה .

שיטת חישוב אחרת שנקט קוניבר היתה הערכת התמיכה שזכו החברות

המיסיונריות השונות  .החברה המיסיונרית של הכנסייה  ,שנתמכה על  -ידי הכנסייה הרחבה
והנמוכה

כאחת  ,גייסה בשנת  1852סכום של  100 , 000לירות שטרלינג בעוד החברה להפצת

הבשורה ) Gospel

for the Propagation of

 , Societyשהשתייכה אל הכנסייה הגבוהה ,

הצליחה לאסוף באותה שנה רק מחצית מן הסכום

לקידום הנצרות בקרב היהודים אספה באותה שנה

הזה .

42 , 000

42

לשם השוואה  ,החברה הלונדונית

שטרלינג  .מובן כי לא כל תומכיו של

המיסיון אל היהודים היו בהכרח חברים כתנועה האוונגלית  ,כשם שלא כולם תמכו בהשבתם של
היהודים לפלשתינה  .עם זאת  ,המיסיון אל היהודים סייע בקידום ההתעניינות והתמיכה בעניין

היהודי בקרב הנוצרים באנגליה  ,וזאת באמצעות מערכת חברות  -הבת שפרש כמעט בכל מחוזותיה
של

אנגליה .

ואכן  ,המיסיון אל יהודי ירושלים משך אליו את הפרסום הרב ביותר ואת סכום

התרומות הנכבד ביותר  ,בהשוואה לעשרים ושלוש המשלחות האחרות שנתמכו על  -ידי החברה

הלונדונית .
אף כי הנוצרים באנגליה לא מימנו או ארגנו מעולם תנועה רחבת  -היקף למען השבתם של
היהודים לפלשתינה  ,אין ספק כי האידאולוגיה או ההזדהות עם הנושא היו מוכרים וקרובים ללבם
של מרבית חברי הכנסייה האנגליקנית  .עם זאת  ,רבים מן המאמינים סברו כי את הוצאתה לפועל
של חובה מקודשת זו יש להניח בידי האל ולא בידי בני תמותה וכי משימת השבתם של היהודים

לארן  -הקודש תוגשם במלואה רק באחרית

הימים .

הרקע האוונגלי היה משותף לרבים מאותם פרוטסטנטים  ,שנסעו במחצית השנייה של המאה הי " ט

לארן  -ישראל ועסקו בחקירתה וביישובה  .די להזכיר את הקונסול השני שנשלח לירושלים ,
41
42

קאמינג ( לעיל  ,הערה
338
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שרה כוכב

פין

( תתןע )  ,אלכסנדר מקאול ( 1ט4 ) [ 1ן )  ,חמיו של פין  ,שיצא כמיסיונר אל יהודי ורשה  ,ואחרים
)

בין הבולטים נמצאים ג ' ורג ' גאולר )  , ( Gawlerשפירסם מספר תוכניות ליישוב יהודים

רבים .

הארכאולוג צ ' רלס וורן ( תט ] ! 71י )  ,שכתב בשנת

באוץ  -ישראל ,

43

) of Ftomise

, ( The land

מחניק .

44

ילררנס אוליפנט

) , ( Oliphant

1875

את ספרו ' ארץ ההבטחה '

שעליו נאמר שסבל מחינוך אוונגלי

גם כאשר התפתחה הביקורת המתוחכמת יותר  ,והציגה את דרכי הפרשנות הקודמות של

הטקסטים הנבואיים כמיושנות  ,או לפחות כבלתי תקפות עוד  ,עדיין נותר בלבם של רבים מן
הנוצרים באנגליה הבסיס הדתי לאותם רגשות שקשרו את היהודים לארץ התנ " ך  .דמותם של

היהודי ושל אתן  -הקודש  ,שעוצבה על  -ידי האוונגליסטים

המילניאליים  ,השפיעה על אישים

שונים זמן רב לאחר שהמושגים האסכטולוגיים כבר נעלמו

סט
43

Jane cox Gawler ,
24

Life Skerch , ed .

44

"

. ,ן  /נג

.

George Gavler

. Gawler ,

[)

 .ק  , London 1875 ,וראה  :מ ' קדם  ' ,פעילותו של ג ' ורג ' גאולר למען הקמת מושבות יהודיות באוץ  -ישראל ' ,

קתדרה  ( 33 ,תשרי תשמ " ה )  ,עמ '
2
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רוח צרפתי בתרבות צרפתי ביישוב היהודי

בארץ  -ישראל (  914 - 1 882ו

)

יעקב שביט

' ובכן  ,מלחמה לנו ברוח

צרפת ' .

1

יוסף קלוזנר
' חושבים ידיעת לשון צרפת  -לשון ולא
אחד  -העם

רוח שירפת

רוח ' 2 .

ותרבות צרפת

עד פרטן מלחמת  -העולם הראשונה דומה היה  ,כי ארץ  -ישראל מצויה בחוג ההשפעה התרבותית
הצרפתית  .השפעה זו היתה ניכרת ברבדים שונים ומרכזיים של היישוב היהודי  ' -היישוב הישן '

ו ' היישוב החדש ' כאחד  .היא התמעטה  ,או אף נעלמה  ,כשעברה ארץ  -ישראל לחוג ההשפעה של
בריטניה  .הביטוי הבולט למעבר זה היה  ,כמובן  ,ירידת מעמדה של השפה הצרפתית ביישוב
היהודי  .לא זו בלבד שהצרפתית לא התחרתה יותר עם העברית  ,היא גם חדלה מלשמש כשפה
לועזית

שנייה .

הירידה במעמדה של הצרפתית נעשתה בשני שלבים  :במושבות התמעטה ההשפעה הצרפתית
בעקבות סיומו של משטר האפוטרופסות בסוף המאה הי " ט  ,ואילו בחברה העירונית התמעטה
בעקבות מלחמת  -העולם הראשונה  .גם בתקופה זו היתה תרבות צרפת רק מרכיב אחד בין מכלול
המרכיבים של התרבות ההטרוגנית של היישוב היהודי  ,אך לאורך התקופה נמשכה הביקורת על

מעמדה של רוח צרפת ב ' יישוב הישן ' וב ' יישוב החדש ' כאחד  .הביקורת באה מחוגים שונים  :מצד
מי שנלחמו בכל גילוי של ' מודרניזציה ' ( = התמערבות )  ,מצד מי שהתנגדו ל ' טיפוס הצרפתי ' של
ה ' מודרניזציה ' של היישוב ומצד מי שראו במודרניזציה ובחילון ברוח צרפת מודרניזציה אנטי -

לאומית

במהותה .

לא היתה התנגדות לאימרן של דפוסים ' צרפתיים ' של עיבוד חקלאי או

להשפעה בתחומים שונים של התרבות החומרית  ,אבל כל דבר שחותם אמתי או מדומה של רוח
צרפת נקשר אליו זכה לקיתונות של ביקורת  .אחד העם הבחין בין ' רוח צרפת ' ל ' לשון צרפת '  ,אך

אחרים ראו ב ' לשון צרפת ' שער אל ' תרבות צרפת ' וממילא אל ' רוח צרפת '  ' .רוח צרפת ' היה ביטוי
רווח בספרות התקופה לתאר בו מה שנתפס כערכים וכאידאות שמקורם בצרפת או לסגנון
-

*

הרצאה שניתנה במסגרת כינוס חוקרים בינלאומי ' צרפת ואוץ  -ישראל במאות י " ח  -כ ' ' מטעם המרכז לחקר ארץ
ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,ירושליפ  ,כ " כ  -כ " ד באדר חש " ן

(  21 - 19במארס

. ) 1990
1

2

י ' קלוזנר  ' ,מלחמת הרוח '  ,הזמן
אחד העם ,

:

ילקוט ספרותי  ,וארשה

 , 1986עמ '

. 72

' בתי הספר ביפו '  ,על פרשת דרכים  ,ב  ,ברלין תר " ף  ,עמ ' קנא .
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התרבותי ולהווי החיים הצרפתי  ,ולרוח צרפת זו היה דימוי שלילי  ,שמקורו כבר בשלהי המאה

הי " ח ואשר הופנם בתודעה היהודית וקיבל תוכן חדש להקשר החברתי  -התרבותי של ארץ  -ישראל
ברבע האחרון של המאה

הי " ט .

3

הנוכחות של תרבות צרפת ביישוב היהודי באוץ  -ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית נוצרה

והתמסדה בעיקר על  -ידי פעילותם של שני סוכני תרבות  ,שהיו מעורבים בעיצוב דיוקנו של
היישוב היהודי  -כי " ח ומשטר הפקידות של הבארון רוטשילד  4 .כי " ח באמצעות מערכת החינוך

3

המושג ' אופי לאומי ' ועל הנסיון לאפיין את ה ' אופי הלאומי ' של אומות ותרבויות לאומיות ראה

על

London 1944 ,

י-4

,

/ ilics

and-

ע  -ו110ו1י

,

ח Hertz , Nariona/iry

 1 .י9392ן London

] . Barker , :

י National Character-

ל ; pp . 3יט ספררת בשפע המנסה להגדיר ולאפיין את האופי הצרפתי ואת מהותה הסגולית של ' תרבות

צרפת '  .הפרדוקס הוא שלעתים תכופות התרומה ה ' לאומית ' הצרפתית התפרשה כהשקפת ערלם רציונליסטית -

אוניוורסליסטית המבקשת לכפות על אומות בעלות היסטוריה משלהן ומהות משלהן חוקיות היסטוריות

מופשטת וערכים כלליים  .פון רנקה קבע בחריפות כי כל דבר גדול שהושג בגרמניה מאז ההשכלה הצרפתית
) 3 . )3 .,
The
הושג לא כחיקוי אלא כהתנגדות לרעיונות ולצורות צרפתיות  .וראה  conceprion :ח0ח- 1וש) 3
4ך 9 .ע  ; 0 Hisloly , 19 62יתררים בעלי השקפה לאומית יכלו לאמץ את עקרונות השוויון הפוליטי של

,

,

,

המהפכה אך לא את הרעיון שלאומיות היא תוצר של אזרחות ולא של ' רוח לאומית
4

סוכני התרבות הצרפתיים בקרב האוכלוסייה הערבית היו המיסיון  ,הקונסוליות ומוסדות חינוך  .סיכום קצר ראה
ט'

? 1? 2

קיבוצית ' .

פארפיט  ' ,הקונסוליה הצרפתית והישוב היהודי במאה הי " ט '  ,קתדרה ,

5

( תשרי תשל " ח )  ,עמ '

:

 ; 161 - 144א '

כרמל  ' ,פעילות המעצמות בארץ  -ישראל  , ' ! 9 ! 4 - ! 878י ' קולת ( עורך )  ,תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל
מאז העלייה הראשונה  :התקופה העות ' מאנית  ,א  ,ירושלים  , ! 989עמ '  . ! 62 - 143מעניין להזכיר שמשרד החתן
הצרפתי מצא לפני המלחמה כי לציונות ולכי " ח אינטרסים מנוגדים והם מייצגים שני מיני מנטליות  ,שתי

תרבויות  :הציונות מייצגת לאומיות גרמנית ביסודה  ,ואילו כי " ח מייצגת יהדות בינלאומית שהשראתה צרפתית .
בזמן ' מלחמת השפות ' טענו דוברי ' עזרה ' שהציונים מנהלים מאבק אנטי גרמני במהותו  .בצרפת רווחה

סלבאטור פאטרימ1ניו ,
קונסול צרפת בשנים
 , 1881 - 1873וחבר עוזריו

שלה והבארון באמצעות השפעתו על מכלול ההוויה החברתית  -התרבותית במושבות שתחת
חסותו  .רוח צרפת  ,לעומת זאת  ,כלומר רעיונות ואידיאלים  ,שזוהו כצרפתיים  ,יכלה להשפיע על
העולם הרוחני של בני היישוב ללא ' סוכני

תיווך '

ישירים  ,והיא

' יובאה '

לארץ

על  -ידי

האינטליגנציה היישובית  ,שקלטה אותם במזרח  -אירופה  ,או שנחשפה להם בארץ ( או כתוצאה
מתקופת לימודים בצרפת  ,כמו במקרה של אבשלום פיינברג ואיתמר בן

אב " י ) .

משנות השמונים ואילך נטלו סוכני תרבות שונים חלק פעיל בעיצוב תרבותם של היהודים

בארץ  -ישראל  ,ועל כן היתה זו תרבות הטרוגנית  ,שכן התרבות היהודית החדשה בארץ  -ישראל
היתה פתוחה וחשופה להשפעות תרבותיות מגוונות  .הכוחות המרכזיים היו אלה של החברה

הדתית  -המסורתית  ,חברת ' עזרה '  ,כי " ח  ,הבארון והגופים שייצגו את תנועת חיבת  -ציון ואת
הציונות והאידאולוגיה של התרבות העברית ( ואת ההשפעה התרבותית המזרח  -אירופית שהביאו

איתם ) .

החברה היהודית הקטנה נחשפה בארץ  -ישראל להשפעות תרבותיות שונות זו מזו  .את

המאבק ביניהם ב ' שדה התרבותי ' אפשר לתאר כמלחמת תרבות בזעיר  -אנפין  .זו התנהלה בתוך
מסגרת תרבותית ' ריקה '  ,כלומר בתוך חברה שלתרבות התורכית ולתרבות הערבית המקומית לא
היתה כמעט השפעה עליה ושתי התרבויות לא נחשבו מודל ראוי לחיקוי או כתרבויות שראוי

להתקרב אליהן  .בתוך המערכת התרבותית הזו יוצגו התרבות הצרפתית והתרבות הגרמנית על  -ידי

סוכני תרבות מאורגנים  ,שביקשו לעודד ולהפיץ צורות ותכנים שונים של מודרניזציה ברוחם .
פעילות זו יצרה נוכחות תרבותית צרפתית וגרמנית בארץ בדמות של מוסדות חינוך ושיטות חינוך ,
ן3

ובמקרה הגרמני גם בנוכחות של מתיישבים מגרמניה  .להתמודדות כזו בין תרבות צרפת ותרבות
גרמניה לא היתה מקבילה בחברה היהודית החדשה במזרה  -אירופה  .להקשר של התרבות היהודית
ההשקפה כי אוץ  -ישראל  ' ,כשאר חלקי סוריה  ,הינה
ההכרעה ( תרגם ג '

אריוך ) ,

תל  -אביב

 , 1991עמ '

צרפתית ' .

. 187 - 167

ראה

:

ד ' ויטל  ,המהפכה הציונית  ,ג

:

שלב

~

יעקב שביט

שם אפשר לדבר בעיקר על התמודדות בין רוח צרפת לרוח גרמניה  .אף שכל הכללה והבחנה
בתחום מורכב וסבוך זה היא שרירותית  ,דומה כי מעגל ההשפעה של רוח גרמניה ותרבות גרמניה

על התרבות היהודית המזרח  -אירופית היה רחב יותר מאשר מעגל ההשפעה של תרבות צרפת ושל
רוח

צרפת .

זאת אף שהגות צרפתית  ,כתיבה היסטורית צרפתית וספרות צרפתית השפיעו על

היצירה האינטלקטואלית והיצירה הספרותית במזרח  -אירופה במאה הי " ט  .בצדק מכנה ישראל
ברטל את התרבות הצרפתית כ ' מודל משני '  ,בעוד תרבות גרמניה היתה המודל המרכזי של
המודרניזציה של יהודי

מזרח  -אירופה .

עיקר ההשפעה הצרפתית היה בתחום של הרעיונות

הפוליטיים ובז ' אנר של הרומן החברתי  ,שאומץ

על  -ידי כמה מסופרי ההשכלה החשובים .

5

תחום

ההשפעה הגרמני היה רחב יותר הן בגלל הזיקה הלשונית והקירבה הגאוגרפית והן בשל זיקה
רוחנית עמוקה של ' רוח התקופה ' היהודית למושגים ולערכים ממקור גרמני  .ביישוב היהודי

בארץ  -ישראל נקבע בפועל היחס בין ההשפעה הגרמנית להשפעה הצרפתית בתקופה הנדונה על -

ידי כוחם ופעילותם של ' סוכני התרבות ' השונים  ' ,עזרה ' מכאן וכי " ח והבארון מכאן  ,ותדמיתה של
ההשפעה התרבותית עוצבה לא מעט על רקע הדימוי הרווח של שתי התרבויות ומידת הסכנה

שנשקפה מהן לתרבות העברית .

התחרות בין הצרפתית לגרמנית

בוושוב

המאבק בין הגרמנית לצרפתית על המעמד של השפה המודרנית של היישוב היה מאבק ממוסד
שאת תוצאותיו קל יותר להעריך מאשר את תחומי ההשפעה בנושאים אחרים  .הגרמנית והצרפתית
התחרו על הבכורה כשפה האירופית של היישוב  ,וממילא כשפה שנייה  .אמנם בשביל רוב תלמידי
כי " ח העברית לא היתה השפה הלאומית  ,ומעמדה של העברית כשפת תרבות לא היה מובטח

לגמרי בתקופה הנסקרת  6 ,אבל קשה להניח שאחת משתי השפות האירופיות היתה יכולה להפוך

לשפת התרבות המשותפת של היישוב ( כמו שאירע בחברות רב  -לשוניות שונות תחת שלטון

קולוניאלי ) .

העברית שימשה ליהודים שפת תקשורת בין  -עדתית  ,והתקבלה ב ' יישוב החדש '

במישור האידאולוגי  -העקרוני כשפת התרבות הלאומית  .מאבקה של העברית נגד הגרמנית על

ההגמוניה במערכת החינוך היה בעל אופי סמלי בעיקרו  .גם מי שנאבקו לבסס את מעמד הבכורה

5

-

ברטל  ' ,המודל המשני  :צרפת כמקור השפעה בתהליכי המודרניזאציה שליהודי מזרח אירופה

י ' כהן

( עורך ) ,

המהפכה הצרפתית ורישומה  :קובץ מאמרים  ,ירושלים

 , 1991עמ '

. 285 - 271

( , ' ) 1863 - 1772

אך נזכיר כי כשהופיע

תרגומו  -עיבודו של קלמן שולמן ל ' מסתרי פארים ' של איזין סי בווילנה בשנים  , 1860 - 1857יצא מאפו  ,שבעצמו
הושפע מסי  ,לטעון בשצף  -קצף כנגד ' חתונת העבריה עם הצרפתי איזין סי '  ,שהרומנים שלו כונו על  -ידו
' רמאנען נשחתים '  .הרומן של סי זכה לפופולריות עצומה ונדפס עד  1911ב  11 -הדפסות  .ספרות צרפתית  ,מפול
וה קוק עד בלזק  ,תוארה כספרות בולוורית או ספרות מדרג שני  .שולמן  ,אף  -על  -פי שהיה ביקורתי מאוד כלפי

האופי שלבשה המהפכה הצרפתית  ,העריך הערכה חיובית את רעיונות ההשכלה הצרפתית ואת השפעתה על
הרפורמות באירופה  .ראה
40

6

:

ספר דברי ימי עולם  ,ד  ,וילנה  , 1870עמ '  37והלאה .

ב ' הרטב  ' ,מסה על תחית העברית '  ,אלפיים  , ) 1990 ( 2 ,עמ '

לשון באספקלריה של חברה '  ,קתדרה ,

 ( 56תמוז

; 54 - 9

ש ' מורג  ' ,העברית החדשה בהתגבשותה

:

חש " ן )  ,עמ '  . 92 - 70העובדה שבספרות בת הזמן נמצא הרבה

עדויות על שימוש רווח בלשונות שונות מלמדת אמנם על כך שהעברית לא הפכה שפת דיבור בלעדית  ,ועל מצב
הדיגלוסיה הלשוני של היישוב  ,אך בו בזמן גם על כך שהיתה הסכמה  ,כי לעברית ערך סמלי ונורמטיווי  ,ועל כן
כל סטייה מהגורמה האידאולוגית ' צוינה  ,כפי שצוין הפער בין תמונת המצב הנשאפת לבין המציאות הלשונית .

איזה כובעות קש אחריכן עם כל סיני כת בות באותיות
_

ך

,

( מעשה

קטן

_ן לא

וכרומה :

לימים
צעירה
אשה  .אכרה נרסנית  ,יפת קוטה ;
' ,
;. [ .

ובירה נהנהן (לר כבן שבעידנים , :

עה ,
הוא
~

..

-

,

5

.

~
אך
הזאת

,

 ,מת נם
והושיע ,
יאו על

1

בע

.

"

האשה , :האין אמך .

קש

?-

4לף4ט4ה-4-

נברתי .

! בכבוד ,

ויפה סאדו -
ססש סדתו - - - - -
נפלא ,

]

לכל אות

על ראש הילד

,

.

-ד

.

הגה אחר  4 : , -זה

לא ' גהתרנשות לזקחתיבידה כובע  .אחד אחר  ,השני
וקוראת

.

הכתובנליהם באותיות והב נדולות  :סריש '

.

.

,

 , .סרשליה '  , ,לונרון ' טסקובה ' טה הכתובות האלה
כובעות כאלה לא ילבשו ילדינו  ,אנו לא צרפתים וכא

נא לי

כנב ע

רוסים '  .טמהרת לצאת מהחנות .

.

להילרה '  ,בכבוד ו בעל החנות טראה לה
. ,

..

;

,

כולם ילענו עלי  ,יקראו לי אמרפתי  .ה '  - 1החנוני מביט

ברצון על הילדה ושיאל
- _. .

.

 :אם כן באיזה כובע חפצת

הילדך  :אולי יש גכתיבת  .צי  :ן . .
 .בעל ההטות  :לצערי  ,עתה א  .ן  ,אבל לסעפך

בת  , .אצוה לעטית שגע כזה .
היללה  :לא לי  .כלבד ,

כי  ,אם

אסרה האס .
 .הולדה

קחי ב .תי  ,את הכובע הזה

 , .אל  ,אטי  ,אמתין

עד ' טיב  :א  :הכרגעים

עיריית ; .

בכתיבית

געל החנות  :כן כרתח  -ה בשתק

כרבע ב 'טס  :ת  .דוד יי

.

' :טל :

טלטפת את רא
נבטך
 -לכל אותהאם -

כהחנית .

.

.

'

~

בז
 .חב  -זך
[

'ט בתה ויטתיהן י  :צאות

היריע .

'

.

א

6 ) 1לסול  ,ס  ,ימןלןת קקגזק  . ,ממטיס  : ! ,עוה סריס

לכל ידידיתי

.

" .- -
ולאחי
לקל לעת עתה ,

בקשב תה  -ה לך

והנט באה אשה עבריה עם בת קטנה  " ,הראו

רכם ,
שריקי

לנות

,

.

הח15 - 411חר כובע וסלביש

אנעים ולא

 :י לא

,

) 4 ; 4י

'
ל '

אחה

1

)

:

4

ילזמ

שהיה

לא מרוצים .

 ,אסי  ,א  -גני

רוצה  -בכוצך--כזה , :טרויה  -:תדע צולל !לש : 5ת  -האלה ,

חנות של אנפזר ה ~ )  :לקנים  ,מוטעית

יועל

ו

'-

משה נהנות

י -

.

וה , lh e . : 5ימרשליה . .
'הילדה מראה פנים

.

.

של העברית היו מודעים לצורך של לפחות חלק מן הציבור היהודי בשפה אירופית כשפה שנייה או

חלק מן היישוב  ,גרמה לכך שאף לאחת מהן לא יכלה להיות בלעדיות ושום שפה אירופית
התבצרה בישוב בתוך שפה שלטת '  .רק הכיבוש הבריטי גרם לכך ש ' אחדות השפה הזרה

' לא

הושגה ' .

'

ובכובע
מתיך
בילדה uup
-

מעשה

כךן: :

תרנ " ה )

7

יש יסוד להניח כי בוגרי בתי  -הספר של כי " ח היו דוברי צרפת וקראו צרפתית  ,אבל אין לנו

נתונים בדוקים על היקף ידיעת השפה ועל רמתה  .בסוף מלחמת  -העולם העריך מרדכי בן  -הלל
הכהן כי ' צרפתית
7

כחמשה אחוזים

8

מהיהודים ' .

8

מיפקד יהודי ארץ  -ישראל שערך

כך קבעה ועדת התרבות של פועלי  -ציון במכתבה להסתדרות הציונית בלונדון בשלהי

התרבות '  ,קונטרס  ,צד ( אב תרע " ט )  ,עמ ' . 16 - 13
אנגלית בכמה בתי  -ספר .

ן

וגי ' .

כשפה נוספת  .אפשר אף לטעון כי העובדה שהגרמנית והצרפתית חילקו ביניהן את ההשפעה על

מבינים . . .

זט

, 1919

ראה  ' :מכתב ועדת

בשלהי העשור הראשון של המאה העשריפ לימדו בירושלים גפ

מ ' בן  -הלל הכהן  ,מלחמת העמים  :יומן  ,בעריכת ש ' רובינשטיין  ,ב  ,ירושלים

41
 , 1985עמ '

 . 802המושל האזרחי של

תל  -אביב  ,קולונל פרקר  ,אמר לבצלאל יפה  ,ולבן  -הלל הכהן שהמימשל הצרפתי מפרסם את הודעותיו גם
בצרפתית  ,כי ' צרפתית היא השפה האירופית המתהלכת כאן '  ,וזאת בוודאי בהנחה שרבים מבוגרי מוסדות כי " ח
ומוסדות החינוך שפעלו בקרב האוכלוסייה הערבית הם דוברי וקוראי צרפתית  .שם  ,עמ '

. 801

ב

יעקב שביט

למשל .

המשרד הארצישראלי בשנת  1918מצא  23דוברי צרפתית במושבות יהודה ,

האוכלוסין מאוקטובר

1922

הצהירו רק

במיפקד

9

מכל הנפקדים ( יהודים ולא יהודים ) שהם משתמשים

716

בצרפתית כ ' שפת דיבור רגילה ' 0 .י נראה כי אומדנו של הכהן קרוב לאמת  ,כלומר רק

5%

מכלל

היישוב היו לדוברי צרפתית בעיקר כתוצאה מחינוכם במוסדות הבארון וכי " ח  .סקר שערך דב

וולחונסקי בראשון  -לציון בשנת
צרפתית  -לא ברור באיזו

העלה כי נמצאו במושבה

1930

רמה  .מ

134

איש שמסרו שהם יודעים

נראה הדבר שמספר דוברי הצרפתית ביישוב ערב מלחמת -

העולם הראשונה הגיע לכמה אלפים  ,ורובם ככולם למדו את השפה בארץ  .היה בכך כדי להעניק
לצרפתית את הבכורה כשפה אירופית זרה  ,אך לא כדי לסכן את

העברית .

אם כך  ,נשאלת השאלה מדוע יצאו הסתדרות המורים ובעלי  -בריתה למאבק נגד ' עזרה ' ולא נגד

כי " ח  ' .עזרה ' הצטיירה כמערכת חינוך יהודית בעלת אופי לאומי הרבה יותר מאשר כי " ח ; היא
היתה קשורה הרבה יותר מכי " ח לתרבות הדתית המסורתית של יהודי מזרח  -אירופה  ,ובבתי  -הספר
' עזרה ' למדו בעברית

שלה היה נהוג לימוד העברית בעברית  .יותר ממחצית התלמידים ברשת

כשפת ההוראה היחידה  .למרות זאת בחרו מחוללי ' מלחמת השפות ' לכוון את מאבקם כנגד ' עזרה '
וכנגד מדיניותה בשאלת שפת ההוראה בטכניקום החדש בחיפה ולא כנגד כי " ח  ,אף שבבית  -הספר

החקלאי מקווה  -ישראל  ,למשל  ,שהיה לו מעמד נכבד ואף סמלי  ,שלטה הצרפתית שליטה מלאה

כמעט .

9

חשוב לזכור שלא היה שום מניע פוליטי מאחורי המאבק ב ' עזרה ' וודאי שהוא לא נוהל

2ן

ספירת יהודי ארץ  -ישראל  ,א
 2 , 309ועל

10

גרמנית

מושבות יהודה ,

:

יפו תרע " ח  ,עמ ' . 89

על העברית כשפתם הצהירו 7

, 4 , 21

על יידיש

. 15

' מתוצאות המפקד הארצישראלי '  ,קונטרס  ,קכו ( י " ח אייר תרפ " ג )  ,עמ '  . 3על עברית כשפת דיבור הצהירו
 80 , 396ועל גרמנית  , 1 , 781אך אין בכך כדי להעיד על ידיעת השפה או על השימוש בה לצרכים שונים  .רק , 946

הצהירו על יידיש כשפת הדיבור
11

1

שלהם .

ד ' וולחונסקי  ' ,ראשון לציון לאור המספרים '  ,מסחר ותעשיה ,

 ( 5 , 7מארס  , ) 1930עמ '

. 49

בשנת

1883

היה

בראשון  -לציון רק אחד שידע לכתוב צרפתית  ,ישראל בלקינד  .ראה  :ח ' חיסין  ,מסע בארץ המובטחת  ,ההדירה

ש ' לסקוב  ,תל  -אביב
12

 , 1982עמ '

. 95

משה רינות טוען כי הסיבה לבחירה בטכניקום כיעד המאבק היתה שבתי  -הספר של כי " ח לא היו מתחרה של
ממש לבתי  -הספר העבריים  ,אך אינו מציין את ההבדלים באוכלוסיות התלמידים בשתי הרשתות כסיבה

ראה

:

מ ' רינות  ' ,החינוך בארן  -ישראל

, ' 1918 - 1882

קולת ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

. 707

לכך .

הנתונים שהוא מביא

מעידים כי מבחינה מספרית לא היה הבדל גדול בין כי " ח ל ' עזרה '  ,וכי בשני המוסדות היה היחס ללימוד העברית

ולהוראת העברית דומה בדרך  -כלל  .בשנת
למדו

2 , 071

1914

תלמידים ובשאר בתי  -הספר -

למדו בבתי  -הספר של ' עזרה '

1 , 200

תלמידים  ,במוסדות כי " ח

2 , 624

תלמידים  .יודעי צרפתית ביישוב היו על  -פי  -רוב תלמידי

כי " ח או בתי  -ספר אחרים בארץ  ,ורק מיעוט מבוטל ידע את השפה לפני עלייתו  .על ' מלחמת השפות ' ראה גם

מ ' רינות  ' ,הסתדרות המורים  ,התנועה הציונית והמאבק על ההגמוניה בחינוך בארץ  -ישראל
הציונות  ,ד

( , ) 1976

עמ '

; 121 - 120

העברי בארץ  -ישראל  ,ב  ,ירושלים

על מעמדה של הצרפתית במקווה  -ישראל ראה

 , 1986עמ '

. 85

:

, ' 1918 - 1903

:

מאסף

י ' אלבוים  -דרור  ,החינוך

א " ש הירשברג כתב כי בוגרי מקווה  -ישראל יוצאים כ ' צרפתים

פרועי מוסר  ,שונאי עמם ובוזי היהדות '  ,וגם כמי שאינם מוכשרים לעבודת האדמה  ,וגרס כי החינוך על טהרת
הצרפתיות אינו מכשיר את הבוגרים להשתלבות בחיי הכלכלה או הפוליטיקה של ארצות
הירשברג  ,משפט היישוב הישן  ,ירושלים

1979

( וילנה

תרס " א ) ,

עמ '  . 25 - 24על תולדות כי " ח

ראה  :א ' רודריג  ,חינוך  ,חברה והיסטוריה  ' -כל ישראל חברים ' ויהודי אגן הים התיכון

42

. 1991

המזרח .

א"ש

ב ' מזרח ' ופעילותו

, 1929 - 1860

ירושלים

.

ספרו של רודריג מביא בצד תיאור ההתפתחות של מוסדות כי " ח במזרח ובארץ  -ישראל  ,כמה תעודות

רבות  -ערך לענינינו בנוגע למודל החינוכי של כי " ח ותפיסת האדם והתרבות שלה  ,כמו גם באשר לאופן שבו

ראתה את מהותה של תרבות צרפת כמייצגת של ' תרבות המערב ' העליונה על  -פני ' תרבות המזרח '  .ראה בעיקר
דיווחו של א ' ענתבי מה -
עמ '

. 181 - 179

1

בפברואר  , 1914שכל רוחו עומדת כסתירה לדברי הביקורת שהוטחו נגד כי " ח  ,שם ,

וראה גם מכתבו של מ ' פרנקו הגורס כי עברית לא תוכל לעולם להיות אמצעי להבנת הציוויליזציה

' רוח צרפת מתרבות צרפתי

בשל נטייה מדינית פרו  -צרפתית ואנטי  -גרמנית  .זאת ועוד  ,כפי שראינו  ,מספר דוברי
ביישוב עלה בהתמדה במרוצת התקופה  ,והיה גדול בהרבה ממספר דוברי

הצרפתית

הגרמנית .

מדוע

בחינה של הרכב התלמידים בשתי רשתות החינוך עשויה לתת את התשובה לשאלה
המאבק
נבחרה ' עזרה ' כיעד למאבק  .הלשון הצרפתית ורוח צרפת לא נחשבו עוד בעיני מנהלי
נעלמו ,
כמתחרות מסוכנות לעברית ולרוח העברית  .אחרי שסוכני התרבות הצרפתית במושבות
מאבקם של
והחינוך העברי קנה לו בהן שליטה  ,נותרה כי " ח בעיר כסוכן של תרבות צרפת  .עיקר
האידאולוגים של התרבות העברית נגד ההשפעה הצרפתית התמקד במושבה  ,ליבה ומוקדה של
ההתיישבות החדשה  .מוסדות כי " ח  ,לעומת זאת  ,פעלו בערים  ,ורוב תלמידיהם היו בני היישוב
נחשבה
העירוני הספרדי  .השפעתה של רוח צרפת על מגזר זה של האוכלוסייה היהודית לא
מסוכנת להשתרשותה של התרבות העברית  .הטענה הרווחת היתה שלצרפתית יש במגזר חברתי
בעיקר כשפת
זה ערך חברתי  -כלכלי ולאו דווקא תרבותי  .הצרפתית נלמדה במוסדות כי " ח
הציבור
תקשורת לצורך הפעילות הכלכלית  .לעומת זאת  ,רוב תלמידי רשת ' עזרה ' באו מקרב
המיוחל כל -
האשכנזי ומכאן החשש מפני השפעת התרבות הגרמנית  .הטכניקום סימל את השילוב
לצרפתית .
כך בין המדעי הכללי לתרבות העברית  ,ולגרמנית היתה יוקרה רבה הרבה יותר מאשר
האוניוורסלית
טעות היא להניח שלא נוהל מאבק נגד כי " ח כי הצרפתית נחשבה כשפת ההשכלה
3ן בקרב מי שהנהיגו את המאבק נגד
וכשפת התקשורת הבינלאומית כאחד  ,כלומר בגלל יוקרתה ;
4ן

' עזרה ' ולא נגד כי " ח היתה לגרמנית יוקרה רבה

יותר .

על רקע זה נראה המאבק המאורגן בגרמנית מובן אך גם פרדוקסלי  .הוא כוון נגד הגרמנית

 ,כי

הצרפתית חדלה לשמש בת תחרות לעברית  ,אבל הוא נוהל נגד שפה שבה ניתן לתלמידים חינוך

ברוח לאומית  ,ונגד שפה שייצגה תרבות מוערכת ובעלת יוקרה רבה  .גם בתקופת ' מלחמת השפות '
התרבות
לא הוטחו ביטויי גנאי כלפי התרבות הגרמנית  ,כפי שהושמעו לאורך כל התקופה כנגד
הצרפתית  .ההערכה החיובית של תרבות גרמניה היתה עמוקה מכדי שתשתנה גם בסערת המאבק
הציבורי .

הדימוי השלילי של תרבות צרפת
לדימוי השלילי הרווח של ' תרבות צרפת ' שורשים בחברה היהודית במערב אירופה

( גרמניה )

ובמזרחה כאחד  .תהליכי החילון בחברה היהודית במערב במאה הי " ח ואילך זוהו כפרי השפעה
צרפתית וככניעה לרוח צרפת  ,שהיתה סמל לתרבות ה ' חופשית ' והחילונית  .לשון צרפת  ,כתב יעקב
עמדן  ,מוליכה את לומדיה הישר ' לשחוק ונבול פה '  ,ולכל שאר גילויי ההפקרות  ,שהם ' כידוע

המודרנית  ,שם עמ ' . 225

לפי

דו " ח מאוגוסט 1901

היו בין

200

תלמידי בית  -הספר של כי " ח בירושלים כאותה

שנה גם תלמידים אשכנזים שהוריהפ יוצאי רוסיה  ,אך לא ברור מה היה חלקם בכלל התלמידים  .הדו " ח מוסר כי

יש בינם לבין שאר התלמידים מיץי וצריך למשוך אותם לבוא לבית  -הספר  .שם  ,עמ '

ע' 4

. 159 - 156

13

אלבויפ  -דרור ( שם )  ,עמ ' . 75

14

' כשאני כותב גרמנית '  ,כתב דב בר בורוכוב  ' ,אינני שייך רק לתרבות גרמנית אלא לתרבות הכלל אנושית '  ,ראה

:

אגרות בר בורוכוב 918 - 1887נ  ,בעריכת מ ' מינץ  ,תל  -אביב  , 1990עמ '  . 449אף שבורוכוב הסתייג בצורה בוטה-
מתכונות מרכזיות של ' גרמניה שברוח ' לפני מלחמת  -העולם הראשונה  ,הוא זיהה את התרבות הגרמנית עם ה
Weltkultur

יעקב שביט

לכל . .

 .פרי ותולדות אותו לשון ' 5 .י ' מה לנו ולדרך הצרפתים העליזים ? ' תהה הרב שמעון אגסי

בשנת  1913כנגד גילויי החילון בקהילות המזרח  ,בהשפעת כי " ח  ,קהילות שבהן נמצא  ,כלשונו ,
אמהות יהודיות השמחות בראותן את בנן ' מצפצף לשון צרפת ' ובתן ' מפטפטת צרפתית ופורטת
על פי הנבל  ,ואומרת שישו בני מעי שישו בראותי ילדי צרפתים גמורים

שתי המובאות לקוחות מהקשרים היסטוריים  -תרבותיים

שונים .

מעשי ידי להתפאר . ' . . .

6ן

תלונתו של עמדן אופיינית

להתנגדות להשפעה הצרפתית בגרמניה  ,שבעיניו סימלה השפעה חילונית שלילית  ,ואילו זו של
אגסי כוונה נגד תוכן החינוך בבי  -הספר של כי " ח ובארצות שתחת שלטון קולוניאלי צרפתי  .מכל
מקום  ,מובאות אלה ורבות אחרות מורות כי התרבות הצרפתית זוהתה בחוגים שומרי המסורת עם
חילוניות והתפקרות  .בעיני חוגים לאומיים היה כלפיה יחס שלילי מטעמים אחרים  ,דומים
מבחינות רבות לאלה שהכתיבו את יחסה של החברה המסורתית  .תרבות צרפת לא סימלה רק
ערכים של חופש פוליטי אלא גם של הפקרות פוליטית וניוון מוסרי  .הספרות הצרפתית תוארה
תדיר כספרות קלוקלת  ,נמוכה

ובולווארית .

7ן

כשפרסם אליעזר בן  -יהודה תרגום לסיפור של ברנאר

לאזר בשם ' חמישה פשעים '  ,התקצף עליו אחד העם  ,שלא הסתפק בדברים השגורים על
' התבטלות הרוח '  ,אלא כתב על ' רוח זר  ,צרפתי  ,שבא לארץ ומטיל זוהמא בלבבות ' 8 .י דומה כי קל

היה לו לחרוץ משפט בוטה כזה בגלל הדימוי המושרש של הספרות הצרפתית  .בן  -יהודה נחשב מי
שנתון תחת השפעת רוח צרפת ואף פרסם

ב ' החבצלת ' מדור של ' ידיעות מפאריס '  ,מה שבוודאי

חידד את העוינות של האינטליגנציה הלאומית היהודית  -הרוסית

כלפיו .

התפרסמו הרבה יותר תרגומים מגרמנית ומספרות יהודית גרמנית מאשר

15

זאת אף שבעיתוניו

מצרפתית .

על לימוד הצרפתית בבתי  -הספר היהודיים בגרמניה ועל התגובה של החברה המסורתית ראה

החינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '

18 - 15

ועוד .

9ן

:

מ ' אליאב ,

המובאה אצל ב " צ

דינור  ' ,שאלת הגאולה ודרכיה בימי ראשית ההשכלה '  ,במפנה הדורות  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ ' . 239 - 237
יחזקאל לגדא כתב נגד

יהודי אשכנז המפזרים ממונם כדי

ר'

' ללמד בניהם ובנותיהם לשון צרפת  ,להרגילם לשחוק

ונבול פה '  ,ראה  :י ' לנדא  ,אהבת ציון  ,פראג תקפ " ז  .לפני המלחמות הנפוליוניות  ,וביתר תוקף אחריהן  ,התנהל

בגרמניה מאבק נגד מעמדה של הצרפתית בתרבות הגרמנית  .ליחס החיובי לגרמנית תרמה בלי ספק העובדה
שנחשבה כקרובה לאידיש  ,ולכן קל היה יותר לתלמיד ' לתקן ' את האידיש שבפיו ו ' להפוך ' אותה לגרמנית  .תודה

לידידי י ' ברטל על ההארה  .לעתים תוארה הגרמנית כשפה מועדפת על  -ידי הסמינרים  ,שכן בה נכתבה רוב
הספרות הפדגוגית  .ראה  :אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  . 75מיסה כותב שיהודי גרמניה חתרו למהוגנות
)  , ( Sittlichkeitמושג שאימצו מהתחייה הפייטיסטית והאוונגלית של המאה הי " ח  ,שקיבלה דחיפה מן המאבק
' צרפת

נגד

הלא  -מוסרית ' ,

German cullul-re

ראה

:

.,

טחב G . L . Mosse , ' Jewish Emancipation between Bildung

Jewish Response 10

e

)

, . Scatberg eds

&

 . 4ק  the Second World War , New England 1985 ,מ the Enlightenment
16

.

Respectability ' , 3 .

דברי הרב שמעון אגסי מובאים בתעודות המקור שערך י ' ברטל לספרו של י ' צור  ,דיוקנה של התפוצה  ,ירושלים
 , 1975עמ '

. 364 - 362

ר ' חיים יוסף דוד אזולאי ( החיד " א ) מתח ביקורת על הצעירים המתלבשים ב ' לבוש צרפת '

ו ' לומדים לשון צרפת ' וקוראים ספרות חילונית בצרפתית  ,ראה  :מעגל טוב  ,מהדורת א ' פריימן  ,תל  -אביב  -ברלין
תרפ " א  ,עמ '
17

117 - 114

ועוד  .ספרות התקופה מלאה ביטויים מעין אלה  ,המזהים את ' רוח צרפת ' עם ' מודרניזציה

אחד העם  ,קלוזנר ומבקרים אחרים כתבו בהשפעת המבקרים הרוסיים בני הזמן שנאבקו נגד חדירת הספרות
הפופולרית הצרפתית לספרות הרוסית  ,אך ראוי לזכור כי הגדרתה של זו היתה גמישה מאוד  ,וכללה לעתים
קרובות סופרים הנחשביס לקנוניים .

44
18

ראה

:

ג ' ירדני  ,העיתונות העברית בארץ  -ישראל

, 1904 - 1863

תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

 , 401הערה

. 358

על כך

שאחד העם לא היה ממעריצי הספרות הצרפתית ניתן ללמוד מהערתו שספרו של אוליבר גולדסמית ' אזרח
העולם '

)  ( The Citizen ofthe Worldעולה

בערכו על ' מכתבים פרסיים ' של מונטסקייה  ,אך לא התמזל לו מזלו

לזכות בתהילת עולם  .על המדור ' מכתבים מצרפת ' ראה
19

שם  ,עמ '

, 87 - 81

. 158 - 153

:

שם  ,עמ ' . 257

רוח צרפת ' ו ' תרבות צרפת

צרפת  ,אם כן  ,לא נתפסה כמודל לחיקוי וכהשראה לא בתחום הפוליטי ולא בתחום התרבותי .
ב ' צרפת '  ,יש לזכור  ,כי הכוונה לא ל ' רעיונות המהפכה הצרפתית '  ,אלא למציאות הפוליטית

התרבותית בצרפת של המאה הי " ט  ,כפי שהצטיירה בעיני המשקיפים היהודיים  .מי שרואה

צרפת . . .

אם כל הארצות  ,שבדרכה יבקשו ללכת  ,הולכים בדרך רעה '  ,כתב פרץ

ביטוי קיצוני לדימוי הזה נמצא במאמרו של יוסף קלוזנר משנת  , 1896על

בחנוכה באודיסה  .קלוזנר טען כי
הדעת

תצאנה

ב ' ארץ
29

סמולנסקי. 7

 -פי הרצאה שנשא

' המטריאליות הגסה  ,השחתת המדות  ,פריצות המוסר וקלות

יון החדשה  ,ותתפשטנה בכל הארץ  ,וגם עדינו הגיעו כבר . . .

מצרפת ,

האידיאליזמוס העברי  ,הקרבת עצמו על מזבח הדעות  ,החמלה והחנינה  ,הצניעות וטהרת חיי
המשפחה  ,כל אלה הולכים הלוך וכלה  ,הלוך

והתמעט ' .

צרפת סימלה אפוא מכלול ערכים

שליליים שעמד בסתירה גמורה למערכת הערכים היהודית החיובית  .לכן יכול היה קלויזנר
ן2

להכריז  ,כי ' מלחמה לנו ברוח צרפת '  ,כלומר מלחמה בתרבות האירופית שסמלה תרבות צרפת .

עמדה שלילית מנקודת מוצא אחרת ביטא שמעון דובנוב  .בעיניו סימלה צרפת את ההשקפה שאדם

יוסף גדליה קלוזנר
( 1874

) 1958

נעשה בן לאומה כתוצאה מהיותו אזרח המדינה  ,בעוד שלפי השקפתו אדם ' נולד לתוך האומה ' לה
הוא שייך  .מושג הלאומיות המזוהה עם הלאומיות בנוסח צרפת יוצר לדעתו ' אסוציאציה מזויפת '
בין לאומיות לבין ' ריאקציה  ,מעשי  -חמם ופריצות המוסר '  22 .לעומת זאת  ,ראו בצרפת המהפכנית
 אירופידווקא את המבשרת והמפיצה של מושג ' הלאומיות הטבעית '  23 .בהקשר התרבותי המזרח

נקשרה תרבות צרפת בדימוי של תרבות זרה  ,שנקלטה בעיקר על  -ידי האריסטוקרטיה והבורגנות
הגבוהה בסתירה ל ' רוח העממית ' האותנטית של התרבות הלאומית  .מכלול הדימויים האלה

התמזג בדימוי שלילי כולל בהקשר הלאומי  -התרבותי החדש בארץ  -ישראל ועל רקע
התרבותית '

בין מוקדי השפעה וסמכות

ה ' תחרות

שונים .

בכל מקרה  ,ראוי להבחין בין היחס לרעיונות הפוליטיים המופשטים  ,שמקורם בנסיון

20

סמולנסקין לא יצא נגד "

רציונליזם הצרפתי אלא נגד הלאומיות האזרחית הצרפתית  ,משום שראה באור שלילי

כל אפשרות שניתנה ליהודים  ,להלכה או למעשה  ,לאבד את זהותם הלאומית  .יחסו לכי " ח היה יחס חיובי  ,משום
שראה בה חברה שעניינה ב ' תיקונים חיצוניים ' של מצב העם היהודי  ,ושאינה מטיפה לפילוג העם היהודי
ליהודים בני אומות שונות  ,וזאת בניגוד ל ' מתבוללים הגרמנים '  .ראה  :כתבי פרץ סמולנסקי  ,ירושלים תרפ " ה  ,א ,

עמ '  . 52 - 38אעיר עוד כי כשלילחנבלום טען שהעברית אינה חייבת להיות שפתו של היישוב העברי החדש
בארץ  -ישראל  ,הוא הציע במקומה כאפשרות את האנגלית או הגרמנית  ,אך לא את הצרפתית  .ראה גם  :י ' קולת ,

. 318

' השתקפות המהפכה הצרפתית בתנועה הלאומית היהודית '  ,כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' - 287
21
22

23

קלוזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

. 72 - 67

המאמר הוא סיכום הדימוי השלילי של רוח צרפת בספרות

התקופה .

ש ' דובנוב  ' ,היהודים כאומה רוחנית ( תרבותית  -היסטורית ) בקרב אומות מדיניות '  ,מכתבים על היהדות הישנה
והחדשה ( תרגם א ' לוינסון )  ,תל  -אביב תרצ " ז  ,עמ ' . 41 - 40 , 27
הפרדוקס בהקשר זה הוא שהמודל הצרפתי של היחס בין ' לאומיות ' ל ' אזרחות ' נתפס לעתים כשלילי  ,משום
שיצר ההבחנה בין שייכות לאומית לבין אזרחות  ,ולפשר לראות ביהודים אזרחים שאינם מהווים חלק מן
החברה הלאומית שבתוכה הם יושבים  ,אבל בעת ובעונה אחת אפשר ליהודי להיות אזרח שווה זכויות בכול בלי

להפוך לבן האומה שבתוכה חי  .אין צורך לומר שנקודת המבט של יהודים במזרח  -אירופה בסוגיה זו היתה שונה

מזו של יהודים במערב בגלל האופי השונה של החברות שבתוכן חיו  .אעיר עוד כי בעיני יהודים לאומיים רבים
אנגליה היתה המודל החיובי של חברה לאומית  ,בעיקר משום שהשכילה לשמור על המסורת תוך כדי שינוי
ותמורה  ,ולהבטיח את אחדות הגוף הלאומי למרות חילוקי  -דעות פוליטיים  .בניגוד לדעה רווחת היה למשכילים
ולאינטליגנציה היהודית במזרח  -אירופה ידע לא  -מבוטל כלל ועיקר על אופיה של החברה האנגלית ועל

ההיסטוריה המודרנית שלה  .באחרונה הקדיש המחקר תשומת  -לב רבה לרישומה של המהפכה הצרפתית על
התודעה היהודית בעת החדשה  ,אבל
וראוי לבחון  ,על כן  ,את

ה ' מהפכה ' לא

גילמה את מכלול היסודות של ' הנסיון ההיסטורי ' הצרפתי ,

' רישומה של צרפת ' בהקשר רחב

יותר .

45

יעקב שביט

ההיסטורי הצרפתי  ,לבין התדמית השלילית של מציאות החיים הפוליטיים בצרפת של המאה הי " ט

ותרבותה של צרפת כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרותה או בסגנון החיים ה ' טיפוסי ' לה  .הדימוי

השלילי הזה הובא ארצה על  -ידי חובבי  -ציון  ,וכאן הוחרף כתוצאה מהיחס הביקורתי לפעילותו
של

הבארון .

הדימוי של נובחות צרמת ורוח צרדת ביישוב
הדימוי של הנוכחות הצרפתית בארץ היה מורכב משני יסודות

:

הערכת משקלה והשפעתה של

תרבות צרפת  ,בחברה העירונית ובחברה הכפרית  ,והיחס השלילי מלכתחילה כלפיה .
הנוכחות הצרפתית בארץ  -ישראל לא הטרידה את היישוב כשנגעה בחברה הערבית  .הממשלות
השונות בפארים לא אהדו במיוחד את היישוב  ,בוודאי לא את ' היישוב החדש '  ,וגם לא תמכו

בציונות  .עיקר הפעילות הצרפתית התמקד בציבור הערבי  -הקתולי  .לא צרפת של המהפכה ושל

הבשורה המהפכנית הרציונלית  -האוניוורסליסטית היתה מיוצגת בארץ  -ישראל על  -ידי המוסדות
הצרפתיים השונים  ,אלא צרפת הקתולית והשמרנית  .המוסדות הצרפתיים לא התכוונו להפיץ
במזרח את רוח המהפכה אלא את לשון צרפת ותרבותה בגוון שמרני מובהק  .אהרן אהרנסון תלה

את מיעוט ההשפעה הצרפתית  ,שאותה העדיף על פני השפעה גרמנית  ,באופי חסר  -יוזמה -
תיאור שאין לו מה לסמוך לנוכח הפעילות התרבותית הצרפתית

בלוונט .

סוכני הבארון הביאו איתם למושבות שיטות חקלאיות  ,דמות של מערך פיסי וכדומה  ,אך
השפעתם היתה מצומצמת בהרבה ממה שמקובל

לחשוב .

24

למושבות הטמפלרים בארץ היתה

בתחום זה השפעה רבה יותר  .העדויות בנות הזמן מרבות לתאר את השפעת הסגנון התרבותי

הצרפתי על מושבות הבארון  ,אבל אינן מביאות תיאור מוחשי של סגנון תרבותי זה  .נגינה בפסנתר ,
למשל  ,ודאי שאינה יכולה להיחשב כביטוי לתרבות צרפתית דווקא  ,אלא אם כן נקשרו סממני
תרבות כאלה ( קריאת ספרות יפה  ,נגינה בפסנתר וכדומה ) בתמונת העולם של העולים מהאימפריה

הצארית בהשפעה תרבותית צרפתית  .גם הצרפתית לא היתה שפה יחידה בבתי  -הספר שבחסות
הבארון ולא זכתה בבכורה .
ובכל זאת  ,בספרות בת הזמן ובספרות שנזונה ממנה רווח מאוד תיאור המושבות כמעין

מובלעות צרפתיות בארץ  -ישראל  ,או בלשונו של אהרן אהרנסון  ,כמי ש ' דינן כדין אחוזות

צרפתיות ' .

25

הספרות מלאה בתיאור תהליך ' הצירפות ' של המושבות  .באחדות מהן  ,כך התרשמו

המבקרים  ' ,ובראש  -ובראשונה בזכרון  -יעקב '  ,שלטה הצרפתית  ,והבריות בהן ' מצפצפים כל היום

בצרפתית ' .
24

26

גרם לכך  ,לדעתו  ,הצורך בתקשורת עם פקידות הבארון  ,אבל גם הפיתוי לנסוע

על ה ' חותם הצרפתי ' במושבות הבארון ראה

ירושלים

 , 1988עמ '  ; 281 , 155ר '

, 1890 - 1882

25

() 4

אהרנסון  ,הבארון והמושבות  :ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל בראשיתה
, 113 - 100

. 279 - 276

א ' ליבנה  ,אהרן אהרנסון  :האיש וזמנו  ,חיפה  , 1979עמ '  . 117 , 48 - 47יש הפרזה רבה בדבריה של אלבוים  -דרור
על ההשפעה הצרפתית המעצבת על עולמו האינטלקטואלי והרגשי של אהרנסון  ,ראה  :אלבוים  -דרור ( לעיל ,

הערה
26

ירושלים

 , 1990עמ '

:

י ' בן ארצי  ,המושבה העברית בנוף ארץ  -ישראל

, 1914 - 1882

 , ) 1עמ '

. 329

חיסין דיווח בשנת

1891

כי ' ממקצועות הלימוד שפר חלקה של השפה הצרפתית  ,שכל בני הנעורים דוברים בה

בתקוה להגיע לפאריס '  .את זכרון  -יעקב תיאר כ ' פריס קטנה '

חיסין ( לעיל  ,הערה

 , ) 1 1עמ ' . 318 - 217 , 312 , 129 - 128

) Paris

 , ( petitשבה הצרפתית שגורה בפי כל  ,ראה

:

אביא עוד כמה עדויות  :ה ' יפה כתב בשנת  , 1893כי בבתי -

רעף מתוצרת מרסיי ,

שהיה נפוץ במושבות
( כאן  -מזכרון  -יעקב )

ללמוד בפריס בתמיכת הבארון היה פיתוי גדול  ,והוליד מעמד של ' חאג ' ים לפאריס '  .בכמה בתים ,
כתב בסרקזם  ' ,כמעט הרגו אותי העלמות בלהגן מרצונן להציג לפני את השכלתן ולהפגין את

ידיעותיהן בשפה הצרפתית '  .גם בביקורו בראשון  -לציון התרשם חיים חיסין כי כל בני הנעורים
 27כך התרשם גם א " ש
במושבה דוברים צרפתית  ,ומתכוננים להישלח לפריס להמשך לימודיהם .
הירשברג שבארץ  -ישראל נעשית ' קפנדריה להשכלה הכללית '  .בספרייה ביפו מצא את ' כל ספרי
אמיל זולה  ,אלפונם דודה  ,אייזין סי וחבריהם הצרפתיים '  ,ובבית איכר בפתח  -תקווה התפלא מאוד
בבית ' 28 .
' לראות ספרים צרפתיים מתגוללים על השולחנות וספרים עבריים לא מצאתי

השכלה צרפתית במושבות לא נתפסה בספרות הזמן כבעלת ערך חברתי כלשהו  .היא נכרכה
תמיד באפיונים שליליים בוטים כמו

' טומאת הצרפתים '  ' ,פחזות צרפתית '  ' ,השכלה צרפתית קלה

וריקה '  ,המייצרת ' צרפתים  -עברים פורעי מוסר  ,שונאי עמם ובוזי היהדות '  ,דור ש ' פריז מבטם
ואנשיה

מופתיהם ' .

29

צירוף של חינוך צרפתי וחינוך יהודי או עברי לאומי נראה

הספר בזכרון  -יעקב שלטה בכיפה הצרפתית  ,ראה

:

מ ' אליאב

( עורך ) ,

בלתי  -אפשרי .

ספר העלייה הראשונה  ,ב  ,ירושלים , 1981

עמ '  . 259 - 258י ' איזנשטדט  -ברזילי כתב ברוח דומה בשנת  , 1896ראה  :שפ  ,עמ ' . 287
בצרפתית כרטיס  -יציאה מהארץ  ,ראה  :שם  ,עמ '  . 397כזאת היתה גם התרשמותם של כמה מפקידי הבארון ,
ח'

ראה  :ש ' שאמה  ,בית רוטשילד וארץ  -ישראל  ,ירושלים

אדמונד דה  -רוטשילד

, ' 1899 - ) 882

קולת ( לעיל  ,הערה

קלווריסקי ראה

 , 1980עמ '  ; 127 - 126 , 123י ' מרגלית  ' ,מפעלו של הברון
, )4

עמ '

. 482 - 481

א ' רוקח תיאר את פקידי הבארון כמי

ש ' חטאו  ,עון ופשעו להטיל זוהמה בלב הילדים ולחנכם על ברכי מנהגי צרפת '  .ראה  :אהרנסון ( לעיל  ,הערה

עמ ' . 287 - 273
הצרפתי .
27

28

שם הגנאי ' זוהמה ' ליווה פעמים רבות את תיאור תוצאות החינוך הצרפתי ואת אופיו של החינוך

לק

חיסין ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '  . 129 - 128אבל יותר מהצרפתית מתח ביקורת על תפוצת השימוש כאידיש  ,זו ' לשון
עילגים גרמנית ' בארץ האבות .
א " ש הירשברג  ,מסע בארץ המזרח  ,ירושלים
, 16 - 15

29

, ) 24

. 25 - 24

1976

במושבות הגליל היה המצב שונה .

הירשברג ( לעיל  ,הערה

 ) 12עמ '

. 25 - 24

( וילנה

 , ) 1910עמ ' ; 168 - 167

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 12

עמ '

יעקב שביט

מנקודת מבטם של שומרי המצוות צרפתית היתה שער לחילון  ,ומנקודת מבטם של הלאומיים

היתה שער לנטישת התרבות העברית ולירידה מן הארץ  .כל זה נבע גם מהנחתם היסודית כי האיכר

במושבה צריך להיות חד  -לשוני ובעל השכלה מצומצמת ותכליתית .

30

נראה הדבר  ,שבני הזמן הפריזו מאוד בהשפעת תרבות צרפת על החברה והתרבות במושבות .

היא בוודאי לא השתלטה על כל המרקם החברתי  -תרבותי  ,אלא תפקדה רק בקטעים שלו  ,אבל
עצם נוכחותה היה בניגוד לדמות הרצויה של התרבות  .היה זה גילוי של תירבות

מוגבל ללא קולוניאליזם

מתרבת .

( אקולטורציה )

קשה כמובן לדעת עד כמה היתה תרבות צרפת משתרשת

ומתפשטת אילו נמשך משטר החסות של הבארון  ,אבל סיומה של האפוטרופסות הביא לקיצו את
' עידן הצרפתית ' במושבות  .בהעדר ספריות  ,מורים  ,מכוני תרבות ובתי  -ספר  ,לא היה לצרפתית
כשפת תרבות וכתרבות שום

סיכוי .

שונה היה המצב בחברה העירונית  .כאן היתה תועלת רבה בידיעת הצרפתית  ,ובכך הודו גם
מבקריה החריפים של כי " ח  .הירשברג תיאר את בית  -הספר של כי " ח בירושלים כ ' פנה אחת בארץ
צרפת '  ,גרס שהוא מחנך להשכלה שטחית ומזויפת  ,אבל הודה שהצרפתית מאפשרת ליהודים

הספרדים להשתלב במרקם הכלכלי של הלוונט  .הוא התנגד בתוקף ללימוד האנגלית שהונהג
בבית  -הספר לנערות אוולינה דה רוטשילד  ,שהיא מיותרת לא פחות מהצרפתית ; אבל  ,הוסיף  ,אף
שהצרפתית אינה מביאה ' לא השכלה ולא כלכלה ' אפשר להצדיק את לימודה בכך שהנערות
תינשאנה בבוא העת לדוברי צרפתית דוברי כי " ח  ,וכך יקומו משפחות צרפתיות בנות דת משה
בירושלים  ,אבל אנגלית היא שפת המיסיון ואין בה כל

צורך .

ן3

בשנת

1911

כתבה רחל ינאית בבוז

( ברהט שמואל הירשברג

על אותו ' טיפוס ידוע של חינוך אליאנסי  ,שכל השכלתו ואירופיותו מצטמצמת בידיעה שטחית

) 1943 - 1858

בשפה הצרפתית ובתלבשת מגהצת  -למחצה  ,אותו הטיפוס המשולל כל קרקע מוסרית  ,רכוש רוחני
ובסיס

בחיים ' .

32

אברהם אלמליח  ,סופר ואיש ציבור ממוצא ספרדי  ,תיאר בלעג את הידיעה

השטחית של הצרפתית בקרב תלמידות כי " ח

:

' הנה חינוך צרפתי לבנות אין לו כל ערך מעשי  ,ולא

רק שאינו מועיל אלא גם מזיק הרבה מאד  .כי שערו נא בנפשכם  :עלמה יהודיה בדמשק מדברת

 :עמוד ממול

צרפתית ואפילו היטב  ,בעיר ערבית לכל פרטיה כעיר זו  -למה יועיל לה
:

ראובן

 ובין  ,החלבן מרמת  -גןשמן על בד 1923 ,

,

בקירוב

) -

ניכרת כאן

שפעת הציור הצרפתי
 :ן זמנו

?

או להביט אחר כך

מגבוה על בעלה היהודי  -הערבי הפשוט  ,או לקרוא אי  -אלה רומנים לפטפט קצת עם

חברותיה ' .

33

עיקר הביקורת כוונה נגד הוראת הצרפתית לבנות  ,שלא נמצאה בה כל תועלת  ,בעוד הוראת
הצרפתית לבנים נתפסה כבעלת ערך בהקשר החברתי  -כלכלי  .בכל מקרה  ,המבקרים את מוסדות
כי " ח בעיר לא הרבו להתריע על התפקיד האנטי לאומי שלה  ,וזאת  ,כאמור  ,בגלל הזהות של

30

דמות האיכר ה ' טבעי '  ,שעודף השכלה עומד בניגוד לטבעו ולצרכיו  ,היתה משותפת לכותבים מחוגים שונים
והושפעה  ,בלי ספק  ,ממודלים אירופיים ממשיים וספרותיים של ' איכרות אותנטית ' ואף ' אבטוכטונית '  .ראה ,

.

למשל  :הירשברג ( לעיל הערה  , ) 28עמ '
עמ '

. 136 - 135

חיסין ( לעיל  ,הערה

, ) 11

; 149

עמ '

א ' בן  -יהודה  ' ,דרושים איכרים פשוטים '  ,אליאב ( לעיל  ,הערה
129 , 128

ועוד  .בשנת

1912

, ) 26

הועלתה בפתח  -תקוה הצגה בשפה

הצרפתית שעוררה מחאות קולניות מצד הפועלים שהיו באולם  .לא עזרו דברי הכיבושין של ד " ר כרנשטיין כהן ,
שאמר לפועלים כי אינם מבינים לרוחם של אלה שהצרפתית שגורה בפיהם  .ראה  :ג ' קרסל  ,אם המושבות פתח -

31

תקוה  ,פתח  -תקוה תשי " ג  ,עמ ' . 596
הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ '

32

ר ' ינאית  ' ,לשאלת הקולטורא בארץ  -ישראל '  ,האחדות  ,יז ( יט בשבט תרע " א )  ,עמ ' . 13 - 12

48

33

. 334 - 333

א ' אלמליח  ,היהודים בדמשק  ,יפו
צרפתית  ,בגלל תפקודה כהקשר

 , 1912עמ '

 . 31גם הורים שבניהם למדו

החברתי  -כלכלי .

ב ' עזרה ' ביקשו שבניהם ילמדו

יעקב שביט

תלמידיה  .ביקורת על הוראת הצרפתית ( ושפות אחרות ) בגימנסיות העבריות לא

נשמעה .

34

עמדתו של אחד העם בזכות דו  -לשוניות
למרבה הפליאה היה זה דווקא אחד העם  ,שנתן הכשר להוראת הצרפתית בבתי  -הספר של כי " ח ,

אשר הביע לא  -אחת דעה שלילית על רוח צרפת  ,ותיאר אותה כתרבות בולווארית שטחית ונעדרת
מימד מוסרי  ,אף שהוקיר את ההגות הצרפתית והושפע לא  -מעט מהפוזיטיוויזם

הצרפתי .

ב ' מלחמת השפות ' גילה עמדה מעשית מובהקת ולא נסחף בהתלהבות הלוחמנית  .כלפי מניפי דגל
המאבק ב ' עזרה ' כתב כי ' עברית ורק עברית  -רוח דמגוגיה נודף מאגיטציה כזו  ,ואין אני יכול
להשתתף

בה ' .

35

אחת הסיבות לעמדתו זו היו הספקות שגילה בכל הנוגע ליכולתה של העברית

לשמש להוראת המדעים  ,אף שידע להצביע על הישגיה של העברית בבתי  -הספר העבריים
בירושלים

וביפו .

36

עוד קודם ל ' מלחמת השפות ' לא התרשם אחד העם מהביקורת שהוטחה נגד

כי " ח  ,ודחה את הטענה ש ' בבתי  -הספר ביפו -

הם מאירים את ההבדל בין ידיעת הלשון לבין

רוח צרפתי ! ' 37 .
אוריינטציה תרבותית .

מעניין לעמוד על נימוקיו  ,שכן

אחד העם לא נחרד מרוח צרפת בגימנסיה העברית ביפו  ,משום שלא חשב כי ' מבני יפו תצא
תורת החנוך ותוושע

השפה העברית ' .

38

כלומר  ,לא התלמידים הספרדיים של כי " ח הם תקוותה של

התחייה העברית  .אף שעמדתו העקרונית היתה כי יש לסלק את המחיצה בין השכלה כללית לבין
הרוח העברית  ,וכי לא תיתכן השכלה כללית ברוח העברית בלי השפה העברית  ,גרס כי בבתי -

הספר העירוניים צריכה להתקיים דו  -לשוניות ואף תלת  -לשוניות  ,כמו בגימנסיות בכל ארץ
תרבותית  .אחד העם אף הניח שתלמיד יוכל להגיע בתוך שלושה חודשים לרמת ידיעות מספקת
בשפה  ,שתאפשר לו ללמוד בה גאוגרפיה  ,היסטוריה  ,גאומטריה

וכו ' .

בהשפעה הצרפתית

באמצעות כי " ח לא ראה מיסיונריות צרפתית מסוכנת  ,אלא הוראה בעלת אופי מעשי

מובהק .

בלוואנט  ,כתב  ,קשה לטפס בסולם החברתי והכלכלי בלי ידיעת הצרפתית  .אילו לימדו בבתי -
הספר של כי " ח היסטוריה ישראלית או ספרות עברית בצרפתית  ,היה אחד העם נזעק  ,מפני שלימוד
ספרות לאומית בלשון זרה היה בעיניו מעשה מובהק של היטמעות  ,אבל כדבר הזה לא נעשה שם ,

כתב .

39

הביקורת שמתח אחד העם על הוראת הצרפתית בכי " ח נסבה על כך שהתלמידים רוכשים

ידיעה שטחית בלבד של השפה  .כן טען  ,כמו הירשברג  ,שבנות אינן זקוקות כלל לשפה זרה ודי

להן בלימוד מלאכות הבית  ,בעיקר מלאכת התפירה ; ' לשון צרפת למה

34

בגימנסיה העברית ביפו למדו גם גרמנית ולטינית  ,ערבית ותורכית  ,וכן אורגנו כייעורי עזר בלשונות האלה  .ראה
כתבותיו של דוד סמילנסקי בתוך

:

י ' כץ ( עורך )  ,עיר נולדת  ,תל  -אביב

35

אחד העם  ,אגרות  ,ה  ,ירושלים  -ברלין תרפ " ד  ,עמ '

36

אחד העם ( לעיל  ,הערה

37

להן ? ' תהה .

40

דומה שיחסו

שם ,

 , ) 2עמ '

. 53

 , 1981עמ '

. 127 - 125

מכתב לי ' קלוזנר מיום  25במאי

. 1913

קפד .

שם  .התלמידים  ,כתב  ,ידעו ' מעט עברית בשביל בית הכנסת ומעט צרפתית בשביל השוק '  ,ראה  :שם  ,עמ '

קנה  .צרפתית החלו ללמד בכיתה השנייה והקדישו לה חמש שעות בכל כיתה  .בכיתות הגבוהות למדו גם ידיעת

ללען

38
39

הטבע בצרפתית עוד שעה או שעתיים .
שם  ,שם  .וראה גם מאמרו ' החנוך הלאומי '
אחד העם ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

40

, )2

( שם ) ,

ד  ,עמ '

קלג  -קמר .

עמ ' קצו  .בכל מקרה  ,הוא גרס שהעברית היתה ' ללשונן העצמית של התלמידות ' ,

קצר .

שם  ,עמ ' קצז  .כי " ח  ,כתב  ,אינה אינה מתכוונת ללמד ' אידיאות ' ו ' אידיאלים ' אלא לתת לבני עניים השכלה

שימושית  ,שם  ,עמ ' קצו  ,הערה . 1

' רוח צרפת וקרבות צרפת

הסלחני והסובלני כלפי הוראת הצרפתית בכי " ח נבע במידה לא  -מעטה מההרכב העדתי של

תלמידי בתי  -הספר

הללו .

שפה לאומית הוכנה על  -ידי אחד העם כלשון הספרות ולא כלשון דיבור  .מצב השפה בצרפת
עצמה שימש לו דגם להפרדה בין שפת התרבות והספרות לבין השפה המדוברת  .בצרפת  ,כתב
בהשוואה שלא ממין העניין  ,נהוגים דיאלקטים שונים  ,ומה שמגבש את ' רוח צרפת ' ומעניק לה את

ייחודה איננה הלשון המדוברת אלא לשון הספרות  .כיוון שסבר שתרבות מיוצגת על  -ידי הספרות
הגבוהה  ,שהיא היא המגלמת את

ה ' רוח ' ויוצרת אותה כאחד ,

ן4

יכול היה לגלות איפוק רב כלפי

הנוכחות של הצרפתית  -והגרמנית  -בבתי  -הספר העירוניים ולהכיר בתועלת ובחשיבות של
חינוך

דו  -לשוני .

לכאורה היה צריך לחשוש מפני הפיכת הגרמנית לשפת ההשכלה הגבוהה

הטכנית  ,אך תפיסתו המעשית והנחתו שלצורכי הוראה אפשר להשתמש גם בשפה זרה  -כלומר
המודל הדו  -לשוני שלו  -מנעו ממנו להצטרף ללוחמים את מלחמתה של השפה העברית
ב ' עזרה ' או למבקריה החריפים של

כי " ח .

כך או כך  ,הצרפתית והגרמנית סיימו את תפקידן כשפה לועזית ראשית עם תום מלחמת  -העולם
הראשונה  .בשנת

סיכם א " ש ולדשטין ב ' קונטרס ' את תולדות התחרות הלשונית ואת ה ' מיתה

1919

הטבעית ' של הגרמנית והצרפתית כך

:

אפילו המלחמה הידועה ב ' עזרה ' לא היתה מלחמת

שפות . . .

זו היתה התפרצות

פתאומית נגד לחץ מבחצן  .באה חברה יהודית  -זרה ורצתה להשפיע עלינו רק טובה ; את

השפה הגרמנית ביחד עם ההשפעה הגרמנית  .היא נגעה באינסטינקט הלאומי הבריא של
הישוב הארץ ישראלי  ,והריאקציה הקפיצית  ,שנולדה מנגיעה זו  ,פוצצה בפעם אחת את
כל המנגנון של אותה החברה היהודית  -גרמנית  ,למרות ההשפעה הגדולה שהיתה אז
לגרמניה על תורכיה ועל ארץ  -ישראל  .ואם עדין מהבהבת בארץ האש הזרה של החברה
היהודית הזרה השניה  ,האליאנס הצרפתית  ,אי אנחנו נוקפים אפילו באצבע קטנה כדי
לכבותה  ,משום שאנחנו בטוחים בכח הבחירה הטבעית שתכחיד את כל מה שאין לו
זכות

הקיום .

42

' סכנת ' השפה האנגלית  ,שעתידה היתה להפוך לשפה האירופית העיקרית עם התבססות המנדט
הבריטי  ,עדיין לא נראתה

באופק .

רוח צרמת והתרבות העברית
רוח צרפת נחשבה מתחרה מסוכנת לתרבות העברית במשך כשני עשורים משום שנתמכה על  -ידי
גורמים רבי השפעה ומשום שנחשבה כמייצגת בעת ובעונה אחת תרבות חילונית  ,אנטי  -לאומית
ושטחית

( ' לוונטינית ' ) .

לאמיתו  -של  -דבר כוונה עיקר הביקורת נגד חינוך ' אירופי ' בכפר היוצר

שכבת איכרים בעלי ציפיות תרבותיות מופרזות  ,שעמדה בניגוד לטיפוס האיכר השורשי הפשוט

( על  -פי הדגם הרוסי או הצרפתי ) .

רוח צרפת כדגם תרבותי עקרוני כולל  ,כמייצגת תרבות לאומית

ואנושית  ,זכתה על  -פי  -רוב ליחס שלילי  .אחד העם  ,שהבין את ערך הצרפתית כשפת תקשורת

קיח  -קיט .

41

' ריב לשונות ' ,

42

א " ש ולדשטין  ' ,מכתב לחברים בחוץ לארץ '  ,קונטרס  ,ה

( שם ) ,

ד,

( תרע " ט ) ,

עמ '

. 57 - 55

ן 5י5

יעקב שביט

בלוונט  ,ראה בצרפת את מולדת האנטישמיות המודרנית ומגלמת את הרוח הדקדנטית של קץ

המאה .

לצרפת המהפכנית הרדיקלית חש רק מעט אהדה  ,שכן ראה בנסיונה של המהפכה

הצרפתית לבנות תרבות חדשה מן היסוד נסיון כושל  ,המעיד שלא ניתן למחוק את מורשת העבר .

עיתוניו של בן  -יהודה נראו לו על כן כמסוכנים יותר לרוח העברית  ,בגלל ההשפעה הצרפתית
עליהם  ,מאשר בתי  -הספר של

כי " ח .

כמעט לא נמצא בספרות התקופה גילויי הערצה לצרפת

וקריאה לחקות דפוס זה או אחר של חייה הציבוריים והתרבותיים  .פיינברג  ,שראה בצרפת

' ארץ

החופש ' ( את גרמניה  ,לעומת זאת  ,הגדיר כ ' ציביליזציה ' וששהותו בצרפת הטביעה עליו חותם
עמוק  ,ייחל כבר בשנת

1906

התורכי ותהפוך אותה לארץ

שבריטניה  -ולא צרפת  -תשחרר את ארץ  -ישראל מהשלטון

מודרנית .

43

חותמה של הצרפתית בתרבות היהודית החדשה השתמר

באופן שולי ביותר ולא היה כמעט בשום תחום נסיון לחקות ' דגם צרפתי ' בתחום כלשהו  .ניתן ,
כמובן  ,לזהות השפעה ספרותית על סופרים ומשוררים שונים  ,והשפעה צרפתית על הציור
הארצישראלי בשנות השלושים  ,אך לא יותר

מכך .

אין פירוש הדבר שלא היתה ההיכרות עם התרבות הצרפתית  .ספרות צרפתית היתה חלק נכבד
מחומר הקריאה של המשכיל הארצישראלי והיה עניין במתרחש בתחומים שונים של ההוויה

הצרפתית  .בשנים

1917 - 1882

פרנס  ,הוגו  ,פלובר ,

תורגם לעברית מבחר מרשים מן הספרות הצרפתית  -שטובריאן ,

רולן  ,זולא  ,מופסן  ,מולייר  ,בלזק  ,רוסו וולטיר  ,סטנדל ועוד .

44

כן תורגמו ספרי

43

אבשלום פיינברג  ,כתבים ומכתבים  ,בעריכת א ' אמיר  ,חיפה  , 1971עמ '

44

על אינוונטר הספרים בצרפתית בספריות בארץ  -ישראל ראה הנתונים אצל ד ' שידורסקי  ,ספרייה וספר בארץ -
ישראל בשלהי התקופה העות ' מנית  ,ירושלים

, 1990

. 298

עמ ' , 95

בספריית שערי ציון היו

בצרפתית והיו להם  ,לפי עדות איזנשטדט  -ברזילי ' קוראים רבים '  ,ראה
מצרפתית ראה  :ז ' וי ' שביט  ' ,למלא את הארץ ספרים
של המרכז הספרותי

בארץ  -ישראל " ,

הספרות ,

25

:

, 18

. 170
כ 150 -

ספרים

שם  ,עמ '  . 99על רשימת התרגומים

:

ספרות מקורית לעומת ספרות מתורגמת בתהליך יצירתו

( אוקטובר

 , ) 1977עמ '

 . 68 - 45בקובצי ' יפת '  ,למשל  ,לא תורגם

דבר מצרפתית  ,אך בתוכנית ההוצאה  -לאור של המשרד הארצישראלי בימי המלחמה נכללו רומנים של דודה ,
שטובריאן ואנטול פרנס  .בחוברות ' לעם ' למדע פופולרי ראתה אור רק חוברת אחת ( מתוך

) 89

שעניינה ' צרפתי ' ,

והיא הוקדשה ללואי פסטר  .בתקופת היישוב  ,אעיר כאן  ,היה מספר הסרטים מתוצרת צרפת שהוקרנו באוץ
בתחתית הרשימה ביחס לסרטים רוסיים  ,אמריקניים  ,אנגל ~ ם

וגרמניים .

סקר שערך מרכז הסתדרות המורים בראשית ק " ן תרפ " ח מביא כמה נתונים מעניינים על האוריינטציה

התרבותית של המורים העברים  .בסקר השתתפו

430

מורים ( מהם

331

מורים

ו 119 -

מורות )  ,כלומר

.8%

77

מחברי ההסתדרות  .בודדים בלבד הצהירו על צרפתית כשפת אמם ( צרפתית מופיעה כסעיף שונות  ,ועל כן אין
לדעת לכמה מהם היתה שפת
השיבו 6

1

האם ) .

מורים עברית  -צרפתית

גרמנית -

. ) 20

על השאלה מהי הספרות שעליה חונכו המורים וממנה הושפעו ביותר

.

()3 7 %

לעומת עברית  -רוסית -

הספרות הצרפתית הוזכרה

ב 45 -

, 94

ועברית  -גרמנית -

תשובות לעומת הרוסית

ב 196 -

. 22

( ועברית  -רוסית -

תשובות והגרמנית

ב 127 -

תשובות  .בתשובה לשאלה מהן השפות שבהן קוראים המורים והמורות לבד מהשפה העברית  ,הזכירו  68מורים
את הצרפתית כשפת קריאה שנייה  ,לעומת  214שהזכירו את הגרמנית ,

176

את הרוסית

ו  120 -את

האנגלית  .מסקר

חלקי זה של מינזר מרכזי של האינטליגנציה הלאומית ( או של ' הקורא המשכיל ' ) יוצא כי לספרות הצרפתית
המתורגמת היה מעמד חשוב  ,אף כי משני  ,לעומת ספרות מתורגמת מלשונות אחרות  ,וגם יכולת הקריאה
בצרפתית היתה קיימת אצל חלק מהמורים  .אין בסקר פרטים על העדפות ספרותיות  .ראה ' המורה במספרים '  ,ד '

קמחי ( עורך )  ,ספר היובל של הסתדרות המורים תרס " ג  -תרפ " ח  ,ירושלים

 , 1929עמ '

. 317 - 302

כשמדובר על

ייבוא ' פריטי תרבות ' לתרבות הארצישראלית ראוי כמדומה להבחין בין רכיבי תרבות שהיו חלק ממטענם
52

התרבותי של קבוצות עולים שונים ( ' עליית רכיבי תרבות ' ) לבין פריטי תרבות שיובאו על  -ידי סוכנים שונים
( ' ייבוא פריטי תרבות ' )  .בתוקפת המנדט רכיבים של תרבות צרפת ( או ספרות סקנדיניבית ) יובאו על  -ידי סוכני
תרבות כמו תרגומי ספרות  ,הצגות תיאטרון וכדומה  .גם רכיבי תרבות אנגלית שייכים לאותה קטגוריה  .כי " ח ,
כמובן  ,הוסיף לפעול גם בתקופת המנדט וב  , 1944 -למשל  ,למדו במוסדותיו

היה בוודאי צרכן של תרבות בצרפתית  ,אבל אין לי נתונים על

כך .

כ 3000 -

תלמידים  .חלק מהבוגרים

 ,רוח

צרפת וקרבות

מחקר והגות  .אחרי השפעת כל אחד מתחומים אלה יש לעקוב בנפרד  ,אך לא נוצרה
מצטברת ולא היתה ' אוריינטציה תרבותית צרפתית '  .אפשר אף לומר כי מבין הארצות

שהיתה להן מסורת של השפעה בארץ  -ישראל ושהיו בעלות מעמד מרכזי בתרבות

צרפת '

השפעה

האירופית

העולמית ,

צרפת היתה הארץ האירופית בעלת ההשפעה התרבותית המועטה על התגבשות התרבות

העברית

המשך

החדשה  .ירידתה של הגרמנית ביישוב  ,לעומת זאת  ,לא השפיעה  ,מסיבות שונות  ,על
בעקבות
ההשפעה המעצבת העמוקה של תרבות גרמנית ושל ' רוח גרמניה ' על התרבות העברית .
השפות
שקיעת הגרמנית והצרפתית נותר לעברית להתמודד על מעמד הבלעדיות שלה עם מגוון
שהביאו העדות השונות מארצות מוצאן  .המעמד שרכשה לעצמה לפני המלחמה ושקיעת השפות
שונה
הזרות החלופיות מסבירים מדוע היתה התפתחותו הלשונית והתרבותית של היישוב
מהתפתחותם הלשונית והתרבותית של עמים אחרים תחת שלטון קולוניאלי  .הופעת האנגלית לא

שינתה מצב זה ולא יכלה לשנותו  .אף  -על  -פי שמצב ההטרוגניות התרבותית נמשך  ,ואך

העמיק ,

הצליחה התרבות העברית לזכות בדומיננטיות  .השפעתן של תרבויות זרות לא נעשתה מחוצה לה
תרבות
או מתוך תחרות איתה אלא נספגה בה ; היתה זו השפעה על התרבות העברית ולא יצירה של

משנה או תרבויות משנה נוספות

בצידה .

3ענ

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית

היהודית בארץ  -ישראל

( ס87ו 4 -ו9ו )

ד ' יונתן פנסלר

בשנים האחרונות החלה ההיסטוריוגרפיה הציונית לעסוק בהשפעתן של שיטות חקלאות
אירופיות על ההתיישבות הכפרית בארץ  -ישראל בארבעים השנים האחרונות של השלטון

העות ' מאני .שאול כץ הראה שאידיאלים וטכניקות מזרח  -אירופי ' ם בתחום החקלאות השפיעו
מאוד על ראשוני המתיישבים בפתח  -תקווה  ,שנוסדה בשנת

. 1878

השפעה כזו במושבות החקלאיות הציוניות  ,שנוסדו בשנים

1882

הראשונה .

2

ן

רן אהרונסון טוען שהיתה
עד  , 1883בתחילת העלייה

מעבודות אחרות של אהרונסון ושל שמעון שאמה עולה שהחל באמצע שנות השמונים

של המאה הי " ט הועתקו ביוזמת הבארון אדמונד דה  -רוטשילד שיטות חקלאיות מצרפת
וממושבותיה ליישוב הכפרי

החדש .

3

ואילו שלום רייכמן  ,צבי שילוני ואנוכי חקרנו את ההשפעות

הגרמניות על התוכניות החקלאיות של ההסתדרות הציונית בשנים

השנייה .

, 1914 - 1903

בתקופת העלייה

4

בספרות שנכתבה עד כה ניכרת נטייה לקשור את ההשפעות הצרפתיות עם הבארון רוטשילד
ופקידיו  ,לשייכן לתקופת העלייה הראשונה ולהגבילן לעניינים טכניים

בלבד .

אני ממלאן

שהיסטוריונים יראו בחדירת הדגמים החקלאיים הצרפתיים ליישוב היהודי הכפרי חלק ממסגרת
היסטורית ואנליטית רחבה יותר  .במסגרת זאת יש לראות את התוכנית של רוטשילד כפן אחד

בלבד של אידיאל צרפתי  -יהודי לחינוך לחקלאות  ,אידיאל שהוגשם בארץ  -ישראל בצורות שונות
במהלך חמישים השנים האחרונות לשלטון העות ' מאני  .ראשיתו של מפעל החינוך החקלאי בשנת
, 1870

*

עת הוקם ליד יפו בית  -הספר החקלאי מקווה  -ישראל  ,בידי כל  -ישראל  -חברים ( כי " ח ; להלן

הרצאה שניתנה במסגרת כינוס חוקרים בינלאומי ' צרפת ואוץ  -ישראל במאות י " ח  -כ ' ' מטעם המרכז לחקר ארץ -
ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,כ " ב  -כ " ד באדר חש " ן (  21 - 19במארס

. ) 1990
1

ש ' כ " ץ  " ' ,התלם הראשון "  -אידיאולוגיה  ,התישבות וחקלאות בפתח  -תקוה בעשור השנים הראשונות
לקיומה '  ,קתדרה ,

2

23

( ניסן

תשמ " ב ) ,

עמ ' . 124 - 57

ר ' אהרנסון  ,הקמתן וראשיתן של זכרון  -יעקב וראשון  -לציון כמושבות חקלאיות  ,עבודת גמר לקבלת התואר
מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,תשל " ט ; הנ " ל  ' ,תפיסות ההתיישבות של מקימי המושבות הראשונות
בארץ  -ישראל '  ,א ' שנאן ( עורך )  ,הגירה והתיישבות בישראל ובעמים  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

3

ר'

אהרנסון  ,הבארון והמושבות  :ההתישבות היהודית בארץ  -ישראל בראשיתה

שאמה  ,בית רוטשילד וארץ  -ישראל

54

4

ראה

10 :

:

, 1890 - 1887

ירושלים

מפעלם של גדמונד וג ' ימס רוטשילד באוץ  ,ירושלים

Diffusion of Colonization : From Posen

 . 57 - 70קק Geographers LXXIV ) 1984 ( ,

Cross -" cultural

,

Hasson , ' 4

~ lhe Association ofAmerican

0

 5.ש
)

7 70 - 7978 ,

"

 Palestine ,מ

,

Bloomington , Indiana 1991

תש " ם .
S. Reichmann

 ; Palestine ' ,, Annalsוכן  :צ '

שילוני  ,הקרן הקימת לישראל וההתישבות הציונית  , 1914 - 1903ירושלים  , 1990וראה עוד
Settlement

. 232 - 225
 ; 1990ש '

Penslar , :

 .נ 1( .

Zionism and Technocracy: The Engineering of Jewish

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית

-

' אליאנס ' )  ,והמשכו במעשיהם של רוטשילד ושל חברת ההתיישבות היהודית יק " א  ,שפתחה

בשנת  , 1896ממקום מושבה בפריס  ,בפעילות התיישבותית בארץ  -ישראל  ,ובשנת

1899

הקימה את

המושבה סג ' רה .
שלושת

הפילנתרופיים

הגופים

היהודיים  -הצרפתייםי

הללו ,

באוץ  -ישראל

שפעלו

העות ' מאנית  -אליאנס  ,הפקידות של רוטשילד ויק " א  -קלטו ואימצו את הלכי הרוח שרווחו
בעת ההיא בצרפת לגבי היחס בין עובדי -אדמה

לחברה .

מאמר זה יציג את שלושת הגופים

בהקשרם הצרפתי  ,יתאר את מעשיהם  ,ויבדוק באיזו מידה השפיעו על היישוב הכפרי
הארצישראלי  ,שהיה

בחיתוליו .
*

לאחר היווסדה  ,בשנת

, 1860

*

*

החלה אליאנס להקים רשת של בתי  -ספר ברחבי

המזרח  -התיכון .

מטרת בתי  -הספר הללו היתה  -לפי התיאור המקובל  -להביא ל ' התחדשות ' יהודי המזרח ,

והכוונה היתה לשינוי התפיסות התרבותיות של בני עדות המזרח והתאמתן לאמות  -מידה

צרפתיות .

מערביות  ,ובמיוחד

6

תוכנית הלימודים בבתי -הספר של אליאנס כרכה בדרך  -כלל

הכשרה מקצועית עם הוראת מקצועות הומניסטיים

ומדעי -הטבע .

העניין שגילתה אליאנס

בהכשרה מקצועית היה אופייני לתקופה ; תוכניות הכשרה מעשית לשוליות  ,במימון פרטי  ,היו

תרופה בדוקה של הבורגנות לטיפול בעוני בערי צרפת באמצע המאה הי " ט  .עבודת  -כפיים זכתה
להוקרה לא רק בשל ערכה הכלכלי  ,אלא גם מפני שהיתה אמורה לטעת בעובדים תכונות של
צייתנות  ,חריצות  ,וחסכנות  .לדעתו של ההיסטוריון הצרפתי ל ' ויסבך  ,ההצהרות והתוכניות של ה -
1 Parisס  ( sociertei de patronage des apprentis de ouvriers israelitesחברה לעידוד וטיפוח

החינוך למלאכת כפיים  ,שנוסדה בשנת  , ) 1853לא נבדלו בהרבה מאלה של ארגונים קתוליים
מקבילים בבירת

צרפת .

7

ובכל זאת  ,אף  -על  -פי שתנועות הרפורמה החברתית של יהודים ולא  -יהודים בצרפת השתמשו
באותן מלים  ,דקדוקן לא היה בהכרח זהה  .בעוד הרפורמיזם הבורגני הכללי בצרפת הגיב על
ה ' בעיה החברתית '  ,צידדו היהודים בהכשרה מקצועית כמענה גם ל ' בעיה היהודית '  ,שהעלתה

תנועת ההשכלה אשר ביקרה את היהודים על אי  -הפרודוקטיוויות הכלכלית שלהם ותבעה מהם
5

כשמופיע במאמר זה המונח ' יהודי  -צרפתי '  ,הוא אינו מרמז שעובדי המוסדות הללו  ,או אף חברי ההנהלה  ,היו
כולם ללא יוצא  -מן  -הכלל יהודים יוצאי צרפת  ,אלא מתאר ארגונים שהונהגו בעיקר בידי אליטה יהודית -
צרפתית  .בשנת

1885

היו הצרפתים פחות

מ  40 % -מחברי אליאנס  ,ואולם הוועדה המרכזת שלה ' המשיכה להיות

צרפתית כהרכבה '  ,ו ' הטביעה את חותמה על הארגון כולו  ,אשר ביטא את הגישות הפוליטיות  ,האידאולוגיה
והתרבות של יהודי צרפת '  ,ראה Jews, Turkish Jews: The AI/iance Israe/ire :

,

7 60- 1925 , Bloomington , Indiana 1990 ,
23

מחברת אליאנס  .נרסיס לבן

) Leven

 1896ועד

( עורכים ) ,

' חברת יק " א והציונות '  ,ח ' אבני וג ' שמעוני

למותו של כהן בשנת  . 1905השווה

:

ח ' אבני ,

הציונות ומתנגדיה בעם היהודי  ,ירושלים

, 1990

. 146 - 125
רודריג  ,שם  .על מקורות אליאנס ראה

6

השווה

7

Apprenticeship

:

1 ) 1987 ( ,
of

) ( Conseil d ' administration

היו נציגים צרפתים

 , ( Narcisseשהיה נשיא שני הארגונים  ,וצדוק כהן  ,רבה הראשי של צרפת ,

עיצבו את המדיניות הארצישראלית של יק " א משנת
עמ '

Universe/le and rhe Politics ofJewish Schooling

של "יק " א
Turkey
 .ק  .שלושה מתשעת החברים במועצת המנהלים

"

 ) . Rodrigue , Frenן

.

:

מ ' גרץ  ,הפריפריה היתה למרכז  ,ירושלים

 the Children of the Poor : Jewishטח'The Jewish Elite 8

,

) 11ל ' 4 Studies Reviellן 1 ,ושFrance ' , Assocjtionfor - 7

Patronage

"ט

. 1982

Weissbach ,

L. S.

 Nineteenth -CenturyחPrograms 1

23 - 142 ; Idem . , ' Oeuvre Industrielle , Oeuvre Morale : The Socie'te'sן

20ן  . 99 -קק France ' , French His/orical Studies , xvt 1 ) 1987 ( ,
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Nineteenth -Century

 .קק

] למידים במקווה  -ישראל

והחקלאות .

להסב את עיסוקיהם מן המסחר לתחומי המלאכה

יהודי צרפת  ,נאמנים לדפוס

התנהגות שהיה קיים בכל ההיסטוריה היהודית החדשה  ,נאחזו בדבקות באידאולוגיות החברתיות

של סביבתם שהתייחסו גם לעניין היהודי הספציפי .

8

המוסדות היהודיים לחינוך מקצועי  ,שפעלו בתחומי צרפת בחמישים השנים שקדמו להקמת
הרפובליקה השלישית

ב , 1870 -

העדיפו הכשרת בעלי -מלאכה על הכשרת חקלאים  .אמנם חסידי

החקלאות  -כמו למשל  ,לאון ורט  ,תעשיין טקסטיל מאלזס  -עמלו ללא לאות לגייס תמיכה

לבית  -ספר חקלאי יהודי  ,אך בעוד בתי  -ספר מקצועיים יהודיים אכן קמו ופעלו בהצלחה מסוימת ,
הרי בתחום החינוך החקלאי לא הניבו עשרות שנות מלל שום תוצאה ממשית  .המוסד היהודי

היחיד לחינוך חקלאי  ,שפעל בצרפת בשלהי המאה  ,היה ענף צדדי של בית  -ספר מקצועי יהודי
בפריס ,
8

refuge de Plessis -Piquet

 , 18 Soci (1 eשנוסד בשנת  9 . 1888יחסם הפושר של הפעילים

אפשר אפוא ליישב את ההבדלים לכאורה בין המסגרת האנליטית ההשוואתית שבנה וייסבך  ,לעיל בהערה , 7

לבין הגישה האינטרנליסטית לחינוך המקצועי היהודי  -הצרפתי שהוצעה על  -ידי

"

The

Cohen ,

Ph . A .

 rhe 19 rh Centul 'y , Hanover , New,ו1ן  a~ d Communirlע ~ : consistol-דז 7 (1,
The Shaping ofJe
(9 . 124 - 143 : 3ע לךHampshire 19
( .ש ח )  -א חשש1שח א חן
.
~ ' ish Ideality
 . 104 - 110קק France , Detroit 1989
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" ,

9

,

.

,

,

רחש Modernization Of ] ( -

.

 T9יארהונדערט ' ייווא  -בלעטר , ) 1962 ( xvll ,
ז ' שייקאווסקי  ' ,יידישע פאכשולן אין פראנקרייך אין DI
120 - 18

 .כהן ( שם )  ,עמ '

; 143 - 136

ברקובים  ,שם .

עמ '

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית

היהודים לחקלאות התאים לאחת המוסכמות של הפילנתרופיה בצרפת  ,שגרסה באופן כללי כי

התיישבות חקלאית לעניים היא עניין יקר מדי הגוזל זמן 0 .י הזנחת החינוך החקלאי על -ידי המגזר
הפרטי קיבלה חיזוק מהמדיניות הרשמית  .אמנם בשנת

1848

יצא חוק מדינה שקרא להקמת רשת

בתי  -ספר חקלאיים  ,אך הממשלה לא מיהרה לממן את

ביצועו .

ואף  -על  -פי שברפובליקה

השלישית צמחה במהירות מערכת ארצית של בתי  -ספר יסודיים  ,נמשכה בה הזנחת החינוך
החקלאי  ,שכן בעיני נאמני הרפובליקה נחשבה החקלאות לנחשלת וריאקציונית  .ין
לנוכח אדישות המגזר הציבורי והפרטי בצרפת כלפי הכשרה לחקלאות  ,אין לתמוה על

התנהגות הפילנתרופים היהודים שפעלו בצרפת בעת ההיא  .פעילות אליאנס היתה יוצאת דופן

זו .

מבחינה

שלוש שנים לאחר היווסדה התעניינה אליאנס בהקמת מושבה חקלאית ליהודים

מאלזס  ,ובשנת

1866

המליצה לעודד חקלאות

בארץ  -ישראל .

]2

אך בעוד התוכנית האלזסית  ,כמוה

כתוכניות אחרות לחינוך חקלאי של יהודים בצרפת  ,לא הוגשמה בסופו  -של  -דבר  ,הקימה אליאנס

בתי -ספר חקלאיים במזרח  -התיכון  ,ובכלל זה את בית  -הספר החקלאי במקווה  -ישראל  .יצוין שקרל
נטר  ,מייסדו של בית  -הספר ומוותיקי ה ' Sociiti de patr (inage -בפריס  ,נמשך לפעול בתחום
החקלאות רק לאחר שהחל להתעניין במזרח בכלל ובארץ  -ישראל

בפרט .

3ן

התעניינותה של הנהגת אליאנס בחקלאות נבעה לא רק מנורמות של הפילנתרופיה הצרפתית

;

צריכים להביא בחשבון גם את יחסו המיוחד של הארגון לארץ  -ישראל ולמזרח  .נטר  ,ועימו אדולף

כרמיה  ,שהיה בעת ההיא נשיא אליאנס  ,גרסו שארץ  -הקודש הקדומה התנוונה מבחינה חומרית

ורוחנית  .שיבה לחקלאות  ,האבטיפוס של עיסוק פרודוקטיווי  ,היתה אמורה להפיח בציון חיים

0ן

שייקאווסקי ( שם )  ,עמ '  . 108אמנם  ,בתקופת המונרכיה של יולי והקיסרות השנייה

( ) 1870 - 1830

שומעים על

מושבות חקלאיות שנתמכו על  -ידי בתי  -יתומים ומוסדות לעניים  .בשנת  1860כבר הועסקו למעלה

ילדים עזובים בעבודה חקלאית בחסות גופי
חקלאיים פרטיים

;

.

,

ששחם ( -

,

אולם מרבית הילדים הללו התגוררו ועבדו במשקים

המושבתו החקלאיות היו מעטות ומרוחקחע זו

Specklin , Apogei er

 . 418 -קק 1976

צדקה .

.א ש

ris

,

)

.

מזו .

ראה 3 :חש1י . Barral , Les agh- 0ק

4 . Agulhon , ) 3 . Desertן ;  . 358ק P sani , Paris 1968

.

.

 France rura/e' ,מן [ 789- [ 9 [ 4 Hilloil-e de

ע  Nineteenth-centul ~-ח1

מ 40 , 000 -

"

Meline

7 /ranfais
-

"",

 civilisation paysanneם crise de
~

Abandoned Chi/dren : .Found/ings a~ d Child We/fare

Fuchs ,

.א

; 429

 . 48 , 256קק Albany , New York 1984 ,
11

,

ברל ( שם )  ,עמ '  ; 358 , 88אגולהון  ,דור וספקלין ( שם )  ,עמ '  ; 170וכן 1 . Weber , Pea~ anis inro Frenchmen : :
 . 329ק 1870 - 19 [ 4 Stanford 1976 ,
 ~ The Mo en-~nization 0 Rw al (-ancאפשר לטעון שגם אם היתה
בצרפת הרומנטיקה האגררית של סוף המאה ה " ' ט  ,היא לא שלטה בה~ כמו בארצות אירופה המתועשות יותר ,

,

.

'

כגון אנגליה או גרמניה  .נכון שתופעת הנהירה מן הכפר לעיר גרמה לדאגה והולידה מנשרים כמו ' שיבה לאדמה '
) ( Retour 4 18 terre

המפורסם  ,מאת ז ' יל מלן  ,שר בממשלה  .אולם המדיניות החקלאית של צרפת  ,במיוחד זו

שהתווה מלן עצמו  ,לבשה אופי של אמצעים מתונים  ,כגון מכסי מגן ופטורי  -מס לאיכרים  .בצרפת לא היו
תוכניות להתיישבות פנים בתמיכה ממשלתית כפי שהיו בגרמניה  ,דנמרק  ,בריטניה ואיטליה .

'

4י

surpl~-~ oduction indus
1905 :
. Auge'-Laribe , La
 rerre er 10ם1
~ rielle , Paris
 . 149 - 278קק  [ 940 , Paris 1950מ  [ 880ש politique agricole de 10 France

.

"

12

נ ' לון  ,חמישים שנות היסטוריה ( , ) 1910 - 1860

13

י ' ברי " ל  ,יסד המעלה  ,מגנצא תרמ " ג .

ב  ,ירושלים

; 1922

ם

השווה :

Le rerour

וכן אלברט כהן ( לעיל  ,הערה

",

3.

מצפנן

 , ) 18עמ ' 142

ברח ' ל מתאר את הרעיון של נטר להעניק ליהודים הכשרה חקלאית

.

כ ' הצעה חדשה אשר השכיל אליה בהיותו באה " ק  ' . . .ראה  :שם  ,עמ '  . 127על נטר ועל ייסוד מקוה  -ישראל ראה
א ' קראוזה  ' ,חבלי לידה של מקוה  -ישראל '  ,ציון  ,ז ( תש " ב )  ,עמ '

.

תל  -אביב  ; 1970וכן Jaffa ' , Les Nouveaux Cahiers , XXI :

.

9 . 2- 36ע 01ל) 19

.
:

י ' שפירא  ,מאה שנה מקוה  -ישראל ,

; 108 - 104
;

~

ou

Charles

~,

)3 .,
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קברו של נטר במקווה -

ישראל

חדשים  ,ואז צפויה היתה לצאת ממנה ' השכלה '  ,כשם שבימי קדם יצאה ממנה התורה 4 .י חקלאות
נתפסה גם כפרנסה טבעית לבני עדות המזרח  ,שהיו עתידים  ,כך קיווה נטר  ,לעלות בהמוניהם

לארץ  -ישראל 5 .י אין תימה אפוא שמקווה  -ישראל היתה לבבת  -עינה של אליאנס  ,ותוארה בדו " ח
הארגון משנת

1878

בתור ' המוסד החשוב ביותר [ שלו ] להכשרה מקצועית  ,שעלה בקורבנות
6ן

הרבים ביותר ומשך את

תשומת  -לב הציבורית הרבה ביותר ' .

אף  -על  -פי שהיחס הנלהב של אליאנס לחקלאות היה יוצא  -דופן  ,היה מקווה  -ישראל קשור
בקשרים הדוקים לפעולות פילנתרופיות צרפתיות של תקופתו  .הפילנתרופיה הצרפתית הדגישה ,
כאמור  ,את חינוך הנוער ואת הקשר בין עצמאות כלכלית לישרות המידות  .נטר עמד אפוא בתוקף
 ספר לבנרעל כך שהמאמץ הפילנתרופי של היהודים בארץ  -ישראל צריך להיות מושקע בבתי

)4

ראה נאומו של אדולף כרמיה מ  14 -בינואר  1869והחוזר של אליאנס ( ' קול
אצל בריל )  ( QWעמ '  ; 132 - 129הדו " ח של נטר מ  11 -בינואר  1869ראה
t

58

 . 55 - 65קק  [ Israelite Univel se//e , 1 semestre 1869 ,להלן
דו " ח על ישיבת הוועדה המרכזת של אליאנס מ  2 -בינואר 1868
'

15

; 29

שם ,

 , 1893עמ ' 93

:

,

המובאים

 26במארס , 1869
Bul/erin semestriel
מ /' -
קורא ' ) //
:

""
)

ם

ג

de

בולטין  ,סמסטר א ' או

ראה  :בולטין  ,סמסטר א ' ,

.
ב ']

 , 1868עמ ' - 2

; 3

נאום

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית

נוער  ,שניתן עדיין לעצבם  ,ולא במושבות למבוגרים  ,שאי אפשר כבר להזיזם מדרכיהם שנחשבו

נלוזות .

7ן

נטר תכנן להעניק לילדים בני

13

עד

16

שלוש שנות לימוד  ,ולפזרם אחר כך ברחבי

הארץ  ,כדי שיעסקו בחקלאות וישמשו דוגמה מאלפת לאחרים  .חולשתה של תוכנית זו נבעה
מהעובדה שעד לתחילת ההתיישבות הציונית בשנת  1882כמעט לא היה כלל יישוב יהודי כפרי

בארץ  -ישראל  ,ובוגרי בית  -הספר לא היו מסוגלים להקים יישוב כזה  .וכך לא יכלו התלמידים
למצוא כמעט אף פעם תעסוקה קבועה

בחקלאות .

8ן

כשם שמקווה  -ישראל הכשיר איכרים שלא היה להם איפה לעסוק בחקלאות  ,כך גם ערך
ניסויים טכנולוגיים שלא היתה בהם הרבה תועלת מעשית מיידית  .במסגרת שליחותו בתחום

החינוך והפיתוח הביא נטר לבית  -הספר החקלאי טכנאים אירופים  ,בהאמינו ששיטותיהם טובות

מהשיטות המקומיות  .וכך גם הביא האגרונום שלו  ,בודריה )  , ( Beaudrierלארץ  -ישראל גפנים

מצרפת ומאלג ' יריה  ,וניסה להרכיבן על זנים מקומיים .

9ן

בשנת

1873

הורה נטר להביא לבית  -הספר

החקלאי עצי אקליפטוס  ,לא בשל התועלת הרפואית שהיו אמורים להביא  -סיבה שבגללה
ניטעו בעשורים הבאים  -אלא משום שמתיישבים צרפתים באלג' יריה גילו שעצים מהירי צמיחה
אלה מספקים עץ גולמי

בשפע .

20

במשך למעלה מעשר שנים נערכו ניסויים כאלה בחלל ריק  ,אולם המצב השתנה עם תחילת

העלייה הראשונה והתפתחות קשרים הדוקים בין מקווה  -ישראל למפעל ההתיישבות של הבארון
רוטשילד  .כפי שציין אהרנסון לא מכבר  ,נטר נפגש עם רוטשילד בשנת  , 1882והשניים גיבשו
תוכנית התיישבות משותפת  ,שהגשמתה נמנעה

בשל מותו הפתאומי של נטר .

21

יתר  -על  -כן  ,לאחר

שפעולות הסיוע הראשונות של רוטשילד למושבות היהודיות הצמיחו בהדרגה פקידות פורחת ,
סיפק בית  -הספר החקלאי רבים מהטכנאים והפקידים שעבדו בשביל

הבארון .

למרות הקשר ההדוק בין מקווה  -ישראל למפעלו של רוטשילד  ,היו ביניהם הבדלים מוסדיים
ברורים

והשובים .

מקווה  -ישראל הוקם בידי אליאנס כמוסד חינוכי עם תוכנית פעולה

ארצישראלית צנועה יחסית  ,ואילו רוטשילד היה מסוגל ומוכן להוציא מיליוני פרנקים כדי ליצור

בארץ  -ישראל איכרות יהודית  .יתרה מזאת  ,בעוד במקווה  -ישראל היו החידושים הטכניים טפלים

17

השווה את השקפותיו של נטר  ,הבאות לידי ביטוי בדו " ח שלו

מ 11 -

בינואר

, 1869

לעיל  ,הערה

 , 14עם

אלה של

שמעון ברמן  ,יהודי מגליציה שעבד תקופה קצרה עם נטר בארץ  -ישראל בהקמת מקווה  -ישראל  ,ראה  :שפירא

( לעיל  ,הערה
18

עמ '
19

. 3- 1

חוזה בין נטר לבורריה  16 ,במארס  , 1874אנ " מ 41 / 430 ,ג ; שמש לאליאנס  21 ,במאי  , 1874אצ " מ 41 / 84 ,ג ;
אליאנס לשמש  1 ,ביולי 874נ  ,אצ " מ 41 / 8 ,נ ; בולטין  ,סמסטר ב '  , 1874 ,עמ '  ; 44 - 42שם  ,סמסטר א '  , 1876 ,עמ '

; 29

20

 , ) 13עמ '

. 85 - 84

בריל ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '  ; 147 - 144י ' פינס  ' ,על דבר ביה " ס לעבודת האדמה בעה " ק '  ,הלבנון  ,תמוזתרל " ט ,

שם  ,סמסטר ב '  , 1876 ,עמ '

בולטין  ,סמסטר ב ' ,

. 44

,

 , 1874עמ '  ; 95השווה Granddictionnaire universel, 1 11 , :

,

rousse

.

' Eucalyptus ' ,

 . 1897ק  . Paris 1865 - 1890 ,אינני טוען שאלה היו עצי האקליפטוס הראשונים שהובאו לאףן  -ישראל  .עצי
אקליפטוס יובאו מאוסטרליה כבר בשנת

, 1861

אף כי לא ברור אם נטר  ,שהגיע לאוץ  -ישראל שנים אחדות לאחר

מכן  ,ידע על הימצאותם של העצים  ,שנשלחו לקונסול הבריטי בירושלים  .וראה  :א ' הכהן  ' ,האקליפטוס שקדם
לעליה הראשונה '  ,טבע וארץ  ,כח  ( 2 ,טבת  -אדר תשמ " ק  ,עמ '
בארץ  -ישראל '  ,קתדרה  ( 59 ,ניסן תשנ " א )  ,עמ '
21

; 42 - 41

ב ' רוזן  , ,ראשית אקלום האקליפטוס

. 102 - 95

ר ' אהרנסון  ' ,תוכנית נטר  -רוטשילד  :תחילת פעולתו הישובית של הבארון בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,
תשמ " ק . 79 - 55 ,

44

( תמוז

51
~

גלויות ברכה מתחילת
המאה  .למעלה  :מקווה
ישראל  ,למטה  :ראשון -

לציון

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית

בבירור לתפקיד החינוכי של בית  -הספר  ,היתה לפקידות של רוטשילד גישה אחרת  .אהרנסון
ושאמה מתארים באריכות איך הזרים רוטשילד למושבותיו עובדים ושיטות שיובאו ממוסדות מדע

חקלאיים בצרפת  .רבים מאנשי המקצועות הטכניים שעבדו אצל רוטשילד הוכשרו באקדמיות
לגננות במונפליה או ורסיי  ,וקיבלו עידוד לעסוק במחקר ובניסויים אגרונומיים שיטתיים לפי

השיטות שלמדו בצרפת .

22

אפשר אבל לטעון שגם כאן  ,כמו במקווה  -ישראל  ,גדלו ממדיו של המודל הצרפתי כאשר
השתבר בפריזמה האידאולוגית של ארגוני הצדקה הצרפתיים  -היהודיים בארץ  -ישראל  .השוואה
בין המסופר אצל שאמה ואהרנסון על הניסויים שערך הבארון לבין מה שנכתב על המדיניות

החקלאית של צרפת בעת ההיא מראה שגיוס המשאבים המדעיים למושבות הבארון בארץ  -ישראל
היה הרבה יותר נרחב ומכוון מהסיוע של ממשלת צרפת לניסויים בשנות השמונים של המאה

הי " ט  .אמנם בעקבות נזקי הפילוקסרה  * 22 ,שהשמידה בעשור ההוא חלק ניכר מהגפנים בצרפת ,
החלה ממשלת צרפת לתמוך בניסויים חקלאיים ,

23

אבל חוקרי המדיניות החקלאית של צרפת

ברפובליקה השלישית קובלים על דלות המימון הציבורי למחקר וללימודי אגרונומיה  ,בהשוואה
למה שהיה מצוי במדינות מערביות

אחרות .

24

כדי לקבוע כיצד סיגל לעצמו המחקר החקלאי

במושבות הבארון את דגמי המחקר החקלאי בצרפת ובמושבותיה  ,יש להוסיף ולחקור את טיבה

המדויק של הזיקה בין השניים .
אף  -על  -פי שהקשרים הטכנולוגיים בין פקידות הבארון לחקלאות הצרפתית הם הבולטים
ביותר  ,היו ביניהם גם קשרים תרבותיים וחברתיים  .האתוס הפילנתרופי של אליאנס  ,אשר בדומה
לפילנתרופיה הקונסטרוקטיווית בצרפת בכלל קישר חינוך עם רפורמה חברתית וחריצות עם תיקון
המידות  ,הועבר למפעלו של הבארון באמצעות

מקווה  -ישראל .

בהתאם לרוח הפדגוגית של

אליאנס הנהיג רוטשילד במושבות שהיו בשליטתו משטר אפוטרופסות חמור  ,שנוקשותו היתה

למשל  .ובדומה לפעילי אליאנס  ,שהרעיפו שבחים על מקווה  -ישראל  ,ראה גם רוטשילד בחקלאות

צורת עבודה בעלת כושר מיוחד ליצירת חיים חדשים  .למרות יחסו האוהד למלאכות  -יד  ,ידוע
שרוטשילד סירב להעניק סיוע למתיישבים יהודים שנחשדו בעיניו כי הם מנצלים את המלאכה כדי

להתחמק מעבודת  -אדמה .

25

לדעתי  ,טועים התיאורים הקיימים של מפעל ההתיישבות של הבארון  ,בכך שאינם מציגים
באופן ברור את מקורן המשותף של ההשפעות הצרפתיות הטכניות והחברתיות  -התרבותיות
במפעלו  .מחקרו של שאמה על פעולת ההתיישבות של רוטשילד בודק את מעשיות תוכניתו
החקלאית  ,ומתאר את התעקשותו למקד את ענפי החקלאות במושבותיו במוצרי יצוא  ,כגון יין
ומשי  ,כטעות טכנית  .שאמה מניח ששיטות שהצלחתן היתה מושלמת בדרום צרפת או באלג ' יריה

22

על הרקע

של הטכנאים החקלאיים בשירותו של רוטשילד ראה  :שאמה ( לעיל  ,הערה

( שם )  ,עמ '

" 22

 , ) 3עמ '  , 76 - 74 , 57אהרנסון

. 131 - 120

הערת המערכת

:

פילוקסרה  -מזיק מקבוצת כנימות העלה אשר תוקף את שרשי ועלי הגפן  .חדר במאה ה " ' ט

מיבשת אמריקה והביא להשמדת מיליוני גפנים לא מורכבות באירופה

 .ק  1987 ,זא

and tRe White , Albany

Loubere , The Red

;

גם בארץ גרם נזקים

ניכרים .

].

~

23

172

24

אוג ' ה  -לריבה ( לעיל  ,הערה

25

ד ' גלעדי  ' ,ראשון  -לציון בחסות הברון רוטשילד (  , ' ) 1900 - 1882קתדרה  ( 9 ,תשרי תשליט )  ,עמ ' 135
( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '

. 79

, ) 11

עמ '

; 131 - 124

ברל ( לעיל  ,הערה

, ) 10

ש

עמ '

. 89 - 88
;

אהרנסון

ד ' יונתן פנסלר

לא התאימו לתנאים

בארץ  -ישראל .

26

אהרנסון מציע תיקון הלקי לשאמה בהראותו שהתחייבות

המושבות לענפי מותרות היתה הרבה יותר קטנה סמה שטוען שאמה  ,וכי גידולי תבואה תפסו
מקום בולט בתוכניותיהן

החקלאיות .

27

טענה זו תקפה אמנם אך היא אינה חורגת ממסגרת דגמים

חקלאיים זרים בעלי אופי טכני טהור  .מדברי אהרנסון משתמע בעצם חיזוק של מסגרת כזו  ,שכן
המודרניזציה החקלאית של אלג ' יריה הצרפתית מאמצע המאה הי " ט הביאה עימה הרחבה של
גידולי דגנים וחקלאות הגפן כאחד  -ממש אותו תסריט עצמו שאהרנסון משרטט לגבי היישוב

בארץ .

היהודי

28

השפעות טכניות צרפתיות ואלג ' יריות הורגשו בבירור במושבות הבארון  .הוכחות למכביר לכך

מספקים הגפנים מצרפת ועצי האקליפטוס מאלג ' יריה  .אולי יש הגזמה בהצגת נקודות הדמיון
הפיזיות

בין

ההתיישבות

היהודית

הכפרית

בארץ  -ישראל לחקלאות

ובצרפת

באלג ' יריה

המרידיונלית  .אשר לאלג ' יריה  ,נכון אמנם שאחדים מהעובדים הטכניים הלא  -יהודים בפקידות
הבארון עבדו לפני כן במגרב  ,וכי חקלאות הגפן היהודית  ,כמוה כאחותה האלג ' ירית  ,נעשתה

במשך הזמן תלויה ביותר בפועלים בני המקום  ,אבל לא ברור אם היה זה חיקוי מודע למודלים
אלג ' יריים  ,או שמא נעשתה פשוט התאמה מבנית לתנאים ששררו במזרח  -התיכון  .הרבה יותר
משכנעת הטענה כי תוכנית הבארון ליצור שכבת בעלי קרקע יהודים עשירים  ,שיגדלו גידולים

מסחריים  ,נשענה בעיקר על חזון אידיאלי של חקלאות ים  -תיכונית ליצוא ,

ולא על מודל קונקרטי .

התוכנית של רוטשילד לא התבססה על תנאי החזקת קרקע באלג ' יריה או בצרפת  ,אלא על המיתוס
של איכרות צרפתית איתנה  ,שהונצח בידי ההיסטוריון מישלה והמשיך להתקיים גם במאה זו  .ידוע
שלא עשירות היא שאפיינה את האיכרות הצרפתית  ,אלא נחלות קטנות מדי וחובות נצחיים  .אזור
מידי  ,שהיה מקור השראה חשוב לרשימת הגידולים של מושבות הבארון  ,היה מהאזורים

בלבד .

החקלאיים הדלים ביותר בצרפת  ,ושלטה בו חקלאות שיבוליה הספיקו לצורכי מחייה

29

טיפוח חקלאות הגפן בארץ  -ישראל בידי הבארון היה הגיוני לנוכח הירידה החדה בייצור היין
הצרפתי כתוצאה ממכת הפילוקסרה  ,ואולם ליינן היהודי הזעיר שראה הבארון בעיני רוחו לא היה
סיכוי רב בענף שהיה נתון בתחרות בינלאומית קשה ומרוכז בידי בעלי אחוזות קפיטליסטים .
רוטשילד ופקידיו הניחו בטעות שמצב מאוזן אצל כפריים עמלים פירושו איכרות זעירה משגשגת ,
ואת הרעב לאדמה ואת אי  -השוויון המשווע ששררו במושבות ייחסו לפיכך למוסר הירוד של
המתיישבים  .משום כך סירב רוטשילד לשקול תכנון צורות אחרות לגמרי  ,שוויוניות יותר  ,של
החזקת קרקע במושבות

היהודיות .

30

יק " א נקטה לראשונה צעדים להנהגת שינויים כאלה כשהחלה ליישב יהודים בארץ  -ישראל

. 1896

בשנת

26

27
28

ממדי השינויים גדלו לאחר שיק " א נטלה לידיה  ,בשנת
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~ : Ambitionan

1848-194ש ) אם (1

ר of 11941 Century France , London 19%ןPrice , 4 Social 111101

שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' 112 - 108

;  . 312 - 332קק 1960 ,

.

Algerian

ן . 11141ןז

סג ' רה ( תחילת המאה

הבארון  .בספרי יסוד ניכרת נטייה להדגיש את ההיבטים השליליים של השינויים הללו  -הנכונות

לפטר יהודים או להביאם לפשיטת  -רגל  ,כדי לקצץ בעלות  ,ופתיחות כלפי העסקת ערבים .

ן3

חיבורים מאוחרים יותר מציינים שלצד הקיצכן בסיוע ובטיפוח גידולים לצורכי מחייה היו גם

השקעות נכבדות בקרקע ובטכנולוגיה חקלאית  .לקימוצים ולהוצאות גם יחד היתה מטרה אחת -
חיסול שיטות לא  -יעילות ויצירת יישוב כפרי פרודוקטיווי וכדאי מבחינה

כלכלית .

32

אבל גם

הספרות החדשה אינה מדגישה די הצורך את העובדה שיק " א לא ראתה בעצמאות כלכלית מטרה

בפני עצמה  ,אלא ניסתה להגשים בקנה  -מידה הרבה יותר גדול ממה שעשה מקווה  -ישראל לפניה

את יעד ההתחדשות הרוחנית  ,שהיה לב האידאולוגיה של אליאנס .
הפקידות של יק " א וזו של אליאנס חפפו במידה רבה  .שלושה מחברי אליאנס ישבו במועצת
המנהלים של יק " א  ,ואחד מהם  ,נרסיס לבן  ,שימש נשיא

שני הארגונים .

למעשה  ,כל עובדי יק " א

33

בארץ  -ישראל היו חניכי בתי  -הספר של אליאנס  .אין תימה אפוא שיק " א  ,כמוה כאליאנס  ,ניהלה
תעמולה בלתי  -פוסקת להתחדשות רוחנית באמצעות חקלאות  .גם יק " א  ,כמו פקידות הבארון ,

פעלה מתוך הנחה שעובדים חרוצים יבואו על שכרם בשפע יבולים וברווחים נאים  .אבל בניגוד

31

32

א ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית  ,רמת  -גן
/ 900 - / 924 ,

דד19

Co /oni?arion Assocation ,

Universitaet Zuerich

,

.,

, 4 1970

עמ '

. 27 - 25

,

4צ הש Pa/aesrina: Die Rol/e der- 7ח 1 ( . Angst , Nichrzionisten

hesisך 4 . /1 .נ ; שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' ; 187 - 132
-

ר ' אהרנסון  ' ,שלבים

בהקמת מושבות העליה הראשונה ובהתפתחותן '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,ירושלים  , 1981עמ '
; 81 - 74
33

י ' בן  -ארצי  ,המושבה העברית בנוף אתן  -ישראל

ראה לעיל  ,הערה . 5

1914 - 1882

 ,ירושלים  , 1988עמ '

. 44 - 39

63

)

ד ' יונתן פנסלר

לאליאנס ולפקידות הבארון הקימה יק " א מכשיר יעיל להכשרתם החקלאית וליישובם של בני

שבעמק  -יזרעאל .

חסותה  ,הלא היא חוות סג ' רה

בהשוואה לחוות ההכשרה הציוניות  ,כגון כינרת  ,יש מעט מאוד חומר מחקרי על סג ' רה  .אך

היא ראויה לתשומת  -לב  ,משום שמעת היווסדה בשנת

1899

ועד להקמת כינרת בשנת

1908

היתה

המקום היחיד ביישוב להכשרת מבוגרים לחקלאות  .גם סג ' רה  ,כמקווה  -ישראל  ,שאבה השראה
מדגמים צרפתיים  ,אך שלא כמו מקווה  -ישראל  ,שהוקם במתכונת הצרפתית של בית  -ספר חקלאי

כמוסד צדקה  ,סג ' רה לא היתה דומה לשום מוסד צרפתי  .המונח ' חווה לדוגמה '

היה דומה במשמעותו למונח ' שדה

) ( Ferme Modile

להדגמה ' )  ; ( Champ de Dimonstrationsשדות להדגמה

בצרפת העמידו לרשות מבוגרים את הטכנולוגיה החדישה ביותר באמצעות מוצגים והרצאות מפי

אגרונומים .
בארגנטינה

34

כשהוקמה סג ' רה היתה יק " א עסוקה בהקמת רשת חוות לדוגמה במושבותיה

וברוסיה .

ואולם למרות שמה  ,סג ' רה לא היתה חווה לדוגמה  ,אלא מוסד

35

להכשרה .

במובן זה דמתה לבתי  -הספר המעשיים לחקלאות בצרפת  ,אלא שהללו נועדו לבני איכרים בגיל
תיכון  ,ואילו סג ' רה הכשירה

מבוגרים .

בדומה למעמדו של מקווה  -ישראל  ,גם מרכזיותה של

36

סג ' רה בעיני יק " א היתה חריגה על רקע מעמדו המדולדל של החינוך החקלאי המעשי בצרפת
בשלהי

המאה .

סג ' רה החלה לפעול בקול תרועה

הארצישראלי החשוב והיקר ביותר של

החברה .

37

פקידי

;

יק " א דיברו עליה כעל המפעל

הערכה זו עמדה בניגוד משווע למימון הדל

ולהיקף המוגבל של שדות ההדגמה ושל בתי  -הספר המעשיים לחקלאות

בצרפת .

38

אף  -על  -פי שלא היה שום מוסד צרפתי זהה לסג ' רה  ,בולטת ההקבלה בין יעדיה המוצהרים של
חוות ההכשרה ליסוד מסוים במדיניות החקלאית של צרפת בשנות השמונים והתשעים של המאה
הי " ט  .עובדי יק " א בארץ  -ישראל היו בדעה אחת  ,שלאחר תקופת נסיון יש ליישב את פועלי סג ' רה
כאריסים על אדמות החברה .

אריסות הונהגה בסג ' רה ובמושבות יק " א בכל ארץ  -ישראל  .בדרך -

39

כלל כשכותבים על פעילות יק " א מייחסים את הנהגת האריסות לחיקוי דגמים מזרח  -אירופיים או
ערביים  -ארצישראליים ,

40

אבל אין צורך להרחיק לכת כדי לגלות מקור השראה סביר יותר  .אף  -על -

פי שברפובליקה השלישית חלה באופן כללי נסיגה באריסות  ,גדלו בשנות השמונים של המאה

34

אוג ' ה  -לריבה ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

35

ראה הדו " ח על מושבות יק " א בדרום רוסיה ,

; 130 - 128

ברל ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

מ 29 -

. 89

בדצמבר  , 1898אמתע " י  ,ארכיון יק " א  [ 277 ,להלן איק " א ] .

למידע נוסף על התפתחות התשתית החינוכית של יק " א במזרח אירופה ראה  :אצ " מ Jewish Colonization ,
 , Association , Sebnces du consell d'a minisrrarion ] =[ )[ /)[ , Paris , 1 , 1896 - 1899הישיבות מיום 14
באוקטובר  1896ו  21 -בפברואר ; 1897

~
ארגנטינה ראה
לגבי

:

ד ' חיים ליק " א  17 ,במאי  , 1900אמתע " י איק " א ,

. 255
36

ברל ( לעיל  ,הערה , ) 10

עמ ' . 88

ההשוואה בין סג ' רה למקבילותיה בצרפת היא ספוקלטיבית  ,שכן  ,ככל הידוע לי ,

אין מחקר יסודי על רשת החינוך החקלאי בצרפת של סוף המאה
37

פרינטה ליק " א  18 ,בפברואר  , 1901אמתע " י  ,איק " א ; 258 ,

ה "' ט .

יק " א לפרינטה ,

22

באפריל

ו1 1 -

בדצמבר

1901

 ,שם ,

. 262

64

ברל ( לעי  ,הערה

38

אוג ' ה  -לריבה ( לעיל  ,הערה

39

ראה מכתביו של פקיד יק " א  ,ד ' חיים  ,ליק " א  3 ,בדצמבר  1899ו  4-בינואר  , 1900אמתע " י  ,איק " א  ; 257 ,על
הצעותיו של האגרונום חיים קלווריסקי להנהיג בסג ' רה אריסות ראה  :א ' עבר הדני  ,התישבות בגליל התחתון :

 , ) 11עמ ' ; 130 - 128

חמישים שנות קורותיה  ,תל  -אביב

 , 1955עמ ' ; 18

. 38
40

ראה

למשל :

ביין ( לעיל  ,הערה

 , ) 31עמ '

. 25

 , ) 10עמ '

. 89 - 88

ב " צ מיכאלי  ,סג ' רה  :תולדותיה ואישיה  ,תל  -אביב

1973

 ,עמ '

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית

הי " ט הן מספר האריסים והן ההתעניינות של אנשי רפורמה חברתית שמרנים באריסות כאמצעי

במאבק נגד הנהירה מהאדמה לערים  .מעניין שאריסות כמוסד קסמה לאנשי הרפורמה הצרפתיים
לא רק בשל יכולתה לקשור לקרקע אנשים חסרי אמצעים  ,אלא גם בשל יכולת בעל הקרקע

אריסיו .

לשליטה חברתית רכה על

ייתכן מאוד ששילוב זה של פוטנציאל חינוכי וכדאיות כלכלית

ן4

הוא שמשך את מתכנני ההתיישבות של

יק " א

לאריסות .

האגרונומים של יק " א  ,שתכננו את מערכת ההכשרה והאריסות של סג ' רה  ,גרסו שהתקדמות

כלכלית ותיקון המידות קשורים זה בזה ללא הפרד  .אליהו קראוזה  ,מנהלה של סג ' רה משנת

1901

עד שנת  , 1913טען כי ' שליחותו העיקרית ' היא לחנך יהודים ש ' יאמינו בחקלאות  ,ויאהבו

חקלאות '  .הוא שאף לחסל עצלות וטפילות ולטפח חסכנות וחריצות .

42

מי שהרבה אולי מכולם

להסביר את ערך האריסות להתחדשות רוחנית היה האגרונום יוסף ניאגו  ,מנהל מקווה  -ישראל
והפקיד הטכני החשוב ביותר של יק " א בארץ  -ישראל עד סוף המאה  .ניאגו קרא בשנת

: 1901

האם רכוש הוא דבר כל  -כך קל להשגה  ,שאפשר למסור אותו סתם כך לכל אחד ? גמולם
של פועלים אמיתיים  ,המפלט שעליו חולם אדם שעמל ונאנק כל ימיו  ,תקוותם הנעלה
והאידיאל הנשגב של כל אלה שטרחו כל חייהם  -הוא רכוש
אסור למסור אותו

חינם .

?

אותו צריך לרכוש

;

43

ניאגו  ,כשאר העובדים הטכניים של יק " א בעת ההיא  ,חזה עלייה הדרגתית במעמד היהודי הכפרי
בארץ  -ישראל  ,מפועל יומי לאריס  ,ומאריס לאיכר  -חוכר  .לדבריו  ,רק החרוצים והמצליחים ביותר

קרקע .

יצליחו להגיע למעמד הרם של בעלי

44

בדומה לאיכר הטיפוסי  -האידיאלי של רוטשילד  ,גם חזונו הסכימתי של ניאגו על התקדמות
חלקה של הפועל לבעל נכסים לא שיקף מציאות חברתית  .בצרפת של סוף המאה הי " ט היו איכרים
זעירים דלים ואיכרים  -חוכרים עשירים  ,והיה הבדל גדול בתנאי האריסות בין אזור

לאזור .

45

האידיאליזציה של החקלאות בעיני יק " א הפריעה לה להבין שהפיכת פועלים חקלאיים לאיכרים

עצמאיים תעלה ביוקר ותגזול זמן רב  .יתר  -על  -כן  ,אנשי יק " א לא הבינו שהרבה יותר קשה לפעול

עם יהודים בארץ  -ישראל מאשר לנסות להשריש את הפרולטריון הכפרי הצרפתי באדמת מולדתו .

ביק " א הניחו שסג ' רה תפיק רווחים  ,או לפחות לא תפסיד  ,כבר בשנתה הראשונה  .ייתכן שציפייה
זו היתה מתממשת  ,אילו היתה סג ' רה באמת חווה לדוגמה עם צוות מקצועי קטן וציוד  .אבל סג ' רה

היתה מוסד חינוכי  ,שהעסיק פועלים חסרי  -נסיון לגמרי  ,בסביבה מבודדת ולעתים עוינת  .פקידי
יק " א סירבו להתחשב בנתונים הללו שעה שניצבו מול הגרעון של החווה

בשנתה הראשונה .

46

הם

פיטרו את מנהל החווה  ,חיים קלווריסקי  ,והביאו במקומו את קראוזה  ,שצמצם במשך הזמן את

הגרעונות אך לא היה מסוגל לחסלם  .רק שש שנים אחרי פתיחת החווה החלה יק " א להקטין את
ממדיה כדי לצמצם את עלותה  .בשנת

41

זלדין ( לעיל  ,הערה

42

קראוזה ליק " א ,

43

ניאגו ללבן ,

44

שם .

45

השווה  :זלדין ( לעיל  ,הערה

16

 , ) 29עמ '

6

. 162 - 160

בספטמבר

בפברואר

.

1913

כבר היו כל אדמות חוות ההכשרה מחולקות בין אריסי

1901

, 1901

 ,אמתע " י  ,איק " א . 270 /1 ,

אמתע " י  ,איק " א . 270 ) [ ,

 , ) 29עמ '  ; 197 - 131וכן :

,

65

 Centuryא, , 1 Social Histol~y 01 191

R.

 . 149 - 157קק London 1987
46

יק " א לפרינטה  12 ,ו 22 -

באפריל

, 1901

אמתע " י  ,איק " א  ) [ /1 , 11 , 1900 - 1901 ; 262 ,ג  ,הישיבה

מ 16-

ביוני

. 1901

ר ' יונתן פנסלר

סג ' רה  ,או שנמכרו לחברת מטעים יהודית

מזבח

פרטית .

47

סג ' רה  ,בת הטיפוחים של יק " א  ,הוקרבה על

הרווחיות .

גורלה של סג ' רה מעלה פרדוקס יסודי באידאולוגיות שעליהן התבסס המפעל היהודי  -הצרפתי

בארץ  -ישראל .

מצד אחד  ,הפילנתרופים היהודים  -הצרפתים התמסרו ליצירת שכבת איכרים

יהודים בארץ  -הקודש  .למעשה  ,הקשר הרומנטי של הפילנתרופים לארץ  -ישראל ואמונתם בקשר
סיבתי בין חקלאות לבין התחדשותה של הארץ הביאום להיאחז באידיאל אגררי  ,שתפס מקום
שולי במחשבה החברתית בצרפת של סוף המאה הי " ט  -ובכלל זה במחשבתם של יהודי צרפת

 ולהעתיקו למוקד התודעה  .מצד אחר  ,הפעילים היהודים  -הצרפתים לא הבינו שדגמי החינוךהחקלאי שאימצו לעצמם עשויים להצליח רק במסגרת פוליטית  ,מסגרת המדינה הצרפתית  .ואולם

ארגוני הצדקה היהודיים  -הצרפתיים התחמקו מהשוואות לדגמי פעילות במסגרת מדינה  ,משום
שסירבו לראות את עצמם כעוסקים בפעולה פוליטית  .הם השתמשו בדגמים כמו זה של בית  -הספר

החקלאי  ,משום שאלה גילמו ערכים חינוכיים  ,ולא פוליטיים או פוליטיים  -כלכליים  .אליאנס
ויק " א  ,ובמידת  -מה גם הבארון רוטשילד  ,הציבו לעצמם כמטרה את התחדשות היהודים כפרטים
או כבני קהילה  ,אך לא כישות לאומית  .הקצאות קרקע ותוכניות התיישבות נעשו לא מתוך

מחשבה על הקמת משק יהודי  -לאומי בבוא הזמן  ,אלא למען שיפור מיידי של המשק המוסרי של

היהודים .

יוצא אפוא שאותם כוחות אידאולוגיים אשר דחפו את ארגוני הצדקה היהודיים -

הצרפתיים לארץ  -ישראל  ,הם אלה שגם הגבילו את היתרונות שיישובה הכפרי היה יכול להפיק

מהם .

66
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יק " א לפרינטה  24 ,במארס  3 ,ו  27 -בנובמבר  , 1905 ,אמתע " י  ,איק " א  ; 262 ,יק " א לה ' פרנק  23 ,באוגוסט 18 ,
באוקטובר  ,ו 10 -

שם ,

; 262

ביולי

בדצמבר

יק " א לקראוזה ,

, 1907

27

שם ,

בינואר

ו  9 -באוקטובר  , 1913שם ,

; 256
ו 31 -

. 262

יק " א לפרנק ,
במארס

24

באפריל

1908

,

27

בספטמבר

ו 21 -

בדצמבר

 , 1911שם  ; 272 ,יק " א לא ' שטרקמט וד ' בריל 13 ,

ראה גם 11 - 12 :

 .קק .

( 1 ) 1906

" .
, 111

מס /עש1

))

/ג .

ח50511

, 1910

ביוני ,
S.E.

9

אמיל מאירסון וראשית המעורבות של חברת יק " א

בארץ  -ישראל
יורם מיורק

יחסי לענייני ארץ  -ישראל הוא מסובך כי יחס זה ,
כרבות

רבים . . .

מהשקפותי האחרות ,

אך תכונתי היא שגוונים אלה אינפ

מפעולה . . .
שלי . . .

מרתיעים אותי

אמיל מאירסון נולד בשנת

על כן כאשר הציעו לי

לא יכולתי לעמוד בפיתוי .

מגע עם ההזיה

1859

הוא בעל גוונים

1

בעיר לובלין במזרח פולין ( אז רוסיה ) למשפחה שעם אבותיה נמנו

רבנים מפורסמים ובראשם ה ' נודע ביהודה '  ,הרב יחזקאל לנדאו ( . ) 1793 - 1713

2

אמו  ,מלווינה

מאירסון לבית הורבצו  ,אישה משכילה ששלטה בשפות רבות כולל עברית  ,היתה סופרת וכתבה ,

בפולנית  ,רומנים מחיי יהודי פולין  .אביו  ,ברנרד מאירסון  ,עמד במשך שנים רבות בראש הקהילה
היהודית

בלובלין .

3

בגיל צעיר נשלח מאירסון לגרמניה  ,שם סיים את לימודיו התיכוניים בבית  -ספר

ריאלי בברלין ולימודי כימיה בכמה אוניברסיטאות גרמניות  .על אופי השכלתו מעידה היטב
העובדה שלמרות שליטתו ברוב השפות האירופיות החשובות וכן בלטינית וביוונית העתיקה ,
-

*

הרצאה שניתנה במסגרת כינוס חוקרים בינלאומי ' צרפת וארץ  -ישראל במאות י " ח  -כ ' ' מטעם המרכז לחקר ארץ
ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,ב " ב  -כ " ד באדר תש " ן

(  21 - 19במארס

. ) 1990

**

א בארץ -

המאמר נכתב במהלך מחקר לקראת כתיבת עבודת דוקטור על הפעילות ההתיישבותית של חברת יק "
ישראל בהדרכתו של פרופ ' ישראל ברטל  .תודתי נתונה לד " ר מיכאל היימן  ,שעבר על כתב  -היד של מאמר זה
והעיר הערות חשובות  .כמו כן אני מודה לחברת יק " א ולמנהלה הקודם בישראל מר חנן להמן על הסיוע שניתן
לי במהלך איסוף החומר

1

למאמר .

מתוך מכתבו של אמיל מאירסון ( בפולנית ) אל אחותו פרניה ארונשטיין ,

. 6-5
של

23

בדצמבר

, 1907

אצ " מ  , 14408 6 ,עמ '

העילה לכתיבתו של מכתב זה היה סיום הכנת ספרו הראשון בתחום האפיסטמולוגיה ( ענף של פילוסופיה

המדע ) .

וראה

Realitej Paris 1908 :

ע  . ] . Meyerson , L ' identite er /בזכות ספר זה ושני ספרים נוספים

שפירסם בשנות העשרים זכה מאירסון להכרה בינלאומית כפילוסוף  .על דרכו של מאירסון בתחום זה ראה
1968

2

of ,the Philosophy ofEmile Meyerson, New York

Critical Analysis

,

Boas ,

 . 523ק 0 ] 1 1948 ,ץ  Universal Jewish Encyclopedia , 1 11 , Newש4ז 111 Meyerson ' ,ת. 5 . Abel , ' 11

מאירסון עצמו הזכיר עובדה זו בשיחתו עם נחום סוקולוב בשנת
סוקולוב  ,ינואר  -פברואר

, ' 1918

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
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אמיל

מאירסון  ,מנהל

חברת יק " א ( ראשית
המאה )

התקשה מאירסון לקרוא יידיש  ,והעברית כלל לא היתה שגורה
בשנת

1882

בפיו .

4

עם תום לימודיו בגרמניה ,

 ,הגיע מאירסון לפריס וצרפת הפכה מאז למולדתו השנייה  .זמן קצר עבד ככימאי

במפעל תעשייתי  ,אך עד מהרה פנה לעסוק בעיתונאות  ,והיה עורך לענייני חקו בסוכנות הידיעוה

.,
נראה שלראשונה שמע מאירסון על בעיות ההתיישבות בארץ באגודה הכלליו] של סטודנטים
יהודים בפריס  ,שאיתה יצר קשר בשנת

' . 1892

רוב חברי האגודה היו סטודנטינ] יהודים יוצאי

רוסיה  ,וחלקם היו פעילים במקביל באגודות של חובבי  -ציון בבירת צרפת  .אחד מאלה היה ולדמר
חבקין  6 ,שנודע לימים כממציא החיסון נגד מחלת הכולרה  ,ואשר התקשר אל מאירסון בידידות
רבת

שנים .

בשנת

1893

הצטרף מאירסון לאגודת חובבי -ציון ' יישוב אוץ  -ישראל '  ,שבה היו

חברים  ,בנוסף על חבקין ויוצאי רוסיה אחרים  ,גם כמה מן הבולטים שביהודי צרפת  ,כמו הרב
צדוק קהאן  ,רבה הראשי של צרפת ויועץ קרוב של הבארון אדמונד דה רוטשילד  ,ונרסיס לוון
) Leven

 Narcisseעורך  -דין ידוע וסגן נשיא חברת כ " ' ח  7 .באגודה זו  ,שהוקמה בינואר
t

, 1891

התגבש חוג נבדל של עסקנים נלהבים במיוחד  ,שבו נעזר רוטשילד בניהול מפעל ההתיישבות שלו

בארן  -ישראל .

68

8

בשנת

מיסד רוטשילד חוג זה בהקימו את הוועד הארצישראלי הפריסאי ,

1892

4

מאירסון אל לוסיאן וולף ,

5

 . 100 - 101קק  Creuset des Civilisations , 11 , Paris 1937 ,ש ]

8

במארס

, 1915

אמתע " י  ,ארכיון יק " א ( לונדון )  ,ק ' . 104 - 5

,

היה Association G (ineirale des Etudiants Isra (ilites
6

שם  ,שם .

7

נ ' ויתן אל א ' דרויאנוב  19 ,בינואר  , 1925אצ " מ 157 / 22 ,

8

שם ,

שם .

. 149

Dans

,

 . Tchernoffנ .

שמה המץורי של האגורה

שנועד להוות גורם מתווך במכירת

קרקעותיו בעבר  -הירדן לאגודות של חובבי ציון .

נציגם של יהודי רוסיה בוועד  ,ובשנת

, 1893

9

חבקין שימש

עת הוא נקרא להודו להילחם במגיפת כולרה  ,תפס

מאירסון את מקומו 9 .י כאשר סיפר  ,כעבור שנים רבות  ,לנחום סוקולוב על פעילותו בוועד  ,הדגיש

מאירסון דווקא את אי  -השלמתו עם דרכי העבודה של רוטשילד  ,תכונה שהפכה במשך הזמן לתו

בולט בגישתו שלו לענייני ההתיישבות  .וכך כתב סוקולוב ביומנו מפיו של מאירסון

:

הוא [ מאירסון ] היה הראשון ששם לב לכך שלא הובא [ לאסיפות הוועד ] שום חומר
כספי  .הפנה לכך באופן פרטי את תשומת

לבו של שמש מ . . .

באומרו  ' :איך נוכל לחתום

על החלטות ולקחת על עצמנו אחריות  ,כאשר ענייני הכספים אינם ידועים לנו ? ' .
באסיפה הבאה שמש העלה את הענין וכתוצאה מכך הוחלט לדרוש שפקידות הברון
תעביר חומר כספי  .התוצאה היתה שהועד הארצישראלי פוזר וסיים את
סיפור זה  ,אף אם אינו מדויק לחלוטין ,

י ' קלוזנר ,

3ן

מקטובים עד באזל  ,ג  ,ירושלים

קיומו .

2ן

הוא  ,ללא ספק  ,נקודת מוצא גם להבנת יחסו של מאירסון

תשכ " ה  ,עמ ' ; 180

au Sionisme

(

 . 11 . Delmaire , De Hibbatנ

 . 203ק  . Politigue , Lille 1990 ,הוועד  ,ששמו הצרפתי היה  , Comite. Palestinien de Parisנקרא גם הוועד
לרכישת קרקעות או הוועד

מאירסון אל מ ' אוסישקין ,

הפריסאי .
18

במאי

, 1893

אצ " מ ,

3 / 4א ; ~424

יוסף שמש  ,סוחר ובנקאי אמיד  ,מחברי הוועד הארצישראלי

מיורק ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

קלוזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '

. 182 , 180

הפריסאי .

. 35

לא נמצאה שום עדות נוספת על התפרקות הוועד באופן זה  .לעומת זאת  ,מאירסון עצמו  ,במכתב אל הרצל משנת
, 1897

הרצל ,

הצביע על כך שהוועד הארצישראלי הפריסאי קיים אך הוא  ,מאירסון  ,אינו חבר בו  .ראה  :מאירסון אל
19

כמאי

 , 1897אצ " מ 5615 ,

. HVIII

)717

מימין  :אברהם לוד1ויפול
(  . ) 1921 - 1865משמאל :

הרב צדוק קהאן
( ) 1905 - 1839

אל רוטשילד האיש  ,יחס  ,שבו התמזגו כבוד והערכה עם שלילה מוחלטת של דרכו של הבארון
לגבי ההתיישבות
בינואר

באוץ .

התכנסה בפריס ועידה בינארצית של חובבי  -ציון 4 ,י והוועד האודיסאי  ,שבגלל

1894

מגבלות מצד השלטונות היה מנוע מלשלוח לפריס נציג רשמי  ,הטיל על מאירסון את התפקיד
לייצגו בדיונים

ן

וזאת בוודאי בזכות פעילותו הקודמת כנציג יהודי רוסיה בוועד הארצישראלי

"

הפריסאי  .הוועידה הסתיימה בבחירת הוועד המרכזי  ,גוף שנועד לנהל באופן יומיומי את ענייני

התנועה  ,ומאירסון נבחר למזכיר הוועד  -תפקיד ביצועי רב חשיבות  ,במיוחד לאור העובדה

שנשיא הוועד  ,אלים ד ' אביגדור  ,ישב דרך קבע בלונדון  .בלילה הראשון לאחר תום הוועידה ניסחו

מאירסון ועוזריו בהתלהבות את פרוטוקול דיוניה .

אברהם לודוויפול  ,עיתונאי וסופר  ,שנכח

במעמד זה בתוקף תפקידו ככתבן עברי  ,דיווח על כך לאחד העם

 [ ' :מאירסון ]

הגיד לנו כי

בעבודתנו במשך כל הלילה נראה מה בין ארגנטינה לפלשתינה  .למען הראשונה אין כל ספק כי לא

נמצא איש אשר היה יכול להתלהב כל כך  .מי יודע אם לא יהיה זכרון לילה כזה אחרי עבור
חמישים שנה כזכרון לילה היסטורי ' 6 .י התקוות התבססו על כך שאנשי סודו של רוטשילד -

קהאן  ,לוון ואלי שייר  ,נציג הבארון לעניין מושבותיו בארץ  -השתתפו בדיוני הוועידה ,
70

והשתתפותם התפרשה כביטוי להסכמה של הבארון לשתף את הוועד המרכזי בניהול מפעל
14

על ועידת חובבי  -ציון בפריס ראה

:

קלוזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ ' 255

ואילך .

. 256

15

שם  ,עמ '

16

א ' לודוויפול אל אחד העם ,

20

בינואר

1894

 ,בסל " א  ,כי " א  ,ארכיון אחד העם  ,תיק

524

( עברית

במקור )

אמיל מאירסון וחברת יק  -א

ההתיישבות שלו בארן  -ישראל ואף להיפטר מן

נציגים בכירים של תנועת חיבת  -ציון

הפקידות .

7ן

אלברט גולדסמיד וד ' אביגדור  ,שני

באנגליה  ,אמרו  ,אחרי פגישתם עם רוטשילד  ,שהבארון

הבטיח למסור לוועד המרכזי את סמכויות הוועד הארצישראלי הפריסאי ולהחליף את שייר וכן

שהוא הודה בכך שעשה טעויות בניהול מפעלו בארן 8 .י מאירסון התייצב כעת בראש הנאבקים
למען פיטוריו של שייד .

אך התקוות לא התגשמו  .רוטשילד לא ויתר על דרך הניהול הקודמת של

9ן

המושבות  ,ואף קטע אפיק נוסף של פעילות משותפת עם חובבי  -ציון  -השתתפות אנשיו בארץ
20

בעבודת הוועדות שנקבעו בוועידת היישוב היהודי החדש בארן  ,שהתקיימה

ביפו באפריל . 1894

רוטשילד הסביר  ,אמנם  ,למאירסון שצעדו זה נבע מן החשש שדיוני הוועדות עלולים לעורר את
חשדנותם של השלטונות העות ' מאניים  ,אך מאירסון סבור היה שהדבר נבע מלחצו של שייד ,
שחשש שתוצאות חקירותיהן של הוועדות לא תהיינה נוחות

ביולי

1894

לו .

ן2

התפטר ד ' אביגדור מתפקידו כנשיא הוועד המרכזי  ,ובמכתב ארוך הסביר את צעדו

באי  -נכונותו של רוטשילד לשתף פעולה עם הוועד .

22

המצב
לעומתו הסתגל מאירסון במהרה אל
23

מה ' .

החדש  ' .מאירסון הוא " דיפלומט " למדי למען יוכל להחזיק מעמד ולעשות לפעמים דבר
 24והתקפה על שייד נתפסה

היה עליו לחיות בשלום עם שייד כי ' גדולינו פה רגילים להיות

בשלום ' ,

כהתקפה על קהאן  .מאירסון  ,כמובן  ,לא היה מעוניין לפגוע בקהאן  ,שהיה מעמודי התווך האיתנים

ביותר של השדולה הארצישרלאית בפריס ובעל השפעה גדולה על רוטשילד  .אך גם כך היה על
מאירסון לעמוד על המשמר  .בנובמבר

1894

העלה קהאן ספקות לגבי תבונת גישתו החיובית כלפי

הוועידה של חובבי  -ציון  ,שעלולה היתה לסכן את
את כל אשר

ביכולתו  . . .להראות . . .

צדוק קהאן] הודה לו ' .

26

' מצב ישראל

בעמים ' .

25

' כמובן עשה מאירסון

כי אין כל סכנה ורק צל הרים רואים כהרים והרצ " ק [ הרב

עיקר כוחו של מאירסון  ,כפי שהתגלה בתקופה זו  ,היה בכושר הסתגלותו

לתנאים המשתנים בבירת צרפת מבלי להסתכסך עם אישים בעלי עמדות נכבדות  .תכונה זו סייעה
27

לו להחזיק מעמד ולהתקדם  ,אך גם עוררה עליו את רוגזם של חובבי  -ציון
מותו של הבארון מוריס דה  -הירש  ,מייסד חברת יק " א ונשיאה  ,באפריל

ברוסיה .
, 1896

היווה נקודת

מפנה מרכזית בחייו של מאירסון  ,ומכאן ואילך  ,במשך כמעט שלושים שנה התמסר באופן בלעדי

17

דלמר ( לעיל  ,הערה
, ' 1899 - 1882

ף

קולת

י ' מרגלית ו " גולדשטיין  ' ,מפעלו של הברון אדמונד דה  -רוטשילד ,

עמ ' ; 206

, )9

תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז העליה הראשונה  ,א

( עורך ) ,

:

התקופה

העות ' מנית  ,ירושלים חש " ן  ,עמ ' . 488
18

לודוויפול אל אחד העם  ,לעיל הערה . 16

19

קלוזנר ( לעיל  ,הערה

20

מאירסון אל ד ' אביגדור ,

 , ) 9עמ ' ; 206

ביוני

11

דלמר

, 1894

( שם ) ,

עמ '

. 290

אצ " מ  . ,42 73 / 6 ,על ועידת יפו ראה  :דלמר ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ ' 251

ואילך .
21

מאירסון אל ד ' אביגדור ,

27

ביוני

, 1894

שם  ,שם  .לבסוף הסכים הכארון שאנשיו ישבו בוועדה לענייני פועלים

ובוועדה החקלאית כתנאי שלא ישתתפו בהן מתיישבים ממושבותיו  ' .בזה הוא אולי צודק מאחר ובמצב השורר
בארץ כל המתיישבים זקוקים לתמיכה ' הוסיף

מאירסון .

תל  -אביב תשל " ד  ,עמ '

. 173 - 168

22

א ' אורן  ,חיבת  -ציון בבריטניה ,

23

לודוויפול אל אחד העם  ,י " ס באלול תרנייה [ תאריך קבלת המכתב על  -ידי אחד
העם  ,תיק  ( 524עברית במקור ) .

24

25

שם ,

, 1898 - 1878

העם ]  ,בסל " א

כי " א  ,ארכיון אחד

71

שם .

לודוויפול אל אחד העם ,

28

בינואר

, 1894

שם ,

שם .

שם .

26

שם ,

27

הרמזים

לכך מצויים במכתבו של לודוויפול אל אוסישקין ,

17

באוקטובר

, 1896

אצ " מ . /) 24 4 / 5 ,

יורם מיורק

לפעילות התיישבותית באוץ באמצעות החברה  .המפנה נבע מכך שמעתה ניתן היה להפנות את
יק " א לפעילות באוץ  ,דבר שלא התאפשר בחייו של הירש  .ביולי באותה שנה כתב מאירסון אל

יוסף ניאגו  ,מנהל בית  -הספר החקלאי ' מקווה  -ישראל '  ,על נטיות חיוביות בפריס לגבי האפשרות
של פעילות יק " א בארן ושיש לפעול מהר כדי לנצל את

המצב הנוח .

?8

הנטיות החיוביות שעליהן

דיווח מאירסון התבטאו בשינויים מפליגים במועצה האדמיניסטרטיווית של יק " א  ,שנעשו בק " ן

. 1896

לתפקיד נשיא המועצה נבחר עמית ותיק של מאירסון לפעילות למען התיישבות יהודית

בארן  -ישראל  ,לוון  ,ששימש מאז התפטרותו של ד ' אביגדור גם נשיא הוועד המרכזי של חובבי -
ציון בפריס  ,ואחד מחברי המועצה  ,שייצג בה את חברת כי " ח  ,היה הרב

קהאן  ,שנודע בתמיכתו

העקבית במעורבות בארן  .מאמציו של מאירסון הופנו כלפי שני חברים נוספים של המועצה  ,נציג
בעלי המניות  ,סלומון ריינך  ,ונציג קהילת בריסל  ,הבנקאי פרנץ

פיליפסון .

במקביל לפעילותו הדיפלומטית בקרב חברי המועצה נתבקש מאירסון על  -ידי לוון  ,באוקטובר
 , 1896לחבר חוות  -דעת על קווי היסוד של המדיניות ההתיישבותית הרצויה של יק " א באוץ -

ישראל  .בראשית תזכירו שהוגש ללוון התייחס מאירסון לשתי השיטות שכבר נוסו באוץ ושלהן
הוא התנגד  .הראשונה היתה שיטתו של הבארון רוטשילד  ,שעיקרה טיפול מקיף ביותר במתיישב

כולל הספקת כל צרכיו במהלך תקופה ארוכה  .הבעיה בשיטה זו נעוצה היתה בכך שהיא החניקה
כל יוזמה מצד המתיישב .

29

השיטה השנייה התבססה על כך שטיפלו אך ורק ביהודים בעלי

אמצעים  ,שהיו מסוגלים לכסות בעצמם חלק נכבד מההוצאות הכרוכות בהתיישבותם  .ואולם לא
היו הרבה יהודים בעלי הון כזה שרצו להתיישב באשן ולהפוך לאיכרים  .אלה שהיו מוכנים לכך
נתקלו בקשיים מיוחדים בגלל המעבר מחיי רווחה יחסית לתנאיה הקשים מאוד של ארץ  -ישראל .
בנוסף לכך נוצרה התחייבות מוסרית של החברה כלפי המתיישב  ,שעלולה היתה למנוע ממנה
לגבות את מלוא חובותיו כלפיה .

30

לאחר שסקר את שתי השיטות הללו עבר מאירסון להצגת הדרך

הרצויה בעיניו  :י3
שיטה זו מבוססת על רכישת אחוזה בעלת שטח מסוים והתייחסות אליה כאל רכוש

המיועד להביא רווחים  .הנהלת האחוזה תקבל הנחיה להעדיף פועלים יהודיים מבלי
לדאוג להם בצורה כלשהי פרט לתשלום השכר המקובל בארן דהיינו כ  1 . 20 -פרנק ליום
עבודה  .מובן מאליו שאין להבטיח להם דבר  ,אך יש  ,לעומת זאת  ,להבהיר להם היטב
שמעמדם הוא ארעי לחלוטין  ,שאין איש חייב להם מאומה ושכל התרשלות מצדם או
חוסר חריצות יגרמו לסילוקם חסר הרחמים  .רק בתום שנתיים  ,שלוש או חמש שנים ניתן

יהיה לשפר בהדרגה את מצבם של הטובים ביותר מביניהם  ,אם על  -ידי הפיכתם
למתיישבים למחצה  -על  -ידי מתן מבנה קטן  ,גן ירק של

10

דונם  ,פרה וכו '  -אם על -

ידי הפיכתם למתיישבים עצמאיים  ,כלומר כאלה שאינם נאלצים לעבוד אצל אחרים  .כל
הסיוע שיקבל המתיישב יינתן  ,מובן מאליו  ,כהלוואה שיש להחזירה .
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28

מאירסון אל נייגו ,

29

מאירסון אל לוון ,

14

13

ביולי

, 1896

באוקטובר

אצ " מ 41 105 ,נ ( צרפתית במקור ) .

, 1896

אמתע " י  ,ארכיון יק " א ( לונדון )  ,עמ '

שהפנה את תשומת  -לבי לתעודה חשובה זו .
30

שם  ,עמ '

.7-5

31

שם  ,עמ '

. 18 - 9

32

התרגום ,

כאן ולהלן  ,שלי  -י " מ .

32

. 4- 2

אני מודה למר אדם טלר על

יוסף ני גו

"

מאירסון סבור היה ששנות המבחן הקשות יכשירו את הפועלים המובחרים לחיים הקשים של איכר
בארן  -ישראל ויאפשרו להנהלת האחוזה לבחור את הפועלים הראויים להיות איכרים  .לדעתו ,
מטרה זו כשלעצמה צפויה היתה להמרסן מאוד את הפועלים למאמץ מירבי  ,ובכך היתה ערובה

בטוחה להצלחת התוכנית  .יתרון נוסף של השיטה היה בכך שהיא לא סיכנה את כספי החברה -
האחוזה נועדה להישאר תמיד בבעלותה  ,ועשויה היתה  ,כאמור  ,אף להביא

רווחים .

מאירסון מפעיל בתוכניתו  ,במודע  ,את עקרון הברירה הטבעית  :החלשים נפלטים מן המערך

ההתיישבותי שבנה  ,מוכרעים על  -ידי תנאי חיים קשים ביותר באחוזה ואין הם צריכים לעניין את
יק " א יותר  .החזקים  ,לעומת זאת  ,מחזיקים מעמד והם יהוו את הבסיס למעמד איתן של איכרים
יהודיים בארן  -ישראל  .כאן טמונה הערובה להצלחה

:

מראש משקיעים אך ורק בחומר אנושי

מובחר  ,שהוכיח את יכולתו בשנות החניכות באחוזה  .זאת היא  ,על כן  ,תוכנית אנטי  -פילנתרופית

;

היא לא באה לסייע לחלש  ,אלא להיפך  ,היא ביקשה לנצל אותו לצרכיה  ,אחר כך פלטה אותו

כשארית חסרת ערך  .כעבור שנתיים  ,בדברו לפני פורום של חובבי  -ציון  ,עמד מאירסון על המיוחד
בתוכניתו מבחינה
נראה

זו :

שהיו כאלה שהתקשו  ,לפעמים  ,להבין את הרוח האמיתית של פעילותנו

הפילנתרופית  .מובן שאנו פועלים למען בני דתנו  ,אך [ פעילותנו היא ] לטובת הכלל  .אנו

משוכנעים לחלוטין  ,שישנה חשיבות כבירה לכך שיימצאו בארן  -ישראל מושבות

73

( ) 1946 - 1863

יררם מיורק

חקלאיות יהודיות  .אך כדי להיות בנות קיימא חייבות מושבות אלה להיות מבוססות על

חומר אנושי מובחר  .תהיה בכך הפרת התנאים הבסיסיים ביותר של פעילותנו אם נרשה
רגשיים

לשיקולים

הנובעים

מהתחשבות

באומללות

אישית

המתיישבים  .המשימה לסייע לאומללים היא משימה נעלה  .אך

להתערב

בבחירת

המשימה שלנו -

להקים מפעל בר קיימא המיועד  ,כך אנו מקוים  ,להכין עתיד טוב יותר  -היא אולי נעלה
עוד יותר .

33

מאירסון לא הסתפק בהתוויית תוכניתו  ,אלא עשה מיד לביצועה  .הוא פנה אל ניאגו  ,וביקשו לרכוש

עבור יק " א כברת ארץ שתתאים להקמת האחוזה  .במכתבו אל ניאגו הביא מאירסון נימוק נוסף

בזכות תוכניתו  -תרומתה למאבק שנערך באותה עת על דרכה של יק " א ביחס לאמן  -ישראל

;

הוא טען שהתוכנית תבליט את היתרון המיוחד של פעולה בארן  ,שבה  ,בניגוד לארגנטינה  ,לא
צריך לשלם עבור נסיעת המהגרים וגם אין צורך להבטיח דבר לאיש .

34

כאשר התכנסה המועצה האדמיניסטרטיווית החדשה של יק " א לישיבותיה הראשונות ,
באוקטובר

1896

 ,היתה בה קבוצה מגובשת  ,שצידדה בפעילות החברה בארו  .נוסף ללוון ולקהאן

השחייכו אליה גם ריינך  ,שהתנהג ' כאילו הוא כבר משלנו ' ,
בצדקת גישתם של

חובבי  -ציון .

35

והנציג הבלגי פיליפסון  ,שהשתכנע

המתנגדים היו הנציגים מאנגליה וגרמניה  ,שהמשיכו להוות

אופוזיציה עקבית לכל פעולה באוץ  .כבר באחת הישיבות הראשונות נוצר עימות בין שני הגושים

בעניין הצעתו של קהאן לסייע למושבות שלא נהנו מתמיכת הבארון  .לאחר ויכוח הוחלט על
הקמת ועדה שתדון בנושא  ,אך בינתיים אושר סכום של

וגדרה .

למתיישבי משמר  -הירדן  ,נס  -ציונה

36

150 , 000

פרנק לצורך מתן הלוואות

' מזל טוב '  ,כתב למאירסון הלל יפה  ,יושב  -ראש

הוועד הפועל של חובבי  -ציון ביפו  ' ,הלא תבין באיזו שמחה קיבלנו את החלטת מועצת יק " א  ,וגם
ידוע לנו כמה עשית בענין

זה ' .

37

הדגשה מיוחדת של חלקו של מאירסון במהפך שחל בתוך

המועצה ניתן למצוא בדבריו של לודוויפול במכתבו אל אוסישקין
כמאירסון כי אז יש לקוות כי גם חברי לונדון לא היו מתנגדים

ביוני

1898

לנו ' .

:

' לו היה בלונדון איש

38

התגשם השלב הראשון בתוכניתו של מאירסון להקמת חוות פועלים  ,כאשר הובאה

בפני המועצה האדמיניסטרטיווית של יק " א הצעתו של ניאגו לרכוש לצורך זה את אדמות סג ' רה .
ההצבעה הסתיימה בתיקו  ,אך בזכות קולו של לוון  ,שכנשיא המועצה היתה שמורה לו הזכות
להכריע במקרים כאלה  ,אישרה המועצה את

הרכישה .

39

במקביל להתגברות מעורבותה של חברת יק " א בארן  ,התחזק בה גם מעמדו של מאירסון .
בדצמבר

1897

הוצע לו תפקיד בכיר במסגרת החברה  ,והוא קיבל אותו  .התפקיד לא הוגדר סופית

בשלב זה  ,אך ממילא היה על מאירסון לנסוע תחילה מטעמה של יק " א לרוסיה ולמספר חודשים
33

דבריו של מאירסון בישיבת הוועד המרכזי של חובבי  -ציון ,

, 1898

בסל " א כי " א  ( Ms . Var . 325 / 248 ,צרפתית

במקור ) .

74

34

מאירסון אל נייגו  ,לעיל  ,הערה . 28

35

לודוויפול אל אחד העם ,

36

1 : 1896 -

,

באוקטובר  , 1896בסל " א כי " א  ,ארכיון אחד העם  ,תיק

17

Procis -verbaux

' A (/minisllullon ,

"

co ~ seil

 ; 1899דיון מיום  15באוקטובר  , 1896עמ '  [ 21להלן :

יפה  ,דור מעפילים

37

ה'

38
39

פרוטוקול  ,דיון מיום

5

"

Jewish Colonisation Association , Se'ances

פרוטוקול ] .

זכרונות  ,מכתבים ויומן  ,ירושלים תשל " א  ,עמ ' . 155

לודוויפול אל אוסישקין  ,לעיל  ,הערה

:

ע

ביוני

. 27

 , 1898עמ '

. 86

524

( עברית במקור ) .

אמיל מאירסון וחברת יק " א

במכתבו

גם לארן  -ישראל  ,במטרה להכיר מקרוב את שני התחומים שעליהם ביקשו להפקידו .
רק בענייני
לווילי במבום  ,חובב  -ציון מגרמניה וחבר קרוב  ,הדגיש מאירסון במיוחד שיפעל לא
 40במהלך שנת
יהודי רוסיה אלא גם בכל מה שקרוב ללבו  ' :ומה שקרוב ללבי זה אתה הרי יודע ' .
א.
 1898השתתף מאירסון  ,בתפקיד לא  -מוגדר  ,בישיבות המועצה האדמיניסטרטיווית של יק "
התפקיד הכפול שמילא באותם הימים  -מזכיר הוועד המרכזי של חובבי  -ציון ובעל תפקיד בכיר
בחברת יק " א  -הכביד עליו  ,והוא הודה שהזניח את פעילותו כחובבי -ציון  ,כיוון שהתקשה
לפעול בו זמנית בשני תחומים כה דומים אך יחד עם זאת כה שונים  .לפיכך הציע לבמבום לקבל
ממנו את תפקיד המזכיר  .י 4כעבור שנים מספר  ,והוא כבר מנהל בעל ותק ביק " א  ,נזכר מאירסון
בשנת 1908
בימי פעילותו במסגרת חובבי  -ציון ללא חיבה מיוחדת  ' :אתה ברוב טובך '  ,כתב

לאוסישקין  ' ,מעלה על נס את פעילותי הקודמת כחובב  -ציון  .אני  ,לעומת זאת  ,מודע לעובדה ,

ביותר ' .

שבעת ההיא היו הישגי דלים
באפריל

1899

42

יצא מאירסון למסעו הראשון בארן  -ישראל  .בניגוד למה שמקובל להניח לא היה

המסע קשור  ,בשלב זה  ,להצעתו של הבארון להעביר את מושבותיו ליק " א  ,אלא נערך  ,כאמור ,
לשם הכשרתו של מאירסון לתפקידו הבכיר

ביק " א .

43

למטרה זו ביקר מאירסון במושבות ולמד

ארן  -ישראל .

להכיר מוסדות בעלי חשיבות עבור יהודי

44

את התרשמותו מהנעשה בארן סיכם מאירסון במכתב ארוך  ,שכתב ביולי  , 1899ביפו  ,אל אחד
העם  .מאירסון התרכז במכתבו במה שנראה בעיניו המכשול העיקרי בדרכה של ההתיישבות
היהודית בארץ  -ה ' חלוקה '

:

כאן ה כ ל חדור רעיונות ה ' חלוקה ' שמרחפים כאילו באוויר והנספגים עם

חלב האם . . .

מה יאמר אדם היוצא מתוך הנחה שפיתוח החקלאות על  -ידי ההתיישבות  ,המביא
בעקבותיו במשך הזמן מפעלים כגון בית חולים  ,מושבות  ,קופת  -חולים  ,כשמסתבר לו
שמגמתם של כל אלה היא מתוך כורח  ,שאין כמעט לעוצרו  ,ליהפך ל ' חלוקה '  ,דהיינו
למוסד שממנו מתפרנס מספר מסוים של בנראדם  ,אמידים פחות או יותר  ,במצב של
בטלה  ,כאילו מנדבות

?

מי שמעז להפריע לחוגים אלה הוא ' אויב

איבסן  .אני נמצא בדרך הטובה ביותר לרכוש לעצמי תואר

זה ' .

העם ' במשמעותו של
4

מסע הלימודים של מאירסון הופסק באופן פתאומי ימים מספר אחרי כתיבת מכתבו של אחד העם ,
כאשר קיבל הוראה מיק " א לבדוק את מצב המושבות בעקבות הצעתו של רוטשילד להעבירן

לניהול החברה  .מאירסון התנה את הסכמתו בקבלת רשות לבדוק גם ענייני כספים של המושבות ,
ומשהותר לו הדבר לבסוף נשאר בארן חמישה חודשים נוספים .

40

מאירסון אל ו ' במסוס ,
בדצמבר  , 1897עמ ' . 70

27

41

מאירסון אל במבום ,

42

מאירסון אל אוסישקין ,

בדצמבר

, 1897

אצ " מ 5 /5 ,

תוכנן כבר בדצמבר

43
44

1897

1424

( גרמנית במקור ) .

כאשר מאירסון קיבל על עצמו תפקיד בכיר

המסע

24

באפריל

, 1899

ביק " א .

אמתע " י  ,ארכיון יק " א

(נל
( לונדון ) ,

ט. 257

מאירסון אל אחד העם  5 ,ביולי  , 1899בסל " א כי " א  ,ארכיון אחד העם  ,תיק  ( 593גרמנית במקור )  ' .אויב העם ' הוא
מחזה של המחזאי הנורווגי הנריק איכסן  ,שבו מסרב הרוב להודות במומו ורואה במי שמוכיחו על כך את אויב

העם .
46

( גרמנית במקור )  .ראה גם פרוטוקול  ,דיון מיום

25

שם .
31

באוגוסט

, 1908

אצ " מ 64 / 1 ,

הנהלת יק " א בפריס אל נציגות יק " א באין ,

45

1428

46

מיורק ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 36

יורם מיורק

עם שובו לפריס  ,באוקטובר  , 1899הגיש מאירסון למועצת יק " א דו " ח על מושבות הבארון .

7

'

בדו " ח  ,שנכתב במתינות מרובה יחסית להתבטאויותיו החריפות במכתבו של אחד העם  ,הצביע
מאירסון על שיטת המונוקולטורה כמכשול עיקרי להתפתחות מושבות הבארון  .התבססות
מושבות יהודה באופן בלעדי על גידול גפנים לצורך ייצור יין סיכנה קודם כל את קיומן החומרי
בעת משבר בשוק היין  .השיטה גרמה לבעיות נוספות  .הכורם  ,שהשתמש בבהמות העבודה שלו
רק עונה קצרה יחסית  ,ניצב בפני הדילמה

תהילת העבודות ולמוכרן

בסיומן .

45

:

האם להאכילן כל השנה  ,או לרוכשן מדי שנה לפני

המונוקולטורה מנעה גם את ניצולה המלא של פעילות

המתיישב :

למתיישבים רבים [ בראשון  -לציון ] יש אך ורק

כרמים . . .

אין הם מקיימים את הכלל

העתיק  ,שהוא נכון בכל ארצות תבל  ,ולפיו על האיכר לספק לעצמו את רוב סוגי המזון
שלהם הוא זקוק  .המתיישב של ראשון אינו מייצר אלא את הענבים ואת כל יתר צרכיו
עליו

לרכוש תמורת

Geldwirtschaft

הכנסותיו

[ כלכלת

 [ Naturwirtschaftכלכלת

ממכירתם .

כסף ]
חליפין ]

והיא

כלכלנים

מאפיינת

את

גרמנים

חיי

קראו

לתופעה זו

העירונים

ל-

בניגוד

של איכרים  .מבחינה זו אין להתפלא שדווקא

מתיישב יהודי  ,שהוא  .עירוני מובהק  ,עשה את הכל על -מנת לה ;  .ביר את מנהגיו
הכלכליים אל

הכפר .

49

מאירסון טען שעל המושבות לעבור לענף הפלחה או  ,במקרה של פתח  -תקווה  ,הפרדסנות  .הדבר
יצריך רכישת שטחים נוספים סביב המושבות הקיימות ומאירסון המלרן לעשות כן בכל המקומות

שבהם הדבר אפשרי  .במקומות אחרים  ,למשל זכרון יעקב  ,נתזן יהיה  ,לדבריו  ,לרכוש אדמות
במרחק מה מן המושבה ולהסיע את המתיישבים בקביעות אל שדותיהם או ליישב חלק מהם
במקום נוסף .

ב5

יחסו השלילי של מאירסון ל ' חלוקה ' בא לביטוי מאופק למדי בדו " ח  .הוא טען כי המתיישב
שקיומו החומרי מובטח על  -ידי האדמיניסטרציה  ,אינו מוצא  ,בסופו  -של  -דבר  ,דחף מספיק

לעבודה .

ן5

הוא נקט ניסוח זה  ,ללא ספק  ,על  -מנת שלא לפגוע ברוטשילד  ,אבי שיטת

התמיכה .

בסיום הדו " ח הגיע מאירסון למסקנה כללית חיובית למדי  ' :אם יבוצעו רפורמות נכונות על  -ידי
מינהל נחוש בדעתו  ,זהיר וחסכני  ,ניתן יהיה להגיע לאיזון תקציב המושבות ואף להחזר מסוים של

השקעות קודמות ' .

52

אך ערכו ההיסטורי של הדו " ח הוא בעיקר בנתונים כספיים שהובאו בו  .מאירסון הביא את
תקציבן של כל מושבות הבארון לשנת הכספים

47

. 1899 - 1898

תקציבה של זכרון  -יעקב  ' ,היקרה '

 Baronט ( 1[ . Meyerson sur les colonies de Palestine soutenues par 1ן ) Rapport preiliminaire de Mr

 tEdmond de Rothschildאמתע " י  ,ארכיון יק " א ( לונדון )  ,ק '  . 273הדו " ח כולל  66עמודים כתובים בצרפתית
במכונת כתיבה .

76

48

שם  ,עמ '

49

שם  ,עמ '

. 20
. 48

;0

שם  ,עמ ' . 33

51

שם  ,עמ '

52

שם  ,עמ '

. 21
. 66

1
במושבות הבארון  ,הסתכם ביותר

מ 630 , 000 -

פרנק ' .

5

יכרון  -יעקב בגלויה
הסכומים העצומים  ,שעדיין לא כללו את מראשית המאה

תקציב היקב  ,היכו את מאירסון כתדהמה  .כאשר ביקש הסבר מיעקב בנשימול  ,מנהל הפקידות

בזכרון  -יעקב  ,הובהר לו שלא ניתן לוותר אף על פרנק

אחד .

54

גם אחד העם  ,שלו הראה מאירסון

את רשימותיו לאחר שובו לפריס  ,לא הסתיר את תדהמתו  ' :כשרואה אתה את המספרים הגדולים

55

והנוראים ההם  ,כל עוונות הוועד הפועל שלנו [ של חובבי  -ציון

באודסה ]  . . .נראות כאפס ואין ' .

מאירסון הציג את הדו " ח שלו בפני מועצת יק " א  ,וזו אישרה בסדרת דיונים  ,שנערכו בנובמבר

ובדצמבר  , 1899את קבלת מושבות הבארון לטיפולה  .לצורך ביצוע ההסכם הוקמה בתוך יק " א
ועדה ארצישראלית
התמנו

53

) Palestinienne

על  -ידיו ועל  -ידי יק " א .

שם  ,עמ '

56

. ( Commission

בראשה עמד רוטשילד עצמו  ,ויתר חבריה

במקביל התמנה מאירסון למנהל משותף של יק " א ולבעל אחריות

 . 44התקציב היה בנוי מן הסכומים הבאים ( בפרנקים במספרים

גידולי פלחה 1 , 300ן ! ן  ,כרמים  , 124 , 000נטיעות  , 71 , 000כלים

, 6 , 300

מעוגלים ) :

אחזקת מבנים , 22 , 000

ריהוט  , 4 , 500אחזקת בהמות  , 37 , 000דת

 , 20 , 500בית  -הספר  , 12 , 700בריאות  , 27 , 000דרכים  , 17 , 000הספקת מיפ  , 35 , 000משאבה וטחנה , 13 , 000

בןקשיש]  , 9 , 000מסים  , 29 , 000הוצאות כלליות . 38 , 000
54

מיורק ( לעיל  ,הערה

55

אחד העם אל א ' גרינברג ,

 , ) 2עמ '
13

77

. 30
בנובמבר

, 1899

א ' סימון ( עורך )  ,אגרות אחד העם  ,ב  ,תל  -אביב תשי " ז ,

עמ ' . 322

אחד העם השתמש במספרים שלמד אצל מאירסון במאמרו ' הישוב ואפוטרופוסיו ' .
56

פרוטוקול  ,דיונים מיום  7באוקטובר  12 ,בנובמבר  17 - 16 ,בדצמבר  .נציגי יק " א בוועדה היו לוון  ,ריינך
ופיליפסון  .נציגיו של רוטשילד היו גסטון וורמסר  ,אחד היועצים הקרובים ביותר אליו  ,ובנו ג ' יימס .

יורם מיורק

מיוחדת לענייני אוץ  -ישראל ,

57

תפקיד שבו כיהן עד לפרישתו מן

העברת מושבותיו של רוטשילד לניהול יק " א טרפה לגמרי את

החברה בשנת . 1923
קלפיו של מאירסון .

גישתו

ההתיישבותית  ,שדגלה בהתפתחות איטית ואורגנית במהלך דורות מספר  ,התגלתה כבלתי
רלוונטית כאשר היה על החברה להתמודד עם מפעל  ,שנבנה לפי קווים שונים לחלוטין של
אפוטרופסות ותמיכה  .הרגעים הראשונים היו רגעי ייאוש מוחלט  ' :לא ראיתי אז שום מוצא  ,שום

קרן אור של תקווה  .אני נזכר  ,שמספר שבועות לאחר שהגעתי לאוץ  -ישראל [ באביב

] 1899

...

כתבתי לברנר לאזר שאני משול לרופא הנקרא למיטת חוליו של איש הקרוב לו מאוד  .הרופא בודק
את החולה ורואה  ,שהמוות בלתי  -נמנע ושאין הוא יכול לסייע  ,וזאת כאשר כולם מצפים ממנו

לעזרה ' .

רק כעבור שנים רבות  ,כבר לאחר פרישתו מן החברה  ,הרשה מאירסון לעצמו  ,במכתב

58

אל ריינך  ,להפנות אצבע מאשימה ישירות כלפי

רוטשילד :

אכן היה זה תפקיד קשה וכפוי טובה לפעול למען ההתיישבות באוץ  -ישראל  ,תפקיד

שלו הקדשתי את מיטב זמני ומרצי במהלך רבע המאה שבהעברתי בשירות יק " א . . .
תפקידי העיקרי היה לבנות מחדש את מה שהבארון אדמונד בנה בצורה מעוותת  ,והיה
זה במיוחד נגדו שנאלצתי
הבנה מפתיע ממש

להיאבק . . .

מכיוון שהוא עבד ללא שום תוכנים  ,וגילה חוסר

לגבי איש שבתחומים אחרים הוכיח את עצמו כבעל חוש לעסקים . . .

מה שמצאתי ברדתי מהאונייה בארץ  -ישראל ב  , 1899 -היה תוהו ובוהו  ,משהו באמת
מפלצתי  ,שאין לו שם בשום

שפה ' .
9

במאות מכתביו של מאירסון אל פקידי החברה בארץ בולטת נטייתו לצמצם את האפוטרופסות ,
היינו את מעורבות הממסד המיישב בחיי המתיישבים  ,ולבטל את התמיכה הכספית  ,שממנה נהנו
המתיישבים בימיו של רוטשילד  ' .אנו מעדיפים במקום השיטה של מעקב קפדני ומתמיד אחר
המתיישבים  ,שיטה המאפשרת להם יותר חופש ויוזמה

לחיות על חשבון האדמיניסטרציה ולקבל זכות

;

60

' להיות מתיישב אינו אומר פשוט

ל " חלוקה "

מתמדת ' .

ן6

כאשר הופגש עם

מתיישבים  ,בעת ביקורו בארץ בשנת  , 1905ומכל צד זרמו אליו בקשות לתמיכה  ,ניסח את דבריו
בצורה בוטה

מאוד :

מטרתנו אינה לתת לכל אחד את המשק  ,שיספק אותו  .נתנו את מה שנראה לנו נחסן

...

אין זה כלל מעניינה של הוועדה [ הארצישראלית ] אם המשק שקיבלתם מאפשר לכם
להתקיים  .אתם נמצאים כאן זה שלוש שנים  .היתה לכם שנה טובה ושנה גרועה  .תוכלו
כבר לראות איך הדברים יסתדרו בעתיד  ,ואתם צריכים לשאול את עצמכם אם ניתן לחיות

כאן או לאו .
שנשארים . . .
בארן  -ישראל 62 .

ליק " א מתיישבים גם בארגנטינה  .יש כאלה שעוזבים ויש כאלה

במהלך שש השנים האחרונות עזבו כרבע מהמשפחות  .אותו הדבר יקרה

71
~

57

מאירסון אל י ' שטרקמט ,

58

מאירסון אל אחותו פרניה ארונשטיין ( לעיל  ,הערה

59
60

29

בדצמבר

, 1899

אצ " מ 5987 ,
,) 1

. [ 15

עמ ' . 13

מאירסון אל ריינך  ,טיוטה ללא תאריך [  , ] ? 1924אצ " מ  ( /) 408 117 ,צרפתית
מאירסון אל שטרקמט  26 ,בינואר  , 1900אצ " מ 15 5987 ,נ ( צרפתית במקור) .

61

מאירסון אל שטרקמט ,

62

פרוטוקול מפגישת מתיישבי מלחמיה

במקור ) .

5

בינואר

, 1900

שם  ,שם

במקור) .

( צרפתית במקור) .

( מנחמיה ) עם

מאירסון ,

23

במארס

, 1905

אצ " מ 15 6250 / 2נ ( צרפתית

אמיל מאירסון וחברת

יק " א

אחר לחלוטין .

למסתכל מן הצד  ,שרעיונותיו של מאירסון לא היו נהירים לו  ,נראו הדברים באור
החברה  ,ולדידם של
קברניטי יק " א לא הסבירו מעולם את העקרונות ההתיישבותיים של
התבוללותם של
המתיישבים נבעה מדיניותה מחוסר רצון לפתח פעילות רצינית בארן  ,בעקבות
לסבל עמו ,
האישים המרכזיים ביק " א  .בניגוד לרוטשילד  ,שאותו ראו כבעל לב יהודי חם הקשוב
מחויבות
הצטיירו מנהיגי יק " א כחבר אנשים התלושים מן ההוויה היהודית ועל כן משוחררים מכל
ההתיישבות
מיוחדת לארן  -ישראל ולמתיישביה  .אף אחד העם  ,שרעיונותיו של מאירסון בתחום
בלהט במשך
היו כה דומים לשלו  ,לא הבין שהחברה מנסה ללכת בכיוון  ,שהוא עצמו הצביע עליו
הצליחו להבין את
זמן רב  63 .בעקבות בני תקופתו של מאירסון גם חוקרים בני ימינו לא תמיד
 64אך אלה
המניעים האמיתיים של החברה  ,ופירשו את רתיעתה מחלוקת כספים כחסכנות מופרזת .
את
שדעותיו של מאירסון היו ידועות להם ושהבינו את בעיות ההתיישבות היהודית בארץ ראו בה
שלו כבר בתקופת
מי שמציל את המפעל  .יצחק שטרקמט  -שהחל את הקריירה ההתיישבותית
בשומרון
הבארון רוטשילד בזכרון  -יעקב  ,והיה עד למלחמת  -העולם הראשונה מנהל פקידות יק " א
על  -ידי
ואחר כך דמות חשובה בהתיישבות יק " א בארגנטינה  -כתב למאירסון בשנת ' : 1925
 ישראל  .לאצמצום למינימום של האפוטרופסות התחלנו ב  1900 -את החייאת המושבות בארץ
שכחתי את מה שלמדתי ממך בתקופה זו ' .

65

ק" ן

. 55

63

אחד העם אל גרינברג  ,לעיל  ,הערה

64

 Palestine ,מ Jewish Agricultural Education 1ת0

' . 1870 - 1919
. 1990
65

שטרקמט

Technology

Penslar, 'The Impact of

הרצאה במסגרת כינוס חוקרים ' צרפת וארץ  -ישראל במאות י " ח  -כ '  ,ראשון  -לציון ,

אל מאירסון ,

23

במארס

, 1925

אצ " מ .

 ( 14408 109צרפתית

במקור ) .

19

 .נ 1( .

במארס

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש בעת החדשה
חיים גורן

באבו  -גוש  ,כפר שאוכלוסייתו מוסלמית כולה  ,קיימים ופועלים כיום שני מוסדות

נוצריים :

הכנסייה הצלבנית  ,כנסייה ומנזר בנדיקטיניים הסמוכים למסגד  ,וכנסיית גבירתנו של ארון  -הברית
) ( Notre Dame de l ' Arche d ' Alliance

ההתגלות '

) Josef de l ' Apparition

ולצדה המנזר של מסדר הנשים הצרפתי ' סן  -ז ' וזף של

 ( Les Soeurs de 81 .הנמצאים על פסגת הגבעה הצופה אל

הכפר ממערב  .מוסד נוצרי שלישי  ,שהיה שייך למסדר ' האבות של ציון '
בכפר בשליש הראשון של המאה

הנוכחית .

( תס( Frires de 51

פעל

בחיבור זה  ,העוסק בתולדותיה שלההתיישבות

הנוצרית באבו  -גוש בעת החדשה  ,ביקשנו לבדוק גם את התופעה של התיישבות נוצרית  -מערבית

רבת  -היקף בתוך יישוב מוסלמי ובשוליו  .הכפר אבו  -גוש אינו משתייך  ,אמנם  ,ליישובים הצמודים

לירושלים  .אולם למיקומו בסמוך לעיר ועל הדרך הראשית המקשרת אותה ליפו היתה השפעה

רבה על ההתיישבות הנוצרית בו  .גם תולדות הכפר והמסורות המקודשות המיוחסות לו במורשת
הנוצרית  ,שני גורמים שהיו שלובים זה בזה במשך הדורות  ,השפיעו על אותה התיישבות  ,ולכן
נידרש אליהם בעבודה זו  .אך עיקר ענייננו היא ההתיישבות הנוצרית  ,רקעה  ,מטרותיה ,

תולדותיה  ,הנפשות הפועלות בה ותוצאותיה  .ביקשנו גם לנסות ולבוחנה במבט רחב יותר  ,כדגם
לסוגים שונים של פעילות המסדרים הקתוליים וכחלק מתהליך שניתן לכנותו  ,בהשאלה  ' ,היציאה
מן החומות ' של אנשי הכנסיות

*

המערביות .

הרצאה שניתנה במסגרת כינוס חוקרים בינלאומי ' צרפת ואוץ  -ישראל במאות י " ח  -כ ' ' מטעם המרכז לחקר ארץ -
ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,כ " כ  -כ " ד באדר חש " ן (  20 - 19במארס

. ) 1990
ל)

1
~

"*

תודתי
שהעניקו לנו תרמו רבות להשלמתו של מחקר

הכנה נתונה לאנשי המוסדות הנוצריים השונים באבו  -גוש  ,שבשיתוף  -הפעולה הלבבי ובהכנסת האורחים
לה  .אודה אישית לאב ז ' אן בפטיסט ולאח אוליביה  ,לאחיות אמילי

ואנטוני ולאב שטיאסני  .אין זה גורע  ,כמובן  ,מחלקם של האחרים שסייעו בידי  .רב היה הסיוע שלו זכיתי

ממדריכי מחנה המחקר הגאוגרפי  -ההיסטורי שנערך בשלהי

, 1984

פרופ ' רות קרק  ,ד " ר צבי שילוכי וד " ר ריכב

רובין  ,וכן מעמיתי שנטלו בו חלק  .הם  ,ועימם פרופ ' יהושע בן  -אריה וד " ר רן אהרנסון  ,עברו פעמים הרבה על

כתב  -היד וסייעו בהכרותיהם

,
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אבו  -גוש במסורת הנוצרית
גבעת דיר אל  -אזהר  ,הגובלת בכפר אבו  -גוש ממערבו  ,זוהתה בתקופה הביזנטית כמקומה של

קריית  -יערים

המקראית .

למסעו של שבט דן
1

ן

היישוב  ,מערי החיווי  ,שכן בגבול בין בנימין ליהודה  ,והוזכר גם בקשר

צפונה .

בתחומו שכנה ' גבעת קריית  -יערים '  ,שנתקדשה עת הובא אליה ארון

2

תעתיק שם הכפר אבו גוש מובא במאמר זה לפי הנוסח שבמקורות האירופיים  .דיר אל  -אזהר מכונה לעתים גם
דיר אל  -עזר  ,ראה  :י ' פרס  ,אנציקלופדיה

הכנענית והישראלית ראה
 .קק

:

Lage und Geschichte des Ortes Kirjath Jearim . ,

ZDPV,

924 ( ,ן 923 -ן ) AASOR , 5

ארץ  -ישראל  ,ב  ,עמ '  . 843לסקירות על האתר ומסורותיו בתקופה

,

Lauffs , * zur

.ק

 . 249 - 302 ; F . T . Cooke , 'The Site Of Kirjath -Jearimקק 38 ) 1915 ( ,

 ; 105 - 120וכן  :א ' ריינר  ' ,קרית יערים '  ,א " ע  ,ל  ,ירושלים  -תל  -אביב תשל " ח  ,טור  . 210 - 209לסיכומי מסורות
מקיפים ראה
1968

2

:

des ~ l - oises ,

 .חוברת

132

Abou - Gosh : / ' 1immaUs

נ

 siic/es d' hisroil~ eהצולע  -ש  -מגאתן Englebert ,

של כתב  -העת  Sai~ teש~  ( Bib/e er Tel- r -יוני

' l ' Arche d ' Alliance

sejourna

יהושע ט יז ; סו ט  -י ;

יח יד  ,כח

נס Le lieu
;

' Abou -Gosh :

שופטים יח יב .

 ) ] 971הוקדשה

)( .

כולה לנושא  ,וכותרתה

:

 1ץ2

חיים גורן

בידי דוד .

הברית מבית  -שמש ונשאר בה עשרים שנה  ,עד להעלאתו לירושלים

מסורת זו נשכחה ,

3

קריית  -יערים בגבעה הסמוכה לאבו  -גוש .

ואדוארד רובינסון היה הראשון שהציע שוב לזהות את

4

הוויכוחים על קבילותו של זיהוי זה נמשכו גם אחרי חשיפת שרידי כנסייה ביזנטית על פסגת גבעת

הנוכחית .

דיר אל  -אזהר  ,והם נסתיימו רק בראשית המאה

מסורות

5

התקופה הצלבנית היתה עדה לחילוף

-

קריית  -יערים נשכחה  ,והאתר סביב המעיין שלמרגלות הגבעה זוהה כאמאוס

6

למסדר ההוספיטלרים  ,ואנשיו הקימו בו את הכנסייה ,

האוונגלית .

השטח נמסר בשנת

. 1187

והשתמשו בה עד לשנת

7

1141

עולי  -רגל ונזירים בני המאות הט " ו והט " ז העידו שהפרנציסקנים

התיישבו במקום בשלהי המאה הי " ד  .רוב המקורות ציינו את שנת

המנזר בידי הקוסטוס גררדו

לירושלים .

בקירוב כתאריך שבו הוקם

1392

ועולי  -הרגל החלו להשתמש בו כתחנה בדרכם

) ( Gerardo

8

בוניפציוס מרגחה  ,שכיהן פעמיים כקוסטוס באמצע המאה הט " ז  ,כתב שבשנת

1489

בקירוב

התנפלו תושבים מוסלמים מקומיים על המנזר  ,רצחו את הנזירים והרסוהו  .דיווח דומה נמצא

נוספים .

בכמה מקורות

ישנן במסורת זו מספר נקודות המעוררות תמיהה  ,והיא נדחתה על  -ידי

9

כמה מהחוקרים שסיכמו את תולדות האתר 0 .י במאה הט " ז התפתחה מסורת חדשה  .הפעם זיהו

עולי  -הרגל את הכפר עם ענתות  ,עיר הולדתו של הנביא ירמיהו .
בכנסייה  ,שכונתה מעתה  51 . Hieremia , 51 . Ieremiasוכדומה .

במקביל החלה להידחות מסורת

] ן

אמאוס  ,ולמן המאה הי " ז שוב אין האתר מזוהה באבו  -גוש .
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להשתמש בכתב  -היד של סיכומו ' הכנסייה הצלבנית באבו  -גוש והבניינים הסמוכים
8

Gerusalemme

,

 -Santaם -ו  .ושין

]א

.

(Trono /ogica dei Reverendissimi Supel iol ' i

 . 207ק 1898 ,
9

לציטוט דבריו ראה Die Franzisk' aner- aufdem sion :

 . 3ח  . 90 ,ק 1 9 1 6 ,
pays 11 -unges Paris

,

:

. Lande ,

,

"

לה ' .

) 3 . Golubovich , Serie

חל ] . Lemmens , Die Franiiskaner

 : ) [ 336 - [ 55 /( , MUnsterוכן  :ו ש  (fe' / usieurs singu/aritezצוון ]Belon , Les obsel . vat

.

5ש 1-ואם וש ם

,

 ,. 06ג

.

 ,שוקפתן[  Grice , Asie Jud(ie ,חש -~ ab/es rrouv (iesו0חושחו choses

 : 3 . deל . 11ע Giel.usa/emme , Roma 1655

]א

 . 313 : ) 3 . Zvallardo , [; devotissimo viaggioק 1588 ,

 . 350 -קק  . . . , Venetia 1694 ,ם1וום Tet~ ra 5ש Soria

,

א

isroria Cl.ono/ogica de//a Provincia

"

354
0ן

ראה  :לאופם ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 299למנם ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' ; 91 - 90

 Vaux 8 ) A . M .ט

"

.א

.

.

;  . 315 - 317קק 928ן 1 [ : Texte Paris

,, ,

 . 118ק  - dbt Abu Gesh Palestine , Paris 1950 ,ש

 [2ו

"

11

ראה  ,למשל
MUnchen

 . 114ק

12

.

:

E

זואלארדו ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

ש

,

rusa / em

 ,םלי מ

; 2 ] 7 - 216
~

1,

'
"

,

'

וכן

) . Enlart , Les Monuments :

'fe

Rc

(

שו

es Cl .oisei dans

~

 " . . . ,ו ( ז7

Hierusa/emsche

] ]2:

.

.

 . 337ק  ; 1624 ,וכן  :לאופם ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 300 - 299

.

Gonsales

/) .

 ] ] .ן Antwerpen 1613 9 . 243

1661

ראה 621 . . . , Paris :

לשחחם '  1חש ( 0ז[ תא  Commendemenrשן

Calahorra ,

Steve , Foui//es

 -~ Buch : Dess Hei/igenחשחואן . 8זטחחייי :
.
.Landes Pa/esrinae ,
[

.ק

Voiage de Levant Fait par

,

des

].

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

ו ' החזירו ' לאתר את מסורת

3ן

ענתות  ,בזהותם את היישוב בכפר ענאתה שמצפון  -מזרח לירושלים ,

קריית  -יערים .
הכנסייה הצלבנית
הכנסייה בתיאורי נוסעים
המבנה מן המאה הי " ב  ,השוכן בסמוך לגרעין הכפר ובצמוד למסגד  ,נשאר שלם יחסית במשך

מאות שנים  .בהיותו המקום האחרון לחניית לילה בדרך מיפו לירושלים  ,זכה לתיאורים רבים

בספרות עולי  -הרגל והנוסעים  .בידינו תיאורים מילוליים של הכנסייה החל במאה הט " ז  ,ובסוף
המאה נלוו אליהם לעתים גם תיאורים גרפיים  .אחד התיאורים הכפולים הראשונים הוא משנת
 14הוא כתב שהכנסייה היא עדיין מבנה
 , 1586מפרי  -עטו של הבלגי יוהאן זואלארט ) Zual ~ ardo

שלם  ,אבל היא מחוללת  ,והוסיף איור המראה את המבנה ובו סימני הרס  ,סביבו חומה נמוכה ,

והוא מבודד מעט מבתיו  ,ההרוסים ברובם  ,של הכפר קריית אל  -ענב  .התמונה כמעט לא השתנתה

במאתיים וחמישים השנים הבאות  .המבנה תואר תמיד כסולידי  ,חזק  ,משומר יחסית  ,וצוין שמעת
לעת הוא משמש כאורווה 5 .י במחצית הראשונה של המאה הי " ט לא ששו האירופים להתעכב

במקום  ,ולכן לוקים תיאוריהם בחסר  .יש ליחס זאת  ,כנראה  ,לדרישתו של שיח ' הכפר  ,איש

משפחת אבו  -גוש  ,לתשלום מס מעבר  ,ולאירועים שנלוו אליה  .במהלך תקופה זו שימשה הכנסייה
 המלחשוב כאורווה  .אנשי הכפר נהגו לאכסן בה גם בקר ומלח  ,שאותו נהגו להביא מים

ולמוכרו .

6ן

התיאורים השונים מהמחצית הראשונה של המאה הי " ט כמעט אינם מחדשים דבר  .בין

ציורי הכנסייה והכפר  ,ההולכים ונעשים נאמנים יחסית למציאות  ,בולטות עבודותיהם של
דובלר  ,שליווה את הרוזן אוגוסט דה  -פורבין

) de Forbin

ג'

 , ( Comteושל דיוויד רוברטס  .שניהם

ציירו את היישוב ואת הכנסייה מכיוון צפון  -מזרח  .רוברטס הוסיף את הדקל הצומח  -גם כיום -
7ן

ממזרח לכנסייה

13

;

שלה .

עץ זה הופיע מאז בכל ציור וצילום

יהודה ( א )  ,ירושלים

ו ' גרן  ,תיאור גיאוגראפי  ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל ( תרגם ח ' בן  -עמרם )  ,א :
תשמ " ב  ,עמ '  Palestine during the ; 47 - 46ומ  Archaeo [ogical Researchesט8טתת. Clermont - ); 8

[)

 . 21ק  . Macfarlane ) , 11 , London 1896 ,נ Years 7873 - 7874 ( translated by
!4

זואלארדו ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

15

 . 476 - 477קק 1622 ,

נצרך בשנת

. 217 - 216
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הכותרת לציור  ' :כנסיית סנט  -ג ' ורג ' בלוד ,

 29במארס  , ' 1839אך ברור שזהו ציור הכפר והכנסייה באבו  -גוש  .מבדיקת פרקי היומן המלווים את הציורים
עולה שבליל ה  28 -במארס חנה רוברטס מחין לשערי ירושלים ( שהיתה בהסגר )  ,ובבוקר יום ו ' ה  29 -במארס
נכנס

לעיר  ,סייר על החומות  ,התיישב בדירתו וביקר בכמה מקומות מעניינים  .מכאן עולה שבאותו יום לא יכול

היה להגיע ללוד  ,אך ביקור קצר באבו  -גוש היה אפשרי  .אפשרות אחרת היא שהציור הוא

שבו עבר גם בלוד וגם

באבו  -גוש .

מה 28 -

במארס  ,יום

ו2ץ
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ס " ט ירמיה ( הכנסייה
הצלבנית ) בציורו של א '
גונזאלס ( ; ) 1666
 - 4הכנסייה  - 8 ,מנזר
הרב  - ) ,טעיין ,
ם  -מסגד  - 5 ,הרי
יהודה  ,ץ  -מודיעין
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מפת הנכסים הצרפתיים
סביב הכנסייה הצלבנית
(  . ) 1874בשרטוט מובאים
נתונים על שטח הנחלה
ומוזכרים בית  -הקברות
וחלקת זיתים

לקראת אמצע המאה החלו לתאר את הכנסייה תיאורים ארוכים ומקיפים יותר  .שיאם  ,מן
 עטו של הגאוגרףהסתם  ,הוא הסיכום הראשון של המידע ממירב המקורות שנכתבו עד אז  ,פרי
הגרמני קרל ריטר )  , Ritterשכלל לא ביקר בארן  .אמנם אין בסיכום זה  ,שראה אור בשנת , 1850
חידושים רבים  ,אולם זהו התיאור המלא והמדויק ביותר  ,ובו גם כמה פרטים שלא זכו עד אז

למקומם הראוי  .הדוגמה הטובה ביותר לכך היא ציורי הפרסקו  ,הממלאים את פנים המבנה  ,שזכו
לתיאור מפורט ומדויק בסיכום זה 8 .י

ראשית מחקר הכנסייה

פורסם

נראה שהתיאור המחקרי  -המדעי הראשון של הכנסייה שהתבסס על סקר מפורט במקום ,
בחיבורו
על  -ידי הרוזן הצרפתי הצעיר שרל מלכיור דה  -ווגוא ) ' . ( de VogUeהוא כלל את התיאור
18

100

 .ק  . . . , 1 , London 1835 ,ם",

י
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 . Visino , Meine Wanderung ,nach Palaestina , Passauא 3 .
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'Geschichte des

85

חיים גורן

' הכנסיות של ארץ הקודש '  ,מחקר שהיווה את המאמץ השיטתי הראשון לתיאור ולתיעוד כנסיות

האזור .

9ן

, 1853

ולירושלים הגיע בנובמבר של אותה שנה  ,ושוב

. 1860

הוא עסק בהרחבה בתולדות הכפר והכנסייה ,

סיורו הראשון במזרח החל בסתיו

בשנה שלאחריה  .חיבורו ראה אור בשנת

המבנה .

והביא תיאור ארכיטקטוני ושרטוטים מפורטים של

דה  -ווגוא הכיר בייחודה של

20

הכנסייה  ,ועדות נוספת לכך מופיעה בספר המסעות שפרסם בשנות השבעים  .הוא כינה אותה ' אחד
המונומנטים היותר מעניינים של האמנות הפרנקית בארץ '  ,קרא לעשות כל מאמץ לשמרה  ,והביע
תקווה שיימצא האדם שידאג

לכך .

ן2

במקביל זכה המבנה לסקירות מקיפות של שני אנשי מדע

אירופים נוספים  .הפרופסור איש מינכן יוהנס נפומוק זפ  . Nepomuk Seppנ ) הגיע לארץ כבר
בשנת

, 1845

אולם ספרו פורסם רק כעבור

מסעות באוץ ( , 1852

, 1859

18

שנה .

22

ויקטור גרן

הצרפתי ערך שלושה

) ( Guirin

 , ) 1863והחל להוציא לאור את חיבורו בשנת

הקדימו לתיאור המבנה סקירה היסטוריוגרפית של כל המקורות

. 1869

23

שהכירו .

שלושת החוקרים
זפ  ,שהיה נאמן

לשליחותו כמאתר שטחים ואתרים הראויים לרכישה עבור בווריה ואוסטריה הקתוליות  ,אף
הוסיף

:

איזה מבין הכוחות הנוצריים ימצא כדאי את המאמץ להביא במשא  -ומתן דיפלומטי לכך
שמבנה חסר בעלים זה  ,שהכשרתו לעבודת האלוהים דורשת רק מעט שיפוצים
ותיקונים  ,יימסר לו במתנה בידי הסולטאן

?

או שאולי אין לאינטרסים הרוחניים כל

זכויות בזמנים חומרניים אלה  ,ולוליינות הפוליטיקה ובעיית האיזון האירופי מונעות כל
מחשבה על אודות ערש הנצרות

?

24

שלה ' .

גם הנרי בייקר טריסטראם הביע תקווה ש ' הנצרות תחזור לאכסניה
מהלכים במהלך שנות השישים של המאה הי " ט  .הנה כי כן ,

730

אכן  ,רעיון זה קנה לו

25

שנה לאחר ייסודה עמדה הכנסייה

עדיין על תלה  .אמנם ניכרו בה אותות הזמן  ,והקריפטה  ,לדוגמה  ,נסתמה כמעט כולה בעפר  ,אך

היה זה עדיין אותו מבנה גדול  ,חזק ומרשים בעוצמתו ובפשטותו  .אין לתמוה על העובדה
שהכנסייה  ,שהיתה מהבולטים והשמורים במונומנטים הנוצריים בארץ  ,ושכנה לצד הדרך
הראשית מיפו לירושלים  ,משכה את תשומת  -ליבם של הנוצרים המערביים שמאז שלהי שנות
השלושים החלו לחזור לארץ  -הקודש ולחדש את בעלותם על האתרים המקודשים לדתם .

הענקת הכנסייה לצרפת
בשנת

1873

העניק הסולטאן עבד אל  -עזיז את הכנסייה הצלבנית באבו  -גוש לממשלת

צרפת .

השתלשלות האירועים שהובילה לכך תוארה בהרחבה בידי שרל מוס )  , ( Maussארכיטקט מטעם
ממשלת צרפת  ,שנתפרסם קודם לכן  ,בעת שהיה אחראי למבצע החפירות  ,השיפתן והשחזור של
19

9732ןעליו בפירוט בהקדמה שכתב י ' פראוור להוצאה החדשה של הספר
ראה
Terre Sainte , Toronto

20
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. 344 - 340

', Paris

Palestine, Mont Athos: Voyage

21
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 . 45 - 50קק 1863 ,

13

גרן ( לעיל  ,הערה

24

זפ ( לעיל  ,הערה

25

ה " ב טריסטרם  ,מסע באוץ ישראל

 , ) 13עמ '
 , ) 22עמ '

.

 , Jerusalemעעשי

 Vogde. , Syrieסם 4 .ן

4 .ן3 .

. 50 - 45
. 49
:

יומן

 ( 1864 - 1863תרגם

ח ' בן  -עמרם )  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

. 306

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

כנסיית סנטה  -אנה

בירושלים .

26

בשנת

הגיע הוואלי של דמשק לירושלים

1870

 ,שהיתה בתחום

שיפוטו  ,על  -מנת לפגוש את יוסף אדם סינקיאב " ן ' )  , ( Sienkiewiczהקונסול הכללי
בשנים

. 1872 - 1870

הפגישה נועדה ליישב חילוקי  -דעות בין הצרפתים לרשויות

27

הצרפתי בעיר

העות ' מאניות

ההדורים

בנוגע למנזר האחיות ציון  ,שנחנך ביוזמת האב אלפונם רטיסבון שנתיים קודם לכן .
סלע  -מחלוקת בין
יושרו  ,ואז יצאו השניים ליפו  .בדרכם עצרו לבחון מבנה נוסף  ,שהיה זה זמן רב
כנסיית סנט -
היוונים  -האורתודוקסים לקתולים  .הוויכוח נסב על הזכויות ההיסטוריות על חורבות
 האורתודוקסים  ,ואילו מונומנטג ' ורג ' בלוד  .הקתולים קיוו שמבנה שמקורו ביזנטי יימסר ליוונים
הקונסול כאיש מקצוע .
צלבני במקורו יוחזר לפיקוח הכנסייה הקתולית  .מוס נלווה אל הוואלי ואל
הוא סקר את החורבות והגיע למסקנה כי

:

אם בודקים את נושא הזכויות גרידא  ,הרי שרק המסגד עצמו צריך להימסר ליוונים  ,שכן
רק הוא עומד בדיוק על החורבות שניתן להוכיח שנבנו בידי הבנאים העתיקים

[ הביזנסים ]  . . .אולם . . .

הפקיד נתן ליוונים גם את חורבות המבנים שברור שנבנו בידי

הנוצרים המערביים במאה

הי " ב .

28

 -הועיל  ,אך הם

הוואלי התעלם אפוא מחוות  -דעתו של מוס  .כל מחאותיהם של הקתולים היו ללא
סינקיאב "ן ' הוא
לא הרפו ממאמציהם לקבלת פיצוי על ' שלילה זו של הצדק '  ,אליבא דמום .

הופקד בידי

שהעלה לראשונה את הרעיון לדרוש את הזכויות על הכנסייה באבו  -גוש  .מימושו
 ווגוא  .אין ספקשגריר צרפת בשער העליון  ,תפקיד שאותו מילא החל בשנת  1871הרוזן דה
לזכות
שהיתה זו משימה לרוחו  .הוא הכיר את הכנסייה  ,ידע את חשיבותה  ,וייתכן גם שקיווה

בהישג דיפלומטי רב  -ערך לארצו  ,שזה לא כבר הושפלה בתבוסתה לגרמניה  .הוא ראה כאן גם

הזדמנות לשילוב של קתוליות וארכאולוגיה  ,שני התחומים שהעסיקו אותו כל ימי חייו  .לפי עדותו
הכנסייה
שלו  ,פנה דה  -ווגוא בדרישה תקיפה לשר החקן העות ' מאני  .הוא טען שבעקבות ' חטיפת '
בקריית
בלוד ו ' שבירת ' הסטטוס  -קוו  ,יש לתת לו כנסייה אחרת באותו אזור  ,היא הכנסייה הצלבנית
צרפת על
אל  -ענב  .לחצו נשא פרי  ,וב  19 -בפברואר  1873הוענק לו הפירמאן הקובע את בעלות
29
הכנסייה ועל סביבתה  .בטקס שנערך בירושלים העביר מושל העיר את הנכס לקונסול הצרפתי .

החלקה היתה בת כחמישה דונמים

( כ 79 -

על

מטר)  .הצרפתים מיהרו לרכוש מאנשי הכפר
30

61

חלקות נוספות בשטח שבין הכנסייה לדרך ירושלים  -יפו  ,והגיעו במהרה לבעלות על 7 22 . 5ונם .

שתוצאותיו

מוס הגיע למקום סמוך לרכישה  ,והחל בסקר ארכאולוגי מקיף ראשון בכנסייה ,
 אנה  .הוא יזם פינויפורסמו מאוחר יותר במאמרו על כנסיות לוד  ,אבו  -גוש  ,קובייבה וסנטה
עד אז
ראשוני של העפר בקריפטה וסביב הכנסייה  ,וכך יכול היה לתאר את החלקים שהיו

26

Castellum de

,

,,
)

1 Lucמ( Emmads de 581

 , Revueיט ק 05נ de Flavius

""

,

 . 223 - 271קק Sirie , 19 ) 1892 ( ,

27

ט 1 Lucת stade au temps de 581טVespasien ) avec une e' tude sur 1

"

Archeb/ogigue , 3

על סינקיאב " ן ' ותקופת שירותו בירושלים ראה
( תשי " ט )  ,עמ '

. 71 - 63

( לעיל  ,הערה

28

מוס

29

 . 9ק  -~ Ghosh ,ע6ג

. 231
7 :

6 -4

א ' אלמליח  ' ,נציגות צרפת בארץ ישראל '  ,מחברת  ,ח

1 ] ! -Enabשון4 . Lannes , 00

הכנסייה ועל תולדותיה  .בנושא זה ראה גם
30

:

,

במאמר חלוצי זה רוכז מידע רב גם על יתר הקונסולים הצרפתים שיוזכרו

 , ) 26עמ '
ou

 4 Abou -Goschט01

]

"

נ 1 -תMauss , ' L ' Eglise de 581

2.

)

/

 .ק 1912 ,

שרטוט השטחים וחישובם בוצעו לראשונה על  -ידי
 , ) 26עמ ' . 234

.

להלן .

,,

על

האב לן  ,שכתב
הערות משל
Jeiusa/em
בתדפיס זה סיכום של ,hier
~er aujourd'hui, Pacis

מוס  ,נחתמו ב 28 -

ביולי

 , 1873וצורפו למאמרו

4י
.
 ,הערה
,

( לעיל

87

הכנסייה הצלבנית לפני
השיפוצים  -צד דרום

מכוסים .

] 3

הוא שרטט תוכניות של המבנה סביב מקור המים  ,של הקומה העליונה  ,של החזיתות

השונות ועוד  .חלק ניכר ממאמרו הקדיש לוויכוח אודות מיקומה של אמאוס האוונגלית  .מדידת
מרחקים והשוואת דרכים הביאו אותו למסקנה שאבו  -גוש אכן מתאימה לכך יותר מקובייבה .
מאמרו של מוס  ,שפורסם בשנת

, 1892

היה מהבולטים במחקרים הרבים שהוקדשו לאתר  ,שהעניין

בו הלך וגבר  .החומר שהצטבר סוכם בספר שפרסמו צמד הארכאולוגים הצרפתים  ,ר ' דה  -וו ( De -
 ( Vauxוא " מ סטב )  , ( Steveבעקבות חפירות ומחקרים שערכו במקום בשנים

שלהי המאה הי " ט

:

' . 1944 - 1941
2

המבנה שומם

התנאים החיצוניים העמידו בספק את האפשרות לחזור ולהפעיל את הכנסייה כמוסד דתי נוצרי .
תחילה נעלוה הצרפתים  ,אלא שעובדה זו לא היתה כנראה לרצון התושבים  .כבר בשנת 1880
העידו המבקרים שהמבנה חזר לשמש אורווה והמפתח לא נמצא אצל

השיח ' .

33

במשך עשרים

ושבע השנים לאחר שנמסרה לצרפתים נשארה הכנסייה בשיממונה  .דומה  ,אמנם  ,שהקונסול
הצרפתי בירושלים ניהל באביב

31

1891

מגעים בעניין שיפתן הבניין  ,משום שגשמי החורף הגבירו

מעיד על כך גם קלרמון  -גנו  ,הארכאולוג הצרפתי  ,המספר שראה את הצלב בעל שתי הזרועות מעל לדלת

הקריפטה בחזית הצפונית  ,שגם היא נחשפה לראשונה כידי מוס  .ראה  :קלרמון  -גנו ( לעיל  ,הערה

השווה  :דה  -ווגוא ( לעיל  ,הערה

88

 , ) 29עמ ' , 10
32
33

לן ( לעיל  ,הערה
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 . 238 - 239קק Palestine , Paris 1882 ,

Chauvet & E . Isambert , .Itine'raire descriptif historique
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הכנסייה הצלבנית לפני
השיפוצים  -צד צפון
ומזרח

את החשש

להתמוטטותו 34 ,

עליו  ,קבל בשנת

1887

אולם  ,גם יוזמה זו לא נשאה כל תוצאות  .דה  -ווגוא  ,שההזנחה העיקה

על שכנסיית אבו  -גוש לא זכתה לשיפכן דוגמת זה שבוצע בידי מוס בסנטה -

אנה  .למשימה בעלת אופי לאומי כה מובהק  ,הוסיף  ,דרוש רק ' אשראי דקיק '  ,ולכן יש לקוות
שהשיפוץ יבוצע בהקדם  ,לפני שיהיה מאוחר מדי  .מקור בנדיקטינית תלה את ההזנחה בתהפוכות

האקלים הפוליטי והדיפלומטי של התקופה .

35

היו כמה סיבות לעיכוב בהתיישבות הצרפתית בכנסייה באבו  -גוש  .הכנסייה שכנה בכפר ערבי -
מוסלמי  ,שנודע בקנאות תושביו ובפראיותם  ,ונמצא במרחק רב יחסית מירושלים ללא מוסד או
אוכלוסייה נוצריים בו או בסביבתו  .ביצוע ההתיישבות דרש אמצעים כספיים ניכרים  ,ויש להניח
שעובדת הימצאותו של האתר מחצן לירושלים עשאתהו לפחות מושך בעיני בעלי הון  .משרד -
החךן הצרפתי  ,בעליו של הנכס  ,ראה בו ערך פוליטי רב  ,ועמד על כך שייועד אך ורק למסדר שהוא

במודגש צרפתי  .דרישה זו גרמה  ,מצד אחד  ,לקושי רב למצוא מסדר או גוף אחר שיענה על
התנאים  ,ומצד אחר  ,להתנגדות עזה מצד גורמים רבי כוח  ,שישבו

בארץ .

לפרנציסקנים ולפטריארכיה הקתולית  ,שהיו בוודאי שמחים לקבל את הכנסייה

34

הכוונה כמובן

לרשותם .

36

ב 24 -

במאי . 1891

תודתי לד " ר רן אהרנסון  ,שמצא את המסמך בארכיון משרד  -החרן הצרפתי ) Ministire des

Archives ,

מתוך מכתב אל ש ' לדו )  , ( Ledoulxקונסול צרפת בירושלים

( ) 1893 - 1885

שנשלח מפריס

( Affaires Etrangires - A . D . Turquie , Jeiusalem , vol . 22
35

דה  -ווגוא ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  , 239הערה  . 1ממשלת צרפת הקציבה  700 , 000פרנק לשיפרן כנסיית סנטה -
אנה  ,ראה  :מוס ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  ; 269וכן כתב  -יד של חיבור שלא פורסם עד כה בדפוס L . M . Coudray , :
 . 4ק Le Prieure d'Abou-~ Gosh , 1982 ,

36

לן ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '

.3

ק
~

ע
~

ראשית ההתיישבות הבנדיקטינית  -הצרפתית בארץ
אנשי המסדר הבנדיקטיני שבו והתיישבו בארץ רק בעשור האחרון של המאה הי " ט  ,וזאת לאחר
הפסקה בת כשש מאות שנה  ,מאז נפילת ממלכת ירושלים הצלבניתן 3התיישבותם של
הבנדיקטינים בכפר אבו  -גוש קשורה בפעילותו האינטנסיווית והמתמשכת של אדולף מורו
 ) 58181 - ger -Vaubanשבמזרחה של צרפת התיכונה ,
Le
)
)  , (Moreauכומר העיירה סנט  -לז ' ר  -וובן

'

שהגיע לארץ לראשונה במסע עלייה לרגל בשנת

, 1889

ושוב כעבור שנתיים  .בלומדו על הכנסייה

העזובה שברשות צרפת  ,החליט לפעול אצל הרשויות הדתיות והחילוניות בארצו בכדי שהיא

תימסר לבנדיקטינים ממנזר פייר  -קי  -ויר
בסמוך למקום

ובתחילת
אב

1893

המנזר .

כהונתו .

 ,שפירושו האבן המתגלגלת )  ,ששכן

qui Vire

בעת שהותו באוץ שוחח בנושא עם הקונסול שארל לדו

38

) ( Ledoulx

התקבל לפגישה במשרד  -החקן בפריס  .בכל פעולותיו אלו זכה לברכה ולעידוד של

אולם  ,סכסוכים בתוך קהילת מנזרי סוביאקו  ,שאליה השתייך גם מנזר פייר  -קי  -ויר ,

גרמו לכך שרק לקראת סוף המאה הצליח מורו לשכנע גם את האב הכללי של הקהילה  ,דומיניק

סרפיני )  . ( Serafiniעתה היה עליו להתגבר גם על התנגדות מרומא  ,שנבעה מלחצו של ל ' פיאבי

יציאתם של הנזירים מפייר  -קי  -ויר לארץ נתאפשרה רק אחרי

ירושלים .

)  , ( aaviפטריארך

התערבות ישירה של הווטיקן ואיגרת של האפיפיור לאו ה  -נו  .משלחת סקר של שני כמרים יצאה
לארץ

באביב . 1899

בדיווחם לסרפיני הם פירטו את הקשיים העומדים בפני כל התיישבות בארץ ,

ופיתחו את רעיונותיהם לגבי חיי הקהילה הבנדיקטינית העתידה לקום  .בשלהי
שני הכמרים שנועדו לייסד את הקהילה  ,האב ב ' דרוהין

במקביל ביקש הקונסול מממשלתו הקצבה מיוחדת של
שטחים נוספים

סביבה .

) ( Drouhin
50 , 000

1899

נשלחו ארצה

והאב ת ' אנדריו ) . (Andrieu

פרנק לשיפרן הכנסייה ולרכישת

שני הכמרים התיישבו זמנית בירושלים  ,ובכוונתם היה לעבור במהרה

39

לאבו  -גוש .
אלא שהבעיות הפנימיות בקהילת מנזרי סוביאקו ויריבות אישית שהתחדדה והלכה בין אנדריו
לדרוהין הביאו לכך שהמעבר התעכב  .דרוהין התרכז בהקמת סמינר לסורים הקתולים  ,רעיון
שאותו גיבש עם פטריארך העדה כבר בביקורו הראשון בארץ  .הוא נסע לצרפת  ,חתם על הסכם עם
משרד  -החקן  ,ובאוקטובר

על

37

המסדר

ראה :

 - 399ך . 39קע  ,ך194

1900

Davis ,

רכש שטח קרקע על השלוחה הדרומית של הר  -הזיתים  ,המכונה

"

;  . 3 - 18קק [  . .ת ]

H . W . C.

.

.

de saiat Benoir , Paris

' Oury L

3.

)

408 -Torontoת . ' Benedictines or Black Monks ' , EB , 111 , Chicago - ] 0על הגעתם

של הבנדיקטינים לאוץ ראה בפירוט

:

גיי" 1

ע7

Christian

 . 1 - 10קק /rom Israel , 11 , 2 - 3 ) 1960 ( ,

ת ] stolzl 'The Benedictines

'

 .י1

the Holy

,

השייך
פורסם
' Chapitre
המקורות העיקריים שבידינו לראשית התיישבות הבנדיקטינים מקהילת מוביאקו  :א  .תרפים שלא 1
למנזר ונמסר לשימושנו מקורו בארכיון פייר קי  -ויר 11 : La fondation Palestinienne 1899 - :
 1949 ' duולהלן  :פייר -
' Enquetes ' sur ] 8
: qui Vire ,

38

י

 . 171 - 215קק 1975 ,

Pierre

קי  -גירן  :ב  .חוברת מפרסומי המגור בעלוק
4ך : 19וכן :

.

לן ( לעיל ,הערה . )29

עמ '

המנזרים שבראשה המנזר בסוביאקו

 % :טט6ז0

.4-2

~ des
(Cordo,

 , 1:ן8ד  /ךר , ,

Le Sourire du .1 :
Raphalil,

מנזר פייר  -קי  -ויר שוכן בעיירה סנט  -לז " ר  -וובן  ,ושייך לקהילת

) ( Subiaco

שבלטיום  ,על נהר האניו בסמוך לרומא  .במקום זה  ,המכונה

' ערש הבנריקטינים '  ,התיישב בנריקטוס לראשונה  ,בשנת  , 494ובו יסד כעבור  11שנים את הראשון מבין תריסר
מנזריו  .רק מאוחר יותר פרש למונסה  -קמינו  .המנזר בפייר  -קי  -ויר נוסד בשנת  , 1850וכבר כשנת 864נ החלו

50

נזיריו לקבל לשמירתם אתרים שונים ואף לייסד מנזרים חדשים  .ביוזמת אבות באסקים הם יסדו בשנת
המנזר בבלוק
39

) ( Belloc

שבפינה הדרום  -מערבית של צרפת  .ראה

פייר  -קי  -ויר ( לעיל  ,הערה

 , ) 38עמ '

. 183

:

אורי ( לעיל  ,הערה

, ) 37

עמ '

] 874

. 23

את

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

במסורת הנוצרית

הר  -המשחית .

הוא הודיע על כוונתו לייסד באבו  -גוש קהילה בעלת אופי

40

בינלאומי  ,שבה יהיה  ,אמנם  ,לצרפת מעמד של הארץ הראשית  .בעניין זה נתקל בהתנגדותם
התקיפה של משרד  -החבן ושל נציגו בירושלים  .המשבר העמיק  ,ומורו הוזעק לתווך  .הקונסול
הסמיכו להבהיר לנזירים את העמדה הבלחי מתפשרת

:

' באופן ברור היטב  ,אם כי במפורש שלא

באופן רשמי  ,הקונסול והממשלה כאחד מבקשים שהבית יהיה צרפתי ולא בינלאומי ; עם רשות
לקבל בכל זאת בבית צרפתי זה נתינים זרים שלא תהיה להם זכות האזרחות  ,אך שיהיו פשוט

נסבלים ' .

מקובלים או

ן4

בכינוס של ראשי המנזרים בסוביאקו הועלתה ההצעה ליצור בארץ שני מרכזים של

המסדר .

באבו  -גוש  ,שהיא רכוש צרפתי  ,תוקם קהילה צרפתית  ,ואילו בנחלת המסדר על הר  -הזיתים תהיה
קהילה

בינלאומית .

רק ביולי

1901

באבו  -גוש ובירושלים '  ,שעיקריה

:

חתם סרפיני על ' התוכנית להקמה ולשליטה של הקהילות

שני הבתים הם חלק מהפרובינציה הצרפתית ( של סוביאקק

;

האב האחראי בכל קהילה יהיה צרפתי  ,ושניהם כפופים ישירות לאב הכללי של סוביאקו ; המנזרים
בצרפת אחראים

למימון המוסדות .

42

למורו היה חלק רב בהסכם זה  ,אך גם הוא לא הצליח להפסיק

את ' המחזה המגוחך '  ,כלשון המקור הצרפתי  ,שנמשך עוד תקופה ארוכה  .בינתיים הלכה וגדלה
הקהילה הבנדיקטינית בארץ  .בקרב המצטרפים האח רפאל  ,שנשלח כטבח ומנהל משק בית  ,וכן
האב ר ' ארדנס

והאב ב ' גריאדור

) (Ardens

גריאדור לאב ראשי

) . ( Gariador

) (father superior

מתוך כוונה לנטרל את דרוהין מונה

של הקהילה הצעירה  .הסמינר הסורי שליד מנזר בנדיקטוס

הקדוש שעל הר  -המשחית פתח שעריו בשנת  , 1902ובסוף

הבנדיקטינים באבו  -גוש

:

1903

נחנך מבנהו

החדש .

43

תקופת הבנייה

הנזירים התיישבו בכנסייה באמצע שנת

. 1901

פעולותיהם הראשונות היו הקפת השטח בקיר אבן ,

ניקוי הקריפטה  ,עריכת סקר וחפירות ארכאולוגיות ראשוניות  ,שעליהן פיקח האב מורו  .תחילה
מצא האב הארכאולוג ל " ה ונסן

,

( 1תס0ת 1ו ) ,

איש בית  -הספר הצרפתי למקרא וארכאולוגיה  ,את

מקום נביעת המעיין וכן נחשפו ממצאים רבים

עצמאית מבנה מגורים קטן מצפון
( 1181ס1ק Amede e de

עולי  -רגל .

46

שם  ,עמ '

בשני מבצעים פעל ההוזן הצרפתי דה  -פיאלה

 , Comteשעסק עד אז ברכישת קרקעות  ,בהקמת מבנים ובארגון שיירות

~
תחילה הועסק בחפירת הצלה מחרן לקיר המזרחי של הכנסייה  ,שהיה הרוס יותר

. 186 - 183

רפאל ( לעיל  ,הערה
celle de

לכנסייה .

45

נוספים .

44

דרוהין המשיך בשלו  ,והקים ביוזמה

,

ט

, ) 38

עמ '

 ; 3וראה גם :

פייר  -קי  -ויר ( לעיל  ,הערה

 , ) 38עמ '

. 188 - 187

 gouvernement de 1 % communaute d ' Abou -Goshט1 1ם  projet pour 18 constitutionתן' 1

'  , Jirusalemבתוך  :פייר  -קי  -ויר ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '  ; 196רפאל ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ ' . 28

 , ) 38עמ '

לן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 15 - 10

. 190 - 189

לדיווח מפורט של מורו ראה

14 . Moreau , Mei~toire ~ ur les Fouilles :

d'Abou-~ GOSCh , Sens 1906

על  -פי ראיון עם האח אוליביה במנזר הבגדיקטיני ,

3 1
~

 2באוקטובר

. 1984

על הרוזן  ,על פועלו ועל תולדותיו נכתבה עבודה סמינריונית  ,שלא פורסמה  :צ ' שילוני  ' ,מפעלות הברון דה -

פיילא באוץ הקודש '  ,המחלקה לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים . 1979

החזית הצפונית של
הכנסייה הצלבנית
במהלך השיפוצים

משאר הקירות  .את המנזר בחרו לבנות בצמוד לקיר זה  ,בעיקר כדי למנוע את נפילתו  .בחפירה
נתגלו שרידי מבנה קדום  ,אבן מיל ערבית וממצאים

נוספים .

47

אחר פנה דה  -פיאלה לנסות לתעד

את שנותר עדיין מציורי  -הקיר שקישטו את פנים הכנסייה והקריפטה  .הוא סקר את הציורים  ,ניקה
בזהירות את הפטינה ואת שכבות המלח שהצטברו עליהם  ,ואחר החל להעתיקם  .תוצאת המבצע ,
שנערך בשנת

היא אלבום ובו עשרים וארבעה ציורי אקווארל של ציורי הפרסקו ושל פרטים

, 1905

מוגדלים מהם  ,וכן תמונות  ,חתכים ותוכניות של אגפי הכנסייה השונים .
בבך בשיקום הכנסייה ובבניית המנזר  .שניים מהאחים ביצעו את הבנייה בשיתוף פועלים
48

בשלהי

1903

הוחל בד -

האבנים הובאו ממחצבה קרובה  ,ובחצר הכנסייה עובדו סופית  ,והותאמו למקומות

מקומיים .
שלהם נועדו .

49

השיפתן נעשה בהתאם לקווי הנחיה ששלח דה  -ווגוא מצרפת

:

עליכם להיזהר מארכיטקטים ומוונדליזם שהם מבצעים תחת הכותרת ' שיקום '  .לדעתי
47

Gariador , ' Une

8.

;  . 371 - 374קק milliaire arabe ' , RE , 12 ) 1902 ( ,

  . 499קק  , ]] ulletin Archeblogigue , ) 1904 ( ,י ( סתצAbou -~ GOSCh ) 563

48

uveau

ת' 11

Vincent ,

L.H.

Inscription Coufique trouvie 4

1 .ק 500 ,

ראה  :דה  -וו וסטב ( לעיל  ,הערה
 . 226 - 229קק , 122 ) 1924 ( ,

, ) 10

עמ '

Je'rusalem

לעבודת ההוזן  ,ראה  :דה  -ווגוא

(

; 13

,

לעיל  ,הערה'

לן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

Diehl , ' Les
 ; 26 - 21וכן :
גם דה  -ווגוא לא חסך בתשבחות
Ch .

~ de l ' iglise d ' Abou-Gosch
 , ) 29עמ '

. 80

בין המוטיבים המופיעים בציורים  :שליחים אבלים ,

הפטריארך יוסף  ,הצליבה  ,יוחנן הקדוש  ,על ציורי הפרסקו ומחקרם ראה
Folda

3.

:

' The Mural

14 . Weyl Carr ,

 the Holy Land ' ,ת ] Paintings of Abu Ghosh and the Patronage of Manuel Commenus

 . 215 - 243קק 1 the Twelfth Century , Jerusalem 1982 ,ל  Crusader Artין6 .ט)

2נק

49

~

השערתנו היא שהמחצבה היתה ממזרח לנחלת רטיסבון ובכיוון קיברן מעלה  -החמישה  ,וזאת לפי תוכניות של
השטח שבהן מסומנת ' הדרך למחצבה '  .במכתב מתאריך  17בינואר

בארכיון רטיסבון

בירושלים ) ,

, 1905

החתום בידי האב רפאל ( שמור

מצוין שהשטח המיועד לרכישה עבור המסדר

' גובל בדרך למחצבות המנוצלות

בידי האבות הבנדיקטינים '  .בסיור בשטח לא ניתן היה לקבוע בוודאות שאכן שימש כמחצבה  ,אם  -כי פזורות בו
מעט אבנים מסותתות היטב .

תפקידם לחזק ולשמר  ,ללא תוספת או הרס  .על פני השטח הישנים של האבן להישמר ,
עם הכיסוי

הפגיע . . .

ללא ציורים מודרניים כלשהם בתוך

רק להוסיף חישוק טוב של מלט על הקשתות

יות ר .

לחיזוקן . . .

הכנסייה . . .

וכך גם בחתן  ,יש

קרימטה של הכנסיי "
"
צלבנית
"

וחיזוק של הקירות  -ולא

50

הנזירים הקפידו למלא הנחיות אלו כלשונן  .שיפוצם כלל בעיקר חיזוק הקירות  ,איטום סדקים ,
השלמה במקומות שבהם חסרו אבנים והתאמת דלת ברזל לכניסה  .התוספת היחידה בתוך המבנה
היתה מזבח מאבן לבנה מאזור בית  -לחם  ,שהוצב באפסים המרכזי  .העבודות
ב 24 -

בנובמבר מונה גריאדור לתפקיד אב המנזר ,

וב 2 -

הושלמו בשנת . 1907

בדצמבר נערך טקס חנוכת הכנסייה  .נכחו

בו  ,בין היתר  ,סרפיני  ,שהגיע בראש משלחת נכבדה מצרפת  ,פטריארך ירושלים  ,וקונסול

צרפת .

תוך שבע שנים שינו הבנדיקטינים את פני המקום מן הקצה אל הקצה  ,וזאת לאחר מאות שנים
של

קפאון .

ממבנה שהיה אמנם מרשים  ,אך זנוח ומתחיל להתפורר  ,קמה כנסייה משופצת

ומתוחזקת  ,ולידה מנזר  .תנאי החיים והבדידות הקשו על הנזירים בשנים הראשונות  .האח רפאל ,
שהגיע בשלהי

, 1903

התלונן מרות במכתביו על ה ' הגליה '  ,וקבע שהנזירים זקוקים לכל עזרה

אפשרית כדי להתגבר על

הקשיים .

ן5

למרות כל זאת הם הצליחו להשלים את הבנייה בזמן קצר

יחסית  ,תוך שימור מירבי של אופיו המקורי של המבנה  .הכנסייה המשופצת מאופיינת בפשטותה
ובאותנטיות שלה  ,וסימני התיקונים נבלעו בבנייה

הצלבנית .

הכנסייה  ,אלא להיפך  ,הוא התאים עצמו לסגנון ולרוח
ב3 -

במארס

1911

50

לן ( לעיל  ,הערה

51

רפאל ( לעיל  ,הערה

הגיע דה  -ווגוא בן

 , ) 29עמ '
, ) 38

. 36

עמ '

. 36 - 32

ה 82 -

מבנה המנזר לא ' השתלט ' על

המקום .

לביקור אחרון בכנסייה  .לאחר סיור מקיף  ,תפילה

3ע

למעלה

טהי

:

כתובת הלגיון

העשכנבמיש

האשחים כתב ששמח לראות שהכנסייה שופצה ' בטעם טוב ועם כבוד דתי '  ,ולמארחיו בירושלים

:

אמר שהבנדיקטינים שחזרוה היטב בצניעות וביראת כבוד  ,ושימרו בדייקנות את פני השטח

הצלבנית .

~הן -

דיר

ובחינת ציורי הפרסקו וציוריו של דה  -פיאלה  ,הוא פנה להיפרד סופית מהנזירים ומהמבנה  .בספר

בעמוד ממול

הברית '  ,על גבעת

העת

קים .

52

המבקר באתר כיום לא יוכל שלא להסכים לכל מלה בתיאור זה של

הרוזן .

אל  -אזהר

חיי היומיום
אנשי המסדר היו עדה נוצרית קטנה בתוך סביבה מוסלמית  .פעילותם כללה אחריות לאתר שקיבלו
לרשותם ושמירה עליו ועבודה כמיטב המסורת של מסדרם  ,שבו על הקהילות השונות לשאת
94

עצמן מבחינה כלכלית  .עיקר עיסוקם של נזירי אבו  -גוש היה בחקלאות ובעיבוד קרקעות  .הם לא

52

לן ( לעיל ,

הערה  , ) 29עמ ' . 40 - 39

( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ ' . 78

ההקדשה בחתימתו בספר האורחים השמור במנזר הבנדיקטיני  .ראה  :דה  -ווגוא

יו5ץקו , ,ןן;, ,,,
(ל

ינע .134
'

1.

ץץ ,

.

'

,,

 ; ,1ן ' ' '

'ע

,

י

1%
.

.

.

י
.י

,

חיים גורן

היו מעורבים בפעילות מיסיונרית  ,ומשכו ידם אף מפעילות סיעודית וחינוכית  -תחומים שבהם
עסקו בדרך  -כלל אנשי הקהילות הנוצריות

בארץ .

עדת אבו  -גוש נשארה תמיד בצלה של הקהילה הגדולה והחשובה יותר במנזר בנדיקטוס
הקדוש שבדרום הר  -הזיתים  .אף שניכר כאן עיכוב בהתפתחות  ,הרי נזירי אבו  -גוש לא שקטו על

שמריהם  .במגמה להרחיב את נחלתם רכשו בשלבים שונים חלקות קרקעות רבות  ,בעיקר על גבעה

שמצפון לכביש יפו  -ירושלים  53 .בשנת
מהם על הגבעה  ,והיתר בסמוך לכנסייה .
ובו הפיקו שמן עבור הכפר כולו  .הם גם גידלו גפנים וייצרו יין  ,עיסוקים מקובלים ברבות
מהקהילות במנזרים בארץ  55 .המנזר שימש גם מקום נופש והבראה לאנשי הקהילה הבנדיקטינית
הצרפתית בירושלים ולתלמידי הסמינר הסורי  .יחסי שיתוף  -פעולה הדוקים שררו בין הבנדיקטינים
לאנשי שני המסדרים האחרים שהגיעו לכפר  ,שהיו כולם צרפתים  .הבנדיקטינים עזרו לאחרים
ברכישת נחלותיהם  ,ובני המסדרים הללו חיפשו את קירבתם הפיסית למען הרגשת הבטחון  .המנזר
הבנדיקטיני היה גם המרכז הדתי לקהילות הנוצריות בכפר  .ברשימת הכמרים שניהלו את המיסות
של יום ראשון בכנסיית גבירתנו של ארון  -הברית תופסים הבנדיקטינים חלק נכבד  56 .החשוב
1928

הסתכמה נחלתם בכמאה וחמישים דונם  ,שני שלישים

במבנה שמדרום לכנסייה פתחו הבנדיקטינים בית  -בד ,

54

מכולם לענייננו הוא האב אלכסנדר לן ( 85תת , ) ] 8שהגיע לארץ בשנת

היה לתושב המנזר באבו  -גוש  ,שם שהה עד למותו בשנת
העולם

הראשונה ) ;

רוב השנים כיהן כאב

המנזר .

57

1955

, 1901

וכעבור חמש שנים

( למעט הפסקה קצרה במלחמת -

אך טבעי הוא שהנזירים יעסקו רבות במחקר

היסטורי וארכאולוגי של סביבתם  .הם שאפו בעיקר לנסות לשחזר את סיפורו של המקום  ,ולהוכיח

את נכונות המסורות הקשורות בו  .החפירות השונות  ,ביניהן חשיפת הכנסייה הביזנטית בדיר אל -

אזהר בידי דה  -פיאלה בשנים

1907 - 1906

58 ,

החפירות הפרה  -היסטוריות של ר ' נוויל  ,ז ' פרו ומוניק

לשבליה 59וכמובן חפירותיהם של דה  -וו וסטב רוכזו מהמנזר ונסתייעו בעזרתם הפעילה של

53

עדות

לבעייתיות הרכישה עולה משני מכתבים משנת

, 1905

השמורים בארכיון מנזר רטיסבון בירושלים  ,האחד

מרפאל באבו  -גוש לגריאדור והאחר מגריאדור ל ' אב יקר ' באבו  -גוש  .במסמכים  ,שעניינם רכישת חלקות עבור
הבנדיקטינים  ,יש עדויות על מחירי קרקעות  ,תשלרמי בקשיש ודמי תיווך ותשלומים מיוחדים עבור

הזיתים .

עולה מהם בבירור גם מעורבותה הרבה של הקונסוליה בעסקות .
54

לרשימה מפורטת של חלקות וגושים ראה חוות  -דעת של המודד  ,שמאי א ' אדרעי  ,לוועדת בניין ערים במועצה
האזורית מטה יהודה  5 ,בינואר  , 1982ומפת הכפר כקנה  -מידה  , 1 : 10 , 000שכותרתה ' אבו  -ע ' וש  ,נפת ירושלים ' ,
בהוצאת מחלקת המדידות המנדטורית  ,ובה השטחים כבעלות ממשלת הרפובליקה

55

ראיון עם ז ' אן  -בפטיסט  ,אב המנזר באבו  -גוש 8 ,

השמור בארכיון אגף העתיקות  ,הוא רכש מבנה שחלק ממנו היה ' בית  -חרושת לשמן '  ,וסביר שהמדובר

, 1930

במבנה
56

זה .

de Marie~ Arche
.
d'AIIiance 4 Cariathiarim ) 11 ( 4 Octobre 1920 au 26
1950

57

באוקטובר . 1984

הצרפתית .

לפי מכתב של האב אלכסנדר

מ 9-

בינואר

שטל  ,תדפיס השמור בארכיון מנזר סן  -ז ' וזף כרחוב הנביאים

רפאל ( לעיל  ,הערה

, ) 38

עמ ' ; 28

לן ( לעיל  ,הערה

, ) 29

הקדמה .

,

 au Sanctuaireצש ) ץMesses ) ] ) 6

בירושלים .
בתחילת שנות החמישים הוחזרו כל

הבנדיקטינים מקהילות סוביאקו למנזרי האם .
58

d ' Alliance ' , J
 . 545 - 556 , 587- 660קק . irusalem 1907 ,

1 6

~

 sanctuaire de l ' Archeט ] וט )  -Goschע) 60ע )

 ] -Enabם 1 -Azar ~ ] !4 . de Piellat] , 'Kariat -ם Ermite de Der -

59

האתר נמצא בשטח שהיה ש " ך לכנסייה  ,והנזירים הם שהביאו את החוקרים למקום  .גוויל  ,אז קונסול צרפת
בירושלים  ,הודיע לאגף העתיקות המנדטורי שהחפירות בהשתתפות האב פ ' מאלון החלו ביוני

בפברואר

מכתב

מ 15 -

1978

" 1 ~ 041 , Paris

, 1929
8

ארכיון אגף העתיקות  .לסיכום החפירות במקום ראה

:

. 1928

ראה

Lechevallier ,

:

4 .ן

 Beisamoun: deux gisements du 8 ) milleitaire a ~ ant l' e're chreYienneוש Gosh

(

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

הנזירים .

60

שלוותה בהסברים

אחד מעיסוקיו העיקריים של האב אלכסנדר היה הדרכת המבקרים

ושיפוצה היו

מרתקים וב ' שחזור ההיסטוריה '  .הכנסייה הצלבנית באבו  -גוש  ,שרכישתה  ,יישובה
קשורים במערכים בינלאומיים ונתגלו כבעייתיים ביותר  ,התפתחה ושינתה פניה

שנים בתחילת המאה הנוכחית  .אולם  ,מאז ועד היום כאילו קפא הזמן

במשך כשבע

במקום .

כנסיית גבירתנו של ארון  -הברית

מסדר נזירות

המוסד הנוצרי השני באבו  -גוש הוקם על  -ידי מסדר האחיות סן  -ז ' וזף של ההתגלות ,
שנוסד בשנת

1832

בצרפת  ,ושם לו למטרה לשלוח אחיות לכל מקום בעולם שבו תידרש

רפואית וסיעודית .

המוסד שוכן על פסגת גבעת דיר אל  -אזאר שממערב לגרעין הכפר

וברום

762

62

מטר מעל

לפני  -הים  ,כלומר כחמישים מטרים גבוה מהכנסייה הצלבנית .
umibe

תולדותיו ואופיו קשורים באישיותה של מייסדתו  ,האחות ז ' וזפין רומבה

פעולה
הקדום

המוסד ,

e3

)
~

האחות ז ' וזפין

ז ' ין רומבה נולדה בשנת

1850

בעיירה למרגלות הרי הפירנאים  ,סמוך לטולוז

שבדרום צרפת  .בגיל

שבע  -עשרה עברה להתחנך במנזר סן  -ז ' וזף במרסיי  .בנובמבר  1868הושבעה לנזירות  ,ובחרה בשם
זו התחלה
ז ' וזפין  .מיד אחר כך יצאה בדרכה לארץ  ,וב  27 -בינואר  1869ירדה בחוף יפו  .היתה

לחמישים ושמונה שנות פעילות כמעט רצופה בארן ובאזור .
,
60

עניין בפני עצמו היווה החדר מדרום  -מזרח למנזר  ,שאותו כינה דה  -וו ' החדר הגדול '  .ראשיתו כבריכה רומית
והמשכו בחדר שבו נמצא תנור  -אפייה צלבני  .קו הגבול של הנחלה הבנדיקטינית חצה את החדר  .בארכיון רשות-
העתיקות בירושלים שמורה תכתובת מסועפת  ,שלפיה ניסה האב אלכסנדר להעביר לרשותו את החדר כולו  ,על

מנת לנקותו ולחוקרו  .ראשית התכתובת

בשנת  1938וסיומה בשנת  , 1943עת הוכרז השטח כולו כאתר עתיקות .
אליה אחר כך גם המשולש המוגבל בין המבנה לכביש ( חלקה  . ) 55לן

דאג להכין מפה של השטח כבר בשנת

שחשוב לשמר אתר זה  .ד ' ברמקי  ,מפקח אגף העתיקות ,

מדובר בחלקה

28

בגוש

, 29523

כיקר והגיש המלצותיו במאי

שנוסף

. ] 938

 , 1932בטענה

לן זירז את הטיפול בשנת

 , 1941עת החל דה  -וו בחפירותיו .

ב 29 -

במאי

1943

הוכרז השטח ' אתר עתיקות '  .התכתובת ומפה של האזור שמורות בארכיון אגף העתיקות ( תחת הכותרת ,
 6 , sub-district Jerusalemמ1 - ' 1ט  . ( Quaryetתודתי לד" ר בני זס שסייע לי באיתור החומר .
-

"

]6

המקורות העיקריים לפרק זה הם תדפיסים  ,לא חתומים  ,ללא ציון מקום ותאריך  ,השמורים בארכיון מנזר סן

.

ז ' וזף ברח ' הנביאים בירושלים  .כותרתו של קובץ תדפיסים  ,המתעדים בפירוט את תולדות
Rumebe des

Historigue
ההתיישבות באתר :

du Couvenr de .Notre D
. ame de /'Arche d'Alliance' Fonde
.
'par M
.
eie

'

 . ) . , Soeurן903 : 1ן  10 Maiטcol[ine de Carathiarim . . . , 1

de l'Apparition Sur

'sr

]0

Soeurs de

85ן 9 . % 13 -ק ( ךJosejhine, surnomei Soeur Camomille ) 1150 - 192
62

מייסדת המסדך  ,אמילי דה  -ויאלאר

( , ) 1856 - 1797

בת למשפחת אצולה צרפתית  ,השתמשה בירושה להקמת

מנזר ראשון בעיר הולדתה שבדרום  -צרפת  .בשלהי  1835זכה המסדר שייסדה בהכרה כנסייתית  .עד למותה יזמה
המייסדת הקמתן של

ובסיעוד  .בשנת

1848

41

תחנות באזורי הים  -התיכון ובבורמה  ,כשלכל אחת נשלחו

הן היו המסדר הראשון שהובא לארץ

3 -2

נזירות  ,שעסקו ברפואה

.1872
על  -ידי הפטריארך ג ' ולרגה שזה עתה נכנס לתפקידו

אחרי התיישבותן בירושלים  ,הגיעו הנזירות בשנת  1851ליפו  ,בשנת  ] 853לבית  -לחם ולצידון  ,בשנת
לרמלה  ,בשנת  1873לרמאללה  ,בשנת  1875לבית ג ' אלה ובשנת  1888לנצרת  .על תולדות המסדר ומייסדתו ראה :
1923 ; Emilie de Vialar ,

Paris 1924
63

על האחות

Paris

de l'Apparition ,

de l ' Apparition ,

" 1 -Joseph

La Congrigation des Soeurs de 581

57

Fondatrice des Religieuses Sain -Joseph

ז ' וזפין נכתבו שתי ביוגרפיות

 am Rhein 1972 ; :ת

"

GotreshUgel

, 51

יי

~
stolz ~ Cherub

11 .

שני המחברים -
4 . Durand , Soeur Josejhine de Jeiusalem [ 850- 1927 , Paris -Fribourg 1974י. -
כומר איש כנמיית הדררמיצירן בירושלים ונזירה צרפתיה ממסדר סן  -ז ' וזף  -הסתמכו על המקורות הנזכרים
לעיל  ,הערה

 , 61אך

הם מזכירים גם מעט מקורות ארכיוניים נוספים  ,שלא עלה בידינו לאתרם .

האחות ג ' וזפין

היא הצטרפה לצוות האחיות הנזירות שעבדו בירושלים בבית  -החולים הקתולי  ,שנוסד בשנת
1851

בתמיכת הפטריארך הקתולי ג ' ולרנה

) ( Valerga

ושכן בסמוך לשער

יפו .

64

בנוסף לטיפול

בילדים השתלמה ז ' וזפין בבית  -המרקחת בשימוש בצמחים מקומיים לצורכי רפואה  .בשנת

1873

התנדבה לסייע לאחיות ממסדרה שישבו בלרנקה שבקפריסין בטיפול בנפגעי מגפת כולרה שפרצה

באי  .בתחילת

1877

חזרה לארץ  ,לאחר שהחלימה ממחלת הכולרה שבה לקתה בעת שהותה

בקפריסין  ,ונשארה ביפו כאחראית לעבודות הרחבת מוסדות המסדר בעיר  ,ובעיקר לבניית בית -
החולדם החדש  .הבנייה הושלמה כעבור שנתיים  ,ואז חזרה לירושלים  .כאן נצטלבו דרכיה עם
האדם שעתיד היה ללוותה בפעילותה במשך עשרות שנים  ,הרוזן דה  -פיאלה  .הלה רכש זמן קצר

קודם לכן שטח קרקע מנגד לפינה הצפון  -מערבית של החומה  .הוא ביקש להקים בית  -חולים

שיחליף את המוסד הקיים בין החומות  ,ששוב לא ענה על הדרישות .
בניית הקומה הראשונה  ,העבירו האחיות את פעולתן למבנה החדש  .אך בשלב זה נסתמו מקורותיו
הכספיים של דה  -פיאלה  ,והוא נאלץ להפסיק את הבנייה  .היתה זו ז ' וזפין שהשיגה תרומה
שאפשרה את בניית שתי הקומות הנוספות  .בשנת  1882ליוותה כאחות את ' השיירה הגדולה של
65

בשלהי  , 1881עת נסתיימה

האלף '  ,שיירת עולי  -רגל צרפתים שאורגנה בידי מסדר האסומפסיוניסטים ביוזמתו ובעזרתו
הפעילה של

דה  -פיאלה .

66

היתה זו ראשית למסורת ארוכת שנים של ליווי שיירות

עולי  -הרגל .

מעת לעת נהגה גם לסובב בכפרי הפלאחים ובמאהלי הבדווים ולחלק תרופות  ,בגדים וכל
58
בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,העיר העתיקה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 268

64

"

65

צ ' שילוכי  ' ,בית החולים הצרפתי סן  -לואי בירושלים '  ,י ' גורן וא ' שילר ( עורכים )  ,מבחר מאמרים בידיעת האוץ

( קרדום ,
66

, ) 1 - 11

:

ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 174 - 171

שילוכי ( לעיל  ,הערה

, ) 46

עמ ' . 15 - 14

(

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

מצרך אחר שאספה עבורם  .נוסף לכך הפכה להיות המומחית של המסדר להקמת מוסדות בארץ .
 מנתממקום עבודתה הקבוע בבית  -החולים מן  -לואי בירושלים היתה יוצאת לפרקי זמן שונים על
67

בקשר .

לעזור למסדרה בהקמת סניפים נוספים ואף לסייע למסדרים אחרים  ,שעימם עמדה

רכישת השטחים וההתיישבות באבו  -גוש
האב הדומיניקני מ " י לגרנז ' )  , Legrangeמייסדי של בית  -הספר הצרפתי למקרא ולארכאולוגיה ,

הוא שהבהיר לז ' וזפין את משמעותה ההיסטורית של פסגת דיר אל  -אזאר  .בסיור במקום הבחין
 ידיבשרידי מבנים עתיקים  ,ואף ליקט מסורות שהעידו על קדושת האתר  .הפסגה כונתה על

הערבים

' ג ' בל מוקדס '  ,ההר הקדוש  ,והארכאולוג ש ' קלרמון  -גנו ( ט8םממשל) ( Clermont -

אף כתב

שהאיכרים סיפרו שהיא היתה מקושרת בעבר בתעלה תת  -קרקעית למנזר .
האם הראשית העולמית של מסדר סן  -ז ' וזף סיירה בארץ בשלהי  . 1901במסגרת הסיור הזמינוה
68

הבנדיקטינים לביקור בכנסייתם באבו  -גוש  ,שכלל גם תצפית מהפסגה והסברים על מסורותיה

לביקור זה נלוותה אליה ז ' וזפין  .בנאום הפרידה שלה בסן  -לואי הודיעה האם לאחיות

:

;

' החלטתי

לקנות בקריית  -יערים  .בהכירי את ז ' וזפין  ,אני ממנה אותה אחראית לייסוד זה  .אני מעניקה לה בזה
 69בכך
את כל ההרשאות  ,ומבקשת שקופת קריית  -יערים תהיה נפרדת מזו של בית  -החולים ' .

הבטיחה לז ' וזפין עצמאות מוחלטת במפעל החדש  .דה  -פיאלה  ,האדם שטבעי היה שיעסוק

,

ברכישת השטח  ,שהה בצרפת  ,ומשימת המשא  -ומתן עם המוסלמים הוטלה על האח לואי ממנזר
 7היא ביקשה
האבות הלבנים שליד כנסיית סנטה  -אנה  .ז ' וזפין הקציבה לרכישה  5 , 000פרנק זהב

שמחצית השטח תהיה על הפסגה  ,ומחציתו ליד הכנסייה הצלבנית  .העובדה שהדרגומן של
הקונסוליה הגרמנית בירושלים  ,פדאללה מארום  ,ניסה גם הוא לרכוש קרקעות באבו  -גוש  ,אילצה
את לואי להיחפז בחתימת העיסקה תוך תשלום מחיר גבוה וללא קבלת אישור  .בחוזים עם השיח '

עבדאללה אבו  -גוש הוא התחייב לשלם

20 , 732

פרנק .

ן7

כיצד עלה בידי ז ' וזפין להשיג סכום זה

?

המקורות כולם דבקים בגרסתה שלה  ,המספרת על מעין ' נס ריבוי מטבעות הזהב '  -בהוציאה את
הצרור ממקום מחבואו מצאה בו בדיוק את הסכום הדרוש  .ייתכן  ,וזוהי השערתנו בלבד  ,שהיתה

כאן ידו של דה  -פיאלה  ,וייתכן שמצאה מקורות מימון נוספים  .מכל מקום  ,ברור שעלה בידה לגייס
את מלוא הסכום  .מעיד על כך האב ב ' שטולץ  ,כותב קורותיה  ,שמצא בארכיון בית  -החולים סן

לואי מסמך מתאריך
18 , 104

שתי

67

במאי

1903

בחתימתו של האח לואי  ,ובו כתוב שעבור הקנייה שולמו

פרנק  ,ואילו יתרת הסכום -

ז ' וזפין רכשה

חלקות

בנות

10

2718

כעשרה  -אחד  -עשר

בין יתר המוסדות שעזרה בהקמתם

לחם  ,מנזר הטרפיסטים בלטרון

:

פרנק  -שימשה
דונם ,

האחת

על

לבקשיש הבלחי נמנע .
הפסגה

בתי  -החולים של המסדר בירושלים וביפו  ,התחנות בשכם

( ) 1891

ומנזר הבנדיקטיניות על

ק' ק'

68
69

דוראן ( לעיל  ,הערה

70

הכוונה כנראה למטבעות זהב של פרנק  .שער החליפין היה אז כ  5 1 -גרוש

71

 , ) 63עמ '

( ) 1909

ובבית -

הר  -הזיתים ( . ) 1909

קלרמון  -גנו ( לעיל  ,הערה

, ) 13

עמ '

והשנייה

בסמוך לנחלת

. 57

. 69
.

תורכי לפרנק .

מסתבר שמארום לא נואש ורכש בכפר שטח אחר  ,שעליו ניצב עד היום מבנה שכינויו ' בית  -מארום '  .היתה זו
המשפחה הערבית  -הנוצרית היחידה ביישוב  .מאוחר יותר נרכש הבית על  -ידי מנשה ואליהו אלישר  ,וכיום הוא

שייך לצה " ל .

חיים גורן

הבנדיקטינים .

72

מטעמי בטחון ובשל צורכי דת התיישבה תחילה בצריף פח זעיר  ,שהוק ם עבורה

בסמוך לכנסייה הצלבנית  .יחסם הראשוני החשדני  ,העוין ואף התוקפני של המקומיים הניע את

הקונסול הצרפתי לבוא לסופי  -שבוע לנחלה  ,ובכך להפגין את חסותו על הנזירה  .אלא שלא עבר
זמן רב ופעילותה הרפואית והסיעודית של ז ' וזפין זיכתה אותה באמון ובאהדה בקרב אנשי הכפר
והסביבה  .העדויות הטובות ביותר להצלחתה היו חסותו של השיח ' והתורים שהחלו להשתרך
לפני

בשלהי

צריפה .

למגורים ולמרפאה ,

73

1903

החלה לבנות בסמוך לצריף סככת מחסן ומבנה דו  -קומתי שיועד

ובמקביל החלה בעיבוד חלק מהקרקעות  .בכספים שקיוותה להרוויח מגן

עצי  -הפרי  ,שניטע בשטח התחתון  ,רצתה לממש את חלומה ארוך  -הטווח להקים מנזר ובית -

הבראה על הפסגה  .גם בשטח זה יזמה עבודות סיקול והכשרת הקרקע  ,בניית טרסות ונטיעת
גפנים  ,ששתיליהן יובאו

מצרפת .

ההתיישבות על גבעת דיר אל  -אזהר

ז ' וזפין המשיכה להאמין בזיהוי האתר עם קריית  -יערים  ,וזאת על  -אף שלא נתגלו כל עדויות
ארכאולוגיות שתאששנה מסורת זו  .לגמול על דבקותה בזיהוי זה זכתה ביוני

. 1905

איכר מקומי ,

שחרש את חלקתו בין עצי הזית שבמזרח הפסגה  ,חשף קיר חצי מעגלי בנוי מאבני גוויל  ,אבני

פסיפס וממצאים נוספים  .הארכאולוגים שהוזעקו למקום אישרו את קיומה של כנסייה  ,וז ' וזפין

מיהרה לרכוש  -במחיר מופקע  -את יתרת הפסגה  .החפירות המסודרות נוהלו על  -ידי דה -
פיאלה בחסות

מדעית של בית  -הספר הצרפתי .

74

הממצא הצביע על בסיליקה ביזנטית שוונסן ודה -

פיאלה תארכוה למחצית הראשונה של המאה החמישית  .היא נהרסה בראשית המאה השביעית ,

בעת הפלישה הפרסית או הכיבוש המוסלמי .

75

שיקומה נתאפשר בתקופה נוחה יחסית לנוצרים

בסוף אותה מאה  ,אלא שהפעם היתה זו כנסייה פשוטה וצנועה  ,וגם שונה בכמה פרטים

מקודמתה .

ההרס הסופי שלה מיוחס לשליט הפאטימי אל  -תאכם בעשור הראשון למאה הי " א  .בקדמת הבימה

נחשף האלמנט החשוב בכנסייה  .זוהי אבן מלבנית ששובצה ברצפה  ,ומעליה ' לוח אוזניים '
) (tabula ansata

מפסיפס  ,אמנם ללא כתובת בתוכו  .דה  -פיאלה כינה אותה

ברור שתגליות אלו  ,ואחרות שנוספו עליהן  ,חיזקו את אמונתה של ז ' וזפין

' האבן המקודשת ' .
בקדושת האתר .

בשנת  , 1911אחרי איסוף כספים מכל מקור אפשרי  ,הגיעה ז ' וזפין למסקנה שבידה סכום מספיק

להתחיל בבנייה  .היא ביקשה פירמאן להקמת בית  -הבראה  ,מנזר וכנסייה על הגבעה  ,ולבניית בית

מגורים ובית  -מרקחת בשטח הגן התחתון  .הפנייה  ,שלוותה בבקשה לשחרור ממסים  ,הועברה
בצינורות הדיפלומטיים  .האישור הגיע רק כעבור שנתיים  ,אלא שז ' וזפין לא
1911

72

קידש הפטריארך של ירושלים את אבן  -הפינה למנזר  ,והוחל בהקמת שני מבנים
חלקה

, 34

גוש  , 29523שטחה

10 . 821

דונם

נוספות על הגבעה  ,וכיום בידן שטח בן
73

סל) 1

המתינה .

ב 17 -

;

חלקה

כ 71 -

, 21

:

במאי
המנזר

גוש  , 29521שטחה דומה  .עם השנים נרכשו חלקות

דתם  .ראה

:

רשימת אדרעי  ,לעיל  ,הערה . 54

המבנה משמש כיום למגוריה של משפחה מקומית  ,משפחת איבראהים מחמד עארף אבו  -גוש  .אביו של

איכראהים קיבל מהאב יוסף את השטח ואת הרשות לעבדו  ,והוא מעבד את כל השטח שליד נחלת הבנדיקטינים

( ראיון עימו  21 ,בדצמבר . ) 1983
לכפר בשנות השבעים .

מהסככה נותר כיום רק הקיר המזרחי  ,יתרה נהרס כאשר הורחב כביש הגישה

4ד

הדו " ח לסיכרם החפירות ראה  :דה  -פיאלה  ,לעיל  ,הערה

75

לתוכנית הכנסיות הביזנטיות ראה דה  -פיאלה ( לעיל  ,הערה

. 58

פרסום ראשוני של ונסן ראה  :ונסן  ,לעיל  ,הערה
 , ) 58עמ ' , 587

. 591

.5

חשיפת שרידי הכנסייה
אל -
הקמת
לקראתדיר
על גבעת
הביזנטיני
המנזר
אזהר

ובית  -ההבראה מצפון לו  .הבנייה ללא פירמאן עוררה עליה את זעם השלטונות  ,שאף הצליחו
לעכבה  .אלא שהיא ידעה להלך עימם  ,ובעזרת תשלומים וקשרים עלה בידה

להתגבר על העיכוב .

' האישה הקטנה מגבעת האלוהים '  ,כפי שכונתה הנזירה קטנת הממדים  ,גילתה גם הפעם כושר

ביצוע מעורר השתאות  .בסיוע צוות מקומי  ,שהשתמש באבני גיר ממחצבה קרובה ,

76

הושלמה תוך

תריסר חודשים הקמת המנזר  ,ומיד הוחל בריהוטו  .זהו מבנה דו  -קומתי ולו גג רעפים דו  -שיפועי

על מבנה עץ  ,היוצר עליית  -גג .

מגדל פעמונים תלת  -קומתי צמוד לפינה הצפון  -מערבית של

המבנה  .קומתו העליונה של המגדל מעוטרת  ,ומעליה צריחונים דמויי חומה  .השלמת המנזר עמדה

בראש סדר העדיפויות של ז ' וזפין  ,ואליו הוזרמה מרבית הכסף  .יחד עימו עלה בידה להשלים את
בנייתו רבת השנים של בית  -המרקחת בשטח
ההבראה

;

התחתון .

אמצעיה לא הספיקו להשלמת בית -

הקמתו של מבנה הדו  -קומתי דמוי האות ח ' נסתיימה רק בשנת

בסוף אוקטובר

1914

. 1935

הכריזה תורכיה מלחמה על בעלות הברית  ,וכעבור חמישה ימים הוצאה

פקודת גירוש לכל אנשי הדת הצרפתים באוץ  .עימהם נימנו שישים ושבע אחיות ממסדר סן -

ז ' וזף .

77

בארבע וחצי שנות גלותה בצרפת הקימה ז ' וזפין מרכז מגורים לאחיות בטירה שהוענקה

למסדר על  -ידי דה  -פיאלה  ,ובמרסיי יסדה וניהלה בית  -חולים לפצועי המלחמה  .היא גם המשיכה
בפעולות הצדקה הרגילות שלה ,

ובאותה תקופה התפתחה תופעה של עלייה לרגל לשחר את פניה .

שניים מהאנשים שהגיעו אליה בשנת  , 1917בני מעמד האצולה  ,עתידים היו ללוותה בהמשך  .היו
אלה יוסף רבואה )  , ( Revoilתלמיד רפואה  ,וקצין הימייה סיירי ד ' ארגנליה
אותה מחצבה שבה השתמשו הבנדיקטינים  ,ראה לעיל  ,הערה

) . ( D ' Argenlieu

. 49

76

זו כנראה

77

לעניין גורל המוסדות הצרפתיים בארץ בזמן מלחמת  -העולם הראשונה ראה  :שילוני ( לעיל  ,הערה

. 25 - 24

 , ) 46עמ '

101

חיים גורן

ראשית תקופת המנדט  :בניית הכנסייה
ז ' וזפין ניצלה את קשריה  ,והגיעה לארץ מיד עם סיום המלחמה  ,עוד לפני שהדבר נתאפשר
לאזרחים  .באבו  -גוש מצאה שתוכן המבנים נשדד לחלוטין  .היא החליטה למהר ולהקים במקום
את הכנסייה  .סביר להניח שבהחלטה זו היה מקום רב לגילה המתקדם  .להוכחת כוונתה הנהיגה
החל בשלהי מאי

1919

תפילת מיסה שבועית על חורבות הכנסייה הביזנטית  .הארכיבישוף של

פריס  ,נציג הכנסייה והממשלה הצרפתית  ,שהנהיג פמליה נכבדה של אנשי דת  ,קידש ב  8 -בינואר
1920

את אבן  -הפינה לכנסייה  .בחותמם בספר האורחים של הכנסייה הצלבנית הוסיפו האורחים

את הפסוק

' Dei per Francos

( ' מעשה אלוהים בידי הפרנקים ' )  ,שבאמצעותו ביקשו

'

לבטא את הרגשת הקשר העמוק וההמשכיות לתקופה הצלבנית 78 .
האב א ' בובה )  (Boubetאסומפסיוניסט מכנסיית סנט  -פטר גליקנטו שעל הר  -ציון .
משולבת כיום במבנה הכנסייה  ,בתחתית העמוד הימני ( הדרומי) של האפסים .

התכנון והבנייה הופקדו בידי

רבואה הצטרף אל ז ' וזפין בשנת  , 1920ואחריו הגיעו אמו ואחיותיו

הקדישו

למסדר .

;

79

אבן  -הפינה

את כל רכושם בצרפת

האב רבואה הוסמך לכמורה בידי הפטריארך של ירושלים בשנת

ד ' ארגנליה  ,שהצטרף למסדר הכרמליטים  ,בחר גם הוא לקשור את עתידו

בארץ .

80

. 1924

בניית הכנסייה

עלתה כמיליון פרנק  -שנאספו רובם מתרומות בצרפת  -וארכה כשלוש שנים  .תוואי הכנסיה

עוקב אחרי שרידי המבנה הביזנטי  ,תוך שילובם בבניין המודרני  .באגפים שונים ברצפה שולבו
קטעי פסיפס שנמצאו שלמים  ' ,האבן המקודשת ' נמצאת ברצפת האפסיס  ,מעל לפתח הכניסה
בחזית המערבית הונחה אבן משקוף עתיקה  ,ארוכה במיוחד  ,ובעמודי האטריום שולבו חלקים
רבים שנמצאו בחפירה  .הכנסייה נחנכה בידי ל ' ברלסינה )  , ( Barlassinaהפטריארך של ירושלים ,
בטקס רב משתתפים שנערך

ב 20 -

באוגוסט

. 1924

הפסל  ,שתכנן האב בובה  ,הושלם וקודש רק

כעבור שבע שנים  .הוא נבנה כך שייראה מכל הסביבה ויעמוד כאילו הוא צופה עליה  ,מביט
לירושלים אך ראשו נוטה לאדמה כמו כדי לשמוע את תחנוניה  .י8

ז ' וזפין לא זכתה לראות בהשלמת הפסל  .היא נפטרה בשנת  , 1927נקברה תחילה בגן הכנסייה ,

ואחר הועבר קברה לחדר שמדרום לאפסים בתוך הכנסייה  .על  -אף שהשתייך לפטריארכיה ולא
למסדר סן  -ז ' וזף  ,מונה האב רבואה לאחראי לנחלה באבו  -גוש  .הוא פעל במקום כחמישים שנה ,

עד למותו בשנת . 1969

עיקר עיסוקו היה בתחום הדתי ובקיום הנוכחות באתר  .הקשרים עם אנשי

הכפר היו טובים  .כך  ,למשל  ,רפת  ,שהיתה בבעלות מסדר סן  -ז ' וזף  ,סיפקה חלב לכפר

כולו .

82

תושבים מהכפר קיבלו את הזכות לעבד קרקעות בשטח התחתון  ,מן הסתם כיוון שלמסדר לא
78

.

.

הביטוי לקוח מכרוניקה של מסע  -הצלב הראשון של גיברט מנוז ' אן  ,ראה
 . 113 - 263קק 1 . 4 ( , Paris 1879 ,

מקורות לתקופה הצלבנית אשר

HOcc

ערך :

sive orientalium

[ regni Francorum Hierosolymitani . . . , [Hannu 1611
79

2נ ( ) 1

,

.

"

 , 0 5 ! 0 Dei per Francosן 6 .ט) 3 . Bongars

ש expeditionum

בובה היה גם אחד האדריכלים של אכסניית הצליינים נוטר ראם דה  -פראנס בירושלים ומי שהעמיד גם בה את
פסל הבתולה

80

Guibertus Novigentis , GestaDei :

 . per iran ~ os- RHCבונגארס השתמש בביטוי זה ככינוי לאוסף של

והילד .

ד ' ארגנליה עלה לרגל לראשונה במאי

. 1919

במהרה פשט מדיו והצטרף למנזר הכרמליתי בבית  -לחם  ,בבוחרו

בשם האח לואי  .הוא חזר לשרת בצי במלחמת העולם השגייה  ,והגיע לדרגת אדמירל  .בשנים
כמושל הודו  -סין  ,ואז חזר סופית למנזר  .את כחפותיו השאיר למזכרת בכנסייה שעל
!8

82

! 949 - 1945

כיהן

הגבעה .

תיאור של טקס חנוכת הפסל שמור בקובץ התדפיסים על תולדות המנזר הנזכר לעיל  ,הערה . 61
ראיון עם האחות אמילי  ,מנזר סן  -ז ' וזף באבו  -גוש ,
בדצמבר

. 1983

27

במארס

; 1984

ראיון עם מחמד עארף אבו  -גוש ,

21

המוסדות המצריים באבו  -גוש

נמצאו האנשים לכך  .עם מות ז ' וזפין בטלה גם רוב הפעילות הרפואית והסיעודית  ,ועל המקום

הוטבע אופיו דהיום  -מנזר וכנסייה  ,שפעילותם דתית פנימית בלבד  .בבית  -ההבראה  ,שהושלם
בשנות השלושים  ,ובמבנה אחר ששופץ מתגוררים כיום אורחים  ,בעיקר אנשי דת המבקשים מקום
שקט למטרות התבודדות או לימודים

ומחקר .

גולת  -הכותרת במעשיו של האב רבואה היו

הפסטיוולים למוסיקה שארגן בכנסייה וסביבה החל בשנת

, 1950

אך גם הם

בטלי

לאחר מותו .

רכישת פסגת דיר אל  -אזאר ויישובה היו  ,אם כך  ,תוצאת פעילותה של נזירה אחת  ,שנטלה על

עצמה את המשימה  ,דבקה בה והפכה אותה לייעוד חייה  .היוזמה כולה נשאה מלכתחילה אופי
דתי גרידא  ,וכמעט לא עורבו בה אלמנטים לאומיים ומדיניים  .ז ' וזפין  ,והיא בלבד  ,קבעה את גודל
הנחלה  ,צורתה  ,המבנים שהוקמו בה

וייעודה .

ראויה לתשומת  -לב העובדה שמסדר אחיות

שייעודו סיעודי  -רפואי רכש שטח אך ורק במטרה לשמר אתר בעל מסורת מקודשת  .לכן הופרדה
אבו  -גוש מלכתחילה מכל שאר מוסדות סן  -ז ' וזף בארץ  .מטרה זו  ,יחד עם אופיה של המייסדת  ,הם
שנתנו לנחלה

בקריית  -יערים את דמותה .

בית ההבראה של מסדר האבות של ציון
המוסד הנוצרי השלישי באבו  -גוש שוכן בפאתי הכפר המודרני  ,מצפון  -מערב לכביש המוליך

לקיבתן מעלה  -החמישה  .זהו רכושו של המסדר שיסדו האחים האב מרי  -אלפונם והאב תיאודור

רטיסבון  .האב מרי  -אלפונס החל בפעילותו בירושלים בשנות השבעים של המאה הי " ט  .תחילה
הקים את המנזר ואת בית  -היתומים של מסדר הנזירות האחיות ציון בוויה דולורוזה  .בשנת

1876

רכש שטח מחקן לחומות  ,והחל לבנות עליו מנזר לאבות ובית  -ספר  .בנייתם של אלה הושלמו רק

כעבור תריסר שנים בידי יורשו .

83

אנשי המסדר חיפשו לעצמם ולחניכיהם מקום הבראה ומרגוע מחקן לירושלים  .בידינו עדויות
שכבר בשנת

1905

נמצאו אנשי רטיסבון במשא  -ומתן עם נכבדים מהכפר אבו  -גוש על רכישת

חלקת קרקע  .כסוכניהם כשטח שימשו הבנדיקטינים  ,שהכירו היטב את התושבים ומנהיגיהם  .לכן
נמצא על המכתבים את חתימותיהם של האב רפאל והאב

אלכסנדר .

84

שיתוף  -פעולה זה נמשך גם

מאוחר יותר  ,אחרי שאנשי רטיסבון התיישבו בפועל בכפר  .מהתכתובת עולה שתהליך הרכישה
נתקל בקשיים שונים  .בעדות הראשונה על המשא  -ומתן  ,משנת  , 1905מדובר בחלקה נטועת זיתים

ששטחה כהקטר אחד  ,השוכנת בסמוך לדרך לכפר  -בידו  .השיח ' המקומי נזקק לכסף על  -מנת
לשחרר את אחיו מחוכת השירות הצבאי ,

ולכן העמיד את הקרקע למכירה .

85

העיסקה הושלמה רק

כעבור חמש שנים  ,בידי יוסף דרויש  ,האב  -האחראי של מסדר האבות ציון בירושלים  .הצרפתים
הסכימו שהבעלים הקודמים יהיו זכאים ליהנות מיבול הזיתים במשך מספר

83

.

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  :ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
' מנזר סן  -פייר דה  -ציון רטיסבון בירושלים '  ,גורן ושילר ( לעיל  ,הערה

84

17

0 fitaison de Je'rusalem ,ן hisrorigues sul -

בארכיון מנזר רטיסבון

85

 , ) 65עמ '

שנים .

86

; 390 - 388 , 193

צ ' שילוני ,

. 141 - 137

 Que/guesתדפיס  ,לא חתום ולא מתוארך  ,השמור

בירושלים .

ק104

מכתב מהאב רפאל  17 ,בינואר  ; 1905מכתב גריאדור  5 ,בספטמבר  . 1905המכתבים שמורים בארכיון מנזר

רטיסבון .
86

ראה :

התדפיס על תולדות המנזר ( לעיל  ,הערה

המכתב שמור בארכיון מנזר

רטיסבון .

 , ) 84עמ ' ; 17

מכתב מהאב הראשי  ,ירושלים 25 ,

באפריל . 1910

חיים גורן
אנשי רטיסבון הרחיבו את נחלתם

על  -ידי רכישת חלקות קטנות שגבלו בה  ,בין היתר כתשלום

עבור עבודות שביצעו בבית היתומים בירושלים לפי הזמנת תושבים מאבו  -גוש 87 .
שטח בן  13 , 876מטרים רבועים  ,עליו גדלים עדיין מרביתם של  31עצי  -הזית המקוריים .
מצטיינת בנוף הנשקף ממנה  ,ובאקלים נעים וממוזג  .הבניין המרכזי בשטח הוא מבנה מסיווי חד -
קומתי ולו גג רעפים  ,בעל ארבעה שיפועים  ,וקירות עבים כפולים  89 .אלה בנויים מאבני גוויל
מסותתות בפניהן החיצוניים  ,וביניהן שפוך מילוי  .מתחת למבנה בור מים  ,בחלקו חצוב  ,שהיה

כיום ברשותם
88

נחלתם

צורך חיוני בכל פעולת בנייה בתקופה הנדונה  ,שכן בו אגרו בחורף את מי הגשמים ששימשו
לבנייה

בק "ן .

ומיישור סלע

בור זה נסתם בשנת

היסוד .

90

. 1968

מתחת למבנה קיים גם מרתף גדול  ,שנוצר מחציבה

על ייעודו של הבניין מעיד מבנהו הפנימי  :מסדרון מרכזי חוצה אותו לכל

אורכו  ,ומשני צדיו שורת חדרים  .מבנה זה אופייני למוסדות המיועדים להארחה ולאכסון אורחים
לתקופות

קצובות .

לא עלה בידינו למצוא עדות ישירה לתאריך הקמת המבנה  .האב יוסף שטיאסני
מנזר רטיסבון כיום  ,טען שבנייתו החלה רק בשנת , 1922

ן9

( 1ת) 51115

ראש

אך נראה שהוא טעה  .המבנה לא היה

קיים לפני הרכישה  ,שכן אין הוא מוזכר במסמכים העוסקים בה  ,וחזקה על מבנה בשטח שהיה

מעלה את מחירו  .יתר  -על  -כן  ,סגנון הבנייה והעקרונות שביסודו דומים ביותר לאלו שהיו נהוגים
על  -ידי אנשי רטיסבון בירושלים  .בארכיון המנזר בירושלים נמצאים שרטוטים ראשוניים של מבנה
דומה ושל מבנה מוצע  ,ולידם אומדן עלות הבנייה בסך
מעיד על כך שבשנת

1917

22 , 000

פרנק לשתי קומות  .מסמך נוסף

כבר היה האב דרויש ' דייר בבית הכפרי שלנו

נראה בבירור בתצלום  -אוויר גרמני משנת . 1918

93

באבו  -גוש ' .

92

המבנה

מכל אלה נראה שיש לתארך את בנייתו לשנים

 , 1914 - 1910שכן אין להניח שנבנה במהלך המלחמה  .יתכן שהאב שטיאסני כיוון בדבריו לתוספות
השונות למבנה  ,או אולי למבנים אחרים שהוקמו בשטח  ,כאותה קפלה קטנה שעמדה מאחורי
המבנה המרכזי או מבני משק החי שבו טיפלו התלמידים שהגיעו מירושלים לנפוש במקום
בחודשי הקיץ  .מבנים אלה נהרסו ברובם במשך השנים  .מכל המבנים הקיימים כיום בשטח רק
המבנה המרכזי גילו מעל עשרים וחמש

שנה .

94

ידוע לנו בבירור שהמקום אכן שימש אתר נופש  ,אך אין בידינו פרטים על עיסוקם של השוהים
בו  .יש עדות  ,למשל  ,על כך שבאחת משעות הפנאי הרבות מצאו ' הפנסיונרים של בית  -הספר של

רטיסבון ' בשטח הנחלה קבר חצוב בסלע  ,ניקוהו ובדקוהו בהדרכת הארכאולוגים מבית  -הספר

87

מכתבים שונים השמורים בארכיון מנזר רטיסבון  ,וכן סדרת מסמכים העוסקת בתביעה שהגיש דרויש בשנת
 1931כנגד דאוד

ועבדאללה אבו  -גוש  ,שהתחייבו לשלם בקרקע תמורת עבודות נגרות שבוצעו בביתם בידי אנשי

רטיסבון בשנת  , 1917ולא עמדו
88

קושאן מנדטורי מן

ראה

ה 30 -

בהבטחתם .

באפריל

, Certificate of Registration , 1944

המסמך שמור בארכיון מנזר

רטיסבון .

 * 1ל) ן

קובץ התדפיסים על תולדות המנזר ( לעיל  ,הערה

. 17

89

ראה

90
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עותק שמור כאוסף תצלומי  -האוויר במחלקה

המרסדות הנרצריים באבר  -גוש

הצרפתי .

 גוש95

אולם אנשי המסדר שישבו בירושלים התקשו לשמור על שלמות רכושם באבו

ולעמוד בהוצאה הגבוהה שדרשה החזקתו  .המקומיים נהגו ליטול ציוד ואף לעבד חלקות ואז
לטעון לחזקה עליהן  .כתוצאה מכך הוחלט להשכיר את המוסד  .מאז
בשטח ובמבנים גופים שונים למטרות

לחקלאות בע " מ '  ,בשנת

בשנת

, 1950

1946

שונות .

ועד היום השתמשו

1935

הם הושכרו תחילה ל ' יכין  ,חברה שיתופית

עברו לרשות יזם פרטי מירושלים  ,קיבצן מעלה  -החמישה קיבלם

וכיום פועל בהם מוסד ' ידידה ' לחינוך מיוחד

ולשיקום .

סיכום
מאמר זה הוקדש בעיקרו להבהרת תהליך ההתיישבות הנוצרית באבו  -גוש  ,שהתרחש כולו ברבע
האחרון של המאה הי " ט וברבע הראשון של המאה הנוכחית  .בסיפורה של התיישבות זו ניתן

למצוא כמה וכמה יסודות ותהליכים האופייניים לפעילות הנוצרית  -האירופית בארץ בשלהי
התקופה העות ' מאנית  .למעשה  ,נמצאים בתחומי הכפר שני אתרים בעלי מסורות מקודשות ,
שמקורן בתקופות

שונות .

אתרים אלה  ,שהתקדשו והפכו למקום פולחן ותפילה  ,שמרו על

רציפות והמשכיות היסטורית  .אמנם המסורות שיוחסו להם שונו  ,התחלפו  ,או נשכחו לתקופה זו

או אחרת  ,אך הן לא נעלמו לגמרי  .זיהוים המחודש של האתרים על  -ידי חוקרי הטופונומיה ,
המקראית וההיסטורית  ,במאה הי " ט  ,הוא שהוביל לרכישתם המחודשת על  -ידי גופים דתיים

נוצריים .
אין זה  ,כמובן  ,מקרה ששלושת המוסדות שהוקמו בכפר היו צרפתיים  .המסדר הבנדיקטיני ,
שהוביל בהתיישבות זו  ,סלל את הדרך לשני המסדרים

הבאים .

השפיעו כאן לא רק המוצא

המשותף  ,אלא גם כל המשתמע ממנו  ,כמו הרקע החינוכי והתרבותי  ,השפה  ,המנהגים  ,הדת

ועוד .

ארן המוצא המשותפת היתה גורם רב  -חשיבות בהתיישבות המחודשת של בני אירופה הנוצרים
בארץ ובקביעת

פריסתה .

ניתן למצוא בהתיישבות הנוצרית באבו  -גוש אלמנטים נוספים האופייניים לפעילות האירופית

בארץ  .ניתן לפגוש שוב ושוב אותה תלות באנשי מעשה  ,ביזמים  ,בעיקר אנשי דת  ,שרק בזכותם
מתממשות הרכישה והבנייה  .הנכס הראשון בכפר נרכש בדרך של משא  -ומתן דיפלומטי  ,ולכן הוא

שייך לממשלת צרפת  ,שהקפידה כל העת לתת לו אופי צרפתי  -לאומי
המקודש  ,נרכש על  -ידי מסדר דתי על  -מנת להתיישב בו ולשמרו

השלישי  ,שטח קרקע ללא משמעות דתית  ,היתה חילונית

;

;

הנכס השני  ,האתר

מטרת ההתיישבות בנכס

לחלוטין .

בהתיישבות הנוצרית באבו  -גוש בא לידי ביטוי תהליך נוסף שהתרחש בארץ  -ישראל של המאה
הי " ט  .המדובר בהיאחזות הנוצרים  ,בעיקר באמצעות מוסדות דת  ,באתרים הנמצאים מחקן לערים
המרכזיות  .עד לאמצע המאה היו מוסדות הדת הנוצריים באוץ מרוכזים בעיקר בגוש ירושלים -

בית  -לחם ובסמוך לערים

אלו .

הפרנציסקנים  ,שכבר ישבו בארץ

בנוסף לכך פעלו רק מעט מנזרים ואכסניות  ,בעיקר משל
כ 500 -

וברמלה לתועלתם של עולי  -הרגל

95

97

 .ק , 30 ) 1921 ( ,

שנה  ,וכן המנזר הכרמליתי בחיפה ; האכסניות נבנו ביפו

לירושלים .

, RB

רק בשנות החמישים של המאה הי " ט החלו

F. M . Abel , ' Ddcouverte d 'un tombeau antique 4

'

Abou -Ghdch

( ' 10

חיים גורן
מתרחשות התמורות המודרניות ; קצב הרכישה והבנייה של הנוצרים בארץ הלך וגבר ככל

שהתקרבה המאה לסיומה  ,וגרעיניה של ' התפשטות זוחלת ' זו בלטו לראשונה בעיקר בירושלים

ובנצרת  .תהליך היציאה הנוצרית אל מחצן לחומות העיר העתיקה החל לבוא לידי ביטוי במפעלי

הבנייה הגדולים החלוציים בשנים . 1866 - 1856

עם התרחבות התהליך והאפשרות שנפתחה בפני

אנשי אירופה להתיישב בשטחים נוספים באוץ  ,לאחר שמספר גורמים הקלו על הנוצרים לרכוש
קרקעות ולבנות באתרים שונים ברחבי הארץ  ,שוב לא הוגבלה התיישבותם

ל3 - 2-

ערים

בלבד .

המירען שהתנהל במהלך המחצית השנייה של המאה הי " ט בירושלים  -התחרות בין הכוחות
האירופיים והנוצריים לרכישת שטחים  ,לבנייה מונומנטלית  ,להאדרת הרושם ולהגברת ההשפעה

 -החל עתה להתפרס על פני כל שטחה של ארץ  -ישראל  .התהליך לא פסח  ,כמובן  ,גם על

הכפרים באזור ירושלים  ,שבהם אתרים מקודשים לנצרות .
לפנינו שלושה מוסדות נוצריים שנרכשו והוקמו במשך כחמישים שנה בתחומי הכפר אבו  -גוש .
מסיפורם ומתולדותיהם ניתן להקיש לגבי התהליכים שאירעו בארץ בשלהי התקופה העות ' מאנית .
ניתן לראות בהם דגם לסוגים שונים של היאחזויות נוצריות  ,דתיות ולאומיות  ,בארץ  ,וכן דוגמה

בולטת להתיישבות נוצרית בתוך כפר שאוכלוסייתו כולה מוסלמית .

106

רכישות הקרקע ושימושיה באזור אבו
(  873ו

-

ענש

 948 -ו )

יוסף גלס

הקדמה
החל בשלהי המאה

הי " ט חלו שינויים בבעלות על הקרקעות באזור הכפר אבו

 -ע ' וש

;

מבעלות

בלעדית של תושבי הכפר  ,בתחילת תקופה זו  ,עברו הקרקעות  ,בסוף תקופת המנדט הבריטי ,

לבעלות של סקטורים שונים של אוכלוסיית ארץ  -ישראל  .תהליך השינוי נבע מרכישה של משבצות
קרקע באבו  -ע ' וש על  -ידי גורמים יהודיים ונוצריים  ,רכישה שנעשתה בשיתוף  -פעולה

עם הבעלים .

עקב תהליך זה חל שינוי ניכר בשימושי הקרקע  -הל הקרקעות שעברו לבעלות חדשה והן אלה

שנותרו בבעלות תושבי הכפר  .השינויים בשימושי הקרקע לא היו מקריים

;

הם נבעו מתהליך

ההחלטה של הבעלים  .ההנחה היא שהון ועבודה  ,שהושקעו בעבר  ,לא יינטשו אם אין הדבר כדאי

או הכרחי  .הבחירה בשימושי הקרקע היא אפוא תמרון של הבעלים בין הון לעבודה  ,לשם הגדלת
ערך נכסיהם  ,והם ימכרו את קרקעותיהם כאשר יעריכו שהרווח ממכירתן עולה על הרווחים

הצפויים מהמשך עיבודן .

ן

במאמר זה נבחן את תהליך העברת הבעלות על הקרקע ואת השינויים בשימוש בקרקע באזור

שמסביב ליישוב הקבע של אנשי אבו  -ע ' וש  ,בקריית אל  -ענב  .הדיון יתחלק לשתי תקופות
התקופה העות ' מאנית המאוחרת ותקופת המנדט

הבריטי .

הבעלות על הקרקע והשימוש בה במאה הי " ט

התוהו  -ובוהו הפוליטי  ,ששרר בסנג' קים הדרומיים של וילאיית דמשק  -נבלוס ( שכם )  ,ירושלים ,
יפו  ,רמלה ועזה  -במאה הי " ח ובתחילת המאה הי " ט  ,נבע מחולשתה של הממשלה המרכזית

ומעליית כוחן של סיעות המן יהקיס

והתגברות השפעתן  .אבו  -ע ' וש תפס מקום מרכזי בהנהגת

סיעת הימן  ,והודות לכך הפך להיות המושל בפועל בהרי  -יהודה ובשפלה  .תושבי ישוב זה שלטו
בעורק התחבורה העיקרי בין שפלת  -החוף לירושלים  ,והטילו אגרות על אנשים וסחורות שעברו
מחקר במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה

*

מאמר זה הוא הרחבה של עבודה שכתבתי בשנת  1984בקורס מחנה
העברית בירושלים  .ברצוני להודות לצוות המדריכים  ,פרופ ' רות קרק  ,ד " ר ריכב רובין וד " ר צבי שילוני וכן

למשתתפים בקורס על העזרה  ,התמיכה והסבלנות .
1
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בדרך זו  .שליטתו של אבו  -ע ' וש על אדמותיו ועל תושביו של אזור הרי -יהודה והשפלה החלה

באזור .

לפחות באמצע המאה הי " ט  ,עקב חיזוקו של השלטון העות ' מאני

2

היקפו וגבולותיו של השטח שהיה בשליטת אבו  -ע ' וש  ,כמו גם טבעה המדויק של השליטה בו ,

אינם מוגדרים היטב  .לפי חדד  ' ,הם שלטו על אזור נרחב באזור ההר של יהודה ושומרון בין עזה

וירושלים ' .

3

תיאור זה חסר את הגדרת המושג ' לשלוט '  ,היכול להתפרש כבעלות מוחלטת  ,כזכות

לקבל שיעור מסוים מהגידולים בתמורה להגנה  ,או  ,מה שסביר יותר להניח בהקשר הנתון ,
כהשפעה פוליטית ובטחונית  ,שנבעה מעמדת ההנהגה של אבו  -ע ' וש בסיעה הימנית

באזור .

לא נותר שום רישום רשמי וסדור של תולדות אבו  -ע ' וש מהתקופה העות ' מאנית  .בידינו רק
תיאורים חלקיים  ,המציינים את מיקומם היחסי של השטחים ואת היקפם  .עימות מקורות אלה עם
מקורות מתקופת המנדט הבריטי ועם מחקרים ותיאורים בני זמננו מאפשר בהחלט לצייר את אזור
השליטה של הכפר אבו  -ע ' וש

במפה .

מתברר כי אבו  -ע ' וש שלט על שטחים נרחבים בין עמק -

איילון ליישוב הקבע של אבו  -ע ' וש בקריית

אל  -ענב .

4

שימושי הקרקע בתקופה העות ' מאנית המאוחרת היו המשך לשימושי הקרקע המסורתיים
מתקופות

כאדמותיו של כל יישוב כפרי חולקו השטחים הנרחבים של קריית אל  -ענב

קודמות .

לשלוש קטגוריות  -שטחי מגורים  ,שטחי חקלאות ושטחים שאינם בשימוש ( שטחי

הפקר) .

חלוקת הקרקעות לשלוש הקטגוריות הללו תלויה בשיקולים היסטוריים  ,פוליטיים  ,כלכליים ,
טכנולוגיים

וגאוגרפיים .

שטחי החקלאות היו הן באזור ההר והן באזור השפלה  ,וההבדלים באקלים  ,בטופוגרפיה  ,בטיב
הקרקעות ובסוגיהן וניצול היתרונות היחסיים של כל אזור הניבו תפוקת גידולים מגוונת  .באזור
ההר גידלו זיתים  ,גפנים  ,תאנים וירקות  ,וגידולים אלה דרשו עבודה אינטנסיווית  .באזור השפלה
גידלו תבואות  ,כגון

:

חיטה  ,שעורה  ,שומשום ודורה  ,ובנוסף גם מלונים  .גידולים אלה צורכים

פחות משקעים ופחות עבודה ונוכחות חקלאית  ,ועל כן ירדו תושבי אבו  -ע ' וש לשפלה רק לחודש
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או לחודשיים  ,בעונות הזריעה והקציר  .בנוסף לכך  ,רעו התושבים צאן ועיזים בהר ובשפלה  ,ונדדו גרעין
ן

השנה .

מאזור לאזור לפי עונות

הכמר קריית אל
 -העולם

ענב למני מלחמת
הראשונה

5

המקורות מהמאה הי " ט אינם מרבים בתיאור נושא החקלאות  ,אך אבו  -ע ' וש נזכר בתיאורים
רבים יחסית בספרות הנוסעים המערביים  ,וזאת בשל מיקומו על הדרך הראשית מיפו

לירושלים .

מרבית הנוסעים שתיארו את אבו  -ע ' וש הזכירו בתיאוריהם מספר סוגי גידולים  -מטעי זיתים ,
תאנים  ,רימונים וכרמים ולעתים משק חי  ,שכלל צאן ,

בקר ועיזים .

גם דגנים ( בעיקר חיטה )  ,כותנה

וירקות .

הכנסייה הצלבנית  ,וחלקם -

בין עצי המטעים הצעירים .

7

6

במספר תיאורים נוספו על אלה

חלק מהירקות גודלו בשלחין  ,ממי המעיין שנמצא תחת

הנוסעים האירופים נהגו לעבור ליד הכפר  ,ולעתים רחוקות סטו מהדרך וירדו לבקר בכנסייה
הצלבנית  .לא היה להם עניין בחקלאות  ,ולכן הזכירו רק כבדרך  -אגב את הגידולים הבולטים
עונת נסיעתם השפיעה על התיאורים

;

בחורף הזכירו פחות גידולים מאשר

בקמן .

לעין .

מתיאוריהם

אפשר להפיק מידע על עצם קיום הגידולים  ,אכל לא על תמורה והתפתחות במשק

החקלאי .

בתקופה העות ' מאנית היה המשק החקלאי באבו  -ע ' וש משק מסורתי אך לא אוטרקי  .הכפר ייצר
עודפים ושיווק אותם

בירושלים .

אלתכת אן פין  ,אשת הקונסול הבריטי בירושלים בשנים
לעיר :

 , 1862 - 1845תיארה הספקת פירות וירקות

' הירקות גודלו בעמקים בסביבות ירושלים

והובאו על  -ידי נשים בסלים גדולים  .עיבדו ענבים על מדרגות ההרים סביב אותם כפרים
 ,השפעתם של גורמים
5

 . 49 - 56קק  ; 11 . Efrat 8 ) 11 . Orni , Geography oflsrael,, Jerusalem 1966 ,א ' אפרת ,
גיאוגרפיים כתכנון הפיסי של איזור ירושלים '  ,עבודה לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה

6

העברית בירושלים  ,ירושלים  , 1963עמ ' . 1 ! 5 - 1 ! 1
לימן ' ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 434וכן  :ש ש ~  frigueאש -AbbassiIוש
11 . 11 . Kitchener , fitemoirs

.

"

נ

",

'

~
03 - 1807 , Paris
 . 113 ; C . R. Conderק 1814 ,

"

Asie ,pendant les anne'es 7

 . Seetzen , Reisen durch Syrienנ  . 18 ; )7 .ק of ~he Survey of Western Palestine , 111 , London 1883 ,

" . . . ,שחריטיו

 Morgenland , 11 ,צח Tobler , Lustreise

.ז

 . Guirin ,ץ ;  . 188ק . . , 1 , London 1822 ,

""

"

7

Voyages: d AIiBey

,

1 -Abbassiט 4 ! ! Bey

/

;  . 65 - 66קק 11 , Berlin 1854 - 1859 ,
ע 1ן0ונ  . 40 ; W . R. Wilson , Travelsin theק Zdrich 1839 ,

"

Paldstina ,

 . 293ק  / Judei , 1 , Paris 1868 ,ש  Nordש  ! /ש  Terre Sainte: Je'rusalemב !
תיאור המוסיף גרעינים וכותנה ראה  :ם 3 . . Buckingham , Travels ~among the 4 06 Tribes. . including
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,

 . 172 - 173קק  . . . , London 1825 ,םשצ

המוסיף חיטת ותמרים

ראה 0 :שז
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 . 222ק Palestine , London 1851 ,
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י

H . B . W . Churton , Thoughts

.

תיאור המוסיף תמרים וירקות בשלחין ראו  :מ " א רוג ' רס חיי

יום  -יום בארן  -ישראל ,תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ ' , 19 , 18
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1

יוסף גלם

שבסביבות ירושלים והביאו לשוק על  -גבי
שהתגורר בירושלים בשנים

חמורים ' .

הכומר פרדיננד קריסטיאן איוולד ) , ( Ewald

8

תיאר את שיווק הירקות

, 1844 - 1842

בירושלים :

בחזית הארמון [ מצודת דוד בירושלים ] יש רחבה המשמשת כשוק פירות וירקות  .מראה

רחבה זו הוא מיוחד במינו  .כל בוקר נאספות נשים מבית  -לחם  ,בית  -שאן  9 ,עין  -כרם ,
ליפתא  ,קריית אל  -ענב  ,סילון ומקומות אחרים עם יבולי גניהן ושדותיהן  ,שלפי המסורת
הן יכולות למכור אך ורק לירקני

העיר .

0ן

אבו  -ע ' וש היה חלק ממרחב העורף החקלאי של ירושלים  ,שסיפק לה יבולים טריים  .החקלאות
היתה ענף התעסוקה העיקרי של אוכלוסיית
היישובים השייכים לאנשי אבו  -ע ' וש היו

הכפר בתקופה הנדונה .
באזור ההר ובשפלה  .יישוב הקבע קריית אל  -ענב

נוסד  ,לפי המסורת  ,במאה הט " ז  .היישוב שהקדים אותו היה בשפלה  ,אבל הוא נהרס ואוכלוסייתו
נשחטה  .נכדו של הניצול היחיד חידש את ההתיישבות בכפר והקים את קריית

אל  -ענב .

] ן

מלבד

סיבות היסטוריות אלו קבעו את מיקומה של קריית אל  -ענב מספר גורמים נוספים  :מקורות המים ,

מקורות פרנסה ומחיה ותנאי בטחון  .היישוב נהנה גם מעובדת מיקומו על עורק תחבורה ראשי  ,על
דרך

ירושלים  -יפו .

צורת הכפר היתה

מגובבת .

הכפר היה בנוי בצפיפות אבל מחולק לגושים  ,שגבולותיהם

מוגדרים על  -ידי סמטאות צרות ופתלתלות  .צורכי ההגנה הותירו את חותמם על מבנה הכפר
בהפניית בתיו כלפי פנים  .הבנייה הצפופה והמגובשת  ,עם חומות סביב לחצרות  ,כמעט בלי פתח

החוצה  ,יצרה כפר מבוצר  ,המוגן מהתקפת אויבים  .לפי הרשימה שקיבל סוצין מאנשי הסראיה
בירושלים  ,היו בכפר  148 ,בתים  ,בשנת  . 1870סך  -כל שטחו של יישוב הקבע של אבו  -ע ' וש בקריית

אל  -ענב בסוף התקופה העות ' מאנית לא עלה על

דונם  .במאתיים השנה לאחר הטבח גדל הכפר

30

אבו  -ע ' וש  ,צבר כוח  ,והגיע לשליטה בהר ובשפלה  .בשפלה היו לאנשי אבו  -ע ' וש מספר יישובי -

בת ויישובים זמניים  ,ששימשו מקומות יישוב לעודפי האוכלוסייה בהר ומגורים עונתיים
לחקלאים  ,במשך זריעת שדותיהם בשפלה וקצירת היבולים  .במספר יישובים התגוררו גם אריסים ,

שעיבדו את השטחים שהיו בבעלות אנשי אבו  -ע ' וש  .היישובים היו פזורים באזור השפלה
וממוקמים על אתרי יישוב קדומים  ,המצוינים במפות

8

9

10

ראה

 . 321 - 322 :קק the Holy Land, London 1866 ,

, Home

ממץ

E. A .

במקור מופיע  , Betshaanולא ברור לאיזה יישוב הכוינה  ,אך קרוב לוידאי שלא

ראה
53

11
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כח ' רבות .
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.

 city of' Jerusalem During the Years 1841 :שא

 .ע  2844 , London 1845 ,אח0

,

,

ח ! ~ Misslonary Id~ bours

לביתשאן  -שאן .
-0

1 : . )[ . Ewald ,

1843 ,

ראיון עם חאג ' מוסא אבו  -ע ' וש  ,לעיל  ,הערה  ; 4פין ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' 140

; 141 -

גרוסמן ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ ' . 9 - 5
1 10

12

מ ' ברור  ' ,זחילה והתפרסות של כפרים ביהודה ושומרון '  ,א ' שמואלי  ,ד ' גרוסמן ור ' זאבי ( עורכים )  ,יהודה
ושומרון
ה 70 -

:

פרקים בגיאוגרפיה יישובית  ,ב  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

של המאה הי " ט '  ,קתדרה ,

וכן 44 :

36

( תמוז

; 372 - 367

תשמ " ה )  ,עמ ' ; 89 - 85 , 75 - 73

" בן  -אריה  ' ,סנג ' ק ירושלים בשנות

קונדר ( לעיל  ,הערה

 , 111 , ) 6עמ ' ; 18

 .ק  Government of Palestine , Village statistics , Jerusalem 1938 ,ךלתלן  :סקר

 . 25ק Vi/lage starisrics , Jerusalem 1945 ,

ולהלן :

סקר

. ] 1945

; ] 1938

idem

קרקע ושימושיה באבו  -ע ' וש

שינויים

בבעלות על הקרקע בשנים

873ו 7 -ו9ו

השינויים בבעלות על הקרקע שנסקור להלן אינם רבים ; הם נוגעים לאזור קריית אל  -ענב  ,ועיקרם

העברות קרקע לבעלות זרה  .אין בידינו מידע בנושא מכירת אדמה והעברת בעלות בין תושבי
הכפר לבין עצמם  .עסקות אלה נרשמו בחלקן בטאבו  ,אך ספר רישום זה נהרס במהלך מלחמת -

העולם הראשונה

תחומים

:

וחלקן לא נרשמו כלל  .המניעים לביצוע ההעברות שנפרט הם משלושה

;

אידאולוגיים ואישיים או

פרטיים .

שלוש קבוצות נוצריות רכשו קרקע בסביבות קריית אל  -ענב  .הנוצרים ראו בקריית אל  -ענב

מקום הקשור לקריית  -יערים  ,מקום משכנו הזמני של ארון  -הברית ( שמואל א  ,ז א  -ב )  ,ולאמאוס

מקום הופעתו של ישו לאחר תחייתו ( לוקס

עזיז

( ) 1876 - 1861

שסביבה  .בנוסף

כד יג ) .

בשנת

1873

נתן הסולטאן העות ' מאני עבד אל -

לממשלת צרפת  ,במתנה  ,את הכנסייה הצלבנית הסמוכה לכפר ושטח מלבני

.

ל4 8 -

דונמים אלה קנתה ממשלת צרפת חלקות נוספות  ,ששטחן

.

22 5

דונם  ,באזור

שבין הכנסייה לבין דרך ירושלים  -יפו  .נכסים אלה הועברו לבעלותו של המסדר הבנדיקטיני בשנת

. 1901

מסדר אחר  ,מסדר סן  -ז ' וזף של ההתגלות

) ( Les Soeurs de 5 ) . Joseph de l 'Apparition

t

רכש בשנת  1903שתי חלקות  -האחת על הגבעה דיר אל  -אזאר מעל הכפר  ,שם בנו את הכנסייה
של גבירתנו של ארון  -הברית )  , Notre Dame de l ' Arche d ' Allianceוהאחרת ממזרה לכנסייה

הצלבנית  .במשך השנים רכשו אנשי המסדר חלקות נוספות  ,והשטח שבבעלותם הגיע

.

ל 70 96 -

דונם  .הקבוצה השלישית  ,מסדר רטיסבון  ,או מסדר פייר הקדוש של ציון ( מ, ) 5 ) . Rerre de 510

.

רכשה 31 88

דונם בשנת

. 1910

3ן

לקראת סוף התקופה העות ' מאנית התעוררה בקרב חוגים יהודיים התעניינות ברכישת קרקעות

לבין ירושלים .

בקירבת ירושלים  ,וזאת מתוך רצון ליצור רצף טריטוריאלי יהודי בין שפלת  -החוף
משנת

1910

ועד לפרסן מלחמת  -העולם הראשונה ניסתה חברת הכשרת היישוב לרכוש חלקות

בקירבת אבו  -ע ' וש  .החברה התעניינה בגוש הקרוי ' דלב '  ,השוכן על יד עין אד  -דלב  ,הנקרא כך על -
שם החורשה הסמוכה של עצי הדולב

( orientalis 1 .

. (Plantanus

בנובמבר

1910

נחתם חוזה בין

ארתור רופין לבין המוכרים  ,עבדאללה אפנדי אבו  -ע ' וש ועבד אל  -חמיד אפנדי אבו  -פטרש  ,ובו
התחייבו המוכרים למכור לא פחות מ  3 , 000 -ועד

6 , 000

דונם בגבולות המוזכרים בחוזה  .רק לאחר

שנה וחצי  ,בסיומו של משא  -ומתן ממושך  ,הוגשה בקשה לרשום את הגוש בטאבו  .חברת הכשרת
היישוב המשיכה במגעים עם בעלי הגוש ועם פקידי השלטון העות ' מאני  ,אך רק אחרי הפניית

בקשה למועצה המלכותית בקושטא הצליחה לקבל אישור סופי לרישום הגוש בטאבו  .בסופו  -של -
דבר נרשמו רק

1 , 839

דונם  ,אם  -כי המוכרים התחייבו לספק עוד

פרשת הרכישה הגיעה לסיומה רק בתחילת

. 1914

1 , 200 - 1 , 000

4ן

דוגמה להעברת קרקע לצרכים פרטיים היא החלקה שרכש בשנת

13

1909

פדאללה אבן חנה

ח ' גורן  ,המוסדות הנוצריים באבו  -גוש  ,חיבור סיכום למחנה מחקר בגיאוגרפיה היסטורית  ,המחלקה
לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
European

The

Palestine :

 . 362 - 365קק 0 . 4 ) 1984 ( ,מ
14

דונם בתוך

שנה .

,

 , 1984עמ ' 27 - 9

Nineteenth -Century

תן

Hisrorical Geography , lO

,

( עתיד להתפרסם

Landownership
0

בקתדרה ) ;

Of

Patterns

היער והיעור בישראל  ,רמת  -גן

' Changing

Influence ' , Journal

ר " ר א ' רופין  ,ירושלים אל הלשכה הראשית של הקק " ל  23 ,בספטמבר  , 1920אצ " מ  ,קק " ל , 5
 , 1970עמ ' ; 91 - 88

וכן

Kark , :

.ת

תיק

; 1574

ך

ופן ,

לפירוט ההעברה לקק " ל ראה התכתובת בין חברת הכשרת

היישוב לקק " ל  ,אצ " מ  ,תיק דילב . ] 18 / 82 / 1 1920 / 21

י

ך ך

אדמות קריית  -ענבים
מצפון לאבו  -ע ' וש

( ) 1921

מארגם )  , ( Marroumסגן הקונסול הגרמני בארץ  -ישראל והשגריר העות ' מאני במקורו  .שטח
החלק היה  600דונם  ,בקירוב  ,ומארום קנה אותה מתושבי אבו  -ע ' וש במטרה להקים בה בית ,
וסביבו נטע גפנים ועצי  -פרי 5 .י
דוגמאות אלה מצביעות על שינויים בבעלות על הקרקע  ,אך הן בגדר מקרים בודדים  ,ואינן
מסמנות מגמה

כללית .

לקראת סוף התקופה העות ' מאנית לא חלו שינויים רבים בבעלות על

הקרקע  .רוב אדמות קריית אל  -ענב נותרו בידי תושבי הכפר .

וטונויים בבעלות על הקרקע בשנים

1917 - 1948

לאחר הכיבוש הבריטי של ארץ  -ישראל חלו שינויים בדרך החיים ביישוב אבו  -ע ' וש  .המשק בכפר
סבל ממאורעות

1 12

המלחמה .

השילוב של גיוס חובה  ,גירוש תושבים ומגיפות הביא את ענף

החקלאית בכפר לסף התמוטטות  .התשתית החקלאית הושמדה בחלקה כדי לענות על צרכים

15

תכתובת בנושא ריב על קרקע  ,מרום ואלישר נגד סלים עבדל קדר ושות '  ,גנזך  ,חטיבה  , 23תיק

עם משה אלישר מיום

2

בדצמבר . 1984

; 20 / 35 / 2

ראיון

קרקע ושימושיה באבו  -ע ' וש

צבאיים  :עצי -זית ויערות נכרתו לשם הפקת אנרגיה  ,התבואה הופקעה על  -ידי הצבא  ,ורוב בעלי

-

החיים נעלמו כתוצאה מהפקעות או ממגיפות  .בשנים הראשונות של השלטון הבריטי החלה

כלכלת הכפר להתאושש ואף להתפתח  .אז החל בכפר המעבר ממשק מסורתי למשק מודרני  .היה
זה מעבר מדרך חיים חקלאית לתעסוקה בעבודה
אך בצדו גם את האפשרויות להפסדי

הון .

שונה  ,המגדילה את ההזדמנויות לרווח פיננסי ,

6ן

אחרי מלחמת  -העולם הראשונה חלו מספר שינויים בבעלות על אדמות אבו  -ע ' וש  .ניתן
להצביע על שני גורמים לשינויים אלה  :האחד  ,חוקי הקרקעות שהתקינה הממשלה המנדטורית ,
כגון

:

חוק רישום קרקעות  ,הסדר הזכות לקניין קרקעות  ,תקנות העברת קרקעות והקצאת ייעודי

שטחים

והאחר  ,הביקוש הרב לקרקעות בסביבת קריית אל  -ענב שהתעורר בקרב

( נתנת; ) 20

היהודים .
למן חקיקתו של חוק הקרקעות העות ' מאני  ,בשנת  , 1858נוהל בארץ  -ישראל רישום קרקעות

( טאבו) .

עם הכיבוש הבריטי של הארץ הושמדו חלק מספרי הרישום העות ' מאניים ואחרים אבדו ,

והדבר גרם לתוהו  -ובוהו  .כדי לארגן מחדש את רישום הקרקעות  ,ערכו הבריטים ספרי רישום
וטפסים  ,והוציאו  ,בשנת  , 1920את צו העברת הקרקעות  .שיטת ההעברה היתה דומה לקודמתה ,
וכמותה היתה לקויה  ,הואיל ולא הסתמכה על סקר קדסטרי  .בשנת

1927

החליטה הממשלה

להנהיג שיטת רישום חדשה  ,המבוסס על שיטות טורנס )  , ( Torrensושנה לאחר מכן הוציאה צו

להסדר הזכות לקניין קרקעות .

תוך כדי אכיפת הצו נערך באבו  -ע ' וש סקר  ,ובו נבדקו זכויות

לאדמות  ,פרטים של סכסוכי בעלות  ,גבולות של חלקות  ,הגדרת סוגי הקרקע ופרטים אחרים

הכלולים ברישום קרקעות  .בשנת

1933

ערכו הבריטים סקר קדסטרי בקריית אל  -ענב  ,ורשמו את

הקניינים בספרי רישום  ,שהתבססו על מפה ממארס

. 1934

7ן

חוק ממשלתי נוסף  ,חוק העברת הקרקעות של  , 1940השפיע על הבעלות על קרקעות ועל

העברתן  .הכפר קריית אל  -ענב היה ממוקם באזור שהוגדר בחוק אזור  , 14ולגביו
באזור

14

נקבע :

העברת קרקעות  ,להוציא לערבי פלסטינאי  ,אסורה  ,חצן ממקרה של העברה ,

הנעשית על  -פי פסק  -דין או צו בסיפוק משכנתא שבוצע ונרשם לפני
[ על  -פי פסק  -דין או צו בסיפוק משכנתא ] שנמסר או נעשה לפני

28

ביוני

18

בפברואר

1939

1940

או

או עם

רשות הנציב העליון  ,לשם ליכוד חלקות או ביצוע חלוקה של מושאע  ,או במצבים שבהם
8ן

הקרקע כבר בבעלות אדם  ,שאינו ערבי פלסטינאי  ,ובמספר מצבים

אחרים .

חוק זה הפסיק כמעט לחלוטין העברת קרקעות בסביבת קריית אל  -ענב למי שאינם ערבים
פלסטינאים  ,ולפיכך היהודים כמעט חדלו לקנות קרקעות

16
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אנגלו  -אמריקה  1 ,עמ '  . 239 - 238 , 234 - 233לפירוט נהלים עות ' מאניים לרישום קרקעות ראה  :י ' שכמר  ' ,רישום
הקרקע בארץ  -ישראל במחצית השניה של המאה הי " ט '  ,קתררה ( 45 ,תשרי תשמ " ח)  ,עמ ' ר. 160 - 158 , 148 - 14
לפירוט נהלים מנדטוריים לרישום קרקעות ראה  :ד ' גביש ,

' הסדר הקרקעות בתקופת המנדט '  ,ר ' קרק ( עורכת ) ,

גאולת הקרקע באוץ ישראל  :רעיון ומעשה  ,ירושים  , 1990עמ '
18

.

:

אנגלו  -אמריקה ] ;  Rural Palesrine 1920 - 1948 Austin , Texasחן
ל . 2ק 1985

Palestine ,,

'

of

1מGovernmel

אנגלו  -אמריקה  , 1 ,עמ '

. 262 - 260

. 198 - 185

1 13

יוסף גלס
באמצעות

החקיקה הביאה הממשלה המנדטורית לרישום מאורגן של הקרקעות  ,לפיקוח על

השימוש בהן ולקביעת מדיניות לגבי העברת הבעלות

עליהן .

המדיניות שנקטה הממשלה

המנדטורית השפיעה בצורה ניכרת על העברות הבעלות על קרקעות ; בשנים הראשונות לשלטון
המנדט נערכו עסקות רבות של העברת קרקע ליהודים  ,אך מספרן הלך ופחת עם הזמן  ,עקב
המדיניות של הממשלה המנדטורית  ,עד למצב שבו כמעט לא היו עוד העברות קרקע מתושבי
הכפר

ליהודים .

רכישות הקרן הקיימת לישראל
לאחר שסודרו מחדש ספרי הרישום אישר השלטון המנדטורי לבצע העברות קרקע  .שתי העברות
קרקע חשובות נעשו בתקופה זו  ,בין חברת הכשרת היישוב לקרן הקיימת לישראל  .בשנת
רכשה הקרן הקיימת את אדמות דילב א '

של  7 , 941 . 264לא " י .

( 1 , 839

דונם )  ,במחיר של

.

4 318

1920

לא " י לדונם ובסך כולל

על החלקה הוקם הקיברן קריית  -ענבים  .שנה לאקר מכן מכרה חברת הכשרת

היישוב עוד חלקה  ,שכונתה בפי המקומיים בשם ' אל  -שמי ' וצוינה בקרן הקיימת לישראל בשם
' דילב ב "  .שטח החלקה היה 88 . 7נ  2 ,דונם  ,והיא נמכרה במחיר של

כולל של  5 , 864 . 057לא " י .

2 . 729

לא " י לדונם ובסכום

חברת הכשרת היישוב קנתה את האדמות מידי ארבעה מתושבי אבו -

ע ' וש ומידיו של מג ' ודת נשאשיבי  ,תושב ירושלים  .מאוחר יותר החכירו את האדמות לתושבי אבו -
ע ' וש  ,ובשנת  1938הקימו עליהן את קיברן

מעלה  -החמישה .

9ן

בשנים שלאחר הקניות הגדולות השתדלה הקרן הקיימת לישראל להגדיל את הרכישה באזור
וללכד את השטח בסביבות דלב א ' וב '  .באמעות חברת הכשרת היישוב נרכשו בו מספר חלקות ,
ונערכו מספר מפות  ,שבהן צוינו קרקעות שבבעלות הקרן הקיימת  ,קרקעות שבבעלות יהודים ,

קרקעות המועמדות למכירה וכאלה שהמשא  -ומתן לגביהן טרם הסתיים  .באזור ח ' רבת זבוב ,
ששטחו היה

כ 2 , 500 -

דונם  ,נקנו

הרכישות סוכמו בשנת

1946

1 , 211

דונם  ,ועליהם הוקם מאוחר יותר הקיבצן

נווה  -אילן .

20

במפה שתיעדה את הבעלות על הקרקעות בחלק המערבי של קריית

אל  -ענב .

בכל הקשור לרכישת קרקעות באזור ההר עמד בפני הקרן הקיימת מכשול כפול  .אנשיה הכירו

בכך שאזור ההר אינו מתאים להתיישבות חקלאית יהודית בקנה  -מידה רחב  ,וגם התוצאות
המשקיות של קריית  -ענבים נטו לאשר זאת  .מצד אחר  ,היה קושי למצוא ריכוז אדמות בגושים
גדולים באזור המיושב בצפיפות  ,מפני שהיו בו רק מעט אדמות חקלאיות פנויות ועוד פחות מכך
אדמות פנויות מחוכרים

ומאריסים .

באדמות שאינן ראויות להכשרה חקלאית החליטה הקרן

הקיימת לנטוע יערות  .י2
19

ד " ר א ' רופין  ,ירושלים  ,אל הלשכה הראשית של הקק " ל  ,לעיל  ,הערה
הוועד לענייני הקק " ל ,

13

ביולי

הלשכה הראשית של הקק " ל ,

1 1 ,4

20

חברת

, 1921

11

אצ " מ  ,שם

;

קק " ל הוועד לענייני הקק " ל בארץ  -ישראל  ,ירושלים  ,אל

בדצמבר  , 1920אצ " מ ,

שם .

הכשרת היישוב  ,ירושלים  ,אל הוועד לענייני הקק " ל ,

30

בינואר

קריית  -ענבים אל ההנהלה הארצית של הקק " ל  ,ירושלים  17ביולי

ביקורו בקריית  -ענבים ,

19

בדצמבר

, 1922

אצ " מ ,

,5

תיק

; 1574

ש ' רייכמן  ,ממאחז לארץ מושב  ,ירושלים  , 1979עמ '

. 61

, 1922

, 1922

אצ " מ  ,קק " ל  , 3תיק 43א

;

קבוצת

אצ " מ  ,שם ; דיווח של א ' ישראלי  ,על

חשבון חברת הכשרת היישוב  ,ירושלים  ,ללשכה

הראשית של הקק " ל  ,ירושלים  ,עבור קניות נוספות על  -יד אדמת דילב ,
21

; 14

חברת הכשרת היישוב  ,ירושלים  ,אל

8

במארס

, 1923

אצ " מ  ,תיק. ] 18 / 39 / 4
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משפחת שגרפיקה
אין נתונים

000

1

500

הון  ,פיתוח וסיפוק צרכים

פרטיים .

בשנת

1938

היו רק

14

דונמים מתוך

7 , 567

מה

הדונמים של

דונמים מתוך  7 , 590דונמים  .רכישת השטח הגדולה ביותר בתקופה זו היתה רכישת האדמות

שנועדו לקריית  -יערים .

בשנת

" 1933

התעניין מנשה אלישר  ,דרך סוכן הקרקעות ירחמיאל

שטיינברג  ,באדמות פדאללה  ,מארום וגילה  ,שאותן ניתן היה לרכוש במכירה פומבית  .מארום
משכן את הקרקע ליוסף אלבינה  ,וניתן היה לפדות את הקרקע לפני המכירה הפומבית  ,במחיר של
לא " י  .אלישר ושניים מקרוביו רכשו את אדמות מארום במכירה פרטית  .עקב רישום לא תקין

של הקרקעות נפתחו נגד אלישר ושותפיו הליכים משפטיים  ,שארכו שלוש שנים  ,ורק בשנת

על  -שמותיהם .

1936

22

1 15
22

סקר

סקר

 , 1938עמ ' ; 44

של הרכישה ראה

ן

0

בעלייית של זגים על
קויית אל ענב

קרקעות אבו  -ע ' וש בידיים יהודיות  .בתוך שמונה שנים  ,בשנת  , 1945עלה הרכוש היהודי והגיע ל -

נרשמו הקרקעות

8

~

בתקופת המנדט גברה בסקטור היהודי ההתעניינות ברכישת קרקעות אבו  -ע ' וש למטרות השקעת

4 , 000

'

~

רכישות מרטיות

818

"

ש1שמף

:

, 1945

עמ '

; 25

ראיון עם מנשה אלישר מיום

'aretz ' , Essays by Rabbi Louis

Ha

2

בדצמבר

0 ] Geulat

1984

בירושלים ; לתיאור מפורט

1 . Rabinowitz , ' The Mitzvah

 . 3 - 5קק  . [ 1980 ,ק  . Rabinowitz ] 0 .תכתובת בנושא ריב על קרקע  ,מרום ואלישר נגד סלים עבדל קדר ושות ' ,
לעיל  ,הערה 5נ  :תיקי קרית יערים בע " מ  ,הארכיון הפרטי של מנשה אלישר ,

ירושלים .

יוסף גלם

שינויים בשימושי

הקרקע באבו  -ע ' וש

בתקופת המנדט המשיכו לגדל באבו  -ע ' וש אותם הגידולים שנהגו לגדל בעבר  -זיתים  ,גפנים
ותאנים  -ובאותם המקומות שעובדו בתקופה העות ' מאנית  -ואדי אט  -טין  ,אל  -בוקען  ,אל -

חירבא וסביב לגרעין הכפר  .שטחים אלה היו בקירבת הכפר  .אחוזי הקרקעות שהוכשרו לעיבוד

.
חקלאי נגזרו מן המרחק מהכפר  .לשנת  1945היו הנתונים כדלקמן  49 . 3 :אחוזים במרחק
ק " מ מהכפר  37 . 7 ,אחוזים במרחק של  1 . 0 - 0 . 5ק " מ  7 . 8 ,אחוזים במרחק של  1 . 5 - 1 . 0ק " מ ו 7 . 7 -
אחוזים במרחק  2 . 0 - 1 . 5ק " מ  .בשנת  1933החלו לגדל בכפר שקדים  .עצי השקד ניטעו באזורים

0 5 -0

הרריים ועובדו בשיטה נוחה  .השקד הוכיח עצמו כגידול רווחי  ,במיוחד לאור הביקוש הרב שהיה

לשקדים .

באותה תקופה

23

בשנות השלושים החלו להופיע בכפר מטעים אחרים  ,אמנם רק בשטחים מצומצמים  .גידלו בו
שזיפים מסוג ויקסון  ,קלסי  ,אוגדן  ,סמסומה וסנטה רוזה  ,אגסים  ,אפרסקים ודובדבנים  ,וכן תפוחי-
עץ גרנד  ,ספרטקוס ודלישס  .באותה עת הלך וגבר הביקוש לפירות אלה בשווקים  ,והכפר אבו -
ע ' וש  ,שהיה רגיש לדרישות השווקים  ,במיוחד לדרישות השוק בירושלים  ,החל לגדלם  .לא ברור

אם השתילים והידע לפיתוח מטעים אלה הובאו מסוריה  ,מקריית  -ענבים או מאזורים שכנים

אחרים .

24

בתקופה זו נמשך גם גידול ירקות בקירבת הכפר  ,אם לשימוש מקומי ואם לצורך שיווקם
לירושלים  ,לרמלה וליפו  -תל  -אביב  .גם תבואה המשיכו לגדל  .בסקר הקדסטרי  ,שנערך בשנת
 , 1933הוגדרו לצורך מיסוי

30 - 20

אחוזים משטח האדמות שמסביב לכפר ראויים

לגידול תבואה .

לגידול תבואה השתמשו הכפריים בחלקים הפוריים ביותר של אדמותיהם  -בעמקי נחלים מלאי
סחף או במדרגות

עתיקות .

היו גם שטחים שאליהם לא הגיעו כלל אנשי הכפר  ,להוציא את הרועים ועדריהם .

25

אחד מן

הגורמים להזנחת שדות אלה היה בעיית הבעלות והפיזור לחלקות קטנות  .לאחר הסקר הקדסטרי
של שנת

1933

רוכזו מחדש הקרקעות  ,והודות לכך אפשר היה לעבד שטחים גדולים יותר בצורה

יעילה יותר ולהשקיע בפיתוחם  .בשטחים אלה ניטעו מטעים וכרמים  ,ואף
השינוי היה דרסטי  :באזור של
היו ראויים לעיבוד  ,עובדו

5 , 000

2 , 752

דונם  ,שלפי ההגדרה של

דונם

בשנת . 1942

1934

הורחבו שטחי התבואה .

רק  1 , 500 - 1 , 000דונם מתוכם

שטח הכרמים בגוש זה הגיע

ל 205 -

7ונם .

26

חלק מתושבי אבו  -ע ' וש היו הסרי קרקע או בעלי חלקות קטנות  ,בנות דונם אחד או שניים ,

בעוד אחרים היו בעלי שטחים נרחבים  .בנסיבות אלה נוצר מצב שבו מספר תושבים לא הסתפקו

בשטחיהם  ,והיו בהם שחכרו אדמות בסביבה  -חלקן אדמות שהיו בבעלות הקרן הקיימת

23

ראה  :איגלו  -אמריקה  , 1 ,עמ '

; 317

צ ' רון  ,המלונות כביטוי לחקלאות המדרגות בהרי יהודה ושומרון  ,תל  -אביב

 , 1977עמ ' Qaryat ] 1 Anab ( Abu Ghdsh ) 1933 , 1 : 10 , 000 , Survey of Palestine , March 1934 ; 265

[ להלן

1 16

24

:

מפה

. ] 1933

ראיון עם יוסף אבו ע ' וש ,
, ) 1945

; ] 984

במעלה ההר ,

עמ '  , 11 , 7ארכיון מעלה  -החמישה

. 1933

26

במארס

25

ראיון עם יוסף אבו ע ' וש  ,שם

26

ראה  :אנגלו  -אמריקה  , 1 ,עמ '
מפה

. 1933

;

;

מפה

7 ( 18

בספטמבר

 , ) ] 945עמ ' ; 12

ראיון עם חאג ' מוסא אבו  -ע ' וש  ,לעיל  ,הערה

; 234 - 233

מילר ( לעיל  ,הערה

 , ) 16עמ ' ; 8

שם ,

18 ( 23

בנובמבר

.4

מפות הקק " ל  ,תיק  , 46מפות

; 3940 - 3939

קרקע ושימושיה באבו -

ע

"

ש

לישראל  .אלה שלא יכלו להתפרנס מעיבוד אדמה נטשו את החקלאות וחיפשו מקורות פרנסה
בענפי תעסוקה אחרים  -רובם בענפי הבנייה והשירותים

בירושלים .

27

לקראת סוף תקופת המנדט חל גידול משמעותי בדרגת העיבוד של האזורים החקלאיים
משנת

1938

עד

1945

עלה אחוז האדמה המעובדת

אחוזים ובתבואה  -גידול של

מ  43 -ל 63 -

בכפר .

אחוזים ; במטעים חל גידול של

25

אחוזים  .עליות דרמטיות במחירי מוצרים חקלאיים  ,במשך

193

מלחמת  -העולם השנייה גרמו להרחבת השטח המעובד  .החקלאים  ,שנשארו על אדמתם ולא היגרו
למרכזים העירוניים ככוח עבודה לתעשייה ולצרכים צבאיים  ,הגדילו את תפוקתם החקלאית ,

וכתוצאה מכך העלו את רמת חייהם  .בחלק מן המקרים הפיתוי היה גדול  ,וגברים השאירו את
משפחותיהם בכפר ועברו לעבוד בעיר או במחנות צבאיים בריטיים במהלך מלחמת  -העולם
השנייה  .הם אמנם המשיכו להתעניין בחקלאות  ,אבל השקיעו בה

פחות .

28

לסיכום  ,תקופת המנדט הבריטי מאופיינת בניצול אינטנסיווי של המשאבים החקלאיים  ,וזאת
על  -ידי שיפור הגידולים והכנסת טכנולוגיות חדשות לענף  .המעבר ממשק מסורתי למשק מודרני
השפיע גם על שימושי הקרקע ועל הבעלות על

הקרקעות .

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה השתפר המצב הכלכלי בכפר  ,וחלה ירידה בחשיבותה
ובערכה של החקלאות  .עקב בעיות הצפיפות במגורים והתנאים הסניטריים והבריאותיים הירודים

החלה  ,בסוף תקופת המנדט  ,יציאה מגרעין הכפר והתיישבות על אדמות חקלאיות  .התושבים
ויתרו על חלק מאדמותיהם החקלאיות  -בדרך  -כלל על שטחים מועדפים של גני ירק ומטעים

מרווחים .

ששכנו בעמקים  -ובנו שם בתים

29

השינויים בדרך החיים בכפר אבו  -ע ' וש בתוקפת המנדט ניכרים אפוא בשלושה תחומים

:

א  .ניצול חקלאי משופר  -עיבוד אינטנסיווי יותר  ,שיטות משופרות לעיבוד וגידולים חדשים

;

ב  .התפשטות שטחי המגורים לתוך אזורים חקלאיים ; ג  .שינויים בבעלות  ,שגרמו לשימושי קרקע

אחרים על  -ידי הבעלים החדשים  ,כמו חקלאות מודרנית בקיבוצים קריית  -ענבים ומעלה  -החמישה
ופיתוח עיר גנים  ,שהיה בשלבי

תכנון .

שינויים בשימושי הקרקעות
בקרקעות שנרכשו על  -ידי גורמים יהודיים תוכננו והוקמו יישובים חדשים  .עד תום המנדט הבריטי
הוקמו

3

יישובים

:

קריית ענבים  ,מעלה  -החמישה

ונווה  -אילן  ,ותוכנן יישוב נוסף  ,קריית  -יערים .

בעיצוב היישוב ובשימוש בקרקע שעמדה לרשותו ניסה כל יישוב ויישוב להתמודד עם התנאים
הפיסיים ועם הרקע האידאולוגי של

27

מייסדיו .

רשימת החוכרים  , 1931 - 1930ארכיון קריית  -ענבים  ,תיק ; 06 . 1
קריית  -ענבים  21 ,באוקטובר  , 1923אצ " מ  ,קק " ל  , 5תיק . 1574

מכתב הקק " ל  ,ירושלים אל קבוצת המתיישבים ,

חברת הכשרת היישוב  ,תיק  . ] 18 / 39 / 5וראה עוד

:

בעניין חכירת האדמות ראה גם  :אצ " מ  ,ארכיון

ראיון עם חאג ' מוש אבו  -ע ' וש  ,לעיל  ,הערה . 4

28

מילר ( לעיל  ,הערה  , ) ] 6עמ '  ; 140סקר  , 1938עמ '  ; 44סקר  , 1945עמ ' . 22

29

ראה  :ברור ( לעיל  ,הערה  ; ) 12ראיון עם חאג ' מוסא אבו  -ע ' וש  ,לעיל  ,הערה  ; 4מפה Qaryat ] 1 Anab ; 1933

.

1 : 2 500 , Village Surveys , April 1946

.

1945

1 17

מבנים קיימים עד

1933

ששש

מבנים קיימים עד

1945

משש

/
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התפתחות השטח הבנוי
של קרייני אל  -ענב
בשנים 1945 - 1933

.
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;
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קריית  -ענבים
על תכנון אדמות דלב א ' כתב עקיבא יעקב

אטינגר :

לפי התנאים הטבעיים היא מסוגלת על חלק של שטחה לייסוד מושב חקלאי הסמוך
למרכז העירוני בירושלים ויחד עם זה  ,על חלק אחר של שטחה  ,לייסוד מושב מטיפוס
ץ1 12

' עיר גנים '  .שני הישובים האלה  ,המושב החקלאי והמושב העירוני  ,יהיו פה קשורים זה
לזה ועוזרים אחד לשני להתבססותם ולהתפתחותם  .מפאת קירבת המקום לבירת הארץ
יכל להיות פה ישוב שמתחילה יהיו אמנם תושביו עסוקים בירושלים  ,אבל במיררן הזמן

יוכלו ברובם להתעסק במקצועות  -עבודה שונים בעיר הגנים החדשה  .מקום המתאים

קריין  -ענגים

ביותר לבנית ישוב עירוני הוא הגבעה בעלת הרמה המתנשאת מעל פני הכביש

ירושלים  -יפו  ,המדרגות המעותקות שתהיינה מגדלות אורנים  ,ברושים  ,קזוארינות ושאר

מיני עצים  ,תקפנה אותה מכל צידיה .

30

פרויקט הקמת עיר  -גנים לא יצא לפועל  ,אבל המשק החקלאי יושב  .בשנת תרפ " א החלו להניח את

היסודות לענפים הקבועים של המשק  -שדות פלחה  ,ירקות  ,פירות  ,עופות  ,כוורות ושטח נרחב

של עצי -פרי וגפנים  .בשנים

1937 - 1925

דונם אדמות בעל  ,והיבול הגיע

גידלו את המספוא באזור של קריית  -ענבים על שטח של

ל 510 -

טון לשנה  .החל בשנת

1937

החלו לגדל מספוא בכמויות

גדולות יותר  .בעזרת הקרן הקיימת לישראל נרכשה גם חלקת אדמה בת

( קובייבה )  ,ובשנים

1947 - 1938

30

80

דונם בקירבת נס  -ציונה

הגיע היבול ל  8 , 863 -טון מספוא לשנה  .בדומה לתושבי היישוב

הערבי  ,ניצלו גם חברי המשק את ההבדלים בין השפלה לבין ההר  ,וכך הגיעו ליבולים מרשימים

עוד יותר  .בתוכניוז נקבע שיש להקצות

הפסדים  ,והעבודה בו הופסקה

כליל .

200

דונם לפלחה באזור ההר  ,אך ענף זה גרם מדי שנה

ן3

את ההתפתחות המשקית של קיברן קריית  -ענבים מייסודו ועד להקמת המדינה ניתן לחלק  ,לפי
מחקרו של גרשון שמיר  ,לארבעה

א.

- 1925 - 1920

הקיום על מטעים

;

שלבים :

הקמת ענפי משק מעורב רבגוני ; השקעות רבות בנטיעות  ,במגמה לבסס את

הכנסות מועטות

 -בעיקר מעבודות ייעור ומרפת הנמצאת בראשית

ען ן

התפתחותה .
30

סקירה של ע ' אטינגר על התיישבות על אדמות קריית  -ענבים ,

בן נריה  ,קרית ענבים חר " פ  -תש " י  ,תל  -אביב
31

וין ( לעיל  ,הערה

 , ) 14עמ '

. 146

, 1950

עמ '

20

בפברואר

 ; 8מפות

, 1921

הקק " ל  ,תיק

אצ " מ  ,קק " ל
, 64

,5

תיק

מפות , 3935

 ; 1574א '

, . 3998

( ) 1922

יוסף גלם

ב.

1934 - 1926

מספוא וירקות

ג.

;

ד.

-

העיקרי .

התפתחות עצומה בענף הרפת  ,המהווה את מקור ההכנסות

1941 - 1935

( בתחבורה

חיסול כמעט מוחלט של ענף המטעים

;

הזנחת גידולי השדה  -פלחה ,

חידוש הנטיעות

-

;

המשק מתקיים בעיקר מרפת וכן מלול ומעבודה שכירה

וב ' תנובה ' ) .
-

1948 - 1942

עלייה ניכרת בנטיעות

;

ענף המעטים תופס מקום חשוב במשק  .כן מוקם

בית  -מרגוע  ,וענף הקייט הופך להיות מקור הכנסה חשוב ; ירידה בתפוקת הרפת  ,הסובלת מקשיים

פנימיים ומחוסר רווחיות .

32

קיבצן קריית  -ענבים התבסס על משק מעורב  .אחרי

כ 30 -

שנה של נסיונות בענפים שונים הגיעו

חבריו למסקנות לגבי הרווחיות של כל ענף וענף  ,והן  :ענפי הפלחה והמספוא אינם מתאימים
לאזור ההר ; ענף הנשירים מתאים לאזור ההר  ,אם תינתן תוספת מים  ,אם יוכנס מיכון ואם יתגברו

המתיישבים על המחלות והמזיקים ; ענפי הלול והרפת מתאימים לאזור  .המסקנה העיקרית היתה
כי אי אפשר להתבסס באזור זה על חקלאות בלבד  ,וכי יש להגדיל את הרווחים בהכנסות מן החצן
ובעבודות שאינן מתחום החקלאות  .בשנת

1948

עסקו

.

56 8

הסקרים היה שטח הקיבצן  ,כולל אדמות דלב ב '  ,בשנת
לשטח בנוי ,

287

דונם למטעים ,

683

מנתה אוכלוסיית קריינו  -ענבים

1938

לתבואה ,
187

25

אחוזים מן האוכלוסייה בחקלאות  .לפי

1938

 3 , 558דונם  ,מתוכם הוקצו

דונם לדרכים

איש  ,ובשנת

1945

ו 2 , 514 -
-

דונמים לא עובדו  .בשנת

איש .

380

49

דונם

33

מעלה  -החמישה
הקיבתן הוקם

ב 17 -

במארס

1938

על אדמות דלב ב ' כיישוב חומה ומגדל  .בעיצוב המשק השתדלו

המתיישבים ללמוד לקחים מן הקיברן השכן  ,קריית  -ענבים  .לפי הסקר של

1945

השתרעו שני

היישובים על שטח של  3 , 568דונמים  ,קצת יותר משטחו של קיבצן קריית  -ענבים בשנת . 1938
חלוקת השטח של שני הישובים יחד היתה כדלקמן  :לשטח בנוי הוקצו

דונם ולתבואה -

1 , 629

128

דונם  ,למטעים -

575

דונם  .בנוסף לשטחים אלה בהר היו למעלה  -החמישה שטחי מספוא

במישור החוף באזור בית  -דגן  .יוסף ויפן תיאר את החקלאות בקיברן כדלקמן

:

גן עצי פרי במעלה החמשה  ,שתפוחים ואגסים  ,דובדבנים ושזיפים אירופאים גדלים בו
בצוותא  -מהווה פאר מבחינה מקצועית וכלכלית גם יחד  :ירקות האביב והסתיו הועלו

לדרגה חשובה וגידול זרעי ירקות שהונהג כאן בפעם הראשונה הוכתר בהצלחה  .לגינת
הירק מצטרף גם גידול צמחי רפואה ובושם  ,כגון החרצית )  , ( Pyrethrumשממנו
מפיקים סממנים נגד יתושים וזבובים  ,הלענה וכיוצא

32

() 2נ 1

ג ' שמיר  ' ,קריז ענבים  :גיאוגרפיה ישובית של משק הררי '  ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך של האוניברסיטה
העברית בירושלים  ,ירושלים

33

סקר

 , 1938עמ ' ; 44

 , 1970עמ '

בן נריה ( לעיל  ,הערה

החקלאות תש " י (  , ) 1949 / 50ב
34

בהם .

34

ף

וקן  ' ,הר

יהודה

ושפלתו ' ,

:

. 20
 , ) 30עמ ' ; 14 - 9

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי  ,מפקד

המשק היהודי  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '

יהודה וירושלים

:

. 73 - 72

הכינוס הארצי השנים  -עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים  , 1957עמ '

תוכניתו של ריכרד
קאופמן משנת

1 945

לעיר גנים באריית  -יערים
( כיום  ,בחלקה  ,קריית

טלו  -סטין

בשנת

1945

הקיבצן

מנתה אוכלוסיית מעלה  -החמישה

בחקלאות .

230

איש  ,ובשנת

1948

עסקו

.

77 1

)

אחוזים מחברי

35

נווה  -אילן

הקיברן נווה  -אילן הוקם

ב 27 -

באוקטובר

1946

על  -פני שטח בן  2 , 212דונם  ,ששכן ממערב לקריית

אל  -ענב  ,והיה בבעלות הקרן הקיימת לישראל  .המתיישבים היו מגרעין של חבר הקבוצות ,
מלוחמי המחתרת בצרפת בימי מלחמת  -העולם השניה  .בדומה לקריית  -ענבים ומעלה  -החמישה
התבסס המשק החקלאי בנווה  -אילן על תבואה  ,מטעים וענפי הרפת והלול  .בשנת

אוכלוסיית נווה  -אילן

53

חברים  ,ובשנת

1948

עסקו

.

56 7

אחוזים מחברי המשק

1947

מנתה

בחקלאות ' .
6

קריית  -יערים
אלישר ושותפיו תכננו להקים
בשנת

1944

על הקרקעות שרכשו עיר גנים בתכנונו של האדריכל ריכרד קאופמן .

אישרה הוועדה לבנייה אזורית ולתכנון ערים במחוז ירושלים את התוכנית  ,ולצורך

יישומה הקימו הבעלים  ,בשנת

, 1945

את החברה ' קרית יערים בע " מ '  .החברה החלה בהכשרת

הקרקע  ,בסלילת כבישים  ,בבניית טרסות ובייעור  ,אבל לא סיימה את פעולותיה בשל פררן מלחמת

העצמאות .
35

37

במעלה ההר 15 ,
 , 1945עמ ' 22

מרחביה

;

, 1947

( 29

ביולי

 , ) 1945עמ ' ; 4

אפרת ( לעיל  ,הערה
עמ '

( לעיל  ,הערה

, 156 - 155

שם ,

12 ( 16

 , ) 5עמ ' ; 306

באוגוסט

, ) 1945

עמ '

, 4- 2

ארכיון מעלה  -החמישה ; סקר

" ופן  ,התנחלותנו בתקופת הסער ניסן תרצ " ו  -ניסן תש " ז ,

. 159

 , ) 34עמ ' ; 158

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

36

וקן

37

ראיון עם משה אלישר  ,לעיל  ,הערה

; 15

 , ) 35עמ ' ; 196

אפרת ( לעיל  ,הערה

, )5

לתיאור מפורט של הרכישה ראה  :רבינוב "ן ( לעיל  ,הערה

תכתובת בנושא ריב על קרקע  ,מרום ואליאור נגד עבדל קדר ושות '  ,לעיל  ,הערה

; 15

לעיל  ,הערה  . 22ברצוני להודות למר אלישר על העזרה ועל מתן הרשות לגשת

עמ ' . 306

ונ
~

ך

 , ) 22עמ ' ; 5 - 3

תיקי קרית יערים

בע " מ ,

לתעודותיו .

--

יוסף גלם

סיכום
הכפר אבו  -ע ' וש הוא דוגמה להתפתחותו של יישוב ערבי בתקופה הנדונה  .השינויים הבולטים
שהתחוללו בו היו מעבר ממשק מסורתי למשק מודרני  ,צמצום ניכר בבעלות הערבים על קרקעות

והתפתחות היישובים היהודיים מסביב  .עם זאת  ,אבו  -ע ' וש אינו דוגמה אופיינית  ,ויש לראות את
השינויים שהתחוללו בו בבעלות על הקרקע ובשימושי הקרקע על רקע גורמים אחדים  ,כגון

:

המיקום הגאוגרפי  ,מדיניות הממשלה  ,השינויים הדמוגרפיים  ,התנאים הכלכליים והשינויים

הטכנולוגיים .
המיקום הגאוגרפי  ,כלומר קירבת הכפר לירושלים ומיקומו על הדרך הראשית  ,השפיעו על

התפתחותו .

אבו  -ע ' וש נמצא קרוב לשוקי ירושלים  ,ומקומות התעסוקה שהציעה השפיעו על

התפתחות החקלאות והביאו להתפלגות תושביו בענפי תעסוקה שונים  .מבחינת היהודים היה
הכפר חלק מן הרצף הטריטוריאלי בין שפלת  -החוף לירושלים  .מצד אחר  ,קירבת הכפר לעיר
ולעורק התחבורה הראשי אליה חשפה את תושביו להתרחשויות ולשינויים שונים שאירעו באותה

תקופה .
הממשל מאמצע המאה הי " ט ואילך הביא ליציבות באזור  ,וכתוצאה מכך גדלו האפשרויות
לרכישת קרקעות

ולפיתוחן .

הממשל הבריטי חוקק חוקים בענייני קרקעות  ,שהביאו לרישום

מסודר ולסידורי קניין  ,ואפשרו שיפור בשימושי הקרקע וביצוע העברות בעלות ביתר קלות  .עם
זאת  ,האיסורים על העברת קרקע ליהודים היוו מכשול למפעל

הציוני .

באשר לשינויים דמוגרפיים  ,גידול האוכלוסייה יצר לחץ על משאבי הקרקע  .פתרונות לבעיה זו
היו הגדלת השקעות ההון  ,שיפור הדרכים לניצול הקרקע  ,או  ,לחלופין  ,נטישת האדמות  .המצב
הכלכלי השפיע על מחירי הקרקעות  ,על מחירי המוצרים החקלאיים ועל מידת הדרישה לידיים

עובדות בענפים אחרים  .כל אחד מגורמים אלה השפיע על הבעלות על הקרקעות

ועל שימושיהן .

הטכנולוגיות שהיו מוכרות באזור השפיעו גם הן על התפתחות אבו  -ע ' וש  ,שמיקומו הגאוגרפי
אפשר הגעתן בהקם וחדירתן לענפי המשק

122

השונים .

מדיניות רכישת קרקעות וההתיישבות בנגב
ערב מלחמת העצמאות
חנינא פורת

הרקע להתיישבות היהודית בנגב בשנים
הקמתן של

11

הנקודות בנגב בסתיו

1946

946ו 947 -ו

היתה תגובה התיישבותית  -אסטרטגית של היישוב

היהודי כנגד תוכניותיה של ועדת מוריסון  -גריידי וכנגד המדיניות הבריטית שננקטה באזור מאז

פרסום הספר הלבן בשנת . 1939

על  -אף שמבצע התיישבות זה חיזק את נוכחותה של התנועה

הציונית בנגב  ,לא היה בו כדי להבטיח סופית את הכללתו של האזור הדרומי בתחום המדינה

היהודית המוצעת .

משום כך המשיכו המוסדות הלאומיים באמצעות המחלקות המקצועיות

לרכוש קרקע ולהתיישב בנגב  ,במהלכה של שנת  , 1947וזאת במגמה לעבות את ההתיישבות
הצעירה שזה עתה

קמה .

החוקרים שעסקו עד כה בתהליך ההתיישבות בנגב תיארו את מבצע עליית

11

הנקודות כשיא

במאבק התנועה הציונית על הנגב  ,ומיעטו לעסוק בהתיישבות המאוחרת יותר  ,שנמשכה עד פרוזן

קרבות מלחמת העצמאות .

ן

ברם  ,שנת

1947

על תהפוכותיה המדיניות סיכנה הישג זה ואיימה אף

לבטלו  .נציג  ,אם כן  ,את הפעילות הציונית המיוחדת  ,שנערכה בנגב בשנת

1947

במסגרת מגבלות

הממשל הבריטי  ,פעילות שחיזקה את ההתיישבות הצעירה באזור  ,ואף הביאה  ,בסופו  -של  -דבר ,

להכללתו של הנגב במדינה היהודית  .נבחן פעילות זו בהיבטים הבאים  :מדיניותה של בריטניה
באזור

;

הפעילות הציונית בתחום רכישת קרקע  ,מתיחת קו המים והמשך הנסיונות החקלאיים

;

יחסם של הבדווים לתהליך ההתיישבות ומכירת הקרקע ; התוצאות הגאוגראפיות  -היישוביות של
הפעילות הציונית באזור ותרומתן לעיצוב השקפה חדשה במוסדות המיישבים לגבי אופייה
האזורי של ההתיישבות החדשה

בנגב .

במהלך חודשי האביב של שנת

1947

התמידה בריטניה לחפש פתרון לסכסוך בארץ  -ישראל ,

שיהיה מקובל גם על האמריקנים וגם על הארצות הערביות  ,אולם ללא הועיל  .ראשי הצבא ומעצבי
המדיניות בלונדון הכריזו כי בכל תוכנית לפתרון באזור יש לשמור את הנגב בשליטה או בהשפעה
בריטית ישירה בשל חשיבותו האסטרטגית  ,הכלכלית והפוליטית

לבריטניה .

2

שר  -החוץ הבריטי
123

1

"

ברסלבסקי  ,ארץ הנגב  ,ב  ,תל  -אביב תש " י ; ר ' קרק  ,תולדות ההתיישבות החלוצית בנגב עד  , 1948רמת  -גן

974נ

; א'

אורן  ,התיישבות כשנות מאבק  :אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה ,

אבנרי  ,ההתיישבות היהודית וטענת הנישול ,
2

, 1948 - 1878

תל  -אביב

מ " י כהן  ' ,החלטת הבריטים לצאת מאוץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

15

, 1947 - 1936

ירושלים תשל " ח ; א '

תש " ם .

( ניסן תש " ם )  ,עמ '

. 148 - 147

--

חנינא פורת
ארנסט

בווין החליט להביא את שאלת ארץ  -ישראל ' ללא המלצות ' בפני עצרת האומות המאוחדות

שהתכנסה

ב 28 -

באפריל . 1947

בסיום מושב העצרת ,

ב 14 -

במאי  ,נתקבלה החלטה להקים ועדת

חקירה מיוחדת  ,אונסקו " פ ( ע0ם5אנ , ) 1שבה ישתתפו נציגי

נתבקשה להגיש את המלצותיה לארגון האומות המאוחדות

מדינות ניטרליות  ,והוועדה

11

בסתיו .

3

באותה תקופה הכתיבה התפיסה האסטרטגית היישובית ריכוז מאמצים ומשאבים  ,ובששת

החודשים  ,שעברו מאז פרסום תוכנית מוריסון  -גריידי ועד להתכנסות הוועידה היהודית  -ערבית
בלונדון  ,עלו

24

יישובים יהודיים חקלאיים על הקרקע  ,מהם

15

בחודש אוקטובר  .היישובים

הוקמו על קרקע שהיתה  ,אמנם  ,בבעלות יהודית  ,אך באזורים שהיה חשש כי יוצאו מתחום
המדינה היהודית המוצעת  .תנופת התיישבות זו הרשימה מאוד את המעצמות  ,ובעת התוויית
גבולות החלוקה  ,הוכרחו המתכננים להתחשב בעובדות החדשות .

4

מאמצי ההתיישבות נעשו לאורך הגבולות העתידיים של המדינה היהודית ובאזורים רגישים

 מעיין  -ברוך  ,דרדרה ( ממזרח לחולה )  ,העוגן  ,חרב  -לאת ( במזרחו של עמק חפר ) ויקום  .עיקרהמאבק הפנימי שהתנהל בהנהגת היישוב בשנה זו נסב על סדרי העדיפות ברכישת הקרקע ועל
הקצאת התקציבים להתיישבות  .תוצאות מאבק זה באו לידי ביטוי בדיון על עתידו של

הנגב .

המתיישבים החדשים  ,שנחשפו למסורות הקרקעיות הבדוויות הייחודיות ולשיטות הגידול
החקלאי המדברי  ,ניסו ללמוד משכניהם ולחקותם בכל הקשור בחקלאות מדברית  .בפועל נוצלו
חודשי הסתיו של שנת

1946

לתכנון תוואי קו המים  ,שנועד להוביל כמויות מים קטנות מאזור ניר -

עם וגברעם ליישובי הנגב  ,וב  1 -בינואר

1947

הוחל בהנחתו  .ההנהגה הציונית ראתה בהנחת הקו

אקט פוליטי המצביע על דבקותה של התנועה ברעיון יישוב הנגב  .על  -מנת לעבות את המערך
היהודי באזור ולהבטיח את עתיד השטחים שבהם עבר צינור המים  ,הוקמו יישובים חדשים לאורך

התוואי  -קיבלו סעד  ,קיברו גבים  ,רמת  -הנגב וחלוצה  .מדריכי הסוכנות היהודית המשיכו
בביצוע הנסיונות החקלאיים  ,שהוחל בהם במצפים  ,ואשר הוכיחו כי ניתן לפתח באזור המדברי
חקלאות שתוכל לפרנס את תושבי הנקודות החדשות  .בשלהי שנת
כ 3 , 000 -

מטרת

נפש  ,שהיו מאורגנים במסגרות חברתיות צבאיות
המאמר

היא ,

אם

כן ,

לבחון

כיצד

השפיעה

1947

למחצה .

מנה היישוב היהודי בנגב

5

המדיניות

באזור ויחס הבדווים

המקומיים לרכישות הקרקע על האופי והקצב של ההתיישבות היהודית בנגב בשנת

. 1947

תוך

הבהרת מטרה זו יודגשו היבטים גאוגראפיים  ,בטחוניים וחקלאיים  ,שעיצבו את צורתה הסופית
של ההתיישבות באזור ערב מלחמת

השחרור .

בשל תנאי אי  -הוודאות  ,ויכוחים מקצועיים

במוסדות המיישבים  ,התנכלות הערבים למפעל ההתיישבותי בנגב  ,המחסור בתקציב והמאבק
הפוליטי המתמשך במסדרונות האו " ם  ,נותרו רבות מהתוכניות לפיתוח הנגב בבחינת ' רעיונות על

הנייר '  .במאמרנו נעשה מאמץ לחשוף תוכניות אלה  ,המבטאות נאמנה את השקפתם של בני הזמן
על חשיבות ההתיישבות בנגב

24נ 1

3

וצורתה .

על הרקע להקמת הוועדה  ,פעולתה ומסקנותיה ראה בהרחבה

:

י ' פרוינדליך  ' ,פרשת חקירתה ומסקנותיה של

ועדת אונסקו " פ בארץ  -ישראל  , ' 1947 ,הציונות  ,יג ( תשמ " ח )  ,עמ '
4

אורן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

בקונגרס הציוני הכב ,
5

וראה בהרחבה :

16

; 182 - 169

וראה מכתבו של ל ' שקולניק

. 51 - 27

( אשכול) ,

שם  ,עמ '

; 240 - 239

דברי ח ' וייצמן

בדצמבר  , 1946אצ " מ  ,פרוטוקול ישיבות הקונגרס הציוני  ,עמ ' . 341

קרק ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' , 119 - 111

. 176 - 143
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תוכנית ' האוטונומיה
החבלית ' של האריס

1
7

המדיניות הבריטית והעמדה הבינלאומית
דומה כי כבר בק "ן

1946

סבורים היו ראשי משרד  -ההשן ואישים בממשלה הבריטית כי יש לפנות

את ארץ  -ישראל מוקדם ככל

האפשר .

ראשי הצבא נזהרו מלאשר תוכנית מעין זו  .לדידם ,

האפשרות שהצבא יצטרך לסגת ממצרים חייבה הכנות בבסיסי הצבא הקיימים ושימוש בנגב
כאזור עתודה  .הלחץ הפוליטי  ,שהופעל על ראשי הצבא  ,הביא לכך שמפקדיו הסכימו לבסוף כי

ההכנות לקליטת הצבא במתקני ארץ  -ישראל ייעשו רק לאחר שהמצב הפוליטי  -הצבאי באזור
יתייצב וכן שכל פתרון טריטוריאלי בשאלת ארץ  -ישראל יבטיח את האינטרסים הבריטיים בעולם

הערבי .
6

1221

6

ראה  :מ ' כהן  ' ,השפעת המאורעות בארץ ישראל על מדיניות בריטניה  , ' 1948 - 1945 ,י ' שביט

מרי ,

, 1948 - 1941

ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

 ; 57 - 54וכן London 1958 :

,

.
Alamein
,~ .

( עורך ) ,

of.

מאבק מרד
;

וראה לעניין זה הערתו של גבריאל כהן במאמרו ' הנסיגה מארץ  -ישראל בראי מדיניותה של בריטניה '  ,קתדרה ,
15

( ניסן תש " ם )  ,עמ ' . 180

מבחינה אסטרטגית הוגדרו צרכיה

של בריטניה בדרום ארץ  -ישראל בדומה לצרכיה

האסטרטגיים בשנות השלושים  .אזור עזה נחשב לשטח היערכות עבור כוחות היבשה במקרה של
נסיגת הצבא הבריטי ממצרים  .עזה היתה גם צומת תנועה מרכזי בתנועת הצבא ממצרים לארץ -

ישראל  ,וראשי המטות הדגישו את חשיבותה ואת הצורך להמשיך ולהחזיק בה  .בסתיו

, 1947

לאחר שבריטניה היתה בטוחה כי לא תיאלץ לפנות את כוחותיה ממצרים  ,הכריזו המדינאים כי

היתרונות האסטרטגיים של ארץ  -ישראל ודרומה עבור הצבא מותנים במציאת הסדר פוליטי ; היה
זה רמז לצורך בניהול מדיניות פרו  -ערבית המתחשבת במגבלות התקציביות של זרועות הצבא .

7

שר  -המושבות ושר  -החוץ הבריטי התוו את מפות החלוקה של ארץ  -ישראל על בסיס תוכנית

) . ( Harris

' האוטונומיה החבלית ' מבית  -מדרשו של סר דגלם האריס
1945

כזכור  ,תכנן האריס בשנת

שיטת ממשל  ,שעל  -פיה תתחלק ארץ  -ישראל לארבעה קנטונים עצמאיים  :חבל ערבי  ,חבל

יהודי  ,חבל הנגב וחבל

ירושלים .

8

גם לאחר הקמת

11

הנקודות לא השתנתה דעתו של האריס ,

ובהמלצותיו למשרד  -המושבות המשיך לטעון כי רוב שטח הנגב אינו ניתן לעיבוד  .הוא דרש שלא

לפגוע בסמכויותיו של הנציב העליון בנגב ; בידי הנציב העליון היתה הזכות לשנות את מעמדה
המשפטי של קרקע ציבורית

( ' מתרוכה ' ) לקרקע הניתנת להחזקה פרטית ולמכירה ( ' מירי ' )  ,דבר

שחיזק את מעמד השלטון הבריטי בקרב הבדווים  .האריס הזהיר כי הכללתו של הנגב בתחומי
מדינה יהודית  ,בכל תוכנית חלוקה אחרת שתוצע  ,אמנם תוסיף לה שטח מבחינה גאוגראפית  ,אך

יהיה זה שטח חסר ערך כלכלי .

9

לאור עקרונות אלה שרטט האריס את הגבול בין החבל הערבי לחבל הנגב בדרך שהשאירה

בידי הערבים והבריטים  ,פטרוניהם  ,את מלוא היתרונות  .הגבול יצא מנקודה הנמצאת בחצי הדרך

בין רפית לעוג ' ה אל  -חפיר  ,על הגבול הבינלאומי  ,ומשם מזרחה לכיוון עסלוג '  .הוא עקף את גוש
קרקעות עסלוג ' ממזרח  ,והותיר שטח זה בידי הערבים  .משם נע הקו לכיוון באר  -שבע  ,עקף את
העיר ממזרח  ,והותיר מרכז אדמיניסטרטיווי חשוב זה בידי

הערבים .

בשלושת המצפים היהודיים  ,שנמצאו באזור החל באמצע שנת

, 1943

הקו לא התחשב כלל

ובגושי הקרקע שנרכשו

בשנים אלה על  -ידי יהודים  .מבאר  -שבע נע קו הגבול בכיוון צפון  -מזרח לכורנוב  ,עקף את גוש
הקרקעות הנוח לעיבוד ממזרח  ,והותירו בידי הערבים  ,ושוב פנה תפנית חרה דרומה לנקודה

הנמצאת דרומה מחופו הדרומי של ים  -המלח  .כל שטח ים  -המלח על התעשייה הקיימת בו ועל
אוצרותיו הכלכליים נותרו בשטחה של המדינה

הערבית .

0ן

קו זה התקבל אף על דעת משרד -

המושבות ביולי  , 1946ושימש בסיס לתוכנית מוריסון  -גריידי  .ןי
7

ג ' שפר  ' ,המדיניות הבריטית באוץ  -ישראל בשנים

, ' 1948 - 1939

שביט ( שם )  ,עמ ' 91

 . 1043ק and Brilish Policies [ =ESCO] , New Haven 1948 , 11 ,
8

האריס היה מומחה חקלאי ומוותיקי השירות הקולוניאלי בהודו ובארץ  -ישראל  .בשנת

המושבות את תוכנית האוטונומיה  .טיוטות לתוכניך זו זה
9

1945

על תוכנית חלוקה בארץ  -ישראל ראה :
371 / 61868 ] 6594ל ) ] ; מכתב האריס אל ה ' ביילי  ,מזכיר הוועדה האנגלו  -אמריקנית ,
.

אביס

ד ' הורבצו  ,בשליחות מדינה נולדת  ,תל  -אביב

תשמ " ב  ,עמ '  297והערה  11בעמ ' 423

; ע'

הכין במשרד -

371 / 45379 ] 6622 :כ ) PRO , 17

תזכיר משרד  -המושבות בעניין חלוקה  ,אפריל

; ] 521

( ) 1 :2

;

Esco Foundation ,

Palestine : 1 study Of Jewish, Arab

 , 1979עמ ' ; 172 - 171

14

, 1947

בינואר

ש ' דותן  ,המאבק על אוץ ישראל  ,תל -

אילן  ,אמריקה בריטניה ואוץ  -ישראל  :ראשיתה והתפתחותה

של מעורבות ארצות  -הברית במדיניות הבריטית בארן  -ישראל  , 1947 - 1938 ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

הנציב העליון בעיתון הרשמי  ,פלשתינה ,

מפת האריס לאוטונומיה החבלית ,

10

ראה

11

מפת משרד  -המושבות  8 ,ביולי

:

, 1946

גנזך ,

האוטונומיה התבלית  ,שם  . 7044 ,טמ. ] 1

PRO ,

 , 1947שם ,

 ; 184הודעת

 6 ( 1560במארס 947נ ) .
ק "ן  , 1945אצ " מ . 525 / 7162 ,
; ] 148 / 129 / 11

מפת תוכנית מוריסון  -גריידי  ,המבוססת על תוכנית

רכישת קרקע ההתיישבות בנגב

בדיון

שנערך

במשרד  -החלן

בעקבות

תזכירו

של

האריס ,

הובלטו

בעיקר

תביעותיה

האסטרטגיות של בריטניה באזור  ,והובע חשש מתגובת המדינות הערביות השכנות  .פקידים
בכירים במשרד תמכו באי  -הכללתו של הנגב במדינה היהודית  ,משום שהכללתו היתה יוצרת חיץ

קרקעי בין מצרים לבין שאר ארצות ערב  .השליט הסעודי אבן סעוד  ,הוסיפו הפקידים  ,עלול ,
אפוא  ,לחדש באופן תוקפני את תביעותיו הטריטוריאליות בעקבה 2 .י
הנגב  ,שנחשב בעיני התנועה הציונית לרזרבה הקרקעית החשובה ביותר עבור העם היהודי

ופליטיו  ,הוצג כשטח חסר  -חשיבות וללא פוטנציאל חקלאי  .האריס קבע כי קרוב

ל 77 -

אחוז

מיליון דונם  ,אינם ניתנים לעיבוד  .סביב באר  -שבע היה  ,אמנם ,

משטחו של הנגב  ,כלומר  ,כ 9 . 6 -
שטח נרחב  ,כ  2 . 9 -מיליון דונם  ,שהתאימו לעיבוד חקלאי  ,אך הללו ברובם היו כבר מעובדים .
51 , 000

הבדווים שישבו באזור היו ערים  ,לדעת האריס  ,להתפתחות החקלאית  ,והם החלו לזרוע

ולנטוע בקרקעותיהם  .כל התפתחות חקלאית נוספת באזור תלויה היתה אך ורק ביכולת אספקת
המים  .התוצאות מקידוח

16

בארות באזור אכזבו  ,ומחקרים גאולוגיים  ,שנערכו באותה עת  ,קבעו

כי אין מקורות מים תת  -קרקעיים באזור  .תוצאות הנסיונות שנעשו עד אז בסכירת מים אף הן לא
היו מעודדות בהנחה שכל שבע שנימ סובל הנגב מבצורת מוחלטת  .הטענה כי היהודים יכולים
להתיישב בנגב הצפוני לא היה לה אפוא על מה לסמוך כיוון שהאזור נוצל כמעט כולו  ,ובנגב

הדרומי לא היתה קרקע שהתאימה לעיבוד ולא היו כלל מים  .האריס סיכם וקבע כי באומרם ' נגב '
מתכוונים היהודים גם לאזור החוף  ,המשתרע עד רפיח  ,שם אין בידיהם עדיין גושי קרקע נרחבים

ולשם הם מתכוונים להגיע  .התיישבות קיבצן נגבה העידה  ,לדעתו  ,על כוונתם להתפשט לעבר
אזור

החוף ' .

ן

שר  -החוץ הבריטי  ,שרצה בעיקר בפיוסם של האמריקנים  ,שמר בתוכניתו על העקרון של מתן

אוטונומיה לשתי הקהילות  ,אך זאת רק לטווח קצר של חמש שנים  .במקום מבנה פדרלי וחלוקת
ארץ  -ישראל לפרובינציות יהודית וערבית גדולות בשטחן ובנויות ברצף טריטוריאלי  ,כפי שהוצע

בתוכנית מוריסון  -גריידי  ,הציע בווין לחלק את ארץ  -ישראל לקנטונים קטנים  ,ששטחם לא היה

בהכרח רצוף .

חלוקה מעין זו צפויה היתה להקשות על היהודים להגן על הקרקעות שרכשו ,

במיוחד הקרקעות שבקנטונים מרוחקים ממרכז הארץ  .תוכניתו של בווין התבססה על תוכנית

האוטונומיה החבלית  ,והוכנסו בה מספר שינויים לטובת הערבים  .על  -פי תוכנית זו  ,נשאר הנגב
סגור בפני התיישבות יהודית חקלאית צפופה  ,ואף ההתיישבות שכבר קמה ( המצפים
הנקודות )

ב7-

עמדה בסכנה של ניתוק מוחלט מהישות

בפברואר

1947

ו 11 -

הציונית .

אישר הקבינט הבריטי את קיומה של ועידה ערבית  -יהודית בלונדון  ,ובה

עתיד היה להתקיים דיון בנושא ברוח המלצותיו של האריס  .כשהסביר בווין את תוכניתו בפני
נציגי התנועה הציונית  ,שבאו ללונדון להשתתף בוועידה  ,היתה תדהמתם שלמה  .מלבד שינויים

קלים בסעיף העלייה היתה התוכנית גרועה מתוכנית מוריסון  -גריידי  ,והיא הזכירה במידה רבה את

איסורי רכישת הקרקע וההתיישבות שהוטלו על היהודים בספר הלבן משנת . 1939

הבריטים לחצו

על דוד בן  -גוריון  ,משה שרת ודוד הורביץ והם נאלצו לומר באיזה שטחים מעוניינים היהודים
במסגרת חלוקה  .הם הצביעו על שטחי הגליל  ,נפות עזה ובאר  -שבע  ,וכן על החלקים העיקריים

12

חילופי דברים במשרד  -החרן ,

13

תזכירו של האריס  ,הנגב ,

14

15
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, 1947

גנזך 61868 ,

 / 371ל) ק

371ל) ק .

.- PRO ,

1 27

של נפות חברון

וירושלים .

4ן

אולם כל זאת ללא הועיל  .הבריטים גם לא היו מוכנים לבחון את

ההצעות הציוניות החלופיות  ,שכללו הסכמה לחלוקה והפסקת הטרור היהודי תמורת המשך

העלייה וביטול הסעיף האוסר רכישת קרקעות .

עמדת הממשל בארץ  -ישראל
מטרת הממשל בארץ היתה להמשיך ולשלוט באוכלוסייה הבדווית ולמנוע כל פעילות ציונית
לפיתוח הנגב  .הוא הפעיל לחץ על ראשי השבטים בנגב  ,כדי שהללו יתבעו את המשך שהייתם של

הבריטים כנגב בטיעון שצעד זה הכרחי על  -מנת למנוע את התוקפנות היהודית  .סמוך למועד פינוי
הצבא הוסעו ראשי השבטים לירושלים  ,ונדרשו לחתום על מסמך שתבע את המשך שהיית
הבריטים באזור  .מעדותו של אחד השיח ' ים מסתבר שהבדווים סירבו לחתום על המסמך בהאמינם

שהם  ,יחד עם הצבאות הערביים  ,יגברו על היהודים  ,ויצליחו להקים ממשל עצמי באזור  .קבוצת
השיח ' ים לא היתה מאוחדת בעמדתה  ,מפני שחלק תמכו בבריטניה  ,פטרוניתו של האמיר

עבדאללה  ,וחלק היו תחת השפעתו של חג ' אמין אל  -חוסייני  ,מתחרהו  ,והיו פעילים בהקמת
' הקופה ' ( המוסד הערבי המקביל לקרן הקיימת  ,שנועד למנוע מכירת אדמות ליהודים ) ובהסתה
כנגד מכירת קרקע ליהודים .
התיישבות יהודית נוספת

5ן

בחורף ובאביב

1947

עשה אפוא הממשל ככל יכולתו למנוע

בנגב .

פקידי הממשל בנגב הקפידו שהנחת קו המים תהיה במסגרת הרשיון המיוחד  ,שקיבלו היהודים
לצורך זה  ,ועל  -פי התוואי ששורטט על המפה  .הפקידות ונציבות המים לא יכלו למנוע את הנחת
הקו בעיקר מפני שהוצג כמקור מים לתחנות הניסויים החקלאיים שהוקמו כחוק על קרקעות
בבעלות יהודית  .משום כך נקט המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הנרי גרני  ,צעדי השהיה ,

והפעיל את המערך הביורוקרטי  ,שעמד לרשותו  ,על  -מנת לעכב את הנחת הצינור  .הפקידים ביקשו
לעצור את הנחת הקו בנמקם זאת בכך שצינור המים יעביר מים מאזור לאזור בניגוד לחוק  ,ויפגע

בדרך זו בקרקעות ערביות וברמת יבולן הצפוי  .מבחינת הערבים  ,הסבירו פקידי הממשל  ,מחיר
המים הצפוי עלול להיות גבוה למדי עד שלא ניתן יהיה לנצלם להשקיה  .לאחר דיונים רבים הושגה
6ן

בסוף חודש מאי פשרה בין נציגי הסוכנות היהודית לבין המזכיר הראשי  ,והעבודה בקו חודשה .

הפקידים שפיקחו על ביצוע חוק המים בארץ  -ישראל התנגדו להעברת קו המים מחשש

להמלחת מי האזור  .בגיבוי הנציב העליון ובסיוע אנשי מחלקת החקלאות המנדטורית תבעו לבחון
ביסודיות את תוכניות קו המים  ,והזהירו את ראשי הממשל כי הנחת הקו תפגע במשק המים הדל
של הנגב  .רק לאחר שיצחק גבירן  ,נציג המרכז החקלאי  ,הציג את המפות והוכיח כי קו המים

14

וראה בהרחבה

:

ג ' כהן  ' ,מדיניות בריטניה ערב מלחמת העצמאות '  ,י ' ואלך ( עורך )  ,היינו כחולמים

מחקרים על מלחמת הקוממיות  ,גבעתיים

. 55 - 54

15

ש ' בר  -צבי  ,מגעים בין ראשי השלטון הבריטי לבין ראשי שבטי הבדווים בנגב בקשר לפינוי הבריטי מארץ -

16

ישראלי פרסום  , 17ארכיון טוביהו  ,אוניברסיטת בן  -גוריון [ להלן  :א " ט  ,עמ '  , ] 5 - 2באר
תשובת המזכיר הראשי הנרי גרני למכתבו של א ' קפלן בעניין אישור הנחת קו המים להאחזויות חדשות ליד

1 28

~

, 1985

עמ '

:

קובץ

 -שבע

. 1977

באר  -שבע  10 ,במארס  , 1947בתוך נספח  7לתזכיר הסוכנות היהודית מיום  28במארס  , 1947ג " ו  .תחשיבי
הסוכנות קבעו כי מחיר קוב מים בקו יהיה

והוא אמור היה לספק מים

ל 14 -

20 - 10

מא " י  ,תקציבו הכולל של הקו עתיד להגיע

יישובים וכן מי שתייה לבדווים .
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ראשי הממשל  ,והרשיון להמשך העבודה בקו

ניתן .

5

-- - - -

שלוחה -
מתוכננת-

יעבור אך ורק לאורך דרכים ציבוריות והמים יובאו מחפן לתחום הנגב ( מאזור

~

מ

0

ניר  -עם ) י

שמחה
שלהנגב .
להשקיית
בלאםהצעותיו
שתי
מימין  -תוכנית אשדוד
משמאל  -תוכנית ניר -
עם  ,שבוצעה

שוכנעו

7ן

לאחר מאמצים רבים גילו מומחי הסוכנות היהודית מקור מים בקרקעות ניר  -עם בעומק של
140 - 100

מטר  .בשל ההכנות הרבות והתקציב הגדול שנדרש לביצוע מפעל זה  ,החליטה הסוכנות

לבצע בשלב הראשון תוכנית מוקטנת  ,שנועדה לספק מי שתייה ולאפשר השקיית

140 - 120

דונם

בלבד סביב לנקודות החדשות 8 .י לאחך עימות ארוך קבע המזכיר הראשי כי מותר להשתמש בדרך
ציבוריות לצורך הנחת הקו אך במרחק של

הונח במרחק של

.

8 75

.

9 5

מטר בלבד ממרכזהי ואילו קו ניר  -עם  -משמר  -הנגב

מטר ממרכז הדרך  ,דבר המהווה עבירה על החוק  .הוא הזהיר את נציגי

הסוכנות כי אי  -שמירה על הכללים מצדם תגרום להפסקה מיידית של
17

18

ראיון עם מר א ' מלול  ,פקיד יהודי בכיר בעזה באותן שנים ,

5

במאי

, 1986

העבודה .

9ן

תל -אביב .

ראה  the Beersheba and Gaza :ת the Water Supply 10 Settlements :and Villages 1תMemorandum 0
; סיכומי
The Jewish Agency for Palestine , Economic Department , March 281 , 1947

,

"

' ישיבת ההנהלות ' ( גוף משותף לסוכנות ולקק " ל ) ותוכניות קו המים  ,אוגוסט  - 1946מארס
. 553 / 938 ; 563 / 899
19

תשובתו של גרני לקפלן ,

3

כאפריל

, 1947

ג" ו.

, 1947

אצ " מ ,

125

;

השלב הראשון של תוכנית הקו נועד לספק מי שתייה ליישובים החדשים ולאפשר להם לשתול
גני ירק קטנים בשטח של

30 - 20

דונם בקירבת המגורים  .שלב זה נתפס בחברת מקורות כדגם

חלוצי  ,שעל  -פיו ייבנו מכוני מים גדולים בהרבה

בעתיד .

20

בחברה עשו מאמץ עליון להוכיח

לבריטים כי הקו  ,שנבנה כולו על חשבון תקציבי הסוכנות  ,ישרת במידה שווה את הבדווים
והיהודים

:

החברה  ,בשיתוף פעולה עם משרד ההשקאה של הסוכנות היהודית לא " י  ,קדחה
בארות בסביבת גבר  -עם

וניר  -עם .

15

הקידוחים צויידו בחלקם במשאבות ובמוטורים

והתחילו בשאיבת מים מהם  .הוקמו בריכות ונבנו תחנות שאיבה מתאימות  .הונחו כ -
220 , 000

מטר צינורות בקוטר של

"6

מטר מעוקב שעה  ,המתחלקים בין

14

שהובטחו מאנגליה ומאמריקה ומזרימים בהם

240

נקודות יישוב עבריות  .המכון מספק מים לפלחים

הערבים והבדווים המתגוררים ונודדים לאורך קווי הצינורות  ,כמו גם לבתי המשטרה
הממשלתיים אשר במדבר  .י2
הממשל ובראשו הנציב העליון לא שוכנעו בכנות מאמצי הציונים  ,ובעקבות חליפת המכתבים
הענפה שקיימו עם המשרדים הקובעים בלונדון התגבשה העמדה הבריטית בשטח  ,שעיקרה היה

למנוע פיתוח חקלאי ורכישת קרקע נוספת על  -ידי היהודים  ,אך בה בשעה לא להגיע לעימות צבאי
עם הסוכנות בכל הנוגע להעברת קו המים וביצוע נסיונות חקלאיים על קרקע בבעלות יהודית .

עמדת הבדווים
יחסם של הבדווים לקו המים לא היה אחיד  .חלק מהשיח ' ים ראו בהנחת הצינור הזדמנות לזכות

במים לאדמותיהם ולחזק בכך את מעמדם ושליטתם בשבט  .אחרים ניסו באמצעות מאבק משפטי
ואיומים למנוע את המשך מעבר הצינור  ,כדי לזכות בסופו  -של  -דבר בתשלום

גבוה .

אחדים

מביניהם  ,שהיו נתונים להשפעת הגורמים הקיצוניים שפעלו ברחוב הערבי  -הליגה הערבית
ו ' קופת האומה '  -התנגדו באופן מוחלט למעבר הצינור באדמותיהם  .שיח ' ים מעטים ראו בקו
המים פתח ואמצעי לשיתוף  -פעולה חקלאי ואף יותר מכך עם

היהודים .

מלבד תשלומי כסף  ,הבטחות למתן מים חינם ולשיתוף  -פעולה חקלאי בעתיד נקטו המוסדות
הציוניים כמה צעדים נוספים על  -מנת למנוע את התנגדות

הבדווים  .א .

נעשה מאמץ לרכוש

קרקעות לאורך התוואי המתוכנן מבלי להסביר לבעלים את סיבת הדבר גם כשמדובר היה בקרקע
בעלת ערך חקלאי

נמוך .

צעד זה דרש זמן רב ותקציבים גדולים בשל המשא  -ומתן המייגע

שהוצרכו המניחים לנהל עם כל בעל קרקע בנפרד והפיצויים ששילמו לו  .ב  .הוחלפו קרקעות עם

בעלים שהחזיקו קרקע לאורך התוואי  .הקרקע שניתנה כתחליף היתה  ,אמנם  ,מרוחקת יותר אך
בעלת ערך חקלאי גבוה יותר  .ג  .משפטני הקרן הקיימת מצאו סעיף בחוק העות ' מאני הקובע כי
קרקע שעוברת בה דרך ציבורית הופכת לקרקע בבעלות המדינה  .המתכננים ניצלו עובדה זו  ,וחלק

()ע11
20

דו " ח חברת מקורות אל קפלן בהנהלת הסוכנות היהודית ,

21

שם  ,שם  .בזכרונותיו של ניסן צורי  ,איש ניר  -עם  ,מוזכר כי הונחו שלושה צינורות בקוטר "  , 6ואורכם הכולל היה
מעל  200ק " מ  ,וראה

:

נ ' צורי  ,עלון קבוצת ניר  -עם ,

29

24 ( 24

במאי

ן194

 ,אצ " מ . 525 / 6990 ,

ביוני  , ) 1973ארכיון קיבתן ניר  -עם .

הנחת קו המים בין שובל
למשמר  -הנגב ( ) 1947

מהתוואי תוכנן לאורך דרך המלך ( טריק אס  -סולטאן )  .בפועל ניתן היה להעביר את הצינור
במרחק של

15

מטר ממרכז הדרך לשני

צדדיה .

22

התנכלות הבדווים להנחת הקו לבשה צורות מצורות שונות  .פעמים נגנבו צינורות שהונחו

בלילה או הוצאו מהתעלות שבהן הונחו יום קודם לכן  .אווירת ההסתה כללה לא רק את המכובדים
אלא אף את בני השבטים והכפריים שיצאו בהפגנות כנגד הנחת הקו  ,כפי שאירע בקרקעות

הוג ' .

23

בחודשי האביב החריפה ההסתה כנגד הנחת הקו  ,ובדווים ירו בקו המים  ,כדי לחבל בו  .במוסדות
היישוב נערכו דיונים קדחתניים  ,שנועדו לפתור את שאלת הבטחת הצינור והתקדמותו  .בהשפעתו
של אברהם הרצפלד תמכו רוב הדוברים במרכז החקלאי בדעה שעל המוסדות המיישבים לסיים
את הנחת הקו לפני בואה של ועדת אונסקו " פ
המוסדות המיישבים שילמו לכל בעל קרקע

לארץ  -ישראל .
כ3 -

24

לא " י לחודש תמורת המעבר

בקרקעותיו .

המבצעים השתמשו בשירותיו של בדווי ' מטרוד '  ,כלומר מבוקש בידי המשטרה  ,ותמורת הסכמתו
22

צ ' קרן  ,נוה במדבר  :סיפורו של איש חצרים  ,באר  -שבע תשל " ד  ,עמ '
זכרונות  ,יוני  , 1983א " ט  ,מיכל  , 17תיק

23

ראיון עם בן  -חור ,

24

וראה דיון במרכז החקלאי ,
, 1985

א " ט.

20

. 12

במאי  , 1976שם  ,שם .
6

במאי

; 44

אליהו בן  -חור  ,הנחת צינור המים

:

 , 1947את "

ה  ,חט ' ,- 235

~

 , 1תיק  ; 61ראיון עם

ה

ליברטובסקי ,

15

בדצמבר

1 :11
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]

"

י'?ה*

ק.

1

1

לרכז את חתימות בעלי הקרקע ולשמור על צינור המים הבטיחו לו תשלום נאה והגנה

מסוימת .

25

בתוואי הקו המזרחי הפגינו הבדווים נחישות בהחלטתם למנוע את מעבר קו המים  ,והשתמשו
בצינורות שנגנבו מהקו כסמוכות לתמיכת גגות
הטרקטור  ,ועצרו את

החפירה .

הבית .

הנועזים שבהם נשכבו לפני גלגלי

המבצעים היהודים נאלצו להבטיח גם להם מים בברז מיוחד

שיוסדר באדמתם ותשלום כספי שיוענק להם עם תום המבצע  .חלקם הסתפקו בהבטחת היהודים

כי השדות הזרועים שיושקו במי הקו יספקו לבני השבט עבודה בק "ן .

כשהוזעקו הבריטים לבדוק

את הקורה באזור  ,הם נמנעו מלהתערב בסכסוך  ,והסתפקו בבדיקה שטחית של חוקיות התוואי

שאושר .

26

בעת העברת הקו לחצרים  ,תוך חציית ואדי שריעה ( קרקעות השבט אבו רגאייג )  ,התנכלו

הבדווים לעובדים ולצינור  .בשל חילוקי  -דעות בין אנשי הש " י בחצרים  ,שרצו בתגובה מתונה על -

מנת למנוע המשך ההידרדרות  ,לבין מפקדי הקו  ,שרצו להגיב בכוח רב כדי להימנע מהתנכלויות
נוספות  ,נמשכו ההפרעות מצד הבדווים זמן

ממושך .

27

132
25

מכתבי בן  -חרר  27 ,ביוני 1983

ו 29 -

במאי

 , 1984א " ט

לעיל  ,הערה

; 22

י ' גברי  ,באבק וברע  ,תל  -אביב

. 124
26

27

ראיון עם א ' אפרת ( מוכתר דורות לשעבר )  25 ,באפריל  , 1986קיבתן
ר'

קרן  ,חצרים במלחמת השחרור  ,חצרים

 , 1987עמ '

. 62

דורות .

 , 1985עמ '

רכישת קרקע והתיישבות בעב

המדיניות הציונית ומאפייני הפעילות ההתיישבותית בנגב
שאלת המים
לאחר הקמתן של

11

הנקודות בנגב  ,באוקטובר  , 1946הפך האזור מבחינתם של המוסדות

המיישבים לשטח התיישבות

לגיטימי .

האחריות לקיומם הפיזי של המתיישבים וליכולתם

להמשיך ולפעול להשגת המטרות שהוטלו עליהם נפלה על כתפי הנהלת הסוכנות היהודית והקרן
הקיימת  .בחודשים ינואר ופברואר של שנת

1947

נעשו במוסדות הלאומיים צעדים חשובים על -

מנת לבסס התיישבות זו לקראת המאבק הצפוי על גורלו של הנגב  .בהנהלת הסוכנות החליטו כי קו
המים ישמש את יישובי הנגב שעלו כבר על הקרקע וכן את אלה שתוכננו לחודשים

על  -פי תוכנית חברת מקורות מאוקטובר

, 1946

הקרובים .

אמורים היו להימתח שני קווי מים מאזור ניר -

עם ועד ליישובים באזור באר  -שבע ובמערב הנגב  .הקו המזרחי תוכנן לעבור דרך גבים  ,דורות ,

רוחמה  ,שובל ומשמר  -הנגב לבאר  -שבע  ,ושם אמור היה להתפצל  -סעיף לבית  -אשל ונבטים

וסעיף לחצרים  .מחצרים תוכנן סעיף נוסף

לרביבים דרך חיזעלה ( עלומים ) .

הקו המערבי אמור היה

לעבור דרך סעד  ,בארות  -יצחק  ,בארי  ,תקומה  ,צאלים  ,אורים עד לגבולות  .משם תוכננו שלוחות

לכיוון מבטחים  -נירים ולכיוון אורים  -צאלים  ,וכן תוכננה שלוחה לעבר הגבול הבינלאומי עם

מצרים .

28

תוך כדי העבודה נשקלו קיצורי דרך  ,אך הללו לא בוצעו  ,כדי להוכיח לבדווים כי למרות

התנגדותם לא ייסוגו היהודים מתוכניתם המקורית וימשיכו לתבוע את חציית קרקעותיהם בכל

מחיר .

29

תחילה הסכים יוסף וקו  ,שעמד בראש מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת  ,לגישתם של חברי
המצפים ופעילי הבטחון כי יש להגיע להסכמה עם הבדווים לגבי הנחת צינור המים בקרקעותיהם
ויש ליצור נורמה של שיתוף  -פעולה  -הסכמה תמורת

שנת

1947

מים .

30

אולם  ,בחודשים ינואר  -פברואר

התגברה ההסתה בקרב שבטי הבדווים כנגד הנחת צינור המים

היהודי .

ן3

ראשי הקרן

הקיימת  ,בלחצם של ראשי היישוב  ,תבעו את הנחת קו המים גם ללא הסכמת הבדווים ובלא

להמתין לתוצאות קידוחי המים באזור .

32

מתכנני ההתיישבות בקרן הקיימת חשו שיש להזדרז בשל

האירועים הפוליטיים  ,ולכן הציעו להוסיף תקציב למפעל המים ולהעלות במהירות עוד

8-7

נקודות יישוב גם במחיר ויתור זמני על הובלת המים לנקודות הסופיות  -בית  -אשל  ,נבטים

ובאר  -שבע במזרח והיישובים נירים  ,אורים ורביבים במערב  .זו גם הסיבה שבקרן הקיימת
התעקשו ליישב את חיזעלה  ,אף  -על  -פי שלא הסתיימה רכישת הקרקע בסמוך לנקודה ולא היה כל

המקום .

בטחון בעתידו הכלכלי של
בסוף שנת

28

1946

33

קיבל אליעזר קפלן מידע על חוק המים שהממשל תכנן  ,ובשל כך

קרק ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 142 - 140

ודן  ,יומני ואיגרותי לבנים  ,ג  ,רמת  -גן תשכ " ה  ,עמ ' . 176 - 173

29

ף

30

מפת ביצוע חיבורי קו המים של מפעל דרום ב  ,מפה מס ' 2298

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית ,
31

האסן את

( 11

 28 , ) 331 / 24 ,בנובמבר

, 1947

ארכיון קק " ל ,

 :ע:

ירושלים .

מכתב וצן לשרת וקפלן  25 ,בנובמבר  , 1946אצ " מ 5 / 1728 ,ואא

;

וק ( לעיל  ,הערה

. 136

 , ) 29עמ '

. 143 - 137

32

שם  ,עמ '

33

שם  ,עמ '  . 138המים הגיעו לקיברן שובל באפריל  ,ואילו חצרים קיבלה את המים בספטמבר
מקורות להנהלת הסרכזות ,

7

כמאי

, 1947

אצ " מ 553 / 953 ,

;

קרן ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

, 1947

וראה  :דו " ח

. 45 - 44

~

ך

חנינא פורת

תוכניות המחלקה להתיישבות בכל הקשור להנחת קו

המים .

34

אך לאחר שהוברר כי נציב מחוז

עזה נמנע מלאשר את המשך הנחת צינור המים עד להוראה מפורשת מירושלים  ,העדיפו חבריו של
קפלן בהנהלת הסוכנות לעצור את המהלך עד לקבלת אישור מפורש של הנציב

העליון .

35

חברת מקורות שוכנעה מממצאי המהנדסים כי יש לגשת לביצוע הובלת מים אזורית לפני
הקמת מערך הובלת מים

ארצית .

36

מפקד המבצע אליהו כהן ( לימים האלוף בן  -חור) לא הסתפק

בהנחת הקו אלא ראה במפעל מערכת שלמה שנועדה לספק מים להתיישבות החקלאית  .לדידו ,
' מערכת הנחת הצינור כללה מרכיבים שונים מהעלאת המים דרך הולכתם וכלה באגירתם  .דבר
ראשון היו קידוחי הבארות  ,הקמת משאבות עם בתי שאיבה " בוסטרים "  ,מערכת הצינור עם
מגופים ולבסוף  ,בישובים עצמם  ,הוקמו בריכות ו  /או מגדלי

מים ' .

37

נוצר  ,אם כן  ,מצב שבו הסוכנות על מחלקותיה מסוגלת היתה להתחיל בהנחת צינור המים  ,אך
בו בזמן הוטל עליה לבדוק מה תהיה עמדת התושבים המקומיים והשלטון הבריטי כלפי תוכנית
הנחת קו

המים .

בפברואר  , 1947כאשר הוברר למוסדות המיישבים כי השיחות עם הערבים והמשא  -ומתן עם
הבריטים לא יעלו דבר  ,הוחלט להקים בנגב שלושה יישובים נוספים על קרקעות בבעלות יהודית
ובתוואי קו המים  .ליישובים ניתנו שמות זמניים  :מבטחים ,

שורשים ועלומים .

38

בהנהלת הסוכנות

ובמרכז החקלאי לא הסתפקו בהעלאת שלוש הנקודות  ,וכדי לעבות את ההתיישבות היהודית

לאורך קו המים דרש קפלן להקים מיד חמש נקודות יישוב חדשות בנגב  .חיים גבתי  ,כנציג

החקלאים  ,הביע חשש שאם לא יונח צינור המים מהר ועל  -פי התוואי שנקבע  ,עלולות הנקודות
החדשות להפוך למחנות זמניים ולא להתיישבות של קבע  .הוא הדגיש כי הוחלט על הוספת שבע

נקודות יישוב  ,ותבע את העלאתן עוד לפני תום השנה  .נימוקיו העיקריים היו שיש לקצר את
המרחק בין קלטה

( חצרים )

לעסלוג ' ( רביבים )  ,לתפוס את קרקעות ח ' זעלה ולהקים נקודת

התיישבות נוספת ליד עסלוג '  .המפלגה  ,סיכם גבתי  ,חייבת להשלים את מפעל הנגב  ,ולעליית שבע
הנקודות יהיה אפקט פוליטי חשוב .

סכרים נכשלו ,

40

מאמצים שנעשו ביישובים לאגור מי שטפונות באמצעות

39

וכשהגיעו המים באביב
ג" ו

1947

לשובל ולמשמר  -הנגב  ,ברור היה לכל שקו המים
( לעיל  ,הערה

34

מכתב ורן לווייצמן ,

35

מכתב ד ' הורבדו להנהלת הסוכנות  29 ,במאי

36

וראה מאמרו של ל ' אשכול משנת חש " ו  ,מובא בשלמות אצל ש ' רייכמן  ,ממאחז לארץ מושב  :יצירת המפה

23

במארס

היישובית בארץ ישראל
להנהלת הסוכנות ,
37

38

7

, 1947

במאי

אצ " מ 825 / 6990 ,

ירושלים תשל " ט  ,עמ '

, 1948 - 1918

, 1947

; ודן

, 1947

 , ) 29עמ '

; 360 - 350

. 164

; ודן

( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 159 - 154

מכתב אשכול ופ ' קוזלובסקי

( ספיר )

אצ " מ . 825 / 953 ,

לעיל  ,הערה  . 23י ' ליברטובסקי  ,מהנדס בקו המים  ,טען כי לעושים במלאכה ברור היה שקו המים יוליך את
ההתיישבות היהודית עד לאילת  ,וראה ראיון עימו מה  15 -בדצמבר  , 1985שם .
מבטחים  ,נוסדה כקבוצה

של ' העובד הציונ " .

ישובים שניטשו  ,תל  -אביב

 , 1980עמ '

. 375

בשנת

צאלים ( כונתה גם שורשים ,

הקבוצות ' על גוש של  2 , 000דונם שנרכשו בשנת

הערה

 , ) 29עמ ' ; 5

עלומים ( כונתה גם

 1950נוסדה

שנית כמושב עובדים  ,ראה

1945

ביר  -שנק ) ,

:

ב " ג מיכאלי ,

נוסדה בידי גרעין של ' חבר

כדי ליצור רצף בין מערב הנגב לעסלוג '  ,ראה

 :ורן

( לעיל ,

נוסדה על שטח חולי שנרכש קודם לכן  ,וקו המים אמור היה

ח ' זעלה ) ,

לעבור דרכו  .המהירות וחוסר התכנון שהכתיבו את קצב העליות גרמו להחלפת הגופים המיישבים במקום כמה

פעמים  ,ולבסוף נעזב היישוב

11 4
~

39

לחלוטין  ,ראה  :שם  ,עמ '

דבריו של קפלן בישיבת הנהלת הסוכנות ,
דברי ח ' גבתי בישיבת מרכז מפא " י ,

22

5

בפברואר

בינואר

. 138

, 1947

, 1947

אצ " מ  ,פרוטוקול ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית

אב " ג ; דו " ח סיור הוועדה לעליות חדשות ,

 , 1947אצ " מ  , 515 / 9582 ,עמ '  - 1נ .
40

דו " ח הוועדה הציבורית למניעת סחף קרקע ,

15

באפריל

, 1947

אצ " מ

( . 14 / 246 ) 33

21

;

בפברואר

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

הוא הפתרון האפשרי היחיד לאספקת מים ולהוכחת קיומה של התיישבות חקלאית בנגב .

התיישבות
בהנהלת הסוכנות קמו מתנגדים למדיניות ההתיישבות של המוסדות  .העלאה פזמה של יישובים
בנגב עלולה היתה לבוא  ,לדעתם  ,על חשבון ההתיישבות הצעירה באזורים אחרים  ,שדרשה עדיין

השקעות וביסוס  .בדיון על הצעת התקציב הבהירו המתנגדים כי היישוב אינו עומד בפני חלוקה ,
ולכן ההשקעות במשאבים ובכוח אדם בנגב עלולות לרדת לטמיון מבלי שתחזקנה כלל את
היישוב  .י 4פרץ ברנשטיין  ,ראש המחלקה למסחר ותעשייה  ,הזהיר כי הסוכנות שוגה בהאמינה כי

התיישבות חפוזה בנגב תכריח את הבריטים למוסרו ליהודים  .גורל ההתיישבות שם  ,הדגיש

הדובר  ,יהיה כגורל ההתיישבות בהר  -חברון  ,שאף לגביו הוצע שיישאר מחרן לגבולות המדינה
היהודית .

42

הרב יהודה לייב פישמן הצטרף לטיעוני קודמו  ,והכריז כי תוכנית ההתיישבות החדשה

בנגב אין בה כלל כדי להגדיל את כוח הקליטה של היישוב  .לדעתו  ,בנייתה של תעשייה חזקה
היתה חשובה יותר בעת כזו  ,מפני שהיא אמורה היתה לתת פרנסה ותעסוקה לעולים בכוח
המתדפקים על שערי

הארץ .

43

במרכז החקלאי היו הדיונים מעשיים יותר  .הדוברים לא עסקו בשאלות המדיניות והחלופות
הפוליטיות  ,אלא תבעו במפגיע את חיזוקה וביסוסה המיידי של ההתיישבות החדשה בנגב  .בדיון
שהתקיים בעקבות עלייתן על הקרקע של נקודות התיישבות בנגב זה מקרוב  ,טען הרצפלד כי אי
אפשר לשבת באופן ארעי באהלים בלא משפחות ובלא משק  .הוא קבע  ,בניגוד לדעת מומחים
חקלאיים בקרן הקיימת ובמחלקה להתיישבות של הסוכנות  ,כי שטח ההתיישבות החרשה חייב

לכלול את עסלוג'  ,ובשל כך חייב קו המים להגיע כבר בשלב הראשון עד עסלוג '  .לדבריו  ,כשם
שנאבק המרכז החקלאי על כך שהצינור יגיע עד ח ' זעלה  ,כך עליו להיאבק עתה ולמושכו עד
עסלוג '  .בלא לזלזל בתרומת הצינור הציע להכין בכל יישוב מקור מים מקומי למקרה שהצינור
יושבת מסיבות טכניות או

בטחוניות .

44

המשתתפים בדיון סברו שיש סיכוי לחקלאות בנגב  ,ולכן

הציעו להקים תשתית תעשייתית ולהתחיל בהפקת שמנים

בנגב .

45

בתום הדיון הודיע הרצפלד

למשתתפים שהמרכז החקלאי אינו עוסק בתכנון תעשייתי לאזור  ,אך הוא תורם לתכנון העיר באר -
שבע  ,באמצעות הקרן הקיימת  ,ושותף להקמת חברה בעלת הון למימון הקמת באר  -שבע
העברית .

46

המוסדות המיישבים החלו לתכנן את השלב השני של ההתיישבות בנגב  .בדיון שנערך
במחלקה להתיישבות של הסוכנות

נאמר :

כי חייבים להקים בדחיפות

41

5

נקודות חדשות במחוז עזה ובאר  -שבע  :רוחמה ב '  ,ברור

דברי משה חיים שפירא בדיון בהנהלת הסוכנות היהודית ,

25

בפברואר

, 1947

אצ " מ  ,פרוטוקול ישיבות הנהלת

הסוכנות היהודית .
42
43
44

דברי פ ' ברנשטיין בישיבת הנהלת הסוכנות  ,שם .
מדברי הרב " פישמן בישיבת הנהלת הסוכנות  ,שם .
א ' הרצפלד בישיבת המרכז החקלאי  19 ,בפברואר  , ) 947את " ה  ,חטיבה

45

מדברי ח ' הלפרין בישיבת המרכז החקלאי ,

46

ראה דברי הרצפלד  ,שם .

שם .

135
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רביבים
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בנגב
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קיים

בסוף 1947

0

ב :,
י

חיל ( על יד

?ה

*

*
/

ניר  -עם ) ,

יישובים

]נ י

"א

שהוקמו בשנים

היישובים

ים הב פירים
יישובים שהוקמו במהלך
תש " ז

88

1943 - 1941

שה1קמ 1במוצאי
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י

ן

"

(

]------

1י -

י.-

באוקטובר
1947

) 1946

טוואל ( על יד עזה )  ,מדבח ( על יד באר  -שבע ומדסוס

[ נבטים ] ) ,

באר  -שבע  .ענין בפני עצמו הוא עסלוג '  .לא יתכן שבמקום זה  ,ששטח הקרקע שלו עולה
על
באביב

1947

30 , 000

דונם  ,תהיה רק נקודה

אחת .

47

התגבשה בקרב המוסדות המיישבים גישה חדשה  ,ולפיה הנגב אינו רק שטח מדברי ,

שבו קובעים בשטח עובדות פוליטיות  ,אלא שטח אשר בשל גושי הקרקע הגדולים  ,יש לתכננו

כאזור התיישבות המפוצל לאזורי פיתוח משניים  .הקשרים בין שטח התיישבות מקומי כמו עסלוג '
לבין אזור התיישבות רחב כמו הנגב התבססו  ,לפי גישה זו  ,על תחבורה משותפת  ,ארגון אמצעי
בטחון כלליים ואספקת מזון טרי
136

במרוכז .

הוויכוח בשאלת ההתיישבות בין המרכז החקלאי לבין מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת
התלהט בתקופה זו  .הרצפלד דרש להקים בנייני קבע ולהכין את העליות להתיישבות  ,ואילו ורן
הזהיר מפני צעדים חפוזים  ,ותמך בשלב זה רק בהגדלת התקציב לרכישת הקרקע  .לדעתו  ,כל עוד

47

דיון במחלקה להתיישבות בסוכנות ,

 18במארס , 1947

אצ " מ . 425 / 2955 ,

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

לא נמצאו מים בנגב עצמו  ,אין לדבר על התיישבות קבע  .הדי המחלוקת לא פסחו אף על
המתיישבים .

48

ראשי ה קרן הקיימת לא ה שתכנעו כי הגיע הזמן להתיישבות קבע גם כאשר נראה

היה שיש סיכוי להעסקת המתיישבים בעבודות כרייה ותעשייה  .כך תוכנן  ,למשל  ,שאנשי רביבים
יחצבו

טון קאולין ( חרסית ) בוואדי ראמן עבור בית  -החרושת נעמן  .גם במרכז החקלאי ראו

50

בתעשייה הקלה שתוקם בנגב שלב מעבר בלבד עד לרגע שבו יגיעו מים ואפשר יהיה להתפרנס
מחקלאות

:

בכל המקומות האלה יש עכשיו התחלות של פיתוח ענפי המלאכה וזה מקל על החזקת

האנשים במקומות בתקופת המעבר עד להבאת המים  .בקבוצות אורים  ,גבולות  ,ששם
אין מה לעשות בלי מים  ,מתחילים להקים בית  -מלאכה שיעסיק

10

אנשים  .יש תוכניות

לפתיחת בית מלאכה לידיות  .בעסלוג ' ניגשים לביצוע כמה מפעלים  -ביח " ר לשימורי

ועוד .

דגים

49

בדירקטוריון של הקרן הקיימת התגבשה עמדה לגבי רכישות הקרקע שתוכננו למחצית השנייה של
שנת תש " ז  .הנגב  ,כך נקבע  ,הוא אחד השטחים העיקריים שבו תתרכז עבודת הרכישה  ,ובסך הכל
תוכננה רכישת

52 , 000

7ונם .

50

יחד עם תוכנית הרכישה תבעה הסוכנות היהודית יתר פיקוח על

רכישות קרקע בידי גורמים פרטיים והקמת משרד חדש  ,משרד היועץ לענייני קרקעות שליד

הסוכנות היהודית .

ן5

למרות הלחץ שהופעל עליהם  ,לא הסכימו ראשי הקרן הקיימת לוותר על

עקרונות המדיניות הקרקעית  .אברהם גרנובסקי קבע במאמריו את עמדתו לגבי המחלוקת  ,וטען כי
52

צדקה גישת אלה שדרשו לרכוש שטחי קרקע גדולים בנגב לצורך יצירת רזרבה

קרקעית .

למרות הנכונות וההתלהבות שגילו המוסדות המיישבים באביב  , 1947נכונו להם עדיין
מכשולים רבים  .הציבור הערבי המשכיל בעזה  ,חברון ובאר  -שבע  ,ובעקבותיו הבדווים  ,חתמו על

עצומה שקראה לסיפוח דרום ארץ  -ישראל לעבר  -הירדן ,

53

והזהירו את המקומיים ממכירת קרקע

ליהודים  .רבים נבהלו מהטרור שהשליטה ' קופת האומה '  ,וחזרו בהם מהסכמתם למכור קרקע

לנציגי הקרן הקיימת  .קבוצת השיח ' ים  ,שכבר בראשית שנות השלושים נשבעו להפסיק את מכירת

הקרקע ליהודים תחת לחצו של חג ' אמין אל  -חוסייני  ,גבתה בשנת

1947

מס ממכירת בעלי -חיים

בשוק באר  -שבע  ,ומס זה אמור היה לשמש את ' קופת האומה ' בפעילותה כנגד רכישת הקרקע בנגב
בידי

היהודים .

54

סכנה אחרת  ,שאיימה על המשך תהליך ההתיישבות היהודית בנגב  ,היתה

מאמציהם של הבריטים להכין את חוק המים בגרסה מתוקנת  ,שתמנע מהיהודים את האפשרות
לקדוח בארות בנגב ולהוביל בו מים מאזור

לאזור .

55

לקשיים אלה נוספה תחושת האכזבה של

המומחים החקלאיים שנבעה מכך שלסוכנות לא היה תקציב כדי לממן את ההתיישבות בנגב וכן

ביוני

אצ " מ 1) ] 5 / 1780 ,א

48

תזכיר ,

49

דברי ח ' גבתי במרכז מפא " י  ,לעיל  ,הערה

18

, 1947

;

היוגב  :עלון לאינפורמציה פנימית  ,בית  -אשל  ,יולי

 ; 39ש '

בר  -צבי  ,פרקי יומן  ,תל  -אביב תשמ " ו

50

51

פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות  7 ,באפריל  , 1947אצ " מ ,

א ' גרנובסקי  ' ,מאבק והישגים '  ,העולפ  ,לג

52

ראה

53

" נבו  ,עבדאללה וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

:

54

ורן

( לעיל  ,הערה

55

וצן

( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ ' ; 157 - 156

 , ) 29עמ '

א " ט ,ג,

באפריל  , 1947אצ " מ . KKLIO ,

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

29

;

. 1947

י. 54

. 825 / 4023

( 22

במאי

, ) 1947

, 1975

עמ '

. 49 - 47

בר  -צבי ( לעיל  ,הערה

, ) 15

7ענ ~

עמ ' . 397 - 396

עמ '

. 8 -4

 . 168החוק אמור היה לתת סמכויות פיקוח נרחבות בידי הנציב העליון  ,ובא להשלים

את חוק הקרקע הבריטי משנת

, 1940

וראה  :ח ' הלפרין וש ' בלאם במועצה החקלאית המז  ,דבר ,

26

ביוני. 1947

חנינא פורת

מן הצורך לקיים את ההתחייבות שניתנה לאונסקו " פ שלא לשנות מאום בתחום ההתיישבות עד
סיום

עבודתה .

במאי

56

לאחר כשלון הוועידה היהודית  -ערבית ולאחר החלטת ארגון האומות המאוחדות

, 1947

לשלוח ועדת חקירה מיוחדת לארץ  -ישראל  ,נשקלה צורה חדשה של התיישבות  ,שתשמור כל
חלקת קרקע בריבונות יהודית ותתבסס על הנסיון החקלאי -ההתיישבותי שנצבר במצפים
הנקודות .

57

וב 11 -

לגופי ההכשרה של התנועות המיישבות הוצע על  -פי המוסדות המיישבים להחזיק את

השטחים שנרכשו לאחרונה בנגב באמצעות שיטת התיישבות חדשה  -הכשרה זמניוז

במקום .

בסתיו של אותה שנה  ,כאשר החמיר המצב הבטחוני ותחושת החירום במחנה היהודי גברה  ,הציע
ורן להמיר את נקודות ההכשרה בצורת התיישבות ארעית עוד יותר  ,שרווחיה יהיו פוליטיים -
אסטרטגיים בלבד

;

הוא כינה נקודות התיישבות אלה ' נקודות

עמדה ' .

בניגוד להשקפתו של וקן קבע האגרונום חיים הלפרין כי נסיון

הסקת מסקנות

11

58

הנקודות אינו מאפשר עדיין

לגבי האפשרויות החקלאיות  .לדעתו  ,להתיישבות זו אין עדיין בסיס חקלאי  -כלכלי .

יש להקפיד שלקראת הקמת התיישבות נוספת באזור תיבנה כל נקודה באופן שונה מזה הקיים
עליה להתבסס על גרעין של

כ 70 -

:

איש שימצא את פרנסתו בתחום הנקודה  ,וכן שבאזור הקרוב

לנקודה ניונן יהיה לרכוש קרקע נוספת מהמקומיים  ,כדי להרחיב את הגוש הקרקעי  .אם אי אפשר

בנגב .

לעמוד בקריטריונים אלה  ,טען הלפרין  ,יש לעצור את קצב ההתיישבות

59

רוב חברי המרכז

החקלאי שוכנעו כי יש להשהות את תוכניתו השאפתנית של ורן עד לאישורה במרכזי התנועות

המיישבות .
רכישת קרקע

= -,

במאמץ לשכנע את הגרעינים המתיישבים להמשיך ברכישת קרקע ובישיבה לאורך צינור המים ,
למרות המחסור בקרקע חקלאית ובמים  ,הציגו ראשי הקרן הקיימת בפניהם את היתרונות
שעשויים לצמוח מהתיישבות בח ' זעלה  .הוברר כי למרות הסביבה החולית הקרן הקיימת מתכננת

קו מים נוסף לעסלוג '  ,שיעבור דרך ח ' זעלה  ,וכן שהיישוב החדש יהיה קרוב לעיר יהודית חדשה
שתקום

בפרברי באר  -שבע " .

6

ההתיישבות בסעד לא נתפסה במחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת

כהכרחית לאבטחת קו המים  ,ולכן השתדלו ראשיה לשכנע את מתיישבי המקום שעדיין לא
הצטברה כמות קרקע מספקת לחקלאות באזור  .עוד הזהירו כי אם תוקם במקום נקודת קבע  ,עלול
הדבר להפריע להמשך רכישת הקרקע באזור  .י 6המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות של
הסוכנות היהודית דחקו במתיישבים ובתנועות ליישב כמה שיותר מהר את האזורים הפנויים בנגב ,
ואילו בקרן הקיימת  ,בסיועם של האגרונומים ואנשי תחנת הנסיונות  ,העדיפו שההתיישבות תשרת
בשלב זה אך ורק את עניין רכישת הקרקע ועיבוי ההתיישבות לאורך תוואי קו

56

? 2ן1 :

וין ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 164

בישיבת המרכז החקלאי ,

במאי

את " ה  ,חטיבה

,י- 1

 , 235תיק

57

הרצפלד

58

מכתב וקן

59

הלפרין בישיבת המרכז החקלאי  ,לעיל  ,הערה . 57

60

ל ' אפרוני ור ' לזר ( עורכים )  ' ,סעד אחד צעד  :פרקי יומן במלאות  40שנה

61

ל " צוקרמן ,

5

ביוני

6

, 1947

, 1947

אצ " מ 5 / 1728 ,ואא

;

וק ( לעיל  ,הערה

מכתב מזכירות קבוצת עלומים למרכז החקלאי של הפועל המזרחי ,

יבנה  ,מיכל . 33 , 203

10

. 61
 , ) 29עמ '

. 179 - 178

לקיבתן סעד '  ,סעד

במאי

1947

המים .

תשמ " ז  ,עמ '

. 19

 ,ארכיון הקיברן הדתי  ,קבוצת

מג ' דל

,%

חי.

חיי
(

.

ייברק
ל

-בית ה ' סא

רנתיה
נ 4דייב

.

ב

'

1
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פ
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אזור קרקעות מדינה
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בתחילת הק " ן עשו ראשי היישוב מאמץ להשתלט גם על אזורים במזרח  -הנגב  ,שנחשבו עד אז

בלתי  -מתאימים להתיישבות  .וקן סקר את קרקעות אל  -בחירה -

3 , 000

דונם בדרך לראם זואירה

בקירבת ואדי מישש  .ההכרעה לעבד מחדש חלקות קרקע במזרח  -הנגב נפלה לאחר סיור ג ' יפים

שבוצע באזור לאורך דרך קאעת אום רוג ' ום  .בסיור זה הובהר כי יש באזור חלקות קרקע רבות
הניתנות לעיבוד ואשר נרכשו בשנות השלושים מידי

הבדווים .

62

כחלק מהכנותיו של היישוב לקראת האפשרות שוועדת אונסקו " פ תגיע למסקנות עוינות כלפיו
נתבקשו ראשי הקרן הקיימת והכשרת היישוב להכין רשימה מדויקת של הרכוש הקרקעי שבידי
היהודים כולל קרקעות המדינה שהוחכרו לזמן ארוך ליהודים ולחברות העוסקות ברכישת קרקע

שבהן משתתף הון יהודי  .מחישוביו של המהנדס זלמן ליפש "ן  ,התקבלו הנתונים הבאים  :סך  -כל

קרקע מדינה שנמסרה על  -ידי הבריטים לחכירה בזמן ארוך
לקרן הקיימת

המלח

ו 171 , 449 -

כ 20 , 498 -

דונם לידי סוחרים פרטיים

4

וחברות .

181 , 050

דונם  ,מהם

9 , 610

דונם

חברת האשלג קיבלה בצפון ים -

דונם  .החברה קיבלה קרקעות בזכיון באזורים נוספים בנגב  ,חלקן בסמוך לבאר -

שבע וחלקן בעקבה  ,בשטח כולל של

לחכירה קצת למעלה
( לעיל  ,הערה

מ 80 , 000 -

62

וק

63

תזכיר של ליפש " ן לקפלן ,

 , ) 29עמ '

7ונם .

כ 64 , 219 -

דונם  ,כלומר  ,בדרום ובנגב קיבלו היהודים
135

63

. 181 - 166

29

ביולי

, 1947

ארכיון ז ' ליפש " ן  ,תיק

שסיפקה ממשלת המנדט לוועדת אונסקו " פ  :גנזך

47

( ברשות

.

המשפחה ) ;

' offalestine Noles Compiledfor

 . 31 - 35קק  , June 1947 ,קסס5תט the Infvrmation of the

~

והשווה עם הנתונים

Surve

Supplement 10

חנינא פורת

הדיונים הארוכים והעיסוק הרב בנתונים החדשים שהגיעו מהנגב  ,אפשרו לקפלן להציג תמונה

רחבה של מטרות התנועה הציונית בנגב  .תחילה דחה קפלן את ה ' אגדה ' שיצר השלטון הבריטי

בדבר מחסור בקרקע ובמים בארץ  -ישראל .

64

קפלן בא חשבון עם הממשל  ,וטען כי הוא העדיף

להשאיר את עבודות הסקר בנגב להון פרטי יהודי במקום שהמשאבים יבואו מתקציב

הממשל .

לאחר שהוכיח כי הצפיפות ביישוב היהודי גדולה בהרבה מזו שביישוב הערבי קבע קפלן כי
קרקעות

אוץ  -ישראל יכולות לפרנס עוד אלפי משפחות .

מאמציה של הקרן הקיימת לרכוש קרקעות בנגב
במחיר של

20

65

נמשכו .

66

חלקות קטנות ליד באר  -שבע נקנו

לא " י לדונם  ,בהנחה שבעקבות זאת תתאפשר רכישה גדולה

מאמצים להרחיב את שטח הקרקע בוואדי שאנק עבור קיבלו שורשים
הקרקע בידי יהודים עד שנת

1947

הגיעה לסך של  1 , 800 , 000לא " י .

יותר .

67

( צאלים) .

" צוקרמן עשה

68

עלות רכישות

גרנובסקי פירט את המקורות

שמהם נרכשה הקרקע  ,כדי להוכיח כי הסוכנות היהודית וקרנותיה הקפידו לרכוש קרקע מערבים

אריסים .

בעלי נחלאות גדולות וכך נמנע נישול

לוח

: 1

מקורות רכישת הקרקע של היהודים69
( עד שנת

) 1946

שטח בדונם

המקור

קרקעית בזכיונות מהממשל

181 , 000

דונם

קרקעתי מכנסיתי ומאזרחי חט
קרקעית מבעלי נחלאות גדולות

1 , 000 , 000

דונם
דונם

קרקענה מבעלים קטנים

300 , 000

דונם

כאשר נוצר שיתוף  -הפעולה בסתיו

120 , 000

בין ארצות  -הברית לברית  -המועצות בניסיון למצוא

1947

פתרון לבעיתי ארץ  -ישראל  ,התאחדו לשעה המוסדות המיישבים  ,והאיצו את תהליך ההתיישבות
החקלאית בנגב במגמה לחזק את העמידה הציונית  ,שעיקרה היה  -הנגב יהיה ליהודים  .עתה
יותר מבעבר הסכימו ראשי היישוב כי במרכזו שלתהליך ההתיישבתי החקלאית בנגב צריכה לקום
עיר עברית חדשה שתהיה למרכז החבל

140

של קפלן בפני ועדת אונסקר " פ ,

ביולי

64

עדותו

65

 , 1973עמ ' . 212 - 208
שם  ,עמ ' . 211 - 210

66

וק  ,התנחלותנו בתקופת הסער  ,מרחביה
לרכישת קרקע ליד באר  -שבע ,

6

החדש .

בתוך  :א ' קפלן  ,חזון ומעש  ,בעריכת י ' שפירא  ,תל  -אביב

, 1947

 , 1947עמ '

באוגוסט

. 174 - 170
אצ " מ ,

. 1) 1: ] 5 / 1728

67

הצעה

68

מכתב ורן לצוקרמן  27 ,באוגוסט

69

א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ט  ,עמ ' . 269

21

, 1947

אצ " מ ,

, 1947

. 1: 1) ]/ 1775

;

,,

1

החלקות בבעלות יהודית
בסביבות באר  -שבע
הערבית

עיר עברית
הרעיון בדבר הקמת עיר עברית בנגב  ,שתהווה מרכז ליישובים החקלאיים  ,עלה מדי פעם בעבר
אולם לא הגיע לכדי מימוש  .החל בשנת

בפאתי

באר  -שבע .

1939

הוחל בתכנון וברכישת קרקע עבור שכונה עברית

בשנות הארבעים הראשונים נמשכה רכישת קרקע ליד באר  -שבע  ,ובמקביל

70

הגיעו לידי הסוכניה היהודית מספר תוכניות להקמת עיר עברית בנגב  .הידועה בהן היתה תוכניתו
של צבי יהודה  ,איש הסוכנות

היהודיו. 2

ן7

באפריל

1947

הוגשה לסוכנות היהודית הצעתו של ד " ר

אריה בן  -גפן  ,כלכלן וארכיטקט  ,להקמת עיר עברית בת

50 , 000

בבאר  -שבע .

תושבים

יהודה סבר כי יש להתחיל את בניית העיר בשטחה של בית  -אשל שכלל

והגרעין שישב שם אמור היה לעבור לאתר התיישבות

אחר .

73

1 , 000 - 800

72

דונם -

חיים גבתי תבע  ,בדברים שנשא

במרכז מפא " י  ,להקים עיר עברית בנגב כעורף להתיישבכן החקלאים המתוכננת  .הקרן הקיימת
הואשמה בסחבת בשל הדיונים האין סופיים שקיימה בנוגע לאופן הקמתה של העיר בנגב ואף

הואשמה בעיכוב ממשי של העבודיה להקמת העיר  .נציגיה התגוננו בפני האשמה זו והשתדלו
להוכיח למוסדות המיישבים שהקרן עושה את כל המאמצים על  -מנת לרכוש קרקע נוספת באזור

המתוכנן של העיר .
שטחה של ביט  -אשל  .החשש היה
74

לה .

75

בזכרונותיו מנה וקן את הסיבות להתנגדות הקרן הקיימת להקמת העיר על
כי העיר תגזול קרקע חקלאית  ,וכך ייפגע העורף החקלאי הדרוש

הרצפלד לחץ על קפלן לכנס בדחיפתי את הגופים השונים  ,שנטלו על עצמם לבננה את

העיר  ,ולזמן גם מומחי קרקע  ,בנייה וחקלאות  .לדעתו  ,ניתן היה בזמן קצר לגייס בארץ ובחךן -
70

יראה

71

שטרן ( עורכים )  ,ספר באר  -שבע  ,ירושלים  , 1979עמ ' . 112 - 111
תוכנית צ ' יהודה להקמת עיר עברית בנגב  , 1943 ,אצ " מ . 553 / 1173 ,

:

ה ' טל  -קריספין  ' ,תוכניות להקמת מרכז עירוני עברי ליד באר  -שבע הערבית ,

, ' 1947 - 1943

"

גרדום וא '

. 116 - 114

72

טל  -קריספין ( לעיל  ,הערה

73

מכתב יהודה לג ' מאירסון ,

74

מכתב וגן לצוקרמן  4 ,בפברואר  , 1947אצ " מ 1 ) ] 5 / 1728 ,ש ; דברי ח ' גבתי כישיבת מרכז מפא " י  ,לעיל  ,הערה

 , ) 70עמ '
16

בינואר

. 39
75

ורן

( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 145 - 144

, 1947

אצ " מ . 825 / 7256 ,

141

באר  -שבע הערבית

לארן הון של  350 , 000לא " י  ,ולכן לא היתה כל סיבה לעיכובים מצד הסוכנות היהודית 76 .
 היום דיוןבישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת  ,שנערכה באביב  , 1947עמד בראש סדר

הבדווי

בתוכנית מרכז עירוני בנגב  .בהקדמה לדיון נאמר כי הדירקטוריון רואה בייסודה של העיר צעד

למטה  -שוק

חשוב .

בעל ערך מדיני וכלכלי

77

בישיבה התקבלה חוויי  -הדעת של הקרן הקיימת  ,ומקומה של

העיר נקבע בפאתיה הצפון  -מערביים של העיר
מומחים בתכנון בניין

באמצע מאי

1947

ערים .

הערבייך .

עוד נמסר שתכנון העיר הופקד בידי

78

שוב עלה הנושא לדיון בהנהלת הסוכנות

היהודית .

קפלן קרא בפני

המשתתפים את מכתבה של הקרן הקיימת  ,ובו הצעה להקמת עיר עברית בנגב בין עזה לבאר -

שבע  .מומחי הקרן הקיימת הניחו כי בשלב הראשון יתיישבו שם

ינו

כ 1 , 000 -

איש  ,והסוכנות נדרשה

'1
76

תזכיר הרצפלד לקפלן ,

3

באפריל

, 1947

את " ה  ,חטיבה

ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

77

פרוטוקול

78

יפן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ ,

. 152

25

,י- 1

 , 235תיק

. 2305

במארס  , 1947אצ " מ ,

. KKLIO

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

להשלים את חלקה הכספי

בעניין .

79

לא כל המשתתפים נטו לאשר בקלות את התוכנית ואת מחירה

הגבוה  .יצחק גרינבאום שאל אם חשבו ראשי המוסדות על הקמת מרכז עירוני בפרברי עזה  ,שהיא
עיר חשובה לא פחות לאסטרטגיה היישובית

היהודית .

הדובר המשיך והקשה בדבר מיעוט

מקורות הפרנסה של מתיישבי העיר החדשה ליד באר  -שבע  ,והביע הסתייגות

מהתוכנית .

ברנשטיין ענה כי רק הקמת התעשייה בבאר  -שבע תחזק את מעמדו של היישוב באזור  ,וקפלן
השיב כי עזה איננה בנגב  ,וכוונת הסוכנות היהודית בהקמת העיר להעמיק את האחיזה היהודית

בנגב ולא מחוצה לו  .בתום הדיון קיבלה ההנהלה החלטה המביעה את הסכמתה לצעדי התכנון

במהרה .

שנעשו עד אז  ,והבטיחה לתת את חלקה התקציבי

בנובמבר

1947

80

עסק המרכז החקלאי בגיבוש העקרונות המנחים להקמתה של העיר העברית ,

והחליט למסור את תכנונה לשני אדריכלים ידועים .

ן8

בשלהי אותו חודש חתמה הסוכנתי היהודית

על מסמכי הקמת העיר  ,וחבות אפיקים בנגב  ,בראשוני המהנדס שלמה סברדלוב ובתמיכתו
הנמרצת של היזם נחום תשבי  ,יכולה היתה להתחיל בבניית העיר  ,אך עד להחלטת עצרת האומות
המאוחדות לא נעשה דבר  .חברת אפיקים בנגב שלחה  ,אמנם  ,הזמנות לתכנונה של העיר אל מספר

העיר .

אדריכלים  ,אולם מעשי האיבה  ,שגברו באותה עת  ,מנעו את המשך היוזמה להקמת

82

המתכנן יהודה לא הרפה מהרעיון  ,ובדבריו בישיבת הוועדה המרכזת של ההסתדרות עמד על
חשיבות הניסוי הסוציאלי האמור להיערך בעיר ועל העובדה שההסתדרות תהיה הגורם הבונה
והמפקח העיקרי

בעיר .

83

בן  -גוריון  ,ועמו מנהיגים אחרים ביישוב  ,סבר  -בניגוד לדעת הקרן הקיימת והמרכז החקלאי ,
כי תפקידה העיקרי של העיר בנגב הוא להוות עיר  -מבצר שתגן על

שהבריטים לא יספקו הגנה מעין זו בשעת

הצורך .

11

הנקודות החקלאיות  ,בהנחה

אולם בשל אי  -הבהירות שנוצרה בדבר הגוף

84

האחראי להקמת העיר  ,בשל המחסור בתקציב ובכוח  -אדם ובעיקר בשל מעשי האיבה והקרבות
שהלכו והתעצמו בנגב  ,נדחה רעיון הקמת העיר עד לאחר מלחמת

העצמאות .

התקציב לרכישות קרקע ולנסיונות חקלאיים
ראשי היישוב וראשי המוסדות הצהירו בנובמבר

1947

כי המשימה הראשונה כנגד המזימות

הבריטיות היא רכישת קרקע והתיישבות  .מוזר אפוא שתקציב ההתיישבות לשנת תש " ז  -תש " ח גדל
רק

ב 500 , 000 -

לא " י  .תמוהה לא פחות העובדה שלמחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ,

שאמורה היתה להשלים את קו המים  ,כולל בריכות המים והמאגרים  ,ולבסס את היישובים לאורך
הקו  ,הוקצו
79

כ 3 , 113 , 000 -

לא " י בלבד מסך תקציב הסוכנות היהודית  ,שעמד

פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות ,

5

במאי

, 1947

אצ " מ ,

; 44 / 2

ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת  ,לעיל  ,הערה

על ' . 14, 500 , 000

טל  -קריספין ( לעיל  ,הערה

 , ) 70עמ '

8

. 114 - 112

. 77

80

פרוטוקול

81

דיון כהקמת באר  -שבע העברית  ,פרוטוקול ישיבת המרכז החקלאי  26 ,בנובמבר  , 1947את " ה  ,חטיבה 1ע , 235 -
תיק

. 60
אצ " מ . 853 / 1173 ,

82

מכתבו של א ' הנסקה לש ' סברדלוב ,

83

דברי יהודה בישיבת הוועדה המרכזת של הסתדרות העובדים הכללית ,

בנובמבר , 1947

11

14 :3

5

בדצמבר

, 1946

את " ה  ,כרכי ישיבות

הוועדה המרכזת .
84

85

יומן בן  -גוריון ,
דבר ,

11

18

באוקטובר

בדצמבר

. 1946

, 1947

אב " ג

;

בן  -גוריון  ,במערכה  ,ה  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '

. 138 - 135

בתוכנית לשנת תש " ח נקבע שהמטרה היא לרכוש

דונם בסכום של  6 , 867 , 855לא " י  .מתוך

158 , 548

כלל הרכישה עתיד היה שטח הקרקע החקלאית להגיע לכדי
3 , 72 % 295

לא" י  .דמי התיווך והרישום בטאבו הוערכו

149 , 788

ב 1 , 047 , 040 -

דונם במחיר כולל של

לא " י על כל סך

התקציב אושר  ,ופירושו היה כי בדרום ובנגב אושרו רכישות קרקע נרחבווז של

הרכישה .

כ 64 , 000 -

דונם ,

כלומר יחזר מכל הרכוש הקרקעי שעמד לרשויו התנועה הציוניוז באותם אזורים .

לוח

: 2

פירוט הצעת רכישות הקרקע לשנת תש " ח בנגב86

( קרקעות לרכישה מערבים

האזור

פיניש [ מזרחה

לרהט ]

זבאללה

] [ QIUI

מנסורה

~
משמר הנגב ]
[

בחירה [ אזור שגז .
ג ' הלין [ צפונה

לערד ]

איחדיה [ ליד ביר
עסלוג '

ח ' זעלה

נבטים ]

מלגה ]

[ רביבים ]
[ עלומים ]

בנגב)

השטח

מחיר לדונם

סה " כ הוצאה

בדונמים

בלא " י

באלפי לא " י

1 , 200

12

14 , 200

2 , 000

22

44 , 000

700

15

15 , 500

2 , 500

10

25 , 000

2 , 500

8

20 , 000

5 , 000

8

40 , 000

3 , 000

6. 5

19 , 500

4 , 000

6

24 , 000

מרסוס [ נבטים ]

1 , 500

9

13 , 500

ואדי ח ' ליל [ מיתק

1 , 500

18

27 , 000

חלוצה
רוחיבה [ רחובות

שבנגב ]

חבירה [ אזור

תצרים ]

דנקור [ נירים

הישנה ]

אבו  -זכורה [ דרומית

לגבולית ]

שושה  ,נבטיה ודביקה [ בין גבולחז

לצאלים ]

בסה " כ

1 , 000

9

9 , 000

1 , 000

9

9 , 000

1 , 500

18

27 , 000

1 , 500

15

22 , 500

1 , 000

12

12 , 000

6 , 000

9

54 , 000

35 , 900

371 , 000

המוסדות שטיפלו בהתיישבות חקלאית בכל חלקי אוץ  -ישראל קיבלו אפוא
ולטיוב הקרקע הוסיפו בתקציב עוד

כ 5 , 600 , 000 -

המחקר החקלאי והנסיונווז שנעשו בשנת

144

1947

86

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

87

דבר  14 ,בדצמבר . 1946

25

לא " י .

כ 28 , 500 , 000 -

לא " י ,

87

היו המשך ישיר של סיכומי התוצאות משנת

בנובמבר

, 1947

. KKLIO

1946

 .המסקנות החקלאיות העיקריות שתקבלו עם תום

3

שנות נסיונות במצפים קבעו  ,לדעה וקן ,

כי :

אדמת הנגב הצפוני טובה לכל הגידולים החקלאיים התרבחזיים  ,שהם מצויים

א.

הארן .

במשק החקלאי המפותח אשר בצפון

בדרך של עיבוד קרקע רציונאלי  ,מחזור זרעים והתאמת זנים  -אפשר להגדיל ,

ב.

בתנאי המים הקיימים  ,את יבוליהם של שדות החורף פי ארבעה ויותר מאלה

כה .

המקובלים עד

ג.

שיעור המים  ,שידרש לגידול צמחי תרבות בהשקייה  ,יהיה פחות בהרבה מן

המקובל באיזורים אחרים  ,כגון השרון  ,שומרון  ,עמק  -יזרעאל  ,החולה

שיעמוד על שני שלישים  ,ובמטעים עוד פחות
בחודשים פברואר ומארס

1947

נבדקו בקיבתן בארי ( מיישובי

מזה .
11

ושקמה .

עצי אקליפטוס  ,אלה

88

הנקודות ) שיטות ליישור קרקע

ולסכירת מים  .כמו  -כן הוקמה משתלת ורדים נסיונית  ,וניטע יער בן
89

;

יתכן

100

דונם  ,שכלל  ,בין היתר ,

באותה תקופה נערכו נסיונות לגידולים הידרופוניים  ,כלומר גידול

ירקות בחביות מים וללא הזדקקות לקרקע  ,והללו תוארו בהרחבה בעיתונים המקצועיים  ' ,השדה '

השיתופי ' .

ו ' המשק

נסיונות אלה עוררו תקווה שניתן יהיה להפוך את הנגב  ,שקרקעותיו אינן

ניתנות לעיבוד ברובן  ,לאזור
להציף

מיושב .

בקיבתן חצרים נמשכו המאמצים להקמת סכר  ,שנועד

90

דונם לגידולי ירקות וזריעה בזני חיטה

10

חדשים .

ן9

קיברן סעד  ,שהוקם באותם ימים  ,התלבט אף הוא בשאלת הנסיונווז החקלאיים וכדאיות גידולי
חיטה מזנים שונים  .ראשי ארגון הפלחה הציעו לקיבתן הצעיר  ,לאור התוצאות במצפים

וב 11 -

הנקודות  ,כי אין לגדל דגנים על שטח שהיה בור במשך שנה ולפני כן גידלו בו דגנים  .מחלקת
ההתיישבות הציעה שהקיבול יקים חלקת מטע נסיוני בת

60

דונם ויקצה

300

דונם לעיבוד

אינטנסיווי לצורכי משק החי ולגידול ירקחו ביתיים  .במטע השזיפים התלבטו חברי ההתיישבות
הצעירה אם לנטוע זנים מקומיים  ,שהיו נפוצים בקרב חקלאי עזה  ,או שמא לנסות זנים חדשים ,

שטרם נוסו מסחרית באתן  -ישראל  .חוות  -דעתו של הגאולוג לוי פיקארד  ,שטען שיש באזור מים

תת  -קרקעיים בכמות רבה  ,הקנתה בטחון למדריכי היישוב  ,והם החליטו להעז ולנטוע זנים חדשים

צורכי מים .

92

בבית  -אשל המשיכו באביב בנטיעת גפנים ועצי אקליפטוס  .בשל הבצורת והחשש

לגורל השתילים פותחה שיטה של השקיית הנטיעות בגומות רחבות שנחפרו סביב לגזע וחיפוי
בחומרים אטימים כדי למנוע התייבשות

הקרקע .

93

בניר  -עם ניטעה חלקת בננות נסיוניים  ,אולי

מתוך ההשערה שצירוף של מים וחום מאפשר גידול סובטרופי באזור

זה .

94

המסרים של מבצעי הנסיונות לראשי היישוב היו כי יש למצוא מים בכל מחיר  .הסוכנות
היהודית העבירה מסרים אלה לראשי התנועה הציונית בעולם  ,בהנחה שהללו יפעילו לחץ פוליטי

ע)  ,4ן

88

וין ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

89

דבר ,

90

שם ,

92

שם  21 ,במארס  ; 1947קרן ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 51
עלים  15 :שנות התיישבות לקיברן סעד  ,תמוז תשכ " ד .

91

בפברואר . 1947

21

26

. 150 - 149

בפברואר

. 1947

צורי  ,עלון קבוצת ניר  -עם מס ' 24

93

נ'

94

ראה

:

/1 ,

5ט] 1

 . 254ק 1979 ,

"

5

~  . ( xxilט

יא

Rutgers

( 12

] ) Heler

ביוני  , ) 1973ארכיון קיברן ניר  -עם

 .נ  Weizmann ,ך ) of

;

היוגב ( לעיל  ,הערה . ) 48

Weizmann , The Lertel-:5 and Papers

)2 .

על הממשל  ,כדי שיאפשר המשך קידוחי המים באזור  .במסגרת המאמצים ליצור לחץ זה הזמין

נבטים  -מגט מן האוויר

חיים וייצמן את מומחי אוניברסיטת הרוורד שבארצות  -הברית לערוך את נסיונותיהם במניעת

( 947י

)

מליחות במים בשטחי הנגב  .הוא העריך כי אם יתברר שמדעני האוניברסיטה האמריקנית אכן
מסוגלים להשקטי שטחים נרחבים במים שסוננו מהמלחים  ,אפשר יהיה לשכנע את הבריטים
לשנות את עמדתם כלפי הנגב ולהתיר בו התיישבות

בק "ן

1946

נמסר להנהלת הסוכנות על תוצאות

המחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בדבר

חקלאית .

95

 -הפעולה בין רוכשי הקרקע בנגב לבין

שיתי
האפשרות

לגדל צמחי רפואה ותעשייה

באזור .

גידול צמחים אלה עשוי היה לתרום לתעשייה הרפואית ולתעשייני השמנים האתריים  .הדין -
וחשבון ציין כי יש להרבית בסקרים בנגב הרחוק  ,והזכיר כי הצמחים אחילאה ריחנית  ,אחילאה
ערבתית  ,לענת המדבר ולענה יהודית יכולים לשמש חומרי גלם להכנת תרופות  .לדעת החוקרים ,
ניתן יהיה לגדל בנגב צמחים אחדים  ,שישמשו להפקת רעלים כנגד מזיקים  ,כשם שהוחל באותה
עת לגדל צמחים כאלה

במצרים .

96

החוקרים נתבקשו לבדוק אף את כושרו החקלאי של חבל הנגב

לקלוט התיישבות עברית מודרניים  .מיכאל זהרי  ,מראשי המחלקה  ,שסיכם את הדין  -וחשבון  ,קבע
95

דו " ח פנימי בהנהלת הסוכנות ,

18

ביוני

, 1947

ליהודים בהרצאת הפתיחה בפני הוועדה
96

:

אצ " מ 853 / 1776 ,

;

והשווה דבריו של שרת על חשיבות הנגב

מ ' שרת  ,בשער האומות ,

דו " ח המחלקה לבוטניקה להנהלת הסוכנות  ,סתיו

, 1947

אצ " מ ,

, 1949 - 1946

. 825 / 2955

תל  -אביב תשי " ח  ,עמ ' . 76

147

כי קרקע מתאימה להתיישבות חקלאית רציפה מצויה רק באזור מישור אדמת הלס שבשפלת הנגב

ובעמק באר  -שבע  .אזור זה כולל

2

מיליון דונם אדמה ראויה לעיבוד  .הגורם הקובע והמכריע

השקיה .

להתפתחותו החקלאית של אזור זה  ,קבע  ,הוא הספקה קבועה ובטוחה של מי

97

התפיסה כי הנגב המזרחי הוא אזור שומם  ,שאינו ניתן לעיבוד חקלאי  ,היתה עדיין מקובלת

בקרב המומחים  ,אף  -על  -פי שמסקנות ההתיישבות במצפים ברורות היו לכל  .קביעותיה של
המחלקה לבוטניקה הושפעו יתר על המידה מחששותיהם של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות
ושל הקרן הקיימת  ,אשר היססו מאז שנות השלושים להתחיל בהתיישבות בנגב

המזרחי .

מסקנות ועדת אונסקו " מ לגבי הנגב
באמצע יוני

1947

הגיעה ועדת אונסקו " פ לארץ  -ישראל  .בפרק העוסק ביסודות הסכסוך הערבי -

היהודי תיארה הוועדה המיוחדת את הנגב כתחום צחיח ומדברי למחצה המפרנס

בדווים .

כ 90 , 000 -

בדרום  ,המשיכה הוועדה בתיאורה  ,באזור באר  -שבע  ,הולכת ופוחתת כמות הגשמים ,

והאזור מתמזג עם הנגב עצמו  -תוהו ובוהו של גבעות גיר  ,כמעט בלי גשמים

וחיים .

98

לגבי

פיתוח הקרקע חזרה הוועדה על טיעונים קודמים באשר לצפיפות החקלאית הקיימת באזור  .את

11

הנקודות הגדירה כיישובים בשלב נסיוני  ,ולא ראתה בהם גורם המאיים על הבדווים ועל

פרנסתם .

99

על  -פי תוכנית הוועדה  ,נמשך קו הגבול הצפוני של הנגב דרומה  -מזרחה עד לנקודת גבול בנפת

חברון  ,מדרום לקוביבה  ,ומשם לאורך הגבול הדרומי של נפת חברון עד ים  -המלח 00 .י הוועדה
הוסיפה כי בנפת באר  -שבע

85

אחוז מהקרקע הם בבעלות ציבורית ,

פחות מאחוז אחד בידי היהודים  .בנפת עזה היה המצב דומה -

ציבורית או ממשלתית ,

21

אחוז בידי הערבים

ו4-

אחוזים בידי

אחוז בידי הבדווים  ,וקצת

14

75

אחוז מהקרקע היו בבעלות

היהודים .

ן0ן

הנתונים שהציגה

הוועדה התבססו על מידע שנמסר לה מידי ממשלת ארץ  -ישראל  ,והם היו מעודכנים לסוף שנת

 " . 1945י
2

וייצמן  ,שהתגייס למאמץ המדיני  ,טען בפני הממשל כי רק היהודים יוכלו לעבד את 3 , 500 , 000
הדונם הניתנים לעיבוד בנגב  ,אולם הדבר יקרה רק בעתיד  ,ובשלב זה על התנועה הציונית להתרכז

בהשגת האמצעים הכספיים  ,על  -מנת לאפשר לחלוצים לעבד

שיבח את מדיניות המוסדות הלאומיים  ,שהבטיחו לבדווים

97
98

כ 250 , 000 -

כ3 -

מיליון קוב מים  -מתוך

דו " ח הגאולוג מ ' אבנימלך להנהלת הסוכנות  20 ,באוקטובר  , 1947אצ " מ ,

"

.

. 525 / 2995

,

"" "

""

9

.

 Pa/estineחס

100

שם  ,עמ '

. 45

101

שם  ,עמ '

46

102

על הגבולות כפי שהוצעו בוועדה ראה פגישה של אונסקו " פ ,

ומפה מס '  , 94נספח

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '
103

~

(Tommittee

על -אף שחברי הונערה ביקרו ברביבים וראו את הישגיה החקלאיים  ,הם העדיפו לתאר את המצפים כ ' שלב
נסיוני ' אולי משום שסברו שהגדרה זו פחות מאיימת מבחינת הערבים  ,ראה

ץ141

15

דו " ח מאת הוועדה המיוחדת לארן  -ישראל של האומות המאוחדות לאסיפה הכללית  ,ירושלים  , 1947עמ '
] ( ( the
Reporr 10 the
ל enera/ Assembly
ע 7ש
'צ 0
[ להלן  :ועדת אונסקו " פ ] ; וראה בהרחבה :
 . 574 - 583קק Geneva , Switzerland 37 Aug . 7947 , London 1947 ,

99

דונם

בנגב .

03ן

וייצמן

וייצמן ( לעיל  ,הערה

. 6-5

. 48 - 47

 , ) 94עמ '

:

ועדת אונסקו " פ  ,עמ '

. 14

. 308 - 307

18

באוגוסט  , 1947גנזך

.

; 93 03 / 2700 / 1

פרוינדליך
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-

4יג

,

מאייי

איעד נדבי

יהודי

,
שאייר

בריטי

ב ' ניאומ '

הערכות של מומחי הסוכנות היהודית לגבי הנגב  ,הצביע וייצמן על כך שניתן להשקות בנגב
עד

כ6 -

מיליוני דונם  .בחשבון זהיר טען וייצמן  ,כי גם אם ניתן להשקות רק מיליון וחצי דונם

ממקורות שמחרן לאזור  ,יאפשר שטח זה מחיה והתיישבות
3.5

- -. -

גבול ב ' נלאום '

~

מיליון הקוב שתוכננו לעבור בנגב תמורת הסכמתם למעבר הצינור באדמתם  .לאחר שעיין במספר

7

,

Tnvil

ן
איוד

-

- --

לכ 60 , 000 -

תוכנית החלוקה לפי

בי:::
קידמות

משפחות  .בהניחו כי על כל

משפחות המתפרנסות על חקלאות אפשר להוסיף עוד משפחות מספר העוסקות במסחר

ושירותים  ,הוכיח וייצמן כי בנגב נותר מקום לקליטת

250 , 000

משפחות .

בסכמו את תביעות

התנועה הציונית הדגיש המנהיג הציוני כי ככל שתמהר בריטניה להסכים להעברת משפחות אלה

לארץ  -ישראל כן תיתכן מניעת שואה נוספת .

04ן

בעדותו לפני אונסקו " פ הבליט קפלן את עיקרי העשייה הציונית

בהתאם למספרי הממשלה יש באיזור זה כמיליון

לעיבוד שהיום רק מחציתם

המקובלת

כיום .

מעובדת .

בנגב :

ו 600 , 000 -

דונם של אדמה ראויה

ראיתם את הצורה הפרימיטיבית של עיבוד

וכן ראיתם את ההתחלה של

מאמצינו . . .

דרוש כאן

חזון .

לאחר

יישובים ניסיוניים משך שלוש שנים  ,הקימונו

13

יישובים נוספים בעשרת החודשים האחרונים  . . . . .מחיר המים בצינור בשלב א -

16

שהתבוננו בתוצאות עבודתם של

104

ן

שם  ,עמ ' 373

3

ע4ן

ית

חנינא פורת

מיל לקוב  .באיזור זה מוצדקת עלותו הגבוהה של הקוב  .המים יביאו ברכה לכל תושבי
האיזור  .כבר מספקים מים לשכנים

הערבים .

5סן

המהנדס ליפש "ן הכין רשימה של הרכוש הקרקעי היהודי  ,ובעקבות כך נדפסה מפה כללית של

ארץ  -ישראל בקנה  -מידה של
ובאמצע אוגוסט

1947

06 . 1 : 250 , 000י

ליפש "ן אף נתבקש לחוות דעתו על גבולות החלוקה ,

הגיש לראשי הסוכנות את הערותיו  ,שהפכו לאחר מכן לטיעונים חשובים

ביותר במאבקם של הציונים לסיפוח הנגב  .הצטלבות הגבול בדרום  ,דרומית לקיבתן נגבה  ,נראתה

לליפש "ן מלאכותית

ומיותרת  ,והוא תבע ליישם שם את העקרון שאין להפריד בין היישוב היהודי

לקרקעותיו  .עוד קבע ליפש "ן כי יש להיזהר מכוונותיה של בריטניה לסכל את הצעת אונסקו " פ
ולהמשיך ולהחזיק בנגב הרחוק בשל צרכיה האסטרטגיים של

האימפריה .

לבן

חברים נוספים במרכז מפא " י הצטרפו לתביעה שיש למקד את המאבק הבינלאומי על עתיד
בנגב 08 .י

ארץ  -ישראל בשמירה על ריבונות יהודית

בן  -ציון ישראלי הציע שהמרכז יקים ועדה

מיוחדת  ,שתבחן דרכי פעולה ל ' התיישבות כיבושית ' בנגב  ,ואלה תועלינה בפני המוסדות
המיישבים .
600 , 000

09ן

לוי אשכול  ,שתבע יתר עשייה בנגב  ,דיווח כי הוזמנו צינורות נוספים בתקציב של

לא " י  ,והכוונה שתוך שנתיים יוכל קו המים להעביר

12

מיליון קוב  .ביצוע עבודות אלה

עתיד היה להסתיים  ,לדבריו  ,בתוך תקופת המעבר שהציעה אונסקו " פ .

0ון

בסכמו את הדיון במרכז

מפא " י אמר בן  -גוריון כי ' נחוצה עכשיו דאגה התיישבותית  .זכות היסטורית יש לצינור ולפועלי

הצינור  ,החל מהמהנדס בלאם וגמור באחרון הפועלים  .אילולא הצינור הזה  ,ספק אם היו נותנים

לנו את הנגב '  .יין
כתגובה לרעיונות שהוצגו באונסקו " פ עלה גרעין מבטחים לקרקעות ראביה  -כרם אבו קווארי
וייסד יישוב בין גבולות לנירים  .באוגוסט

גרעין משאבים לחלוצה  ,לאתר שנמצא
ב 19 -

משאבי  -שדה .
השחרור  .עד לפרצן

1947

כ 12 -

עלו על הקרקע חברי שדה  -עקיבא  ,ובנובמבר עלה

קילומטרים צפון  -מערב לרביבים ולימים היה לקיבתן

בנובמבר עלה בשכנות לצאלים היישוב רמת  -הנגב  ,שפונה מיד לאחר מלחמת
המלחמה הוקמו  ,אם כן  ,בנגב

18

יישובים חקלאיים .

2ון

הכשלון ההתיישבותי -

החברתי בעלומים הדגיש את החפזון שבו ניסו המוסדות לעבות  ,תחת הלחץ המדיני  ,את תוואי קו

המים .

3מ

מניתוח תוכנית המשק של קיבתן סעד והגידולים שהוצעו לקיבתן עולה מגמתם של המוסדות
 הקמת יישובי קבע  ,שבהם ייושמו במהירות הישגי שלושת המצפים105

עדותו של א ' קפלן בפני אונסקו " פ  ,העולם  ,כב

106

ז ' ליפש " ן  ,מפת הרכוש היהודי הקרקעי ,

107

109

110

15 )3

111

112

. 525 / 6540

ז ' ליפש " ן אל הנהלת הסוכנות  18 ,בספטמבר  , 1947אצ " מ ; 525 / 5991 ,
הבריטים ראה  :מ ' פעיל  ' ,הפקעת הריבונות המדינית של פלשתין מידי הפלשתינאים על  -ידי ממשלות ערב

דברי ש ' יבניאלי במרכז מפא " י ,

(  , ) 1973עמ '

 18בספטמבר , 1947

. 439 - 388

אב " ג .

בן ציון ישראלי  ,שם .
ל ' אשכול  ,שם .
בן  -גוריון  ,שם ; טיוטת נאום בן  -גוריון בפני אונסקו " פ  1 ,ביולי  , 1947אצ " מ . 544 / 694 ,
ראה  :ידיעות המזכירות  :עלון הקיבתן הדתי  6 ( ] 47 [ 44 ,ביוני  , ) 1947ארכיון הקיברן הדתי  ,קבוצת יבנה ; מיכאלי

( לעיל  ,הערה

 , ) 38עמ '

. 216

הציונקז '  ,אופקים בגאוגרפיה ,
113

באוגוסט

, 1947

עמ ' . 505 - 503
על הנגב וסיני כחלופה צבאית עבור

בתקופת מלחמת העצמאות '  ,הציונות  ,ג
108

4

( 10

ביולי

, ) 1947

אצ " מ

ו 11 -

הנקודות  ,אך בו בזמן

ראה  :דאר

יוצא

1947

על אופקים ונטישתו ראה
 , ) 1984 ( 10 - 9עמ '

:

נ ' קליאוט  ' ,נטישת ישובים וחידושם בהתיישבות

. 111

א '  ,ארכיון הקיברן הדתי  ,קבוצת יבנה  ,מיכל

א . 25 - 249 /

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

יפותחו ענפים חקלאיים בטוחים שיאפשרו לנקודה להתבסס בעתיד  .הצעותיהם של חוקרי התחנה
לנסיונות ברחובות והשקפותיו של האגרונום עקיבא אטינגר בדבר הקמת משק מעורב בנגב
המבוסס על בקר לחלב ובשר  ,מצד אחד  ,ורצונן של התנועות המיישבות להקים משק רווחי
ליישוב קבע  ,מצד אחר  ,הובילו להקמתו של משק מעורב הבוחן בזהירות את תנאי הסביבה אך בו
בזמן מפתח ענפים חקלאיים בדומה ליישובים במרכז הארץ .

באוקטובר

1947

]4

י

ערכה ועדה מטעם המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות של הסוכנות סיור

לקביעת אתרי התיישבות חדשים בנגב  ,וזאת במסגרת מאמציה של התנועה הציונית להגיב בתחום

ההתיישבות על המלצותיה של אונסקו " פ  .הוועדה בדקה את אתרי חלסה  ,נבטיה ושושה וכן את

הקשר האפשרי של הנקודות הללו עם הנקודות הקיימות  ,רביבים  ,עלומים וצאלים  .במסקנותיה ,

שהתקבלו גם בלחץ המתיישבים  ,באה לביטוי תפיסתם של ראשי המחלקות המיישבות  ,שעל  -פיה
עתידו של הנגב יוכרע

בהתיישבות " .
5

מומחי המרכז החקלאי לא שוכנעו שקו המים אכן יגיע

בשלהי הסתיו לנקודות החדשות  ,והציעו לתכנן את הובלת המים לנקודות אלה במשאיות  .הם

סברו כי שטח גושי הקרקע בכל אתר ואתר מספק מבחינה חקלאית  ,ועל  -אף שהקרקע היא חולית ,
יש סיכוי טוב לפיתוח חקלאות באתרים אלה  .נבחנו אף המרחקים מבאר  -שבע לנקודות החדשות ,
ונבדקה העבירות בדרכים השונות אל חלקות

הקרקע .

6ון

הלחץ שהופעל על הנציגים הציוניים במסדרונות האו " ם בשלהי שנת

1947

נשא

פרי .

ב 23 -

בנובמבר  ,בעת הדיונים הסופיים של הוועדה המקבילה לאונסקו " פ  ,הודיע שרת על נכונות
הסוכנות היהודית לוותר על
300 , 000

דונם ליד

2 , 000 , 000

באר  -שבע 7 .ין

דונם ליד גבול מצרים  ,דרומית לרצועת עזה  ,וכן על

ויתורי הסוכנות היהודית נבעו באותה שעה לא מתוך חולשה או

חשש ליכולת ההתמודדות עם המדבר אלא מתוך רצון להקל על המדינות השונות לתמוך בהצעת

החלוקה .

כאשר ויתר על שטח זה  ,ידע שרת שהערבים אינם תובעים כלל אלפי דונם בנגב ,

ומעדיפים את השטחים הפוריים

בצפון הארץ .

8ח

בן  -גוריון שהיה נתון ראשו ורובו בארגון היישוב

לקראת מלחמה אפשרית  ,תבע מהמרכז החקלאי לשלוח עוד מתיישבים לנקודות החדשות בנגב
מחשש שלאחר בוא ועדת הביצוע  -הוועדה ליישום מסקנות אונסקו " פ  -לא תהיה אפשרות
להוסיף שם

מתיישבים .

19י

בן  -גוריון לא השלים עם האפשרות שהנגב ינותק מהמדינה היהודית ,

והוא הכריז לאחר קבלת תוכנית החלוקה באומות המאוחדות

:

' מדינת ישראל החדשה תשתרע

מדן ועד אילת  ,כמאתיים ק " מ דרומה מבאר  -שבע ותשכון לחוף שני ימים  -ים התיכון וים סוף
בדרום  .ארן זו לא תזדקק לתעלת סואץ  ,למען הגיע בספינותיה גם לארצות המערב וגם לארצות

114

ח

ליברמן  ' ,על הקמת ענף המטעים בנגב '  ,השדה  ,כט

ההתיישבות בנגב '  ,השדה ,

[ה ]

כז [ ד ] ( תש " ז )  ,עמ ' ; 178 - 176

ההידרופוניקה באוץ  -ישראל '  ,השדה  ,כח [ ו  ,ח ]

( תש " ח )  ,עמ '

; 197 - 195

"

אטינגר  ' ,על בעיות

א ' פיילר  ' ,אחדים מהגורמים הכלכליים בשיטת

( תש " ח )  ,עמ ' , 269 - 267

. 374 - 373

115

דו " ח סיור משותף של המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות ,

116

שם  ,שם ; והשווה דברי וקן על הצורך בכיבוש הנגב גם בלא בדיקה יסודית של הקרקע והאפשרויות להשקיה  :ר '

 21באוקטובר , 1947

קרק  ' ,תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם להקמת המדינה '  ,עידן 6 ,

רוו

מ ' אביזוהר וא ' בראל
תשמ " ט ,

עמ '

( עורכים ) ,

עכשיו או לעולם לא

:

( תשמ " ו )  ,עמ '

ג ' וזף ( דוב יוסף ) בישיבת מרכז מפא " י  16 ,בדצמבר , 1947

118

דברי ברנרד

119

דברי בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

. 71

דיוני מפא " י בשנה האחרונה למנדט הבריטי  ,צופית

. 244
 9בדצמבר , 1947

אצ " מ ,

( ג)

. 853 / 891

אב " ג .

אב " ג .

151

במשמר  -הנגב

( ) 1947

המזרח ' 20 .י

בהתלהבות רבה הוסיף בן  -גוריון ותיאר את הרשת המסועפת של היישובים העתידה

לקום בנגב ואת עיר הנמל הגדולה שתיוסד באילת .
בחודש שבו אושרה תוכנית החלוקה בעצרת האומות המאוחדות  ,נמסר בדירקטוריון של הקרן
הקיימת כי מתנהלת רכישת קרקע

ב 18 -

אתרים בנגב  ,בשטח של

35 , 000

דונם ובמחיר כולל של

 371 , 200לא " י  .ן2י

הדיונים שנערכו במרכז מפא " י לאחר קבלת ההחלטה באומות המאוחדות בדבר חלוקה בארץ -

ישראל  ,עמדו בסימן התרוממות הרוח  .ההכרעה בדבר צירופו של מרבית הנגב למדינה היהודית
הוכיחה קבל עם ועולם שההתיישבות היתה לגורם המכריע במאבקם של היהודים בארן כנגד

הבריטים וכנגד הערבים  .בישיבה שנערכה בראשית דצמבר

1947

הכריז בן  -גוריון כי ' המדינה זה

הנגב '  ,ובכך הדגיש את חשיבות השטח הרחב  -הנגב כולל עקבה  -שניתן ליהודים על  -מנת
לפתחו וליישבו  .הוא היה משוכנע כי צינור המים הוא שהביא להכרעה על צירוף הנגב למדינה

היהודית 22 .י הוא סבר כי ' אילת תשלוט בנגב '  ,כלומר הפעילות המסחרית והכלכלית שתנוהל דרך
עקבה תהפוך לגורם החשוב ביותר בנגב  .עקבה היא מקום ספנות  ,דיג  ,שיט  ,טיס  ,כלומר המקום

היחיד בו ייבנו שדות תעופה בינלאומיים גדולים  .כל שטח הערבה עד אילת  ,הכריז  ,הוא העורף
החקלאי העתידי של מדינת ישראל על  -אף שכרגע הוא מדבר  .עקבה תהיה הקשר לאסיה ונמל
היצוא למוצרי

ים  -המלח 23 .י

כדי להשיג את המטרות בעקבה  ,אמר בן  -גוריון  ,צריכים להתגייס ' גם

חברינו בקיבתן המאוחד  ,גם חברינו בחבר הקבוצות  ,גם חברינו במושבים  ,במושבות ובעיר  ,נוער
עובד ולומד  ,אשר יציב לו למטרה את הדיג בים  -סוף  ,שיט בים סוף  ,עבודה בנמל אילת  ,טיסה ,
משטר הגשמת החקלאות ' 2 ' .י

2ונ

120

דברי בן  -גוריון על גבולותיה של המדינה היהודית בישיבת מרכז מפא " י ,
הערה

~

 , ) 84עמ '

. 257

121

פרוטוקול ישירת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

122

בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

123

שם ,

שם .

13

בדצמבר

, 1947

במערכה ( לעיל ,

3

בדצמבר

, 1947

 25בנובמבר , 1947

אצ " מ ,

. KKLIO

אב " ג .
124

שם ,

שם .

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

בן  -גוריון חזר ושינן בפני משתתפי ישיבת מרכז מפא " י כי אם היהודים לא יפגינו נוכחות
צבאית  -התיישבותית באזור  ,הוא יילקח מידיהם ויימסר לערבים  .כדי להגן על בטחון הנגב  ,על
הריבונות בו ועל ההישגים הנסיוניים שהושגו בתחום החקלאות  ,טען בן  -גוריון  ,יש להמשיך
בפעילות התיישבותית  ,לעבות את היישובים הקיימים בתוספת כוח  -אדם ולהקים גדודי צבא
מיוחדים שישמרו על הריבונות היהודית בנגב .

יותר מכל חשש בן  -גוריון מזעזועים  ,כלומר

25ן

ממצב שבו תוכיח בריטניה לארגון האומות המאוחדות כי בשל המאבק היהודי  -הערבי המזוין לא

ניתן לבצע את תוכנית אונסקו " פ  ,והנגב יוחזר לשליטה בריטית  .חשש זה המרען את בן  -גוריון
לתבוע פעולה התיישבותית מהירה וקביעת עובדות מדיניות

באזור  : .י

בתזכירים  ,שנשלחו לנציגי בריטניה באומות המאוחדות בק " ן

6

1947

פורטו העיקרים שעליהם

יש לעמוד אם תחליט העצרת הכללית על חלוקת ארץ  -ישראל  .בתזכירים צוטטו דבריו של ראש
המטות הצבאיים הבריטיים לגבי דרישותיה האסטרטגיות של בריטניה בארץ  -ישראל  ,ולפיהן עזה
וסביבתה הם אחד האזורים שבהם מצויים בסיסים ומערכים צבאיים בריטיים חשובים ויש לשמור
על שליטה בריטית בעיר ובנמלה ואף בחלק האזרחי שלה  .ראש המטות טען שעל נציגי בריטניה

באומות המאוחדות ללחום להשגת פתרון של נאמנות בארץ  -ישראל  ,כיוון שצורת שליטה זו
תשרת היטב את הצרכים האסטרטגיים הבריטיים שם .

] 27

בספטמבר דיווח שר  -ההגנה לקבינט הבריטי על ההשלכות האסטרטגיות החמורות העלולות

להשפיע לרעה על מצבה הצבאי של בריטניה במזרח  -התיכון במקרה של מתן הנגב ליהודים ועמד
על חשיבות המשך החזקתה של ארן  -ישראל כולה בשליטה בריטית .

28ן

מפקדי הצבא הבריטי

במזרח  -התיכון יחד עם ראשי הממשל האזרחי ומפקדי הצבא בארץ  -ישראל גיבשו את הסעיפים
החשובים מבחינה אסטרטגית  ,שעליהם יש לעמוד אם יתקבל פתרון החלוקה בארץ  -ישראל  .הם

סיכמו כי כל פתרון פוליטי בארץ  -ישראל חייב לאפשר לצבא לשלוט בעזה  ,בשל היותה הנמל
29ן

הצבאי החשוב  ,ולהחזיק באזור האזרחי סביב העיר  ,שבו שוכנים מתקני הצבא .
מגמת בריטניה בעת דיוני ועדת אונסקו " פ היתה להחליף את המנדט במשטר נאמנות בריטי

בארן  -ישראל בחסות האומות המאוחדות  .הבריטים ציפו כי בעקבות זאת יזמינו אותם הערבים
להתערב בסכסוך  ,ואז יזכו מחדש בנגב בתנאים נוחים בהרבה  .כוחותיהם הצבאיים המתינו אפוא
ברפיח עד סוף

יוני . 1947

ראשי הצבא קיוו כי עבדאללה ישתלט על ארץ  -ישראל  ,ויעמיד את שטח

הנגב לרשותם  .לחילופין  ,בעקבות השתנות התנאים הבינלאומיים  ,ציפו הבריטים כי הצבא המצרי
יכבוש את הנגב ויקצה בו שטח לבסיס צבאי בריטי שאליו יפונו בעתיד הכוחות הבריטיים החונים
במצרים .

30ן

שם .

125

בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

126

דיווח ד ' הורבדו לבן  -גוריון ,

127

דו " ח של ה ' ביילי ותזכיר של ה ' רייס למשרד  -החרן  20 ,באוגוסט 371 / 61948 , 1947כ ) ק  . PRO ,נדפס בתוך

16

בדצמבר

, 1947

 31בדצמבר , 1947

.

יומן בן  -גוריון  ,אב " ג .

 . 83 - 84קק Islue/ , XXXVII , New York 1987 ,
128

,

0

The Rise

י () 4 .ן

1 . Cohenל

תזכיר משרד  -ההגנה על ההשלכות של חשיבותה האסטרטגית של ארץ  -ישראל ,
 , 129 / 21עמ '

129

שם  ,עמ '

130

השווה

:

 , 129 - 128נדפס

אצל כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' . 171 - 170

. 174 - 173
פעיל  ,לעיל  ,הערה

. 107

:

18

בספטמבר

1ו127
, 1947

גנזך CAB ,

חנינא פורת

סיכום

:

תרומת ההתיישבות היהודית בנגב להכללתו בגבולות המדינה היהודית
המוצעת

אף  -על  -פי שהשלטון הבריטי הצר את צעדי התנועה הציונית בנגב ולמרות הקשיים המשפטיים
שהתעוררו בעניין בעלות הבדווים על קרקעותיהם  ,המשיכו המוסדות המיישבים לרכוש קרקע ,
להקים יישובים חדשים  ,להניח קו מים  ,ששירת את ההתיישבות הצעירה  ,ולעסוק בנסיונות

חקלאיים .
התמדה זו ותוצאותיה בשטח השפיעו ללא ספק על ועדת אונסקו " פ ועל נציגי ארצות  -הברית
באומות המאוחדות  ,ובסופו  -של  -דבר הכירה דעת הקהל העולמית בחשיבותו של הנגב ליהודים ,
ותבעה את הכללתו בתחומי המדינה היהודית

בפרק הזמן שבין הקמת

11

המוצעת .

הנקודות  ,באוקטובר

1946

 ,ועד להכרעה באומות המאוחדות על

חלוקה בארן  -ישראל  ,בנובמבר  , 1947הגיעה הסוכנות היהודית על שלוחותיה למסקנה כי הנגב
הוא אזור התיישבות לגיטימי המצריך משאבים  ,תכנון וביצוע בדומה לאזורי התיישבות אחרים

בארץ  -ישראל  ,והמוסדות המיישבים התארגנו בהתאם לכך  .חרף המחלוקות הבלחי  -פוסקות בין
הקרן הקיימת ומחלקת הקרקעות שלה לבין מחלקת ההתיישבות של הסוכנות והמרכז החקלאי
באשר לאופן יישובו של החבל  ,נוצרה הסכמה רחבה באשר למטרה הסופית  -הנגב ייכלל
בגבולות המדינה היהודית רק אם תיקבענה בו עובדות

יישוביות .

התפרוסת הגאוגראפית של היישובים החדשים עוצבה על  -פי תוואי קו המים ועל  -פי גושי
הקרקע שנרכשו והועברו לבעלות יהודית  .קביעת האתר המדויק של הנקודות החדשות הושפעה
ממצב הבטחון  ,שהלך והידרדר בנגב  ,דבר שחייב הקפדה על מרחק סביר בין יישוב ליישוב ועיבוי
השטחים לאורך קו

המים .

ההישגים החקלאיים שאליהם הגיעו בנסיונות שבוצעו במצפים

וב 11 -

הנקודות  ,הגבירו את

הבטחון העצמי של ראשי המחלקות המיישבות  .הללו הציגו תוכנים משקית  ,שנועדה להתמודד
עם אתגר הקיום במדבר תוך הפקת לקחים מן הנסיונות החקלאיים  .תביעתם להקצות לתוכניות
אלו משאבים כספיים לא נענתה ברובה בשל המחסור בתקציב  ,וקצב ההתיישבות באזור

חרף זאת  ,בשלהי שנת

ומחזיקי זכיונות

1947

כ 1 , 851 , 000 -

גושי הקרקע בנגב היו פזורים

הואט .

היו בידי הקרן הקיימת  ,פיק " א  ,סוחרים פרטיים  ,חברות קרקע
דונם ברחבי ארץ  -ישראל ומהם
25

כ 95 , 000 -

דונם בנגב  .במרכזם של

יישובים חקלאיים  ,ששינו את אורח החיים והנוף במדבר  .קרבות

מלחמת השחרור הפסיקו את תהליך ההתיישבות  ,והוא חודש רק עם תוך המלחמה  .אבל אז כבר
עמדו בפני ראשי היישוב תנאים חדשים שנגזרו מהעובדה שמדינת ישראל הפכה לריבון

12 4
~

בנגב .

לקורותיו של דגל מדינת ישראל
אלכסנדר מישורי

במעמד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל קושטה הבמה בתמונתו של חוזה המדינה  ,בנימין זאב

הרצל  ,ולצדה שני דגלי ההסתדרות הציונית  .הדגל  ,ששימש את ההסתדרות מאז הקונגרס הראשון
בבזל  ,בשנת  , 1897היה ידוע ומקובל כסמלה של הציונות בקהילות היהודיות ברחבי העולם ,

ולפיכך טבעי היה להשתמש בו במעמד זה  .בהנפת דגל זה אף חגגו המוני העם בארץ  -ישראל את
החלטת האומות המאוחדות בכ " ט בנובמבר  .אך רק ימים ספורים לאחר שהחזון הציוני קם והיה
למציאות נתעוררה השאלה אם הדגל הציוני ראוי לשמש דגלה של המדינה היהודית החדשה או
שמא יש להחליפו באחר  .תקופת ההתלבטות בשאלה זו ארכה כשישה חודשים  ,ובמהלכה ניסו
להחליפו בדגלים אחרים  .בסופו  -של  -דבר התפרסמה

ב 12 -

בנובמבר

1948

ב ' עתון רשמי ' ההכרזה .

ההחלטה לאמץ את דגל ההסתדרות הציונית כדגל המדינה מורה על עוצמתו כסמל המבטא את

רוחה של התנועה הציונית  .על קורותיו של הדגל הציוני בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל
עמד כבר מרדכי

אליאב  .י

כאן נעסוק בהמשך קורותיו מאז קום המדינה ועד להכרה בו כדגל

הרשמי המייצג אותה  .כדי לעמוד על הסיבות שהביאו לבחירה בדגל הציוני לדגל המדינה  ,נבחן
במה כוחו הסמלי  ,ננסה לתהות על הסיבות שהביאו את חברי מועצת המדינה הזמנית להחליפו
באחר ולבסוף להסביר מה הניעם לחזור בהם מנסיון

זה .

הדגל הציוני
המסורת הציונית העניקה את זכות המצאת דגל ההסתדרות הציונית לדוד וולפסון  .עשרים וחמש
שנים לאחר הקונגרס הציוני הראשון כתב וולפסון על

הדגל :

בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבזל כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס  ,להבטיח את

הצלחתו ולא לתת פתחון פה למקטרגים  .בין השאלות הרבות שהעסיקוני היתה אחת  ,לא
גדולה אך גם לא קלה  -היה בה משהו מל הפרובלימה העברית הגדולה  .באיזה דגל
בקורט את אולם הקונגרס

1

?

מה הם צבעיו ? הן דגל אין לנו - .

מ ' אליאב  ' ,לקורותיו של הדגל הציוני '  ,כיוונים
אליאב  ,הדגל

השיונק .

:

כתב עת ליהדות ולציונות ,

3

הרעיון הזה
( יוני

הכאיבני מאד .

 , ) 1979עמ ' 59 - 49

[ להלן

:

_5

ן

ן

ין

עתע  -רשמי טמ'

2

"

32

בדשון תויג

.

1111 1948

מועצת המדינה הזמנית
הכרזה על דגל

 .מדינת

ישראל

מיעצת המדינה הזמנית מכריזה בזה כי דגל מדינת ישראל הוא כמצויר וכמתואר

להלן ,
ח

הנגל -

226

ס -מ

ארכו ,

160

ס "מ

י

רחבי .

הרקע  -לכן ועליו שני פסי תכלת כהה ,
 25ס " מ רוחב הפס  ,נטותם לכל
הדגל מצלע אל
15

צלע  .הסס

היכו

של

העליון  -במרחק

ס " מ מצלע האורך העליונה  ,הפס התחתון

 -במותק

15

ס " מ מצלע האורך

התחתונה .

נאמיש -הי של הרקע הלבן  ,בין שני פסי
התכלת יבמיחק שווה משניהם  -מגן דוד
עשוי ושה פסי אכלת ,

המצסרפ  -ם

לשני

סבם  -כ -הם

מקבילים

שלאורך

.5

5

ס " מ רוחב האחד ,

משולשים

שווי

צלעית ,

לשני

פסי

התכלת

הוגל ,

וע " ה בתשרי תשעט

( 28

באוקטומר

) 1948

מועצת תמרינה חזמגית
יוסף שפרינצק
יושב ראש

צריך ליצור את הדגל  .ואולם באיזה צבעים נבחר

והאם עמנו עלול להבחין בצבעים ,

?

עמנו הנזהר לבלי הזין עיניו בכל פסל וכל תמונה

?

והנה הבהיק רעיון במוחי  :הרי יש לנו דגל  ,לבן כחול  .הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו

 -טלית זו היא סמלנו  .נוציא את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל

1216

העמים  .הזמנתי אז דגל כחול  -לבן ומגן  -דוד מצויר

2

עליו .

2

ד ' ולפסון  ' ,הדגל והשקל '  ,ל ' יפה ( עורך )  ,ספר היובל למלאת חמש ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון ,

דגל מרינת ישראל

האגדה אודות המצאת הדגל ידעה לספר אף על הרגע המסוים שבו הבזיק הרעיון במוחו של
וולפסון  ,ולפיה באחת הישיבות הראשונות בבזל עורר הרצל את שאלת הדגל הציוני  ,ומאחר
שהצעתו לדגל לבן בעל שבעה כוכבי זהב לא זכתה להסכמה מרובה  ,קם וולפסון ואמר  ' :מה יש

לנו לחפש  -הנה הדגל הלאומי שלנו '  ,ובדברו נפנף בטליתו וראו כולם את הדגל הלאומי  :שדה
לבן עם פסי תכלת

בשוליו .

3

האגדה  -יפה ודרמטית ככל שתהא  -מציגה תמונה ציורית ביותר  ,שכיום קשה לקבל  .מוזר
לדמיין את נכבדי הציונות  ,שנתקבצו בישיבות ההכנה לקונגרס הראשון  ,כשהם ישובים כולם

עטופים בטליתותיהם  .מכל מקום  ,וולפסון  -או כל עסקן ציוני אחר שהציע את צורתו הידועה
של הדגל - 4ראה לנגד עיניו שני פרטים משמעותיים  -את ' השדה הלבן ' של הטלית ואת
הפסים המעטרים את קצותיה  ,ולאלה הוסיף את צורת

המגן  -דוד .

כל סמל ( או דגל ) מעביר את המסר הטמון בו באמצעות שני מרכיבים חזותיים  :הצורה

והצבע .

הצורה החקוקה עליו מתמצתת בדרך חזותית רעיון מופשט כלשהו  .באמצעות כוחו הסוגסטיווי

יכול הצבע לסמל תחושות או מוסכמות חברתיות  .בנסיון להתחקות אחר המסר הסמלי של דגל
ההסתדרות הציונית  ,שהפך  ,מאוחר יותר  ,לדגל המדינה  ,ראוי אפוא להתייחס למרכיביו  -המגן -
דוד  ,פסי התכלת והרקע הלבן  -כל אחד

בנפרד .

המגן  -דוד
בניגוד למנורה  ,ל ' גור אריה יהודה '  ,לשופר וללולב  ,למשל  ,לא היה המגן  -דוד מעולם סמל יהודי

ייחודי .

5

הוא הופיע בתרבויות שונות ובתקופות שונות  .שמה המקובל של הצורה הגאומטרית ,

המכונה בפינו מגן  -דוד  ,הוא הקסגרם

) ( hexagram

או כוכב בעל שש זוויות

) . ) 51% pointed star

כוכב זה מורכב משני משולשים שווי צלעות  ,המשולבים זה בזה  .זהו סמל עתיק ביותר  ,שזכה
לווריאציות רבות  ,ובמרוצת הדורות הודבקו לו פירושים שונים בתרבויות

שונות .

המשולש

6

העומד על בסיסו נתפס בתרבות המצרית הקדומה כסמל של האלוהות  .בנצרות הורחבה משמעות

זו  ,והוא נתפס כסמל להתגלמות המשולשת של האלוהים  .המשולש נחשב אף לסמל של המרכיב

ירושלים תרפ " ג  ,עמ '  . 297 - 296המאמר נכתב לגליון היובל של

' הצפירה ' שהוקדש לקונגרס

העשירי כמזכרת

3

לקונגרס הראשון  ,ויצא לאור בימי הקונגרס העשירי בשנת !  ( 191תרע " א ) .
מ ' חרטינר  ' ,קדמת צבעינו הלאומיים '  ,מולדתי  ,יג  -סו ( תש " י )  ,עמ ' . 94

4

היו אחרים שתבעו לעצמם את זכות הראשונים על הדגל וביניהם ד " ר איזידור שליט  ,מראשוני התנועה הציונית
ומזכיר הקונגרסים הראשונים  .ראה

:

אליאב  ,הדגל הציוני  .זכות זו תבע לעצמו גם יהודי אמריקני בשם מוריס

הריס  ,יצרן סככות מסטמפורד קונטיקט  ,שהיה חבר במועדון חובבי  -ציון בניו  -יורק מסוף המאה שעברה  .הריס
טען כי לאחר הקונגרס הציוני הראשון החליטו חברי המועדון שעליהם לעצב דגל  ,והטילו עליו לבצע את

ההזמנה  .לדבריו  ,אמו תפרה את הדגל  ,והוא הוגש להסתדרות הציונית בניו  -יורק בשנת
הקונגרס הציוני השני אימץ את הדגל שעיצב כדגלה
1948

.
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שרלאק  ,נשיא ה  . -תתסס
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for Fellow

הרשמי של התנועה הציונית  .ראה :
 theמן . Zionists Made by Harris

Symbol

'

תודתי למר לסטר

 , Jewish Historical Societyעל שהביא לידיעתי קטע עיתונות

זה .

הסמלים הנפוצים במיוחד מן התקופה היוונית  -הרומית הם המנורה  ,ארון הקודש וספר התורה  ,האתרוג  ,הלולב
והשופר  ,ראה

Ihe Greco -Roman Period: The Problem of :

י~ 1

6

. 1898

הריס טען כי

,

!

ן ~8 . Goodenough , Jewish Symbol

 . 65ק  1954 ,ו ] סץ (Bollingen Series , XXXVII ) , New
 ].ף Hornung , liandbook
 . 212 - 213קק and Devices , New York 1959 ,

.

Method Symbols from Jewish cu/t

c . P.

157

אלכסנדר מישורי

81

הנקבי  ,הנתפס כארצי  ,והוא קבוע בחוזקה בקרקע  ,אך שואף לדברים עליונים  .לעומתו  ,המשולש
הניצב על קודקודו מסמל את המרכיב הזכרי  ,שבאופיו הוא שמיימי וחותר

לאמת .

7

שעה ששתי

הצורות מוצגות כשהן נוגעות זו בזו בקודקודיהן  ,הן יוצרות צורה אחרת  ,חדשה לגמרי  ,מבלי

שהצורות המקוריות תינזקנה במאומה או תפרענה האחת את קיומה של רעותה  .כאשר חוצים

המשולשים זה את זה  ,משתנה האופי של כל אחד מהם מן הקצה אל הקצה  .בעטיו של השילוב

החדש נוצר דגם מסובך וסימטרי לחלוטין בעל חתכים מפתיעים ויחסים הדדיים  .שישה משולשים
קטנים מתקבצים סביב משושה גדול  .כשמתבוננים בכוכב זה  -שהוא צורה חדשה לגמרי -

מבחינים עדיין במשולשים המקוריים שיצרו אותו

;

אלה שומרים על אופיים הייחודי בתוך

השילוב החדש שיצרו  .וזו  ,בצורה סמלית  ,תכונתם של נישואין מושלמים הקושרים בין גבר

לאישה .

8

החיפוש אחר סמלים לאומיים בתקופת הקמת המדינה הביא את העוסקים בכך להתחקות אחר
מקורות הסמלים שבחנו רלנסות לקבוע אם הם מתאימים לשמש כסמליה של המדינה היהודית

המתחדשת  .סמל המגן  -דוד היה הסמל הפופולרי והמקובל ביותר  .דווקא משום כך ביקשו אחדים

לתהות על קנקנו  .אף גרשום שלום עסק

בכך .

הוא האיר את ההיסטוריה של המגן  -דוד  ,דן

מוצג על דגל המדינה או על סמלה .

בתולדותיו  ,ובעצם ניסה לענות על השאלה אם הוא ראוי להיות
במאמרו 9פירש שלום את מקורותיו של המגן  -דוד ואת זיקתו ליהדות לאור מקומו בקבלה

המעשית  ,היינו בקמיעות ובסגולות  ,והשימוש שנעשה בו בחותמיהן של מקצת מקהילות ישראל

באירופה .
7

Used)from the Earliest fimes ro

.

allManner' ofSymbols

which Contains

(]

'

Koch , The' Book
.

.א

the Middle Ages bf Primitive Peoples and~ Early Christians ( translated from the German by

 . 3 - 4קק Holland ) , New York 1955 ,

12 ( 8

שם .

8

שם ,

9

ג ' שלום  ' ,מגן דוד  :תולדותיו של סמל '  ,לוח הארץ לשנת תש " ט  ,תל  -אביב  , 1948עמ '

. 163 - 148

המאמרתורגם

לאנגלית  ,ראה . Scholem , ~ The Curious History of the Six Pointed Star ; How the " Magen :

 . 243 - 351קק 8 ) 1949 ( ,

(Tommentary ,

Became the Jewish 5 ? 15601

" . David

ההפניות להלן הן למקור

העברי של המאמר  .על מקורותיו של סמל" המגן  -דוד במאגיה היהודית ראה אף  .קק , 11 ,י

 ( 189 - 199לעיל  ,הערה

. )5

[)

1 . Goodenough ,

"

מגן  -דוד בדגל מדפיסים
( פראג ) 1512

בקבלה המעשית היו שני סימנים בעלי משמעות מאנית שנקראו ' חותמים '  .הם נבעו מההשקפה
הקובעת שהאדם חותם עצמו בסימנים אלה  ,ובכך מגן על עצמו מפני השפעתם של רוחות
ומזיקים

;

אלה היו הכוכב המחומש

( הפנטגרם )

וההקסגרם  .ההבדל ביניהם היה קטן  ,ושניהם

נקראו לעתים ' חותם  -שלמה '  .מכאן נדדו הסימנים האלה והפכו לחלק בתורה המאגית של כל
שלוש הדתות  ,ואפשר למוצאם בספרי

כישוף .

0ן

לגבי מקור השם ' מגן  -דוד ' ציין שלום כי אצל בעלי הסוד בימי  -הביניים התהלכו אגדות שונות

על כוחו הסגולי של מגינו של המלך דוד ין שבזכותו ניצל עם ישראל במלחמה .
המגן  -דוד שימש  ,כאמור  ,גם בחותמיהן של קהילות ישראל באירופה  ,ואליהם אפשר לצרף אף
את דגלי המדפיסים 2 .י השימוש במגן  -דוד החל בפראג  ,ומשם התפשט במאה הי " ז והי " ח למורביה

1

9ע
~

10

שלום ( שם )  ,עמ '

. 154 - 153
. 157 - 155

11

שלום

12

דגלי המדפיסים היו סמלים ייחודיים שהודפסו בשערי הספרים  .לפעמים קבע המדפיס את דגל משפחתו ,

( שם ) ,

עמ '

אלכסנדר מישורי

ולאוסטריה  .את המניע העיקרי להתפשטותו מצא שלום ברצון לחקות את הנצרות  .היהודים ביקשו
בתקופת האמנציפציה סמל ליהדות  ,בהקבלה לצלב שהיה סמל הנצרות בכל מקום

;

הם רצו

להפגין על כותלי בית התפילה של היהודי החדש משהו הדומה במטענו לסמל הצלב  .משום כך

עלתה חשיבותו של המגן  -דוד במאה הי " ט  ,והדבר סייע להפצתו מאוחר יותר אף בקישוטים של
כלי קודש  ,של בתי  -כנסת וכו '  ,וכך הגיע לפולין ואף

לרוסיה .

לדעת שלום הרדיפה אחר החיקוי הביאה להפצתו של סמל שבעצם אינו מביע דבר  .המגן  -דוד
ענה על צורכיהם של הציונים  ,מפני שזכה לתפוצה רבה ועם זאת לא היה קשור באסוציאציה דתית
ברורה 3 .י
המגן  -דוד היה לסמל מוכר ליהודי הציוני באשר הוא  .בעיני הגויים התקבל המגן  -דוד כמייצג
לא רק את הזרם הציוני ביהדות אלא את היהדות כולה  .מאוחר יותר נתפס סמל זה בעיני כמה
ממדינות ערב כמייצג את הציונות .

פסי התכלת
כאמור  ,פסי התכלת של הדגל הציוני מקורם בפסים שעל הטלית  .בימי קדם היתה הטלית הלבוש
האופייני ליהודים  ,כשם שהטוגה היתה אופיינית לרומאים  .קצותיה היו מונחים מעבר לכתפיים או
שהיו מתעטפים בהם פעמים רבות 4 .י התורה מצווה על בני ישראל לעשות להם ציצית על כנפי
בגדיהם ולתת על ציצית הכנף

פתיל תכלת .

5ן

ציצית היא מקלעת של חוטים שזורים לקישוט  .מתוך

ציורים ופסלים מן המזרח הקדום ידוע כי מלכים ואצילים נהגו לקשט את שולי בגדיהם בפתילים
ובגדילים מסוגים שונים  .כאשר גלו יהודים מארץ  -ישראל ונפוצו בארצות שונות  ,אימצו לעצמם

את בגדי העמים שבקרבם חיו  .יש להפריד אפוא בין קיום מצוות הציצית בימי קדם לבין תקופה
מאוחרת יותר  ,שבה השתנו המלבושים ואז הפכה  ,כנראה  ,הטלית מלבוש יומיומי לאביזר לבוש
בעל קונוטציות של קדושה שמשתמשים בו רק בעת תפילה 6 .י
אשר למקורם של הפסים הנמצאים בטלית המסורתית היהודית  ,יש הטוענים כי שילובם בטלית
בא לשם אזכרתו של

פתיל התכלת שבציצית .

לן

המצווה בתורה אינה מתייחסת לטלית עצמה אלא

רק לציצית  .לפיכך הצבע הלבן של הטלית לא היה מקובל על כל קהילות ישראל  .בתימן  ,למשל ,

ולעתים בחר בציור המרמז לשמו  ,לכינויו  ,לייחוסו או לשליט מקומו או סמל של הצלחה וברכה  .הצד השווה
בכולם היה שהסמל בא לייחד את ספרו של המדפיס מספרי בתי  -הדפוס האחרים וכן לשמש קישוט לעמוד

השער של הספר  .דגלי המדפיסים הופיעו מיד עם המצאת הדפוס  .ראה

מראשית הדפוס העברי ועד סוף המאה
13

שלום ( לעיל  ,הערה

14

ראה

:

0 ] 5 .ם

.

1971
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,
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[ להלן  :טלית ,

יודאיקה ] .

 History ofג

) . Rubens ,ע

' ויאמר ה ' אל משה לאמר  :דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על

ציצת הכנף פתיל תכלת '  ,במדבר סו לז  -לח

1 )( 0

)( . 1

. 162 - 159

 . 27 ; ' Tallit ' , Encyclopaediaק 1973 ,

743 - 744
15

 , ) 9עמ '

ה , 19 -

ירושלים תש " ד  ,עמ '

:

א ' יערי  ,דגלי המדפיסים העבריים

;

' גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה '  ,דברים

כב  ,יב .
16

17

טלית  ,יודאיקה  ,עמ '  . 743תהליך דומה עבר הלבוש הרומי  ,שאומץ על  -ידי הכנסייה הנוצרית  .לאחר שפסקו
ללבוש טוגות ברומא נותרו בגדי הקודש בכנסייה דומים במאפיינים רבים ללבוש הרומי העתיק .
טלית  ,יודאיקה  ,עמ '

. 744 - 743
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4

אלכסנדר מישורי

היא היתה עשויה מצמר שחור עם פסים אדומים  ,ירוקים או צהובים 8 .י הכלל המחייב על  -פי מצוות
התורה הוא שיהיה בציצית פתיל אחד שצבעו

תכלת .

בעיית צבע התכלת היא בעיה קשה וסבוכה ; היא העסיקה במשך דורות רבים  ,ועדיין מעסיקה
מפרשים  ,חוקרים ותלמידי חכמים  .אין לגביו הסכמה מוחלטת  .ההתפתחות שחלה מאז ימי קדם
ועד ימינו במושגי הצבעים ובכושר ההבחנה הלשוני ביניהם הביאה  ,בין היתר  ,לחוסר הבהירות

בשאלת הגוון האמיתי של הצבע הנקרא ' תכלת '  .על  -פי חז " ל היה  ,כנראה  ,צבע התכלת גוון של
ירוק

עד כחול .

9ן

הצבע היה מופק מתוך בלוטת הפרשה של חלזון המצוי בחופי הים  -התיכון  .צבע

הנוזל ירקרק צהבהב  ,ובהיחשפו לשמש משתנה צבעו לגוני ירוק  ,כחול  ,שחור ואדום  .בצבע הנקי

השרו את חוטי הצמר  ,והגוון הסופי היה תלוי בתהליך העיבוד ובמיני החלזונות  .צבע התכלת היה
יקר להפקה  .הוא נחשב יקר גם בשל תכונותיו המשובחות כצבע השומר על עמידותו במשך שנים

רבות  .כך הוקנו לו תכונות של אצילות ומלכות  .מאוחר יותר נשתרשה הדעה כי צבע התכלת הינו

כחול .
פירושים סמליים רבים ניתנו לתכלת  :רבי מאיר אמר כי היא מזכירה את צבע הרקיע ולפיכך גם
את כסא הכבוד  ,רבי יהודה ברבי אליעאי טען שמטה אלוהים עשוי תכלת וכך גם לוחות הברית ,
בשל כך צווה אלוהים את ישראל להניח צבע זה על טליתותיהם
בתכלת הזו הן נזכרין מה שכתוב בלוחות ומקיימין

התכלת מביא לקיום

המצוות .

אותן ' .

20

:

' כל זמן שישראל מסתכלין

כלומר  ,המראה החזותי של צבע

ן2

הלבן והתכלת  ,יחד עם הזהב והארגמן  ,הם צבעי בגדיו של הכהן הגדול 22וצבעי יריעות

המשכן .

23

הם נתפסו כצבעים המעידים על טוהרה  ,ובעצם  ,מסמלים את רוחניותו של העם

היהודי .

הראשון שהגה את הרעיון שיש לקבוע את הדגל הלאומי בצבעי כחול ולבן היה המשורר

היהודי  -האוסטרי לודוויג אוגוסט

פראנקל .

24

כשלושים שנה לפני הקונגרס הציוני טען כי הצבעים

כחול ולבן הם צבעיו הלאומיים של עם ישראל  ,וזאת בהסתמך על צבעי הטלית של היהודי

המתפלל .

25

מסתבר כי לפחות בכמה מן האגודות הראשונות של חובבי  -ציון היה נהוג להניף דגל

בצבעים אלה  .דגל בצבעי כחול ולבן הונף לראשונה בשנת

שלוש שנים

18

לייסודה .

26

1885

במושבה ראשון  -לציון במלאת

ללא כל קשר לאירוע בראשון  -לציון הונף דגל בצבעי כחול ולבן בשנת

,

4 Hisrory , Ramatג ' אשע

,

0

'Jewish Ethnographic Costume ' , Encyclopaeida

,

/1 . MUIIer-Lancet

Gan 1985
19

כך קבעו  ,למשל  ' ,מגיד שהתכלת דומה לים והים דומה לעשבים והעשבים דומין לרקיע ' וכו ' ( ירושלמי  ,ברכות ,
א ה

20

21

22
23

24

?:ע) ן

ע " א) .

צבי מאיר רבינוב " ן  ,מדרש הגדול על חמישה חומשי תורה  ,חיברו רבי דוד ב " ר עמרם העדני  ,ספר במדבר  ,יוצא
לאור על  -פי כתבי -יד עם מבוא  ,חילופי נוסחאות והערות  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' רנד  -רנה .

דיון ממצה בסוגיית צבע התכלת בקשר לדגל הציוני ראה  :אליאב  ,הדגל הציוני  ,עמ ' . 54 - 52
שמות כח ד  -מג .
שמות כו .
פראנקל (  ) 1894 - 1810היה רופא ומשורר שנולד בבוהמיה וחי רוב שנותיו בווינה  .בשנת  1856נשלח לירושלים
שמעון ( סימון ) למל .
על  -ידי אליזה הרץ להקים מוסד חינוך לילדים על  -שם אביה ,
 .השיר הופיע במאמרו של אליאב
Farben ' , L . A . Frankl , Ahnenbilder , Leipzig
s

25

 . 127ק 1864 ,
המצטט את תרגומו של חרטינר ( פרט לשתי השורות האחרונות ) אך מחסיר את הבית הראשון של השיר  ,ראה :

'

חרטינר  ,לעיל  ,הערה
26

אליאב  ,הדגל הציוני ,

 . 3השיר בגרמנית ראה  :אליאב  ,הדגל הציוני  ,עמ ' . 51
עמ '

. 54

דגל מדינת ישראל

1891

בעיד בךסטון וכבארצות  -הברית לרגל חנוכת אולם של חברת בני  -ציון  .הדגל שהונף היה בעל

פסים כחולים  ,ובתוכם מגל  -דוד  ,שבמרכזו הכיתוב ' מכבי '  .באוקטובר

, 1892

לרגל חגיגת ארבע

מאות שנה לגילוי אמריקה  ,הונף הדגל לראשונה בפומבי על  -ידי חברת בני  -ציון  .בדגל זה הופיע
השם ' ציון ' במקום

' מכבי ' .

27

פסי התכלת של הדגל הציוני מהווים משקל נגד למסריו של המגן  -דוד  .הם מעניקים לדגל את

הפן הפולחני -הדתי שלו  ,החסר לחלוטין בסמל המגן  -דוד  .בין אם נהגתה המשמעות הסמלית של
פסי התכלת במודע ובין אם לא במודע  ,הרי הפסים שעל הדגל השאולים מן התכלת של הטלית ,

מזכירים למתבונן בהם את מצוות התורה .

28

לדגל ההסתדרות הציונית יש  ,אם כן  ,מסר מורכב ,

המגולם במרכיביו הצורניים ; הוא מביע את אחדותו של עם ישראל המיוצגת סמלית במגן  -דוד ,
ואת מצוות התורה ואת חיי הרוח הטהורים שהם נר לרגליו  ,באמצעות פסי התכלת והרקע

הלבן .

נאמנות נפולה
לאחר קרוב לחמישים שנה שבהן שימש הדגל את חברי התנועה הציונית ברחבי העולם ואף את

היישוב בארץ  -ישראל החליטה ועדה מיוחדת של מועצת המדינה הזמנית ' לקבוע הבדל מובהק

עד כמה שאפשר  -בין דגל המדינה לבין הדגל הציוני בצורתו המסורתית ' .

29

בישיבתה

העשירית של מועצת המדינה הזמנית הסביר משה שרתוק שיש לעשות כן ' כדי לא לגרום
לסיבוכים במעמדן של קהילות יהודיות בארצות שונות כשיניפו את דגל העם היהודי העולמי  ,הוא
הדגל הציוני  ,ואפשר שתיפול טעות  ,או יתקבל הרושם כאילו מניפים הם דגל מדינה שאין הם

נתיניה ' " .

3

לפיכך הוחלט להכריז על תחרות לעיצוב דגל המדינה שייבדל מהדגל הציוני .

מודעה

שהתפרסמה בחודש מאי או בתחילת חודש יוני  , 1948ובה נתבקש הציבור להגיש הצעות לדגל
ולסמל המדינה  ,זכתה להיענות רבה  ,ובעקבותיה הגיעו לוועדה

164

הצעות .

31

הצעתו המתומצתת

של מר נסים סבאח מתל  -אביב  ,לדוגמה  ,כללה מרכיבים שעתידים היו להופיע במרבית ההצעות
האחרות  -שני פסי תכלת  ,רקע לבן ומגן  -דוד באמצעו ושבעה כוכבים  .מהצעתו של סבאח

אפשר ללמוד על מידת השתרשותו של הדגל הציוני בתודעת היישוב ; קשה היה להינתק ממרכיביו
המוכרים  ,ועל כן נכללו כולם בהצעה  ,ונוספו להם שבעה כוכבי הזהב של הרצל  .הצעה אחרת

כללה חמש וריאציות  ,שבהן כוכבי הזהב של הרצל מוצגים על  -פני רקע כחול לבן  .בחמש

הווריאציות אורגנו ששת הכוכבים במעגל המקיף את הכוכב השביעי הנתון במרכז  .משנתו
המודרנית של הרצל מיוצגת בהן לצד המסורת היהודית המסומלת בפסי הכחול והלבן של הטלית
או בשימוש באזורים של כחול ולבן  ,הרומזים לצבעי הטלית  .בהצעה נוספת של אותו מגיש

27

שם  ,עמ '

29

במדבר סו לט נאמר על התכלת ' והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה ' ועשיתם
דבריו של שרתוק  ,מועצת המדינה הזמנית  ,הישיבה העשירית  ,תל אביב  ,ח ' כתמוז תש " ח (  15ביולי  , ) 1948עמ '

28

. 57

ביבא -

 [ 9להלן :

הישיבה העשירית] .

30

הישיבה העשירית  ,עמ '

31

שם  ,עמ '
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ראה אף מאמרי ' מנורה וענפי זית  :קורות עיצובו של סמל מדינת ישראל '  ,קתדרה ,

תשמ " ח )  ,עמ ' . 169

אתם ' .
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הצעות אזרחים לדגל
מדינת ישראל  -למטה
מימין  :הצעת יעקב
אולמכר ; משמאל  :הצעה

אלמונית

לנ () 1

אלכסנדר מישורי

אנונימי אפשר להבהין במגמה ליצור הרמוניה בין הפן המסורתי לפן המודרני  .הוא ניסה ליצור
סימבוליקה מתוחכמת  ,המבוססת על המספר שבע  .שבעת נרותיה של מנורת השבת מוכתרים

בשבע ' שלהבות '  ,המעוצבות בצורת שבעה מגיני  -דוד

;

שבת מנוחה משולבת בשבע שעות

העבודה היומיות ממשנתו של חוזה המדינה  .פרט מעניין נוסף הוא הפורמט המוצע של הדגל ,

המזכיר את צורת המגל  -דוד ; תחתיתו מעוטרת בחציה התחתון של צורת המגל  -דוד וחלקו העליון

מעוטר גם הוא בחציה התחתון של צורת המגן  -דוד הפורצת אל תוך שטחו של הדגל
בחודש יולי

הלאומי .

33

1948

עצמו .

32

פרסם מרדכי נמצא  -בי ספר בשם ' הדגל '  ,שבו ניסה לקבוע את צורת הדגל

נמצא  -בי היה שותף לדעתו של שרתוק  ,וטען שמן הראוי היה להפוך את הדגל הציוני

לדגל המדינה  ,אך אי אפשר לעשות כן  .גם לאחר הקמת המדינה ימשיכו יהודים רבים לחיות
בגלות  ,ואילו נהפך הדגל הציוני לדגל המדינה  ,היו יהודים אלה  ,שהם נתינים של ארצות מגוריהם ,
מניפים דגל של מדינה זרה בתור דגל של תנועתם

הפוליטית .

34

הדגל צריך  ,לדעת נמצא  -בי  ,לסמל

את הקשר בין יהודי המדינה ליהודים בפזורה  .כדי לפתור את בעיית הנאמנות הכפולה של יהודי
הגולה הציע ' לכלול את הדגל הציוני כלו בתוך דגל המדינה  .בדרך הזה יהא דגל המדינה גם דומה

לדגל הציוני אך עם זאת גם שונה ממנו ! ' .

35

נמצא  -בי היה מעורה בחוקיה של ההרלדיקה ובמיוחד  ,כנראה  ,בזו

של האימפריה הבריטית .

בדגליהן של מדינות חבר העמים הבריטי נכלל  ,באחת הפינות או באמצע הדגל  ,דגל בריטניה

הגדולה  .בדגל שהציע ביקש נמצא  -בי להעניק למדינת ישראל סמכות רוחנית כלפי הארגונים
הציוניים ברחבי העולם  ,בדומה לסמכותה המדינית של בריטניה כלפי מדינות חבר העמים

הבריטי .
מועצת המדינה הזמנית העדיפה את הצעתו של הגרפיקאי אוטה ואליש על  -פני הצעותיו של
נמצא  -בי ועל  -פני אלה שהגיעו מהציבור הרחב  .שרתוק הציג את הצעתו לדגל  -בנלווה להצעה
שהגיש הגרפיקאי אף לסמל המדינה  -למועצת המדינה הזמנית  .הוא הבהיר שזו אחת משתי

ההצעות שנתקבלו על דעתם של חברי הוועדה המיוחדת שנתמנתה על  -ידי מועצת המדינה הזמנית
לעסוק בעניין זה .

36

בדבריו עמד שרתוק על כך שחברי הוועדה נחלקו בשאלה אם הדגל צריך

לכלול מגן  -דוד  .שוללי הדבר חששו שייווצר דמיון רב מדי בין דגל המדינה לדגל הציוני  .מצד
אחר התגבשה בוועדה הדעה שאין לחזור לדגל שבעת כוכבי הזהב של הרצל  ' .את הכוכבים האלה

הצענו לצייר בצורת " מגיני  -דוד " בשורה אחת על פני הפס התיכון של הדגל  ,שהוא פס

לבן ' .

37

ההצעה שצייר ואליש עונה על כל ההסברים של שרתוק  .הדגל שהציע מחולק לרוחבו לשלושה

חלקים שווים ; שני הפסים הקיצוניים תכולים  ,וכוכבי הזהב מוקמו בו בשורה אחת על  -פני הפס

32

33

ההצעות נמצאות בגנזך  ,ארגז ג  , 395 /תיק

5 -6

( הצעות לדגל

ולסמל ) .

מ  ,נמצא  -בי  ,הדגל  ,תל  -אביב תש " ח  .מרדכי נמצא  -בי ( נמצאביצקי ) היה עורך  -דין שעלה לארץ בשנת , 1924
השתקע בחיפה  ,ובראשית מלחמת  -העולם השנייה ייסד את הג " א  .בשנת תש " ד ניהל מטעם הוועד הלאומי את
התעמולה וההדרכה למען ההתאזרחות והשם העברי ופרסם חוברות ומאמרים בנושאים אלה ובענייני דגלים

עע

"

)

וסמלים  .במלחמת השחרור נתמנה לראש שירותי התגוננות אווירית  .נספה בתאונת דרכים

1
34
35

36
37

תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו  ,ד  ,עמ ' . 1735
נמצא  -בי  ,הדגל  ,עמ ' . 29
נמצא  -בי  ,הדגל  ,עמ ' . 31 - 30
הישיבה העשירית  ,עמ '  . 9וראה מישורי ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '
הישיבה העשירית  ,שם  ,עמ ' . 10

. 171
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ד'

דגל מדינת ישראל

האמצעי הלבן  .חלוקה זו לפסים שונה מהחלוקה שעל גבי הדגל הציוני שבו היו חמישה פסים

;

שני פסי התכלת לא מוקמו בקצותיו אלא באו לאחר שני פסים לבנים  .רוהב הפסים אף הוא שונה

כמובן  .בהצעתו של ואליש קיימת חריגה מכוונת מהדגל הציוני  ,אך לא רק ממנו  .פסי התכלת על
גבי הדגל הציוני שאולים  ,כאמור  ,מן הטלית  .בשל מתיחתם של פסי התכלת עד שוליו העליונים
והתחתונים של הדגל בהצעתו של ואליש  ,הם אינם מזכירים עוד באופן כה ברור את הטלית

;

ואליש הסתפק בכוחם הסמלי הסוגסטיווי של הצבעים  .בין אם עשה זאת במודע ובין אם לאו  ,הוא
כלל בפגלו שלושה צבעים הקשורים בתורה לטוהרה  -כחול  ,לבן וזהב  .הקונוטציות הדתיות -

הפולחניות נשמרו אפוא בדגלו של ואליש

;

אם לא באמצעות פסים אזי באמצעות אזורי צבע

בלבד .
כשקיבלו חברי הוועדה המיוחדת של מועצת המדינה עותקים מהצעתו של ואליש  ,הגיבו על
העדרו של המגן  -דוד מן הדגל  .היו שחייבו את השמטתו ולעומתם היו כאלה שתבעו להחזירו אל
הדגל  .זרח ורהפטיג תמה מדוע להמיר את המגן  -דוד בשבעה

היה בעד

הכוכבים .

39

כוכבים .

38

לעומתו  ,מאיר גרבובסקי

את הפשרה בין המתווכחים סיפק דוד צבי פנקס  ,שטען כי בהצעה של ואליש

עשויים הכוכבים בצורת מגן  -דוד  ,וכך נשמר  ,לדעתו  ,הקשר עם

המגן  -דוד .

לכוכבי הזהב הביע משה שפירא  ,שר העלייה והבריאות  ,באומרו

התנגדות חריפה

40

:

אין חילוקי דיעות  ,שהסמל הלאומי שלנו הוא מגן  -דוד  .אם מגן  -דוד זה יכול להיות אחד

בלבד  -שבעה מגיני  -דוד הרי זה פחות בהרבה מאחד  .יכול להיות שיש כאן רעיון יפה
מאד על שבע שעות עבודה ביום ; יכול מישהו לחלום גם על שש שעות עבודה ביום  ,ואז
נצטרך להסביר לכל גוי  ,שיש לנו שבעה מגיני  -דוד ולא ששה  ,מפני שהעיקרון שלנו הוא
שבע שעות

עבודה . . .

מגן  -דוד בצורה מוקטנת הרי זה

כוכב . . .

בקלות יכול מישהו

להחליף ולהגיד שאלה הם כוכבים  ,ואז בכלל לא בא לידי ביטוי הסימן

הלאומי . . .

אנו

צריכים שכל איש יראה במגן  -דוד את המגן  -דוד ולא את הכוכב  ,גם היהודי יראה זאת כך
וגם הגוי  .משום כך אני אומר מגן  -דוד אחד ולא

שבעה .

ן4

בסופו  -של  -דבר הוחלט למנות ועדה ספציפית לענייני הדגל והסמל  ,שתביא לישיבה הבאה הצעה

מוסכמת .

42

שרתוק החליט לבדוק את יחסה של יהדות הגולה אל דגל

המדינה .

ב 20 -

ביולי

1948

שלח

מברקים אל הד " ר חיים וייצמן  ,ששהה באותה עת בשווייך  ,אל הרב אבא הלל סילבר בניו  -יורק ,

אל הפרופ ' זליג ברודצקי בלונדון ואל הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית ביוהנסבורג .
ברצוני להיוועץ בכם בעניין הבא

:

בתכנון דגל המדינה נתקבל העיקרון כי הוא מוכרח

להיות מובדל מהצורה המסורתית תוך שמירה על הגורמים המסורתיים העיקריים  ,על
מנת להשאיר את הדגל המסורתי כדגלה של הציונות העולמית  ,ועל מנת למנוע פירוש

בלתי נכון של יחסי הגולה אל ישראל על  -ידי השימוש בדגלה  .מבקרים אמריקאיים
מסויימים מהו בתוקף נגד רעיון זה בהביאם את הנימוק שהדגל הציוני מכובד בעיני
38

שם ,

שם .

39

שם  ,עמ '

40

שם .
שם .

שם ,

7ע) 1

41

שם ,

42

שם  ,עמ '

. 11

. 12

י

העולם כסמל ארץ  -ישראל  .אם ישראל תיצור דגל חדש  ,דגל זה יהיה מקובל בכל מקום

ויחוסל הישן  .דבר זה יגרום לביטול הדגל שקודש על ידי המסורת ולא יענה על התביעה

הנזכרת למעלה  .משום כך הם תובעים כי הדגל הציוני הרגיל יתקבל על המדינה  .תודיעו

דעתכם .

43

בתשובתו יעץ וייצמן לפנות ולשאול דעתו של מומחה להרלדיקה  ' .דעתי הפרטית  ,אשר לא צריך

ליחס לה חשיבות מרובה  ,היא לשמור על הסמל הישן בתוספת גור אריה יהודה המחזיק באחת

מכפיו את לוחות הברית  .כמו התנ " ך  ,אין בזה משום קלריקליזם אלא שאני מאמין שזהו יסוד

התרבות

האנושית ' .

44

הרב סילבר ומיכאל קומיי מניו  -יורק השיבו שהם ' מעדיפים להשאיר את

הדגל הציוני כדגל הלאומי של ישראל עם שינויים ככל האפשר קטנים  .לפי הרגשתנו יש מן

ההגזמה בחשש מפני סיבוכים כתוצאה משימוש בדגל בכינוסים הציוניים בתו " ל ' .

45

ברודצקי

הסכים שיש ליצור הבחנה מסוימת בין דגל המדינה לדגל הציוני  ,והציע ש ' דגל המדינה יהיה הדגל
עם " מגן  -דוד " במרכזו בתוספת המבטאת את מדינת ישראל כמו אריה או שניים או  ,אם אפשרי ,
אולי סמל

דתי ' .

46

חברי הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית בדרום  -אפריקה הציעו ש ' ההבדל

יהיה קטן וישמור על כל הגורמים של הדגל הציוני  ,לרבות מגן הדוד  .אולי תפטרו את השאלה על
ידי זה שתכללו

7

או

12

כוכבים בדגל או על ידי זה שתשימו מגן דוד בראש

התורן ' .

47

עניין יחס הגולה לדגל המדינה החדשה העסיק אף את חברי הוועדה לענייני הסמל והדגל ,
שהתכנסה

לישיבתה ב  28 -ביולי . 1948

בפתיחת הישיבה ערערה הוועדה על הצעת הדגל שהובאה

על  -ידי מועצת המדינה הזמנית  .ורהפטיג  ,שפירא  ,אריה אלטמן ודוד רמז טענו  ,כי על מדינת  -ישראל
לדבוק בדגל הציוני ואין טעם להחליפו

באחר .

48

והרפטיג תירץ זאת בכך ש ' אנו יורשי ההסתדרות

הציונית ואנו רשאים להפוך את דגלה לדגל המדינה '  .הוא הציע להוסיף לדגל את שני לותות -
43

העתק

44

שם .

45

ע
~

()

1

46
47

48

של המברק ( באנגלית ובעברית ) נמצא בגנזך  ,ארגז  / 395ג  ,תיק  / 1005נ .

שם .
שם .
שם .
פרוטוקול ישיבת ועדת הסמל והדגל של מרעצת המדינה מיום כ " א בתמוז תש " ח

.1

( 28

ביולי

, ) 1948

גנזך  ,שם  ,עם

על ההתייחסות הרגשית של המנהיגים הארצישראלים לסמלים ראה אף מאמרי הנזכר לעיל  ,הערה 36

המנהיגים שעסקו בקביעת צורתו של דגל המדינה עסקו בעת ובעונה אחת אף בקביעת צורתו של סמלה הרשמי

רגל מדינת ישראל

הברית  ,המבטאים את הרגשות הדתיים של חלק גדול

בעם .

49

באותה דעה החזיק אף י ' הררי ,

שהוסיף הצעה חלופית  ' :כל אשר לבן בדגל זה יהיה תכלת וכל התכלת יהיה לבן ובצורה זו יהיה
דמיון רב בין שני הדגלים ' ,

50

כלומר  ,דגל העשוי כתשליל של הדגל

הציוני .

אלטמן טען שאין צורך ליצור הבדל בין דגל ההסתדרות הציונית לבין דגל המדינה  ,משום שעם
קום המדינה תתחסל הגולה בלאו הכי  ,ובעיית דגלה היא

על כן בעיה זמנית בלבד .

ן5

חברים אחרים

בוועדה ראו צורך בהפרדה שבין שני הדגלים  .אהרן ציזלינג טען כי ' אינו רוצה להוריד מערכו של
הדגל

הציוני .

בעולם ' .

52

[ הוא ]

רוצה בהפרדהי כי אין אנו יכולים לדעת מה תהיה ההתפתחות הפוליטית

רות לוביץ תירצה את הצורך בהפרדה בכך ש ' יש לקחת בחשבון גם אפשרות של רדיפת

הציונות בארצות מסויימות  .הנפת דגל המדינה בגולה עלול לגרוע מהיחס

אליו ' .

53

שרתוק  ,שנכח בישיבה  ,הביע דעה מנוגדת לזו שהשמיע בישיבתה העשירית של המועצה
הזמנית  .וזאת בעקבות שיחותיו עם משלחת ציונים אמריקנים שביקרה בארץ ועל סמך התשובות
שקיבל על מברקו  .הוא הסביר כי הציונים האמריקנים הודיעו שיקבלו את הההלטה לקבות למדינה
דגל שונה מהדגל הציוני ' כעלבון צורב ליהדות הגולה  ,הגוזל מהם את הזכות להשתמש בדגל

המדינה '  .עוד אמר כי  ' ,בשביל העולם הנפת הדגל הציוני היא הזדהות עם ארץ  -ישראל ועם מדינת
ישראל  .הם יראו בדגל התנועה שלא יהיה זהה עם דגל  -המדינה תחליף עלוב בלבד '  .משום כך סבר
שרתוק שיש להשתמש בדגל הציוני כדגל
הדגל מסדר

היום .

55

בהצבעה שנערכה צידדו שמונה בדגל משותף לתנועה הציונית ולמדינת

ישראל  ,ושניים  -בשני דגלים
ב 16 -

באוגוסט

המדינה .

54

גם רמז הציע לעשות כן ולהסיר את שאלת

1948

נפרדים .

56

התכנסה הוועדה לענייני הסמל והדגל לישיבה בהשתתפות המומחים

האדריכל אבא אלחנני  ,הארכאולוג אלעזר ליפא סוקניק  ,הצייר ראובן רובין והאדריכל ליאופולד

קרקואור  .רובין הציע לא להכריז על תחרות חדשה אלא להטיל על מספר מצומצם של אמנים
לבצע את החלטות ועדת המומחים  .אלחנני התנגד למגן  -דוד על הדגל הציוני  .הוא טען כי בצורתו

המקובלת הוא נראה חלש  ,והציע שהמגן  -דוד לא יופיע בצורת שני משולשים משולבים אלא
ככוכב בעל שישה קצוות ' אשר כלו מכוסה צבע '  .סוקניק טען שהמגן  -דוד ' אינו ולא היה אף פעם

סמל יהודי '  .אם החליטה הוועדה לכלול אותו בדגל המדינה  ' ,הרי זה נתון שאי אפשר לערער עליו
אך יש להמנע מהכללת סימבול מפוקפק

בישיבת הוועדה

ב 21 -

בספטמבר

ואלחנני יעבדו הצעת הלכות הדגל .

49

57

דובר במיוחד בענייני הדגל  .ש ' קידר הציע שנמצא  -בי

עניין הפסים של הדגל העסיק מאוד את חברי הוועדה  .בדברי

שם  ,עמ ' . 2

שם  .הצעה כזו  ,שכה הופך הלבן לתכלת וההיפך נתן אף נמצא  -בי .

50

שם ,

51

שם  ,עמ '

52

שם  ,עמ '

53

שם ,

54

שם ,

שם .
שם .

55

שם  ,עמ '

.5

56

שם  ,עמ '

.6

57

פרוטוקול

58

58

1948

זה ' .

;

.3
.4

ישיבת הוועדה לענייני הדגל והסמל  ,י " א באב תש " ח

קי () 1
( 17

באוגוסט

, ) 1948

גנזך ,

שם .

על הדגל הוחלט כאשר למידות לשימוש ממשלתי  160 :ס " מ על  200ס " מ  .שני פסים לבנים ברוחב של
כל אחד  .הפסים הכחולים יהיו ברוחב  25ס " מ כל אחד והשטח בין שני פסי התכלת יהיה  80ס " מ  .הוחלט אף על
15

ס"מ

אלכסנדר מישורי

הסיכום שלה באותה ישיבה אמרה בבה אידלסון שלדעתה הפסים בדגל רחבים מדי וזה ' מזכיר לה
שמלה של
ב 14 -

אישה ' .

59

באוקטובר

מסרה בבה אידלסון למועצת המדינה הזמנית דין  -וחשבון על פעולות

1948

הוועדה לענייני הדגל והסמל  .בדבריה ציינה שהוועדה קבעה ש ' הדגל של מדינת ישראל צריך
להיות הדגל של התנועה הציונית '  .על הוועדה היה  ,בין היתר  ,לקבוע בעזרת מומחים את צורת

הדגל  ,צבעו המדויק ואופן השימוש בו  .המומחים עזרו לחברי הוועדה להגיע  ,לדברי אידלסון ,
למסקנה ' שצבעיו של הדגל המוצגים כאן הם מבטאים  ,הם גם עסיסיים  .בארץ לא מספיק רק
לקבוע סתם צבעים  ,יש גם לדאוג שהשמש הנחמדה שלנו לא תפגע בעסיסיותם '  .לאחר הסבר על
הסמל נערכה הצבעה  .ברוב של אחד  -עשר לעומת חמישה הוחלט לדחות את הבירור בעניין הדגל

הבאה .

והסמל לישיבה

60

בישיבת מועצת המדינה הזמנית שנערכה

ב 28 -

1948

הקדיש היושב  -ראש יוסף

ובסמלה .

ל " ב פישמן  ,שר הדתות ,

באוקטובר

שפרינצק שש  -שמונה דקות לכל נואם בדיון בדגל המדינה

ן6

חייב את קבלת הדגל הציוני  .לגבי המגן  -דוד ציין שנתקדש במסורת ישראל  ' ,אם כי לא ידוע מדוע
ומאיזה זמן  ,וגם כל אלה

הכותבים על מגן  -דוד אינם יודעים זאת ' .

62

יצחק בן  -צבי ציין כי ' זהו סמל

הציונות במשך חמישים השנים האחרונות וזה בלבד מספיק כדי לקבוע אותו כדגל המדינה '  .בן -
צבי הציע לתקן את הצבעים  ,כי ' מרחוק אי אפשר להבדיל בין כריתי לתכלת '  .ובאשר למגן  -דוד
אמר כי ' החוקרים יוסיפו לחקור ולבדוק אם

המגן  -דוד מקורו מהמאה החמישית או החמש עשרה .

אבל כל זה אינו שייך לענין  .ובינתיים יש לקבוע את הדגל המוצע כמות

שהוא ' .

63

אידלסון דרשה

שהמועצה תטיל על אחד ממשרדי הממשלה לעבד תקנון לגבי אופן השימוש בדגל  ,להחליט
אימתי יש להניף הדגלים ואימתי לא  ,ולדאוג לייצור בד מיוחד בצבעים מותאמים ובטיב משובח ,
שהדגל לא ידהה
ההצעה לקבוע

בשמש .

64

בסוף הדיון הציע שפרינצק לקיים הצבעה ובה נתקבלה פה אחד

את הדגל הציוני לדגל המדינה .

ניתן האישור הרשמי לדגל ביעתון

רשמי ' .

65

שבועיים לאחר דיון זה במועצת המדינה הזמנית

66

דגל המדינה
לוחות  -הברית  ,גור אריה יהודה  ,ושבעת הכוכבים שהוצעו כחלופות למגן  -דוד במהלך הדיונים על

הדגל  ,הוכנסו לסמלים אחרים של מדינת ישראל  .לוחות  -הברית מופיעים בסמלה של הרבנות
הראשית לישראל  ,גור אריה יהודה מופיע בסמלה של העיר ירושלים  ,ושבעת כוכביו של הרצל

טבועים בסמליהן של הערים תל  -אביב

גודלו של דגל עממי ( " 90
בספטמבר

שוע ן

, ) 1948

גנזך ,

125

ס " מ) .

והרצליה .

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני הדגל והסמל  ,ג  ,י " ז באלול תש " ח

שם .

שם .

59

שם ,

60

מועצת המדינה הזמנית  ,הישיבה העשרים ושלוש  ,י " ג בתשרי תש " ט

61

מועצת המדינה הזמנית  ,הישיבה העשרים וארבע  ,ב " ה בתשרי תש " ט

62

שם  ,עמ ' . 9

63

שם  ,עמ ' . 12 - 11

. 15

64

שם  ,עמ '

65

שם ,

שם .

66

עתון רשמי מס ' , 32

י ' בחשון תש " ט

( 12

בנובמבר

, ) 1948

עמ '

. 62

( 14
( 28

באוקטובר

באוקטובר

 , ) 1948עמ '
 , ) 1948עמ '

. 44
.8

( 21

המגן  -דוד הוא דוגמה מצוינת לאיכויות המשתנות שיש לסמלים ככלל  .כוחו של המסר שהם

מקרינים מוענק להם פחות מכוח הרעיון המקורי שעל  -פיו עוצבו ויותר בשל המשקע המשמעותי
שנוצק בהם עקב השימוש שנעשה בהם באירועים היסטוריים  .כזכור  ,בתחילת דרכו היה המגן  -דוד
חסר קונוטציות דתיות  ,מדיניות או חברתיות
השימוש הנורא שעשו בו

הנאצים .

67

כלשהן .

כוח רב  -משמעות דבק בו דווקא עקב

במלים אחרות  ,המגן דוד שהחל דרכו כסמל חסר משמעות

דתית הפך בהמשך למייצג של העם היהודי כולו .
הסמלים שיצרה גרמניה הנאצית למיתוסים שלה מגלמים בדרך חזותית את עוצמתה של שיטה
מטורפת  ,שהפכה כל ערך אנושי על פניו  .הדקדוק בפרטים והמחשבה הרבה שהוקדשה ליצירתו
של כל אחד מהם במטרה להגיע לסמל בעל כוח סוגסטיווי מקסימלי לא פסחה אף על עיצובו של

אות הקלון ליהודים  .הטלאי הצהוב  ,אחת מצורותיו של אות הקלון ליהודים שהנהיגו הנאצים ,
מורכב ממגן  -דוד העשוי מסגרת שחורה  ,באמצעו האות ג ושטחו הפנימי צהוב  .השחור והצהוב
הם צבעים משלימים של צבעי הכחול  -לבן  ,שהם לדברי פראנקל  ,צבעיו של העם היהודי  .כלומר ,
הטלאי הצהוב הוא היפוך שטני של סמל היהדות אפילו מבחינה

מדעית  -אופטית .

68

פסי התכלת והלבן  ,המסמלים חיי טוהר לאור מצוות התורה  ,והמגן  -דוד  ,המסמל לידה וחיים
חדשים מתוך זוועות המוות של העם היהודי  ,קושרים את מדינת ישראל באמצעות דגלה לעבר ,
להווה

ולעתיד .

בשל אלה  ,כנראה  ,עמד לו כוחו של דגל ההסתדרות הציונית בפני שיקולים

מדיניים שעמדו לנגד עיניהם של מנהיגי המדינה שבדרך  ,ושהניעו אותם להציע דגלים

67

בסוף מאמרו המספר את תולדות המגן  -דוד סיכם גרשום שלום

:

חלופיים .

' יותר משעשתה הציונות להקנות קדושה של

סמל אמיתי למגן  -דוד  ,עשה אותו רשע שקבעו לאות קלון למליוני

בני עמנו . . .

בסימן זה

נהרגו ובסימן זה עלו .

ואם אמנם יש קרקע המצמיח משמעות לסמלים  ,הריהו כאן  .אפשר לטעון  :הסימן בו הלכו אל הכליה ואל חדרי
הגאזים  ,ראוי להחליפו בסימן של חיים  .ואפשר לטעון להיפך  :הסימן שנתקדש בימינו ביסורים ועינויים  ,ראוי
הוא שיאיר דרך החיים

הערה

 , ) 9עמ '

והבניין  .ירידה

צורך עלייה היא ובמקום שפלותו שם אתה מוצא גדולתו '  .שלום ( לעיל ,

. 163

רעיון זה של ' במקום שפלותו שם אתה מוצא גדולתו ' הינחה אף את מעצביו של סמל מדינת ישראל שעה שקבעו
בתוכו את דמות המנורה מקשת טיטוס  ,שהיתה סמל לקלון הגלות  ,וכך הפכה אותו לסמל התקומה היהודית ,
ראה
68

:

מישורי ( לעיל  ,הערה

 , ) 31עמ '

. 182 - 181

נסיון פשוט יוכיח זאת  :לאחר שמתבוננים שניות מספר באות הקלון  ,שצבעו שחור וצהוב  ,ומעבירים את המבט
אל רקע לבן  ,תראינה עינינו מגן  -דוד לבן שרקעו

כחול .

ן1 7

ישי יייויי
'

בין דת לאידאולוגיה
מוטי זלקין

א ' פישמן  ,בין דת לאידיאולוגיה

חש " ן .

228

:

יהדות ומודרניזציה בקיבוץ הדתי  ,יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

עמ ' .

התנועה הקיבוצית  ,כנסיון חברתי ייחודי  ,היתה

הקיבוץ הדתי .

נושא למחקר במרבית ההיבטים האפשריים -

מבחן ל ' כושרה של הדת היהודית ההיסטורית

האידאולוגי  ,הכלכלי ,

למעשה ,

מגזר זה הוא מקרה

החברתי  ,החינוכי ועוד .

לכלכל את תנופת המודרניזציה  ,מבחינה משמ -

בין אם הכוח שהניע את ראשוני דגניה ליצור

עותית ותפקודית  ,ולארגן דפוסי חיים מודרניים

מסגרת שיתופית היה הכרח קיומי  -כלכלי  ,ובין

באורח שיטתי לשם מימושן של מטרות

דתיות '

אם רעיון השיתוף ותיקון האדם קדם לכך  ,הרי

( עמ '  . ) 1בהנחת יסוד זו מקופלת תפיסתו של

עד  -מהרה נטענה מסגרת חיים זו במטען ערכי

המחבר את התהליך שעבר על פרטים וקבוצות

עד שחלק מחבריה ראו אותה כ ' אגדה ' ,

בחברה היהודית  -המסורתית במפגשם עם המו -

כבד ,

כדברי שאול אביגור  .המתח שבין הוויה טעונת

דרנה

ערכים זו לבין קשיי היומיום והחיפוש אחר

חדשים ולפרש פירוש חדש את התרבות הדתית

ובנסיונותיהם

' לפתח

החברתי  -הלאומי של הקבוצה הביא

על פי ערכי

לדיון מחודש בשאלת המקור  ,ראשית הדרך .

זה ,

אליבא

' מסופקני אם בהתחלת הדרך היה ברור לחברי

בקבוצה הדתית  ,היונקת את ערכיה מ ' ישות של

לוז  ' ,אם

קודש  . . .מקור אב הן לדת והן לאידיאולוגיה '

ייעודה

הקבוצות אפילו רעיונם '  ,כתב קדיש

ידועה היתה להם אפילו מטרתם  .זאת היתה

הליכה אינסטינקטיבית  ,הליכה כלי דרך סלולה
ואגב ההליכה צריך היה לסלול את

הדרך '  .י

ההווה ' ( עמ ' . ) 6

סמלים

דתיים

דפישמן ,

בא

מיצויו של תהליך

לידי ביטוי מירבי

( עמ ' י) .
בחלקו הראשון של הספר מציב המחבר את
התשתית המושגית וההיסטורית לדיונו  .מושג

ספרו של פישמן בא  ,לכאורה  ,לבחון סוגיה

הכריזמה  ,על שני פניו  -ההיולי והממוסד

הקיבוצית ,

 -מהווה אבן יסוד בדיון זה  ,וזוכה לניתוח

זו במגזר קטן אך ייחודי בתנועה
172

נרחב  ,וזאת עקב השימוש בו ' כתכונה של
עוצמה מסדירה שאינה מוגבלת לאישיות
ל  -פי הנחתו  ,לחלוצים הדתיים ,

בלכד '

1

ק ' לוז ' ינסקי  ' ,לברור הרעירן '  ,ב ' כצנלסון

תרפ " ה  ,עמ ' . 88

( עורך ) ,

נשואי הדיון  ,יש בתורת ישראל משמעות כרי -

עם הספר  :בין דת לאידאולוגיה

זמטית  ,העשויה ' להעניק את תחושת הסמכות

ז  .המחבר עוסק

לסתור את תקפותם של מוסדות דתיים מקוב -

איים והן בהבטיו המעשיים וכנסיונות להגיע

לאחר הנחת תשתית זו מתאר

לפתרון בשאלות כגון חליבה בשבת ' מכח צירוף
של מחקר הלכתי ושל העצמת הרציונליות התפ

הלאומית היהודית  ,מנקודת המוצא של החברה

קודית למצב בעייתי חמור במשק הקיבוצי

היהודית המסורתית ועדליצירת ' הסדר חדש של

הדתי ' ( עמ '  . ) 153בסופו של פרק זה מייחד

לים '

( עמ ' . ) 15

המחבר

הוויה

את

פעולתה של הכריזמה בתנועה

דתית ' ( עמ ' . ) 24

חלקו השני של הספר מוקדש לדיון בתנועות
האם

ביהדות

מקום

המחבר

האורתודוקסית ,

קרי ,

במצע

ב ' מפגש ' זה הן בהבטיו האיד

-

לדיון

המשקית

ברמה

של

התנועה .

הפרק השמיני והאחרון עוסק בשתי קבוצות
-

החברתי  -הרעיוני שעליו צמחה תנועת הקיבתן

ההתייחסות המרכזיות של הקיבוץ

הדתי  ,הציו

-

הדתי  .שתי תנועות נדונות במסגרת זו  ' ,תורה עם

נות החילונית והיהדות הדתית  ,ובמערכות הית

דרך ארץ ' במשנתו של רש " ר הירש ובראייתה

סים ההדדיות שביניהן  .במסגרת זו עולה לדיון

והציונות

גם שאלת תפיסתו של הקיבוץ הדתי את מוסד

הדתית  ,הן בתפיסותיה האידאולוגיות והן בביט -

הרבנות  ,ש ' על פי תפיסתו היתה צריכה לגלות

המזרחי ' .

הלאומית ' ( עמ ' , ) 173

כ ' מרכז  -משנה דתי חדש ' ( עמ '

) 45

וייה הארגוניים  ' -המזרחי ' ו ' הפועל
החלק

השלישי ,

שכותרתו ' הקיבתן

מתחלק לחמישה פרקים .

בראשון ,

הדתי ' ,

מתוארת

רגישות לצורכי הקהילה

ובפועל  ' ,לא מילאה כראוי את

תפקידה ' ( עמ '

. ) 174

התהוות התנועה בגרמניה ובמזרח אירופה וכן

תפיסת העולם הדתית של המייסדים העניקה

הקשרים בינה לבין תנועת ' בני עקיבא ' והחגב -

החברתיים -

שותה כתנועה קיבוצית .

הסוציאליסטיים  ,עד כדי ראייתם לא רק כנוב -

בפרק השני בחלק זה  ' ,כריזמה ורציונליז -
ציה ' ,

משמעות

דתית

גם

לערכים

דן המחבר בתמונת העולם של חברי הקי -

עים

מהמרכז

הטרנסצנדנטי ,

כמסכת

אלא

המסדירה את מערכות הקיום החברתיות  .מכך

פישמן

ש ' הקהילה

הדתית

הקיבוצית

בוץ הדתי  ,בתחום האידאי ובתחום המעשי  ,תוך

מסיק

כדי בחינת מקומם של מושגים כגון ' רציונליז -

נראתה ככלי הסגולי לממש את האתוס של

ציה אידאית ' ו ' כריזמה ממוסדת ' בתמונת עולם

תיקון

זו .

יישום החוק ההלכתי בלבושו

עולם

במציאות

החברתית ,

באמצעות

הסוציאליסטי '

עיקר עניינו של פרק ו  ,השלישי בחלק זה ,

( עמ '  . ) 130ומשימה זו אינה רק חובת הכלל ,

הוא ' הקולקטיב הסוציאליסטי  -הלכתי '  .המחבר

אלא ' החלוץ הדתי נתבע לשתף פעולה עם האל

עומד על ' האוריינטציות הערכיות השולטות

בתיקון העולם ' ( עמ '  . ) 131שיתוף  -פעולה זה

בחיים הקהילתיים של הקיבוץ הדתי  ,המצטר -

' מתבצע '  ,בין היתר  ,באמצעות רציונליזציה 2טל

פות לכלל אתוס של עיצוב המציאות מחדש '

ההלכה  ,המאפשרת קיום יהודי ' טוטאלי '  ,קרי ,

( עמ '  . ) 123ובעקבות זאת דן במונחים ' אתוס

פותרת עימותים בין נורמות ההלכה לבין נורמות

' כיבוש

חלוציות  .ככלל  ,מציג המחבר את המתח שבין

המציאות '  ' ,אתיקה מדינית  -דתית '  ' ,תלמיד חכם

שני מוקדים ערכיים מרכזיים בתפיסת העולם

מדעי  -הלכתי ' ,

' אתוס

חלוצי  -דתי ' ,

חלוץ ' ואחרים .

של ראשוני הקיבתן

הדתי ,

התרבות

הדתית

( עמ ' , ) 1

ומסקנתו

המייצגות את הצרכים המשמעותיים של ההווה

היא שהמוקד הדתי הוא המרכזי שבין

השניים ,

לבין נורמות ההלכה '  ,עומד במוקד הדיון בפרק

מהיסודות התרבותיים החדשים שנוצרו בקיבתן

' המפגש בין נורמות אידיאולוגיות  -דתיות

והתרבות הקיבוצית החילונית

/3

1

מוטי ולקין

הדתי בהשפעת המציאות הלאומית סוציאלים -
טית ,

השתלבו

התרבות

במסכת

לשון

אחר ,

היסוד הסוציאליסטי  -האידאולוגי

המסורתית

ככוח מניע לעיצוב הווזה חברתית שיתופית הוא

מסביב ל " חוט השדרה " של תרבות זו ' ( עמ '

שעמד ביסוד עולמם של ראשוני הקיבתן הדתי ,

. ) 188

ורק בשלבים מאוחרים יותר נעשה הנסיון לעגנו

מרכזיותו של מוקד זה בהוויית חיי הקיבצן
הדתי

למחבר גם

משמשת

כלכליים העוברים על קיבוצי
ש ' שורש

היא

בתפיסת עולם

דתית  .וכך מעיד צוריאל אדמנית

הסבר לתהליכים

על ראשית הדרך

תנועהזו  .מסקנתו

של דתיים

:

' התחלנו את דרכנו כקיבוץ

 .לא ראינו ייחוד בהיותנו

קיבצן

ההצלחה של הקיבצן הדתי נעצן

לעומת תנועות קיבוציות אחרות  ,ולא ראינו דבר

וזאת על יסוד

מיוחד בהיותנו דתיים ככל יהודי דתי  . . .אך

ההנחה ש ' המבנה ההלכתי הבסיסי של חיי הקי -

במשך הזמן התברר שאין הקיבוציות שלנו זהה

דתיים '

בגורמים

( עמ '

, ) 161

בוץ מחזק את המשמעת העצמית של החברים
ומחדיר מתקפו הדתי לנורמות הקיבוציות ' ( עמ '

עם קיבוציות אחרת  . . .יסודותינו הסוציאליס -
טיים הם בעינינו גופי

הלכות ' .

אולם מכאן ועד להנחה בדבר מרכזיותו של

. ) 163
דומני שהנחותיו ומסקנותיו אלה של המחבר

המוקד הדתי בהוויה היומיומית בחיי הקיבתן

נוסף  .ובראש וראשונה  ,שאלת

הדתי  ,ובדבר הדרישה מכל חבר לשותפות עם

הדתי והאידאולוגי .

הבורא  -רבה הדרך  .ייתכן ששורש הבעיה

ראויות לעיון
היחס בין שני

המוקדים ,

יחס בעייתי זה בא לידי ביטוי בכתביהם של

נעוץ בקושי מתודולוגי  .בבואנו לבחון ולהעריך

רבים מאלה המצוטטים בהרחבה בספר שלפ -

השקפת עולם של תנועה חברתית אידאולוגית ,

אולם מדבריהם ניתן להגיע גם לדירוג

הגיגיהם וכח -

נינו ,

שונה בין שני מוקדים אלה  .במאמרו ' קבוצה

דתית  -יסודות ותפקידים '

מציג משה אונא

2

את ' שלושת היסודות הקובעים את רעיון תנו -

עומדים

לרשותנו ,

בדרך  -כלל ,

ביהם של הוגיה ומנהיגיה  .ואולם  ,יש לבחון עד
כמה

דברים

אלה  ,שלא  -פעם

ממשאלות לב או תמונת עתיד

אינם חורגים

אידילית  ,מעוג -

היסוד הציוני -

נים בראיית העולם ובהוויה החברתית של הצי -

לאומי והיסוד הדתי '  .דירוג זה אינו מקרי  ,כפי

בור שאותו הם אמורים לייצג  .ראייה והוויה אלו

תובעת

ניתנות לבחינה באמצעות בדיקת פרוטוקולים

עתנו

היסוד

:

שעולה

הסוציאליסטי ,

מהמשך

הדברים

' עמדתנו

:

מאתנו לחתור השכם והערב לקראת הפתרון

של אסיפות הקיבתן הדנות בשאלות אלה  ,ניתוח

חיינו אף אם דבר זה יסכן את המבנה

ההשקעה  ,בכסף ובכוח  -אדם ,

לבעיות

הקבוע של החיים המסורתיים '  .תפיסה זו באה
לביטוי גם בדבריו של שלום קרניאל  ,המניח

היחס בין מידת

בקידום האידיאל לבין ההשקעה בפיתוח כלכלי

ובשיפור רמת חיים  ,עיון בתקנונים ובעקרונות

ש ' אין איפוא אפשרות ליצור חברה הרמונית

העומדים

ישרה  ,אלא ע " י עקירת הרע שבמשטר החברותי

לעניות דעתי  ,פער רחב בין אלה לאלה  .הוגי

העכשוי  . . .ואף [ ההדגשות שלי  ,כאן ולהלן ,

הדעות של התנועה אכן התייסרו בשאלות הנדו -

לדבר ' ' .

נות  ,וביותר  ,בשאלת הייחוד והמיוחדות שבשי -

מ " ז]

במצוות התורה נמצא סימוכין

ביסודם ,

ועוד  .במקרה הנדון

קיים ,

לוב דת ואידאולוגיה  .אולם מידת השפעתן של
174
התחבטויות אלה על תפיסת עולמו ועיצוב חייו

שותפות של אמת  ,תל  -אביב תשכ " ה  .עמ ' . 21 - 11
3

ש'

רז

אביב

( עורך ) ,

שלום קרניאל

תשכ " ז  ,עמ ' 183

.

:

.

חייו ומשנתו תל -

4

צ ' אדמנית  ,בתוך הזרם ונגדו  ,תל  -אביב תשל " ז  ,עמ '

. 88 - 85

עם הספר

החבר

של

מקיף .

מן השורה עדיין טעונות בירור

:

בין דת לאידאולוגיה

מאפיינים  ,מבנה ושיטה השונים במידה משמ -

עותית מאלה העומדים לדיון .

5

כמו  -כן  ,קשה לכלכל את תיאור מקומה

בנוסף

אין לראות את הקיבתן הדתי

לכך ,

המרכזי של הדת בהווייתה ובהכוונת דרכה של

כמקשה אחת לעניין זה  .אם היתה לאתיקה

הקבוצה הדתית עם ההתחבטות המתמדת הן

הדתית השפעה מכרעת על  -ערכי מהסתפקות

והן כשאלות

במועט ועל יכולת הביצוע הכלכלי  ,הרי שהת -

של קיום מצוות והאווירה הרוחנית  -החברתית

מונה המתקבלת היתה צריכה להיות אחידה  ,ולא

בקרב הדור השני והשלישי  ,כפי שעולה ממחק -

היא  .יש בקיבוץ הדתי נורמות שונות בתחום

ריו של מרדכי ברלב  ' .בעייתי ביותר הוא מקומם

אורח חיי הפרט והציבור  ,כמו גם הבדלים

בשאלת הסמכות הדתית

( עמ ' ) 181

הכלכלי " .

של שיקולים הנובעים מהשקפת עולם דתית

משמעותיים ביותר ברמות הביצוע

בכל מה שנוגע לתכנון כלכלי  ,כפי שהדבריע

מצד אחר  ,ניתן למצוא בתנועה הקיבוצית החי -

לידי ביטוי בוויכוחים אודות עבודה

לונית דוגמאות לא  -מעטות הן לשמרנות אידאו -

בחול  -המועד ועיבוד השדות בשנת השמיטה

לוגית והן להצלחה כלכלית  ,שלא ניתן לפרשן

באים

להלכה ,

( ובמקרים שאין סתירה

כגון חילול

כנובעות מאתיקה דתית כלשהי .

בעניין זה יש להעיר גם

דומני שהמודל התאורטי שהמחבר מציג

שהסתמכות על השוואת רמת הביצוע הכלכלי

בפתח חיבורו מתאים יותר לתנועות בעלות איד -

שבת  ,כלאיים

וכד ' )

7.

של הקיבוץ הדתי לזו של התנועות הקיבוצ7ות
החילוניות ( עמ '

הריכוזיות

) 161

בקיבתן

אולוגיה

דתית  -שתפנית ,

כדוגמת קהילות ה -

יש בה כדי להטעות .

 Bruderhofשבארצות  -הברית  ,המקיימות אורח

בהקצאת

חיים קיבוצי על כל מרכיביו המוכרים לנו  .אולם

ריכוזיות שהתא -

לבטאה

בתכנון ,

הדתי

משאבים כלכליים ובפיקוח
פשרה כתוצאה מ ' היתרון

,

לאי  -גודל ' ,

כמו גם

תפיסתם

אברהרד

הבסיסית ,
ארנולד ,

כפי

מבטאת

שהיטיב
את

ההבדל כולו :

מקומן המרכזי של מספר קבוצות בעלות סמכות

' הבסיס לחיינו השיתופיים הוא אלוהים ואלו -

כלכלית  ,רעיונית וארגונית  ,תרמו רבות להצלחה

הים לבדו ' 0 .י לשון אחרת  ,שם  -דת

קיבוצית ,

הכלכלית  " .המחקר המצוטט המבטל את האפש -

כאן  -קיבוץ דתי  .ובהבדל הזה טמון הקושי

שהצלחה כלכלית של תנועה קיבוצית

הבסיסי בהצגת הקיבוץ הדתי כדוגמה חיה

רות

עומדת ביחס הפוך לגודלה  ,עוסק בתנועה בעלת

נושא זה ( דון בהרחבה ביום עיון שנערך כתל  -אביב
בשנת תש " ל בנושא ' היחיד והציבור בחיים הדתיים
של הקבוצה ' .

מול

הישיבתי ' ,

עמודים ,

479

( כסלו

תשמ " ו )  ,עמ '  : 102 - 85י ' אחיטוב  ' ,מחיר הפתיחות ' ,
שם  ,עמ ' . 84 - 77

מ ' בן יצחק  ' ,שמיטה בימינו הלכה

דים .

481

והתערבות מרכזית כתנועה
( , ) 1976

הקיבוצית '  ,הקיבוץ 4 - 3 ,

עמ '  : 216י ' כספי  ' ,הקיבוץ הבודד -

סמוך ובטוח שיש אחריו תנועה

ראה למשל  :מ ' בר לב  ' ,חינוך התיכון בקיבוץ הדתי
החינוך

למודל התאורטי .

( שבט

תשמ " ו ) .

למעשה '  ,עמו -

עמ ' . 170

.

י ' גולדשמידט ול ' שעשוע ' הצלחה כלכלית  ,שוויון

 ( 505שבט

תשמ " ח ) ,

תומכת ' ,

עמודים ,

עמ ' . 166 - 165

כדיקה והשוואה של אחזקת אדם בשלושה משקים
של הקיבוץ

הדתי  ,היחידה

הבין  -קיבוצית להדרכה

כלכלית  ,תל  -אביב . 1972
Arnold . Gad's Re ~ ' o /ution , Nels~ York
 . 67ק 1984 ,

1.

( 1 72

יידיין

יי"לייגי

תוואי מסילת  -הברזל דמשק  -חיפה דרך דרום הגוג
חיים

בן  -דוד

במפת תכנון מסילת  -הברזל מחיפה

לדמשק י

איור )

( ראה

אין תוואי המסילה עולה דרך נהר

הירמוך אל החורן  ,כפי שבוצע בסופו  -של  -דבר  .במקום זאת עולה תוואי המסילה דרך דרום  -הגולן
ועובר דרך פיק  ,אל  -על וחיספין .

אין זו טעות בשרטוט המפה ; זהו התוואי שהוצע בגלגול הראשון של תוכנית סלילת המסילה
לדמשק  ,והוא היה אמור לעבור דרך
בשנת

1880

דרום  -הגולן .

2

פרסם לורנס אוליפנט את תוכנית ' ארץ הגלעד '  ,ובה כלולה הצעה למסילת  -ברזל

מחיפה לטבריה  ,לעמק  -החולה  ,ודרך מרכז

הגולן לדמשק .

3

במאי

יצא אוליפנט לסיור בצפון

1883

הארץ  ,שהוקדש  ,בין היתר  ,להכרת תוואי המסילה  .בשלב זה דובר על תוואי חדש  ,שיעבור דרך
עמק  -יזרעאל לבית  -שאן ולעמק  -הירדן  ,ומשם דרך דרום  -הגולן אל

החורן .

4

העלייה לגולן תוכננה

דרך נחל  -סמך  ,הגדול והרחב שבנחלי דרום  -הגולן  .וכך כתב אוליפנט אודות סיור שערך בנחל -
סמך בחורף שנת

: 1885

' בואדי זה שירדתי  ,עתידה עבור מסילת הברזל מחיפה לדמשק ושמחתי

לראות כי הואדי משמש חואי נוח לעלייתו של קו המסילה . . .
היומין של דרך זו צפירת הקטרים '  5 .המהנדס הגרמני גוטליב שומכר החל במדידת התוואי  ,ואגב
כך ערך את מחקריו החשובים בגולן  .בספרו על הגולן כתב שומכר בערך ' ואדי  -סמך '  ' :בקעה
בעלת ערך שלא יסולא בפז לתכנון מסילת  -הברזל או דרך כרכרות '  6 .תוכנית תוואי הרכבת דרך
וגם בעתיד תשמע על מסלולה עתיק

השלב הבריטי '  ,קתדרה ,

( ניסן

חש " ן ) ,

1

ד ' קושניר  ' ,מסילת הברזל חיפה  -דמשק

2

ח ' בן  -דוד  ' ,הנה באה הרכבת  -תכנית למסילת ברזל בדרום הגולן '  ,ארץ הגולן ,

3

505

 .ק 1880 ,

London

:

,

Oliphant , The

55

 . ] .על פועלו של אוליפנט בנושא המסילה לדמשק

ראה  :צ ' אילן  ,הכמיהה להתישבות יהודית בעבר הירדן  ,ירושליפ תשמ " ה  ,עמ '

1 76

עמ '

; 51 - 46

מפת רשת מסילות  -ברזל

לפי תוכניתו של אוליפנט  ,שם  ,עמ ' נ. 3
4

ל ' אוליפנט  ,חיפה

5

שם  ,עמ '

6

267

.ק .

:

כתבות מארץ ישראל ,

, 1885 - 1882

. 92

 ( 130תשמ " ח )  ,עמ '

. 19 - 18

ירושלים תשל " ו  ,עמ '

. 174
888ן  , London ,מנלעס)3 . Schumacher, The /

. 40 - 38

הארות והערות

דרום  -הגולן הגיעה לרמת תכנון מתקדמת עד כדי פירוט התחנות לאורך המסילה  .במאמר שפורסם

בבטאון החברה הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל בשנת
מחיפה לדמשק

1

"

-

,

1894

מופיע פירוט התחנות במסילה המתוכננת

אחרי התחנה בצמח נזכרות התחנות הבאות

1ע  -אל  -על - Chisfin ,

:

- ed-Dschkum

ביר א  -שקום ,

חיספין .

שמעו של התוואי המתוכנן הגיע גם לאוזניהם של מתיישבי המושבה בני  -יהודה ( ביר א -

שקום ) ,

שהוקמה בדרום  -הגולן בשנת  . 1890בתזכיר ששלח משה

פליקסזון  ,מראשי המתיישבים

בבני  -יהודה  ,אל חובבי  -ציון באנגליה  ,בדצמבר  , 1895כתב  ,בין היתר  ' :מסילת הברזל אשר יעשו

מחיפה ועכו לדמשק דרך גולן  ,גלעד  ,בשן תעבור גם דרך הכפר אש  -גום ( בני

על יד השתדלות אצל אדוני המסילה שיעשו בכפר בית
7

8

 . 55 -57קק .

תחנות ' .

8

( 4 . Hartman , ' Das Bahnnetz Mittelsyriens ' , ZDPV , 17 ) 1894ן

א ' אורן  ,חיבת ציון בבריטניה , 1898 - 1878

תל  -אביב תשל " ד  ,עמ ' . 174

יהודה ) ,

ויכול להיות

177

חיים בן  -דוד
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באותה שנה פורסם קול קורא של אנשי בני  -יהודה בעיתון ' האכר '  ' :ונחלתנו היא בטבור הארץ
על הגבול שבין ארץ הקודש המערבית והמזרחית  ,במקום אשר התקוה משחקת לפנינו כי בעוד
שנתיים תעבור שמה מסילת הברזל ואולי עוד גם

בית תחנות תעמוד על אדמתינו ' .

אנשי בני  -יהודה נכזבו  ,ובסופו  -של  -דבר נבנתה המסילה בשנת

מהנדס הרכבות הגרמני מייסנר פאשא .

1905

9

תקוותיהם של

בתוואי נהר  -הירמוך  ,על  -ידי

0ן

1 78

9

האכר ב ( תרנ " ה )  ,עמ '

10

פ ' פיק  ' ,מייסנר פחה

:

. 20
חלוץ הרכבות בארץ  -ישראל ובשכנותיה '  ,קתדרה ,

10

( טבת תשל " ט )  ,עמ '

. 111 - 110

מקורות האיורים

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים מרובעים
ן

]

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .

-

מנשה אלישר  .ירושלים

[ ] 121

ארכיון המנזר הבנדיקטיני  .אבו  -גוש

[ ] 109 , 92 , 89 , 88

ארכיון מפות הקק  -ל  ,ספריית המפות  ,המחלקה לגאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים

גנזך המדינה  ,ירושלים

[ , 125 , 77 , 73 , 70 , 69 , 68 , 60

[ ] 94

המרכז למיפוי ישראל  ,משרד הבינוי והשיכון  ,תל  -אביב
מאיר מתתיהו  ,ירושלים
' אבו  -ע ' וש ' ,

אח

.

[ ] 95 , 47

83 - 81

תשי  -ט )  ,עמ ' 65

( ארר ב

ש ' בלאט  ,מי מריבה ומעש  ,מסדה  ,רמת  -גן
א ' גל  -פאר  ,בתוך

[] 9 , 6

החברה לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה והוצאת מסדה  ,ירושלים

א ' אלמליח מחברת ,

:

] 161

[ ] 165 , 164

דובי טל ומוני הרמתי  ,תל  -אביב

"א  ,א,

עמ

, 1973

126

'

שמעון ' בנגב : 1960 - 1946

היהודית באזור ' בני

לימודי אזורי ע " ש אל " מ ג ' ו אלון

ה ' טל  -קריספין  ,בתוך

י

:

1990

' גרדוס וא ' שטרן

147

( עורכים ) .

.

מועצת

תשל " ט  ,עמ ' ט

[ ] 48

] 152

ספר באר  -שבע  ,כתר  ,ירושלים

, 1979

עמ

ווו

'

[ ] 141

ה 9 -ו  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים

[ ] 159

המדינה הזמנית  .הישיבה

מ ' נאור

 , 1979עמ ' 283

[ ] 142

תערוכת צילומים  ,המועצה האזורית בני שמעון ומרכז

א ' יערי  .דגלי המדפיסים העבריים מראשית הדפוס העברי ועד סוף המאה
תש " ד

, 1970

3

[ ] 129

י ' גרדום וא ' שטרן ( עורכים )  ,ספר באר  -שבע  ,כתר  ,ירושלים

[ . 131

עמ '

[ 93ן

[ ] 39

א  -ש הרשברג  ,משפט הישוב החדש בארץ  -ישראל  ,יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים
ההתישבות

[ ] 115 , 112

יישוב הנגב

( עורך ) ,

העשירית .

1960 - 1900

תש " ח ) .

תל  -אביב ( ח ' בתמוז

עמ '

יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

( עידן , ) 6 ,

מ ' נמצא  -בי  ,הדגל  ,הוצאה פרטית  ,תל  -אביב תש  -ח ,

עמ ' 65

9

[ ] 165

תשמ " ו  ,עמ ' 77

[ ] 132

[ ] 164

ח ' פורת  ,בתוך  :ר ' קרק ( עורכת )  ,גאולת הקרקע בארץ  -ישראל  :רעיון ומעשה  ,יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

1990

.

עמ ' 268

[ ] 139

-

י ' פורת וי ' שביט

( עורכים ) ,

צבי  ,ירושלים , 1982

י ' צחור ( עורך ) .

המאנדאט והבית הלאומי

עמ '

48

( ( , ) 1947 - 1917

ההיסטוריה של ארץ  -ישראל .

ט),

כתר ויד יצחק בן

[ ] 149

בולי ישראל תש  -ח  -תשמ " ח  ,קטלוג

מס ' ו ו ,

רשות הדואר  ,השירות הבולאי  ,כרטא  ,ירושלים

, 1989

עמ '

6

[ 68ון

.

ב ' רותנברג בצדי דרכים  ,מצפן  ,תל  -אביב תשי " ד

י ' רפאלוביץ

י ' שביט
438

',

[ ] 145

ארץ  -ישראל והמושבות  ,אריאל  ,ירושלים

י ' גולדשטיין וח ' באר ( עורכים ) ,

 , 1979עמ '

, 19

20

לקסיקון האישים של ארץ  -ישראל

[ , 56

] 58

, 1948 - 1799

.

עם עובד תל  -אביב

 , ~ 983עמ '

[ ]45

א ' שייד  ,זכרונות 1883

, 1893 -

יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

שנות העשרים באמנות ישראל

:

. 1983

עמ ' 20

[ ] 38

קטלוג  ,מוזאון תל  -אביב  ,תל  -אביב תשם  -ב ,
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164 graphic
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' s Emblem and Flag (created by
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of
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