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היהודית בארץ  -ישראל תופס בשנים האחרונות
ית הישראלית  .בן  -עמי פיינגולד עוסק
בסמלים זבם
העיון בסטו ב
הע ון
ובמיתוסים לאומיים בתולדות ההתיישבות

ס
:

' ושל ההצגה ' האדמה הזאת ' בחברה היישובית בימי המאבק  ,המלחמה והשואה .

ת בו
המחזהו
בהתקבלותה
ישהוצג לראשונה ב  - 1942 -מעלה את פרשת העמידה
 ,והיום קמו עליו עוררין  .הביקורת אמנם הסתייגה
יה למיתוס לאומי ולערך חינוכי במשך שנים רבות
התיאטרון היה במקרה זה למוסד שביטא
חולשות המחזה  ,אך הציבור קיבל את ההצגה בהזדהות גדולה .
צמה של מחזה  -קהל  -תיאטרון  ,אקטואליה והיסטוריה .
גודעת זהות קולקטיבית  ,ונוצר שילוב רב
ודתיים של האוכלוסיות השונות בארץ  -ישראל
~
תרבותיים
בהיבטים
קובץ מאמרים בחוברת זו עוסקים
יוסף גייגר עוסק בבירור שימושיה של
ההרואית של ראשוני חדרה  ,מאבק

"

בתקופה שמאז אלכסנדר מוקדון ועד לשלהי התקופה הביזנטית .
מלמד כי היכרותם של תושבי ארץ  -ישראל
הלשון הלטינית בארץ  -ישראל  .החומר שהוא מביא במאמרו
ורחבה יותר מאשר נהגו המלומדים להניח עד כה .

::

הלטינית
קרובהלהבנת עולמם הרוחני של בני ארץ  -ישראל  .בפיוט
היתהכמקור
רבי יניי
כרים ' ,ובוודאי גם היהודים  ,עם יוטי
 2ית

הארץ  ,וזאת כחלק מפולמוס אנטי  -נוצרי חריף
זה מוצגת לדעת המחבר ' מפה אידאולוגית ' של גבולות

שהתנהל תחת השלטון הביזנטי .

 -שי  ,נוגעים בקשרים המורכבים ורבי הפנים בין

אף שני מאמרי הביקורת  ,של אריה כשר ועודד עיר

לואיס פלדמן בוחן מחדש את הדעה

האוכלוסייה היהודית לנכרית בעידן היווני  -הרומי  .ספרו של

של העולם היווני והרומי  .הוא מבקש

שסכמת על שררתה של שנאת ישראל ברחוב ובדעת הקהלוהתבוללות של יהודים היתה גם מגמת
להראות כי כגודל השנאה כר גודל האהדה  ,וכי לצד טמיעה ההשקפות בשאלת המקומות הקדושים
התגיירות והתגברות יראת אלוהים  .פיטר ווקר מציג בספרו את

הנוצרית .

בתקופה המכרעת של גיבוש היחס הרעיוני  -התיאולוגי לארץ בתודעה

בחורף תרע " ד

( , ) 1913

וטוענת כי

רגלית שי לה משחזרת בפירוט את מלחמת השפות שהתנהלה בארץ

בכיכרות היישובים העבריים עם הנאומים

היתה זו ' תנועה עממית '  .השוואת הקולות וההחלטות שנשמעו

של ' דעת הקהל ' לפולמוס .
בלטקיה בתקופת העלייה הראשונה .

וההחלטות שהושמעו באספות המורים מלמדת רבות על תרומתה

ירון

ה ראל גואל מן השכחה את פרשת ייסודה של מושבה יהודית

רוחנית  -רעיונית מן המושבות

המושבה היתה מרוחקת ממרכן יהודי ותיק ותומך  ,מנותקת מבחינה
מיסיונריות ; בסופו של דבר לא האריכה
האחרות  ,ועקב היותה קשורה בחברה נוצרית גם נחשדה בכוונות
המושבה ימים

,

של פקידי הבארון אדמונד

רן אהרנסין מביא במדור ' מידע ' רשימה מפורטת ומוערת

י

דה  -רוטשילד ,

המספרי  ,על הגיוון התפקודי ועל

בצירוף ביוגרפיות קצרות  .רשימה זו מעמידה את הקורא על ההיקף
היוו לאמיתו של דבר תשתית
למתם של עובדי ומנגנון זה  .עיון בה מלמד כי פקידי הבארוןהראשונים .

:

ארגונית ומקצועית של היישוב היהודי החדש בארץ בצעדיו

טיבם

ניהולית ,

קופות חולים לפועלים בימי מלחמת

נפרה

שווורץ בוחנת במאמרה היבטים שונים בהתארגנותן של
של קופת החולים הכללית  ,שנוסדה עם
העולם הראשונה  ,התארגנות שהיתה בסיס לצמיחתה ולגיבושה
את התהליכים שהפכו קופות אלה

קמתה של הסתדרות העובדים הכללית ; בין השאר היא מבררת

בריאות לחברים .

מחברות לביטוח בריאות לארגוני בריאות המספקים בעצמם שירותי
ששירתו בתפקידים שונים בירושלים
מאמרו של עובדיה סלמה עוסק בממלוכים  -עבדים אנשי צבא
במאה השש  -עשרה .

ושלום איל תי  .בחוברתזו אנו נפרדים

עוד בחוברת הארות והערות משל יורם צפריר  ,גדעון פרמטר
משלום אילתי  ,מרכז המערכת  ,אשר שקד על מלאכת ההוצאה לאור

ותרם רבות לרמתו הגבוהה של הרבעון ולהופעתו כסדרו .
ישראל ברטל

של ' קתדרה ' שלוש  -עשרה

שנה ,

1

חוברת זו יוצאת לאור בסיוע הקרן ע " ש יצחק לייב ורחל גולדברג ז " ל
]. the Izhak Leib and Rachel Goldberg Fund
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,
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5ן -This issue

רעדת המערכת
פרופ ' אפרים שטרן ( יו

" ר) ,

פרופ

'

אורי ביאלר  ,פרופ

'

חגי בן  -שמאי  ,פרופ

'

מנחם

בן  -ששון ,

פרופ ' ישראל ברטל  ,פרופ ' יוסף הקר  ,פרופ ' אמנון כהן  ,פרופ ' ב " ז קדר  -האוניברסיטה העברית
פרופ ' אהרן אופנהיימר  ,פרופ ' בנימין איזק  ,פרופ ' יוסף גורני  ,ד " ר אלחנן

ריינר ,

פרופ ' יעקב שביט  -אוניברסיטת תל  -אביב
ד " ר יוסי בן  -ארצי  ,ד " ר גדעון פוקס  ,פרופ ' אוריאל רפפורט  -אוניברסיטת חיפה

פרופ ' שמואל אחיטוב  ,פרופ ' זאב צחור  -אוניברסיטת בן  -גוריון

פרופ ' יהושע קניאל  ,פרופ ' דניאל שפרבר  -אוניברסיטת בר  -אילן
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הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

הרומית

יוסף גייגר

מחקרים על המצב הלשוני בארץ  -ישראל בעת העתיקה

נוטים להתמקד ביחסים שבין השפה

ככלל  ,מחקרים אלה הוגבלו לשפות

היוונית לבין השפות השמיות המקומיות  ,העברית והארמית .
נעשה נסיון שיטתי לקבץ את העדויות
הללו כפי ששימשו בפי האוכלוסייה היהודית  ,וטרם
הלא  -יהודים של הארץ  .דומה
להישרדותם של הדיאלקטים הארמיים שבהם דיברו התושבים
האוכלוסייה הנכרית של ארץ  -ישראל
שחסר זה אינו אלא חלק מן ההתעלמות הכללית מל
הערים והמעמדות הגבוהים של
ומהישגיה התרבותיים  .יחד עם זאת נראה שלפחות בקרב תושבי
 .אף על פי כל  ,נמו בפרובינקיות
אותה אוכלוסייה שימשה היוונית כאמצעי התקשורת העיקרי
כאן נבוא על שכרנו אם נבדוק את
אחרות באימפריה הרומית שאוכלוסייתן היתה דוברת יוונית  ,גם
הלטינית מצד אחד במובלעות לשוניות
השימוש בלטינית  .על  -פי רוב נתנו את הדעת למקומה של
משתקפת בהשפעתה על לשון הצבא והינהל .
כגון קולוניות צבאיות במזרח  ,ומצד אחר כפי שהיא
ולנתח את השפעותיה של הלטינית
מילונים תלמודיים וסקירות של לשונות היהודים נוטים לציין
המבט של אוצר המילים  .טבעי לפיכך
על העברית ועל הארמית היהודית בראש וראשונה מנקודת
ובמנהל האימפריאליים  .מאמר זה
שהשפעות אלה משקפות בעיקר את השימוש בלטינית בצפא
מבקש לתור אחר תהומים אחרים אשר הוזנחו עד

כה .

ף אם נתעלם לעת עתה מהישרדותן של שפות

מקומיות  ,חלוקתה החד  -משמעית של
מלמצות את התמונה כולה  ,משום

האימפריה הרומית לאזורים דוברי לטינית ודוברי יוונית רחוקה
פרובינקיות שונות בשני חלקי
שדוברי השפה האחרת אכלסו במידה זו או אחרת

ן

האימפריה .

שנשאתי בקולוקוויום הבין  -לאומי השביעי לבלשנות לטינית ,
אור בקובץ דברי הכנס תחת
לראשונה נזקקתי לנושא שלפנינו בהרצאה
שהתקיים בירושלים באביב  . 1993גרסה אנגלית של ההרצאה עתידה לראות
הפרופסור חנה רוזן  ,שארגנה את

*

הכותרת ?  Greek Palestineמ . How Mlch Latin 1הנני אסיר תודה לידידתי את דברי ואף הסכימה לפרסום
הכנס ועורכת את הקובץ האמור  ,על אשר נתנה בידי הזדמנות כה נאה להרצות בן  -צבי בערב זכרון ביום השנה
גרסה עברית של הדברים  .גרסה שונה של חלק ג של מאמר זה הרציתי ביד יצחק על דאבדין ולא משתכחין  .אני
העשירי לפטירתו של ירון דן ז " ל  ,ביום כ " ג בניסן תשנ " ד (  4באפריל  , ) 1994וחבל
העברית של המאמר ושהיתה לה יד

חב טובה מרובה לתלמידתי נורית שובל  ,שסייעה בידי בהכנת הגרסה
בהבהרתם של דברים רבים ובהעמדתם על דיוקם .
1

בקוכץ  . Untermann :ג !נ 0 . Neumann
לעניין חלוקה זאת והגבולות בין הלשונות ראה את המאמרים
 rb~mischen Reich der laiserzeit: (olloguimוהן 5 . ( , Die Sprachenנם )
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שורה של ורגיליוס על

השפעתם של מרכזים חשובים דוברי לטינית שהיו קרובים לארץ  -ישראל כגון ביירות תידון

ממירוס  ,ממצדה

בהמשך .

a sor [or] quae me

An

suspens
[am
insomnia
~
terrent

[ אנאיס  ,ד  ,שורה

]9

2

תחילה נעסוק בדוברי הלטינית וכותביה בין התושבים הנכרים של הארץ

;

במילים

אחרות  ,בעוד החיפוש אחר השפעה לטינית באמצעות איסוף ובחינה של מילים מושאלות
ו ' לטיניזמים ' הוא נתיב בלתי ישיר  ,ניתן לצעוד בנתיב ישיר ולאסוף את העדויות הנוגעות לאותם
דוברי לטינית אשר מהם יכולה היתה לנבוע השפעה

זו .

כאמור לא נדון כאן בלטינית אשר שימשה בצבא ובמנהל  3 ,אף כי אזכור מועיל להיותה יותר
מאשר שפת הקסרקטין והפקיד מצוי בשורה של ורגיליוס שנתגלתה במצדה ופורסמה לפני שנים

אחדות  ,ואשר נכתבה בידי חייל או קצין של הלגיון העשירי  ,אשר כבש את המבצר  4 .נתיב מחקרנו
כאן יהיה שונה  .בנוסף לשימוש בלטינית בצבא ובמנהל בפי תושביה הזמניים של הארץ כגון

חיילים ופקידים  ,ישנם שלושה תחומים של השימוש בלטינית בארץ  -ישראל אשר דומה כי עד עתה
לא זכו להתייחסות נאותה

2

ראה

 :ח5011
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;

לאלה אבקש להפנות את תשומת

הלב .

Coloniae oflthe Near East : 4 Study Of Cultural Relations ' ,

 Romanא

~ Proceedings ofthe

 . Millar , ~ The Romanו

 , Roman Eastern Policy and Other Studiesל)) )1% .

Kaj

4 .נ ש
)

 ; Societas Scientiarum Fennica Commentationes Humanarumך Oolloquium T drminne 2- 3 . 10 . 19 %
בריסוס לבדה עם
 . 7 - 58קק  . Litterarum , 91 ( , Helsinki 1990 ,צוין שם כי ' מכל הקולוניות הרומיות של האזור ~

העורף שלה  ,שהופרד לאחר מכן כקולוניה הליופוליס  ,היתה אי משמעותי של רומניזציה  ,של
לטיניות ושל

ישון

משפט רומי  ,אי שעתיד היה להתקיים אל תוך תקופת הקיסרות המאוחרת '  .שם  ,עמ ' . 8

כלעינית ראה זמם

עמ '

ותרבות

על השימוש

 - 3ךנ

~
בלטינית במזרח ראה A . H . M . Jones , The Later Roman Empire Oxford 1964 , :
סקירה של השימושים
 . 98 % - 991קק
  . 31קק Geiger , Masada , 11 : The Latin and Greek Documents , Jerusalem 1989 , ; 35ראה אעך

להלן .

.נ

! H . M . Cotton 1

כתובת של נואם
לטיני  ,מקיסריה

חלק מתושבי הארץ  ,כגון תושבים אשר היו קשורים באופן זה או אחר בשלטון הרומי  ,למדו את

השפה הלטינית למטרות שונות  .ערים שזכו למעמד של קולוניות הכריזו על כך בגאווה על  -ידי

שטבעו מטבעות עם כתובות בלטינית .

5

עם זאת אין לייחס לדבר חשיבות יתרה  :למזער טביעה כזו

עשויה להעיד על מידה מסוימת של היכרות עם השפה של הפקיד הטובע או של אחדים מעוזריו ,
ואין בידינו להשיב על השאלה עד כמה מובנות היו הכתובות על פני המטבעות לתושבי הערים
אשר הנפיקו

אותן .

ברשותנו עדות חד  -משמעית לכך שלפחות חלק מתושבי קיסריה שלטך שליטה מלאה בשפה
נואם בן סוף המאה הראשונה לספירה מתועד בעיר על גבי כתובת לטינית שתרגומה הוא

:

:

' [ העיר

מכבדת את ] מנרקוס ] פלוויוס אגריפא הכוהן  ,הנואם  ,פקיד  -שניים של הקולוניה הפלווית
האוגוסטאית הראשונה קיסריה  ,על  -פי החלטת המועצה  ,ומכספי

הציבור ' .

6

איננו יודעים מה היה

מוצאו של מרקום פלוויוס אגריפא  ,אף כי מחובתי לציין שכבר הועלתה הסברה כי ייתכן שהיה בנו
של ההיסטוריון יוסף בן  -מתתיהו ובי הוא

מה נזקקו לכישוריו הרטוריים

5

ראה

למשל :

 . 46 ff .קק 1957 ,

:

נטש את דת אבותיו .

7

זאת ועוד  ,אין לדעת בוודאות לשם

האם כדי להרשים את המושל  ,אשר מושבו בקיסריה  ,או שמא
(aesarea Maritima , Tel Aviv-Jerusalem

,

0

.

. 1 . Kadman , The coins

,

קולוניה אחרת אשר טבעה מטבעות עם כיתוב בלטינית במאה השלישית היא סבסטה  ,ראה 1 ! , :א G . F .
the Oreek

Cala/ogue

נ

,

Gali/ee, Samaria and

offalestine:

5

 . xxv -xxxivקק  . 39 - 40 , 80 - 88 ,קק The British A useum) , London 1914
~
~
ראה שם . 74 - 45 ,
6

7

"

] Greek ) 0

"

'Oatalogue

ן  ; coinsעל פלוויה ניאפוליס

(  . 7206סח 6 . [ , Inscri/itiones Latinae Selectae , Berlin 1892 ,ם ]  . Dessauא = ) 0 . 12082מ 111 ,
13

C1
IL

 Palastina ' , ZDPV ,תן . Zangemeister , ' Inschrift der vespasianischen Colonie Caesarea

 . 25 - 30קק 890 ( ,ן )

"

5

יוסף גייגר

ראתה זאת העיר כיאה למעמדה כקולוניה לשלוח לרומא שגרירים דוברי לטינית

?

8

מדרך הטבע תושבי הארץ אשר קיוו לעשות חיל בקריירה הפוליטית שלהם מעבר לפוליטיקה
הפנימית של עריהם נדרשו ללמוד לטינית  .פלוויוס בואתוס  9 ,יליד עכו  -פתולמאיס  ,איש במעמד

קונסולרי ומושל הפרובינקיה סוריה  -פלשתינה במחצית השנייה של המאה השנייה  -האיש

היחיד הידוע לנו במעמד זה מבני ארץ  -ישראל  -היה ללא ספק בקיא בשפה  .ידוע אמנם המקרה
שהקיסר קלאודיוס שלל מאדם מליקיה את האזרחות הרומית משום שלא שלט בלטינית ,

0ן

אך

ודאי שאין ללמוד מן המקרה הזה על הכלל  ,ועל כל פנים איננו יודעים כמה מאותם תושבי הארץ
אשר זכו באזרחות או אף הגיעו למעמד הפרשים

]

י

אמנם היו בקיאים בשפה  .אנו יכולים להיות

בטוחים באשר לבקיאותם של סנאטורים באשר דיוני הסנאט נערכו בלטינית 2 ,י אך למרבה הצער

הסנאטורים היחידים הידועים לנו בארץ  -ישראל  ,להוציא את פלוויוס בואתוס  ,הם יהודים או
ממוצא יהודי  ,ועל כן אינם מעידים על הלטינית בפי תושביה הנכרים של

הארץ .

3ן

כבר הזכרתי את השפעתם של מרכזים דוברי לטינית שהיו קרובים לגבולותיה של הפרובינקיה .
השפעה זאת מה טיבה

?

אף כי אין בידינו מידע בדוק אודות זמן היווסדו של בית  -הספר למשפט

בביירות  ,אין ספק שהיה קיים כבר במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה  ,והפך מאוחר

יותר  -לצד בתי  -הספר של רומא ושל קונסטנטינופוליס  -לאחד משלושת המוסדות הרשמיים
מסוגו באימפריה 4 .י קיימת מחלוקת בין המלומדים אם שפת ההוראן בו בשלבים המוקדמים היתה
לטינית או יוונית 5 ,י אולם ברור שבשלבים מאוחרים יותר  ,כאשר בית  -הספר היה בשיאו  ,היא היתה
יוונית  .אולם גם אז היו המקורות הנלמדים כתובים לטינית  ,ומן המפורסמות הוא שלימודי החוק
עיקרם היה לימוד המקורות המשפטיים

;

יוצא אפוא ששליטה בשפה זו היתה תנאי הכרחי

ללימודים בביירות  .למרבה המזל המקור המפורט ביותר על הלימודים וחיי התלמידים שם הוא

זכריאס סכולסטיקוס  ,יליד עזה ולימים בישוף מיטילנה  .ייתכן כי משום כך אנו שומעים אודות

' סברה טובה היא  ,שמשפחתו של מרקום אגריפא נמנתה על המשפחות היהודיות או היווניות שעברו תהליך של

8

רומניזציה ועלו במעלות ההצלחה כאשר ייסדו אספסיינוס וטיטוס את הקולוניה הרומית של קיסריה ' K . G . .
Herod' s Dream : Caesarea
 81 . ,וט  . Holumראה איור
0
 8ן  . 1ק the Sea New York -London 1988 ,

.

לעיל .
ראה עליו

9

 229ק
0

]

11

//1, Berlin -Leipzig

:

,

.

"

ן ן ~ . Stein , Prosopographia Imperii Romani Saec .ן ) Groag 6

8.

19332 ,

דיו קסיוס

.

; 60 17 . 4

ראה גם

:

סווטוניוס  ,קלאודיוס האלהי . ] 6 ,

ראה על התקרית המפורסמת שבה פלורוס הלקה וצלב יהודים ממעמד הפרשים

:

יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת ב ,

. 308
12

ללטינית כשפת הדיונים בסנאט ראה

באשר

:

. Princeton

Rome

Talbcrt , Th (t Senate ofimperial

 . ,4 .נ .

)1

 . 226 - 227קק 1984 ,
13

 dem ~ stlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2צאו Halfmann , Die Senatoren

 .ר. 4

53 , 95
14

ראה :

10

.

 " .ם" ,

43

.

 . (Hypomnemata , 58 ( , G~ ttingen 1979 , nos . 25 , 46ץ . ) 4ח

גע7

" "

ש

".

11 .

7

 droitש  Histoire d' e'cole de droit de Beyrouth (Etudes historigue sur /יCollinet ,

.ק

 . Schemmel , ' Die Schule von Berytus ' , Philologische Wochenschrifrק ; 11 ( , Paris 1925

 . 236 - 240קק ) 1923 ( ,
15

קולינרי
352

סבור שתחילה היתה זו לטינית  ,ראה

 .ק 1961 ,

 . 83ק

.

Weimar

,

:

קולינה

'der rdmischen

 ostrb.mischen Reich , Helsingfors 1935הו

הסעיפים בסוגיה זו .

( שם ) ,

עמ '

211

~ eschichte

Weltsprachen

ואילך .

כנגדו ראה

:

17 . Schulz ,

; וראה עוד Zilliacus , JTum :

Kampf

.א

; צליאקוס פוסח על שתי

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

תלמידים מארץ  -ישראל בביירות  -למעשה כולם מעזה  ,ממיומה או מאשקלון  -יותר מאשר
אודות תלמידים מכל פרובינקיה אחרת  :מוזכרים בדבריו כחצי תריסר תלמידים אשר זיהוים ודאי
וחצי תריסר אחרים אשר הקשר שלהם עם הארץ ודאי פחות 6 .י כל אלה מתוארכים לשנות לימודיו

של זכריאס  ,לקראת סוף המאה החמישית  .ללא ספק היה לביירות כוח משיכה גדול לצעירים
מארץ  -ישראל אשר שאפו לקריירה במשפט ובמנהל  .עם זאת כבר במאה השלישית למד בביירות
פמפילוס  ,מי שעתיד היה להיות מייסדה של הספרייה בקיסריה ומורהו של אוסביוס  ,וכמוהו עשו
גם אפפיינוס )  ( Apphianusואחיו אידסיוס

. 306

ומצא את מותו כעד אמונה בשנת

) : ( Aedesius

אפפיינוס היה לימים בישוף של קיסריה

7י יתרה מזאת  ,בקיסריה עצמה שכן מוסד אשר שאף להיות

בית  -ספר רשמי למשפט  ,שאיפה שסוכלה רק בחקיקה של יוסטיניינוס 8 .י ללא ספק גם בקיסריה
היוו טקסטים לטיניים את הבסיס ללימוד  ,כך שניתן לשער במידה רבה של בטחון שהוראת השפה ,

בצורה זו או אחרת  ,היכתה בה שורש  .איש רוח מפורסם יליד קיסריה אשר ככל הנראה ידע לטינית
היה ההיסטוריון פרוקופיוס 9 :י לפי דעת מחברת הביוגרפיה האחרונה שלו רכש את השפה תוך

מולדתו .

לימודי המשפטים בעיר

20

לנוכח ידיעות אלה אין זה מפתיע שפלוני הייריוס

) ( Hierius

הועסק על  -ידי העיר עזה

כגרמטיקוס ללשון הלטינית בסוף המאה החמישית או בתחילת המאה השישית ; י 2אין ספק כי
העובדה שאנו שומעים רק על אדם אחד אשר מילא תפקיד מסוג זה היא תוצאה של אופיים
המקוטע של המקורות

שבידינו .

המידע המאוחר ביותר על לימוד לטינית בארץ  -ישראל הוא במובן מסוים גם המפורט

ביותר .

בין הפפירוסים הספרותיים שנתגלו בניצנה ופורסמו לפני למעלה מארבעים שנה ישנם שניים
הנוגעים ישירות לענייננו

:

האחד מכיל קטעים של גלוסר יווני לספרים הראשון  ,השני והרביעי ,

לכל הפחות  ,של ה ' אינאיס ' של ורגיליוס  ,והאחר  -קטעים של הטקסט של ה ' אינאיס '  ,מן הספר

השישי .

השני עד

22

הפפירוס המכיל את הגלוסר משתייך למחצית השנייה של המאה השישית

וכתוב לדעת מהדיריו

23

בידי מעתיק שהיה בור הן בלטינית והן ביוונית ולא העתיק אלא את שראה

לפני עיניו  .יחד עם זאת יש עניין בעובדה שהמהדירים מבחינים בסימנים חד  -משמעיים לכך שהוא

16
17
18

קולינה ( שם )  ,עמ '
שם  ,עמ ' 28
' שמענו

93

ואילך .

שגם בעיר המפוארת אלכסנדריה  ,גם בקיסריה וגם בערים אחרות אנשים חסרי דעת סוטים מדרך הישר

ומרביצים תורה לא
19

ואילך וטבלה מס '

. 115

תמה ' .

7

Corpus luris civilis constitutio omnem

' פרוקופיוס יכול לצטט את האורקולום

.

בלטינית  ,ונראה שקרא את הספרים בלטינית  ,אם הוא אכן קרא

אותם ' .

 . 191ק Av . Cameron , PhocopiuS, London 1985 ,
20

שם  ,עמ '  . 222בצדק היא מפריכה את הטענה הכלתי מבוססת שפרוקופיוס למד בעזה ; למעשה סביר ביותר
להניח שקיבל את ' ההכשרה המשפטית  ,שללא ספק היתה לו '  ,בעיר מולדתו  .ראה שם  ,עמ '

21

ראה

:

Late Antiguity ,

0 . 75מ 1988 ,
22

Grammarian and Society 41

Angeles -~ London

Ihe

Language:

R. A . Kaster , Guardians

Berkeley-~ LOS

 . 2 - 78קק Casson 4 ! E . L. Hettich , Excavations 0 ! Nessana , 11 : L~ terary Papyri , Princeton 1950 ,

על מילונים ולקסיקונים דו  -לשוניים דומים ראה
. 24 -

,י

14 .

Vocabulary ' , R . S . :

International Congress Of Pap rology ,

.

xvl

the

05 . 275 - 281ת

,

 ; Latinarumראה איורים

קאסון והסיך ( שם )  ,עמ '

. 12 - 11

להלן .

Greek -Latin

ftoceedings of

~( ;  . 31 - 41קק  Arbor ,חת )Papyrology , 23 ( , /
Jorpus Papyrorum

23

,

0

.6

",

. ].

) . Brashear , ' /ען

5 . ( ,טט )  ! 81 .ט Bagnall

31 . 7 . 1980 ( = American Studies

קטע מגלוסר ( רשימת
מילים ) לטיני  -יווני של
ורגיליוס  ,מניצנה

נסמך על מסורת  ,ושלפחות בשלב כלשהו הוא כתב על  -פי הכתבה  .סביר להניח שהמסורת היתה
מקרמית אף כי לא ניתן להוכיח זאת  .לפיכך ראוי לציין שבאב  -טיפוס של הטקסט ניתנה ככל
למרות דוגמאות מספר של ' 1העתקה מכנית
לפירוש מדויק שלן המקור ן י
ן
לב ניכרת
ן
הנראה תשומת
ו
וחסרת

דמיון .

24

יתרה מזאת  ,כתב  -היד הוגה בידי מגיה שהיה לדעת המהדירים אדם מוכשר  ,אם כי

שיטות עבודתו לא לחלוטין

ברורות לנו .

25

הפפירוס המכיל קטעים מן הספרים השני עד השישי של

ה ' אינאיס ' שייך לעניות דעתי למאה החמישית

שהטקסט שימש ספר לימוד ,
העת
24

ען

25
26

27

לספירה .

26

אין סיבה לדחות את ההסבר הטוען

ולפיכך ניתן לראות בו עדות ללימוד לטינית בארץ  -ישראל בשלהי

העתיקה .
שם  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 14
. 16

זהו התשוך

הפלאוגרפי של המהדיים  ,שם  ,עמ  ,ד6

;

אין שום סיבה לתארך את הפפירוס הספרותי הזה ' לכל

המוקדם  ,בתחילת המאה השישית ' בגלל השיקול של ' ההקשר הכללי של הממצאים ' בניצנה  ,אשר אינו נוגע
לעניין
27

12

זה .

 .ק 1958 ,

Papyri , Princeton

"

0 -Literaryע . , Excavations 01 Nessana , 111 : 7זנ ] . 3 . Kraemer ,

-

-

-

י

איננו יודעים כמובן היכן למדו לטינית אותם תושבים של הארץ אשר ביקרו ברומא ושהו בה קטע מאנאיס של
משך תקופה ארוכה או אף השתקעו בה  .מקרה מעניין הוא זה של יוסטינוס  ,יליד פלוויה ניאפוליס  ,ירגיליוס ' מניצנה
אשר הטיף לנצרות ברומא וסיים שם את חייו כעד

אמונה .

ב ' אפולוגיה ' שלו הוא מצטט את

הכתובת הלטינית על בסיס פסלו של שמעון מאנוס המוצג באי של נהר הטיבר ברומא  ,ובסוף
הספר הראשון של ה ' אפולוגיה ' הביא כנראה את הטקסט המקורי של מכתבו של הדריינוס אל
מינוקיוס פונדנוס  ,אם כי הטקסטים המצויים בידינו כיום מכילים את התרגום היווני .

28

ב
לאחר סקירת לימוד הלטינית על  -ידי תושבי הארץ מן הראוי להפנות את תשומת הלב לתפקידה
ע
28

יוסטינוס אומר

כי הוא מביא את

ה ' ( antigraphon -העתקה ) של המכתב ; ראה  :יוסטינוס  ,אפולוגיה  ,א ,

. 68

אוסביוס מאשר כי יוסטינוס ציטט את הטקסט הלטיני  ,אשר תורגם על  -ידי אוסביוס ' לפי יכולתו '  .ראה

:

אוסביוס  ,תולדות הכנסייה  ,ד  . 7 . 8 ,ייתכן שתרגומו של אוסביוס תפס את מקומו של התרגום הקודם בטקסט של
יוסטינוס

;

ייתכן שהקטע המקביל אצל רופינוס הכיל את תרגומו של

יוסטינוס .
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יוסף גייגר
של

הנצרות בשימושה ובתפוצתה של לשון זאת בארץ

הקודש .

לצד היותה אחד המרכזים

החשובים של הכנסייה המזרחית מאז ימי קונסטנטינוס  ,ארץ  -ישראל באה במגע הדוק יותר ויותר
עם הנצרות הלטינית באמצעות שתיים מן התופעות הבולטות ביותר של התקופה  ,הצליינות
ותנועת

הנזירות .

הצליין מבורדו  ,שהגיע לארץ בשנת  , 333הוא הראשון בין הצליינים דוברי

29

לטינית אשר עליהם יש לנו מידע

ודאי .

30

נקודת הציון הבאה בזרם הולך וגובר של צליינים היא

החיבור על מסעה של אגריה  ,מסע שנערך בדיוק חמישים שנה מאוחר יותר  .י 3ניתן להניח שבזמנה
נחשפו ללטינית  ,לפחות במידה כלשהי  ,הכמורה המקומית  ,מדריכי תיירים וכל מי שבא במגע עם

מבקרים מערביים  .מן הדין להביא בהקשר זה שני קטעים מחיבורה של אגריה  .כידוע תמיד צלחו
מאמציה בחיפושיה ללא לאות אחר המקומות הקדושים ; בתורה אחר מקום טבילתו של יוחנן שוב

עלה בידה לקבל תשובה מאשרת ממדריכה  ' :אזי אמר לנו אותו כומר קדוש  :כיום גן זה אינו נקרא
בלשון יוונית אלא גנו של יוחנן הקדוש

של יוחנן הקדוש

]

sancti Ioannis

]  agiu Ioanniט ) ~ [ copos

hortus

[

מה שאתם קוראים בלטינית גנו

s2

בלטינית .

אף כי אגריה שלטה ככל הנראה ביוונית במידה נאותה  ,דומה כי הכומר שוחח עמה
הקטע השני חשוב אף יותר  .בתארה את הטקסים של הכנסייה בירושלים

33

העירה במקום מסוים

כי אף  -על  -פי שחלק מן האנשים דוברים הן יוונית והן ארמית  ,יש כאלה הדוברים רק אחת משתי

הלשונות  .הבישוף מדבר תמיד יוונית  ,גם אם הוא בקיא בארמית  ,וכומר מתרגם את דבריו  .והיא
ממשיכה

:

ואת המקראות  ,שאותם קוראים בכנסייה  ,היות שמן ההכרח הוא לקראם ביוונית  ,לעולם

עומד מישהו אשר מתרגם לסורית בשל העם  ,כדי שילמדו תמיד  .בוודאי כדי שלא
יתעצבר שם אלה שהנם לטינים  ,היינו אלה שאינם יודעים לא יוונית ולא סורית  ,גם להם
מפרשים  ,כי יש שם אחים אחרים ואחיות יוונים  -לטינים
להם

בלטינית .

) , ( graecolatini

אשר מפרשים

34

עדותה של אגריה מופיעה לאחר ההתחלה של מה שנראה כהתרחשות חשובה אף יותר להיסטוריה

של הלטינית בארץ  -ישראל מאשר ביקורי צליינים  -בואם והתיישבותם של ראשוני הנזירים

והנזירות דוברי הלטינית בארץ הקודש  .לא אכנס לפרטיה של התופעה  ,שנדונה רבות

:

35

ברבע

האחרון של המאה הרביעית ובשנים הראשונות של החמישית התיישבו בארץ שלוש קבוצות של

גברים ונשים דוברי לטינית אשר הקדישו את חייהם לדרך החיים הנזירית  .ראשונים התיישבו
מלאניה הקשישה  ,רופינוס ובני לווייתם בהר הזיתים

29

ראה על תנועות אלה
ואחרים

30

31

( עורכים ) ,

:

;

מספר שנים לאחר מכן ייסדו הירונימוס ,

י ' גייגר  ' ,התפשטות הנצרות בארץ  -ישראל  -מראשיתה עד ימי יוליאנוס '  ,צ ' ברם

אוץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 233 - 218
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35

לסקירה הנוחה ביותר ראה secolo ' , :

:

א ' לינדר  ' ,ירושלים בין יהדות ונצרות בתקופה הביזאנטית '  ,קתדרה ,

,

11

( ניסן תשל " ט )  ,עמ '

1 11טת  Palestinaחן G . D . Gordini , ' 11 monachesimo ronlano

 . 85 - 107קק Studia Anselmia a , 46 ) 1961 ( ,
~

בן  -צבי .

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

פאולה וחסידיהם מנזרים לכל אחד משני המינים  ,וכן אכסניה  ,בבית  -לחם

;

אחרונה התיישבה

מלאניה הצעירה  ,נכדתה של מלאניה הקשישה  ,בתהילת המאה החמישית  ,אף היא בהר

לאלה יש להוסיף את גל אנשי המערב אשר הגיע לארץ  -לאחר הזעזוע של שנת
רומא בידי

אלריך .

36

, 410

הזיתים .

עת נכבשה

אף  -על  -פי שהבולטים ביניהם  ,פלגיוס ואורוסיוס  ,לא נשארו זמן רב בארץ ,

אין ספק כי חלק מן האנשים המוכרים פחות הפכו את ארץ הקודש למקום משכן קבוע  .קבוצות
אלה היו בוודאי תוספת בלתי מבוטלת לאוכלוסייתה של ירושלים וסביבותיה  ,ולהלן אצביע על
חלק מפעילויותיהן הקרובות

לענייננו .

א  .למרות חוסר האפשרות לקבוע את ההרכב המדויק של הקהילות השונות ולמרות העדויות
לכך שאנשים באו ממגוון רחב של פרובינקיות  ,נהיר כי לפחות גרעיני הקבוצות באו עם
המייסדים

37

וכי שפתם היתה לטינית .

38

ב  .קהילות אלה  ,ובעיקר המוסדות בבית  -לחם  ,שאודותם יש בידינו המידע הרב ביותר  ,הפכו

למרכז פעילותם של צליינים מן המערב  .אם כי בדרך הטבע המידע שבידינו אודות הצליינים הוא
מפורט רק לגבי המוכרים והמפורסמים שביניהם  ,אין ספק שקיומם של מנזרים לטיניים בירושלים

ובבית  -לחם אפשר ועודד צליינות מארצות

ג.

המערב .

39

הפעילות הספרותית הנמרצת של רופינוס  ,וכמובן של הירונימוס  ,הפכה מנזרים אלה

למרכזים של ספרות לטינית  .רופינוס מעיד שבמנזרו שבהר הזיתים העתיקו נזירים דיאלוגים של
קיקרו למען

הירונימוס .

40

אף  -על  -פי שהאחרון התלונן רבות על המחסור בכתבנים ובקצרנים

מקצועיים בארץ  -ישראל  ,מן הדין לראות את חציה המלא של הכוס  -ואמנם הוא מתייחס

במקומות הרבה בכתביו להכתבה  .ן 4ייתכן שבקטעים מסוימים הוא אף מדבר במידה של הפרזה על

תפוצתן של עבודות ספרותיות לטיניות ברחבי הפרובינקיה .

42

ד  .לבסוף קיימת עדות לייסודו של בית  -ספר לטיני על  -ידי הירונימוס  .רופינוס  ,לאחר שהזכיר
להירונימוס את נדרו להימנע מקריאה של ספרות אלילית  ,הטיח בפניו ' שפירש את ורגיליוס
חביבו  ,את המחברים של קומדיות  ,של שירה לירית ושל היסטוריה לנערים הרכים  ,אשר הופקדו
בידיו כדי ללמוד את יראת האל '  .לרוע המזל אין בידינו להוסיף דבר אודות בית  -ספר זה  ,מלבד
העובדה שככל הנראה נהג לפי תכנית הלימודים האלילית בת

הזמן .

43

למרבה הצער עם עזיבתו של רופינוס את הפרובינקיה ולאחר מות הירונימוס נסתמו מקורות

36
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הירונימוס  ,איגרת

38

על נמענים של כתבי הירונימוס אשר ככל הנראה היו חברי מנזרו ראה und ;sein :
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יוסף גייגר

המידע על הנצרות הלטינית בארץ  -ישראל  ,ולא ידוע משך הזמן שבו נותרו מוסדות אלה פעילים
או אם היו להם ממשיכים  .מכאן ואילך ידיעותינו מקוטעות

למשל אין זה ברור לחלוטין מדוע

:

פלוני דומטיינוס הציב בעזה כתובת לטינית לכבודו של יובנליס  ,בישוף ירושלים בימי תאודוסיוס

השני .

44

גם אין זה ברור עד כמה טיפוסי לבני הזמן היה אפיפניוס מאלותרופוליס

לימים בישוף סלמים בקפריסין  ,שידע לטינית במידה כלשהי .

45

( בית  -גוברין ) ,

יחד עם זאת איני סבור שאגזים

בהסקת מסקנות מן העדויות אם אטען שהנצרות המערבית מילאה תפקיד רב משקל בהתפשטות

הלטינית בארץ .

ג
לאחר עדויות אלה  ,אשר דומה כי יש בהן כדי להפתיע בכמותן  ,מן הראוי לשאול אם אין בידינו

ראיות ליצירתה של ספרות לטינית בארץ  -ישראל .
ספרותית לטינית בארץ  .בראש ובראשונה קיימת עדות ברורה

ואכן קיימות עדויות רבות למדי לפעילות
ומרובה למדי לתרגומם של טקסטים

ספרותיים לטיניים ללשון היוונית בידי ילידים או תושבים של הארץ  .שנית  ,ואולי אף חשוב מכך ,
שלושה מחברים לטינים לא חסרי חשיבות  ,אשר כתביהם נשתמרו וקיימים בידינו  ,ייתכן בדרגות
שונות של סבירות  ,שהיו ילידי

ארץ  -ישראל .

שני הסופרים הלטינים החשובים ביותר שפעלו בארץ היו הירונימוס ורופינוס  ,אולם הם לא
 עלייכללו בדיון הנוכחי בשל היותם תושבים זמניים בלבד בארץ  .עם זאת אין לעבור בשתיקה
העובדה שהירונימוס  ,אחד מעמודי התווך של הכנסייה הקתולית  ,היה גם גדול המייצגים של
המסורת הקלאסית  ,הקיקרוניינית  ,בספרות הכנסייה  ,ושחלק הארי של כתביו נתחברו בשהותו

בארץ ; בין חיבוריו אלה אחד שהוא מן החיבורים המעצבים את תרבות המערב  ,הרי הוא התרגום

הלטיני של התנ " ך מן המקור העברי  ,הוולגטה ) . ( Vulgata

אין זה המקום לדון במעמדם של

תרגומים כיצירות עצמאיות בספרות הלטינית  ,אם כי אולי  -לא יהא זה מיותר להזכיר שראשיתה של

הספרות הלטינית  ,באמצע המאה השלישית לפנה " ס  ,היתה בתרגום  -עיבוד של יצירות

יווניות .

לפי השערתו של אדולף פון הרנק  ,המתרגם הארץ  -ישראלי המוקדם ביותר הידוע לנו הוא
יוליוס

אפריקנוס .

46

בשעה שחיבר אוסביוס מקיסריה את חיבורו על תולדות הכנסייה  ,עמדה לפניו

גרסה יוונית מלאה של ה ' אפולוגטיקוס ' של טרטוליינוס  .לאחר ניתוח ממצה של שרידי החיבור
הציע הרנק שהתרגום הוכן כבר במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה  ,ולדעתו סביר

להניח שהדבר נעשה ביד מחבר כלשהו בארץ  -ישראל  :הוא ראה כאפשרות סבירה ביותר שאותו

מתרגם היה לא אחר מאשר סקסטוס יוליוס אפריקנוס  .יוליוס אפריקנוס  ,מחבר של כרונוגרפיה

ושל חיבור בשם  , hoi kestoiהיה יליד הקולוניה איליה קפיטולינה  ,ואף שימש שגריר של אמאוס
אל הקיסר אלגבלוס במשלחת שהשיגה עבורה מעמד של עיר ואת השם ניקופוליס  .עדות להיכרות
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44

New York

, 5(,

city of Gaza (Columbia l/niversity Orien

Studies

'

,

0

M . A . Meyer , History

 . xxxivסח 1907 ,
45

הירונימוס נגד רופיגוס ב
[sic] (Texte und

. 22

' Tertullian 's

Apologeticus

des

bersetzung

46

Die griechische
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יוסף גייגר

עם ספרות לטינית מספקת העובדה שהשתמש לצורך החיבור הכרונוגרפי בספרו של סווטוניוס

מלכים ' .

' על

47

לבבי יוליוס אפריקנוס יש בידינו השערה בלבד  ,אף אם זאת השערה של בר  -הכי  .עם אוסביוס

עצמו אנו מצויים על קרקע בטוחה  .אוסביוס מזכיר את תרגומו למכתבו של הדריינוס אל מינוקיוס
פונדנוס ,

48

אך קיימים גם מספר קטעים אחרים שמעידים על פעילותו כמתרגם  ,לא ידוע לנו מתי

למד אוסביוס לטינית  ,אך ברור כי עשה זאת לכל המאוחר כאשר עיצב את שיטתו ההיסטוריוגרפית
שהיתה בעלת השיבות מכרעת להיסטוריה הכנסייתית  ,שיטה של שיבוץ תעודות אותנטיות
בחיבורו במקום חיבורם של נאומים כמקובל בהיסטוריוגרפיה היוונית והרומית

:

49

חלק  -בלתי

מבוטל של תעודות אלה נתחברו במקורן לטינית  .תרגום אחד המצוי בין כתבי אוסביוס הוא בעל
עניין

מיוחד .

כנספח ל ' חיי קונסטנטינוס ' של אוסביוס מובא נאומו של הקיסר ' אל אסיפת

הקדושים '  .אם כי יש מחלוקת בין המלומדים באשר להזדמנות המסוימת שבה נישא הנאום  ,דומני
שאין עוד חולקים על האותנטיות שלו  ,כשם שמקובל היום לאשר את האותנטיות של החיבור ' חיי
קונסטנטינוס '  .חלק השוב בנאום תופס ציטוט האקלוגה הרביעית של ורגיליוס  -הטקסט מובא

כמעט במלואו  -בליווי פירוש רצוף  ,שורה שורה  .זאת היא הופעתו הראשונה של הפירוש
המשיחי הידוע של השיר  ,אשר לפיו הנער העומד להיוולד ולבשר תור זהב חדש לעולם אינו אלא

ישו ; ורגיליוס נמצא מבשר דת האמת לפני כינונה של זאת  .כידוע פירוש זה היכה שורש בימי -
הביניים  ,והיה הגורם החיבוב ביותר למעמדו הנערץ של ורגיליוס בעיני העולם הנוצרי  .נאומו של

קונסטנטינוס היה לטיני ופירש את הטקסט הלטיני  ,ואילו התרגום שלפנינו הוכן  -בהצלחה
חלקית בלבד  -בידי אנשי משרד הקיסר  .הבאת הדברים בידי אוסביוס  ,אשר כפי שראונו שלט
בלטינית  ,יש בה עדות עקיפה לכל הפחות להיכרותו עם אחת היצירות המרכזיות של הספרות
הלטינית

הקלאסית .

~

סופרוניוס  ,הידוע לנו רק מדבריו שלוקירונימוס אודותיו ,

50

הוא מתרגם מעניין ביותר מלטינית

ליוונית  .הירונימוס משבח את תרגומיו היווניים הנאים לחיבורו אודות הבחולין  ,לחיי הילריון
זהו אכן מקרה מיוחד  :תרגום ספר תהילים ליוונית לא
העברית ' .
ן
ולספרי תהילים ונביאים ' לפי

נעשה  -מן המקור העברי ואף לא על  -פי אחת או יותר מן הגרסאות היווניות הקיימות  ,כגון זו של
השבעים  ,כי אם מתרגומו הלטיני של הירונימוס  ,אשר תורגם  ,כפי שכבר הזכרתי  ,מן המקור
העברי  .סופרוניוס חיבר בנעוריו חיבור בשם ' שבחי בית  -לחם '
יותר  -חיברר המהלל את הרס ' סראפאום ' ( מקדש

סראפיס )

) Bethlehem

באלכסנדריה

 , ( Laudesומאוחר

מן האזכור אצל

:

הירונימוס אין לדעת בוודאות באיזו משתי הלשונות נתחברו חיבורים אלה  .הן חיבורו על בית -

לחם והן קרבתו להירונימוס בזמן שישב בא רץ הקודש מאפשרות להניח בוודאות שהיה תושב
_

הארץ  ,וסביר אף להניח שהיה יליד בית  -לחם או תושב

47

] 4

העיר .

 .קק  1-. eipzig 1898 ,י . 11 . Gelzer, Sex. lulius Africanus , 1לאחרונה נדחתה ההצצה שיוליוס אפריקנית

היו ממוצא יהורי ,ראת  :ןOrigin of Julius Africanus ' ,, 735 , 45 ) 1994

 . 86 - 91קק
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 ( , ' The Jewisתן6ט )Habas ) 1

-

. 8.7

48

אוסביוס  ,תולדות הכנסייה ד

49

 the Fourth Century ' , /1 . Momiglianoת ] Momigliano , ' Pagan and Christian Historiography
 . 84 ] .קק  ,ל The con ict between Paganism and Christanity , Oiford 196ין) 6 .

50

"

.

.ע

הירונימוס צל אישים מפורסמים ,

. 134

~

4.

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

קיים בידינו תרגום לטיני של רופינוס ל ' תולדות הכנסייה ' של אוסביוס ; גרסה זאת ממשיכה את
תיאור המאורעות לאחר נצחונו של קונסטנטינוס  ,נקודת הסיום המקורית של אוסביוס  ,ואף הרבה
מעבר למותו של אוסביוס עצמו  ,עד מותו של תאודוסיוס ועלייתם לשלטון של בניו הונוריוס

וארקדיוס  ,היינו עד שלהי המאה הרביעית  .נספח זה הוא יצירה מקורית לכל דבר  .ידוע שגלסיוס ,
אחיינו של קירילוס מירושלים ולימים בישוף קיסריה  ,חיבר אף הוא  ,כקודמו אוסביוס  ,היסטוריה

כנסייתית  ,כמובן ביוונית  .יצירה זאת לא השתמרה בידינו  ,והיא ידועה לנו רק מכלי שני  .רבות
התווכחו על היחס בינה לבין חיבורו של רופינוס  :הדעה הרווחת היום היא שרופינוס הוא מחברו
של הנספח ושגלסיוס תרגם ממנו  ,ולא

המתרגמים הארץ  -ישראלים מלטינית

להיפך .

ן5

לפיכך יכולים אנו לצרף את גלסיוס למניין

ליוונית .

מחבר אחר של היסטוריה של הכנסייה שמוצאו מארץ  -ישראל היה סוזומנוס  .הוא מצטט שתי
איגרות של האפיפיור אינוקנטיוס

;

ברור כי האיגרות מתורגמות אך אין אנו יודעים בידי מי נעשה

הדבר  ,בידי סוזומנוס עצמו או בידי מחבר המקוה שהיה לפניו  .מקטעים אחרים ניתן
סוזומנוס מהלל את הלטינית שבפי הילריוס מפואטיה

ללמוד יותר .

הוא אם כן לא רק שלט בלשון ,

) ; ( Poitiers

אלא אף התיימר להיות בר  -סמכא בסגנונה  .בין התעודות שהוא מצטט נמצא חוק

חד  ,לכל

"
הפחות  ,של תאודוסיוס  .בין אם סוזומטס היה מתרגם בין אם לאו  ,בוודאי  -שלט היטב בלטינית .
-

52

נראה שאנו עדים כאן לתופעה שהיא כמדומני מיוחדת במינה ואשר לא הושם אליה לב כראוי

:

בה בשעה שאנו רגילים להפרדה חרה וברורה בין אבות הכנסייה היוונים והלטינים  ,בין הספרות

הכנסייתית במזרח ובמערב  ,דומה שבארץ  -ישראל ניטשטשו גבולות אלה והיא היתה מקום מפגש
שבו שתי הספרויות הכנסייתיות חדרו זו לרשותה של

זו .

המתרגם המעניין ביותר הידוע לנו מארץ  -ישראל בתקופה זו לא הפנה את כישוריו לטקסטים

כנסייתיים .

יש בידינו גרסה יוונית שלמה כמעט לחלוטין של תקציר ההיסטוריה הרומית  ,ה -

Breviarium

לאוטרופיוס .

הגרסה היוונית של פייניוס היא כמעט בת זמנו של הטקסט עצמו

תקציר ההיסטוריה של אוטרופיוס הוקדש לוולנס בשנת
זמנם של
כתלמידו

, 369

:

ואילו התרגום של פייניוס הוא בן

שאפור ושל אורמיסדס  ,כלומר נתחבר סביב שנת . 380
של אקקיוס מקיסריה  ,המוכר לנו ממכתביו של ליבניוס .

53

נראה שיש  -לזהות את פייניוס

54

הסבירות של זיהוי זה עולה

במידה רבה בשל העובדה שמוצאו של אוטרופיוס עצמו היה כנראה מארץ  -ישראל  .ניתן להניח
שחיבור זה תורגם זמן קצר לאחר כתיבתו  ,בין היתר אולי בשל סיבות אישיות  -היכרות בין
המחבר

למתרגם .

55

אם כי למיטב ידיעתי לא נסקרו עד כה כל המתרגמים הארץ  -ישראלים בצרור אחד  ,כבר הופנתה
51

zur griechischen Patristik (Orientalia

 . 16 - 32קק Analecta , 127 ( , Roma [ 938 ,
52

סוזומנוס  ,תולדות הכנסייה  ,ז 9 ,

Theodosianllum
הכנסייה  ,ו ,
3ג

'Analecta Patristica: Texte und

corpu 5
?

טז

;

ראה

:

Diekamp ,

.ע

(?hristiana

 corpus Theodosianumטז

 . 1 . 4ראה גם אתיק א יגרת

.3

; 1

מאותו קטע מסתבר שהכיה גם את

של ה א פיפיוך דמ סיום  ,שא ותה מצט ט סוזומ נוס  ,ת ולדות

. 23

למהדורה אשר מכילה את הטקסט של אוטרופיוס ולצדו  ,עמוד מול עמוד  ,את תרגומו של פייניוס  ,ראה 11 . :
 cum versionibus graecis (Monumenta Germaniae Historica ,וו .ע  .ם Droysen , Eutropii breviarium

11 ( , Berlin 1879
בשנת

380

לערך

.

 ~ Auctores Antiguissimi ,המחבר
ראה :

שם  ,ט,

מציין שהוא בן ומנם של שפור ושל אורמימדס  ,כלומר -

. 24
. 1488

54

ליבניוס  ,איגרות 228 , 1227 , 1226 , 1225נ , 1307 , 1306 , 1229 ,

55

 . 285 ~299קק 8 . Schulze , ~ De Paeanio Eutropii Interprete ' ,, Philologus , 29 ) 1870 ( ,

, 1324

-

ןן ן

יוסף גייגר

תשומת הלב לכך שלפי העדויות שבידינו שפע יחסי כזה של תרגומים אין לו אח ורע בפרובינקיות

אחרות .

56

על סמך הידוע לנו על תפוצת הלטינית בארץ  -ישראל ובהתחשב ביוצרים לטינים שיידונו

להלן  ,אני נוטה לראות בפעילות זו סימן לזמינות גבוהה יותר של מתרגמים בארץ  -ישראל מאשר
בפרובינקיות מזרחיות אחרות וכן להיכרות טובה יותר עם הספרות הלטינית מסה שנוטים היינו
לחשוב בלא סקירה מפורטת של העדויות
נשאלת אם כן השאלה

:

שלפנינו .

כלום תפוצה זאת של הספרות הלטינית בארץ  -ישראל ופעילות ערה

זאת של מתרגמים מן הלטינית ליוונית לא לוותה אף בכתיבת ספרות לטינית מקורית בארץ

?

אל נא

יהיה הדבר קל בעינינו  ,שהרי מקובל לחשוב ששני סופרים לטינים חשובים בני המזרח היו יוצאי

דופן ויחידים בסוגם  -כוונתי להיסטוריון אמיאנוס מרקלינוס  ,ולמשורר קלאודיוס קלאודיינוס
מאלכסנדריה של מצרים

;

ספר משל אחד מבחירי ההיסטוריונים של האימפריה הרומית שיצא

לאור לאחרונה עדיין מחזיק בדעה

זאת .

57

אני מבקש לטעון עתה ששלושה מחברים לטינים אשר

חיבוריהם מצויים בידינו היו במידה זאת או אחרת של סבירות בני ארץ  -ישראל  -ושלושתם
מוקדמים לאמיאנוס

מרקלינוס .

נראה שהראשון לפי סדר כרונולוגי הוא קומודיינוס ,

 Carmen Apologeticumי -

58

משורר לטיני נוצרי שחיבוריו הם

 , Instructiones .אשר שקולים בהקסמטרים הנבנים על  -פי ההטעמות

ולא על  -פי אורך ההברות כמקובל בספרות היוונית

והלטינית .

בכל השירים יש תבנית של

אקרוסטיכונים  ,ששימשו גם ככותרות השירים  .מקומו של קומודיינוס וזמנו שנויים במחלוקת .
לגבי זמנו ההשערות נעות בין המאה השלישית למאה החמישית

לספירה .

אם היה בן המאה

השלישית  ,אזי הוא המשורר הלטיני הנוצרי המוקדם ביותר שידוע לנו מכל מקום שהוא  .קיים רק
סימן ברור אחד באשר למוצאו

:

השיר האחרון ב ' Instructiones -נושא את הכותרת nomen

 , gazaeiהיינו ' שמו של איש עזה '  ,ולשון האקרוסטיכון  ,בקריאה מלמטה למעלה  ' ,קומודיינוס
אביון ישו '

) ; ( Commodianus mendicus Christi

השם  ' -סקרנות המשכיל תמצא את השם בזה '

נעשו

השורה האחרונה בשיר עוזרת ברמז לפענוח

נסיונות

) . ( mendicus

להסביר

את

 gazaeiכמתייחס

(0

,

 15ת. (Curiositas docti inveniet nomen 1

לאוצר וכעומד בסמיכות ובניגוד ל ' אביון '

חוקרים אחדים האמינו שקיים בשירים מגוון רמזים המוכיחים כי המשורר בא

מאפריקה  ,מגליה או מפרובינקיה מערבית אחרת  -בלא ספק על סמך ההנחה המוקדמת שאת
מולדתו של משורר לטיני  ,ולו כזה שעושה חוכא ואטלולא משם ההקסמטר  ,יש לחפש במערב
הלטיני ולא בעזה  .נראה שמוטב לקבל את דעתו של החוקר האחרון בנושא  ,אשר לאחר בדיקת כל
האפשרויות הסיק  ,בלי להתכחש לאפשרות ישיבתו של קומודיינוס באפריקה

:

' ככלות הכול ,

ההסבר הפשוט ביותר והפחות טעון דקויות יתר הוא להבין את  Gaseusכמורה על יליד עזה ' .

59

אך

הוא ממשיך  ' :אם קומודיינוס בא מן המזרח אל אפריקה  ,האם אין זה מורה כי הלטינית לא היתה
 .קק , 5 ) 1953 ( ,

56

Sacris Erudiri

traductions grecques des e'crits patristiques latins ' ,

193 - 233
 . 527ק 1993 ,

57

18

58

.

4855 . -Londonא 337 , Cambridge ,

 . Millar , The Roman Near Easl 37 5ן

מן הספרות העצומה על קומודייגוס אספתי את הפריטים העיקריים הנוגעים לשאלת זמנו ומקומו במאמרי הנזכר
בהערת הכוכב  ,בהערה  . 72ראה גם  5 . ( , :ט) 4 . Sternן !] ( . Flusser , ' Paganism ] Palestine ' , 5 . Safrai 6
adinovum testamentum , 1 , 2 ( ,

 . 1095 - 1096קק 1976 ,
59

AD

"

' Dekkers ,

.ע

336

 .ק 14 ) 1989 ( ,

"

,

' (Compendia r, erum iudaicarum

"

 the .First Cenחן

The ,Jewish People

; פלוסר סבור אף הוא שמקומו של קומודיינוס עזה וזמנו המאה

' Some Aspects of Commodian ' , IIIinois Classical Studies ,

השלישית .

13 . Baldwin ,

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

שפת אמו

?

האם יש לחושבו כמבשר לאמיאנוס וקלאודיינוס

?

האם מוצאו הזר מהווה הסבר חלקי

לטענות על ליקוייו במשקלים ובלטינית ? '  .לאור הדברים שהעליתי  ,עוברת מוצאו של יוצר לטיני

מארץ  -ישראל ובמיוחד מעזה אינה צריכה עוד להפתיע

אותנו .

שתי נקודות הנוגעות לזמנו של קומודיינוס עשויות להיות רלוונטיות לשאלת ארץ

מוצאו .

ראשית  ,עיסוקו ב  , Iudaizantes -.נוצרים הנוטים ליהדות ונוהגים לפי מקצת מצוותיה ומנהגיה

:

אני מבקש להזכיר בהקשר זה את הכתובת היהודית החדשה מאפרודיסייס  ,המתוארכת על -ידי

מהדיריה לראשית המאה השלישית לספירה .

60

העדות העשירה שלה על יראי שמים תואמת את

תארוכו של קומודיינום במאה השלישית  ,וניתן להוסיף שארץ  -ישראל במאה השלישית נראית

יהודיות .

מקום ראוי במיוחד לנוצרי הדואג בשל השפעות

שנית  ,שימושו המתוחכם של

קומודיינוס באקרוסטיכונים בולט ביותר ; אם אכן יצר במאה השלישית  ,הרי היה הראשון שידוע

לנו כי נקט שיטה זו בשירה הנוצרית  .לאחרונה למדנו מפי עזרא פליישר שטכניקות אלו של
אקרוסטיכון התפתחו בעת ובעונה אחת לערך  ,אך באופן עצמאי  ,בלטינית ובשירה העברית
והשומרונית בארץ  -ישראל  .י 6אם קומודיינוס היה פעיל בארץ  ,אולי יכול הדבר להצביע על
אפשרות לקשר כלשהו בין הספרויות הנפרדות הללו  ,ואין אנו זקוקים לסברה של התפתחות
מקבילה בלא כל קשרים

ביניהן .

היוצר השני אשר אבקש לדון בו בקצרה הוא אוטרופיוס  ,שאותו הזכרתי בקשר לתרגומו של

פייניוס .

ה  , breviarium -.קיצור ההיסטוריה הרומית בעשרה ספרים  ,הוא יצירה היסטוריוגרפית

אשר מעידה היטב על השפל והבורות שהתקופה הגיעה אליהם  .משך זמן רב שלטה הדעה כי יש

לזהות את אוטרופיוס עם אחיינו ותלמידו של אקקיוס המוזכר על  -ידי ליבניוס  ,ואשר לפיכך בא
מקיסריה של ארץ  -ישראל

לאחר שנשמעו טיעונים כבדי משקל אשר לפיהם מוצאו היה מ -

;

 ( Burdigalaבורדו )  ,נראה כעת כי מלומדים רבים שבו אל הדעה

הראשונה .
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61

הרצאות ע " ש משה סטרוסטה  ,א  ,ירושלים תשנ " ד  ,עמ '

לזיהוי זה ראה
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כנגדו ראה

idem ,
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 . 421 - 447קק  . Memorie dell' Istituto Lombardo , 37 , 7 ) 1983 ( ,הדיון האחרון והשלם ביותר  ,עם התייחסות
למחקר קודם  ,ראה ! :
! Eutropio
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וראה

 .קק  ) 1988 ( ,ה

עוד :

8

~k

)] . Bonamente , ' La biografia 4 ] Eutropio

;  . ]6-1-,210קק  Filosofa , 10 ) 1977 ( ,ש Lettere
(Pubblicazioni della Facoltd 41 lettere

t

ישם

W . Bird , ' Eutropius : His Life and Career ' , Echos du Monde
~

.

H.

 . 5 .ם ]  ; Classigue/CIassical Views , 32כירד אינו נותן דעתו על השאלה ואינו מתייחס

כלל למחקר שאינו בשפה האנגלית  .וכן ראה

und' Erneuerung: Die lateinische :

 . 202 -קק Literatur , 5 ( , M nchen 1989 ,

 . Chr: (Handbuch derlateinischenח  2846 ! 5 374חסי Literatur

.
1) . Herzog ,, Restauration

 ; 203הרצוג חוזר לדעה ~של מוצא מערבי  ,וכדאי לשים לב לכך שהוא מציין את ההנחה של מוצא ארץ  -ישראלי
בסימן

קריאה .

(נ ך

יוסף גייגר

נוטה לדעה שהיה יליד קיסריה  ,אני מודע לכך שהבעייתיות הישנה של הביוגרפיה של אוטרופיוס
קרוב לוודאי שאינה מאפשרת פתרון חד  -משמעי שיהיה מקובל על דעתם של כל המלומדים  .עם

זאת אני סבור כי מוצאו של אוטרופיוס מארץ  -ישראל ותרגום חיבורו בידי פייניוס  ,המזוהה עם
איש בשם זה מקיסריה  ,תומכים זה

בזה .

63

אם נכון הזיהוי  ,ראוי לציין כי אוטרופיוס פרסם נאומים

יווניים כשבע שנים לפני כתיבת ההיסטוריה הרומית

:

אין זה מפתיע אם כן שאדם משכיל מן

המזרח אשר כתב לטינית היה למעשה סופר דו  -לשוני  .מכל מקום  ,לאחר דברים אלו ניתן להניח

שאי  -ההתאמה בין המוצא הארץ  -ישראלי הן של אוטרופיוס והן של קומודיינוס ובין שימושם
בשפה הלטינית אין לה משקל רב  .למעשה ניתן ללכת בדרכו של בולדווין ולראות את קומודיינוס
ואוטרופיוס

כמבשרים

לאמיינוס

מרקלינוס64

וקלאודיינוס מאלכסנדריה  ,ה ' יוונים ' כותבי

הלטינית .
היוצר השלישי שהוצע כי מוצאו מארץ  -ישראל הוא המחבר האנונימי של החיבור

expositio

 ' ( totius mundi 01 gentiumתיאור כל העולם והאומות ' )  .אפילו קריאה שטחית של הטקסט
מבהירה מעבר לכל ספק שחובר במזרח  ,וכמעט כל המלומדים מאוחדים בדעתם שסוריה4ארץ

ישראל היתה מולדתו  .ייתכן מאוד שנסיונו של ז ' אן רוז ' ה  ,המלומד החשוב ביותר שעסק בטקסט
בדור האחרון ,

לדייק ולהמציא ביוגרפיה ליוצר האנונימי מרחיק לכת

65

:

הוא קבע את מוצאו

במסופוטמיה  ,שיער שמשפחתו התגוררה בזמן מסוים בניאפוליס שבשומרון 66ושהוא חי בצור ,

שאותה הרבה לשבח  .בכל אופן  ,אין ספק באשר להיכהותו הטובה יחסיוז את ערי הארץ  ,היכרות
.

שהיא יוצאת דופן במקורותינו  .לא ארחיב בעניין זה  ,באשר הקטעים הדנים בארץ  -ישראל מובאים
מונומנטלית של מנחם שטרן  67 .מאחר
בשלמותם  ,וכרגיל עם פירוש מאיר עיניים  ,בעבודתו
 68היוצר מקדים
שהטקסט חובר באמצע המאה הרביעית  ,בימי שלטונו של קונסטנטיוס השני ,

"

בשנים מעטות בלבד את ה  breviarium -.לאוטרופיוס  ,אשר כזכור הוקדש לוולנס בשנת

. 369

ואולם  ,עלינו לתת כאן את הדעת לקושי אתר הנוגע לטקסט של ה ' . expositio -ביצירה  ,אשר
חוברה בלטינית מחרידה  ,ניכרות השפעות יווניות רבות  -באוצר המילים  ,בדקדוק

השפעה יוונית זו מוסברת על  -פי רוב בהנחה כי מדובר בתרגום של טקסט
.

יווני :

69

ובתחביר .

לו כך היה

הדבר  ,כל שנאמר לגבי מחבר היצירה  ,צריך היה לייחסו למחבר המקורי היווני  .אולם תהא זאת

השערה חסכנית יותר לזקוף לחובתו של המחבר את כל השימושים המוטעים והבלחי מתאימים
.

לשפה  ,בהנחה שהוא השתמש בשפה אשר לא שלט בה באופן מלא  .יתר על כן  ,הועלתה ההשערה

63

סיק מזהה

את  :9ינייס כתלמידו של טקקיוס  ,דודו של שוטרופיוס  ,ולפיכך לכל הפחות מוכר אישית להיסטוריון .

הוא מסיק שייתכן כי אוטרופיוס עצמו דחק בפייניוס שיתרגם את חיבורו  .ראה
64

מוצאו של אמיאנוס מאנטיוכיה אינו ודאי עוד
 . 247 - 248קע , 80 ) 1990 ( ,

124 ( ,

JRS

,

;

ראה

:

The

Matthws ,

.נ

G . W . Bowersock , Review of

Roman Empire of

gentium (Sources chre'tiennes ,

65

Paris 1966

66

היא מכונה בפיו ' עיר מהוללת ואצילה מאוד '

!?

'Rouge

.נ

 . ( , Expositio totius mundiטט )

( ) 30

Judaism

אס 4 . Stern , Greek and Latin Authorsן

67

 . 495 - 498קע , 11 , Jerusalem 1980 ,

68

רוז ' ה סבור שהחיבור הושלם בין שנת  347לשנת  . 361ראה  :רוז ' ה ( לעיל  ,הערה

:20

:

סיק ( שם )  ,עמ '

. 153

Jews and

 , ) 65עמ '

. 26 - 1

לענייננו אין טעם

תקופה
 eineבתוך
דיוק יתר
השונים אשר ניסו לדייק
לצטט כאן את המלומדים
orbisזו Sinko , ' Die Descriptio.
terrae,
Handelsgeographie
aus
69

לראשונה

הציע זאת 4 .

001

"

.ז

 . 531 - 571קק ArchivfUr lateinische Lexicographie , 13 ) 1904 ( ,

 . Jahrhundert ' ,יראה

 . 573 - 578קק  80 ] Descriptio orbis ' , !44) ,טז ; ' Bemerkungen

ולפלין מקבל את מסקנותיו של סינקו

בהסתייגויות .

:

2 . W~ lfflin ,

הלשון הלטינית בארץ  -ישראל

כי ניתן להבחין בהשפעות שמיות

בשפתו .

70

לפיכך אולי הנכון ביותר הוא להסיק שהמחבר רא

מסוריה  -ארץ  -ישראל  ,תוך סבירות גבוהה שמולדתו היתה אחת מערי הארץ אשר אותן הוא מהלל ,

ניאפוליס או עיר אחרת  ,ושבחר לכתוב בלטינית אף ,על  -פי ששליטתו בשפה היתה פחות
ממושלמת  .אם כך  ,שפת אמו היתה יוונית  ,אולי מושפעת מן הארמית המקומית  ,או אולי חונך

כדו  -לשוני בשתי השפות

הללו .

ד
נראה לי כי החומר המוצג כאן  ,אשר בשום אופן אינו מתיימר לשלמות  ,מצביע על מידה מפתיעה

של חדירת הספרות הלטינית לארץ  .איני יודע על עדות דומה המתייחסת לפרובינקיה אחרת
כלשהי במזרח ; אפילו החומר הרב יחסית שאסף אלן קמרון על מצרים  ,אגב הכנת עבודתו הגדולה
על קלאודיינוס  ,מצומצם בהרבה ממה שהוצג

כאן .

]ד

ייתכן שיש מקום לעוד חקירה ודרישה

בשאלה מה היו הגורמים לתפוצה זאת של הלטינית  ,מעבר להשפעת הצליינות והנזירות הנוצרית

המערבית .
בהזדמנויות שונות הצבעתי על כך שהספרות היוונית של ארץ  -ישראל  ,לבד ממה שהיא ראויה
להיחקר בזכות עצמה  ,יש בה כדי להאיר את הרקע ליצירה הרוחנית של חז " ל  .הכול מודעים כמובן
לקיומה של השפעה יוונית על היצירה היהודית  ,אם כי יש מחלוקת בעניין זה בין המרבים במשקל

ההשפעה לבין אלה הממעטים בה ; בין כך ובין כך מובן מאליו שההשפעה היוונית אשר בה מדובר
איננה השפעתה של אתונה במאה החמישית כי אם השפעתן של קיסריה ושל יתר הערים היווניות
והמעורבות שבארץ  -ישראל בתקופה הרומית והביזנטית  .לית מאן דפליג שההשפעה הרומית ,
הלטינית  ,קטנה לאין שיעור מזאת היוונית  ,דבר שניתן לראותו למשל בהשוואת המילים השאולות
מיוונית לאלו השאולות מלטינית בלשון חז " ל  .דברי לעיל עשויים לרמז לכך שאולי בכל זאת לא
היתה השפעת הלטינית ממש בטלה בשישים  .כזכור מאופיינות הלשונות במאמר ידוע המיוחס לר '
יונתן מבית גוברין  ,הוא אלוותרופוליס  ,עיר אשר את ההשפעה הרומית שבה ניתן לראות יפה
באמפיתאטרון שנחשף שם רק לפני שנים מועטות  .לשון המאמר  ' :ארבעה לשונות נאין להשתמש
בהן העולם  ,ואילו הן לעז לזמר  ,רומי לקרב  ,סורסי לאילייא  ,עברי לדיבור  ,ויש אומרים אף אשורי

לכתב ' .

72

נראים הדברים  ,שלגבי תושבי ארץ  -ישראל  ,הנכרים ואולם בוודאי גם בני ברית  ,לא היתה

הלטינית זעקת קרב גרידא  ,והיכרותם עמה אפשר שהיתה קרובה יותר מאשר נהגו המלומדים
להניח עד

70

כה .

Byzanz auf den Wegen nach Indien: Aus der Geschichte des byzantinischen
 . 46 - 50קק 1969 ,

71

4 bis 6 . Jahrhundert , Berlin -Amsterdam

Byzantine Egypt' , Historia , 14 ) 1965 ( ,

]8

Pigulewskaja ,

.א

1 ) dem Orient vomא Handelns

14 . Cameron , ' Wandering Poets : /) Literary Movement

 . 20קק 1 the Court 01. ]ionorius , Oxford 1970 ,ם  , (JIaudian : Poetry and .PYopagandaםז)14ן  % ) .סך99 . 4
72

ירושלמי  ,סוטה ה  ,ב ( כא

ע " ג) .

ידידי הפרופ ' יעקב זוסמן הפנה את תשומת לבי לכך שהיה מי שפירש את האמרה

כולה כמתייחסת לסוגים ספרותיים שונים  ,ובתוכם פירש
חיות  ,ב  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ ' תתקר  ,סימן ד .

' קרב  ,כתפילה ; ראה  ' :אמרי בינה '  ,כל ספרי מהרצ " ה

1

]2

גבולות ארץ  -ישראל בפיוט ארץ  -ישראלי קדמון
ישראל רוזנסון

הקדמה
ראשוני פייטני ארץ  -ישראל  ,שחיו בה בשלהי התקופה הכיזנטית ובראשית התקופה

המוסלמית ,

התייחסו איש איש בדרכו למציאות ההיסטורית בימיו  .ברם מהיגד כללי זה  ,המוסכם מל הסתם על
מיצירותיהם .
חוקרי הפיוט וההיסטוריונים  ,ארוכה מאוד הדרך לדליית מידע היסטורי אמין

מורכבותו של הפיוט  ,זיקתו ההדוקה ורבת הפנים למדרש  -יצירה מורכבת בפני עצמה

י -

הצררך העקרוני בעיטור ובקישוט והחופש הפייטני לחרוג ממסגרות הלשון והזמן  ,כל אלה אינם
מקלים על תפיסת הפיוט כמקור היסטורי פשוט  .אולם  ,אין זה בהכרח חסרון  ,ולעתים החדירה
לעולמו של הפייטן המוצג בראייה רחבה וכללית תורמת להבנת התקופה לאין ערוך יותר מאשר
העלאת פרט היסטורי ספציפי  ,שלא אחת טושטש בעטיו של הצורך האמנותי .
2

ייתכן שייחוס זה

הפיוט שיובא להלן מיוחס לרבי יניי ומופיע במהדורה המדעית של פיוטיו .

מוטעה  .חוקר הפיוט יוסף יהלום מסר לי בשמו של בנימין לפלר על סימנים שונים המורים כי
הפייטן יוחנן הכהן הוא בעל הפיוט
בראשי תיבות .

3

התקופה הערבית

;

המופיע

ראש וראשון בסימנים אלה  -שמו של הפייטן

יוחנן הכהן חי קרוב לוודאי בארץ  -ישראל בשלהי התקופה הביזנטית ובתחילת
4

ועיצב את דרכו הפיוטית בין השאר בהשפעת קודמיו  .על כן קרוב הוא קרבת זמן

וקרבת מרחב תרבותי ליניי שלו יוחס הפיוט בראשונה  .אשר על כן ניתן לראות כפיוטיו ' מסמך '
 ישראל .דתי  -תרבותי המשקף את אווירת שלהי התקופה הביזנטית ותחילת הכיבוש הערבי בארץ
דלתות שערי פיוט

ארץ  -ישראל .

*

המחבר מבקש להביע את תודתו

1

לשאלת הזיקה בין המדרש לפיוט פנים רבות  .אחד מביטוייה המפורסמים הוא שאלת הקדימות  ,דהיינו כשנמצא

העמוקה לפרופ ' אפרים חזן על שפתח בפניו

שלמי תודה לפרופ ' יוסף יהלום על הערותיו

המועילות .

עניין מסוים במדרש ובפיוט נשאלת השאלה מי קדם למי  ,ומי נכתב בהשראת מי  .ראה על כן לאחרונה
אליצור  ' ,מפיוט למדרש '  ,ספר מרדכי ברויאר  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '

. 397 - 383

:

ש'

הנחת היסוד שנקטנו במאמר זה

היא כי ייחודו של הפיוט מאפשר להביע את המציאות ההיסטורית בדרכים מיוחדות לו  .אין אנו באים לחרוץ

2
3

22נ
4

משפט בשאלות אחרות הקשורות לזיקה ההדדית שבין המדרש לפיוט  ,אף שהן עולות פה ושם בהמשך הדברים .
ראה  :מחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים  ,מהדורת צ " מ רבינוב "ן  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' . 52 - 45
מכיוון שבקביעה זו יש צד של חידוש ראוי להשאיר את הצגתו למחדשיו  .מכל מקום הבדל הזמן בין ר ' יניי לר '
ואולי את ראשית
ייחנז הכהל אינו גדול והנחת היסוד של חיבורנו כי הפיוט משקף את שלהי התקופה הביזנטית
הכיבוש הערבי תקפה ועומדת לגבי ר ' יוחנן .
ראה

:

נ ' ויסנשטרן  ' ,פיוטי יוחנן הכהן בירכי יהושע

:

מהדורה מדעית ומבוא '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים  ,תשמ " ד  ,עמ ' שיג  -שב  .על זיקתו לר ' יניי ראה

:

שם  ,עמ ' רפב  -רפח  .ראה גם

' חילופי מלכויות בארץ ישראל על פי תפיסתם של פייטנים ודרשנים '  ,שלם ,

1

( תשנ " ב )  ,עמ '

:

י ' יהלום ,

. 22 - 1
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כתב  -יד

יניי
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של פיוטי ר

ישראל רוזנסון

גבולות ארץ  -ישראל בפיוט שיוחס לרבי

יניי

מתח עקרוני זה בין תפיסת הרחב והכולל בפרשנות ההיסטורית של מקור ספרותי לבין הפרטי
והמצומצם המתמקד באירוע מסוים  ,מבצבץ ועולה בניתוח שורותיו הבאות של פייטננו

מל ? ? ל פיות מתפללים ל / 4סל ? ? ל ? סים סיסקיים לו
 ,ס ? רץ ונויה סייר קמואל ?עד אוקיינוס  ? /סם ? סם יקדי

/

:

יסשוכ

סילף -

פחת

/

? מירקיה כולה מדינה אסח  ? /סי ? ? ל חומותי ? בכפליים /
ס " ךךל ?עד יינות ] חשה ססזוסית  /מתים ?? ד טילת חומה סדר4מית
שטילת  ?? /ד ציער חשה הלפיסית  /ומצוער 7עד כיום חומה סס ?ךסית

? ביב ? טיב Te
/
/

בקרובה זו לשבע הפטרות הנחמה מתווה הפייטן את גבולות ירושלים שלעתיד לבוא  ,ומשתמש
.
לצורך זה ביישובים אילת וצוער  ,שימוש שאין לו כמדומה אח ורע בפיוט ובאגדה בנות התקופה
המהדיר עמד על הזרות שבשרטוט כיווני הגבולות המצוינים כאן ; לדעתו הם אינם תואמים שום
 6עם זאת את אזכורן של
מערכת גבולות מוכרת  ,והוא אף העלה ספק שמא יש בהם שיבוש מעתיק .
7

ניתן אם כן

צוער ואילת תלה כצדק ביישובן היהודי באותה עת  ,עובדה שיש לה סימוכין רבים .

לראות במקור זה עדות סבירה אחת מני רבות ליישובים יהודיים בשולי הנגב  ,ובכך תרומתו  .אך בכך
שיהיה ,

לא סגי  .דומה שראוי הקטע המיוחד לניתוח מעמיק מעבר לביאורו השגרתי  ,יסודי ככל

במסגרת ההדרתם המדעית של פיוטי רבי יניי  .בניתוח זה יש כדי לשפוך אור על הרקע הרעיוני

לאזכור יישובים אלו כפיוט הנדון ועל עולמם הרוחני של בני ארץ  -ישראל באותה עת .

המקור לגבולות

דומה בעינינו כי יש יותר משמץ של הגיון במערכת הגבולות המצוירת בפיוטנו  -בין שמדובר

בציוני הגבול ובין שמדובר בהתוויית כיוונו  -אף  -על  -פי שחופש היצירה המופלג בפיוט מעמעם
כנראה את חדות רישומם  .כללית צודק המהדיר בקובעו כי ' יתכן שהמעתיק לא היה בגבולות הארץ

8

ושיבש את המקור בייחוד כשאין הגבולות דומים לגבולות המקובלים לעולי מצרים ולעולי בבל ' .
ברם הוא לא חש לדמיון מצד אחר כין הנאמר בפיוט לציון גבולות הארץ באמצעות מקורות מים -

ימות ונהרות המקיפים אותה  .גישה זו נפוצה במדרש  ,למשל

:

כי אתא רב דימי א " ר יוחנן  :מאי דכתיב ' כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה ' ( תהילים
כד ) ?

אלו שבעה ימים וארבעה נהרות שמקיפין את ארץ ישראל  .ואלו הן שבעה ימים

:

ימה של טבריא וימה של סדום וימה של חילת וימה של חילתא וימה של סיככי וים
9

אספמיא וים הגדול  .ואלו הן ארבעה נהרות

2 ,4נ

מהדורת רבינוב " ו ( לעיל ,

הער "

:

ירדן וירמוך וקרמיון ופיגה .

5

על  -פי

6

שם .

7

ראה

9

שם .
בבלי  ,בבא בחרא עד ע " ב  -יש ליעייז זה ביטייים רבים מאיד  .דים " שיסידיתיי נעיצים במקיא .
מעניק שלי מציי במגילה חיצונית לבראשית ( מהדירת ידין  ,עמ ' לח  ,דף  , % % 1שיפית  , ) 19 - 16הדרשן מתאי שם

8

:

רשימת

הספיית

שהביא

 , ) 2עמ ' - 334 - 333

שם .
ב

סי

קדים

ארץ  -ישראל בפיוט קדמון

אין זה מענייננו כאן לזהות את כל הפרטים הגאוגרפיים המנויים
את דרך הצגת גבולות הארץ באמצעות מקורות
מוגדרת ,

במדרש  ,ואנו מבקשים להבליט רק

מים  .קשה להקנות לגבולות אלו משמעות הלכתית

והם מייצגים מן הסתם השקפה רעיונית מסוימת ששורשיה נעוצים במקרא  .מסתבר

שבפסוקים אחדים בנוסף לפסוק העומד ביסודה של הדרשה דלעיל  ,מצוינים גבולות הארץ
באמצעות מקורות מים  .ראש וראשון בהם היא ההבטחה בתורה ' ושתי את גבלך מים סוף ועד ים
פלשתים וממדבר עד הנהר  . ' . . .בי הטעמתו של ים סוף ראויה לציון ותידון להלן  .בעקבות פסוק זה
נאמר בנבואת זכריה

:

' ומשלו מים עד

מים עד ים ומנהר עד אפסי

ארץ '  .מ

ים ומנהר עד אפסי ארץ '  ,יי

ובדומה לכך בתהילים  ' -וירד

גם מבלי שתוחוור לאשורה משמעות של שימוש זה במקררות

מים במקרא ובתקופתו  ,ברי שקביעת הגבולות בדרך זו דווקא בידי חז " ל מורה על השאיפה
להגשמתן של הברכות המקראיות הגלומות בפסוקים אלו  ,ומן הסתם בדרך זו הלך גם פייטננו .
זאת ועוד  ,פיוטנו מדגיש כאמור את גבולותיה ' הימיים ' של ירושלים לעתיד לבוא  .מתברר שגם

מוטיב זה אינו זר לעולמה של פייסנות ארץ  -ישראל בתקופה הנידונה  ,ואת הדו מצאנו אצל ' רבם
של הפייטנים ' רבי אלעזר הקליר

:

'. . .

בין ימים להר צבי קודש  . . .ותיבנה ותכונן עיר

הקודש ' 3 .י

הגבולות שבסיוט
טענתנו כי התיאור הפיוטי של גבולות ארץ  -ישראל בפיוטנו מושתת על ההשקפה בדבר מקורות
המים הסובבים את הארץ מבוססת על השיקולים הבאים

:

א  .הקטע הנידון שואב השראתו מנבואת זכריה בדבר תפארתה של ירושלים לעתיד לבוא  .נזכרים
כאן ' יקבי המלך ' ו ' פנים ' 4 .י היסוד החשוב באותו קטע מנבואת זכריה הוא הנחל היוצא מירושלים
למזרח ולמערב ועליו נאמר שם

:

' יסוב כל הארץ . .

.'.

5ן

זהו ביטוי רב משמעות בעניין הגבולות

שניתן להבינו ולו במרומז כמציין מקור מים הסובב את הארץ  ,וזכריה הרבה להתייחס לעניין זה .

6ן

ב  .עיצוב גבולותיה של ירושלים לעתיד לבוא באמצעות הים הוא מוטיב נפוץ בכמה מדרשים .

את מסע אברהם סביב הארץ באמצעות מקורות מים ; יש לציין כי לא כל המקורות שהוא מונה נזכרים במדרשים

אחרים .
התוויית הגבולות באמצעות גופי מים מקבלת משנה משמעות לאור רעיון אחר שרווח בעת העתיקה  ,ועניינו
הקשר הישיר בין מקורות מים המתקיים פעמים מעל הקרקע ( נחלים ונהרות )  ,ופעמים מתחת

לה ( מי תהום ) .

אף

רעיון זה מצוי לרוב בספרות המדרשית  .רבי יניי מציג רעיון זה בתיאור המים היוצאים ממעיין שפכה  ,על  -פי
חזון יחזקאל מבית  -המקדש  ' :ויצאו מימיו לים  /וימשך עד לים רקת  /ויביאם אחר כך לים המלח  . ' . . .ראה
במהדורת רבינוב " ן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 331
10

שמות

כג  ,לא  .אולי בהשפעת ' ים סוף ' התייחס הפייטן לאילת  .אזכור ' ים פלשתים ' מצא אולי ביטוי בהתייחסות

ליעזה ' בדברי הפרלמוס הקראיים  ,ראה להלן .
11

זכריה ט  ,י .

12

תהילים עב  ,ח  .ועיין גם מיכה ז  ,יב  .מהפסוקים בזכריה ( לעיל  ,הערה ד ) ותהילים מצטייר שלטון עתידי שיגיע עד
לימים שבארץ  .אולי הושפע מכך הפייטן  ,המצפה לימים מבורכים

אלה .

פליישר  ' ,לפתרון שאלת זמנו ומקום פעילותו של ר ' אלעזר בירבי קיליר '  ,תרבתן  ,נד

13

ע'

14
15

בעקבות זכריה יד ,
שם  .הפסוק בזכריה המדבר על מקור המים הסובב

( תשמ " ה )  ,עמ '

. 425
עו

י.

את האוץ  ,שיסודו במקדש ובירושלים  ,מזכיר את ה ' ערבה ' ,
הגם שבהקשר מוקשה במקצת  .ומכאן נדרש שהמים הגיעו לים המלח  .בפסוק ח שם נזכר ' הים הקדמוני '  ,הוא ים

המלח  .מאלה יכול היה הפייטן לשאוב השראה לתפיסת ' צוער ' כמסמלת את ים המלח  ,ראה
16

זכריה ט  ,י .

להלן .
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?1

ישראל רוזנסון

את עקבותיו של אחד מהם נגלה גם בפיוטנו  . . . :ר ' ברכיה אמר  :עד אוקיינוס  ,ר ' זכיי רבה אמר  :עד

שיחיה דיפו  . ' . . .לי אמנם

' שיחיה דיפו ' קשור

ליקביי

רומז להתפשטות העיר עד לים  .ובפיוטנו נאמר

המלך  . ' . . .וייתכן שב ' יקבי

:

ברם עצם אזכורה של יפו השוכנת לחוף ימים

'.

 . .מעיר קמואל ועד אוקיינוס

/

והם יקבי

המלך ' תופס הפייטן את ' שיחיה דיפו ' כעקבות המדרש דלעיל 9 .י

אם זהו הגיונו של הפייטן תובן גם הדרך שבה הוא מתווה את גבולות הארץ ואת המגמה
המסתתרת מאחורי תיאור

זה .

בפתיחה הוא מכריז על

' אוקיינוס ' ועל ' יקבי המלך ' הרומזים ליפו  ,ואחר כך מפרט כמדויק ,

כמובן במגבלות הפיוטיות שצוינו לעיל  ,את הגבולות כדלקמן

' סביב סביב מן הירדן ועד פינת חומה

מזרחית ' -

:

הירדן הוא מקור המים הראשון הנזכר כאן

אין להכין במדויק מהו ' עד פיננת ] ' ( על  -פי השלמת

המהדיר ) .

.

לא בהכרח משרטט הפייטן קו

גאוגרפי ממשי ירושלים  -ירדן  .ייתכן שנגרר לקשור חומה מזרחית לירדן כיוון שהירדן נמצא כללית
ממזרח לירושלים  .הפתיחה היא בכיוון מזרח דווקא  ,וזאת על  -פי המקובל בימי

קדם  ,עת

ראו במזרח

את כיוון הייחוס  ,וזהו הכיוון גם במפות בנות הזמן דוגמת מפת מידכא .

' מפנים ועד אילת חומה הדרומית '  -ייתכן שהפייטן בחר לציין את אילת משום שהיא שוכנת
על חוף ים סוף ומתאימה לפיכך לסמל מקור מים כגבול  .כיוון דרום מושג כאן בהסתמך על קו

ירושלים ( ' שער הפנים ' )  -אילת .
' ומאילת ועד צוער חומה הצפונית '  -צוער שוכנת לל חוף הים המלח ועל כן מסמלת

מקור

מים כגבול  .כיוון צעון מושג כאן מתוך הסמליות שבקו אילת  -צוער  ,שמגמתו הכללית צפונה .

 -ידי המהדיר .

' ומצוער ועד כיום חומה מערבית '  -המלה ' כיום ' לא פורשה ולא נוקדה על

לדעתנו  ,ובהתאם ל ' מדיניות ' העקרונית של פרשנות המהדיר בכגון אלה  ,ניתן לראות בה טעות סופר
ולתקן ל ' הים '  .אם כן זהו מקור מים רביעי  ,והוא מעמיד את הכיוון צוער  -הים התיכון  ,שמגמתו
מערבה  .רמוזים ומסומלים כאן אפוא ארבעה מקורות

מים ,

חלקם מצוינים

בשמם ,

וחלקם

באמצעות יישובים הסמוכים אליהם  .ראוי לזכור שכינוי ים או ימה על  -שם יישוב סמוך היה נפוץ
בספרות חז " ל ,

20

ופייטננו חידד מגמה זו עוד יותר בהשאירו את שם היישוב בלבד  .הסידור של כינויי

מקורות המים הוא כיאסטי

17

ראה  :פסיקתא

:

דרב כהנא  ,כ ( מהדירת

מנדלבוים  ,עמ '  . ) 316וכן  :שיר השירים רבה ז  ,ה ; ויקרא רבה י  ,ט

( מהדורת מרגליות  ,עמ ' ריח ) ; מדרש הגדול לשמות כה  ,ט ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

.1

תקעג  -תקעד ) .
מלכא ' .

18

' שיח ' פירושו בור וחפירה הוה

19

ויש כאן מעין היפוך  ' .שיחיה דיפו ' בא כדרשה ל ' יקבי המלך '  ,והפייטן חזר ל ' יקבי המלך ' ברומזו לים  .מעניין

:

' שיח '  ,ערוך השלם ,

ו ' יקבי המלך ' בזכריה יד  ,י תורגם ' שיחיה

שימושו של הקליר בסילוק לשחרית לסוכות המתאר את גבולות הארץ לעתיד לבוא .
למצוותיה  /ברוחב שבעים וחמישה מיל חריצותיה  /בשורות הכרם לחברם לתוצאותיה '  .ראה  :מחזור לסוכות ,
מהדורת ד ' גולדשמידט  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '  . 127מול ' ים אוקיינוס ' לא העמיד ' יקב '  ,אלא ' חריץ ' ו ' כרם '
' ועד ים אוקיינוס

הקשורים בו .
20

?נ

ץ
~

דוגמא לכך הכינוי ' ימה של טיבריא ' בתוספתא  ,סוכה ג  ,ט ( מהדורת ליכרמן  ,עמ '

; ) 268

שם  ,בכורות ז  ,ב

( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  ) 542וכן מופיע הכינוי בתלמודים ובספרות המדרש  .בבבלי נתאזרח גם השם ' ימה של
מעניין במיוחד מכיוון שהוא מציין שם עיר ,
סדום ל ם המלח  .ראה  :בבלי  ,שבת קח ע " ב ; קט ע " א  ,כינוי זה
שאינה אלא זכרון רחוק  .חשוב לענייננו אזכור השם ' ימת צוער ' בספרות הגאוגרפית הערבית  ,אצל מקרסי ( 985
לספירה ) ודימסקי

עמ '

. 268

( 1327

לספירה )  .ראה  :י ' ברסלבי  ,הידעת את הארץ ; ים המלח סביב סביב  ,תל  -אביב תשט " ז ,

עדויות אלו מאוחרות בכמה מאות שנים לתקופת יניי  ,ברם הרעיון שים המלח נקרא על  -שם צוער אינו

חסר הגיון  ,ומה שיכול להיות שם גאוגרפי פשוט בתקופה אחת  ,יכול לשרת כשם סמלי באחרת .

ארץ  -ישראל בפיוט קדמת

מקיר

מים ( ירדן )  -יישוב ( אילת )  -יישוב ( צוער )  -מקור מים ( הים

המגמות

:

ירדן

:

מזרח  ,ירושלים  -אילת

:

דרום ,

אילת  -צוער

התיכון )

וסדר זה הכתיב את

צפון  ,צוער  -הים התיכון

:

:

מערב .

כאמור אין אלה כיווני החומות ממש  ,אלא כיוונים כלליים הנגזרים מהצורך הסגנוני לשוות אופי
גאוגרפי לפיוט שיש בו יסוד גאוגרפי  ,ובמיוחד מן הכוונה להבליט שהתרחבות העיר תחול לכל
הכיוונים .
יש לציין כי שרטוט פייטני של גבולות גאוגרפיים באמצעות גופי מים  ,תוך עיצוב יצירתי
מחודש של הסדר בפיוט בהשוואה לסדר הגאוגרפי  ,אינו תופעה בלתי מוכרת בעולם הפייסנות
כמותה מצאנו בפיוט של שלמה סולימן .

;

] 7

תיאור הגבולות במסגרת הבולמוס עם הנצרות
מהי המגמה

המסתתרת מאחורי קומפוזיציה

שהסתייגותם מן הנצרות היא מן

המפורסמות 77 ,

ספרותית  -גאוגרפית זו

אחד מפייטני הדור ,

?

משלב פה השקפה על גבולות ארץ  -ישראל שיסודה

במקרא  ,וביטויים רבים לה גם בדרשות חז " ל  ,עם נתונים ריאליים של ההתיישבות היהודית בזמנו ,
כשהכול טבוע בחותם הכמיהה לעתיד המבורך  .ייתכן שהגשמתה החלקית אך המוחשית של ברכת

הגבולות המקראית  ,דהיינו יישוב יהודי באילת

ובצוער  ,מצטיירת בעיני הפייטן העומד בפולמוס

חריף ומתמיד עם העולם הנוצרי הסובב אותו כטיעון אנטי  -נוצרי של ממש  ,שיש בו כדי לחזק את
לבו ואת לבות שומעיו  .ספק אם יש להרחיק ולראות בכך השתקפות של הלכי רוח
בוודאי

משיחיים  ,אך

יש כאן גילוי של כיסופים שבלב הבולטים על רקע המציאות היישובית והפוליטית .

במובן מסוים ניתן לראות בקטע הפיוט שהוצג מעין ' מפה אידאולוגית ' הרואה בגאוגרפיה
אמצעי להבעת

תחושות  ,השקפות ורעיונות  .ואם במפת מידכא המפורסמת נוצלה הגאוגרפיה

האמנות הגרפית כדי לשלב מציאות ואידאולוגיה בשירות הדת
ומנצלת את הגאוגרפיה בדרכה שלה

הנוצרית ,

למען הפצת דעות יהודיות .

'

7

בידי

באה אמנות השירה

אולם אל לו לניתוח זה  ,הרומז להישגים של היהודים  ,להטעותנו  .ההישגים הללו מובעים
ברמזים  ,אך את המציאות המרה של חיים תחת השלטון הביזנטי מביא הפייטן מפורשות בחתימתה
של קרובה זו

:

שטה בו הקרא לנו
לנו

ביטה בענינו

/.

שרץ ושרים

ישיל

טקןךים

להיות
] 2

22

23

/

/

אוץ כי לקרים ךלא לנו

ולך מפארים

/

אכלו כנחינו זרים

/

/

/

זכור יי מה הלה

וחוס ורחם על עם מפוזרים

נחלתינו

ניפשה

לזרים

/

/

ותצמיח

וחצילנו

ותעלינה שמטים להר מרום הרים

לנכם ] לנאלהים ]

' שבעה ימים הקיף לעולמים לסיבור הדומים  .חק לסדום ים  /ולטיבריה ים  /ולסמכו ים .
חיזר לאפימי
ולחולתא ים  /ולכנרת ים  .חייל ים הגדולים
ים
'  .י ' יהלום  ,מחזור ארץ ישראל  :קודקס הגניזה  ,תשמ " ז  ,עמ ' יח .
תן דעתך :
שלושה ימים מדרום לצפון  ,שלושה בכיוון הפוך וים התיכון מסיים !
לעיל הערה . 2

,

דוגמה מפורסמת

היא אי  -ציון מקומו של הר  -הבית במפת מידבא  ,וזאת כדי לאשר את ההשקפה הנוצרית על

חורבן הבית אליו ניבא ישו ולהמחישה .

קן2נ

ישראל רוזנסון

אכן לצוער ולאילת אולי

הגיעו ,

אך השאיפה ל ' עלות

מרום

הביזנטית כמושא לתפילה ותקווה  .ואולי התחזקה תקווה זו

הרים '

נצטיירה בשלהי התקופה

לשמע פעמי ה ' משחרר ' הערבי ההולך

ומתקרב לארץ .

מירוש חדש לדבריו של הקראי סהל בן מצליח
כאמור השימוש כמקורות מים לציון סוג מסוים של גבולות

הארץ מוכר בהגות המדרשית  ,וניתוח
באמצעות יישובים השוכנים בסמוך

הפיוט שהובא לעיל מאשש שניתן לרמוז למקורות מים אלו גם
להסבר מובאה מפורסמת מתוך איגרתו
להם  .אם צודקים אנו בניתוח זה  ,ייתכן שנוכל להסתייע בו
המאה העשירית  24 .בחשבון היסטורי -
של הקראי סהל בל מצליה הכהן מירושלים אל הגולה  ,מסוף

דתי שעורך סהל עם עם ישראל נכתב  . . . ' :ואחרי עזכם

למקום נשאר יתר מחמש מאות שנה לגלים

מעון תנים ולא היה אהד מישראל יכול לבוא  .והיו היהודים

אשר במזרח באים אל מדינת מעזיה

הנגב כאים אל מדינת צוער . ' . . .
להתפלל שם  ,ואשר במערב היו באים אל מדינת עזה ואשר כארץ
אפשרות גם שאזכור הערים מלמד
ייתכן שהדברים משקפים מסורת קדומה  ,ואין להוציא מכלל
לניתוח ספרותי שישחר אחר מקורות
על המאוחר יותר מאשר על המוקדם  .ברם ראויים הדברים
בחינת הקשרה  .זהו הקשר פולמוסי
מסוימים העומדים ביסודם  ,ומן הדין שמובאה זו תנותח מתוך
לירושלים  ' :ועתה אחינו ! שובו לארץ
מובהק המכוון כנגד היהדות הרבנית ; עיקרו קריאה לשוב

אחינו כי ירושלים נזמן הזה מנוס לכל

אבותיכם והעזרו עם אחיכם נגד אולם ההיכל  , ' . . .וכן  ' :ודעו
ההיתר המוסלמי ליהודים לשוב ולהתגורר
בורח ומנוחה לכל אבל  ' . . .וכו '  .קריאה זו מתבססת על
דתיות .
בירושלים  ,לאחר שבתקופה הביזנטית נאסר הדבר מסיבות
שלוש ערים אלו שוכנות לחוף ימים ,
סהל מוסר על יהודים המתפללים כטבריה  ,כצוער וכעזה .

התיכון  ' .ייצוג ' זה אינו המצאת הכותב
ועל כן עשויות לייצג לפי הסדר את הכינרת  ,ים המלח והים
למקורות מים  .לא זו אף זו  ,ייתכן שסהל
אלא מעוגן נדרך ההבעה המדרשית  ,הרואה בערים כינויים
משתמש כדבריו אלה  ,ביודעין או שלא ביודעין  ,ברעיונות

מדרשיים עתיקי יומין שהמשיכו לנסר
מושרש השימוש במקורות מים כדי

בחלל העולם היהודי עוד בימיו  ,והראינו לעיל עד כמה

הללו במהופך  .לשיטתו מה שקרה

להמחיש את גבולות הארץ  .בדרכו שלו דורש סהל את הרעיונות
תתפשט ותגיע עד לגבולות הימים והנהרות
בתקופה הביזנטית הוא שכמקום שארץ  -ישראל היהודית
הגולה עד לגכולות אלו ולא זכתה להיכנס
שלה  ,הווי אומר לגבולות שהוצגו במדרש וכפיוט  ,הגיעה
ללמוד את לקחי הענר  ,הגם שזהו עבר
פנימה  .פולמוסו עם היהדות הרבנית מתבסס אפוא על הצורך
לקחים להווה ולהגיע לירושלים  .כדי לבסס
רחוק שזכרו נותר במדרשים ופיוטים  ,ולדלות ממנו
המדרשיים  ,שלקו פה ושם בקורטוב של
דעה זו חשוב לו להדגיש כיצד התנפצו הלכי הרוח

משיחיות  ,אל סלעי המציאות .

ן

לפי הסבר זה אפשר אפוא שנחירת
30

.

.

"

טבריה ,

צוער ועזה

הושפעה

משיקולים

נ :ג :: :דים ג :ן ע: ::נהג :::נ : ::
טי
ברסלבי ( לעיל  ,הערה

 ) 20עמ '

. 390

י

סימבוליים ,

ך " '" י '" '
4

.

.

ה

"'

ארץ  -ישראל בפיוט קדמון

ששורשם בהתייחסות לעולמה הספרותי של התקופה  ,לא פחות משהיא שיקוף מציאות פוליטית
ספציפית .
כללו

של דבר  ,עקרונית יש מן הצדק בקביעתו של עזרא פליישר ' . . .

כי ההיסטוריה הנסערת של

עם ישראל למן חתימת התלמודים ועד למאה העשירית נראית כאילו עברה ליד השירה הפייטנית
אין ספרות על  -זמנית וא  -היסטורית יותר

במרחק ניכר ממנה בלי להשאיר עליה עקבות .
מהפייטנות '  25 .אולם דומה בעינינו כי בעיקרה נכונה קביעה זו כל אימת שהדברים נוגעים באזכור
ישיר ומפורש של המאורעות  ' .ההיסטוריה הנסערת של עם ישראל ' בעת הזו מצאה נתיבות משלה
לשירת הפייטנים ופעמים סמויים השבילים ועקיפים

!

על כן  ,רק חקירה ספרותית  -היסטורית

משולבת תעמיד את פיוט ארץ  -ישראל בן התקופה המוסיף על הידוע אודות תקופה מופלאה

זו .

31

25

פליישר ( לעיל  ,הערה

, ) 13

עמ '

. 405

יצואי
יהודים וגויים בעולם העתיק
אריה כשר

 the Ancient World , Princeton University Press ,ול

Feldman , Jew and Gen

Louis 11 .

Princeton , New Jersey 1993 .

אין ספק כי הוצאתו לאור של ספר זה היא

במספר  -העושים את הספר למעין אנציק -

אירוע מיוחד במינו בחקר ההיסטוריה היהודית

לופדיה וקונקורדנציה שימושית  .דומה כי לא

של ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד ,

אגזים אם אומר שלואיס פלדמן ממש מדהים

וליתר דיוק של התקופה שמאז אלכסנדר מוק -

בגודש ידיעותיו המקיפות מיגוון רחב של נוש -

דון ועד ראשית התקופה הביזאנטית

לספירה

לערך ) .

לעניות דעתי יהפוך הספר הזה

( יוונית

:

ורומית ) ,

ספרות תלמודות על מדוריה

עד מהרה להיות אחד מעמודי התווך בהיסטור -

השונים  ,ארכאולוגיה  ,אפיגרפיה  ,פפירולוגיה ,

יוגרפיה של עמנו בעידן ההוא  ,מה גם ששמור

ספרות  ,תיאולוגיה

ועוד .

לו מקום של כבוד בשורה אחת עם המחקרים

המוחלטת בלשונות שבהן נכתבו המקורות

הגדולים של אמיל שירר  ,ג ' אן ז ' יסטר ומנחם

השונים  -יוונית  ,רומית  ,עברית  ,ארמית וסו -

סבורני כי לא יימצא חוקר או תלמיד

ריח  -אפשרה לו גם חקירה ובדיקה פילולו -

שטרן .

ן

שליטתו המקצועית

מחקר אשר לא ייזקק לספר זה  ,כיוון שאצור בו

גיח דקדקנית של סוגיות שונות  ,דבר המעניק

שפע של מידע הפותח אשנבים לשטחי מחקר

לעבודתו יתר עומק וסמכות רבה .

רבים ומגוונים  .הוא מסוג המחקרים שכל היס -

בפתח ספרו ציין פלדמן כי כתיבתו החלה

טוריון נזקק לעיין בהם שוב ושוב  ,בחינת כלי

בעקבות שאלה טורדנית  :איך ניתן להסביר את

עבודה הכרחי ומועיל  ,שצריך לעמוד על מדף

התופעה התמוהה והמוזרה שהעם היהודי בעת

הספרים שלו על שולחן עבודתו דרך קבע  ,וזאת

העתיקה  ,חרף היותו שנוא כל כך על הגויים

הביבליוגרפיה

סביבו  -כדעת רוב המלומדים  -הצליח

שלושה  -עשר

למשוך אליו אוהדים כה רבים  ,אם כיראי אלו -

גם

בזכות

הפרטני ,

התוכן

הרחבה ושפעת המפתחות -

:12

( 500

אים

כמו

היסטוריוגרפיה וספרות קלאסית

1
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SchUrer , Geschichte des
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1 - 111 , Jerusalem 1974 - 1984
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and

עם הספר  :יהודים וגויים

הים ואם כגרי צדק
שאת

ביתר

היווניות

השטנה האנטי -יהודיים  ,ואפילו אצל סופרים

מהמאה השלישית לספירה בעיר שפרודיסישס

כמו מנתון  ,אפיון

( באסיה

מאז

?

שאלה זו ניקרה במוחו

הקטנה ) ,

הכתובות

גילוי

יהודיות '

) Intimations

( Pro -Jewish

בכתבי

שונאי ישראל מובהקים

כתובות שחשפו את הממדים

וטקיטוס  .הדברים אמורים בעיקר בסוגיות כמו

האדירים של תופעת יראי  -האלוהים שם ובא -

קדמות העם היהודי  ,אמונת הייחוד היהודית ,

סיה הקטנה כולה  .הרהוריו באותה

שאלה

מנהיגותו של משה ועוד ( ראה למשל עמ '

179

הובילוהו למסקנה כי הדעה המוסכמת כל כך

ואילך ,

במחקר על שררתה של שנאת  -ישראל ברחוב

נסחף לעתים יתר על המידה בשיטה זו  ,עד כי

ובדעת הקהל של העולם היווני והרומי צריכה

פה ושם הוא ממש ' טיהר שרצים '  .לפי התרש -

הייעוד

מותי  ,ביקש פלדמן  ,בתורת חוקר יהודי של

כאן .

הוא

התרבות הקלאסית  ,למעט את הניגודים בין

מצביע על העובדה כי רוב המלומדים

-

ישראל ליוון ולרומא  ,בגלל הערצתו המשולשת

ובעיקר בגרמניה של סוף המאה הי " ט וראשית

למורשתן של שלוש התרבויות הללו  .תופעה זו

) , ( Stihlin

היתה מוכרת למעשה כבר בעולם העתיק עצמו ,

וילריך

ובאה לידי ביטוי בכתבי סופרים יהודים הלניס -

סברו כי השנאה המושרשת

טיים כמו פילון האלכסנדרוני  .סבורני כי יש

כלפי היהודים בעולם הקלאסי שיקפה נאמנה

להעלות השגות על דעה זו  ,משום שבפועל אין

את התדמית השלילית של היהודים בקרב החו -

שום יסוד ויכולת ממשית להצביע על נתונים

גים האינטלקטואליים של החברה היוונית -

מספריים וסטטיסטיים על ממדי הגיור והה -

מחדש

בדיקה

ותיקון ,

ואמנם

זהו

העיקרי של הספר החשוב הנדון

המאה הנוכחית  ,כמו פליקס שטלין
וילקן

אולריך

) ( Willrich

הרומית .

-

( Wilckeny

והוגו

פלדמן לעומת זאת ביקש להוכיח כי

, 498 , 196 - 184

ערצה ליהודים בעולם

. ) 567

ברם לטעמי הוא

היווני -הרומי .

הוצאת

כגודל השנאה כך גודל האהדה  ,דבר המוכח

מסקנה על סמך התרשמות ונטיות לב בלבד

לדעתו גם מהבחינה הסטטיסטית  ,אם לשפוט

מרשימה ומצודדת ככל שתהיה  ,אינה יכולה

על  -פי הנתונים שהוא ניסה לדלות

( עמ ' ) 124

לשכנע בצורה חותכת וחד  -משמעית  .עם זאת

מהמחקר הנודע של שטרן  .אמנם ניתן להסתייג

בל יתקבל הרשום כי בדעתי להתכחש לעצם

ממסקנתו זו בטענה שהיא מיוסדת לעתים על

העובדה שהיו גילויי הערצה ליהודים וכי אותם

פרשנות מגמתית קמעא של עדויות אחדות ,

גילויים הביאו גויים רבים ליראת האלוהים

אבל מנגד אי  -אפשר להתעלם לגמרי מעוצמת

ולגיור

הטיעון הבסיסי שלו ומהשלכותיו ההיסטוריו -

מהעובדה שהיו לתופעות הללו הדים ספרותיים

גרפיות

הברורות .

בנדון זה הוא ראה עצמו

חזקים

מלא .

כמו כן אין בכוונתי להתעלם

במקורות .

השגותי מכוונות אם כן רק

ממשיך דרכו של אחד הענקים בהיסטוריוגר -

לגבי חלק ממסקנותיו של פלדמן  ,בעיקר לגבי

פלדמן אף הגדיל

אלה השעונות על פרשנות אישית מאולצת

עשות בכך שהרבה לחשוף בשיטת הניתוח

קמעא  ,לטעמי  ,ועל התרשמות שאינה מבוססת

הדיאלקטי את מה שהוא מכנה ' רמיזות פרו -

וחד -

פיה היהודית  ,שלום

בארון .

2

דיה

על

נתונים

מספריים

עובדתיים

33
of

Contribution

' The

Baron 10 the Study of

Feldman ,

 .יע

L. H.

Professor Salo

Ancient Jewish History : His Appraisal of

Proselytism ' , AJS Re-

 . 1 - 27קק 1993 ,

, 111י

and

view , %

 -Judaismטח11

ההלניסטית על היהודים

משמעיים  .אפילו הממצאים האפיגרפיים המר -
שימים מהעיר אפרודיסיאס הזורים אור על
תופעת יראי האלוהים במאה השלישית לספירה
באסיה הקטנה ( עמ '

362

לספק נתונים מדוייקים

ואילך )  ,אינם יכולים

כאלה .

 -דתי והארגוני ומצד אחר גם

הספר מחולק לשנים  -עשר פרקים  ,כאשר כל

אחד מתגדר בנושא מסוים  .רק הפרק הראשון
נוגע ליחסים

ישירים

בין

יהודים

לנוכרים

בארץ  -ישראל  ,ולפי טבעו הוא מתמקד בעיקר
במגעים עם המגזר ההלניסטי של האוכלוסייה

על ייחודה הרוחני

התערתה

והשתלבה בתרבות הסביבה ובדפו-

סיה החברתיים

והמדיניים .
נחלקים לפי תוכנם לשני

שאר פרקי הספר
מדורים

עיקריים

האחד

:

מוקדש

לגילויי

וההתגוננות היהודית

הנוכרית  .יחסית הוא פרק קצר  ,ואין בו סקירה

השנאה כלפי היהודים

שיטתית של מערכת היחסים אלא כעין לקט של

בפניה ( פרקים שלישי -
היהודית על הגויים סביבם
ההערצה וההשפעה
 עשר )  .אם לשפוט לפי( פרקים שישי  -אחד
נוכל להבין היטב את המסר
הנתון הכמותי ,
וההיסטוריוגרפי של פלדמן ,
האידיולוגי
התמונה המעוותת  ,לדעתו  ,על
שביקש לאזן את
 הרומי  .הפר -יחסי יהודים וגויים בעולם היווני
התפוצה ההלניסטית -
קים הנוגעים ליהודי
את רוב הספר  ,והם עשירים
הרומית מחזיקים

דיונים בעניינים שונים לפי טעמו של

המחבר .

לעניות דעתי  ,ראוי היה להרחיב את היריעה

בסוגייה זו  ,ולו רק מהסיבה כי מלומדים רבים
טענו ששנאת ישראל בעולם היווני והרומי
בעיקר מתוקפנותם ומכיבושיהם של

נבעה

החשמונאים  ,מביעור עבודה זרה  ,מגילויים

תוקפניים של קנאות דתית ומדינית ועוד ; צבי
יעבץ יצא לאחרונה בביקורת נוקבת וצודקת
נגד החוקר הגרמני כריסטיאן האביכט בסוגייה

זו ' .

נקל להוכיח כי לפחות חלק מהחוקרים

בחומר מגוון למדי

חמישי )

מוקדש לגילויי חוסר הסו -

הפרק השלישי

ולעמדת השלטונות של

שהחזיקו בדעה זו הודרכו על  -ידי שיקולים
אפולוגטיים  ,אשר במקרים מסוימים נועדו ככל

הממלכות ההלניסטיות

שית .

מסיבות אלה הם גוללו את האחריות

לגילויי האיבה נגד היהודים על היהודים עצמם ,
שהיו

תוקפניים

וקיצוניים

ביחסם

לעולם

הפגאני  .תיאוריה כזו יכולה לסבר את האוזן
המודרנית גם היום  ,בפרט אם מציירים את
התוקפנות הזו כלהט דתי פונדמנטליסטי  .הפרק
השני  ,הנושא את הכותרת ' כוחה של היהדות
בתפוצה ' משמש אכסניה למיגוון נושאים רחב

למדי  ,כגון  :הארגון הקהילתי של יהודי התפו -
ל

בני" ""

מית  .לעתים נגרר

ושני לגילויי

.

בלנות כלפי היהודים

הנראה לכסות על ' ערוותם ' האנטישמית האי -

4

צות  ,השפעת התרבות
טמיעה והתבוללות  ,חינוך
ותרבותם  ,גילויי
קשר ביניהם  ,אך פלדמן כרך
ועוד  .לכאורה אין
להוכיח את רב  -גוניותה של
אותם יחד כדי
 ,שמצד אחד שמרה בדרך כלל
יהדות התפוצות

ושל האימפריה הרו -

פלדמן להשלכות היסטוריות
 ,דבר שבא לידי ביטוי גם

מודרניות בנושא זה
ובהגדרות ( ראה למשל עמ ' . 96 , 88 , 86
במינוח
התלהבותו היתרה מהדעה שיהו -
ועוד )  .בגלל
להתערות בחברה היוונית הוא נטה
דים ביקשו
מהמשמעות הנובעת מצורת
להמעיט קצת
הקהילות  ,כמו למשל
הארגון הבדלני של
באלכסנדריה וקהילות גדולות אחרות
הקהילה
 רומית  ,והעלה ספק אםבתפוצה ההלניסטית
ארגונן הסטנדרטית היתה אומנם ה ' פו -
צורת

5ךנן :הןי

 יהודים וגויים: עם השפר
support

) ח15

.  )עJewish politeuma (with

דעה זו אינה עולה בקנה אחד

4

. דופן

חריג יוצא

known תו

 מה גם שאין היא, עם הרווח והמקובל בעניין זה

Berenice  תוCyrenaica from the time of

- עומדת במבחן הביקורת של המקורות המפור

Augustus , and there are indications that

די להצביע על ממצאי

the Jewish communities  תוother cities of

המחקר המעולה והמקיף של פרופ ' אדית מרי

that province also formed politeumata .

בגלל

Even  תוPalestine the Jewish minority תו

חשיבות דבריה בסוגייה זו אצטט קטע שיבהיר

Caesarea see

' וע

the technical name used )

10

15

have constituted

8

politeuma , and the same may have been
the case with the Jews

8)

Leontopolis תו

Egypt .  תוvlew of these examples ,

probalile safe

10 assume that 8

11

15

politeuma

5

. לכך

שים הנוגעים

. סמולווד כדי להגיע למסקנה הפוכה

politeuma

: העניין

ן

was

את

מעט

recognized , formally constituted corpo
ration

of aliens

domicile תו

8

enjoing

the

right

of

foreign city and forming

8

CIVIC body ,

8

separate , semi-autonomous

city within

811 Jewish communities of any size  תוthe

00)

להמעיט

internal affairs as 8 תethnic תט1 ) through

או

לכפור

ביקש

צוקרמן

ast

,

the

officials distinct

שהיו להן השלכות על מעמדם

those of

 ופלדמן שותף, המשפטי והמדיני של חבריהן

8

11

had

ovvn

nstitution and administered  אוown

 מה גם שהוא, מקיומן של פוליטאומות יהודיות
כפר בדעה

city ;

א5

was the standard ע011ח081 organization of

and independent of

host city . . Politeumata were

regular feature of Hellenistic cities and

 לעניות דעתי הסתייגות.  מה לעמדה זו- במידת

the Jews of the Diaspora could easily be

זו אינה עומדת במבחן הפשוט של הגדרת אחת

fitted

ממערכות החוקים היסודיות הקיימות במצרים

official standing תו

מערכת האמורה

being

vb

- 01 - LTLKOL
O

ol

-

באזרחי~ פולייס יווניות וחברי פוליטאומות גם

1ת10

this

pattern

integrated

and

8ת

enJoy

gentile cities whithout

] זת0

their

life

and

~

זיקתם של

7

. ) ' האזרחיים

' החוקים

יחד ( קרי

יהודים רבים במצרים למערכת חוקים זו באה

the

dilemma Of being expected 10 participate

תו

their

religious

observances .

The

למשל לידי ביטוי ברור בתעודה משנת

Alexandrian situation was by ת0 rneans

- לפסה " נ מהקהילה היהודית של ארסינואה

ueque . Josephus says that the position of

226

הוא הדין בעדויותיו של
] אלכסנדריה

8

. קרוקודילופוליס

פילון על ' השותפות [ של יהודי

 ףVsTouaia wo

lTLKev )

' בזכויות אזרחיות

~
שבאה לידי ביטוי ברור
 שותפות, ( 5 lKaKaleV

370 , 406 , 5 14

. 226 - 225
עגן

therfore without being faced with

'  עמ, שם

,  יהודי מצרים ההלניסטית והרומית, א ' כשר

עיין

the

Jews

תו

Antioch ,

Ephesus

was parallel

throughout the rest of

10 that of the

Sardis

there

'
Alexandrian Jews
15

specific

and for

evidence

 ם. Zuckerman , '' Hellenistic; ,
Jews .
 )עReconsideration ,

the

'and

and

Scripta

Classica Israelica , 8 - 9 ) 1985 - 1988 ( ,  קק. 171 -

'  הע, 40 '  עמ,  אביב תשל " ט- תל

185

ף6 .  ן, corpus Papyrorum

E . M. Smallwood , The Jews Under Roman

Judaicarum , Cambridge Mass . , 1 ) 1975 ( ,

Rule Leiden ן9812 ,  קק. 139 , 141 , 196 )  ת. 58 ( ,

א0 . 19

224 - 250 , 274 , 285 , 359 - 361 , 364 , 366 , 369 -

. 13
י7 .

Tcherikover

,

.

ן0

אריה כשר

בדיני עונשין  ,שהרי יהודים היו זכאים לעונשי
אזרחים ' (  11ז

מלקות ' כמו בני חורין וכמו
11סק זש

"

"

1ז011

011ק זש1ק08ט18

KUi

"

"

"

) 9-

"

מורקו אנגרס היה ראשון שאף הרחיק לכת
בקביעה נחרצת למדי כי ' בתחומי העיר אלכס -

נדריה היו למעשה שתי ערים חופשיות ' ( תו
territorio urbis Pdexandreae utique duas

cjvjtates liberas fuisse

בעדות הנודעת של

lo

המוצאת חיזוק גם

סטרבון  .יי

בעקבותיו הלכו

עוד מלומדים רבים  ,ותקצר היריעה כאן למנות
את

כולם .

ראוי לציין בהקשר זה את עדותו

הנזכרת של סטרבון המלמדת על הסדרים
ארגוניים שווים באלכסנדריה ובקיריני  ,מה גם
שהקיסר קלאודיוס פרסם בזמנו
מפריה

הרומית 2 ,י

האדיקט

האלכסנדרוני ' .

מוכיחה זאת בכירור ,

!

4ן

המעשיות .

בחשיפת חלקו של אספסוף עירוני בהתנכלויות
אלימות נגד היהודים בעיר הלניסטית  ,והדוגמה
הקלאסית היא כמובן אלכסנדריה של

על  -פי

מתכונת

מהשלכות היסטוריות של פרשיות מאוחרות על
המקרה

אלא

בצורה קולעת ומאלפת  .כך למשל בקשר לפר -
עות של האספסוף האלכסנדרוני בימי הקיסר
קליגולה

( 38

לספירה )

הוא

נזקק

לדימוי

המוצלח של פרעות חמלניצקי  ,שגם בהן מילא
האספסוף תפקיד
הפרק

מרכזי .
מוקדש

החמישי

לניתוח

הדעות

הקדומות נגד היהודים שרווחו בחוגי האינטלי -

גנציה של החברה

היוונית  -הרומית .

גם כאן

פרשת הצלם בדואר

שכן שני האדיקטים

מינוח מודרני ( כמו למשל ' השאלה היהודית ' ,

הללו שימשו אסמכתות משפטיות מחייבות

עמ '

שהנחו את פטרוניוס הנציב הרומאי בסוריה  .גם

אנשי האינטליגנציה

פילון האלכסנדרוני הדגיש את המודל האלכס -

הי " ט וראשית המאה הנוכחית ( שטלין  ,וילקן

התיירא ממדיניות פלאקוס הנציב הרומי של
מצרים ,

5ן

הפרק

9

וממדיניות הקיסר קליגולה 6 .י
הרביעי

מוקדש

לחשיפת

ראה  :נגד פלאקוס ,
]  ; 37עיין  :כשר ( לעיל  ,הערה

הדעות

 ; 80 - 78 , 53המשלחת

הנ " ל אצל ס ' דניאל נטף

מחטיאה את המטרה כי הרקע האידאולוגי

לגאיוס ,

מיות היה שונה לחלוטין  ,שלא לדבר על הרקע

10

עמ '
11

 . 150 , 40 - 39על סוגייה זו וברוח דעת סמולווד  ,עיין
עוד

:

 -טרק

the

ת]

Hengel ,

4 .א

"

188 ,

 .קק

1989 ,

 theת ! Hegermann , 'The Diaspora

 . 158 - 161 ; P . R .קק
Communities
Ada

"

"

  . 1671 ] , 255עע 1991 ,(  . 2 , 11 - 15תם ) 257

יעוד .

~

Trebilco ,

1 -bridgeם08

( 051ג8ז0ז 06ערק

; ! 92 ]] .

Hellenistic Age ' , 161
Jew sh

כאילו היה שליט של מדינה עומדת כרשות עצמה '

Judaism ,

11 .

Minor ,

154

ואילך .

ראה אצל יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,יד ,
( בתרגומו של א '  ' : ( ul wמאלכסנדריה העיר
117

~
~
ומשגיח על חוזים
דין
המושל בעם ופוסק בענייני

, (Jambridge History of

Cambridge

.

)ן

 .ק  . 5 . 54 ) 1926 ( ,א ; עיין עוד בהרחבה  ,שם ,

בשביל העם הזה  .בראשם הועמד
הופרש חלק גדול
~
ח2ק ע8ם ) ,
aOT V
)
גם שליט  -עם משלהם

Maccabaean
Judaism
and
Period
Hellenism
'

11

Engers , ' ftOAITEYMA ' , Ainemosyne ,
159

פילון האלכסנד -

' The Interpretation of

הגרמנית מסוף

המאה

וילריך ודומיהם )  ,אולם במקרה זה האנלוגיה

 , ) 7עמ '  212ואילך ; .

( עורכת ) ,

) 123

אלא גם בהשוואות לדעותיהם של

שהנחה את האינטליגנציה הגרמנית לאנטיש -

רוני  ,כתבים  ,ירושלים תשמ " ו  ,כרך ראשון  ,עמ ' , 33

16

הנדון ,

שהפעם

נעשה הדבר

נזקק לפרוייקציות היסטוריות  ,ולא רק של

נדרוני לגבי שאר קהילות התפוצה  ,כאשר

)

מצרים .

אמנם גם במקרה זה הדיון של פלדמן אינו נקי

(  41לספירה )

אדיקט אויקומני בעניין זכויות היהודים באי -
שנערך

הקדומות העממיות נגד היהודים ותוצאותיהן

חשיבותו של הפרק נעוצה בעיקר

12
13
14
!5

קדמוניות  ,יט ,
שם ,

. 285 - 280

שם ,

. 312 - 300

נגד פלאקוס ,

"

"1

. 291 - 286

43

ואילך .

המשלחת לגאיוס ,

. 371

81ז011ן

av

. ) 11

עם הספר  :יהודים וגויים

החברתי  .דיון מאלף ושנון הוקדש להאשמת

זה בשאלה הנוקבת אם נקטו היהודים בפעולות

לאו .

היהודים בשנאת הבריות ( מיזנתרופיה ) ולתשו -

מיסיונריות אם

בותיהם הפולמיות והאפולוגטיות של אנשי

יסודי בעצם ההתחבטות באותה שאלה  ,כיוון

הרוח היהודיים נגדה  .זהו לטעמי אחד הפרקים

ש ' מיסיונריות ' זרה מיסודה לרוח היהדות  ,ויש

החשובים במחקרו של פלדמן אם לא החשוב

להבדיל ולהבחין היטב בינה לבין תעמולה

לעניות דעתי  ,יש פגם

היהודית .

חשיבות

ביותר  ,בעיקר בזכות חשיפתה וניתוחה הדק -

ספרותית בשבח האמונה

דקני של התגובה היהודית  .למיטב ידיעתי טרם

מחקרו של פלדמן בנושא הגיור היא בחשיפת

נעשה מחקר שיטתי על הפולמיקה והאפולוג -

גורמי התופעה וסיבותיה  ,צורותיה והיקפה

טיקה של היהודים בסוגייה זו  ,כך שניתן לראות

מבחינה גיאוגראפית  .ההשגה היחידה שיש לי

במחקרו של פלדמן פריצת דרך חשובה ומקו -

בנושא זה אמורה ביחס לדעתו על הגיור הכפוי

רית  .עיקר תשומת לבו הוקדשה לחיבוריו של

בתקופה החשמונאית  ,תופעה שעומדת בניגוד

יוסף בן  -מתתיהו ( ' קדמוניות היהודים ' ו ' נגד

גמור למסורת ישראל  ,ולעניות דעתי גם אינה

אפיון ' ) ,

הגם שהוא חשף רבדים קדומים יותר

עומדת במבחן הביקורת ההיסטוריוגרפית .

7ן

בכתבי פילון האלכסנדרוני למשל  .דיונים מקי -

הפרק העשירי דן בבעיה הסבוכה של יראי

פים ומעמיקים גם יחד מוצעים על -ידי פלדמן

האלוהים  ,כפי שהיא משתקפת בעדויות ספרו -

נם בעניין השתקפותה של התיאולוגיה היהו -

תיות עתיקות למיניהן ובממצאים הארכאולו -

דית  ,קרי האמונה המונותאיסטית והשלכותיה

גיים .

העדויות הראשונות מהוות קשת רחבה

היווניים -

ומגוונת של מקורות  ,כמו  :חיבורי סופרים פגא -

הרומיים ובמקום שתופסים בכתביהם מנהג

נים  ,יצירות יהודיות ( כתבי פילון ויוסף בן -

באלה .

מתתיהו  ,ספרים חיצוניים ופסוידו  -אפיגרפיים

הפרק השישי פותח סדרה של שלושה

ומקורות תלמודיים ) וכן כתבים נוצריים ( הברית

הפילוסופיות ,

המשכילים

בכתבי

המילה  ,השבת  ,דיני המאכלות וכיוצא

פרקים הסוקרים ומנתחים את גורמי ההערצה

החדשה

ליהדות וליהודים בעולם היווני  -הרומי  ,בגין
פרק

רוסים  ,בעיקר מאז המאה השלישית לספירה ,

המסורות על קדמות העם היהודי

-

וכתבי

אבות

הכנסיה ) .

הארכאולוגיים כוללים שפע שלכתובות ופפי -

הממצאים

שישי ; בגין תכונותיהם התרומיות של היהודים ,

מכל רחבי האימפריה הרומית ובעיקר מרומא ,

כמו חכמה  ,אומץ לב  ,ריסון עצמי שאיפה

מאסיה הקטנה וממצרים  .דיון מיוחד מוקדש

ובגין

שבאסיה

לצדק  ,יראת שמים

-

פרק שביעי

;

מנהיגותו האידאלית של המחוקק משה -

כאמור

לממצאים

מאפרודיסיאס

הקטנה .

פרק שמיני  .בפרקים אלה ביקש פלדמן לחשוף

הפרק האחד  -עשר  ,שהוא האחרון בספרו

שהוא מכנה ' רמאות פרו -

של פלדמן  ,דן בתופעת הגיור כמאות השלי -

ככל שניתן מה

יהודיות ' בכתבי שונאי ישראל
הפרק

מוקדש

התשיעי

מושבעים .
מעיקרו

לדיון

שית  -החמישית לספירה  ,כלומר בתקופת הזי -
נוק הגדולה של הדת הנוצרית  ,שהפכה בסופו

בהצלחת הגיור בתקופה ההלניסטית ובתקופה

של דבר לדת השלטת  .אחת המסקנות החשו -

הרומית המוקדמת  .פלדמן מרבה לדון בהקשר

בות העולות מהדיון בפרק זה היא שההשפעה
הגדולה

17

בדבר פרטים ראה

ירושלים

:

א ' כשר  ,אדום  ,ערב וישראל ,

 , 1988עמ ' 50

ואילך ,

78

ואילך .

של היהדות בעולם הפגאני בעידן

ההיא הכשירה את הקרקע וגם סללה במידה
רבה את הדרך לנצחון הנצרות ולהפיכתה לדת

37

אריה כשר
seem

 the wholeמס

המדינה  .הדיונים המעמיקים של פלדמן בפרק

10

זה חושפים את הצורך להוסיף ולחקור את יחסי

' the anclent period

היהדות והנצרות בתקופה ההיא  ,כיוון שהדבר
עשוי להבהיר את יסודות האנטישמיות הנוצ -
רית שהונחלה לדורות

)0

0 ) ,מ

would

Jews

apply

הספר נחתם ברשימה ביבליוגרפית מפורטת

ועדכנית .

פלדמן כבר קנה כידוע את עולמו

בתחום זה בהציעו לקורא את קובצי הביבליו -

הבאים .

פרק הסיכום מנסה להציע מבט כולל על

גרפיות המוערות והמוארות ביותר לכתבי יוסף

יחסי יהודים ונוכרים בתקופה ההלניסטית -

בן  -מתתיהו .

רומית  ,על השפעות הגומלין ביניהם  ,המאב-

מעלה תרומה משמעותית לחקר יחסי יהודים

הרשימה הנספחת למחקר הזה

קים  ,הוויכוחים  ,גילויי הסובלנות מזה וגילויי

ונוכרים בעידן ההלניסטי והרומי  .פלדמן צירף

האיבה והאלימות מזה  ,אנטישמיות מחד גיסא

לספרו גם תשעה מפתחות מועילים המוקדשים

ופילושמיות מאידך גיסא  ,טמיעה והתבוללות

לסוגי המקורות המטופלים במחקרו  ,והוסיף

לעומת גיור ויראת אלוהים  .פלדמן מסיים את

עליהם מפתח לשמות ולנושאים  ,מפתח למקו -

מחקרו בהבעת גאווה על כוחה של היהדות

מות גיאוגרפיים  ,מפתח למילים יווניות  ,רומיות

בעת העתיקה לא רק לשרוד  ,אלא גם להשפיע

המודרנים .

על

חוגים

רחבים

בחברה

היוונית  -הרומית

ולהנחיל להם את ערכיה  .המשפט האחרון של
פלדמן ראוי לציטוט
highligh

 short , the lachry - :ת' 1

mose theory of Jewish history ,

the weakness and suffering of the

38

8ת) 1

ועבריות ומפתח לשמות החוקרים

פוריותו המחקרית של פלדמן מתגלה בספרו זה
בצורה מאלפת ביותר  ,ולא נותר לי אלא לברכו
ביבול מהקרי נוסף

שיחכים את הלומדים

והחוקרים של ההיסטוריה של עמנו בתקופה

ההלניסטית  -הרומית .

tA

ניצורה של ארץ  -ישראל במאה הרביעית

:

ההיבט הרעיוני
עודר עיר  -שי

Jerusalem and the 1 oly

P . W . L . Walker , Holy city Eoly Places? Christian

titudes

!0

~

 .קק 438

זה למעלה

+

) (  the Fourth Century , Oxford 1990 , 1חland /

משני עשורים שב וניעור העיון

הנוצריה

באמצעות תרגומים  ,פרשנות ומבואות חדשים

לארץ  -ישראל ובהתפתחות מעמדן של ארץ -

ובלוויית

לקסיקונים

בראשית תולדותיה

ישראל וירושלים בפרט כמוקד להתעניינות

גאוגרפיים  -היסטוריים של המקומות הקדושים

הנוצרית .

של הצליינות

המקומיים 3בפני קהל קוראים נרחב יותר  .זאת

בגל זה של המחקר  ,שההל בראשית

]

שנות השבעים  ,ניכרים שני ערוצים  ,שהתפתחו
כמעט

במקביל :

כולל את

האחד

הצעתם

המחודשת של חיבורי הצליינים  -בעיקר מן
המערב

1

 -ושל

הלטיני2

מחזורי

התפילה

ושלל המסורות

אודותיהם .

4

בולטים במיוחד

של הצליינות הנוצרית הקדומה לארץ  -ישראל

והגורמים

שעיצבוה .

5

העריו

האחר

-

שהתפתח כאמור במקביל  ,אולם חותמו ניכר

ניתן לנמר שעד לאותה עת ניזונו הכול  -לפחות

: 1950

עזר

מספר חיבורים מונוגרפיים שבמרכזם הריאליה

אות ופרשנות מאת אורה לימור ובכך  ,יש לקוות ,

בשאלות הקשורות לתנועת הצליינות  -מפירות
מחקרו המקיף של ברנרד קטינג שפורסם בשנת

כלי

חשובים ,

ייפתחו חיבורים אלו גם בפני הקורא
3

העברי .

בעיקר הלקטיונר הארמני של כנסיית ירושלים ,

511118 , Peregrinatio Religiosa :ן 8 .

שנתחבר במחצית הראשונה של המאה החמישים,

Waleahrten

4.

,

der Antike und das PilgerM

"

)

ראה :

36 . 2 ( ,

w19
esen
der

codex

armenlen

~ (Po

; 35 . 1

1 - 11

12

Renoux ,

722 ,

!

Jeiusalem

~

2

בקטגוריה זו בולטת תרומתו הייחודית של ג ' והן
וילקינסון ,

ראה :

Jerusalem

Wilkinson ,

.נ

Turnhout 1969 - 1971
4

Pilgrims before Ihe Crusades, Warminster

ראה ה  Gazetteer -שפרסם וילקינסון בחלקוהשני
של חיבורו  ,צל " נים לירושלים ( לעיל  ,הערה . )2

; 1977

וראה הלקסיקון המפורט הכולל את המזרח הנוצרי

ובסדרה של מאמרים נוספים  .בין החיבו -

כולו שפרסם מרוול בחלק השני של חיבורו  .ץ

רים הצלייניים הקדומים תופס יומנה של אגריה

Maraval , Lieux saints er pe'lerinages d' O -

Jerusalem
19812

.

Iiavels ,

Egeria 's

idem ,

מקום מיוחד והוא אף זכה למהדורה ביקורתית
חדשה

בצירוף

מבוא ,

מאת פייר מראבל -

פירוש

ותרגום

לצרפתית

rient, Paris 1985
5

מחקרים בולטים בקטגוריה זו ראה E . D . Hunt , :

. ] 982

 the Later Romanחן Holy Land Pilgrimage

יומן זה עומד במרכזם של עיונים חדשים זה

 372 - 4 0 ,ל2ג  ; Empireמרוול

 . Maravalץ  ,פריס

למעלה מעשור  .חיבור זה וחיבורי צליינים אחרים

עומדים לראות אור בתרגום לעברית ובלוויית מבו -

Oxford 1982
( לעיל  ,הערה

. )4

"
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יותר למן אמצע שנות השמונים

עוסק

ישראלים מרכזיים מן המאה הרביעית לגבי

במרכיבים הרעיוניים  -התאולו  -גיים של היחס

הקדושים

לאוץ  -ישראל

התפתחותם .
של

מעלתם

הרוחנית

ובתולדות

במחקרים אלו כלולים בירוריהם

זה  ,המבססים את תיאור ניצורה של אשל -

האנתרופולוגיים

ישראל על רשמיהם של צליינים  ,על מסורות

שהנחו את קביעתם של מועדים

קדושה  ,על אגדות ועל מחזורי התפילה שנוצרו

הנוצרית

בתודעה

הרעיוניים ,

6

שונים בלוח הליטורגי שהחל להתגבש בכנסיית

בה  ,מציג המחבר את עולמם הרוחני של

הרביעית .

הכנסייתי

ירושלים במחצית השנייה של המאה

לצד אלו הוארו לראשונה ובאורח מעמיק חול -

דוחיו של הפולמוס הנוצרי  -היהודי בהקשר
לתמורה

שנתחוללה

בימיו

בירושלים

דמויות

מפתח

המימסד

מקרב

המקומי שהשפעתם על עיצוב היחס לארץ

הקודש באותו עידן פורמטיוי היתה

מכרעת .

הספר נחלק לשלושה חלקים  .החלק הרא -

של

הקיסר קונסטנטינוס וגלגוליו של אותו פולמוס

שון ( עמ '

) 130 - 1

פותח בסקירה קצרה של

במיתוס שהתפתח סביב דמותו של קיסר זה

תולדות ארץ  -ישראל הנוצרית עד למאה הרבי -

מסורת מרכזית שהזינה אותו

עית והצליינות אליה  .לאחר מכן מציג המחבר

פולמוס ובה בשעה שימשה כאבן פינה בגי -

את הביוגרפיה התאולוגית של שני האישים

בושה של התודעה הנוצרית בעניין ירושלים

שבהגותם עוסק החיבור ,

פמפילי ,

היא האגדה המפורסמת על גילוי הצלב בירוש -

קיסריה

בימי  -הביניים .

7

קונסטנטינוס .

לים בידי הלנה  ,אמו של הקיסר

בישוף

( 260

לערך 339 -

ירושלים

( 315

אגדה זו על נוסחיה השונים  ,נסיבות לידתה

ומתמקד

בהשקפותיהם

ותפוצתה בספרות ימי  -הביניים זכו אף הם

המקומות

הקדושים .

בנוסף לכך נערכו

החלק

נסיונות מקיפים בבחינת דרכי התפתחותה של

) 308 - 133

מחודשת .

לאחרונה להארה

התודעה

.8

ההיסטורית הנוצרית בעניין ארן -

אוסביוס
לספירה ) ,

לערך 386 -

וקירילוס ,
לספירה ) ,

המנוגדות

השני והעיקרי של

בסוגיית

החיבור ( עמ '

מוקדש לעיון מפורט ביחסם של

אבות הכנסייה הללולמקומות הקדושים

באוץ .

ישראל  ,כמו גם שורשיו של המונח ' אוץ

אולם בניגוד מה למה שעשוי להשתמע מכותר

נדבך מרכזי

הספר הרי שרוב מנינו ובנינו של החיבור עוסק

בנסיונות אלו הוא חיבורו של ווקר העומד

בירושלים ובסביבתה הקרובה כפי שניתן להי -

הקודש ' על גלגוליו

במרכזה של סקירה

הקדומים .

9

זו .

ווכח מן הפירוט הבא של פרקי החלק

ספרו של ווקר מביא לראשונה בפני הקורא
של

אבות

כנסייה

אוץ -

את

השקפותיהם

6

בולט במיוחד הוא מחקרו המקורי של סמית  ,ראה

:

הגליל

8

4

7

 Ritual , Chicago 1987 , chap .א,

the

ח1

' Ecclesia and Synagoga

Linder ,

) .ע

' ירושלים בין

יהדות לנצרות בימי הביניים '  ,קתדרה  ( 11 ,ניסן
תשל " ט ) ,

עטו

עמ '

119 - 109

בית  -לחם
, ) 234 - 199

גבעת

 .ען 3 .

ראה למשל Drijvers , Helena Augusta : :
The Mother- of Constantine rhe Grea and the

ow the
10

Revue Belge de philologie er d'histoire , 54
1019 - ] 060

השני :

( עמ '

Legend of Her Finding of the Tkue cross ,

Medieval Myth of Constantine the Great ' ,

 .קק  ; ) 1976 ( ,הנ " ל ,

( עמ '

, ) 170 - 133

 , ) 198 - 171הר הזיתים ( עמ '

 : . Smith , ro Take Place: Toward 0 Theoryל 3 .

40

של

המקומות

בארצם  .בניגוד לרוב המחקרים שקדמו לחיבור

היסודות

וההיסטוריים

-

וכן מחקרים נוספים מפרי

"

Event

Borgehammer ,

From

Found:

5.
was

; 1992

Leiden

Cross

Holy

Medieval Legend, Stockholm 1991
9

ראה

לאחרונה

Christian

בהרחבה :

נס Palestine

שיו

Wilken ,

R . L.

1101 ( :

(Jalled

Land

History and Thought , New Haven 1992

עם הספר  :ניצורה של ארץ  -ישראל

הגולגותא

הקבר

וכנסיית

הקדוש

( עמ '

הוא הטביע את חותמו על רבות מן ההתפת -

ההפרדה

חויות הפוליטיות בכנסייה  ,והיה מעורב באורח

הקיימת בבותר היא כמדומה מלאכותית למדי ,

בולט בוויכוחים הדוגמטיים המרים שהתפתחו

מה גם שנעדר ממנה עיון בפרשת ממרא ובבניין

בקרבה עוד קודם לכינוסה של ועידת ניקאה

) 281 - 235

והר ציון ( עמ '

. ) 308 - 282

הכנסייה במקום  .פרשה זו זוכה רק לשני אזכו -
רים קצרים ( עמ '

, 107

 , 276הערה

בחלקו האחרון של הספר ( עמ '

בשנת

. ) 141

325

ובאורח בולט יותר

הענפה

יצירתו

לאחריה .
הפרשנית

האפולוגטית ,

) 405 - 311

ובעיקר ההיסטוריוגרפית משקפת את התמורה

יותר ההתמקדות בעינינה של

שחלה בהוויה הנוצרית ואת התמורה שחלה

ירושלים שכן במהלכו שב ווקר לדון ביחסם

בגורלם של הנוצרים במהלך העשורים הראשו -

הכולל של אוסביוס וקירילוס לעיר זו  .את הספר

נים של המאה הרביעית בעברם ממציאות של

אף

מודגשת

חותמות שתי רשימות של חיבורי אבות הכנ -

סייה הללו  ,ערוכות בסדר

כרונולוגי :

כת נרדפת לזה של הנהגה

רשימה

ביבליוגרפית  ,מפתח מקורות מפורט ומפתח

בעוד

עניינים  ,שמות ומקומות  ,בלתי מספק .

אוסביוס וקירילוס בסוגיית המקומות הקדושים
וירושלים בדרך של מעין עימות חי

וישיר .

רושם אותו הוא יוצר באורח מלאכותי באמצ -

, )%

ובצדק  ,כי

אוסביוס ,

פעילותו

ווקר קובע בהקדמתו ( עמ '

הפוליטית  -הכנסייתית

ווקר מציג את השקפותיהם הקוטביות של

שלטת .

של

תולדותיו

0ן

הדוגמטיות

ועמדותיו

והאפולוגטיות זכו להארה ניכרת במחקרים
רבים ומגוונים ,

] ן

הרי שיחסו אל ארצו ומקומו

בתקופה כה דרמטית נותרו עלומים למדי ולא
זכו לעיון

ממוקד .

עות הצגת דעותיהם זו מול זו כשהוא מחליף

נשואו השני של המחקר  ,קירילוס בישוף

לא פעם בין הדוברים  .עימות מעין זה  ,אין צריך

ירושלים  ,מייצג  ,כהגדרתו של ווקר  ,עמדה של

לומר  ,לא יכול היה להתקיים על  -פי תקופת
פעילותם של השניים  ,וספק בעיני אם היתה לו
אחיזה בתודעתם

של בני התקופה  .הצגתו

' צליין מטיף '
הכנסייתי

;

אף הוא דמות בולטת בממסד

המקומי

בדור

שלאחר

ראשית

הגשמתה של ' תכנית ארץ הקודש ' של קונסטנ -

נועדה אפוא לחדד לעין הקורא את העמדות

סינוס  ,תכנית שבמרכזה ניצבה ירושלים  .עירו

המנוגדות של דמויות כה מרכזיות אלו בחיי

של קירילום עמדה באורח טבעי במרכז הגותו

הכנסיה הארץ  -ישראלית במאה

הרביעית .

התאולוגית ותפיסתו הליטורגית ,

לא בכדי בחר ווקר בשתי דמויות אלו
כנושאי מחקרו  .אוסביוס  ,בישוף קיסריה

( 311

2ן

ועל יסוד

אלה אף תבע עבורה מעמד של בכורה בכנסיית

ארץ  -ישראל .

לספירה )  ,מנהיגה של כנסיית ארץ -

הנחה רווחת היא כי אוסביוס תמך בכל

ישראל בימיו של הקיסר קונסטנטינוס  ,היה מן

מאודו בגל ההתעניינות הנוצרית באוץ  -ישראל ,

תקופתו .

שהלך והתעצם בימי הקיסר קונסטנטינוס  .ווקר

 . Lane Fox , Pagans andא

אלו נתפרשו בדרשותיו לציבור ובעיקר לקטאכטים

לערך 339 -

העסקנים והמנהיגים הבולטים של

]0

ראה

:

(Jhristians ,

 . 586 ff.קק London 1986 ,
! !

ראה

במיוחד T . D . Barnes , (Jonstantine and :

1911 ; idem ,

Cambridge , Mass .

Ihe Roman Empire

 1984חס

"

Eusebius,

Early Christianity and

0ס ] Reprints ) ,

. ( Variorum

זו מספר מאמרים אודות אוסביוס

12

( מועמדים לטבילה )  ,דרשות שלהן היתה השפעה

באסופה

ויצירתו .

ניכרת

על

עיצוב

התודעה

הציבורית

בסוגיית

מעמדה של ירושלים  .קוים לעולמו והשפעתו של
הדרשן הנוצרי במאה הד ' ראה בהערתו של

 .י1

MacMullen ~ The Preacher' s Audience ' , JTS
 . 503 - 511קק 40 ) 1989 ( ,

41
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טוען במבוא לספרו כי אין להנחה זו על מה

לסמוך .

עמדתו של אוסביוס כלפי המקומות

הקדושים בארץ  -ישראל בכלל וכלפי ירושלים

בירושלים

הממוקדת

ובמשמעות תחייתו של

ישו  .שניות זו באה לידי ביטוי ברור בהבדלים

בפרט היעה עמדה מורכבת מאוד  ,רצופה דיל -

שבין דרשתו המפורסמת לרגל חנוכת הבסי -

מות ותלויה באורח ברור בתהליך ההיסטורי

ליקה של כנסיית הקבר הקדוש בירושלים ,

מציאות זו באה לידי ביטוי

בספטמבר  , 335לבין תיאוריו את שהתרחש

ברור ביצירתו  ,שאותה לדברי ווקר  ,ראוי לחלק

בירושלים בחיבור השבח המפורסם ' חיי קונס -

שהתרחש באר

,

.

לשתי תקופות  ,זו שקדמה לשנת

- 325

השנה

שבה החל קונסטנטינוס לגבש ולהגשים את

טנטינוס '  ,בו פאר את דמותו של
התעלמותו

אוסביוס

של

הקיסר .
הצלב

מגילוי

אחריה .

בירושלים נתפרשה בידי זאב רובין כביטוי

חלוקה כרונולוגית זו ביצירותיו של אוסביוס ,

לאיבתו המתעצמת של מנהיגה של כנסיית

תכניתו בארץ  -ישראל  -וזו שבאה

הסמוכה על השינויים המפליגים שחלו בארץ -

קיסריה כלפי כנסיית ירושלים מנהיגה מקריוס

ישראל לאחר שנת  , 325מלווה את המחקר לכל

ויורשו מקסימום וכלפי תביעותיה של כנסייה זו

שאוסביוס

תביעות אלו  ,יש

אורכו

( עמ '

42

ואילך ) .

דומה

להכרה במעמדה המיוחד

;

הצלב ' .

שלאחר אותה שנה  ,ובמיוחד במחצית השניה

להניח  ,נתחזקו אף יותר עם גילוי

של שנות השלושים  ,החל להפנות את תשומת

לעומת זאת פירש הרולד דרייק את שתיקתו של

לבו יותר ויותר לתמורות להן היה עד  .הדבר

אוסביוס

של

עולה לא רק מתכני אמירותיו אלא לא פחות

הקיסר ולמשמעות הפוליטית הכרוכה בה -

מכך מהתעלמותו ומשתיקותיו אשר למציאות
החדשה שהלכה ונתרקמה במיוחד בירושלים
ווקר מכנה אותן
'  ( and silencesעמ '

omissions

. ) 28

' strategic

13

עם קונסטנטינוס 4י העניק תשומת לב מיוחדת
לבחינת התעלמותו ממציאת הצלב בירושלים

13

טענתו

של סטפן הייד כי ווקר כאחרים לפניו נתלים

בעניין זה בראיות מן השתיקה  ,שמהן צומחות

.

השערות גרידא  ,אין בה

ממש .

Antike
[ =JfAQ , und
34 ) 1991
C~ ristentum
 . 205ק ( ,
14

The

ראה
fUr

:

5 . Heid ,
Jahrbuc

*

of the Vita Constantini ' ,

15

ראה :

( 1101

Church

טוון '  . Rubin ,מ2

Sepulchre a
; nd t
! he Conflict between the Sees
Levine

)ש

.

1 . 1.

of Caesarea and Jerusalem ' ,

Jerusalem Cathedra , 11 , Jerusalem

79 - 105

 .קק

' מאקסימוס

1982 ,

בישוף

הנוצרית 6 .י
ווקר  ,המאמץ את פרשנותם ואת מסקנו -

ירושלים

;

לראות בכך משום ביטוי לעמדה תאולוגית
מתמשכת ומקיפה ( עמ '

) 252

החובקת את כלל

יצירתו  .בדברים אלו טמון החידוש העיקרי של

מאבק כנסיות קיסריה וירושלים על הראשוניות
במאה הרביעית '  ,קתדרה ,

41

( תשרי

תשמ " ז ) ,

עמ '

. 42 - 31
the True Cross ' ,
1 - 22

History ,

 .קק

ת0

Drake , ' Eusebius

4 Eccl(esisiastical

. ) 1985 ( ,

H . A.

Journal

לאחרונה הציע סטפן הייד

הסבר אחר לשתיקתו של אוסביוס  .לדבריו מסורות
עממיות שהופצו בידי צליינים תלו את גילוי הצלב

 . 20 - 38קע Philology , 83 ) 1988 ( ,
of the

להפוך את הצלב לסמלה הרשמי של הממלכה

36

Genesis
H . A. Drake ,

fWhat Eusebius Knew :

Classical

כביטוי

להתנגדותו

לתכניתו

ן

תיהם של חוקרים אלו ואחרים  ,מבכר בכל זאת

אכן המחקר החדש אודות אוסביוס וקשריו

*1 :2

ולחילופין
שנתגלה

להתענינותו

בקבר

וכן :

4 . ( ,ש
הנ " ל ,

וכהונתו על רקע

בהלנה אם קונסטנטינוס  ,במסורות כאלו נמנע
אוסביוס להשתמש בחיבורו ' חיי קונסטנטינוס ' ,
ראה

5 . Heid , ' Der Ursprung der Helena - :

Pilgerbetrieb Jerusalems ' , JfAI) ,

 . 41ק 32 ) 1989 ( ,

] ]0

legende

עם הספר  :ניצורה של ארץ  -ישראל

השנים

לערך )  ,עמדה השקפה אנטי  -יהודית מובהקת 7 .י

לא נתערערה משנתו של אוסביוס

לדברי אוסביוס היהודים הם שנזקקו למסגרת

ערעור של ממש  ,אלא שלמן אותה עת ולנוכח

פולחנית המרוכזת במקום קדוש כמו המקדש

מחקרו

של

שלאחר

325

ווקר .

ההתפתחויות

לדבריו

בה

נעשו

במהלך

בהדרגה

שבירושלים .

שינויים .

אולם לכנסייה  ,כך על כל פנים

למעשה מתאר ווקר את אוסביוס של שנות

על  -פי הבשורה ליוחנן  ,לא היה כל צורך בכך

השלושים כאדם המאמץ אט אט את התמורה

( עמ '

יחסו המרוחק ניכר יפה גם

ומנסה לטוות סביב המציאות החדשה אידאו -

בחיבורו ה ' אונומסטיקון '  -ספר שמות המקו -

לוגיה שלא חרגה בהרבה מן הקו שנקט בעשו -

מות בארץ  -ישראל  .חיבור זה  ,שהוא לקסיקון

המסכת הרעיונית החדשה

גאוגרפי  -היסטורי של אתרים מן המקרא והב -

באה לידי ביטוי ברור בהתייחסותו של אוסביוס

ריח החדשה  ,נכתב לבקשת ידידו פאולינוס ,

למפעל הבנייה הקונסטנטיני בבית  -לחם ובי -

בישוף צור  .מידע זה ואחר הביאו לכך שהחי -

רושלים  ,שסביבו גיבש את מושג ' השילוש

בור תוארך לאחרונה לעשור השני או שמא אף

לכך .

רים שקדמו

הקדוש הארצי ' ,

ה ' Triad -בלשונו של

ווקר  ,קרי

, 53

. ) 70 - 57

18

השלישי של המאה הרביעית ,

19

עובדה שיש בה

המולד ( בית  -לחם )  ,התחייה ( כנסיית הקבר

כדי להדגיש את המגמה המיוחסת בזה לאוס -

( עמ '

ביום  .בחיבור זה נהג אוסביוס לעדכן את הידוע

מה היו איפוא אדני השקפתו של

על אתרים שונים מן המקרא והברית החדשה ,

הקדוש )  ,והעלייה לשמים ( הר

. ) 194 - 184

הזיתים )

אוסביוס בסוגיית קדושתה של ארץ

ישראל ?

כבר בפתח חיבורו מדגיש ווקר כי יחסו של

אולם הוא עשה כן במספר מקרים מועט יחסית ,
ודל מכדי לספק את סקרנותו ועניינו של צליין

לארץ  -ישראל .

המידע שבחיבור הוצע

אוסביוס למקומות הקדושים היה ונותר כיחסו

שבא

של פרשן מקרא והיסטוריוגרף ולא של צליין

באורח לקוני  ,ועריכתו על  -פי סדרם של ספרי

אין למצוא בכל כתביו  -אף

המקרא תאמה יותר את היותו כלי עזר להבנת

חסיד ( עמ '

. ) 25

לא במאוחרים שבהם  ,דוגמת ' חיי קונסטנטי -
נוס '  ,שבהם כבר עשה שימוש במונחים כ ' מקום

קדוש ' ובנגזריו  -השקפה המייחסת למקומות
אלו קדושה אימננטית ( עמ '

המקרא .

20

ווקר  ,שעמד על מאפייניו של החי -

בור  ,מיעט משום מה לעשות שימוש בראיות

העולות ממנו לשיטתו ( עמ '

. ) 110 - 109

42

ואילך ) .

ברם  ,לא רק צורכי פולמוס ופרשנות הנתו

ווקר סבור שעוד בחיבוריו האפולוגטיים

את גישת אוסביוס  .ביסוד ראייתו  ,שאת שור -

המוקדמים ניתן להבחין ביחסו המרוחק של

שיה יש לאתר במשנת מורו הרוחני אוריגנס ,

של

ניצבה ההרחקה מן ההגשמה והדגשת חשי -

השקפה זו  ,על  -פי הצגתה בחיבורו האפולוגטי

ההתגלות הרוחנית .

אוסביוס

למקומות

הקדושים .

ביסודה

החשוב ' הוכחת הבשורה ' ( שחובר בשנת
סט

318

יש לציין שווקר מקדיש תשומת לב ניכרת לפול -

בותה של התגלות הלונוס ,

אוסביוס העניק ערך משני בלבד לפרק ההי -

20

מוסו של אוסביוס עם היהודים בעניין ירושלים
והמקומות
, 373 - 371

הקדושים

ועוד) .

( עמ '

,8

141 - 140י

ניכרת על עיצוב גישתו התאולוגית בסוגיה

על  -פי יוחנן ד ,

זו .

כא  -כג .

18

הבשורה

19

תיארוך זה של החיבור בלוויית הנמקות משכנעות
הציע לאחרונה 4 . Louth , Journal of Theo -

-

 . 118קק logical Studies ] = 715 [ , 41 ) 1990 ( ,

122

ט-חש Groh , 'The Onomastikon of Eusebius

E. A.

, 290

עם זאת אין לפולמוס זה השפעה

על

מגמתו של החיבור ראה לאחרונה

:

D . E.

,,

Palestine ~ ,

of Christian

ט1) 15

the

 ,לב  Studia Patristica , 373ין 6 .ף ) Livingstone

 . 23 - 32קק  . Kalamazoo 1985 ,על מקצת הבעיות
הכרוכות בתיאורי המקומות שבברית החדשה עמד
כבר לפני עשרות שנים ע " צ מלמד  ' ,האונומסטיקון

של אוסביוס '  ,תרבתן  ,ג ( תרצ " ג )  ,עמ '

. 269 - 266

4 :1

עודד עיר  -שי

בחייו של המושיע .

למקומות הקדושים באוץ  -ישראל בדעת הקהל

התגלותו של ישו עלי אדמות ופרשת צליבתו

הנוצרית למאה

יש אמנם להטיל

נתפסו כהתגלות נוספת בשרשרת ההתגלויות

ספק רב בקביעתה מרחיקת הלכת של טיילור

האלוהיות בהיסטוריה ללא כל ערך ייחודי ( עמ '

שקודם למאה זו לא היה בתודעה הנוצרית יחס

מרתקת במיוחד הדרך שבה

ולאלו הנזכרים

טורי  ,הגשמי ) ( Incarnatio

; 92 - 77

. ) 116 - 94

הרביעית .

מיוחד לאתרים

ן2

המקראיים

מאיר ווקר את השקפתו זו של אוסביוס בהת -

בברית החדשה  ,ולא היתה כל תופעה של

מקום זה היה ונותר משני

יתר על כן

ייחסותו

לגליל .

בחשיבותו בעיני אב הכנסייה  ,וזאת בשל היותו

הערצת קדושים במקומות אלו .

22

לדעתה  ,יש להמעיט בחשיבותם של ביקורי

קודם לאותה עת .

המרחב שבו פעל  -גם אם באמצעות נסים

הנוצרים בארץ

 -מי שהיה האל שהתגשם  .הדגמה לכך היא

של גל הצליינות החסידית היא תולה במסעה

דרכו הנפתלת של אוסביוס בעניין זיהויו של הר

המופתי של הלנה אם קונסטנטינוס לארץ -

התבור כמקום שבו התרחשה הטרנספיגורציה
של ישו ( עמ '

. ) 155 - 145

מבחינתו של אוסביוס

23

ואת ראשיתו

ישראל 24ואת גיבושו של המצע הרעיוני לני -

צורה של הארץ מייחסת טיילור

לבנה הקיסר .

25

שבו פעל ישו המטיף

למרות שקביעות אלו ראויות לסיוג עדיין צריך

והמחנך ולא המקום שבו נאמרו ונתממשו נבו -

לכאורה לומר כי קו פרשת המים בתהליך

בהקשר זה

גיבוש המצע הרעיוני הממוסד לניצורה של

היה

הגליל המקום

אותיו של הלוגוס ( עמ '

. ) 136 - 135

של תולדות הבשורה ניכרה העדפה ברורה

ארץ  -ישראל עובר אכן בימיו של אוסביוס ,

אולם זו ומעמדה המתחזק העיקו

שווקר אף סבור שהיה ממניחי היסוד לאותו

לירושלים .

כאמור על אוסביוס  ,ובמיוחד לאחר שנת
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מעניין לציין כי בחירתו של ווקר באוסביוס

מצע

ומיוזמיו .

מסקנה זו של ווקר ראוי לנו

לאור

הכנסייה

לשפוט

ייסודה

פרשת

של

מקיסריה ובקירילוס מירושלים ובמשנותיהם

כממרא  ,פרשה שווקר מצניעה  .אוסביוס השיח

כדי לשרטט את ראשית טווייתה של מסכת

בה בשלהי ימיו לפי תומו ,

ומתיאורו נחשפת

רעיונית שיטתית סביב המקומות הקדושים

בעליל יזמתו של הקיסר ומגמתו הכוללת לנשל

בארן  -ישראל הנוצרית היא מוצדקת בעלותה

את הפגאנים מאתרי פולחנם ולייסד במקומם

בקנה אחד עם עיקרי מסקנות חיבורה החדש

כנסיות .

של ג ' ואן טיילור על הנוצרים ויחסם למקומות

שכן היא אירעה בשנת

26

פרשה זו לא ללמד על עצמה יצאה ,
326

לערך  ,אלא על כלל

לדעתה  ,אין

תכניתו של הקיסר ועל מניעיה  .לאור זאת  ,ספק

להקדים את ראשית תהליך עיצובו של היחס

אם עלינו לקבל כפשוטה את קביעתו של ווקר

הקדושים עד למאה

21

:

הרביעית .

and the Holy Places

Origins ,

(?hristians

Jewish-Christan

of

,.

 .,בי3 .

Myth

The

 .קק 1990 ,

The

Oxford 1993
22

עיקרו

של

בגאטי וטסטר  ,ראה

44
23

שם ,

24

,

66 - 83

של החיבור נסב סביב הפרכת התאוריה

מבית  -מדרשם

 . ( ,סט )

]) . Ousterhout
Chicago

Land Rlgrimage ' ,
Blessings of

הארכאולוגים
:

25

הפרנציסקנים

ט " לור ( לעיל  ,הערה

סמוכה טיילור על מסקנותיו של פוקס ( לעיל  ,הערה

. ) 10

שם  ,עמ ' . 18 - 1

, ) 20

עמ '

. 306 - 296

בעניין זה

אולם

ראה

ביקורתו

הנחרצת

של

.נ

 . 304 - 306קק  Wilkinson , JTS 45 ) 1944 ( ,וכן

' עמ ' . 318 - 306

שם  ,עמ '

. 308 - 307

טענה מעין זו העלה

Imperial

Helena :

Hollum , ' Hadrian and 51 .

:

בביקורתי העומדת לראות אור ב  84 ) 1944 ( -עז71

K . G.

Travel and the Origins of Christian Holy

26

חיי קונסטנטינוס

, 111

. 52

עם הספר

:

ניצורה של ארץ  -ישראל

כי אוסביוס הוא שניצב מאחורי בניין הכנסיות

גיבוש רעיון ' השילוש הקדוש הארצי ' בניגוד

והוא

לעיר שבה נמצאו שניים מתוך שלושת האתרים

שהציע עבור תכנית זו את מצעה הרעיוני

קרי

בהר

בירושלים ,

הזיתים

ובבית  -לחם

המאחד בין שלוש המערות  /כוכי הקבורה ( עמ '
188

ואילך ) ?

או שמא היתה היזמה כולה פרי

בתכניתו

המרכזיים

קונסטנטינוס ,

של

הפרדה בין השלם לחלק  ,ספק אם יש לו על מה

לסמוך .

אם כן  ,כדברי ווקר ( עמ ' , ) 193 - 192

מחשבתו של הקיסר  ,שביקש לממש את מגמתו

ביקש המטרופוליט של קיסריה לצרף את בית -

לסילוק אתרי הפולחן האליליים בירושלים

לחם ואת כנסייתה הנבנית לאותו שילוש ולנשל

ולטהר את האתר בהר הזיתים

בכך את ירושלים העיר ואת קהילתה מעמדת

ובבית  -לחם

ועדיין

בלעדיות  ,מפני מה טרחה אותה כנסייה להר -

צריך לומר כי ספק אם יש לתלות באורח בלעדי

חיב את גבולה ולכלול את בית  -לחם ואת כנס -

את יסודות המצע הרעיוני לניצורה של ארץ

עבור

מזיקתו למסורות גנוסטיות שדבקו בו

?

ישראל בפעילותו האנטי  -אלילית של קונסטנ -

ייתה

במסכת

הליטורגית

הצליינים הבאים אליה

סינוס  .גיבוש המצע הרעיוני היה מורכב יותר

דומה

שהגותו

שגיבשה

? 27

המאוחרת

אוסביוס

של

והיו לו לבטח שותפים נוספים  ,כך למשל  ,קרוב

מזמנת לפנינו מקרה ברור שבו נצטרפו גחמות

יותר להניח כי היזמה לבניית הכנסייה בהר

פוליטיות מקומיות וקשרים עם בית המלוכה

הזיתים יצאה מן הכנסייה

הירושלמית .

כדי להשפיע על המצע הרעיוני ולנתבו לכיוון

ראוי לציין כי טיעוניו ופרשנותו של ווקר

הרצוי  .לא היה זה בבחינת מאבק עם דעותיו

למסכת הרעיונית המקיפה והנפתלת שטווה

ה ' פטישיסטיות ' של הקיסר  ,שנכנע למגמות

אוסביוס בעניינם של המקומות הקדושים הם

מגשימות ( צלייניות ) בהערצת המקומות הקדו -

אטרקטיוויים מאוד  ,ולו משום שהם מציגים את

שים ( עמ '

דמותו ואת עולמו הרוחני באור שונה מזה לו

של הקיסר באלילות ובאתרי פולחנה הארץ -

הורגלנו לראותו במחקר החדש  .עם זאת  ,עדיין

ישראליים  .להיבט זה  ,שבלט בנאומו המפורסם

האם יחסו של אוסביוס למקומות

הקבר

רב

הסתום .

הקדושים בכלל ולירושלים בפרט גם לאחר

של

אלא שיר הלל למלחמתו

, ) 116 - 111

לרגל

אוסביוס

כנסיית

חנוכת

הקדושת והופיע גם בחיבורו ' חיי קונסטנטי -

נסמך אכן בעיקר על השקפה תאולו -

נוס '  ,נסמכה המסקנה כי במאבק באלילות אין

נסיונו של

לכנסייה הירושלמית תפקיד ייחודי  .לא הצלב

המחבר ליצור הפרדה בין ' אימוצו ' של אתר

כשריד בלעדי וייחודי לסבלו של המושיע אלא

' הקבר הקדוש ' בידי אוסביוס לדחיית ערכה

הקבר הקדוש  ,שהוסתר בידי האליליים למען

 110ואילך )

פולחנם  ,כפי שנהגו גם במקומות אחרים  ,הוא

שנת

325

גיח

צרופה ,

כפי שמציע

ווקר

?

וחשיבותה של העיר ירושלים ( עמ '

הוא קלוש  .פלפול זה בדברי אוסביוס  ,שביסודו

27

מסעה

. 42

של אגריה ,

תיאורה של אגריה את טקס

יום הארבעים שלאחר הפסחא בבית  -לחם ומשם -

28

שעמד על סדר יומו של
 .קק 22 ) 1979 ( ,

,

אוסביום .

Celsus ' , JfA

עותו מעוררים עדיין קשיים  ,ראה לאחרונה  . :ק

קונסטנטינוס ביחסו לפגאנים

 .קק 3 , 109 ) 1991 ( ,ג  ,יDevos , ' Egeriana 111

צורכן .

ראה

369 - 370

המתמשך

נאומו של אוסביוס בעת חנוכת כנסיית הקבר

Greek

הקדוש
כתשובה

קלסוס

בירושלים
מאוחרת
הפגאני ,

בספטמבר שנת
לטענותיו

ראה :

335

המפורסמות

תואר
של

 . 1) . Ehrhardt ,א  .ז 0 .

"

ח~ Eusebius 8

 . 40 - 49ברם יש לציין שמגמותיו האמיתיות של

לאחרונה

בסוגיה :

Pagans ' ,

אינן מבוררות כל

חוליה

נוספת

Errington ,

the

and

,

Malcolm

1.

Constantine

 .קק  , 29 ) 1988 ( ,וש ! עא51ש ~ ו  " 1ם( 2ונ
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עודד עיר  -שי

כללו של דבר  ,נסיונו של ווקר להפריד בין

לחילופין יצרה גיבוי  ,לתביעותיו הנחרצות

הדבקים  ,בין פוליטיקה  ,דברי שבח  ,תהילה

~ הכרה

במעמד הבכורה של כנסייתו בתוך

ארץ  -ישראל .

והיסטוריה לבין תאולוגיה ולהדגיש מאוד את

כנסיית

חשיבותו של המרכיב האחרון על פני האחרים ,
הוא מאולץ למדי ומעט פשטני במציאות המו -

של הקנון השביעי המפורסם מוועידת ניקאה ,

רכבת שבה הגה ופעל

אוסביוס .

המעניק ' מעמד של כבוד ' לכנסיית ירושלים ,

הצגתה של עמדה תאולוגית עקיבה ומקפת

הם עדיין עניין הטעון ראיה של ממש מן

חייבה את ווקר להאירה

המקורות  ,אך העימות בראשית שנות החמישים

ולחדדה מנקודת ראות שונה בתכלית מזו של

של המאה הרביעית בין קירילוס מירושלים

בניגוד לאוסביוס העלה

לאקקיוס בישוף קיסריה  -יורשו של אוסביוס

כזו של אוסביוס

קירילוס

מירושלים .

קירילוס על נס את ערכם הרוחני של המקומות

ולשעבר פטרונו של קירילוס  -הוא עובדה

הקדושים בארץ  -ישראל ויותר מכך את אלו

היסטורית .

בירושלים .
קירילוס

של קירילוס הוא חלקי בלבד  .משום מה הוא

שנתקשרו

לפעילותו

קדושה אימננטית שחשיבותה לבניין האמונה

מתעלם מחיבורים שזיקתם לקירילוס  -גם

רבה  .קירילוס  ,שעל עיקרי משנתו ניתן ללמוד

אם לא הוא עצמו כתבם  -היא למעלה מכל

של

של

מקומות

ישו

30

נסיונו של ווקר להצביע על עיקרי משנתו

בקדושתם

ראה

אלו

מי" ח דרשותיו למועמדים לטבילה  ,העמיד

ספק  ,כגון חמש הדרשות המיסטגוגיות שבהן

במרכז הגותו את התגלותו הגשמית של ישו

אצור חומר חשוב להבהרת עמדותיו של קירי -

עלי אדמות  .הבשורה הטמונה בכך עבור המא -

לוס באשר לסקרמנטים הכנסייתיים ולמקומם

מין והחוויה הדתית שהוא חווה בבואו למקום

בפולחן המקומי  .אולם ווקר מתעלם גם מפר -

שבו התרחשו המאורעות ההיסטוריים בחייו

קים אחרים ביצירתו של קירילוס שהם מוקד -

של המושיע הם הגורם העיקרי המשפיע על

מים בהרבה לדרשות המיסטגוגיות  ,אשר זמנן

נפשו של המאמין ובמיוחד של המתנצר החדש

נקבע לשנות השמונים  .כוונתי לדרשתו האלגו -

את

רית על החולה בבריכת בית חסדא שבירושלים

שנוצרה

דרשה שנשא עוד קודם

( עמ '

. ) 122 - 116

גיבושה

של

29

תפיסה

המסכת

זו

התוותה

הליטורגית

שנרפא בדרך נס ,

ן3

בירושלים תחת חסותו של קירילוס  ,ורשמים

שנתמנה לבישוף ירושלים  ,וכן לאיגרת שכתב

ביומנה

לקיסר קונסטנטיוס השני בעקבות הופעת צלב

מפורטים

ממנה

הביאה

המפורסם ( שחובר בשנים
דומה

46

העימות

בין

אוסביוס

מקיסריה למקריוס מירושלים ונסיבות לידתו

שדווקא

אגריה

384 - 382

לספירה ) .

מתולדותיו של קירילוס ,

. 351

אור בשמי ירושלים באביב שנת

בשני

חיבורים קצרים אלו יש שלל התייחסויות ורמ -

ירושלים .

האיגרת

שווקר מתעלם משום מה מפרקים מרכזיים בהן

זים סמליים לעניינה של

( עמ '  , ) 34 - 31ניתן ללמוד עד כמה סבוכה היא

מאירה באור מיוחד את תפקידה המרכזי של

ההפרדה בין עמדות תאולוגיות לתביעות פולי -

העיר בזירת אחרית הימים של הכנסייה  ,סוגיה

טיות  .דיינו אם נצביע על כך שמרכזיותה של

לקטכטים .

מרכזית

בדרשתו החמש עשרה

ירושלים בהגותו לא שימשה רק לצורכי הטפה

דומה שחשיבותה של ירושלים באחרית הימים

ל992טים או לצליינים  ,אלא הזינה  ,או שמא

העלתה בעיני קירילוס את ערכה של עירו

29

עקרונות אלו משתקפים יפה בדרכי פרשנותו של
קירילוס למקרא  ,אולם על כך אין ווקר מעיר

דבר .

30
31

סוזומנוס  ,הסטוריה כנסייתית ,
הבשורה על  -פי יוחנן ה .

זיו

,

. 25

עם הספר  :ניצורה של ארץ  -ישראל
בהיותה המקום שבו התגשמה ההתגלות הרא -

גורמים עוול למהלכו הרציף של הדיון  .היה

שונה של ישו ובו עתידה להתממש התגלותו

בהחלט מקום לקצר את החיבור  .אף סגנונו

32

הדרשני  -המטיף של הכותב ובעיקר גלישתו

השנייה

( ' הפארוסיה ' ) .

עם זאת אין לשכוח שבמוקד חיבור זה
עומדת הגותו של אוסביוס  ,וזו אכן זוכה לעיון

ומדוקדק .

לאקטואליה ( עמ '
ועוד )

הם בעיני

; % 111 - % 11

, 315

405 - 404

מיותרים .

ווקר עומד יפה על עקרונות

עם כל האמור ראוי ספר זה לכל שבח וראוי

מחשבתם של אוסביוס וקירילוס ועל ' טרמינו -

מחברו להכרת תודה על תרומתו החשובה

הקדושים ' שלהם  ,ומציע

הכנסייתיות

הפורמטיוויות

הקדושים

בארץ  -ישראל

מקיף

המקומות

לוגיית

פירושים והבהרות מקוריים ולרוב משכנעים
לדבריהם ( עמ '

192 - 191

מעניינים

במיוחד ) .

הגישות

להבנת
לשאלת

במאה

המקומות

הרביעית .

כל מחקר עתידי על ארץ -

לעומת זאת הקריאה בספר זה מייגעת מעט ,

ישראל בשלהי העת העתיקה בכלל ועל מקומה

הצורך

בהגות הנוצרית בפרט לא יוכל להתעלם מחי -

בשל

החזרות

המרובות

והמיותרות .

המופגן של ווקר לנתב את הקורא ולכוונו בסבך

בור חשוב

זה .

המקורות ולחזור ולהדגיש בפניו את העיקר
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כעניין

זה ראה

מאמרי :

' The Apparition of
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Jews ,

! ש Limor

the Jews ' , )( .

( 1995

Cyril of Jerusalem and

5 . ( ,נט ) Stroumsa

.ו

)

,

Medieval

.,

and

and

Ancient

Christians

( fortheoming ,

Judaeos :

between

Contra

Polemics

שחרור עבדים ' ממלוכים ' בירושלים העות ' מאנית
עובדיה סלמה

מתח דבר
תופעת העבדות באיסלאם היא עתיקת יומין ומהווה המשך של העבדות בערב הקדם  -איסלאמית

ובמזרח הקדום כולו  .לשיא פריחתה הגיעה העבדות במדינה הממלוכית  ,כאשר צבא העבדים שלה
עמד בפני צבאות המונגולים והצלבנים ויכול להם  .במדינה העות ' מאנית הובילו את האיסלאם
מחיל אל חיל  ,באסיה ובאירופה גם יחד  ,חילות היניצ ' רים והסיפאהים ( הרגלים

שבשיאם שירתו בהם עבדים

בלבד .

כיבוש ארץ  -ישראל ומצרים על  -ידי
המוחלט של

הממלוכים .

והפרשים ) ,

העות ' מאנץק בראשית המאה הט " ז לא הביא לחיסולם

ההיסטוריון המצרי אבן איאס  ,המקונן מרות על מפלתם  ,מספר כי

הסולטאן העות ' מאני עמד במהרה על הטעות החמורה שבמעשה הריגת הממלוכים ונזעק

להפסיקו  .י רק כשלוש מאות שנה לאחר מכן הוכו הממלוכים סופית על  -ידי מוחמד
מוות מתוכננת היטב שטמן להם במצודת קהיר .

ען  ,במלכודת
:,

2

צבא העברים נהנה מיוקרה ומהערכה רבה  ,ואנשיו נמנו עם העילית הפוליטית  -הצבאית
במדינה המוסלמית באשר

היא .

בהקשר זה יש להדגיש כי מושג העבדות ומוסד העבדות

באימפריה העות ' מאנית  ,ובעולם המוסלמי בכלל  ,לא ביטאו מצב של נחיתות ועליבות  .נהפוך

הוא  ,לעתים הדרך המהירה ביותר להגיע לראש הסולם החברתי היתה דרך העבדות דווקא  .יצוין כי
ההלכה המוסלמית ( ה ' שריעה ' ) לא הבדילה בין העבדים לסוגיהם השונים  ,וכללה את כולם  ' ,מן
הווזיר הגדול עד אחרון שוליות המטבח  ,באותה קטגוריה
בתודעת בני המערב  ,למונח

' עבד '

משפטית ' .

3

בניגוד לתפיסה הרווחת

לא נודעה בתודעה המוסלמית ובמציאות היום  -יומית כל

משמעות חברתית אלא משפטית בלבד  .ונדגיש  ,המונח ' עבד ' בא לציין רק את העובדה שאדם
נולד כעבד או נרכש בכסף או נשבה בארצות שמחוץ לעולם המוסלמי ( ' דאר

אל  -חרב ' ) .

אשר על

כן  ,בלא תארים נוספים למילה ' עבד '  ,תארים שיש בהם להעמידנו על מעמדו החברתי של אותו
' עבד '  ,לא ניתן למעשה לדעת אם מדובר בווזיר בממשלה או באחרון

הטבחים .

4

כפי שיתברר מן

הדוגמאות שנביא להלן  ,ה ' ממלוכים ' נשאו במשרות מגוונות ביחידתם  ,לאו דווקא נחותות  .יתרה

*

מאמר זה מבוסס על פרק מספר שאני שוקד על כתיבתו

Jerusalem

Ottoman

.

מן  . SIaves and S/averfתורתי

נתבה לר " ר ררור ואבי מן האוניברסיטה העברית בירושלים  ,אשר קרא את כתב  -היד והעיר הערות חשובות
ומועילות .
48

1

אבן איאס  ,בראיני או  -והיר פי הקאיו אך  -רתור ,ה  ,בולאק

. 1894

שמיר  ,תולדות הערבים במזרח התיכון בעת החדשה  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

2

ש'

3

ד ' ~ אבי  ' ,העבדות באימפריה העות ' מאנית במאה התשע  -עשרה

.

אוניברסיטת תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ ' . 98
4

שם  ,עמ ' . 108 - 96

:

. 40

היבטים חברתיים ומשפטיים '  ,עבודת גמר ,

שחרור עבדים

' ממלוכים '

מכך  ,בהתחשב בעקרונותיה של שיטת הממשל שנהגה אז  ,יש אף להניח שאדונם של אותם
' ממלוכ '

' ממלוכים ' אחמד בכ היה בעצמו

משוחרר שעלה בסולם הפיקוד  ,והפך לאחד מבעלי

המשרות הבכירות במחוז ירושלים .
בירושלים העות ' מאנית אנו פוגשים במאה הט " ז ולאחריה עבדים אנשי צבא המכונים
' ממלוכים '  .למרות כינוים זה  ,לא היו ממשיכי הישות הפוליטית הממלוכית שחרבה  ,אלא עבדים
לוחמים שהיו בשירותם של אנשים פרטיים  ,ולדעתנו אין לזהותם עם השיטה הממלוכית
הקלאסית  ,כפי שתוארה

על  -ידי פרופ ' דוד איילון .

5

לעומת זאת שרידי השלטון הממלוכי הקלאסי

בארץ  -ישראל כונו ' ג ' נד ' או ' ן ' נד אל  -חלקה '  ,ולא נחשבו

לעבדים .

6

המקור החשוב ביותר לחקר העבדות בכלל וה ' ממלוכים ' בפרט בירושלים למן המאה הט " ז

הוא ארכיון בית  -הדין השרעי

( סג ' ל ) ;

על חשיבותו של הסג ' ל כמקור היסטורי אין כיום צורך

להכביר מילים  .בטרם נפנה לגוף הנושא מן הראוי להעיר שתי הערות

מתודולוגיות .

האחת

מתייחסת לאופיו של מקור זה  ,אשר מעצם מהותו כארכיון בית  -דין  ,המידע המצוי בו משוקע
בפסקי  -דין  ,ואלה באו לעולם רק כאשר היה צורך להכריע בסכסוך בין יריבים  .משמע  ,לרוב לא

נמצא בו הד לאירועים שלא נדרשה בהם הכרעה בסכסוך  .מאידך גיסא  ,היו מקרים לא מעטים
שבהם חפצו הצדדים  ,שלא היו חלוקים כלל בדעתם  ,להשיג בטחון משפטי לפעולותיהם השונות ,

ואז טרחו להופיע בבית  -הדין על מנת שהדברים יירשמו בפנקסיו  .לפיכך בהיות ארכיון זה מעין
לשכת רישום ציבורית  -מנהלית  ,יש בו ללמדנו על אירועים שונים שאלמלא כן לא היו באים כלל

לידיעתנו .
ההערה האחרת היא לשונית במהותה  ,קשורה למונח ' ממלוכ '  .מונח זה היה בראשיתו שם
תואר שפירושו ' קנוי '  ,והוא נועד לתאר כל חפץ קנוי באשר הוא ומן הסתם גם עבד  .ברבות השנים

נשמטה המילה ' עבד ' מן הצירוף ' עבד קנוי '  ,והתואר ' קנוי ' הפך לשם עצם העומד בפני עצמו ,
במשמעות של ' עבד קנוי '  .במאה השביעית לערך לספירת הנוצרים החל מונח זה להיות שם נרדף

לעבד המשרת בצבאו של הסולטאן דווקא  .ברם יש לזכור כי לא רק עבדי הסולטאן נקנו בכסף  ,גם
עבדים אנשי צבא בשירותם של גורמים פרטיים נקנו בכסף  ,ואף הם נקראו

' ממלוכים ' .

7

המונח הנפוץ לציון עבד בית רגיל  ,שלא שימש בתפקיד צבאי  ,היה ' רקיק ' או ' מרקוק '  ,ואילו
שפחה נקראה ' ג ' אריה ' ולעתים ' רקיקה ' או ' מרקוקה '  ,כלומר בצורת הנקבה של המילה

' עבד ' .

אולם לא אחת מצינו במקורות כי עבדי בית מובהקים ושפחות נקראו אף הם ' ממלוכ ' או
' ממלוכה ' ,

אף  -על  -פי שבאותם מקרים לא היה קיים כל ספק כי המדובר במי שאינם אנשי צבא .

8

לפיכך כאשר אנו נתקלים במקורות במונח ' ממלוכ '  ,בעינה עומדת השאלה אם אותו עבד הוא

איש צבא או שמא עבד בית גרידא  .בדרך כלל התשובה לשאלה זו עולה מפסק  -הדין עצמו ,
והמקרים הבלחי פתורים  -ספורים  .מסובכים יותר הם המקרים שבהם ניתן ללמוד מראיות
נסיבתיות כי האדם שעליו נסב הדיון במקורות הוא עבד צבאי לכל דבר  ,אלא שהמילה ' ממלוכ '

ואף ' רקיק ' או ' מרקוק '  -דהיינו עבד -
איילון 1956 ,

5

ד'

6

l &th cenrury ,

חסנתם ]

the

.

,

אינן נזכרות כלל .
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Towns
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Revenue 42

.
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 . 18ק Princeton 1978 ,
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שמיר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עם 11 ,

8

סג ' ל  ,כרך  , 66עמ '  ; 111שם  ,שם  ,עמ '  ( 514תעודה  ; ) 7שם  ,כרך  , 59עמ '  ( 218תעודה . ) 5
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סן :

,
ל

 ' 1ננץ )

.

-

"

:

[

-

בדיוננו להלן בחרנו לעסוק רק ב ' ממלוכים ' אשר נזכרו במקורות במפורש כאנשי צבא  .מקומם
להם  ,שהרי
הראוי של עבדי הבית הרגילים  ,יהא כינוים אשר יהא  ,לא ייפקד מסקירה שתיוחד רק
הם מהווים לאמיתן של דבר את רוב רובם של העבדים שעליהם נותר תיעוד

בכתובים .

ה ' ממלוכים ' של אחמד בב  ,לבלר המלך

 -עשר

במהלך השבוע הראשון של חודש יולי  1559התייצבו בבית  -הדין השרעי בירושלים חמישה
לרשום ברשומות בית  -הדין כי
' ממלוכים '  -אנשי צבא מובהקים  -וביקשו מהקאדי המקומי
הם שוחררו מעבדות כדת

וכדין .

לצורך זה הם הגישו תביעות משפטיות מתאימות

 ,ולאחר

שטענותיהם הוכחו בבית  -הדין  ,קיבלו פסק  -דין הצהרתי המכריז עליהם כעל בני חורין .
ה ' ממלוכ ' הראשון שהופיע בבית  -הדין לצורך זה היה ברואנה בן עבדאללה .

 ,אשר

' ממלוכ ' זה

מוצאו מאלבניה  ,תואר

9

בפסק  -הדין כ ' מוסלמי  ,גבוה  ,בעל עור עדין וזקן דליל וכחול עיניים ' .

ה ' ממלוכ ' ברואנה שימש בתפקיד ' אמיר את ' ור '  ,דהיינו הממונה על הסוסים והאורוות -

.

משרה

בעלת חשיבות מרובה בצבא הפרשים דאז  .הוא הודה במעמד בית  -הדין כי היה עבדו הצרוף

,

2 0

י

וק ונחלה
במעמדץ )השחרור האמור  ,טען ברואנה  ,הוסיף אדונו והצהיר כי לו עצמו אין כלי חלק
( תא

בסוסים  ,בחרבות  ,במטבעות ובשאר החפצים שבהם החזיק עבדו .
9

שם  ,כרך  , 37עמ '

. 394

יר ' ממלוכי '

הכרזתו זו של ברואנה ניתנה בנוכחות יורשי אדונו  ,אשר נפטר מספר שבועות לפני כן  .הם היו
אמורים לחלק ביניהם את עזבונו  ,ועל כן היה על ברואנה להוכיח כי אדונו שחרר אותו מעבדות

טרם פטירתו  ,ולפיכך אינו כלול בעזבונו  .לאחר שהשופט בחן את מכלול הראיות שהציג ברואנה ,
קיבל את תביעתו  ,ופסק כי הוא חופשי כשאר בני

החורין .

מן הכתובים עולה כי יורשיו של אחמד בכ  ,לבלר הפלך  ,היו אלמנתו  ,בנו ואמו  .בבית  -הדין

ייצג הבן האמיר סעד בכ את עצמו וכן את סבתו  ,אם המשחרר  ,היא עאישה ח ' אתון בת מחי אד  -דין
אפנדי  .בייפוי הכוח שקיבל הבן מסבתו הוא הוסמך לתבוע את המגיע לה בעזבון אביו המנוח ,
לדאוג לקיום צוואת האב  ,והחשוב לענייננו  -להוציא לפועל את שחרור ה ' ממלוכים '
10

שם  ,עמ ' 397

;

ובלשון

המקור :

יתנפיד ' אעתאק

ממאליכה .

w

le
)

ו5

פרש ' ממלובי

אלמנת המשחרר סאבנה ח ' אתון  ,שהיתה בתו של אמיר אל  -למרא עיסא פאשא  ,יוצגה
אחד מבעלי האחוזות הגדולות ( ' ? עאמת ' ) מצטפא בכ בן צדקה  ,שהיה העוזר הראשי

של המנוח  .וי בייפוי כוח שקיבל מל האלמנה הוסמך אף הוא לנקוט כל פעולה

,

2 2

על  -ידי

ה ' שתק ' וא ' )

(

שימצא לנכון על
זהותה של

מנת להבטיח את קיום צוואת המנוח  ,לרבות שחרור ה ' ממלוכים ' שלו  .מעניין לציין כי
כלאל אע ' א
אשת המנוח הוכחה במעמד מתן ייפוי הכוח  ,על  -ידי ה ' ממלוכ ' המשוחרר שלה
הסנגלי ( ' תכרורי ' ) וכן על  -ידי ד ' לפכאר בת עבדאללה ועאישה ח ' אתון בת עבדאללה  ,שהיו ככל
הנראה שפחותיה

המשוחררות .

2ן

עמ '  397וכן עמ '
) 1

שם  ,עמ '

. 397

12

שם ,

. 399

שחרור עבדים

' ממלוכים '

' ממלוכ ' אתך שהשתחרך באותה עת היה ברויז בן עבדאללה  ' .ממלוכ ' זה  ,הונגרי במוצאו ,
תואר במקורות כ ' מוסלמי  ,לבן  ,בעל עור עדין ושיער וזקן אדמוניים  ,גבה קומה  ,כחול עיניים ובעל
גבות כהות ' 3 .י שךךיזי שהיה אחד מחמישה ' ממלוכים ' הונגרים ששחרר אחמד בכ לפני מותו  ,הציג

בבית  -הדין מסמך שחרור שקיבל מאדונו  .במעמד בית  -הדין הוא הצהיר כי היה עבדו הצרוף של
אדונו עד אשר החליט זה לשחררו מעבדות לפני מותו  ,בהיותו צלול במחשבתו  ,בריא בגופו וכשיר

מבחינה משפטית  .לעובדה אחרונה זו היתה חשיבות מרובה  ,שכן מי שהיה פסול  -דין היה חסר
סמכות לבצע פעולות משפטיות כלשהן  ,לרבות שחרור

עבדים .

במקרה אחר הופיע בבית  -הדין ה ' ממלוכ ' עלי בן עבדאללה  ,הונגרי אף הוא  ,שתואר כך
' מוסלמי  ,לבן  ,ממוצע קומה  ,בעל עור עדין ועיניים וגבות כהות ובעל זקן

דליל ' .

4ן

:

' ממלוכ ' זה ,

אשר ככל הנראה היה בעל עמדה בכירה אצל אדונו  ,מסר כקודמיו עדות מפורטת על מהלך טקס

השחרור אשר נערך לו  .בעדותו ציין כי אדונו הצהיר לפני מותו כי הוא משחררו ' לשם שמים  ,על
מנת לרצות את רבונו ולהינצל מעונשו הכואב בבוא יומו  ,ובהתאם למימרתו של הנביא

[ חדית ' ]

" מי שמשחרר את צוואר מאמינו [ דהיינו עבדו ]  ,אלוהים משחרר כנגד כל אבר שלו [ של העבד
המאמין ]

אבר שלו [ של

האדון ]

מאש

[ הגיהנום ]

עד שירווח

לו " ' .

5ן

בעקבות שחרור זה הפך

ה ' ממלוכ ' הנזכר ' בן חורין כשאר בני החורין המוסלמים  ,עומדות לו אותן הזכויות כשלהם ואותן
החובות  ,ואין הוא חייב בנאמנות

[ ולאא ]

לאף אדם  ,למעט נטל הנאמנות החוקית הרובץ על

העבדים המשוחררים לזכות האדונים  -עד עולם ' 6 .י עוד העיד עלי בן עבדאללה כי אדונו הצהיר
במעמד השחרור כי אין לו כל חלק בחפצים שבהם החזיק  ,לרבות סוסים  ,חרבות  ,מטבעות וכלים

אחרים .
במקרה זה כבקודמו הפנייה לבית  -הדין באה ביוזמת ה ' ממלוכ '  .בהופיעו בפני בית  -הדין כבר

היה אמנם ' ממלוכ ' זה משוחרר  ,שהרי אדונו שחררו מעבדות  ,ואולם להליך שנערך בבית  -הדין
נודעה חשיבות מרובה  .יש לציין כי עריכת הליך השחרור במעמד זה לא היתה תנאי לתוקפו ; גם

הליך שחרור שנערך מחוץ לבית  -הדין היה תקף באותה

מידה .

המשפט המוסלמי המהותי

( המטריאלי) לא חייב עריכת הליך השחרור בפורום מסוים דווקא  ,ועל כן ' ממלוכ ' זה וחבריו לא
היו צריכים לכאורה לשירותיו של בית  -הדין  .זאת ועוד  ' ,ממלוכים ' אלו אף היו מצוידים  ,שעה
שהתייצבו בבית  -הדין  ,במסמך המעיד על שחרורם  .אולם מסמך זה לקה בשניים

:

ראשית  ,הוא

נערך בין אדם לחברו  ,קרי בין האדון לעבדו  ,ולא יצא מאת גוף ממלכתי  ,ולפיכך ניתן היה לחלוק
על תוקפו בעילות משפטיות שונות ; שנית  ,העתק ממנו לא נרשם ב ' לשכת הרישום המרכזית '  ,קרי

בבית  -הדין השרעי  ,ואבדנו היה עלול להשמיט מידו של ה ' ממלוכ ' המשוחרר ראיה כבדת משקל
להוכחת שחרורו  .אשר על כן היה זקוק ' ממלוכ ' זה לראיה טובה יותר להוכחת שחרורו  .הראיה
הטובה ביותר להוכחת שחרור מעבדות ניתנת היתה להשגה באמצעות רישום מתאים בפנקסי בית -

13

שם  ,עמ ' . 409

14

. 398

15

16

שם  ,עמ '

שם .
שם .

ע:ע2

במקום אחר הרחבנו את הדיבור על משמעותה של חובת הנאמנות של העבד לאדונו גם לאחר ששוחרר ,

והדגשנו שם כי על  -פי חובה זו בין היתר זכאים האדון ויורשו לרשת את העבד המשוחרר  .וראה

:

ע ' סלמה ,

' עבדים בבעלותם של יהודים ונוצרים בירושלים העות ' מאנית '  ,יקתדרה  ( 49 ,תשרי תשמ " ט )  ,עמ ' . 75 - 62

עובדיה סלמה

הדין  .רישום כזה יכול היה לשמש תריס מגן מפני אנשי שררה שונים שעלולים היו לכפור בעובדת
השחרור  ,מתוך שחמדו את העבד המשוחרר

לעצמם .

מצויד במסמך כזה  ,אשר נודעה לו משמעות החלטית וכלל אימפריאלית  ,יכול היה ה ' ממלוכ '

להיות סמוך ובטוח מפני נסיונות התנכלות מצד בעלי שררה  .פסק  -דין הצהרתי היה כאמור מגנו
הטוב ביותר של העבד המשוחרר  ,וכפי שהראינו במקום אחר הצדיק את עצמו לא אחת 7 .י ניתן
לקבוע אפוא כי הצורך בהשגת בטחון משפטי מפני נסיונות התנכלות מצד גורמים שונים  ,הוא

שעמד ביסוד פנייתם של ה ' ממלוכים ' לבית  -הדין  ,אף כי בשעת הפנייה היו כבר עבדים משוחררים
לכל דבר

ועניין .

תביעת ה ' ממלוכים ' לפסק  -דין הצהרתי הוגשה כאמור נגד היורשים  ,כיוון שהם אלה שהיו
עלולים להיפגע מפסיקת בית  -הדין  ,אם יקבע כי ה ' ממלוכים ' שוחררו כדין  .עם זאת נדגיש כי

לדעתנו ההליך המשפטי האמור נערך לצורך הפורמלי בלבד של השגת פסק  -דין הצהרתי המוכיח
את עובדת שחרורום של ה ' ממלוכים '  ,מבלי שלנתבעים  ,קרי היורשים  ,תהיה טענת בעלות אמיתית
עליהם

;

היורשים הכירו לדעתנו בסטטוס המשפטי החדש של ה ' ממלוכים ' כעבדים משוחררים ,

ולא תבעו ולא התיימרו לתבוע בעלות עליהם  .יוזכר לעניין זה כי היורשים מינו את באי כוחם בין
היתר לשם קיום צוואת מורישם המנוח ולשם ' הוצאה לפועל של שחרור ה " ממלוכים " שלו '

( ' תנפיד ' אעתאק

ממאליכה ' ) .

ונעבור לדוגמאות נוספות  .מקסוד בן עבדאללה  ,אף הוא ' ממלוכ ' הונגרי  ,שימש בתפקיד ספר
8ן בפסק -
ב ' יחידתו '  .הוא שוחרר מעבדות כקודמיו לאחר שזכה בתביעה שהגיש נגד יורשי אדונו .

הדין נכתב  ,כמו בכל המקרים  ,כי הליך השחרור שערך אדונו לפני מותו  ,מחוץ לכותלי בית  -הדין ,
תקף ומחייב מבחינה משפטית .

ה ' ממלוכ ' ההונגרי קראד בן עבדאללה שוחרר גם הוא על  -ידי אחמד בב  .הוא תואר

כ ' אדם

שלם  ,מוסלמי  ,ממוצע קומה  ,לבן  ,גבותיו פרודות  ,גבותיו ועיניו כהות '  .הוא מילא את תפקיד

הח ' זאגדאר ב ' יחידה '  ,דהיינו הממונה על ענייני אפסנאות וכספים  .כשנערך הדיון בעניינו בבית -

הדין הוא זוהה כעבדו של אחמד בכ המנוח על  -ידי עדים מזהים  -מצטפא שלבי

בן מחמד אל -

כאתב וקנאן ג ' אויש בן עבדאללה  -אשר הכירו אותו ואת אדונו אישית  .בהעדר אמצעי זיהוי

אחרים היתה זו שיטת הזיהוי המקובלת דאז  ,והעדים הנזכרים  -אשר אושרו על  -ידי בית  -הדין
כעדים מזהים  ,לאחר הליך משפטי ידוע שבו נבדקה מהימנותם
ה ' ממלוכים ' כאותם עבדים אשר שחרר אחמד בכ לפני

(

מישה

)

-

זיהו את כל

מותו .

עדים אלו מסרו כי במעמד השחרור הביעו ה ' ממלוכים ' כולם  ,ומראד בכלל זה  ,את הסכמתם
להשתחרר 9 .י הסכמה זו  ,החוזרת ונשנית בכל מסמכי השחרור ללא יוצא מן הכלל  ,היא רבת

משמעות .

אנו למדים ממנה כי אין המדובר באקט חד  -צדדי מצד האדון אלא בצעד המותנה

בהסכמתו המפורשת של המועמד לשחרור  .עד כמה שעשוי אולי הדבר להפתיע  ,פעולת השחרור

היתה מבחינה משפטית חוזה לכל דבר ועניין  .שיטת השחרור החוזי  ' ,קכאתבה '  ,ידועה ומוכרת
לנו זה כבר  .על  -פי שיטה זו האדון כורת חוזה עם עבדו על תנאי שחרורו  .אם העבד עומד בתנאי
214
17

ראה  :הנ " ל  ' ,שחרור שפחות בירושלים העות ' מאנית '  ,ד ' זאבי ( עורך )  ,ספר אודות מעמד האישה בירושלים ( שם
מקורב  ,בהכנה

18

סג ' ל  ,כרך

19

שם  ,עמ '

לדפוס ) .

 , 37עמ '

. 401

. 403

' ממלוכים '

שחרור עבדים

החוזה הוא יוצא לחפשי  .בדרך כלל חייב החוזה את העבד לשלם לאדונו סכום כסף ידוע  ,שעליו
הסכימו השניים  ,או להעלות את תפוקתו היצרנית  .מטבע הדברים שחרור בדרך זו לא היה מתבצע

לאלתר  ,אלא היה מושהה עד לאחר קיום החיובים החוזיים שהעבד נטל על עצמו  .במקרה דנן ,
לעומת זאת  ,מדובר היה בשחרור מידי ובלחי מותנה  -העבד יצא לחפשי לאלתר  ,ולא הוטלו

עליו חיובים כלשהם כתנאי לשחרורו  .הדבר היחיד שנדרש ממנו היה להביע את הסכמתו לשחרור .
ואולם בעצם הצורך בהסכמתו זו של העבד יש לראות את עיקר העיקרים  ,שכן היא שהולידה את

החוזה בין השניים  .אף  -על  -פי שבמקרה האמור היה מדובר בשחרור מידי ולכאורה נטול תנאים ,
הרי מבחינה משפטית צרופה אין הבדל בינו לבין השחרור המותנה והמושהה  ,ובשני המקרים
השחרור מושתת על

חוזה .

נזכיר עם זאת כי הגם שלא נתקלנו באף מקרה שבו סירב עבד

להשתחרר מעבדות  ,אין בכך כדי לשלול אפשרות כזו  ,שהרי בבית  -הדין הופיעו ממילא רק מי
שטענו לחירותם .
כמקרה אחר התייצב בבית  -הדין ה ' ממלוכ ' ההונגרי ברואנה בן עבדאללה  ,והוא תואר כך

' ממלוכ '

20

' מוסלמי  ,לבן  ,גבה קומה  ,בעל זקן דליל ,

[ צבע

:

שערותיו ] בלונדיני  ,גבותיו ועיניו כהות ' .

זה שימש בתפקיד וטרינר ( ' ביטאר ' ) ב ' יחידתו '  ,ואף הוא כקודמיו קיבל במעמד השחרור את הסוס ,

המטבעות  ,החרבות ושאר החפצים שהחזיק בהם  .נציין כי שחרורו של

' ממלוכ ' זה  ,כמו של

קודמיו  ,הוכח בבית  -הדין בפני שופט צבאי  ,וזאת משום שהאדון וה ' ממלוכים ' שלו נמנו עם הסגל
הצבאי  .שופט זה  ,אשר נודע בתוארו המיוחד  ' ,קסאם עסכרי '  ,היה ממונה על חלוקת עזבונותיהם
של אנשי צבא שנפטרו ליורשיהם  .בהכשירו עצמו לתפקידו כ ' קסאם עסכרי ' הוא רכש השכלה
משפטית

קלאסית

מוסלמית

והתמחה

במיוחד בדיני הירושה השרעיים

-

נושא הידוע

במורכבותו  .במקרה דנן היה אמור אותו שופט צבאי  ,מולאנא ח ' יר אד  -דין  ,להכריע בסוגיה אם
ה ' ממלוכ ' ברואנה כלול בעזבון אדונו  ,ושייך לפיכך ליורשיו  ,או שמא הוא שוחרר מעבדות טרם

פטירת אדונו והפך לבן חורין  .במקרה זה כבקודמיו פסק בית  -הדין כי הליך שחרורו של
מחוץ לכותלי בית  -הדין נערך כהלכה  ,וכי הוא שוחרר

ה ' ממלוכ '

כדין .

' ממלוכ ' אחר ששוחרר באותה עת היה יוסף בן עבדאללה  ,וטרינר אף הוא  ,גרמני במוצאו
( ' אלמאני

אל  -ג ' נס ) .

בהיר [ חנטי  ,כגון

ן2

הוא תואר כך  ' :אדם שלם  ,מוסלמי בדתו  ,ממוצע קומה  ,בעל עור עדין  ,צבעו

החיטה ] ,

זקנו לבנבן  ,עיניו וגבותיו שחורות '  .אחמד בכ שחרר לפני מותו גם את

ה ' ממלוכ ' יאקות כן עבדאללה  ,שתואר כך  ' :אדם שלם  ,מוסלמי בדתו  ,גבה קומה  ,בעל עור עדין ,
אדמוני  ,בעל עיניים וגבות שחורות  ,ממוצא

רוסי ' .

22

גם כאן צוינה העובדה כי הוא שוחרר לשם

שמים  ,וכי אדונו העניק לו את הסוסים  ,החרבות  ,המטבעות ושאר החפצים בהם

החזיק .

במקרה אחר הופיע בבית  -הדין ה ' ממלוכ ' יוסף  ,ממוצא רוסי אף הוא  ,שתואר כך

:

' מוסלמי ,

ממוצע קומה  ,צבע עורו כצבע החיטה  ,עיניו וגבותיו כהות  ,בלחיו וידו השמאלית סימני

פציעה ' .

גם במקרה זה הוכיח ה ' ממלוכ ' כי שוחרר כדין  ,וזאת באמצעות עדים שהכירו אותו ואת אדונו
ובאמצעות המסמך

שהציג .

23

' ממלוכ ' אחר ששוחרר  ,כנראה אף הוא רוסי  ,היה ויואן בל עבדאללה  ,אשר שימש כחייט
20

שם  ,עמ '

21

שם  ,עמ '

22

שם  ,עמ '

23

שם  ,עמ '

. 403
. 400
. 398
. 400

521

ליחם

,

ב

ן2ן=

 ,ממלובי  ,חמוש
- -- -

ב ' יחידתו ' .

24

-

.

אש

כמו לגבי קודמיו צוין גם כאן בפסק  -הדין כי הוא הפך לבן חורין כשאר בני החורין

-

המוסלמים וכי הוא נהנה מאותן זכויות וחב באותן חובות  ,אך נוספת עליהן חובתו בנאמנות עולם
( ' ולאא ' )

לאדונו  -משחררו .

' ממלוכ ' אחר ששוחרר היה חסין בן עבדאללה  ,שתואר כך  ' :מוסלמי  ,גבוה  ,לבן  ,בעל עור עדין ,

בעל זקן דליל  ,כחול עיניים  ,בעל גבות בהירות ממוצא סנגלי

[?

אחמד בכ המנוח שחרר באותה עת ' ממלוכים ' נוספים  ,ובהם
במוצאו  ,אשר שימש כטבח של היחידה ,

26

ח ' סרו  ,ה ' ממלוכ ' הסנגלי

השחום .

:

אברהים בן עבדאללה  ,אשר שימש בתפקיד ' מזאמר ' ,

דהיינו נגן חצוצרה בפמליה ההולכת לפני היחידה ,
29

במקור -

חרד ' אדי ] ' .

25

מבארכ בן עבדאללה  ,נובי

27

חסן  ' ,ממלוכ ' לבן  ,בוסני במוצאו ,

28

וכן את

יש לציין כי שמות כל ה ' ממלוכים ' ששוחררו נסתיימו בתיבה

' בן עבדאללה '  .זאת משום שעם ניתוקם מארצות מוצאם ומהמערכת השארית החברתית שלתוכה

נולדו שונו שמותיהם  .שינוי השם נועד להיות אמצעי להטמעתם במערכת חברתית  -פוליטית

חדשה ולהפיכתם לאנשי צבא הנאמנים בלעדית לפטרונם  .כיוון שכל בני האדם נחשבים עבדי
האל  ,הפכה הסיומת ' בן עבדאללה ' לסימן היכר מובהק של ה ' ממלוכים ' והעבדים בכלל  .עם זאת
56

במקרים לא מעטים שמרו ה ' ממלוכים ' על שמותיהם הפרטיים  .אין בידינו הסבר
24

שם  ,עמ '

25

שם  ,עמ '

26

שם  ,עמ '

. 427
. 405
. 410

27

שם  ,עמ '

28

שם  ,עמ '

29

שם  ,עמ '

. 415
. 433
. 597

לכך .

שחרור עבדים ' ממלוכים '

אחמד בכ שחרר אם כן בתוך פרק זמן קצר חמישה  -עשר ' ממלוכים '  ,רובם באותו היום

על  -פי הטבלה המופיעה בנספח נוכל לעמוד על התפלגותם מן הבחינות הבאות
מוצא
כיואן ) ;

:

חמישה הונגרים ( ברויז  ,עלי  ,מקסוד  ,מראד ,

גרמני אחד

נובי אחד

( יוסף ) ;

( מבארכ ) ;

צבע עור

:

אלבני אחד

בוסני אחד

( ברואנה ) ;

( חסן ) ;

סנגלי

סנגלי אחד

תשעה לבנים  ,ארבעה בהירים ( חנטי

ברואנה ) ;

:

שלושה רוסים ( יאקות  ,יוסף ,

אחד ( חסין ) [ במקור -

( ?)

( ח ' וסרו ) ;
אל  -לון ) ,

לא

אחד

עצמו .

חרד ' אדי ] ;

ידוע  -אחד ( אבראהים ) .
אדמוני  ,אחד שחור .

מקצוע  :אחראי על האורוות ( ' אמיר אח ' ור ' )  ,שני וטרינרים  ,אפסנאי  ,חצוצרן  ,ספר  ,טבח  ,חייט

;

שבעה .

לא ידוע -

אחמד בב ובני משמחתו
אחמד בכ נשא במשרה ניהולית בכירה בממשל המקומי וצבר נכסים רבים בימי חייו  .לאחר מותו
התנהל מאבק בין יורשיו על עזבונו  .בנו האמיר סעד בכ הגיש תביעה נגד מצטפא שתח ' דא בן
צדקה  ,שהיה בא כוחה של אלמנת האב  ,בעניין עבד

חבשי .

30

לגרסת הבן הוא קיבל מאביו במתנה

את העבד ( ' ח ' אדם ' ) עבדאללה החבשי וכן פגיון זהב  ,חרב  ,חמישה סוסים  ,חמש פרדות וחפצים
נוספים אחרים  ,ועל כן אין למנותם בין נכסי העזבון  .לצורך הוכחת טענתו העיד הבן עדים
מהימנים  ,ובהם חסן אעיא בן עבדאללה  ,שהיה שומר הסף ( ' קפוג ' י באשי ' ) של המנוח  ,ותביעתו

נתקבלה  .נזכיר עוד כי בהזדמנות אחרת קנה חסן

אע ' א  ,שומר הסף הנזכר  ,שפחה שחורה בשם

פאידה עבור סעד בכ במחיר של עשרים וחמישה סולטאנים זהב  .י3

במקרה אחר הגיש הבן תביעה על סך חמש מאות סולטאנים זהב ( להלן
בטענה כי האב נותר חייב לו סכום

זה .

32

בפירוט טענותיו ציין הבן כי אביו גבה עבורו שלוש מאות

ותשעים ס " ז מאחוזתו ( ' זעאמת ' ) שבמחוז לג ' ון

בתור הקצבה

( ' עלופה ' )

ממצרים .

:

ס " ז ) נגד עזבון אביו ,

( מגידו ) ,

וכן גבה עבורו שלושים ס " ז שהגיעו לו

עוד טען כי הוא מכר לאביו את חסן  ,העבד הטבח  ,תמורת

שלושים ס " ז  ,ואת העבד בהראם תמורת חמישים ס " ז  .לאחר שהוכיח את תביעתו פסק בית  -הדין כי
הוא זכאי לקבל את הסכום

האמור .

33

גם מצטפא בן צדקה  ,עוזרו הראשי של אחמד בכ  ,הגיש תביעה נגד העזבון  ,בטענו כי אחמד בכ
נותר חייב לו חמש מאות עשרים ושבעה ס " ז בגין הלוואה שנטל ממנו  .אף במקרה זה פסק בית -

הדין כי הוא זכאי לקבל את הסכום

האמור .

34

מוסא סרבאשי בן עבדאללה תבע חמש מאות תשעים

ושבעה ס " ז מעזבונו של אחמד בכ  ,וזכה בתביעתו  ,לאחר שכיואן בן עבדאללה ומצטפא צ ' לבי בן
מחמד אל  -כאתב העידו לזכותו  ,כשם שהעידו לזכות

קודמיו .

35

במקרה אחר בא לבית  -הדין מצטפא צ ' לבי הנזכר כנציגו של סעד בכ ומסר לבית  -הדין עשרה

30

שם  ,כרך  , 37עמ '

. 498

31

שם  ,עמ '

2נ

שם  ,עמ ' . 400

נ3

שם .

34

שם  ,עמ ' . 399

35

. 425

שם  ,עמ '

 , 513תעודה

. 2939
57

עובדיה סלמה

שטרי הקדש שונים אשר נמצאו בעזבונו של ה ' ממלוכ ' אחמד בכ  .בית  -הדין נטל את שטרי ההקדש
כדי למסרם

לתעודתם .

36

ה ' ממלוכ ' של אברקיים בכ
ה ' ממלוכים ' של אחמד בכ לא היו היחידים שפנו בעת ההיא לבית  -הדין לרישום שחרורם  .בחודש
ספטמבר

, 1559

דהיינו כחודשיים לאחר שחרור ה ' ממלוכים ' של אחמד בכ  ,הופיע בבית  -הדין

ח ' וסרו בן עבדאללה  ,ה ' ממלוכ ' של אברהים בכ המנוח  ,וביקש מבית  -הדין לרשום לפניו כי בעליו ,
שהיה קצין פרשים ( ' אלאי

בכ ' )

בירושלים  ,שחררו מעבדות שלוש שנים קודם

לכן .

37

לצורך הוכחת

טענתו העידו לטובתו גורמים הנמנים עם העילית המחוזית  ,ובית  -הדין פסק כי הוא אכן שוחרר
מעבדות כדין  ,וכי רכושו  ,הכולל סוס  ,מטבעות וחפצים אחרים  ,שייך לו בלבד  ,ולבעליו אין כל

בו .

חלק

פנייתו הפתאומית של ה ' ממלוכ ' לבית  -הדין זמן כה רב לאחר שחרורו באה מחמת נסיונו של
האחראי על אוצר הסולטאן בירושלים לשעבדו שוב ולהעבירו לרשות האוצר  .המניע שעמד אם כן

בבסיס פנייתו לבית  -הדין היה רצונו למנוע את שעבודו מחדש  ,ואגב כך להשיג בטחון משפטי

מפני הישנותם של נסיונות מסוג זה מצד גורמים אחרים .

שחרורו של המובאשי של ירושלים
ביום

19

במאי

, 1578

דהיינו כעשרים שנה לאחר המקרה הנזכר לעיל  ,הופיע בבית  -הדין מושל

ירושלים מוחמד בכ בכבודו ובעצמו  .המושל שחרר במעמד בית  -הדין ובנוכחות קהל רב את ח ' סרו

הסובאשי ( קצין שיטור

ובטחון )

של ירושלים -

מעבדות .

38

ח ' סרו  ,שהיה אלבני במוצאו ,

תואר בכתב בית  -הדין כ ' בן הדת המוסלמית  ,ממוצע קומה  ,בעל עור עדין ,

T

 Tדליל ועיניים וגבות

כהות  ,ובידו הימנית מוטבעת כוויית אש '  .במהלך השחרור ציין המושל כי ~
כספו  ,חפציו  ,חרבותיו ,
כלי נשקו  ,סוסיו ובגדיו של הסובאשי הם רכושו הבלעדי  ,וכי אין לו  ,לאדונו  ,כל חלק

הסובאשי הודה במעמד בית  -הדין כי הוא היה עבדו הצרוף של אדונו המושל ,

9

'

ונחלה בהם .

והביע את הסכמתו

להשתחרר  .לאחר שבית  -הדין קיבל את הצהרות הצדדים  ,הכריז כי הסובאשי שוחרר כדין  ,וכי
מעתה ואילך הוא נמנה עם בני

החורין .

היממלוכ ' של ביראם ג ' אויש
' ממלוכ ' אחר שבו נתקלנו במקורות  ,שלא בהקשר של שחרור

עבדים  ,הוא סעיד בן עבדאללה ,

ה ' ממלוכ ' השחור של ביראם ג ' אויש  ,אחד מבעלי האחוזות הגדולות במחוז

58

ולעניין הקדשי הנביאים ראה שם  ,עמ '

36

שם  ,עמ '

; 421

37

שם  ,עמ '

38

שם  ,כרך

 , 513תעודה . 2894
 , 58עמ ' . 606
' אל  -מעתרף לסידה בח ' אלץ אל  -רק

39

בלשון המקור

40

מג ' ל  ,כרך  , 40עמ '

:

. 320

. 461

ואל  -עכודיה ' .

ירושלים .

40

במקרה

האמור בא לבית  -הדין מצטפא בן עבדאללה  ,יניצ ' רי מדמשק  ,והגיש תביעה נגד ה ' ממלוכ ' בטענה מושל ירושלים משחרו
כי זה תקף אותו בשער יפו ליד המצודה  ,השליך עליו אבן בכוונה  ,וזו פגעה בפיו ועקרה אחת מעבדות את חיסרו
לבית  -הדין  ,יוביקש להעניש את ה ' ממלוכ '
ן
בלסתו התחתונה  .התובע הביא את י השן העקורה
ן
משניו

סובאשו בן עבדאללה

כקבוע בחוק  .ה ' ממלוכ ' הנתבע הכחיש את טענות התובע ואמר כי כלל לא תקף אותו  .להוכחת
גרסתו העידו לטובת התובע שני יניצ ' רים מדמשק אשר אישרו כי ה ' ממלוכ ' תקף אותו בכוונה  ,וכי

השליך עליו אבן שפגעה בפיו  .שלושה רופאים  -כירורגים ( ' ג ' ראחין ' ) מירושלים העידו אף הם

לבקשת התובע כי השן השבורה היא אמנם השן שנעקרה כתוצאה מפגיעת האבן בפיו  .בית  -הדין
קיבל את גרסת התובע ופסק כי הנאשם אכן עשה את המעשה המיוחס

לו .

ן4

סיכום
בירושלים של המאה הט " ז אנו עדים להימצאותם של ' ממלוכים '  -אנשי צבא לכל דבר  -הן
בעיר והן במחוז  ' .ממלוכים ' אלו שירתו בתפקידים שונים ומגוונים  ,ועמדו לשירותם של אנשי

שררה בכירים  ,שיכלו לרכוש לעצמם לוחמים בתוקף עושרם ומעמדם  .ה ' ממלוכים ' של אחמד בכ ,
לבלר הפלך  ,לא נמנו לדעתנו עם יחידות הסיפאהים והיניצ ' רים  ,אלא נרכשו ככל הנראה מסוחרי
עבדים או נפלו בשבי ונלקחו כשלל מלחמה  ,אולי מידה של המדינה הממלוכית  .מעניין לציין כי
עם שחרורם מעבדות הם קיבלו לידיהם את כלי נשקם  ,לרבות סוסיהם וחרבותיהם  -אשר שימשו

41

כמקובל בפסקי דיניי של בית  -הדין השרעי  ,גזר  -הדין של הנאשם לא צרן בגוף פסק  -הדין  ,שכן עניין זה הועבר
להכרעת ' הגורמים המוסמכים ' .
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אותם בשירות אדונם  ,וכן את כספם  .בשל דלות המידע אין בידינו לקבוע אם נכסים אלו היו

נכסיהם הפרטיים עוד בטרם הפכו לעבדים .
גלוי לעין כול כי המניע שהביא את ה ' ממלוכים ' להתייצב בבית  -הדין  ,למרות היותם עבדים
משוחררים  ,הוא רצונם להבטיח משפטית את מעמדם החדש  .אגב כך ניתן להיווכח כי בפעולות
60

רבות הקשורות לתפקידם ואשר בהן לא עלה הצורך להשיג בטחון משפטי לא נמצא ולו הד קלוש
לפעילותם של אותם ' ממלוכים ' בירושלים  .עובדה זו מסבירה את ההתייחסות הצרה לתופעת
ה ' ממלוכים ' במסמכים משפטיים  ,ומדגישה את המגבלות הטמונות בכל מסמך משפטי כמקור
למחקר

היסטורי .

שחרור עבדים

רשימת

היממלוכים ' ששחרר אחמד בב

ותיאורם ( לפי

מג ' ל  ,כרך

' ממלוכים '

) 37

שם ה ' ממלוכ '

מוצא

תפקיד

עמ ' ותאריך הרישום

ברואנה

אלבניה

אמיר אח ' ור ( ממונה

עמ '  25 ; 394רמד ' אן 966

על האורוות )

( ) 1559

עלי

הונגריה

שרבאתי ( ? )

עמ ' 398

יאקות

רוסיה

אל  -כוי אל  -חבשי

יוסף

רוסיה תרוסי

יוסף

גרמניה

מראך

הונגריה תרוסי (

( ?)

( ?)

וטרינר
ח ' זאנדאר

?)

*:

עמ '

' : 398

עמ '

* ; 400

עמ ' * : 400
( אפסנאי )

עמ '

' ; 401

ברואנה

הונגריה

וטרינר

עמ ' * ; 403

מקסוד

הונגריה

ספר

עמ ' * ; 403

חסין

חרד ' אדי ( ? ) תרוסי ( ? )

ברויז

הונגריה

( ?)

אלבניה

עמ '

' : 405

עמ ' 409

( ?)

; 3

שואל 966

מבארכ

גוביה

טבח

עמ ' * ; 410

אברהים

מזאמר

חצוצרן

עמ '

415

כיואן

רוסיה

חייט

עמ '

: 427

אמצע שואל

חסן

בוסניה

עמ '

; 433

סוף שואל

ח ' סרו

אבאד ' י ( סנגל

( ?)

( ) 1559

966

966

( ) 1559

.

25

רמד ' אן

[ ?])

עמ '

3 : 507

ד ' ו אל  -חג ' ה

966

) 1559 ( 966

61

לטקיה  -מושבה נשכחת מתקופת העלייה הראשונה
ירק הראל

מבוא
בשנים האחרונות אנו עדים לגל של מחקרים המעשירים את ידיעותינו בתחומים רבים הקשורים
לתולדות העלייה הראשונה ולימי ראשית המושבות .

ן

אולם רובם מתעלמים ממושבה אחת

אשר קמה בתקופה שבה נוסדו ראשון  -לציון  ,ראש  -פינה וזכרון  -יעקב  .על המושבה היהודית

בלטקיה שבצפון  -מערב סוריה ניתן כמעט לשאול מאן דכר שמיה  ,ואם כבר הוזכרה הרי שלגנאי

הוזכרה  ,בשל היותה ממומנת על  -ידי חברה נוצרית ששמה לה למטרה לסייע בהשבת העם היהודי
הנרדף לנחלת אבותיו  ,אך היתה חשודה בנטיות מיסיונריות  .גם במעט שפורסם על מושבה זו
רבים

אי  -הדיוקים  ,ועקב כך נמצאת התמונה לוקה בתסר .

2

לכאורה פרשת ייסודה של המושבה בלטקיה מכילה כמעט את כל הגורמים המוכרים מפרשיות

ייסודן של המושבות האחרות  .פליטים ומהגרים יהודים ממזרח  -אירופה המונעים על  -ידי רדיפות
אך גם על  -ידי התעוררות הרעיון הלאומי של שיבה לארץ  -ישראל  ,באים לארץ ומבקשים להקים

באנגליה .
*

הארגון פועל

מאמר זה מוקדש לארגון הנוצרי הכלל עולמי אבן העזר  ,שמרכזו בעיר בורנמות '
להעלאתם של יהודי חבר העמים לארץ  -ישראל בקו אניות מאודסה לחיפה מתוך אמונה כי הנוצרים חייבים

להציל יהודים ולסייע בחזרתם ההיסטורית לנחלת

אבותם .

שלמי תודה לפרופ ' מרדכי אליאב על שהואיל לקרוא את כתב  -היד ולהעיר את הערותיו .
1

ביבליוגרפיות בסיסיות על תקופת העלייה הראשונה ראה למשל  :ג ' בסין  ,היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת
העליה הראשונה  ,ביבליוגרפיה מוערת  ,תל  -אביב תשל " ה ; מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,ב  ,ירושלים
תשמ " ב  ,עמ '
עמ '

2

. 445 - 429

; 304 - 301

עוד ראה  :י ' בן ארצי  ,המושבה העברית בנוף אוץ ישראל  , 1914 - ) 882ירושלים תשמ " ח ,

ר ' אהרנסון  ,הבארון והמושבות  ,ירושלים

 , 1990עמ '

 , 310 - 301וראה

להלן .
. 77

המושבה בלטקיה מוזכרת אצל ש ' יבנאלי  ,ספר הציונות  :תקופת חיבת ציון  ,א  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '
אצל א ' אורן  ,חיכת ציון בבריטניה  , 1898 - 1878תל  -אביב תשל " ד  ,עמ '  . 21יותר בהרחבה מזכיר התיישבות

זו

י ' קלויזנר ,

בהתעורר עם  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ ' . 292 - 288

וכן

כאן המקום להעיר כי בתפיסתם של בני התקופה היו

ארץ  -ישראל  ,עבר  -הירדן וסוריה יחידה גאוגרפית אחת  .העובדה שחלקה הצפוני של ארץ  -ישראל היה על  -פי
החלוקה האדמיניסטרטיווית העות ' מאנית חלק נ ~ ווילאית דמשק רק חיזקה תחושה זו  .עקב כך רבות מן התכניות
ומן הכרוזים העוסקים בהתיישבות היהודית המחודשת בארץ  -ישראל מדברים גם על סוריה  .לאחר שנודע
באפריל  1882דבר החלטתה של הממשלה העו ' מאנית לאסור על התיישבותם של יהודי רוסיה  ,רומניה ובולגריה

בארץ  -ישראל  ,הופנו העיניים לכיוון סוריה  ,הסמוכה לארץ  -ישראל  ,ואשר בה לא נאסרה התיישבותם של

היהודים  .כך למשל על  -פי תקנונים שניסחה הלשכה המרכזית של חברת ביל " ו היתה החברה אמורה לממן

 -ישראל  ,א ,

)( ,2

ולנהל התיישבות בארץ  -ישראל ובסוריה  .ראה  :ש ' לסקוב  ,כתבים לתולדות חיבת  -ציון וישוב אוץ
תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ '  . 33וראה שם  ,תעודה

 , 109עמ '  ; 355תעודה  , 133עמ '  ; 435תעודה  , 151עמ '

. 467 - 465

המתיישבים עצמם ביקשו למצוא שורשים ללטקיה בתנ " ך וניסו לאשש את היותה חלק בלתי נפרד מארץ -
ישראל  ,ראה  :המגיד ,

24

בינואר

 , 1883עמ '

הסבור כי מקום ההתיישבות סמוך לצפת

:

. 28

וראה דבריו של ראש קבוצת המתיישבים יחיאל מיכל פרידלנד

המגיד ,

 7במארס 883נ  ,עמ '

. 78

לטקיה  -מושבה נשכחת

בה התיישבות חקלאית שתחזק את הקשר בין העם הגולה

לארצו .

שההתיישבות בלטקיה לא החזיקה מעמד יותר משנה ובסופו של דבר

עם זאת עובדה היא

ננטשה .

תעודות חדשות שנמצאו בארכיוני משרדי החוץ הבריטי והצרפתי מאירות נקודות חדשות

בהתפתחותה של התיישבות זו  .אמנם גם לאחר חשיפתן של תעודות אלו עדיין לא ידועים כל

הפרטים על קורותיה  ,ובעיקר על חיי היום  -יום של המתיישבים ועל התארגנותם ופעילותם במקום ,
אולם יש בהן כדי להבהיר חלקים נכבדים של המאורעות  .להלן תוצג פרשה ייחודית זו בתולדות
העלייה הראשונה תוך עמידה על הדמיון והשוני שבין מושבת לטקיה למושבות האחרות ונסיון
להבין את הסיבות שהביאו בסופו של דבר לכשלון התיישבות

זו .

החזון האנגלי ו ' הסופות בנגב '
חלקים נכבדים בקרב הציבור האנגלי במאה הי " ט היו חדורים בתחושה כי לאנגליה נועד תפקיד
 -ספק דתי ספק פוליטי  -בהשבתם של היהודים

לארצם .

3

המשיח  ,כך האמינו  ,ישוב ויתגלה

אך ורק לאחר שיבת היהודים לארצם והתנצרותם  .בקרב קבוצות מילנריסטיות בתנועה האוונגלית
באנגליה הלכה והתגבשה במהלך המאה הי " ט התפיסה כי ממשמשת ובאה העת שבה יחזור עם
ישראל

לארצו .

4

קבוצות אלו ותומכיהן ביקשו לפעול בדרכים שונות על מנת לזרז את אחרית

הימים  .שתי דרכים התייחסו לעם ישראל ולארצו  .האחת היתה הקמתן של חברות מיסיונריות רבות
ושליחתן למקומות שונים בעולם כדי להביא ליושביהם את בשורת הנצרות

;

תשומת לב יתרה

ניתנה בעניין זה ליהודים  ,והחל בשנות העשרים של המאה הי " ט דווקא ליהודים

בארץ  -ישראל .

5

הדרך האחרת היתה תכנונן של פעולות מעשיות על מנת להביא לחזרתם של היהודים לארץ

בה .

אבותיהם ולהתיישבותם

ממשלת אנגליה נקראה על  -ידי המילנריסטים להכיר בתפקידה

ההיסטורי ובחובתה לסייע לעם היהודי מוסרית ופיננסית להגשים מטרה זו  .במרוצת השנים הועלו
לא אחת תכניות  ,לעתים דמיוניות אך לא פעם גם ריאליסטיות  ,לשם תחילת הגשמתו וביצועו

המודרנית .

המעשי של רעיון שיבת ציון

3

על ראשית חדשת משמעותה המיוחדת של ארץ הקודש לתודעה האנגלית והתפתחותה ראה A . M . :
 . 1ק  1917 ,מסאחס ]  Hyamson British Projecisfor the Restoration ofthe Jews ,ן וכן ציין  :ב ' טעמן,

.

.

התנ " ך והחרב תל  -אביב
4

6

תשמ " ז .

על התנועות המילנריסטיות ועל התפתחות תפיסת גאולתו של עם ישראל בארץ  -ישראל במשנתן נכתבו
מחקרים

רבים .

עיין למשל

:

מ ' קדם  ' ,תפיסות הגאולה של עם ישראל וארץ ישראל באסכאטולוגיה

הפרוטסטנטית האנגלית באמצע המאה הי " ט '  ,קתדרה  ( 19 ,ניסן תשמ " א )  ,עמ ' - 55

 ; ] 79 - 145ש '

כוכב  ' ,שיבתם

 ( 82טבת תשנ " ב )  ,עמ ' . 36 - 18

על המילנריזם

ציון במחשבה הפרוטסטנטית באנגליה בשנים  , ' 1840 - ] 790ציון  ,לג ( תשכ " ח )  ,עמ '

של היהודים לארץ ישראל והתנועה האוונגלית באנגליה '  ,קתדרה ,

 ; 71מ '

ורטה  ' ,רעיון שיבת

ה , ' 19 -

אופקים

האמריקאי ברעיון ובמעשה עיין  :ר ' קרק  ' ,מילינאריזם והתישבות חקלאית בארץ ישראל במאה
בגיאוגרפיה  , ) 1984 ( 12 - 11 ,עמ '  ; 144 - 128וכן 4 . Shaftesley , ' Forerunners of :א  ! 3 .ש  . Bentwichא
 the Victorian Era ' , 3 . 14 .,תן Zionism
 Remember the Days: Essays 0 : Anglo-Jewishי ( 6 .ט)

"

 . 207 - 239קק History , London 1966 ,
5

חיימסון ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 3וכן
908ן מסאחס ] 7 ,א190

6

10

from / 803

עיין . The History of the London Society for :
the Jews

W . T. Gidney

Fhmoting Christianitl am

עיין למשל  :י ' פרידמן  ' ,תוכניות בריטיות ליישוב יהודים בארץ  -ישראל בשנות הארבעים של המאה הי " ט
(  , ' ) 1850 - 1840קתדרה  ( 56 ,תמוז תש " ן )  ,עמ '

יהודיות בארץ  -ישראל '  ,שם ,

; 69 - 42

מ ' קדם  ' ,פעילותו של ג ' ורג ' גאולר למען הקמת מושבות

 ( 33תשרי תשמ " ה )  ,עמ '  ; ] 06 - 93י ' ברטל  ' ,התכנית להתיישבות יהודית של ג ' ורג '

ן :ע

)

ירון הראל

בעקבות המילנריזם התפתחה ספרות תאולוגית רחבה שלמחבריה נודעה השפעה לא מעטה על
תפיסת עולמם של אישי ציבור ונושאי משרות בכירות בממשלה

הבריטית .

7

סופרים ומשוררים

בולטים  ,שהתייחסו בכתביהם ליהודים וליהדות ויצרו מעין סטריאוטיפ יהודי איידאלי  ,נתנו אף
הם דחיפה לרעיון שיבת היהודים

לארצם .

8

אישי דת וספרות אלו לא הסתפקו בהטפה לחשיבותה

הדתית של שיבת היהודים לארצם  ,אלא אף הדגישו את התועלת הפוליטית העשויה לצמוח
לאנגליה מתמיכתה בחידוש היישוב היהודי בארץ אבותיו  .החזון והרומנטיקה שימשו בערבוביה
עם טיעונים הנוגעים למצב המדיני המסובך שקיבל את הכינוי ' השאלה המזרחית '  .חולשתה
ותהליך התפוררותה של האימפריה העות ' מאנית הניעו את ממשלת אנגליה לחפש דרך לבצר את

מעמדה ואת השפעתה באגן המזרחי של הים התיכון  .השיקולים המדיניים נכרכו במאוויים
הדתיים בתפיסה כי פרישת חסותה של אנגליה על היהודים המתיישבים בארץ  -ישראל תהווה מעין
משקל נגד לחסות שפרשו הרוסים על הנוצרים היוונים  -האורתודוקסים ברחבי האימפריה
העות ' מאנית ולחסות שפרשה צרפת על הציבור הקתולי

באימפריה .

9

על כל פנים  ,החזון האנגלי והמדיניות האנגלית המעשית לא הביאו עד לראשית שנות השמונים

של המאה הי " ט לשום תוצאה ממשית  .הנוצרים באנגליה לא חוללו  ,ארגנו או מימנו עד לשנת
1882

שום התיישבות של יהודים בארץ  -ישראל  ,והתכניות וההצעות נותרו רובן ככולן על

הנייר .

הזדמנות למעשה שכזה באה לידיהם עם תחילת בריחתם של פליטים יהודים מרוסיה בשל
פוגרומים שנערכו בהם  -פרשה הידועה בתולדות ישראל כ ' סופות בנגב ' 0 .י

מרכזיות .

למאורעות אלו היו שתי תוצאות

האחת היתה מפנה חד בתפיסת עולמם של

המשכילים ושל בני הדור הצעיר בחברה היהודית ברוסיה  .הייאוש מאפשרות השתלבותם של
היהודים בחברה הרוסית הביא ליצירתו של רדיקליזם

יהודי  -לאומי " .

התוצאה האחרת היתה

נחלתו של ציבור רחב הרבה יותר  ,שבחר בדרך מעשית של הגירה מבוהלת מרוסיה למחוזות
שבהם יוכל למצוא מנוח לכף

רגלו .

2ן

שתי התופעות הללו חיזקו את הרעיון של חידוש היישוב

גאולר בשנות הארבעים של המאה הי " ט
ישראל

:

רעיון ומעשה  ,ירושלים , 1990

ישראל '  ,הציונות  ,א

"

וכן

( לעיל  ,הערה

והלורד שפטסברי

 , ) 3עמ '

:

ג ' ירדני  ' ,ג ' ון גאולר ותכניתו משנת

 .ת ; 1880

חסטתס ] Of Gilead,

הבריטים כגון ג ' ורג ' סטנלי פייבר

) ( Shaftesbury

והשפעתם עיין

:

1874

לישוב ארץ

Oliphant , The Land

].

. )3

!  ; Casalet , England's Policyחיימסון ( לעיל  ,הערה

על כמה מבעלי ההשפעה שבקרב האוונגליסטים
) ( Bickersteth

8

עמ ' ; 63 - 51

( תש " ל )  ,עמ ' ; 120 - 84

the East , London 1879
7

:

ההיבט הגיאוגרפי  -קרקעי '  ,ר ' קרק

( עורכת ) ,

גאולת הקרקע בארץ

)

 , berאדוורד ביקרסטת

כוכב ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

; 36 - 21

סוכמן

. 185 - 153

הדוגמה הבולטת ביותר היא ספרה של ג ' ורג ' אליוט ' דניאל דירונדה '  .חשיבותו של ספר זה  ,שבו ביטאה הסופרת
את חזונה על שיבת ציון  ,לא ברמתו הספרותית  ,אלא בעיקר בהשפעתו העצומה ובתרומתו להפצת רעיון שיבת
ציון בחברה האנגלית  .ראה למשל

9

:

אורן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 28

עיין  :ש ' שמיר  ,תולדות הערבים במזרח התיכון בעת החדשה  ,תל  -אביב

 , 1987עמ ' ; 266 - 258 , 201 , 4 - 3

ועיין עוד

להלן .
10

על מסופות בנגכ ' עיין
 ; 38 - 33ז '

64

11

. 5 -3

במקביל לכך צמח גם זרם של רדיקליזם חברתי בעל גוון אוניוורסלי  ,אולם זרם זה אינו שייך לדיוננו  .עיין
בהרחבה  :ש ' אטינגר וי ' ברטל  ' ,שורשי היישוב החדש בארץ ישראל '  ,אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 1א  ,עמ '  . 17 - 12כן

עיין
12

:

לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

; 21 - 19

לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,א  ,תל  -אביב תרפ " ד  ,עמ '

ב ' דינבורג  ,חבת ציון  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ '

:

יבנאלי ( שם  ,עמ '

. ) 15 - 14

עיין  :דינבורג ןלעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

; 44 - 39

א ' גרטנר  ,ההגירה ההמוגית של יהודי אירופה

( עורך )  ,הגירה והתיישבות בישראל ובעמים  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 383 - 343

1914 - 1881

 ,א ' שנאן
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1843

היהודי בארץ  -ישראל תוך הפניית הפליטים להתיישבות במולדתם  .ברוסיה וברומניה נוסדו חברות
רבות  ,נוספות על אלו שכבר היו קיימות  ,שתכליתן היתה ביצוע פעולות מעשיות לשם יישובה של

ארץ  -ישראל 3 .י אמנם מגמת פניהם של רוב המהגרים היתה אל מעבר לאוקיינוס  ,לארצות  -הברית ,
אולם בדרכם לשם התפזרו לא מעטים בארצות שונות במערב  -אירופה ובכך הביאו את בעיית
הפליטים היהודים לפתח ביתם של יהודי המערב באנגליה  ,בצרפת

ובגרמניה .

ארגוני העזרה

שיסדו קהילות המערב לא יכלו לעמוד בעומס נחשולי הפליטים שהציפו את אירופה ולפתור את
בעיית מיעוט האמצעים והמחסור במקומות לקליטתם של הפליטים  .עקב כך פתחו הארגונים

היהודיים במערב  -אירופה בתהליך של החזרת הפליטים
13

עיין

:

ואילך

דינבורג ( לעיל  ,הערה
;

לסקוב ( שם )  ,עמ '

שיבת ציון  ,ב  -ג
14

 , ) 10עמ ' 45

; 27 - 25

ואילך

;

לרוסיה .

לבונטין ( שם )  ,עמ '

4ן

אולם ארגונים אלו נוכחו לדעת

; 10 - 6

יבנאלי ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' 14

ש ' בריימן  ' ,המיפנה במחשבה הציבורית היהודית בראשית שנות השמונים ' ,

( תשי " א  -תשי " ב )  ,עמ '

. 227 - 83

עיין בהרחבה Hochberg , 'The Repatriation of Eastern European Jews from Great Britain : :
 . 26 - 49קק 50 , 1 - 2 ) 1988 - 1992 ( ,

ולהגירת שנת
( עורכים ) ,

1891

עיין

:

,

' Jewish socialי '881 - 1914ן  .על יחסם של יהוריגרמניה להגירה וו

מ ' צימרמן  ' ,יהודי גרמניה והמהגרים היהודים מרוסיה '  ,ב ' פינקוס וא ' טרואן

סולידריות יהודית לאומית בעת החדשה  ,באר  -שבע  . , 1988עמ '

עמ ' , 357 - 353

; 369 - 367

. A.

S

אורן ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 16 - 13

 ; ] 24 - ] 16גרטנר

( לעיל  ,הערה , ) 12

()( 1

ירון הראל

כי לא עמדו על עומק מצוקתם של יהודי רוסיה ועל השינויים המהפכניים שחלו במחשבתם
בחיפושיהם אחר מקום התיישבות חדש  .מצב זה עורר את הצורך בבדיקה מחודשת לגבי התפקיד

שיכולה למלא ארץ  -ישראל בקליטתם של

המהגרים .

חוגים נוצריים  -דתיים באנגליה העריכו כי הנה באה השעה שבה יוכל חזון שיבת ציון בחסותה
של ארצם

להתגשם .

תחושה זו היא שהזרימה חיים חדשים לחוגים אלו  .אמנם היו גם קבוצות

וארגונים שביקשו לסייע לפליטים על רקע הומניטרי טהור  .כך למשל השתתפו אישים יהודים
ונוצרים באספה שכינס

ב1 -

בפברואר

1882

ראש עיריית לונדון  ,ובמהלכה הוחלט על ייסודה של

קרן לסיוע לפליטים היהודים המגיעים מרוסיה ומבקשים

להגר לאמריקה  ' .י

בין הנוצרים שנעורו

לפעולה בולטת הקרן ליישוב ארץ  -ישראל וסוריה  ,שחבריה חשו כי באה העת להוציא את חזונם
אודות חזרת היהודים לארץ אבותיהם מן הכוח אל

הפועל .

הקרן ליישוב ארץ  -ישראל וסוריה
בחודש יוני

1874

פרש הקולונל ג ' ון קוקס גאולר

) ( Gawler

6ן

בפני משה מונטיפיורי את הצעותיו

לתיקון מעמדו הכלכלי של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .עיקרי תכניתו היו ייסודן של חוות
חקלאיות בארץ על  -ידי חוואים נוצרים  -אירופים והעסקתם של פועלים יהודים בחוות הללו 7 .י
בשנת

יסד את האגודה חברת ארץ  -ישראל

1875

) ( The Palestine Society

שמה לחברה להתיישבות בסוריה ובארץ  -ישראל
; ( Society

ובינואר

1876

שונה

) The Syrian and Palestine Colonization

מטרתה המוצהרת והמיידית היתה ארגונה של קבוצה בת אלף איש שתעלה במהרה

לארץ  -ישראל על מנת לייסד שם את המושבה

הראשונה .

8ן

תכניתו של גאולר משנת  , 1874כתכניות

רבות אחרות שקדמו לה  ,לא הניבה פירות  .מקול קורא שפרסמה האגודה בשנת

1877

עולה ללא צל

של ספק כי כוונותיה של האגודה היו מיסיונריות  ,ומכיוון שכוונות אלו לא הוסתרו  ,נמנעו גופים
יהודיים מלשתף עמה

פעולה .

9ן

לעובדה זו היתה  ,כפי שנראה להלן  ,השפעה על חוסר האמון

שרחשו חלקים לא מעטים בציבור היהודי לכוונותיהם של ממשיכי דרכה של אגודה זו בבואם
ליישב קבוצת פליטים יהודים מרוסיה בלטקיה

שבסוריה .

דווקא בסמוך למועד מותו של מייסדה  ,ג ' ון גאולר

( 31

לפעילות מלאה והפעם כונתה קרן ההתיישבות בסוריה

בראש החברה עמד עתה הלורד שפטסברי

15

) ( Shaftsbury

Refugees

היהודית '  ,פינקוס וטרואן ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '
16

בנו

) 16
19

for !the Reliefon

י ' פרנקל ,

Mansion House Fund

' המשבר כגורם מרכזי בפוליטיקה

. 36 - 34

.6

על התכנית בפרוטרוט ראה
( תש " ל )  ,עמ '

18

הישיש  ,שכל חייו חלם להגיע ליום שבו

של הקולונל ג ' ורג ' גאולר  ,ששנים קודם לכן כבר רקם בצוותא עם מונטיפיורי תכניות ליישובה של ארץ -

ישראל  .עיין לעיל  ,הערה
17

) Syrian Colonization Fund

קרן זו נודעה בשם ' קרן טירת ראש העירייה להצלת פליטים רוסים '
 , ssianעיין  :למקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' ; 22

ביולי

, ) 1882

שבה החברה שהקים

. (The

שם  ,עמ '

:

ג ' ירדני  -אגמון  ' ,ג ' ון גאולר ותכניתו משנת

1874

לישוב ארץ ישראל '  ,הציונות  ,א

. 88 - 85

. 99 - 98

שם  ,עמ '  . 103 - 99מצע האגודה ראה  :שם  ,עמ '  . 119 - 118עוד נעיר כי בשנת  1883היה בהרטוב נסיון מיסיונרי
מובהק ליישב פליטים יהודים בארץ  -ישראל במטרה להעכירם על דתם  .על פרשה זו ראה  :קלותנר ( לעיל  ,הערה
, )2

עמ '

; 321 - 316

אליאב ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' ; 294 - 293

א ' בכר  ,זכרונות הרטוב

[ חמ " ד ]

תש " ל  ,עמ '

.5

ראשי החברה

המיישבת  :מימין
הרוזנת סטרנג ' פורד ,
באמצע הרוזן
שפטסבורי  ,משמאל
הגברת פין

יתגשם החזון ואנגליה הנוצרית תושיט יד מסייעת לעם היהודי הנרדף

השב לארצו .

20

שתי הדמויות

המרכזיות האחרות בחברה היו נשים  .האחת היתה הרוזנת סטרנגפורד )  , ( Strangfordשכיהנה
כסגניתו של הלורד שפטסברי  ,ואילו מזכירת הארגון ולמעשה הכוח המניע והדוחף לפעילותו
היתה אליזבת פין ( תת1ע )  ,אלמנתו של ג ' יימס פין  ,ששימש בעבר כקונסול בירושלים  .י 2עוד בהיות
בעלה בחיים סייעה אליזבת פין בידו בהוצאתן לפהעל של תכניות שונות למען היהודים ובכלל זה

רכישת קרקעות בארץ  -ישראל שנועדו לאפשר פיתוח משק חקלאי והעסקת יהודים בעבודה

יצרנית .

מעדותה ניתן ללמוד על השקפת עולמם של חברי הארגון באשר ליהודים

22

:

' מטרת

הוועדה היא לחלץ יהודים נרדפים ולהבטיח להם חרות אזרחית ודתית והיא נובעת מן הסימפתיה

הנוצרית [ כלפי היהודים ]  ,בניגוד ליחס המוטעה [ כלפיהם ] והגורם להם סבל מצד נוצרים נבערים
שאינם יודעים את ההיסטוריה של האומה היהודית או שהמשיח שלנו היה מצאצאי אברהם ודוד
וכי למענו אנו אוהבים

את עמו ' .

23

חברה זו ביקשה לרכז את פעילותם של כל הגופים המעוניינים

לעסוק ביישוב הפליטים היהודים בארץ הקודש  ,וקיוותה כי על  -ידי איחוד כוחות זה יקודמו
הרעיון והמעשה  .עובדת היותם של ראשי החברה משכבת האצולה החברתית הלונדונית סייעה
להתגייסותם של מספר בנקים  ,ובכללם הבנק הממלכתי הבריטי  ,לצורך איסוף הממון שנדרש
להגשמת
20

המטרה .

24

על פעילותו של הלורד שפטסברי למען מטרה זו עיין  :כוכב ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

,

עיין the Sevent 4 Earl 7807 - 7 85 , London 1975 :
21

"

,

0

Biography

ג

. 32 - 30

על חייו באופן כללי

Battiscomb , Shaftesbury :

3.

)

המחקר האחרון אודות קונסול זה הוא מאמרו של מ ' אליאב  ' ,עלייתו ונפילתו של הקונסול הבריטי ג ' יימס פין ' ,

קתדרה  ( 65 ,תשרי תשנ " ק  ,עמ '

. 81 - 37

Christians towards the Children Israel

London 1907
22

שם  ,עמ '

23

5

24

המגיד ,

. 60 - 55

 .ק . 28 February 1884 ,

 [ Jewish Chronicleלהלן :

 9באוגוסט  , ] 882עמ '

. 254

. ]7)7

,

0

 , The Dutyתת2 . 51

)( 7

ירון הראל

ההתארגנות וההכנות באנגליה
החברה ניסתה לבסס את פעולתה בראשונה על מתן הלוואות ליהודים אשר יביעו את רצונם
להתיישב בסוריה  .כספי הסיוע נועדו לרכישת אדמה ולעיבודה בלבד  .בשל ההכרה כי בעיית
המימון היא הבעיה המרכזית  ,הוחלט על מתן עדיפות למתיישבים בעלי הון התחלתי  ,אשר יזדקקו

לתמיכה קטנה יותר  .עם זאת נקבע כי יש להעמיד בפניהם תנאי כי יתחייבו להעסיק תוך זמן קצר

יהודים אחרים כפועלים בשכר בתוותיהם  .התברה בחרה מלכתחילה שלא לתמוך ביהודים חסרי

אמצעים לחלוטין בשל החשש הסביר כי לא יוכלו לעמוד בהחזר ההלוואה  .במקביל  ,כבר בימיו
האחרונים של גאולר  ,החלה החברה בנסיונות לרכוש בכספה אדמות בסוריה

וליישב בהן יהודים .

לשם רכישת האדמות מונו סוכנים מקומיים של החברה  ,והם פעלו בתמיכה ובסיוע מלא של ויטלי
) , ( Vitali

סגן הקונסול הבריטי בלטקיה .

25

כבר בשלב הראשון היתה החברה מודעת לאפשרות כי

עובדת היות ראשיה בחלקם פעילים מיסיונרים מוצהרים בעבר ובהווה תקשה עליה לקנות את

אמונם של חלקים נכבדים בציבור היהודי  .אי לכך הודיעה החברה מפורשות כי אחת המטרות של

רכישת האדמות היא לאפשר ליהודים הנרדפים לחיות ולקיים באופן חפשי את מצוות דתם .

26

מאז התארגנותה השקיעה החברה מאמצים כדי לרכוש אדמות באזור לטקיה השוכן לחופי הים
התיכון ,

כ 320 -

ק " מ צפונית  -מערבית לדמשק  .נראה כי מספר גורמים הביאו לריכוז מאמץ ברכישת

האדמות דווקא באזור זה  .אופיו של האזור היה חקלאי מובהק והגידול העיקרי בו היה

הטבק .

הקרקעות הוחזקו ברובן על  -ידי מספר בעלי קרקעות אמידים  ,מוסלמים סונים  ,שהחכירו את

אדמותיהם לאריסים עלווים בני המקום .

27

ריחוקו של המקום מהאזור שנאסר על  -ידי

העות ' מאנים

להתיישבות יהודית  ,מחירן הזול יחסית של הקרקעות  ,טיבן ופוריותן של האדמות והעובדה
שהאוכלוסייה המקומית עלווית ולא ערבית  -מוסלמית מובהקת היו כפי הנראה בין הסיבות
לבחירת לטקיה כאתר הראוי להקמתה של הקולוניה היהודית

החדשה .

בקרב הציבור היהודי ניטש ויכוח בשאלה מה צריכה להיות מגמת פניהם של הפליטים  ,אם
לאמריקה או

לארץ  -ישראל .

28

הקרן שיסד ראש עיריית לונדון כדי לסייע לפליטים מרוסיה נקטה

בלבד .

עמדה בוויכוח וסייעה למהגרים לאמריקה

נוצר מצב שבו משפחות ויחידים שביקשו

לעלות לארץ  -ישראל מצאו בקרן ההתיישבות בסוריה כתובת העונה על צורכיהם ומאווייהם  .ואכן
הקבוצה הראשונה שהתארגנה ליציאה להתיישבות בלטקיה מנתה ארבעים וחמש משפחות ,
שנבחרו מתוך מאה משפחות פליטים מרוסיה שסירבו להגר לאמריקה וביקשו להתיישב בארץ -

ישראל .

29

נראה אם כן כי מדובר היה באנשים בעלי אידאולוגיה וחזון של שיבה לארץ  -ישראל

ועיבוד אדמתה ולא באנשים שהובלו לארץ מחוסר ברירה  .הקבוצה לא התגבשה בארץ מוצאה

אלא הורכבה בלונדון על  -ידי אנשי חברת ההתיישבות הנוצרית  ,ולחוסר הגיבוש וההיכרות
המוקדמת היתה בסופו של דבר השפעה לא מעטה על כשלונה של

25
26

68

27

פולדן אל ויטלי  ,לונדון ,

המגיד ( לעיל  ,הערה

30

ביוני

195 / 1410 , 1882

FO

; PRO ,

ויטלי אל ולדן  ,לטקיה ,

28

עיין למשל

29

המגיד ,

20

:

31

ביולי

, 1892

שם .

. ) 24

עיין בהרחבה  :א ' פורת  ,סוריה  ,תל  -אביב תשכ " ב  ,עמ '  ; 34 - 32המגיד ,
התרשמותם של המתיישבים מטוב המקום בחקלאות ובמסחר עיין  :שם ,
קלויזנר ( לעיל  ,הערה

ההתיישבות .

דינבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '
 , ) 2עמ '

. 289 - 288

; 48 - 46

המגיד ,

20

1

בספטמבר  , 1882עמ '  . 300על
בנובמבר  , 1882עמ ' . 342

 30באוגוסט  , 1882עמ '

. 279

על התלהבותם וחזונם אודות עבודתם החקלאית בסוריה ראה

בספטמבר  ( 1882לעיל  ,הערה

. ) 27

:
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השיקול העיקרי בבחירתן של המשפחות היה מידת תרומתן המשוערת להתפתחותה של
המושבה  .בודדים מבין הנבחרים היו בעלי מקצועות חקלאיים מובהקים  ,אך ללא מעט מהם היה
נסיון כלשהו בחקלאות  .מלבד אלה נבחרו בעלי מלאכה כגון פועלי בניין ונגרים היכולים לסייע
להקמתה ולהתבססותה של

ההתיישבות .

30

עוד טרם יציאתם לדרך הובטח לבני הקבוצה כי קרן ההתיישבות תממן עבורם הקמתם של

בית  -כנסת  ,בית  -מטבחיים ומקווה טהרה  ,וזאת כדי להסיר כל חשש למיסיונריות  .בקשתם כי
יירכש עבורם בכספי החברה גם ספר תורה נענתה בחיוב  ,וספר התורה נמסר להם בפגישה חגיגית
שנערכה בביתה של הגברת פין שבלונדון  .בפגישה זו אף קרא מנהיגה הרוחני של הקבוצה  ,הרב
נתן פרידלנד  ,קטע מספר התורה  ,והודה לחברה הנוצרית בשם

הקבוצה .

ן3

פעולות אלו לא הועילו  ,והחברה הוסיפה להילת חשודה במיסיונריות  .נראה כי גם אם היו
30

31

המגיד ( לעיל  ,הערה
19

 ; ) 28וראה עוד הערת

משה קלייך  ,שם ,

20

בספטמבר

1882

( לעיל  ,הערה

. ) 27

 .ק  ; 7 ) 7 , 25 August 1882 ,המגיד ( לעיל  ,הערה  ; ) 28שם  13 ,בספטמבר  , 1882עמ '  . 292הרב נתן פרידלנד

היה מראשוני חובבי  -ציון בליטא  .תפיסתו הבסיסית היתה כי גאולת ישראל תבוא באמצעות פעולת סיוע בין -

לאומית של העמים השונים ממניעים דתיים  .עיין

:

קלויזנר ( לעיל  ,הערה

פעולתו זו של הרב פרידלנד ראה  :יבנאלי ( לעיל  ,הערה
כתבי הרב נתן פרידלאנד  ,מהדורת י ' קלויזנר  ,ירושלים

 , ) 2עמ '

 , ) 2עמ ' , 37 - 35

. 41 - 40

ביקורת על

 . 77תולדותיו וכתביו של הרב פרידלנד ראה

תשמ " ג .

:

קנם

ירון הראל

כוונות אנשי החברה הומניות טהורות  ,הורתן היתה ברגשות מיסיונריים  .יתרה מזאת  ,גם אם
התכוונו ראשי החברה באמת ובתמים לנטרל את הממד המיסיונרי מפעולתם  ,הרי שחברים מן
השורה השנייה והשלישית בחברה לא יכלו לעשות הפרדה מוחלטת בין רגשותיהם ואמונתם

הדתית לבין פעולת הסיוע להתיישבות הפליטים היהודים בלטקיה  .הדברים הגיעו עד כדי משבר
כבר בפגישה הראשונה שנערכה בין הקבוצה היהודית לבין ראשי החברה זמן מה לפני יציאתה של
הקבוצה לדרך  .בפגישה זו  ,שנערכה בבית  -ספר יהודי  ,כבש הלורד שפטסברי את לבבות חברי

הקיווצה

בדבריו הנרגשים  -והמתובלים בציטטות רבות מן התנ " ך  -על גאולת ישראל ועל

רצון החברה לסייע לפליטי הפרעות וליישבם בנחלת אבותיהם  .המשבר החל כאשר ניסה הנואם
הבא אחריו להסביר את מניעיה של החברה הנוצרית בעזרתה ליהודים ואגב כך העלה את

המחלוקת שבין היהדות לנצרות בשאלת ביאתו של המשיח  .בשלב זה עדיין לא הגיבו חברי
הקבוצה

;

הרב פרידלנד נשא דרשה  ,ואחריה בירך הבכיר שבמורי בית  -הספר את חברי הקבוצה

בברכת כוהנים  .לפני התפזרות הקהל ביקש הלורד שפטסברי להעניק באמצעות הרב פרידלנד לכל
אחד מחברי הקבוצה ספר תהילים כמזכרת אישית ממנו  .לתדהמת הלורד והציבור כולו החזיר הרב

הישיש לידי הלורד את עותק הספר מיד לאחר קבלתו  .הגברת פין נזעקה להביט בספר ונדהמה
לראות כי אין זה עותק מספר תהילים רגיל אלא עותק מן הברית החדשה  .הלורד שפטסברי  ,שלא

היה בסוד החלפת הספר שביצעו כפי הנראה פקידים בחברה  ,נדהם והביע את זעמו  .הוא אף ביקש
בפומבי את סליחת חברי הקבוצה והסתלק מן

המקום .

32

שני האירועים הללו החרידו את חברי

הקבוצה  ,והם החליטו כי מן הראוי לדחות את סיועה של הקבוצה המיסיונרית וכי עליהם להודיע
על כך ללורד שפטסברי ולבקשו לנקוט צעדים מיידיים להשיבם לרוסיה  .ראשי הקבוצה הגיעו
למחרת בבוקר בלוויית אישים יהודים מקומיים לבירור הדברים בביתה של הגברת פין  .זו דחתה
בתוקף את ההאשמה כי מניעי החברה הם מיסיונריים  ,וכראיה הביאה את הודעתה הפומבית של
החברה לציבור הבריטי  ,בחתימת הלורד שפטסברי וסגניתו הרוזנת סטרנגפורד  ,כי היהודים יקיימו

בהתיישבות החדשה את מצוות דתם  .בתום ויכוח שנמשך כארבע שעות דרשו ראשי הקבוצה מן
הגברת פין כי מספר סעיפים בתקנות שתיקנה החברה בנוגע להתיישבות יובהרו עד תום  .השלב
הבא היה כינוס ודיון ארוך של רבנים ואישים מיוצאי רוסיה בלונדון בשאלת יציאתם של הפליטים

לסוריה  .החלטת הסיכום היתה כי הקבוצה תצא לדרכה בתנאי שלא ייכפה עליה על  -ידי סוכן

החברה כל חילול שבת .

33

במסגרת ההכנות להתיישבות גויס כסף לרכישת בהמות  ,וכל חבר בקבוצה קיבל סכום כסף על
מנת לפדות את משכונותיו בבתי העבוט השונים  ,זאת בנוסף לכרטיסי נסיעה מוזלים שנרכשו

למענם על  -ידי החברה  .כמו כן גובשה הנהגה לטפל בענייני הקבוצה ; החברים שנבחרו היו יוסף
מזל  ,עקיבא ציפרין ויוסף

גולדשטיין .

34

להכנות ליציאתה של הקבוצה נלוו חששות פוליטיים לא מעטים  .נפוצו שמועות כי איסור
32

הלורד שפטסברי לא שקט עד אשר תוקן המעוות וחברי הקבוצה אכן קיבלו כל אחד ואחד ספר תהילים  .ראה

המגיד ,

70

33
34

 20בספטמבר 1882

( לעיל  ,הערה

:

. ) 27

עיין בהרחבה  :המגיד ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '  ; 293 - 292וכן  :קלויזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 290 - 289
מזל חזר לאנגליה והיה לאחד מראשי חובבי  -ציון  ,עיין עליו  :אורן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' 182 , 143 - 142

 ,הערה

על ציפרין לא נודעו פרטים מדויקים  .בגו הוא חיים ציפרין המוזכר אצל אהרנסון ( לעיל  ,הערה

. 48
. 147 - 146

אף הוא היה בין המתיישבים  .וראה תשע בערב , 148 ,

4

בינואר

 , 1940עמ '

הפנה את תשומת לבי למקור זה  .על גולדשטיין לא נודעו פרטים מן המקורות

 , ) 1עמ '

 . 4תודתי לד " ר יוסף לנג אשר

שלפנינו .

לטקיה  -מושבה נשכחת

הגירתם של יהודים יוצאי רוסיה  ,רומניה ובולגריה לארץ  -ישראל הורחב והוחל גם על אדמתה של

סוריה .

משום כך הוכנה אף תכנית לשינוי יעדם של המתיישבים לכיוון קפריסין  ,אם אכן תיאסר

35

ירידתם לחופי

סוריה .

36

הקבוצה יצאה לדרך ביום שני

ה 28 -

באוגוסט

. 1882

ההתרגשות היתה רבה מעצם עלייתם של

יהודים לעוד התיישבות חקלאית חדשה בארץ הקודש ומשום שהיתה זו הפעם הראשונה
בהיסטוריה שבה הוחזרו יהודים לארץ מולדתם על  -ידי חברה נוצרית מובהקת  .הנוסעים  ,שעמדו
על סף הגשמת חלומם  ,היו נרגשים מאוד  ' :מי שלא ראה את שמחת הגולים האלה בליל ה ' לא ראה

שמחה מימיו  " .האח ! " אמר האחד ; " בעוד שלושה ימים נסעה ונלכה קדמה מזרחה  ,שם בדמעה
נזרע  ,וברנה נקצור  ,ובקול הידד נאסוף את תבואותינו ! "  .השני ענה אחריו " ואנוכי אטע שורק
עושה ענבים לשמח א '

[ אלהים ]

ואנשים " ' .

37

בעת הפרידה נכחו בתחנת הרכבת יהודים רבים

ונוצרים מפעילי החברה  .כראש המושבה וכמקשר בין הקבוצה לחברה הנוצרית ולסוכנה בלטקיה

מונה בסמוך למועד ההפלגה יחיאל מיכל פרידלנד  ,בנו של הרב פרידלנד  .מלבד משימה זו הוטל
עליו גם לחזור לרוסיה ולארגן משפתות נוספות שתבואנה להתיישב

בלטקיה .

38

אירועים בדרך
המתיישבים יצאו מלונדון לפריס  ,ושם נשרה משפחה אחת  .הם המשיכו בדרכם למרסיי  ,ושם עלו
על אנייה לנפולי ואחר כך לאלכסנדריה  .הנסיעה אמורה היתה להיות שגרתית אלמלא היה אחד

הנוסעים באנייה זו קרל נטר  ,איש חברת כל ישראל חברים  .התנגדותה של חברה זו להתיישבות

מחודשת של יהודים בארץ  -ישראל הגיעה לשיא עם פרסום מכתבו של נטר לעורך

ה ' ג ' ואיש

כרוניקל ' במארס . 1882
ההתיישבות בארץ  ,והציג את יישוב ארץ  -ישראל כמעשה נמהר שיביא בסופו של דבר לשואה .
המכתב עורר את זעמם של רבים ומכתבי תגובה פורסמו מעל דפי העיתונות היהודית  .גם בנסיעה

במכתב זה פירט נטר אחת לאחת את הסיבות לכשלונות נסיונות
39

40

זו עם מתיישבי לטקיה ביקש נטר להעמידם על טעותם בבחרם להם תבל ארץ זה למקום

מושבם .

ן4

במסכת טיעוניו אף הזהיר נטר את חברי הקבוצה כי אין מגמת החברה הנוצרית המיישבת אלא

להביא להתנצרותם או להתנצרות בניהם  .דבריו אלה עוררו חשש כבד בלב חלק מן האנשים  ,ומה
גם שהוא הבטיח לכסות את הוצאות הדרך של אלה מביניהם שיבחרו לשוב לארץ מולדתם  .אחרים
נכנסו עמו בוויכוח  ,ובמהלכו הודה נטר כי שגה בקריאה לפליטי המאורעות לשים פניהם
35

הודעת האיסור

36

המגיד ,

20

עיין :

בספטמבר

לסקוב ( לעיל  ,הערה
1882

( לעיל  ,הערה

, )2

תעודה  , 56עמ '

. 263

. ) 27

37

שם

38

המגיד  ,שם ; וכן עיין  :קלויזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 289יבנאלי ( שם )  ,עמ '  . 77בוויכוח בין בני התקופה

;

 . 6ק 7)7 , 1 September 1882 ,

בשאלה אם כוונותיהם של אנשי החברה הנוצרית טהורות או מיסיונריות שימש מינוי זה כטיעון בפיהם של אלה
שצידדו בהיענות לקריאת החברה ; הם ראו בעובדה שהחברה בחרה למנות את בנו של הרב פרידלנד לראש

הקבוצה מרצונה החופשי הוכחה לכוונותיה הטובות  .עיין  :המגיד ,

20

בספטמבר

1882

( לעיל  ,הערה

. ) 27

הרב

פרידלנד מזכיר את בנו האחראי על עניין ההתיישבות בלטקיה כמכתבו לרב עזריאל הילדסהיימר מיום כ " ג

בתשרי תרמ " ג  .עיין בכתביו ( לעיל הערה

 , ) 31ב  ,עמ '

 . 7)7 ,לתרגום המכתב ראה

39

למכתבו ראה

40

על ' קטרוגו של נטר ' והתגובות עליו עיין בהרחבה

41

המגיד ,

25

15 Mars 1882 :

. 378

באוקטובר  , 1882עמ '

. 333

:

:

לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 2תעודה  , 40עמ '

קלויזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 183 - 179

. 187 - 185

71

ירון הראל

לאמריקה או לחזור לארץ מוצאם  ,אך עדיין עמד על דעתו כי לא טעה בהתנגדותו ליישוב ארץ -

ישראל  .בסופו של דבר לא נרתע איש בשל דבריו של נטר  .יתרה מזאת  ,נטר עצמו  ,למרות
התנגדותו למהלך ההתיישבות  ,לא נמנע מלהושיט סיוע לנוסעים ואף השיג רשיון עלייה לחוף יפו
עבור הרב פרידלנד  ,שהצטרף לקבוצה בדרכו להתיישב

בירושלים .

42

ראשות ההתיישבות
כשלושה שבועות ארכה הדרך ובמהלכה עגנו חברי הקבוצה גם בביירות ובטריפולי  .בביירות

פגשם נציגו של הסוכן שפעל מטעם החברה בלטקיה  .ביום הראשון של ראש השנה תרמ " ג
בספטמבר

) 1882

( 14

עלו שמונים ושמונה המתיישבים על אדמת לטקיה  .אמנם את פניהם קיבלו סגן

הקונסול האנגלי בלטקיה וסוכן החברה  ,אולם לאכזבתם התברר להם כי התיאום בין ראשי החברה

בלונדון לבין הסוכן בלטקיה היה לקוי  .כך למשל סגן הקונסול הבריטי  ,שנתבקש לסייע לסוכן
ברכישת האדמות  ,לא קיבל למעשה מלכתחילה הנחיות ברורות כיצד לנהוג במתיישבים ובעיקר
לא ידע אם עליו להתערב לטובתם אצל השלטונות המקומיים או

לא .

חברת ההתיישבות נחפזה

43

לשלחם לסוריה בחשבה כי כל הסידורים לקליטתם הושלמו  ,אולם בפועל לא נרכשה עדיין
האדמה עבורם ואף מקום הולם למשכנם לא הוכן  .זאת ועוד  ,הסוכן שאלם אם הביאו אוהלים

מאנגליה ; והבהיר להם כי אין בעיר בתים פנויים להשכרה  .בתחילה שוכנה הקבוצה בגורן פתוחה
תחת משמר אך עד ליום הכיפורים נמצא עבורם משכן הולם  .בארבעת הימים הראשונים לשהותם
במקום הובאה להם אספקה של מצרכי מזון בסיסיים  ,ולאחר מכן קיבל כל אחד מן המתיישבים

הקצבה כספית צנועה  -שלושה או ארבעה פני ליום  -לקניית מצרכים אלו  .העיכוב ברכישת
האדמות לעיבוד נבע ממחלוקת כספית בין הסוכן לבין בעל האדמות בעניין עלות הקרקע  .משום
כך נגוזו תקוות המתיישבים להקדים ולעבד את הקרקע לפני בוא הסתיו ולהתחיל לפרנס את
עצמם  ,והם נותרו תלויים למחייתם בכספים

שקיבל הסוכן מן החברה בלונדון .

44

על  -פי עדות אחד

מבני החבורה היתה קבלת הפנים מצד תושביו הערבים של האזור חמה ואוהדת .
42

המגיד ,

 8בנובמבר

 , 1882עמ '

; 348

45

עם זאת אי -

שם  15 ,בנובמבר  , 1882עמ '  . 356יש לציין כי באותה תקופה עסק כבר נטר

בגיבושה של התכנית המכונה במחקר ' תכנית רוטשילד  -נטר ' ולכאורה תמוה הדבר מדוע לא העמיד בפני

מתיישבי לטקיה את ההתיישבות שתכנן הוא בארץ  -ישראל  .נראה כי להימנעותו זו היו שתי סיבות  .התכנית

המוצעת עדיין לא עברה לפסים מעשיים  ,ולכן לא יכול היה להציע לפליטים הללו דבר מוגדר  .ומלבד זאת  ,על -

פי תכניתו של נטר המתיישבים היו צריכים להיות ' אלמנטים רציניים שישמשו דוגמה וגרעין למפעלים שהיינו
יכולים לחשוב עליהם בשביל העתיד '  ,ונראה שמבחינת ההרכב האנושי לא נראו לו מתיישבי לטקיה עונים על
דרישה זו  .ועיין בהרחבה

:

היישובית של הבארון באו

אהרנסון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

,

ישראל '  ,קתדרה ,

44

; 14 - 9

הנ " ל  ' ,תכנית נטר  -רוטשילד  :תחילת פעולתו

( תמוז תשמ " ז )  ,עמ '

. 79 - 55

הרב נתן פרידלנד אמנם היה

המנהיג הרוחני אשר עמד מאחורי נסיון ההתיישבות בלטקיה  ,אולם הוא עצמו  -אולי מפאת זקנתו  -ביקש

43

,

לעלות לירושלים ולא ליטול חלק בחלאות העלייה לקרקע המושבה החדשה .
גם הקונסול הכללי של בריטניה
FO
ויטלי אל אלדרידג '  ,לטקיה ,

 18בספטמבר 195 / 1410 , 1882

.

בביירות פנה כטרוניה לשגריר בקושטא על שלא עודכן בפרוטרוט בכל הנוגע למדיניותה של בריטניה כלפי
הפליטים
44

72

המגיד ,

המתיישבים .

 11באוקטובר

 , ) 27עמ ' ; 341
45

המגיד ,

18

ראה

:

אלדרידג ' אל הרוזן מדופריל )  , ( Dufferinעאליי ,

 , 1882עמ '

שם  8 ,בנובמבר

באוקטובר 1882

; 317

1882

( שם ) .

שם  18 ,באוקטובר , 1882

עמ ' ; 327 .

שם ,

 22בספטמבר

 1בנובמבר 1882

, 1882

שם .

( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ ' . 348

לעומת זאת על  -פי עדותו של סגן הקונסול הצרפתי במקום  ,האוכלוסייה

המקומית קיבלה כחשדנות את המתיישבים היהודים  .ראה  :ג ' פרוי )w , ( Geofroy

פטרימוניו ) , ( Patrimonio

לטקיה  19 ,בספטמבר des Archives Diplomatiques de Nantes , ; 1882
Affaires Etrang res , Centre
~
127

Beyrouth , Carto

~

,

, ,, , ,
,

,

, ,

,

888 888
~
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ידיעת השפה הערבית והתורכית עמדה למכשול למתיישבים בקשריהם עם אנשי המקום  .יהודים
כמעט לא היו באזור

;

התיישבו במקום לרגל

על  -פי עדות אחד המתיישבים היו בעיר פחות מעשרה  ,ונראה כי רובם

מסחרם .

46

,

ראשית התארגנותה של ההבורה הוקדשה לעניין צורכי הדת  .אחד מעשרת החדרים בחצר

שהועמדה לרשותם בתחומי לטקיה הוסב לבית  -כנסת ושם נערכו תפילות הימים הנוראים

4

התקנות שעל  -פיהן אמורים היו להתנהל חיי הקבוצה במקום נתקנו עבורם על  -ידי ראשי החברה
הנוצרית עוד בלונדון  .עקב כך בולט חסרונן של תקנות מעמיקות הנוגעות למטרת ההתיישבות ,
למבנה החברתי ולחובות המתיישבים איש כלפי

רעהו .

48

תקנות לטקיה עסקו בחלקן בהבהרת

סמכותם של סוכני החברה שאמורים היו לנהל את ענייני המושבה  .לסוכנים ניתנה שליטה כמעט
מלאה על כל הנעשה במושבה  ,וזאת במטרה להבטיח את שליטתה של החברה הנוצרית על
האדמות ואמצעי

הייצור .

49

כך למשל היה בסמכותו של הסוכן להנהיג סדרים חדשים בהתיישבות

על  -פי החלטתו או באישור החברה

בלונדון .

אולם המתיישבים יכלו להתנגד להצעות הסוכן

ולהציג את עמדתם בפני ראשי החברה בלונדון  .באישור החברה יכול היה הסוכן לקנוס אדם
שסרח או אף לסלקו מן היישוב  .סכסוכים כספיים על סכומים קטנים בקרב חברי ההתיישבות
אמורים היו להידון בפני ועדה פנימית בת חמישה חברים

;

סכסוכים על סכומים גבוהים יותר היו

אמורים להידון בפני בית  -הדין העות ' מאני במקום  -כל זאת כאשר לא יצליח הסוכן לפשר בין

שני הצדדים  .נקבע כי בעלי תפקידים כגון מורה  ,רופא  ,מיילדת  ,שוחט ומשגיח ייבחרו על  -ידי
אנשי המושבה אך בחירתם טעונה את אישור הסוכן  .גם תקנות חדשות שירצו ראשי המושבה

לתקן צריכות היו לקבל את אישור הסוכן תחילה  .מכיוון שמעמדם של המתיישבים ביחס לחברה
המיישבת הוגדר כאריסים ,

50

הובטחו להם בהתאם לחוקי האימפריה העות ' מאנית ארבע חמישיות

מן היבול הצפוי  ,בעוד הסוכן זכאי היה לחמישית בלבד  .הסוכן היה הקובע הבלעדי של סוגי
הזרעים שיינטעו ואיזו משפחה תקבל פרות לשם פיתוח משק חלב  .הסוכן היה גם מעסיקם של
בעלי המלאכה שבמושבה  .בבית  -ההארחה שאמור היה לקום במקום רשאי היה כל מתיישב להלין

אורחים בתורו על  -פי החלטת הסוכן והתנאים שקבע  .מכיוון שההתיישבות במקום הותרה על  -ידי
החברה אך ורק ל ' יהודים בעלי תכונות טובות ' הרי שעיסוקים ' לא מוסריים ' כגון הלוואה בריבית ,
מכירת משקאות משכרים  ,סרסרות ומסחר נאסרו על המתיישבים  .חובתם היתה לעסוק בעבודת
האדמה או באומנות  .בכל הנוגע לחני הדת נקבע בתקנות כי במושבה ישרור חופש דתי מלא  ,אולם

46

מעדות זו אנו לומדים כי קשריהם של יהודי המקום עם ארץ  -ישראל היו אמיצים  .באותה שנה עלו כולם לרגל
לירושלים לתקופת החגים ולכן לא פגשו המתיישבים החדשים בתחילה שום יהודי למעט אחד  ,נגן במקצועו ,

שכפי הנראה אחיזתו בדת היתה כבר רופפת מאוד  .עיין  :המגיד  1 ,בנובמבר  ( 1882לעיל  ,הערה . ) 27
המקורות שנכתבו על  -ידי יהודים יושבי דמשק וחלב באותה תקופה לא העלתה שום התייחסות להתיישבות
היהודית החדשה בסוריה .

בדיקת

47
48

74

49

50

המגיד ,

 8בנובמבר  ( 1882לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '

השווה למשל עם תקנות ראשון  -לציון

:

. 341

אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 38 - 35

מעניינת ההשוואה להגדרת תפקידם של סוכני הבארון רוטשילד במושבות שהיו תחת חסותו  ,אם כי ברור כי
בלטקיה מדובר בסוכן אחד או שניים בלבד  .עיין  :אהרנסון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 101 - 97
קיימת היתה בעיה של רישום הבעלות על האדמות  .קרקעות יכול היה לרכוש רק נתין עות ' מאני  ,ולכן היה הכרח
לרשום את האדמות על שמו של ג ' מאל  ,הסוכן שמונה על  -ידי החברה לרכשן  .ראה  :ויטלי אל אלדרידג '  ,לטקיה ,
22
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ברוח הזמן נאסרה הטלת חרם ונידוי  .התקנה החשובה ביותר מבחינה דתית היתה זו שקבעה
מפורשות כי למיסיונרים לא תינתן דריסת רגל במושבה  .י5
75
51

רשימת התקנות  -עשרים ואחת במספר  -ראה  :המגיד ,

27

בספטמבר  , 1882עמ ' . 311 - 310

אין זה מז הנמנע

כי התקנה האחרונה  ,האוסרת כל פעילות מיסיונרית במושבה  ,הושגה כהשתדלותו של משה קליין  ,סופר
' המגיד ' בלונדון  ,בעקבות החשד בכוונות אנשי החברה  .עיין

:

המגיד ( לעיל  ,הערה

 , ) 31עמ '

. 293

ירון הראל

ותגרוז

החיים

במושבה

בואם של המתיישבים היהודים ולהיטותם לרכוש אדמות באזור העלו כפי הנראה את מחירן של
אלו  .אי  -יכולתם של המתיישבים לפרנס את עצמם  ,ההקצבה הכספית הנמוכה שקיבלו מן הסוכן
במקום וחוסר הוודאות לגבי עתידם יצרו אט אט אווירה עכורה במתנה המתיישבים  .לנוכח
העיכוב בקניית האדמהת ובהכנת התשתית למתיישבים החלה חודרת ההכרה כי הזדרזות החברה
הנוצרית והתלהבותם של המתיישבים לצאת לדרך בעקבות דמיונותיהם על החיים החדשים

היו בעוכריהם .

הצפויים להם בארץ אבותיהם

57

עקב עליית מחירי האדמות בסביבה הקרובה נאלץ

הסוכן לצאת לחפש אדמות במרחק רב יותר  .על קליטתם של המתיישבים הכבידו גם התנאים
הסביבתיים החדשים שאליהם הוצרכו להתרגל

:

מזג  -האוויר החם מאוד  ,השינה על מחצלאות

הפרושות על הרצפה  ,האכילה תוך כדי ישיבה על הרצפה ללא שולחן וכסאות וכן המאכלים
המזרח  -תיכוניים  .קדחת ומחלות עיניים פגעו אף הם במתיישבים  .במשך הזמן התעוררו גם בעיות

חברתיות  .חברי הקבוצה  ,שהיו ברובם זרים זה לזה  ,החלו להתוודע איש לרעהו על תכונותיהם

והשליליות .

החיוביות

כך תיאר את הדברים אחד מראשי הקבוצה  ,יוסף מזל

:

' בנוגע לאנשי

חברתנו  ,אומר כי משולים אנחנו להארבעה מינים  .יש שיש בהם טעם וריח כאתרוג ויש וכו ' אך
בשומי ללבי כי לא באנו הלום להיות מורים ופילוסופים רק לעבוד אדמה אתנחם כי כולנו נצליח
לזה וכולם כאחד

טובים .

53

ראשי הקבוצה עמדו בקשר מכתבים הדוק עם החברה הנוצרית המיישבת בלונדון  .לבקשתם
העלתה החברה את הסכום שהוקצב לכל אחד לכלכלתו  ,ונשלחו בגדים עבור כל חברי הקבוצה .
כמו כן נשלחו עבורם  ,כשבועיים לאחר בואם ללטקיה  ,עשרים צריפי עץ מפורקים בעלי אטימות

לגשמים  .נדבן אלמוני רכש עבור המושבה כלי מלאכה רבים  ,וגם ארגז זרעים נשלח

מאירופה .

באותם הימים נראה היה כי לכאורה הושלמה רכישת הקרקע החקלאית עבורם  ,אך מכל מקום

איחרו המתיישבים את מועד החריש והזריעה  .עקב כך ביקשו להעסיק עצמם בבניית הצריפים ,
בהכנת החצרות  ,הרפתות והאורוות לבהמות ובשאר ההכנות הנדרשות לעבודה חקלאית  .בשלב
זה עלה דווקא מעמדם של בעלי המלאכה שבקרב חברי הקבוצה  ,שנחשבו מלכתחילה משניים
לעובדי

האדמה .

54

עיכוב נוסף בהתפתחותה של המושבה חל בשל מותו של נסיף ג ' מאל  ,סוכן

החברה הלונדונית  ,כחודשיים לאחר בואה של הקבוצה

ללטקיה .

55

אולם למרות כל המכשולים

הללו  ,בחודש כסלו  ,חודשיים וחצי לאחר בואם ללטקיה  ,היו עדיין חברי הקבוצה אופטימיים
באשר להצלחת התיישבותם

:

וגם עתה ( אעפ " י שחפצנו אנחנו לשקוד על המלאכה ושלא לאכול נחמא דכסופא ) אין
לנו הצדקה לצעוק [ לחברה הנוצרית הלונדונית ]  ' :מהרו וכלו מעשיכם '

;

בשעה

שמספיקים לנו לחם ומזון וכל ההכרחיות ואנחנו מחליפים כח עם טוב האויר אשר לפלא
בעינינו לראותו יפה עדין כעת כבימי חג באירופא  ,ובטוחים אנו בחסד אלקי הארץ

52

ע) ,

אמנם

את האשמה על הזירוז נטלו חברי הקבוצה על עצמם בעצם התוודותם כי ' ואשר מהרו לשלחנו זה משום

שאנחנו בעצמנו דחקנו את השעה והפצרנו בהם כי היה קשה לנו ישיבתה של לאנדאן וכטוב לבם ונדבת רוחם
נעתרו לנו גם לזאת ונחשב להם לצדקה '  .ראה  :המגיד  20 ,בדצמבר  , 1882עמ ' . 402

/

בנובמבר  ( 1882לעיל  ,הערה . ) 27

53

המגיד ,

1

54

המגיד ,

15

55

ויטלי אל אלדרידג '  ,לטקיה ,

בנובמבר

1882

( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ ' 357

;

,

המגיד ( לעיל  ,הערה
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לטקיה  -מושבה נשכחת

שיעזור להועד להוציא לאור את הדבר הגדול והדגול אשר החל לעשות ובלי ספק ימנה
הפעם איש שישווה דעתו עם הועד בכל פרטיו ובוא יבוא וישיג התכלית לתפארת

הועד .

56

עם זאת החלו מתגלעים באותה עת חילוקי דעות בקרב חברי הקבוצה באשר למצבם ולתכלית

במקום .

ישיבתם

הדים לחילוקי דעות אלו מצאו דרכם לעיתונות באמצעות

מכתבים .

ראשי

הקבוצה חששו כפי הנראה כי תלונות פומביות שכאלו תפגענה בראשי החברה הנוצרית
המיישבת  ,ואלו עלולים יהיו להפסיק את תמיכתם במפעל ההתיישבות  .עקב כך הבהירו ראשי
הקבוצה במכתב לעורך ' המגיד ' מיום י " ז בכסלו תרמ " ג
קארעספאנדענציעס פרטיות ממנו בלעדי חתימת ראשי

' ואם אתה לו שמעני בל תדפיס

:

העדה ' .

התקדמות הלכו וגברו בקרב המתיישבים המריבות  ,השנאה

57

אולם ככל שחלף זמן נוסף ללא

והקנאה .

בשל גשמי הזעף שהחלו יורדים  ,נבצר מן המתיישבים להשלים את בניית הצריפים  ,ורובם

המשיכו להתגורר בצפיפות בדירות שכורות  .היו שהתאמצו למצוא עבודות שונות כדי להרוויח
את לחמם  .תופעה זו זכתה להערכה מצד ערביי האזור  .אף בקרב חברי הקבוצה היו שקבעו חד -
משמעית

:

' במלה אחת

!

אחינו היקרים האלה עושים כעת על אדמת נכר יתר הרבה מאשר יעשו

אזרחים היותר טובים בארץ

מולדת ' .

58

אולם חוסר יכולתם לעבוד כקבוצה מגובשת בעבודת

האדמה ולפרנס את עצמם בכבוד הביא להגברת תלותם של המתיישבים בחברה הלונדונית  ,וזו
נאלצה להגדיל את סכומי תמיכתה

בקבוצה .

אחת הבעיות המעיקות על חלק נכבד מבני הקבוצה היתה הפרידה מבני משפחותיהם שנותרו

ברוסיה  .תקוותם לאיחוד מחודש עמם היתה תלויה  ,כפי שנראה להלן  ,בפעלו של ראש הקבוצה
מיכל פרידלנד ובנסיונותיו לארגן קבוצה נוספת להתיישבות שחלק מחבריה היו בני משפחותיהם
הקרובים של

המתיישבים .

יחס השלטונות העות ' מאנים
המדיניות העות ' מאנית אסרה התיישבות של יהודים יוצאי רוסיה

בארץ  -ישראל .

59

המושל

העות ' מאני באזור לטקיה  -המתצריף  -היה נבוך ולא ידע כיצד עליו לנהוג בקבוצה המורכבת
אמנם מפליטים יהודים מרוסיה  ,אך פועלת בחסותה של חברה מיישבת נוצרית בריטית שבאה

להקים קולוניה במחוזו  .כדי לשאת חן עיני כל הצדדים האיר המתצריף פנים למתיישבים והושיט
סיוע הומניטרי לפליטים מרוסיה  ,אך בה בעת הערים קשיים ומכשולים על התיישבותם הקבועה
והשהה את מתן ההיתר הרשמי להיאחזותם בקרקע עד
גישתו ההומנית של המושל הופגנה מיד עם בואה של

56

המגיד ( לעיל  ,הערה

57

שם .

58

שם  ,עמ '

59

עיין

. ) 52

תגובה לדברים ראה

:

לקבלת הבהרות מקונסטנטינופול .
הקבוצה ללטקיה  .אף  -על  -פי שלא היה
60

:

המגיד ,

24

בינואר

 , 1883עמ '

. 28
77

. 29

א ' כרמל  ' ,היישוב היהודי  ,השלטון העות ' מאני והקונסוליות הזרות '  ,אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 1א  ,עמ '

 Palestine ) 1881 - ; 105 - 103ת ]  Jewish SettlementsתMandel , ' Ottoman Policy and Restriction 0
 . 33 - 46קק  . 312 - 332 ; 11 ) 1925 ( ,קק MES , 10 ) 1924 ( ,
60

ויטלי אל אלדרידג ' ( לעיל  ,הערה . ) 55

"

( 1908

.א

%
..
,

,

105

גי

.

. ,, ,

וביורות

בתחילת המאה

בידי אף אחד מחבריה דרכון של מדינה כל שהיא  ,הוא התיר להורידם אל החוף ולהביאם

הוא אף שלח שוטר מיוחד שידאג להקל עליהם את ההתארגנות

במקום .

] 6

לעיר .

לאחר מספר ימים נועד

המתצריף עם ראשי המתיישבים וניסה לתהות על קנקנם ועל כוונותיהם ומטרותיהם

האמיתיות .

ראשית כול ביקש לבדוק את נכונותם לקבל על עצמם את הנתינות העות ' מאנית  .לשאלתו בעניין
זה השיבו נציגי הקבוצה כי אכן הם חפצים בנתינות זו .

62

בתמימותם לא הסתירו המתיישבים מפני

הפאשא את שאיפתם לחזור ולעבד את אדמת נחלת אבותיהם  ,ובכך עוררו כנראה את חששו פן

אישור התיישבות זו על  -ידו יכעיס את הממונים עליו  ,שהצרו את צעדי ההתיישבות היהודית
החדשה בארץ  -ישראל  .המתיישבים פרשו בפניו את תקנות המושבה  ,הבהירו כי אין בהן שום
סתירה לחוק העות ' מאני  ,וביקשו את ברכתו  .נאמן לתפיסתו אכן הבטיח להם המושל כי יסייע
להם  ,ואף הפקיד עליהם שומרים לאבטחתם מפני פגיעות אפשריות מצד התושבים המקומיים ,

אולם בכל הנוגע למתן אישור רשמי להתיישבות הוסיף לנהוג בזהירות  .בפגישה נוספת  ,לאחר
ששבו המתיישבים והצהירו על רצונם להפוך לנתינים עות ' מאנים מלאים  ,נקט המושל לראשונה
צעד מעשי וערך רשימה מפורטת של כל חברי הקבוצה על מנת להעבירה לשער

העליון .

63

המתצריף קיבל הנחיה מן הממונה עליו  ,מושל סוריה הוואלי חמדי פאשא  ,לעצור את

ההתיישבות היהודית בכל האמצעים העומדים לרשותו  .יתרה מזאת  ,על  -פי הוראת המושל הכללי

של סוריה נאסרה על  -ידי שלטונות המכס בנמל לטקיה הורדתם לחוף של צריפי העץ המפורקים
שנשלחו מאנגליה עבור
61
62

המתיישבים .

ויטלי אל אלדרידג ' ( לעיל  ,הערה

המגיד ,

1

בנובמבר

1882

בעקבות התערבותו התקיפה של הקונסול הכללי של

. ) 43

( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '

; 341

שם ,

15

בנובמבר

1882

( לעיל  ,הערה

. ) 42

בביטוי מפורש

זה של רצונם להפוך לנתינים עות ' מאניים ביקשו המתיישבים להפגין את ניתוקם מעברם ואת שאיפתם להשתלב
במקום מושבם החדש בתקווה לעתיד חדש  .אולם דווקא בצעד זה בולטת תמימותם  .כמעט כל הלא  -מוסלמים
בסוריה באותה תקופה שאפו להשיג חסות או נתינות זרה על מנת להתחמק מהצקות השלטון העות ' מאני

71
~

המושחת והמתפורר  .עיין  :י ' הראל  ' ,תמורות ביהדות סוריה
תשנ " ב  ,עמ '
63

המגיד ,

 , ' 1880 - 1840עבודת

דוקטור  ,אוניברסיטת בר אילן ,

. 333 - 310

 1בנובמבר 1882

( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '

 ; 341שם 15 ,

בנובמבר  ( 1882לעיל  ,הערה

. ) 42

צידתן ,

'

"

בריטניה שוחררו הצריפים  ,אולם הקמתם

'

ע

0

ג

נאסרה .

64

11

.

כ4

צייין בתחיית

Bidon

כמו כן נאסר בואם של מתיישבים

נוספים .

65

זו

היתה למעשה המדיניות הדו  -משמעית של השלטונות העות ' מאניים  ,הווה אומר סיוע הומניטרי
לפליטים אך אי מתן היתר רשמי להקמתה של קולוניה חדשה קבועה במקום ואי מתן אפשרות
לקביעת עובדות

בשטח .

בכך ביקשו השלטונות העות ' מאניים שלא לפגוע ביחסיהם עם

66

בריטניה  ,אשר קבוצה נכבדת מהאליטה החברתית שבה תמכה בפעולת ההתיישבות  ,ועם זאת
להצטייר כבעלי מדיניות פילנתרופית המטיבה עם נרדפי הפרעות

ברוסיה .

המושל המקומי  ,בין אם משום שרצה להסיר מעליו כל אחריות לגורלם ולעתידם של הפליטים

ובין אם משום שסבלם של הללו באמת נגע ללבו  ,ביקש לסייע להם בעקיפין על  -ידי הצעתו כי יפנו

באופן ישיר לחמדי פאשא בבקשה למתן היתר להתיישבותם במקום .

סגן הקונסול הבריטי ,

שבאוזניו השמיע המושל עצה זו  ,לא מצא לנכון  ,ממניעים שיובהרו להלן  ,להעבירה לידיעת ראשי

המתיישבים .

67

למעשה עמדו השלטונות העות ' מאניים בפני בעיה שממדיה הלכו

ותפחו .

במשך כל זמן

שהותם של המתיישבים החדשים בלטקיה הוסיפו קבוצות שונות של פליטים יהודים להגיע

בצורה בלתי מאורגנת לחופו המזרחי של הים התיכון  -חלקם לשם התיישבות בארץ  -ישראל
וחלקם לסוריה  ,כפי הנראה מתוך רצון להצטרף לקבוצה היושבת בלטקיה  .השלטונות המקומיים
לא התירו כל נחיתה על החוף של פליטים יהודים  ,ואלה נאלצו להוסיף ולחפש חוף מבטחים

אחר .

כפי הנראה היו בין הנוסעים כאלו שידעו כי טענתם להיותם בעלי נתינות בריטית תוכל לסייע להם
במאבקם נגד הוראות השלטונות העות ' מאניים  .הקונסולים הבריטים מצדם היו מוכנים אמנם
להושיט עזרה לכל נתין בריטי ולהגן על זכויותיו בהתאם להסכמים שבין בריטניה לאימפריה

64

אלדרידג ' אל הרוזן מדופרין  ,ביירות ,
) , ( Wyndham

ביירות ,

16

בינואר 195 / 1447 , 1883

65

ויטלי אל אלדרידג '  ,לטקיה ,

66

המגיד ,

67

ויטלי אל אלדרידג ' ( לעיל  ,הערה . ) 65

22

15
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אלדרידג ' אל ויזדהם

ק
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המאה

לטקיה  -מושבה נשכחת
בעמוד

ממול

:

דיווחו

העות ' מאנית  ,אולם זאת רק לאחר שנתינותו הבריטית הוכחה למעלה מכל

ספק .

68

של ויטלי  ,סגן
הקונסול הבריטי
בלטקיה  ,לקונסול
אלדריגבביירות
הכללי
' על בואם של
המתיישבים ( 18
בספטמבר

) 1882

המדיניות הבריטית הרשמית
מצבה של בריטניה ותדמיתה בעיני השלטון העות ' מאני ובעיני האוכלוסייה המוסלמית בסוריה
היו בקינן

1882

בשפל המדרגה  .בריטניה הפכה לחשודה בעיני הסולטן העות ' מאני מאז יוני , 1878

מועד חתימת אמנת קפריסין  ,שעל  -פיה נמסר האי לחזקתה ולניהולה של אנגליה  .החשד הלך וגבר

עם פלישתו של חיל המשלוח הבריטי למצרים באמצע אוגוסט . 1882
וכיבושה של מצרים על  -ידי בריטניה הושלם  .עובדה זו יצרה עוינות

עוד הפליטים באים ללטקיה ,

האוכלוסייה המוסלמית כולה

במזרח  -התיכון .

69

רבה כלפי בריטניה בקרב

יתרה מזאת  ,בתקופה זו נמשך המירוץ בין

בריטניה לצרפת על ההשפעה בסוריה  ,וההתיישבות היהודית בחסות בריטית נתפסה בעיני
הצרפתים כביטוי לכוונתה של בריטניה להרחיב את השפעתה בסוריה ולהחליש את השפעתה של

צרפת .

70

עם בואם של הפליטים לחופי סוריה הורה ג ' קסון אלדרידג ' )  , Eldridgeהקונסול הכללי
הבריטי בביירות  ,לוויטלי  ,סגן הקונסול הבריטי בלטקיה  ,להימנע מכל מעורבות בעניין המושבה
החדשה עד לקבלת הבהרות ממשרד החוץ באשר ליחסה ולמדיניותה של ממשלת הוד מלכותה
כלפי התיישבות יהודית

זו .

ן7

הנחיות אלו אכן הורו לנציגי בריטניה בסוריה שלא להתערב כלל

ביחסים בין המתיישבים היהודים לבין השלטונות

העות ' מאניים .

עם זאת נתבקשו נציגיה של

בריטניה להגיש כל סיוע לסוכן החברה הלונדונית בכל הנוגע לבעיות שיעלו בעניין בעלותו על

האדמות .

72

בכך נפתח פתח למעורבות רשמית כלשהי של נציגי בריטניה בפרשת הקולוניה

היהודית  .בהכירו את חוקי רכישת הקרקעות באימפריה העריך כנראה אלדרידג ' כי קל יהיה יותר
להשיג היתר סופי להתיישבות היהודים במקום אם אכן תירשם הקרקע על  -שם ג ' מאל  ,סוכן
החברה הלונדונית  ,שהיה בעל נתינות עות ' מאנית  ,ואם המתיישבים היהודים יוכרו רק כפועלים
שהובאו כדי לעבד את האדמה אך לא להיות

בעליה .

73

מעורבות עמוקה יותר גילה ויטלי  .עם מותו

של נסיף ג ' מאל דאג ויטלי כי משרתו של ג ' מאל יוסיף לטפל בקבוצת הפליטים המתיישבים כפי
שעשה בחיי אדוניו על מנת שלא

יסבלו .

68

אלדרידג ' אל וינדהם ( לעיל  ,הערה . ) 64

69

עיין בהרחבה

:

74

שמיר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

זאת ועוד  ,משקיבל מושל אזור לטקיה הנחיות ברורות

; 156 - 143

סוכמן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

. 234

ככר באותה העת עמד

אברהם קונסטנטינובסקי על חששם של המוסלמים והעות ' מאנים מכוונותיה של אנגליה בעצם מעורבותה
בהתיישבות היהודית החדשה כארץ  -ישראל  .במכתבו לעורך המגיד הוא שואל  ' :הטרם תדעו כי פחד הבריטים
נפל על עמי הקדם  ,ומפני כי מאמינים כי גם יד הבריטים תיכון עם הקולוניסטים העברים ודבר מדיני יצוק בזה ,
על כן מניחים מכשולים על דרככם '  .המגיד  11 ,באפריל  , 1883עמ ' . 113
70

ג ' פרוי אל פטרימוניו ( לעיל  ,הערה  . ) 45על מאבק ההשפעה בין המעצמות עיין בהרחבה הראל ( לעיל  ,הערה , ) 62
עמ '

80

71

. 315 - 310

אלדרידג ' אל דופרין ( לעיל  ,הערה

xlv

. ) 43

על אלדרידג ' ראה

:

"

A . M . Hyamson , The British Consulate 1

 .ק Jerusalem , 1 , London 1939 ,

72

אלדרידג ' אל הרוזן מדופרין  ,ביירות  11 ,בנובמבר 195 / 1410 , 1882

73

אלדרידג ' אל הרוזן מדופרין  ,עאליי  20 ,בספטמבר 410 , 1882ן 95 /

74

ויטלי אל אלדרידג ' ( לעיל  ,הערה

. ) 55
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ירון הראל
לעצור את

ההתיישבות היהודית בכל האמצעים העומדים לרשותו  ,הוא ביקש לאסור ירידה לחוף

של כל מתיישב יהודי נוסף  .בעקבות שיחת שכנוע של ויטלי הסכים המושל להתיר את ירידתם
לחוף של נשים וילדים במסגרת איחוד

משפחות .

75

אולם עדיין היה ויטלי זהיר ומסויג  .כאשר יעץ

המושל באוזניו כי טוב יעשו המתיישבים אם יפנו ישירות לוואלי חמדי פאשא בעניינם  ,לא העביר
ויטלי עצה זו למתיישבים  ,הן מכיוון שלמיטב הבנתו לא היה זה מתפקידו להשיא להם עצות והן
מכיוון שלא היה לו ברור לחלוטין אם אכן הסמיך אותו המתצריף להעביר למתיישבים את ההצעה
בשמו של המושל  .ייתכן שלא האמין כלל כי יש סיכוי להתיישבות היהודית  .הוא סבר כי חל מפנה
מוחשי  ,לדבריו בלתי נסבל  ,ביחסם של השלטונות העות ' מאניים כלפי

בריטניה .

הוא הגיע

למסקנה זו בעיקר בשל תחושתו כי השלטונות העות ' מאניים מכשילים כל נסיון לרכישת אדמות

על  -ידי נתינים או בני חסות של בריטניה .

76

אולם ככל שהתארכה שהייתם של המתיישבים במקום נאלץ ויטלי להתערב יותר ויותר
בעניינם  .משדרש מן השלטונות לשחרר את צריפי העץ מן הנמל בטענה כי המשלוח מיועד עבור
סלים סאלח  ,נציגה של החברה הלונדונית בלטקיה  ,השיבו לו כי השחרור ייעשה אך ורק לאחר
התחייבותו הרשמית כי הצריפים לא יימסרו למתיישבים היהודים  ,שהתיישבותם על חופיה של

סוריה איננה חוקית כל עוד לא אושרה על  -ידי השער העליון  .ויטלי הניח כי הבעיה מורכבת וכי יש
להבהיר לשלטונות העות ' מאניים שבריטניה לא תאפשר שום פגיעה באינטרסים וברכוש של
החברה הבריטית המיישבת  .עקב כך העדיף להעלות את דרג הטיפול בבעיה וביקש את התערבותו
של אלדרידג '  .בכך הועלה גם דרג נציגיה של בריטניה שטיפלו בשאלת ההתיישבות היהודית
בלטקיה .

77

אלדרידג ' פנה ישירות למושל הכללי של סוריה והשיג את רשותו לשחרור המטען .

עדיין נותרה לכאורה שאלת הרשאת הקמתם של הצריפים לשימושם של הפליטים היהודים  .אולם
בהתאם להנחיות השגריר בקונסטנטינופול שלא לטפל בקבוצה זו מכיוון שאין חבריה נתינים
בריטים  ,לא מצא אלדרידג ' לנכון לטפל בבעיה זו .

78

עם זאת נראה כי מששוחררו הצריפים מן

המכס לא הציבו עוד השלטונות העות ' מאניים מכשולים לבנייתם  ,אולם כאמור גשמי הזעף ושאר

פגעי מזג  -האוויר מנעו את

הקמתם .

הנציגים הבריטים בביירות ובלטקיה נקטו מדיניות חד  -משמעית של ניתוק מוחלט מן הנעשה
במושבה היהודית החדשה לאחר שהשגריר הבריטי בקונסטנטינופול שלח אליהם את פקודות
הממשלה העות ' מאנית האוסרות

נמשכה  ,תוך התעלמות מוחלטת

על התיישבותם של יהודים מרוסיה בארץ  -ישראל .
מסבלם של המתיישבים  .עד לראשית אוגוסט . 1883
79

מדיניות זו
במועד זה

החליטה החברה הנוצרית המיישבת על נטישה מוחלטת של קולוניית לטקיה והעברת המתיישבים

לקולוניה חדשה בקפריסין  .בשלב זה כבר התפוררה הקבוצה כמעט לחלוטין  .רק עשרים וחמש

75

76

21 ;2

77

ויטלי אל אלדרידג ' ( לעיל  ,הערה

. ) 65

לשם ההמחשה מפרט ויטלי את הקשיים והמכשולים שהערימו השלטונות על חתנו  ,שהיה תחת חסותה של
בריטניה מעצם תפקידו כמתורגמן ( דרגומן ) בקונסוליה הבריטית בלטקיה  .ראה  :שם .
ויטלי אל אלדרידג '  1 ,בדצמבר  195 / 1410 , 1882כנו  . PRO ,השגריר הבריטי בקונסטנטינופול זעם למשמע
התאנות זו לרכושה של החכרה הבריטית  ,וביקש אף הוא להתערב אולם צריפי העץ כבר שוחררו  .ראה :

אלדרידג ' אל וינדהם ( לעיל  ,הערה . ) 64
78

אלדרידג ' אל וינדהם

79

אלדרידג ' אל וינדהם ,

( שם ) .
 9בפברואר

PRO , FO 195 / 1447 , 1883

לטקיה  -מושבה נשכחת

משפחות מקרב המתיישבים קיבלו את הצעת החברה המיישבת להקים קולוניה

האחרים ויתרו לחלוטין על רעיון ההתיישבות

;

חלקם חזרו לרוסיה וחלקם

חלופית בקפריסין .
שבו לאנגליה .
80

אולם ביש המזל הוסיף לרדוף את הפליטים בדרכם לקפריסין  .ירידתם לחוף לא הותרה בשל
מגפת כולרה שפרצה באזור  ,ורב החובל החליט להחזירם ללטקיה  .אולם גם בלטקיה לא הותרה
עלייתם על החוף בטענה כי יש חשש שנדבקו במחלה במשך

ההפלגה .

ן8

אלדרידג ' לא יכול היה

להתעלם הפעם מסבלם של הפליטים ופנה בדרישה למושל הכללי של סוריה בביירות להורות
למושל לטקיה להתיר מטעמים הומניטריים את ירידתם לחוף עד שיוכלו לצאת שוב לדרכם  ,מה
גם שכבר הוחלט כי הם יעקרו למושבה החדשה בקפריסין ואין חשש כי ינסו להתיישב מחדש

בלטקיה .

82

המושל הכללי אכן נעתר לבקשת אלדרידג ' והורה מיד למושל לטקיה להתיר את

עלייתם של הפליטים לחוף  .הלה  ,שלמעשה לא התיר את עליית הפליטים לחוף מחשש כי ינסו
לשוב ולהתיישב במקום  ,טען מלכתחילה כי מעולם לא התיר את התיישבותם
מחאותיהם ובקשותיהם של הקונסולים האירופים במקום לא רככו את

לבבו .

83

במקום .

גם

בתגובה להוראת

המושל הכללי ניסה מושל לטקיה להרוויח זמן  ,ובסופו של דבר  ,לאחר שהפליטים שהו באנייה
מול חופי לטקיה אחד  -עשר יום  ,הודיע כי ההוראה לאפשר את נחיתתם המחודשת על החוף
איחרה את המועד  ,מפני שאנייתם כבר הרימה עוגן ויצאה מחדש לכיוון

קפריסין .

84

התארגנות הקבוצה השנייה
מלכתחילה הוטל על מיכל פרידלנד למצוא משפחות יהודיות נוספות ברוסיה שתרצינה לבנות את
עתידן בהתיישבות בלטקיה  .עקב כך לא יצא עם הקבוצה בדרכה למזרח אלא נסע למלא את
משימתו  .לאחר מאמצים רבים  ,שעיקרם היה שכנוע ראשי הקהילות כי אין בכוונת החברה
הנוצרית המיישבת מיסיונרית כלל ועיקר  ,עלה בידיו להרכיב קבוצה בת כתשעים משפחות  ,שמנו
מאה שמונים ושבע

נפשות .

85

דרכה של הקבוצה השנייה עברה אף היא בפריס  .אולם בניגוד לקבוצה הראשונה שהתה קבוצה

זו בעיר כשבועיים .
המיישבת .
86

כל אותה העת היו הוצאות המסע וכלכלת הקבוצה מוטלות על החברה

הסיבה לעיכוב בפריס היתה כפי הנראה אי  -הוודאות באשר למצב ההתיישבות

 .ק 7 September 1883 ,

7] ,

80

13

81

המגיד ,

82

אלדרידג ' אל ויזדהם ,

83

תקציר של מכתב פרטי מלטקיה ,

 26בספטמבר  , 1883עמ '

. 315

 26כאוגוסט , 1883

עגיליי ,

195 / 1447

,
כנו ,

.

FO

 20באוגוסט 195 / 1447 , 1883

 _.ועיין

:

המגיד ( לעיל  ,הערה

מעורבותם של נציגי המעצמות הזרות נגד הפעילות העות ' מאנית להצרת צעדי העלייה עיין

84

מ ' אליאב ,

' פעילותם של נציגי המעצמות הזרות בארץ ישראל במאבק על העלייה ורכישת קרקעות בסוף המאה הי " ט ' ,
קתדרה  ( 26 ,טבת תשמ " ג )  ,עמ ' . 132 - 117
 _.כאן המקום להעיר כי גם פרשת ייסוד
FO
אלדרידג ' אל וינדהם  ,עאליי  11 ,בספטמבר 195 / 1447 , 1883

,

המושבה בקפריסין ראויה למחקר רחב ומעמיק
85

:

. ) 81

על

;

רק מעט ידוע אודותיה

המגיד  7 ,במארס 883נ  ,עמ '  . 78על קשייו של פרידלנד ברוסיה עיין

:

כיום .

קלויזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 291

מן

המקורות שלפנינו עולה כי ייתכן שהיתה קבוצה נוספת בת שנים  -עשר יהודים שניסתה להגיע ללטקיה באמצע
חודש אוקטובר בספינת הדואר ישירות מרוסיה  ,אולם היא לא הורשתה לרדת לחוף ונאלצה לעזוב את חופי

סוריה ליעד אחר  .ראה
86

:

אלדרידג ' אל הרוזן מדופרין  ,עאליי ,

24

באוקטובר

195 / 1410 , 1882

. PRO , FO ,

מצבה של קבוצה זו היה טוב עשרת מונים ממצבם של שאר פליטי רוסיה שהגיעו לפריס חסרי כול בדרך לא -

דרך .

ראה

:

המגיד ,

11

באפריל

 , 1883עמ '

. 113

ו :ץ
~

ירון הראל

בלטקיה ועתידה  -נפוצו שמועות כי עקב הקשיים הרבים במקום שוקלת החברה המיישבת
להעתיק את מקום המושבה

לקפריסין .

ואכן הקבוצה השנייה לא הגיעה כלל ללטקיה אלא

נתבקשה להפליג לאלכסנדריה על מנת להיפגש שם עם הקבוצה מלטקיה ויחד להפליג למושבה
החדשה בקפריסין

,

8

על  -פי הודעה רשמית של החברה בלונדון הסיבה לחיסול הקולוניה בלטקיה

ולהעתקתה לקפריסין נעוצה היתה בהכרת החברה כי השלטונות העות ' מאניים לא יאפשרו להקים
את המושבה היהודית  .העיכוב העיקרי נבע מאי  -קבלת ההיתר לרכוש קרקעות באופן גלוי

וחוקי .

רכישת קרקעות בחשאי  ,כפי שנעשה לא אחת באותה עת באוץ  -ישראל  ,לא היתה מקובלת על

החברה .

88

סיכום  -אנטומיה של כשלון
כל המושבות שהוקמו בארץ  -ישראל בתקופת העלייה הראשונה נכשלו בדרכן העצמאית והפכו
להיות מושבות נתמכות  .למעשה המשך קיומן והפיכתן למציאות היסטורית בת קיימא נתאפשרו
אך ורק הודות למעורבותו של הבארון רוטשילד  ,שפרש עליהן את

חסותו .

89

מבחינה זו לא היה

כשלונה של מושבת לטקיה יחיד  ,אך הוא היה מוחלט  .במקרה זה לא מדובר רק על חלום מול
מציאות קשה יותר  ,כפי שהוגדרה התפתחותן של מושבות אחרות ,

99

אלא על חלום ושברונו  ,הווה

אומר חלום שנופץ לרסיסים אל מול מציאות קשה ואכזרית  .אמנם חלק מן הקשיים שניצבו בפני

מתיישבי לטקיה היו דומים לאלו שעמדו בפני חלוצי המושבות האחרות ; בעיות שנבעו מקשיים
ברכישת האדמות  ,מדיור זמני בתנאים קשים ומחוסר תמיכה כספית מספקת היו גם נחלתן של
זכרון  -יעקב  ,עקרון ובאר  -טוביה  .אולם בנוסף לכך היו למושבה היהודית בלטקיה קווי אופי שונים

כשלונה .

מאלה של המושבות האחרות שנוסדו בזמנה  ,והם השפיעו על

ן9

בניגוד לקבוצות

מתיישבים אחרות לא החלה התארגנותם של מתיישבי לטקיה בארץ המוצא במסגרת חובבי  -ציון
או כיוצא בזה  .בכל הנוגע לקבוצה זו אי  -אפשר לדבר על תפיסות התיישבות מגובשות של חבריה ,

כפי שלא ניתן לדבר על תהליך קבלת החלטות עצמאי על  -ידי

המתיישבים .

92

יתרה מזאת  ,גם

תהליך ההתארגנות לקראת העלייה לקרקע לא היה עצמאי אלא נקבע ונוהל על  -ידי החברה
המיישבת  .מתיישבי לטקיה נאלצו להתמודד עם תקנון כפוי כבר מראשית התיישבותם  ,בעוד
מושבות אחרות  ,למעט עקרון  ,נאלצו להתמודד עם בעיה זו רק בשלב השני של אחיזתן בקרקע ,
לאחר התערבות הבארון רוטשילד להצלתן  .עקב כך היתה הקבוצה אוסף מקרי של פרטים  ,שאמנם

ראו את עתידם בהתיישבות חקלאית בארץ  -ישראל  ,אך לא הוצרכו להקדיש מחשבה יתרה

לשאלות כגון כיצד תיראה המושבה שיקימו  ,מה יהא אופיה וכיצד תנוהל  .בניגוד למתיישבים
במושבות האחרות לא נתבקשו מתיישבי לטקיה לתת מממונם לשם רכישת האדמה  ,בהמות
 .ק 1883 ,

87

שם  ,עמ '

88

המגיד  5 ,בספטמבר  , 1883עמ '  ; 291המגיד ( לעיל  ,הערה

89

עיין למשל  :ר ' אהרנסון  ' ,זכרון יעקב  ,תרמ " ב  -תרמ " ד  :חלום מול מציאות '  ,אופקים בגיאוגרפיה ,

[ 3 ; 113 - 112

7) 7 , 7 September

. ) 81
20

(  , ) 1987עמ '

. 49 - 19
90

תשל " ז )  ,עמ '

2 4
~

עיין

:

ד ' גלעדי  ' ,הבארון  ,הפקידות והמושבות הראשונות בארץ  -ישראל

91

. 68 - 59

סיכום של הקווים המאפיינים את המושבות הראשונות ראה
ירושלים  , 1978עמ '

92

:

הערכה מחדש '  ,קתדרה  ( 2 ,טבת

:

מ ' אליאב  ,ארץ ישראל וישובה במאה הי " ט ,

. 284 - 283

עיין  :ר ' אהרנסון  ' ,תפישות ההתישבות של מקימי המושבות הראשונות בארץ ישראל '  ,שנאן ( לעיל  ,הערה
עמ '  , 225וכן ראה

:

אהרנסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 89עמ '

. 19

, ) 12

לטקיה  -מושבה נשכחת

העבודה

והכלים .

93

נראה כי היתה בהם מעין השלמה עם גורלם כפליטים הנתמכים על  -ידי אחרים

ואינם דואגים לעצמם  .במקום ליזום פתרונות המתינו חברי הקבוצה לפתרונות שיועלו על  -ידי

גורמים חיצוניים .
אחת הבעיות המרכזיות בראשית התיישבותן של המושבות החדשות בארץ  -ישראל היתה
הקרקע הגרועה אשר רכשו המתיישבים  ,שלא ידעו להבחין בין עידית לזיבורית או שהעדיפו

לרכוש את האדמה הזולה יותר  .בלטקיה לעומת זאת היתה נכונות של החברה המיישבת לקנות
אדמה חקלאית טובה  ,אולם הקשיים שהערימו השלטונות העות ' מאניים על רכישת הקרקע גרמו

לחברה למשוך ידיה מן הרכישה  .תברי הקבוצה  ,שהיו חסרי אמצעים לחלוטין  ,לא יכלו להשפיע
על החלטות החברה  ,ונאלצו להיכנע להן  .על חוסר היכולת לקבל החלטות השפיע לא מעט חסרונו

של מנהיג או הנהגה כריזמטיים אשר ישכילו למשוך אחריהם את הציבור  .המנהיג  ,מיכל פרידלנד ,

לא רק שלא נבחר על  -ידי הציבור אלא מונה על  -ידי החברה המיישבת  ,ובנוסף לכך לא שהה כלל

במושבה אלא סבב ברוסיה בנסיון לארגן מתיישבים נוספים .
מושבת לטקיה חיה בבדידות עגומה  .לריחוקה הגאוגרפי מן המושבות האחרות ומיישובים
יהודיים אחרים היתה השפעה לא מעטה על כשלונה  .חסרונו של מרכז יהודי ותיק ותומך בקרבת
מקום  -שם ניתן להושיב את הנשים והילדים עד ליצירת תנאי חיים הולמים עבורם במושבה -

הורגש באופן ברור

בלטקיה .

אולם לא רק הריחוק הגאוגרפי היה בעוכריה אלא גם הריחוק

הרוחני  -הרעיוני מן המושבות האחרות  ,עקב היותה מושבה שנויה במחלוקת מראשיתה  .העובדה
שהכוח המניע מאחורי פעולת ההתיישבות היה חברה נוצרית החשודה במיסיונריות הרחיקה
מלטקיה חלקים נכבדים בציבור היהודי שחששו לתת ידם לפעולה מיסיונרית  .חיי החברה
והתרבות במושבה היו אף הם בשפל המדרגה  .הבטלה  ,חוסר המעש ואבדן של התקווה לעתיד

טוב יותר עוררו שפע של סכסוכים בקרב חברי הקבוצה  .על המשכילים שבהם קשה היתה ביותר
' הבדידות האינטלקטואלית '  ,בלשונם  ,שבה היו שרויים במשך שנת שהותם בלטקיה  .גם בתחום

זה לא הפגינו מתיישבי לטקיה יוזמה ולא פיתחו פעילות תרבותית מקומית  .בייחוד סבלו מכך
הילדים  ,שלא למדו

בבית  -ספר .

94

עובדה זו השפיעה על הורים רבים מקרב חברי הקבוצה לנטוש

את רעיון ההתיישבות  ,מאחר שלא ראו בה את עתידם ואת עתיד

ילדיהם .

ככל שנתמשך זמן

שהותם בלטקיה החלו להתרבות החששות באשר לכוונותיהם האמיתיות של הפטרונים האנגלים

המיישבים .

בשיחות בין איש לרעהו הועלה החשש מפני האפשרות שאם לא הם עצמם הרי

שילדיהם או נכדיהם יפלו בסופו של דבר ברשת

המיסיון .

95

כך סיכם אחד מבני התקופה את אחרית כשלונה של המושבה בלטקיה

:

'  . . .ולא יכול היה

להיות אחרת מכיוון שמעשה התיישבות שאין עמו כוונה  -מטרה אמיתית  ,אין לו זכות קיום
) ( raison d ' Etre

93

בקרבנו ' .

96

בכך דמו רק למתיישבי עקרון שהבארון רוטשילד קנה את אדמתה והוא שדאג לכלכלתה ולפיתוחה  .ראה  :ר '

אהרנסון  ' ,שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן '  ,אליאב ( לעיל  ,הערה
94

על הפעילות החינוכית במושכות האחרות ראה

:

,)1

א  ,עמ '

ז ' ולק  ' ,צמיחת החינוך הלאומי במושבות '  ,אליאב

. 35 - 33

( שם ) ,

א,

עמ ' . 426 - 407
. 80

95

ראה

לעיל  ,הערה

96

שם .

דו " ח מאוחר של חברת ההתיישבות בסוריה  ,ראה

:

Account Of Work done and f~ ogress , London 1918

Brief

:

Relief

Societyfor

(1~ 2

סון
עוי

,

מה הנט מודה3ם ,מ

כיה ספ לבנוה
שאנחנו הורינו בו עובר אל
-=1

ד רה אחרת -

לכית פ ם ק ל מול בית היתומים שלז
המפררים במקום תחנת הכריאות הכללש
כל דמורות והמורים מצארים על משרתם
חוץ מהגננת פרומקין והש נולשמיד מורה
להתעמלוה .הלמודים מנאר ם ' כמו שהיו ז

.

כל הלמודים היו מ3כרית
גרמנית ילכדו את השפה על בוריה
הטפר לבנות העבהי
בשם צנת -
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מלחמת השפות כ ' תנועה

עממית '

מרגלית שילה

מתח דבר
' מעולם עוד

לא היתה תנועה כ " כ חזקה בארץ ומעולם עוד לא הראה הישוב החדש את כחו

ענייניו כמו בימים

אלה ' י -

להגן על
-

כך תיארו אנשי העלייה השנייה את מלחמת השפות שהתנהלה בארץ

ישראל בחורף תרע " ד  .המלחמה התלקחה לרגל החלטת הקורטריון ( המועצה

הגבוהה )

של

הטכניקום ( הטכניון ) כי השפה העברית לא תהיה שפת הלימודים הראשית  .הטכניון נבנה תוך שיתוף
פעולה בין חכרת עזרה  ,חברה פילנתרופית שיסדו יהודי גרמניה בשנת

, 1901

לבין בעלי הון יהודי

מרוסיה  ,מארצות  -הברית והנהלת הקרן הקיימת לישראל  .חברת עזרה הקימה בארץ בשנות העלייה

השנייה רשת חינוכית מודרנית דו  -לשונית  ,עברית  -גרמנית  ,החל בגני  -ילדים וכלה בסמינר למורים
בירושלים  .הטכניון היה אמור להיות בית  -ספר גבוה טכנולוגי  ,בית  -הספר הגבוה היהודי הראשון
2

בארץ ובסמוך לו נבנה בית  -ספר תיכון ריאלי  .הציפיות לקראת פתיחתם היו מרובות .

החלטת הקורטריון שהתכנס בברלין ביום

26

באוקטובר

1913

היתה

:

' אין קובעים שפת לימוד

רשמית מחייבת בכל המקצועות של המוסד '  3 .במלים אחרות  ,הלימודים הן בטכניון והן בבית

 -הספר

התיכון היו אמורים להתנהל במידה רבה בשפה הגרמנית  ,ולא בשפה העברית  .ההחלטה הביאה
להתפטרותם של שלושת חברי הקורטריון הציונים

:

אחד העם  ,שמריהו לוין ויחיאל צ ' לנוכ .

ההחלטה הניעה את אמות הסיפים של היישוב היהודי החדש כארץ ועוררה מאבק ציבורי עז .
בכלל ' .
' המלחמה שהתחילה לשם העברית בטכניקום נטתה מדרכה ופנתה נגד ביה " ס של עזרה

4

בלשון קצרה זו הצביעה אגודת המורים על התפנית החשוכה שאירעה במהלך הסערה  .הזעם שפרץ
כנגד החלטת הקורטריון כדבר שאלת השפה של הטכניון המיועד ובית  -הספר התיכון הסמוך לו ,
הפך לזעם כלפי רשת עזרה בכללותה .
חברת עזרה נתפסה כמאיימת על תחייתה של השפה העברית ועל הכרתם הלאומית של בני

היישוב  .אגודת המורים לא הסתפקה בהתקפות כנגד נושאי דגל השפה הגרמנית  .בסערת המלחמה
הוקמה ועדה לחיזוק החינוך העברי  ,היישוב הרים תרומות  ,ונוסדה רשת חינוכית עברית לאומית
חדשה  .היה זה הישג ללא תקדים של היישוב העברי החדש  .כיצד התרחשו הדברים

4

המחקר נתמך על  -ידי הקתדרה לחקר ארץ  -ישראל ההיסטורית על  -שם צ ' רנה וד " ר אירווינג מוסקוב " ן '
באוניברסיטת

בר  -אילן .
מכתב  -חוזר] .

1

' מכתב חוזר '  ,נומ ' א '  ,החינוך  ,שנה רביעית ( תרע " ד )  ,עמ ' סו [ להלן

2

מ ' רינות  ,חברה העזרה ליהודי גרמניה  ,ביצירה ובמאבק  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ '
בראשיתו תרס " ח  -תרפ " ה  ,חיפה

]-

?

:

. 1953

3

' החלטת הקורטורים של הטכניקום בחיפה ' הפועל הצעיר ,

4

מכתב  -חוזר  ,עמ ' טז .

]4

בנובמבר

. 1913

; 193 - 184

2~ 7
תולדות הטכניון

גן הילדים הראשון
בורושלים  ,נוסד בסיוע
חברת ' עזרה ' ( תרע " א )

החוקרים השונים

5

וכותבי הזכרונות המרובים

שעסקו בחקר המאורעות תיארו בהרחבה את

6

המלחמה ומהלכיה  .הם הצביעו על מספר לא  -קטן של גורמים אשר הובילו את המאבק  ,ובראשם

אגודת המורים  .משה רינות  ,בספרו על תולדותיה של חברת עזרה בארץ  -ישראל  ,ראה בתלמידי
הסמינר למורים בירושלים את הכוח המוביל במלחמה .

7

רחל אלבוים  -דרור  ,הצביעה במחקרה

המקיף והמרתק על הסמינריסטים בירושלים  ,על מורי יפו ועל אנשי הפועל הצעיר כעל מובילי

'

המאבק  .ב ' מכתב חוזר ' אשר פרסמה הסתדרות המורים זמן קצר לאחר ההתרחשויות מצביע הכותב
על משקלה הרב של דעת הציבור בהכוונת האירועים

:

' התנועה שהתעוררה בכל הארץ מחזקת בנו

את ההכרה שאי אפשר לנו להסתפק רק במלחמה גרידא  . . .ההחלטה לפתח בי " ס כזה נתקבלה

באספה הפומבית הגדולה שהיתה בעיר ההיא '  9 .גם אלבוים  -דרור ציטטה במחקרה את הקביעה כי
' בארץ פשטה תנועת המונים מזועזעת מאין כמוה ' .

0ן

בחוזר של אגודת המורים נמנו בפירוט רב

אסיפות המחאה הרבות שהתקיימו ברחבי הארץ  .ואולם גם בעל החוזר לא הצביע במדויק על
השפעתן על מהלך העניינים  .התנועה העממית  ,שדווקא בני התקופה הרבו להצביע עליה

5

רינות ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 226 - 184

ישראל וארץ ישראל  ,ב ( תשל " ב )  ,עמ '
תשמ " ו  ,עמ '

קתדרה

20

; 350 - 309

מ ' רינות  ' ,עדות על מלחמת השפות בירושלים '  ,מחקרים בתולדות עם
; 185 - 149

ר ' אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי בארץ ישראל  ,א  ,ירושלים

י ' פרידמן  ' ,חברת " עזרה " משרד החוץ הגרמני והפולמוס עם הציונים ' , 1918 - 1901

( תמוז תשמ " א )  ,עמ '

; 122 - 97

ולאחרונה :

 , ' 1913 - 1903עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב ,

88

6

7

לרשימה ביבליוגרפית מפורטת בנושא  ,ראה
רינות ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

:

 , 1991עמ '

אלבוים  -דרור

. 202 - 200

8

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה

9

מכתב  -חוזר  ,עמ ' יא .

10

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 334

, )5

עמ '

; 347

י ' סילברט  ' ,מגמות בהתפתחות הסתדרות המורים

סילברט

( שם ) .

. 216 - 203

( שם )  ,עמ '

 , 483הערה

. 521

מלחמת השפות

ממצה כהיסטוריוגרפיה  .יתר על כל ,

כזכרונותיהם  ,לא זכתה עד כה לתיאור שיטתי ולהערכה
האירועים  ,ואי לכך אופן ההתרחשות אינו
במחקרים שמנינו אין תיאור פרטני ומדויק של מהלך

י

ברור תמיד .

למלחמת  -העולם הראשונה מהווה מקור

העיתונות הארץ  -ישראלית שיצאה לאור כשנים שקדמו
שהתכנסו ככיכרות או באולמות ציבוריים .
תיעודי ממדרגה ראשונה לשם מעקב אחר אסיפות העם
אחת לשבוע  ,מהווים רק בבואה חלקית
עיתוני הפועלים ' הפועל הצעיר ' ו ' האחדות '  ,שהופיעו
המלחמה  ,מל ה  7 -כנוכמכר  , 1913היה
למתרחש  .כששת השבועות האינטנסיוויים שבהם התרחשה
החרות ' שיצא לאור על  -ידי מוציא לאור
קצב העניינים מהיר ביותר  ,וכל יום הביא עימו חדשות ' .

ספרדי  ,ו ' מוריה ' שיצא לאור על  -ידי עורך אורתודוקסי

,

היו יומונים ירושלמיים אשר עקבו בפירוט
 ,הגדיל לעשות בשמשו שופר לקולותיהם

רב אחרי המתרחש  .יי ' החרות '  ,שראה עצמו כעיתון לוחם
כהרחבה הנאומים שנישאו כאסיפות העם
של הלוחמים כחברת עזרה  .מעל דפיו התפרסמו

התמונה  .חומר תיעודי זה כמעט לא נוצל

וההחלטות שנוזמו נהם  .כתבי  -עת אחרים תרמו להשלמת
השוואת הקולות וההחלטות שנשמעו בכיכרות
עד כה כמקור חשוב להכנת מלחמת השפות .
המורים תסייע נידי לנסות ולהעריך את
היישובים עם הנאומים וההחלטות שהושמעו באסיפות
 .יתר על כל  ,בדיקה מעמיקה ככל הניתן
תרומתה של דעת הקהל  ,התנועה העממית  ,למהלך העניינים
עשויה לשפוך אור הדש על החברה
של הלך הרוחות היישובי בשלהי שנות העלייה השנייה
היישובית שהתגבשה כערים ובמושבות .
מטרת המאמר היא כפולה

:

א  .לשרטט בפירוט  ,מהלך יום  -יום  ,את האירועים

השונים ובמיוהד את אסיפות העם הרבות  .רק
שהתרחשו כששת השבועות הסוערים

תמונה פרטנית זו מבהירה בדיוק רכ את כל מהלכי היישוב
של המלחמה .

האפשר את משקלה של דעת

הקהל  ,התנועה

ב  .כעקבות בדיקת האירועים לפרטיהם להעריך במידת
העממית  ,כהתרחשויות הרבות .

ראשית התעוררות דעת הקהל

השגחה על בניין הטכניון  ,היה קשוב

שמריהו לוין  ,מנהיג ציוני חכר הקורטריון ששהה כחיפה לשם
כאשר המאמצים לפתיחת המוסד נכנסו
כיותר לרחשי הלב של הציבור הארץ  -ישראלי  .כמאי , 1913
אף הוא חבר נקורטריון  ,אודות חששו של
ל ' הילוך גבוה '  ,כתב לוין לידידו אחד העם  ,ששימש
הגרמנית  .לוין דיווח על דעת הקהל
הציבור בארץ מפני ההחלטה להשליט בטכניון את השפה
אינה כשרה לפתיחת מוסד גבוה
הממורמרת  ,אך לא הסתיר במכתביו את דעתו שלו שהשעה עדיין
השפה העברית באופן איטי ומבוקר ,
ללימודים טכניים בעברית כלבד  12 .לוין ביקש להשליט את
מבקש לראות כטכניון מוסד עברי  ,ולא -
ואולם הוא היה מודע לכך שהצינור הארץ  -ישראלי

11

י

ג ' קרסל  ,תולדות העתונות העברית בארץ ישראל  ,ירושלים

:ך :י ב גינועגינע:

( תרס " ט תרע " ז )
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,

השכ " ד ; "
'

. 147 - 121

ולאחרונה

'ב.ג::הך:::ךןשנ :' :רך :ן

ועל חיים בן עטר כעורכו '  ,פעמים ,

עיי

יי

ט )  ,עמ '

בצלאל  ' ,על יחודו של " החרות "

40

( תשמ "

'

"

"

:

מ ' אליאב ,

 ,ה  -ייו .

קנוח

שמריהו לוין

' דעת הקהל [ בארץ ] לא תתן למוסד כזה להתקיים  ,ולא יוציא אף שנתו הראשונה  ,גורלו יהיה
13 ' 1
נורסדוס הו ל " ו

.

כגורל

בפגישה שהתקיימה במאי  1913בין המנהל המיועד של הטכניון  ,המהנדס אלפונם
פינקלשטיין
שביקר בארץ  ,לבין מורי סמינר
עזרה בירושלים  ,הביעו רוב המורים דעה קיצונית מזו של לוין ,
דהיינו כי יש לנהל את כל הלימודים בעברית 4 .ן העובדה שפינקלשטיין  ,המנהל המיועד ,
לא ידע
עברית איששה את חששות
המורים כי הטכניון יתנהל בגרמנית  .לוין דאג כי אם הוועד המנהל של

הטכניון יכריע בעד הגרמנית  ,הוא  ,אחד העם וצ ' לנוב  ,שלושת חברי הקורטריון הציונים ,
קשה על  -ידי דעת הקהל  .הוא

יישפטו

הכיר בכך שיש בארץ ' קיצונים  ,הרוצים להחיות גם את השפה וגם את

הארץ בן

לילה ' .

5ן

ראייתו המפוכחת של לוין כי שאלת לשון הלימודים בטכניון אינה עניין של ציבור
מצומצמם ,
אלא היא מעוררת התעניינות
ציבורית רחבה  ,הניעה אותו לדון בנושא עם כמה מראשי הציבור

היפואי  ,גביניהם המורים 6 .י בהכירו את הלך הרוח הארץ  -ישראלי התריע לוין מעל בימת הקונגרס
הציוני האחד  -עשר  ,שהתקיים בבזל באוגוסט  , 1913כי ' היישוב החדש מתחיל להשתחרר
לא רק
משיטת האפוטרופסות
של נותני הכסף  ,כי אם גם מאפיטרופסיתה של הגלות בכלל  .הישוב
החדש  . . .דורש להעשות מרכז '  .לי לוין שישב בחיפה למעלה משנה היטיב
אחרת מסביב

'.

להבין כי ' היתה רוח

%ן

לשינוי בחברה הארץ  -ישראלית בכלל חבר שינוי שחל בקרב הנוער הארץ  -ישראלי  ,ובלשונו
של
מורה ותיק  :זו ' תקופה חדשה
בחינוכנו העברי ' 9 .י המודעות לשינוי בקרב הנוער היתה גלויה  ,דובר
13

לוין אל אחד העם ,

14

לוין אל אחד העם ,

15

50

16

17

18

9נ

 18במאי  , 1913שם  ,עמ ' . 219
 1ביוני  ,שם  ,עמ ' . 225 - 223

לוין אל צ ' לנרב  8 ,ביוני  , 1913שם  ,עמ '  ; 231 - 230דברים ברוח דומה ראה  ,בתוך
אגרות אחד העם  ,ה  ,תל  -אביב
תרפ " ד  ,אחד העם אל לוין  27 ,באפריל  , 1914עמ
' . 41
היומז הפרטי של לוריא  ,רישום מיום 14
ביולי  , 1913ארכיון בית  -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 8 * 1171
[ להלן  :יומן לוריא ] .
:

' הקונגרס הציוני האחד עשר '  ,נאום לוין  ,החרות ,

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה
ירמן לרריא

 , ) 5עמ '

 10בארנרסט 1913

ונמ '

. 356

,1

18

12

בספטמבר

. 1913

מלחמת השפות

בה לא  -מעט  ,ואף ניתן לה ביטוי מעל דפי העיתונים  .חג הסיום של המחזור הראשון של הגימנסיה
העברית ביפו היה מועד לחשבון נפש ולעריכת מאזן הישגים  .הן מייסד הגימנסיה  ,יהודה ליב

מטמן  -כהן  ,והן יוסף לוריא  ,יושב  -ראש אגודת המורים  ,דיברו על ' תקופה חדשה בהיסטוריה
שלנו ' .

ל2

בוגרי הגימנסיה נתפסו כבעלי חוב גדול לעמם ומורי דרך לדורות הבאים  .צעירים אלה

בשיתוף עם תלמידי בית  -המדרש למורים של עזרה בירושלים היו הראשונים שניסחו מכתב מחאה
כנגד הכוונה לא לקבוע את העברית כשפת הלימוד העיקרית בטכניון  .י 2המכתבים שוגרו לקורטורים
בברלין ביוני

לקראת אסיפת הקורטריון של

1913

מכתביהם של התלמידים זכו לפרסום מעל דפי

הטכניון ,

שעמדה להתכנס ביולי בברלין .

22

ויש לראותם כצעד הראשון בצעדת

' החרות ' ,

המחאה היישובית  .מן הראוי לציין כי לוין  ,לוריא ואחרים  ,אשר צפו מראש מחאה יישובית  ,לא ראו
בעין יפה את מחאת הנערים  ,אשר בלשונו של לוין ' זריזים המה  ,המקדימים נעשה לנשמע ' .

23

ישיבת הקורטריון נדחתה מיולי לאוקטובר והעיתונות הארץ  -ישראלית ניצלה את פסק הזמן לדון
בנושא  ' .החרות ' היה למפיץ המחאה בכל רחבי הארץ  .עוד לפני שהחלה הסערה  ,ביוני
במאמר שכונה ' דבר אל הקוראים '  ,הציגה מערכת העיתון את ה ' אני מאמין ' שלה

ולוחם בעד עניני הלאום העברי בארצו ההיסתורית .

:

' עתוננו

, 1913

 . . .מגין

 . .עיתוננו ימלא בשלמות את התפקיד הגדול

והאחראי המוטל על העתון העברי הלאומי  . . .לא יסור ימין ושמאל מהרעיון של תחית עם
ישראל ושפתו

העברית '

24

( ההדגשות במקור  ,מ " ש )  .קרוב לוודאי שדברים אלה נכתבו לרגל

נסיונה של אגודת המורים להתאחד עם מערכת ' החרות '  ,ולהעבירה מירושלים ליפו  25 .אמנם התכנית
לאיחוד לא עלתה יפה  ,אך ' החרות ' שיתף פעולה עם אגודת המורים  ,ולעובדת השתתפותו במערכה
היתה השפעה רבה על עיצובו ועל היקפו של המאבק  .הידיעות התכופות שפורסמו בעיתון יצרו
תחושת שותפות שאין ערוך לה בין בני היישוב שנטלו חלק במערכה .

לא רק טרח להדפיס

' החרות '

את מחאותיהם של החוגים השונים  ,אלא עסק בליבוי האש  ,עוד לפני שהיא היתה ללהבה  .לא היתה

זו הפעם הראשונה ש ' החרות ' היה שותף במאבק חינוכי  -ציבורי  .בשנה שקדמה למלחמת השפות היו
כתבי העיתון פעילים מאוד בהוקעת התופעה של שליחת ילדים יהודים לבתי  -הספר של המיסיון .

במאמר שפרסם בחורף תרע " ג המורה  -הסופר יהודה בורלא נשמעה הקריאה הבוטה כי יש לשפר את
המצב החינוכי ' באמצעים יותר תקיפים ' .

26

במאמר נוסף הצביע בורלא על כוונתו ' להראות על ההרס

ועל הקלקול ב " שדה המערכה " של החינוך בארץ ישראל ' .

27

המלחמה כנגד החינוך של המיסיון

שימשה מעין דגם בקנה מידה קטן למלחמה כנגד חברת עזרה .
עמדתו הלוחמנית של ' החרות ' בשאלת השפה העברית עולה בבירור מפרסומיו בנושא בקיץ

20

' חג הסיום בגימנסיה העברית ביפו '  ,דברי מטמן  -כהן  ,החרות ,

האחרון '  ,שם ,
21

13

( 22

8

ביולי . 1913

ביוני  , ) 1913ראה  ' :התזכיר על העברית בטכניקום '  ,החרות  7 ,ביולי

' מחאה '  ,האחדות  ,שנה ד ' גל '  , 36כ " ט בסיוון תרע " ג  ,עמ '  , 22ראה בתל 1התזכיר על העברית בטכניקום

חתום על  -ידי

מ ' שרתוק  ,שם  ,שנה ד ' גל  37ו ' בתמוז תרע " ג  ,עמ '

לוין אל לוריא ,

20

ביוני  , 1913בתוך
ביוני  , 19 ; 3שם ,

23

לוין אל ב ' יפה ,

24

' דבר אל הקוראים '  ,החרות ,

25

ו " ל שילוני  ' ,החינוך והמשמעת '  ,שם ,

התזכיר נכתב ביום י " ז בסיוון תרע " ג
; 1913

22

ביוני

; 1913

18

באוגוסט

; 1913

וכן

:

ז ' חיותמן  ' ,השעור

יומן לוריא ,

5

24

10

ביוני  , 1913עמ '

ביוני

:

. 23 - 22

אגרות שמריהו לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

1 1

עמ ' . 234
. 1913

~

. 13

בורלא  ' ,על החינוך בארץ ישראל '  ,החרות ,

26

"

27

י ' בורלא  ' ,מהרסיך ומחריביך '  ,שם  7 ,ביולי

2

. 233

בפברואר

. 1913

. 1913

מרגלית שילה

 . 1913בניגוד לבורלא שביקש לתת מוצא לכאבו  ,אך לא הציג תכנית פעולה  ,חיים בן
של ' החרות '  ,פרסם

ביולי

1913

עטר  ,עורכו

מאמר פרוגרמטי ובו הביע את המשאלה כי היישוב הארץ  -ישראלי

לא יזדקק לעזרה חיצונית בתחום החינוך  .בינתיים הוא קרא לשנות את אופן שיתוף הפעולה עם
החברות הפילנתרופיות הפעילות בארץ .

28

אין ספק שכתבה זו נכתבה לקראת אסיפת הקורטריון של

הטכניון  ,אך ' החרות ' לא הסתפק בה  .באוגוסט פרסם העיתון מאמר ראשי תחת הכותרת
הטכניקום בחיפה והעברית '

השם ( העורך

?)

29 ,

:

' לשאלת

ובו בישר על ' סערה במחנה יהודי ארץ ישראל '  .מחכר המאמר עלום

ציטט בהרחבה מאמר מעיתון יהודי  -גרמני אשר הכריז כי אם יוקם הטכניון כמוסד

גרמני מוטב שלא יוקם כלל  .כתב ' החרות ' צידד בעמדה זו וקרא לכל הקהל העברי לדבוק בה .
למאמרי המערכת הצטרף ב ' ( הסופר העברי ר ' בנימין ? ) אשר יצא בלשון בוטה עוד יותר  ' :מחויבים
לצאת במלחמה גלויה נגד מעמידי העגל  .אוסרי המלחמה צריכים להיות המורים

הקהל הנאור השואף לתחית

שפתנו '

0.

'

 . . .ואתם כל

ההחלטה בדבר השפה הגרמנית טרם נפלה  ,אך מעל דפי

' החרות ' כבר נשמעו יריות המלחמה .
אגודת המורים  ,האיגוד המקצועי הארצי שפעל בהצלחה מאז ייסודו בקיץ

, 1903

היה באורח

טבעי נושא דגל המערכה להשלטת השפה העברית בחינוך בארץ  -ישראל  .להוציא מקרים בודדים
לא עסקה האגודה בהקמת מוסדות

חינוך ,

ואף לא היתה לה השפעה של ממש על החברות

הפילנתרופיות השונות אשר הקימו בארץ בתי  -ספר  .יושב  -הראש היה כאמור לוריא  ,שעלה בשנות

העלייה השנייה ושימש מורה להיסטוריה בגימנסיה הרצליה  .בתוקף תפקידו כיושב  -ראש הסתדרות
המורים ראה עצמו אחראי לקיום פעילות ציבורית

ענפה : .

3

פעולותיו תועדו בהרחבה בחוזרים

שפרסם  ,והגיגיו הסמויים השתמרו על דפי יומנו הפרטי המצוי בגנזי בית  -הספרים הלאומי  .בניגוד
לצפוי  ,לוריא לא שש אלי קרב  .במספר מכתבים גלויי לב כתב  ' :ההתעוררות בארץ ישראל קבלה
צורה שלא פללנו לה ' .

32

בספר שיצא לזכרו כונה לוריא ' מצביא מלחמת השפות '

33

ותואר כמנווט המלחמה  ,אך התכונות

אשר אפיינו את פעולותיו היו דווקא מתינות ונכונות לפעול להשגת מטרות שנקבעו על  -ידי אחרים .
עם זאת  ,כאשר בחר ללכת בקו שהתוו אחרים  ,היה הוא לנושא הדגל  .התזכיר ששלחו התלמידים
לרגל אסיפת הקורטריון של הטכניון בברלין היווה תמריץ של ממש למשלוח תזכיר נם מטעם
המורים  .הנוסח שהציע לוריא ושוגר כיולי

1913

היה מתון מזה של הנערים  .אמנם אגודת המורים

הצהירה כי ' בארץ ישראל יש זכות קיום רק לטכניקום

עברי ' ,

34

ואולם נוספה לכך הערה מסייגת

' רק אם לא ימצאו תכף מורים לכל המקצועות שיוכלו להורות בשפה העברית  ,אפשר

:

יהיה להורות

לעת עתה למורים אחדים בשפות אחרות ' .
כראש אגודת המורים ביקש לוריא לשמור ככל הניתן על ארגונו ולהימנע מדרישות

2נק

28

חב " ר [ ח ' בן עטר ]  ' ,מה יכולה אוץ ישראל לתת ? '  ,החרות ,

29

[ אין חתימה ]  ' ,לשאלת הטכגיקום בחיפה והעברית '  ,שם ,

14

יתר ,

 25ביולי . 1913
באוגוסט . 1913

. 1913

30

ב '  ' ,על פרצי החינוך העברי '  ,שם 2 ,נ בספטמבר

31

ביקורת על עיסוק יתר של אגודת המורים בענייני ציבור ראה  :דברי מטמן  -כהן בדין וחשבון אביב הכללית
השמינית של הסתדרות מורי ארץ  -ישראל  ,מכתב  -חוזר  ,עמ '

~
32

נ3
34

יב .

אגודת המורים אל הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית באיטליה  ,כ " ח בחשוון תרע " ד  ,אנ " מ . 52 / 316 ,
י ' עזריהו  ' ,המצביא במלחמת השפות '  ,ד ' קמחי ( עורך )  ,נפש לד " ר יוסף לוריא ז " ל  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ ' . 40
התזכיר במלואו ראה  :החרות  10 ,בספטמבר  ; 1913וכן  :מכתב  -חוזר  ,חוברת א '  ,עמ ' ו  -ח .

בית  -הספר על  -שם
למל  ,הראשון
בירושלים החדשה
( תרס " ו )

שתגרומנה לעזיבתם של מורי עזרה את האגודה  .דברים אלה כתב מפורשות ביומנו  ' :אני משתדל
לבלי הרחיק מההסתדרות את העזרתיים  ,וזה מביא לידי הכרח לותר על המלחמה נגד הלימוד
בבתי ספרם בשפה הגרמנית '

35

( ההדגשה שלי ,

מ " ש)

עם תחילת ההיערכות למאבק העמיד

לוריא יעד אחד להסתערותו  :מלחמה בהחלטת הקורטריון לשם ביטולה ולהשלטת השפה העברית
בטכניון

;

לא תמיד הסכימו כל חבריו לצעדיו .

36

לוריא הכיר בחשיבותה של דעת הקהל במאבק  .ביומנו כתב  ' :אחד האמצעים שיוביל אותנו

לנצחון הוא השפעה על דעת הקהל ' .
מצד יושבי הארץ וההורים ' ,

38

37

הוא היה מודע היטב להשפעה המצטברת שתהיה ל ' דרישות

אך בז להמון המחפש לו תמיד שדה פעולה וניתן בנקל לרמותו .

39

ביומנו כתב  ' :הקיצונים דרשו שאנחנו נבוא גם באיומים ושאנחנו נעורר תכף את דעת הקהל ונאסוף

חתימות עם מחאות  .שמח אני שלא נתקבלו ההצעות הקיצוניות האלה שהיו יכולות רק להזיק לנו ' .

40

לוריא היה מודע אפוא בקיץ תרע " ג לאפשרות של התעוררות ציבורית וחשש מפני תוצאותיה .

אמיתות המחאה הראשונות
כבר מראשית ימיו של ' היישוב החדש ' נוהלו ענייניו במידה רבה מרחוק  ,מן הגלות  ,מבלי שתהיה
לבני היישוב אפשרות להביע את דעתם או להיות שותפים בהחלטות  .המוסדות הפילנתרופיים

. 50 -49

35

יומן לוייא ,

36

' האספה השמינית הכללית של הסתדרות המורים בארץ ישראל '  ,החרות ,

בספטמבר

13

באוגוסט  , 1913עמ '

 , 1913עמ '

. 57 - 52

1

בספטמבר

; 1913

יומן לוריא ,

16

חשש הפוך כי העם לא ייאות לצאת למערכה הביע ד " ר טורוב  ,מנהל בית  -הספר

לבנות ביפו  ' :הן עם לא ככל העמים אנחנו שנלחם כאיש אחד ובמסירות נפש על קיום השפה והתרבות שלנו '  ,נ '
טורוב  ' ,לשאלת שפת ההוראה בטכניקום
37

יומן לוריא ,

38

שם 7 ,

39

שם ,

9

40

שם ,

20

19

כאוגוסט  , 1913עמ '

ביוני  , 1913עמ ' . 17 - 16
באוגוסט  , 1913עמ ' . 44
ביולי

 , 1913עמ ' . 34 - 33

החיפא " ,

. 52 - 50

החינוך  ,שנה רביעית  ,חוב ' א  -ב ( תרע " ד )  ,עמ '

.5

ו :ק2

מרגלית שילת

היהודים שהיישוב היה תלוי בהם קבעו את מהלכיהם במקום מושבם  ,ואף לא טרחו תמיד לבשר

עליהם ישירות לבני הארץ  .החלטת הקורטריון של הטכניון  ,שנפלה כאמור בברלין  ,היתה דוגמה
מובהקת לכך  .אמנם שירות טלגרפי בין פלשתינה לבין אירופה היה קיים כבר זה עשרות בשנים  ,אך
הידיעה על ההחלטה הגיעה לארץ רק
עיתונים ששוגרו מאירופה .

ב6 -

בנובמבר

, 1913

עשרה ימים לאחר שהתקבלה  ,מעל דפי

ן4

חוסר האונים של בני היישוב להשפיע על צביונו של המוסד היהודי הראשון להשכלה גבוהה

בארץ מצא את ביטויו באפיק התגובה היחיד שהיה פתוח לפניהם  :אסיפות מחאה  .בקרב ' היישוב
הישן ' היו אסיפות וחרמות אמצעים מקובלים ובדוקים  .גם ב ' יישוב החדש ' מצאנו אסיפות מעין
אלו  .באביב תרע " ג התכנסו אנשי ' היישוב החדש ' בירושלים בבית העם והפגינו כנגד התופעה של
חינוך ילדים יהודיים בבתי  -הספר של המיסיון  .האסיפה  ,שתוארה בהרחבה מעל דפי ' החרות ' ,

נוהלה על  -ידי מורים צעירים  ,כללה מספר לא  -קטן של נאומים ובסופה הוחלט על מספר סנקציות
כנגד ההורים הממרים  .הסנקציות כללו את פרסום שמותיהם של ' הבוגדים '  ,החרמתם ונידוים מן
האגודות הלאומיות בארץ .

42

גולת הכותרת של המאבק במיסיון היתה פתיחת בית  -ספר חדש לנערות

שאליו נשלחו ' שבעים ילדות שהיו לפנים בבתי הספר של המיסיון ' .

43

במלים אחרות  ,גל המחאה

הביא בעקבותיו פעולות של גינוי ופעולה של בניין .
התגובה להחלטת הקורטריון היתה דומה באופיה אך זו היתה תגובה סוערת ביותר שסחפה חוגים
רחבים בלמעלה מעשרים יישובים  .במכתב  -חוזר של הסתדרות המורים תואר הלך הרוחות ביישוב

:

' גברה ההתמרמרות בכל מקום  ,רגש העלבון תקף את כל הארץ והעם העברי היושב בה התאסף
לא ס פות מ ח אה לעריו

ולמושבותיו ' .

44

יום ף אוזורקובס קי  ,לימים עזריהו  ,מי שה יה קודמו של לוריא

בתפקיד  ,ושהה באותה עת בברלין  ,מיהר לשגר לעמיתו איגרת ארוכה  ,ובה הציע בין היתר כי אגודת
המורים תעורר את דעת הקהל כדי לסייע לה במאבק .

45

עזריהו לא היה מודע להתפתחויות בארץ .

הקהל הארץ  -ישראלי החל להשמיע את קולו עוד לפני שאגודת המורים קראה לו לעשות כן .
כידוע הראשונים שהזדרזו להתכנס ולדון במצב היו תלמידי הסמינר של עזרה  .ביום שישי ,

ה7-

בנובמבר  ,למחרת קבלת הבשורה הרעה  ,נפגשה חבורה מביניהם במגרש שבשכונת הבוכרים

והחליטה לשגר מכתב להנהלת הסמינר  .תלמידי הסמינר ביקשו זה זמן  -מה להנהיג את כל לימודיהם
בשפה העברית  .החלטת הקורטריון היוותה עילה והזדמנות לממש את מבוקשם  ' .עכשו ידענו
שהקהל העברי יעמוד

לימיננו '  ,כתבו במכתב

להוריהם .

46

התלמידים קבלו על קשייהם בלימוד

המדעים בגרמנית  ,וביקשו כי גרמנית תילמד כשפה זרה בלבד  .המכתב נכתב בנימוס
והסמינריסטים הזכירו את דברי מנהלם אפרים כהן בדבר רצונו להתחשב בהם .

47

רב ,

למכתב זה

התלוותה החלטה של כארבעים תלמידים לפרוש מהסמינר אם לא תיענה דרישתם  .התלמידים

הודיעו על מעשיהם שנעשו בסתר לאגודת המורים שהתכנסה ימים מספר לאחר מכן בתל  -אביב .

3 4

~

כח ; הפועל הצעיר  14 ,בנובמבר . 1913
בנוגע למיסיון '  ,החרות  5 ,במאי  ( . 1913צ .

41

מכתב  -חוזר  ,עמ '

42

' אסיפה רבת עם

43

' ירושלם '  ,שם ,

44

מכתב  -חוזר  ,עמ '

45

אוזורקוכסקי אל לוריא ,

46

מכתב שני סמינריסטים להוריהם מיום כ " ג בחשוון תרע " ד  ,ראה

47

6

במאי

913נ .

ל.
27

המכתב מיום  10בנובמבר

. 1913

ב -ן)

' המלחמה במיסיון '  ,שם  8 ,במאי ,

. 1913

באוקטובר

1913

, 1913

פורסם על  -ידי

אנ " מ ,

)23 / 1ע .
:

החרות ,

2
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914נ .
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מרגלית שילה

דבר קיומה של הפגישה הגיע גם לעיתונות היומית
רועשת .

:

' החרות ' דיווח  ,אמנם בקיצור  ,על אסיפה

48

המהומה רק החלה  .אזכור ראשון של התארגנות הקהל הירושלמי כנגד החלטת הקורטריון נמצא
על דפי ' החרות ' מיום ראשון ,

9

בנובמבר  .היומון הירושלמי הודיע על התכנית לקיים למחרת

אסיפת מחאה בבית העם  ' .החרות ' מנה את כל הארגונים שהוזמנו להשתתף  .ואולם קול המחאה

הראשון של הציבור הירושלמי עלה יום קודם לכן  ,ב  8 -בנובמבר  ,במפגש שהתקיים בבית יבנה  ,בית
כנסת ששימש בית ועד לפעילות משכילית וציונית

בירושלים ,

49

ובו דיווח דוד ילין על הקונגרס

הציוני האחד  -עשר אשר הוא נטל בו חלק  .ילין  ,מראשוני המורים לעברית  ,אשר היה סגן מנהל בית -

המדרש למורים וחש כנראה מחויבות כפולה ומנוגדת

לשפה העברית מחד גיס

:

"

ולחברת עזרה

מעסיקתו מאידך גיסא  ,התעלם בנאומו מהנושא הבוער  .דוד שוב  ,מייסד ראש  -פינה אשר שימש

בעת הזו כגזבר בבצלאל  ,סטה מתכנית הערב והרים קול מחאה כנגד החלטת הקורטריון  .קהל
ה מוזמנים הצטרף ליוזמתו של שוב והוחלט על משלוח מברקי מחאה להנהלת הקורטריון .
הרוחות שסערו במפגש הביאו את כתב ' המוריה ' להערכה

:

50

' כנראה שהתפרצות גדולה עומדת

להתפרץ '  .י5
מי נמנה עם חוגי המשכילים בירושלים
ב 10 -

רשימת המוזמנים לאסיפת המחאה הגדולה שהתקיימה

?

בנובמבר מהווה תשובה לשאלה זו  ' .החרות ' מנה אחד  -עשר מוסדות וארגונים שונים

:

הגימנסיה העברית  ,בצלאל  ,אגודת הרופאים מדברי עברית  ,ועד הלשון העברית  ,אגודת המורים

( סניף

ירושלים ) ,

המכבים הקדמונים  ,מכבי  ,תחנת הבריאות על  -שם נתן שטראוס  ,פועלי ציון ,

הפועל הצעיר והמזרחי  .כקשת רחבה זו של מוזמנים היו צעירים סוציאליסטים שזה מקרוב באו
ושלומי אמוני ישראל שומרי תורה ומצוות מבני ירושלים  .המכנה המשותף לכולם היה הדאגה
הכנה לתחיית השפה העברית ולהשלטתה גם בטכניון  .היחידים שנעדרו מן המפגש היו אנשי
המזרחי  ,אשר פסחו על שתי הסעיפים  ' .מוריה ' הזדרז לציין כי הם הוזמנו אך מיאנו להשתתף אף
שנתנו הסכמתם העקרונית למאבק .

בבוקר

ה 10 -

52

בנובמבר  ,ביום התכנסותה של אסיפת המחאה ההמונית המתוכננת הראשונה  ,יצא

' החרות ' בכתבות סוערות  ' .התפטרו ! ' היתה הכותרת הראשית מעל מאמרו של קדיש יהודה סילמן ,
המורה הירושלמי איש העלייה השנייה .

53

מעל דפי ' החרות ' הופיעה לראשונה הדרישה כי מורי

עזרה בירושלים  ,שסילמן נקב במפורש בשמותיהם  -דוד ילין  ,רא " מ ליפשיץ  ,חיים זוטא ואחרים
 יתפטרו ועל  -ידי כך יביאו לסגירת בתי  -הספר  ' ,וישוטטו בנים ובנות ברחובות  ,והיה רעב בארץלדבר ה ' ויזדעזע כל עולמו של הקב " ה '  .קריאתו מצאה לה תמיכה באסיפה ההמונית שהתכנסה בו

. 1913

48

' ירושלם '  ,שם ,

49

א ' ופ ' גורמן  " ' ,משואת ירושלים " של מיסדר " המכבים הקדמונים " '  ,קתדרה ,

בנובמבר

!1

. 1913

50

' ירושלם '  ,החרות ,

מוריה ,

12

בנובמבר

51

' ירושלם  ,לשאלת השפה בהטכניקום '  ,מוריה ,

10

בנובמבר  , 1913שנה  , 5גל '

52

עלקן

.

10

בנובמבר

; 1913

65

( תשרי תשנ " ג )  ,עמ '

. 92

. 21

' ירושלם  ,לשאלת השפה בהטכניקום '  ,שם  ,שנה  5גל '  11 , 22בנובמבר  ; 1913יחס החוגים החרדיים וחוגי
המזרחי למלחמת השפות הוא נושא החורג מתחום מאמרנו  ,וראה  :נ ' קצבורג  ' ,המזרחי ומלחמת השפות

בתרע " ג  -תרע " ד '  ,ניב המדרשיה  ,כרך י ' ( תשל " ב  -תשל " ג )  ,עמ ' קסד  -קע ; י ' קניאל  ,המשך ותמורה  ,ירושלים

תשמ " ב  ,עמ ' . 210 - 205
53

ק " י סילמן  ' ,התפטרו ! '  ,החרות ,

לעם  ,לה  ,ו ( אייר

התשמ " ד ) ,

10

עמ '

בנובמבר

. 174 - 171

. 1913

ראה גם

:

.

ר ' סיוון  ' ,ק " י סילמן במלחמת השפות ' לשוננו

מלחמת השפות

ביום בבית העם  .סילמן הירושלמי היה אולי הראשון אשר הביע בריש גלי את דעתו כי יש לראות
בהחלטת הקורטריון עילה למלחמה לא בטכניון בלבד אלא בחברת עזרה בכללותה .
בסמוך לדבריו של סילמן  ,שזכו למקום הבולט ביותר בעיתון  ,הובאה כתבתו של נחום סוקולוב
שנכתבה בתגובה להחלטת

הקורטריון  ,ואשר התפרסמה

סוקולוב בקריאתו ' מי לעברית  -אלינו

!'

ימים מספר לפני כן מעל דפי ' הצפירה ' .

ביקש לעורר את דעת הקהל על מנת שזו ' תצא . .

54

 .ותבטל

החלטה זו של יחידים ' .
אסיפת העם הראשונה שהתקיימה בבית העם
בפירוט רב מנה בקהל אלף איש

! 55

54

'

השאירה רושם עז ו ' החרות ' שדיווח על האירוע

שנים  -עשר איש נאמו באסיפה הארוכה  ,והבולט שביניהם הוא

אליעזר בן  -יהודה  .שניים מבין הנואמים היו מורים

:

ישראל איתן ואביעזר ילין  ,בנו של דוד ילין

שהיה המורה הראשון שהגיש התפטרותו במועד זה  .תלמידי הסמינר שיגרו מכתב הזדהות .
היה הרופא ד " ר אריה

שמעוני  -מקלר  ,נציג אגודת הרופאים

כי לאסיפה שתי מגמות

:

56

הפותח

מדברי עברית בירושלים  .מקלר הדגיש

השמעת קול מחאה והצעת אמצעים כדי לקדם את פני הרעה .

57

דוברים רבים הדגישו כי החלטת הקורטריון היתה פגיעה קשה בגאווה הלאומית של היישוב ; זו
' מכה אנושה ומעליבה '  .איתן  ,נציג הסניף הירושלמי של אגודת המורים  ,ראה בכך ' עלבון ובוז
לרגשותיהם ושאיפותיהם היותר יקרות של כל היהודים הלאומיים ושל ארץ ישראל בפרט '  .יעקב

זרובבל  ,מאנשי פועלי ציון ומזכיר בית העם  ,ראה בכך ' מכת לחי '  ,ואילו יוסף אהרונוביץ  ,עורך
' הפועל הצעיר ' ששימש בעת זו מזכיר בבצלאל והרבה לנסוע בין יפו לירושלים  ,ראה בעלבון של
כניעה לתכתיב חברת עזרה משום ' זנות רוחנית '  .ביטויים קשים אלה מלמדים על התרגשותם הרבה
ועל חריפות תגובותיהם של בני היישוב .
הבנת מהות יחסו של היישוב לשפה העברית היא המפתח להבנת המאבק  .ייסוד טכניון יהודי אך

לא עברי בארץ  -ישראל הוערך כפגיעה חמורה בבתי  -הספר העבריים  .מורי העלייה הראשונה
והשנייה היו סוללי הדרך לחינוך העברי ' אשר תחית התרבות העברית בארץ היא משאת נפשם היותר
נשגבה ' ואשר ראו בחינוך העברי ' עבודת קודש '  .בשפה העברית התגלמה עבור בני ' היישוב החדש '

תמצית מאווייהם ליצירת יישות לאומית חדשה  .שני הרופאים שבקרב הנואמים  ,שמעוני  -מקלר

ואריה בהם  ,הדגישו כי לשם מימוש החזון בדבר תחיית העם בארץ  -ישראל ' דרוש שכל חלק וחלק
מהחיים הכלכליים והתרבותיים בארצנו  ,שכל הפרוצס של חיינו פה  ,בשלמותו מראשיתו ועד סופו ,
יהיה בעברית ורק בעברית '  .באסיפה זו ובאסיפות שבאו בעקבותיה הציגו כל הדוברים את השפה

העברית כמוקד האיכות הרוחנית החדשה המתגבשת בארץ  -ישראל  .את הכרתם היטיב לבטא אהרן

דוד גורדון שכתב באותה שנה '  . . .כי תחיית הלשון היא בעצם יצירת חיים חדשים  ,חיים עבריים
עשירים ועמוקים  ,מלאים ושלמים ' .
54

58

נ ' סוקולוב  ' ,מי לעברית  -אלינו '  ,החרות ,
ב 1907 -

 10ו 11 -

בנובמבר

. 1913

ע " י שכונת זכרון משה  .בסמוך לו היה מגרש גדול ששימש אתר להתקהלות  .י '

 * 54בית העם נוסד בירושלים
בן  -אריה  ,עיר כראי תקופה  ,ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  ; 594ד " נ פריימן  ,ספר הזכרון
הירושלמי  ,ירושלים תרע " ג  ,עמ '  " ; 56 - 48פרס  ,ארץ ישראל וסוריה הדרומית  -ספר המסעות  ,ירושלים
תרפ " א  ,עמ '
55

. 131 - 130

' ירושלם  ,אסיפת מחאה בבית העם '  ,החרות , 12 ,
, 1913

הפועל הצעיר העריך כי נכחו

400 - 300

 17ו 18 -

איש .

56

57

כל הדברים להלן מבוססים על החרות ,

58

א " ר גורדון  ,מבחר כתבים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

 17ו 18 -

בנובמבר

בנוכמכר
~

גל '  , 5י " ר בחשוון תרע " ד  ,עמ '

' מתנועת המחאה בארץ '  ,האחדות  ,שנה

,5

בנובמבר

; 1913

' ירושלם '  ,הפועל הצעיר ,

14

קנ

. 1913

. 226 - 225

. 26

מרגלית שילת

ועוד  ,עבודת החינוך נתפסה על  -ידי בני התקופה גם כעבודה מדינית  ,כעשייה אשר מחזקת

זאת

את מעמדם המדיני של יהודי הארץ  .מחד גיסא העובדה שהמגרש שהטכניון הוקם עליו ניתן על  -ידי
הקרן הקיימת לישראל חיזקה את התחושה כי המוסד הוא בעל ערך ציוני  -מדיני  .מאידך גיסא חברת
עזרה הואשמה כי בהפצת הגרמנית אין היא אלא שליחה של משרד החוץ הגרמני וכי מטרתה היא
לחזק את מדיניות החוץ הגרמנית באזור .

59

השפה העברית נתפסה אפוא כמאחדת שני היבטים בעלי

חשיבות מפליגה  -ההיבט התרבותי וההיבט המדיני .
עד אותה שעה ראה היישוב באהדה רבה את פעולותיה של חברת עזרה בשדה

החינוך  ,מאחר

שמוסדותיה סייעו להפצת העברית  ,אך ההחלטה הטרייה הביאה להערכה מחדש  .זרובבל הצביע על
העובדה שהקורטריון מאן לקבל כל הצעת פשרה והסיק כי ' הם אינם רוצים בפשרות '  .הוא הגיע
למסקנה כי השיטה של שותפות עם החברות הפילנתרופיות שיחסן לעברית הוא יחס של איפה
ואיפה הגיעה לקיצה  .איתן ראה בחברת עזרה ' אויב מסתתר ' שזה עתה נחשפו צפונותיו  .הוא הכיר

בחלקה החשוב של החברה בהפצת העברית בארץ עד כה  ' ,אולם  ,אין חיים על זכויות העבר '  .הוא
ראה בתגלית זו כדבר אופיה האמיתי של החברה ' טפה של תנחומים ' בעת צרה  .חברת עזרה נראתה

לו חברה מתבוללת אשר אינה ממלאה אחר דרישות ' החנוך הלאומי השלם '  .איתן טען שכל בתי -
הספר של החברה אינם מתאימים לדרישות החינוכיות של ' היישוב החדש '  .שוב ראה בחברי

הקורטריון של עזרה שפגעו בעברית את ' המתיונים המודרנים [ אשר ] העלו חזיר על המזבח שלנו ' .
הטכניון המיועד נראה בעיניו ' עגל במרכז הישוב העברי להחטיא את הרכים '  .סכנת הטכניון
הושוותה לסכנת המיסיון אשר הרבתה להטריד את כני היישוב  .אלכסנדר מחכרי פועלי ציון  ,התריע

על התקלה שתצא מן הטכניון אם יחנך את הנערים בגרמנית ועל  -ידי כך ימנע מהם להשתרש בארץ
ויהווה

' קללה

קולטורית ' .

בסיומה של אסיפת העם הצביעו רוב הנאספים בעד מטרה מוגדרת אחת

:

להשפיע על חברת

עזרה כי תיכנע לתביעת היישוב  ,תשנה את החלטת הקורטריון ותנהיג את ההוראה בעברית בטכניון
ובבית  -הספר התיכון הסמוך אליו  .המתכנסים פנו בקריאה ' לכל הנאמנים לדגל העברי להלחם בכל
האמצעים בשביל להכריח את הועד המפקת לבטל את החלטתו '  .כדי להשיג מטרה זו הוצע להפגין
באסיפות המוניות  ' :צריך שבכל פינות ארצנו תסדרנה אספות עם ענקיות  ,צריך שמדן ועד באר שבע
תתחולל סערה של מחאות המוניות אשר הד קולן האדיר יגיע עד ברלינה  . . .עד אשר  . . .יוכרחו
למלא את דרישותינו הצודקות ' .
המתקהלים היו חדורי אופטימיות

בנצחונם .

בן  -יהודה שלח את ברכתו לחברי הקורטריון

הציונים שהתפטרו  ,והצביע על השינוי הדרמטי שחל ביישוב בשנות העלייה השנייה  ' :הם אחרו את
השעה

ן

ככר יש דור עברי  ,כבר יש לנו תינוקות בגנים ובנים ובנות בבתי הספר שהם עבריים

!

וזה

הדור הצעיר המדבר בלשוננו  ,בו נוכל לבטוח שיעשה את חובתו וישיב את לשוננו על כסא מלכותה
גם בטכניקום שלהם ' .

המיעוט המנצח
ץ1 2

59

:

60

הד " ר בהם ביסס את בטחונו על מה שנראה לו כמורשת ההיסטורית של

' המנצח היה המיעוט שהיה מושך אתריו סוף כל סוף את

הרוב ' .

על ההיבט המדיני של המוסד  ,ראה  [ :ללא חתימה ]  ' ,היעמדו בנסיונם ? '  ,האחדות  ,שנה  5גל '  , 5י " ד בחשוון
תרע " ד  ,עמ '  , 4 - 3וראה גם  :מ ' אליאב  ,בחסות ממלכת אוסטריה  , 1917 - 1849ירושלים תשמ " ו  ,תעודות , 189

, 191

~

עמ '

60

 , 410 - 408 , 405 - 404וההפניות

הצפירה ,

שם .

כ " ז במרחשון תרע " ד  .רק עיתון זה ו ' הפועל הצעיר ' הביאו את דבריו של בן  -יהודה  ,ו ' החרות ' נמנע

מכך  -האם מקנאת מו " לים ?

ואולם לא רק קריאה לאסיפות מחאה נשמעה בירושלים  .המורה איתן  ,אשר נשא את דבריו לא
בשם אגודת המורים בירושלים אלא בשמו ' בתור אחד העברים הלאומיים '  ,קרא למלחמה כוללת

:

' הבה נקדישה מלחמה על כל בתי הספר של " עזרה "  ,מלחמה עזה אשר לא תחדל עד רדתם  ,או עד

עבודת נגרות בבית -
הספר הריאלי בחיפה
( בית  -ספר שתוכנן
על  -ידי ' עזרה ' )

אשר ימלאו אחר דרישותינו העבריות  . . .שתי דרכים אני רואה במלחמה  . . .אחד  :הקמת בתי ספר
לאומיים לעומת מוסדות " עזרה "  .שנים

:

הכרזת אמור

[ שביתה' 60

]

כללי של כל מורי " עזרה "

הלאומיים ' .
הקמתה של רשת חינוכית עברית חדשה במקום רשת עזרה הוצעה אפוא כבר באסיפת העם

הראשונה  .איתן הביע בטחון שארגונים לאומיים שונים כחובבי  -ציון וההסתדרות לשפה ולתרבות
עברית יענו לבקשה לסייע במפעל .
איתן ביקש עוד שמורי עזרה ישבתו מעבודה  ,וסבר שזהו אמצעי כשר לשעת חירום כדבריו ' אין
בודקים בשעת סכנה '  .הוא ראה בעיני רוחו את ' בתי הספר נשארים סגורים על מסגר עד אשר תנתן

הרשות או הפקודה להורות את כל המקצועות בשפה העברית '  .איתן היה מודע היטב להעזה
שבהצעתו  ,אך הוא היה משוכנע בנחיצותה ובהצלחה שתביא בסופו של דבר .
רק אהרונוביץ  ,איש הפועל הצעיר  ,התקרב בנאומו באסיפה להצעתו המהפכנית של איתן  .גם
הוא תבע מן היישוב ליטול על שכמו את עול החינוך  ,ודרש למנוע מצעירים לאומיים ללמוד וללמד
במוסדות עזרה  .אהרונוביץ קרא לסמינריסטים ללכת בעקבות השומרים והפועלים המקריבים
עצמם על אדמת המולדת

:

' אתם תצטרכו להראות את כוחכם לבלתי תת

לניתוח

את הטכניקום

בחיפה  ,אם לא יהיה עברי  ,ולו גם יעלה הדבר בנפשותיכם ' .
גם אביעזר ילין שדיבר בשם אגודת הספורט ' מכבי '  ,ביקש להלהיט את הרוחות  ' :לא מחאות ולא

החלטות תועלינה  . . .עלינו לגשת למלחמה !  . . .עלינו להקריב את
* 60

נפשנו ' .

א ' בן  -יהודה  ' ,אמור  , ,מילון הלשון העברית הישנה והחדשה  ,א  ,ירושלים  -ברלין אחת " ם

[  , ] 1909עם ,

. 276

99

דוד

יל

אסיפת המחאה ההמונית הראשונה שהתכנסה בירושלים הציגה קבל עם את כל מניעי המלחמה
ואת כל מטרותיה  .אמנם בהחלטות שהתקבלו בסיומה של האסיפה לא נזכרו דבריו המהפכניים של
איתן  ,והמאבק כוון כלפי הטכניון ובית  -הספר התיכון הסמוך לו בלבד  .ואולם דבריו של איתן
וקריאות הקרב של אהרונוביץ ואביעזר ילין התנוססו מעל עמודי ' החרות ' והגיעו לידיעת כל

הציבור הארץ  -ישראלי  .יתר על כל  ,ניתן להסיק מכך וממהלך העניינים המהיר לאחר אסיפה זו כי
קולם לא היה קול קורא במדבר  .ראוי לציין שוב כי כבר עם ראשית המאבק נשמעה הטענה כי
הגיעה השעה שהיישוב הארץ  -ישראלי יוכיח בגרות ויטול על עצמו את האחריות לחינוך
בדיקתנו המפורטת העלתה כי מיומו הראשון כוון המאבק לשני יעדים
,

:

ילדיו .

כנגד החלטת הקורטריון

וכנגד רשת עזרה .

אגודת המורים נחלצת למאבק
ב 11 -

בנובמבר  ,יום לאחר אסיפת המחאה בירושלים התכנס ביפו מרכז אגודת המורים  .ביומנו

הסביר לוריא כי פגישת המרכז השתהתה בשל רצונו להבטיח את בואם של נציגי המורים
מירושלים

:

שלמה שילר  ,מנהל הגימנסיה העברית  ,ודוד ילין  ,פרורקטור ( סגן

המדרש למורים מטעם חברת

עזרה .

מנהל )

של בית -

צעדו זה של לוריא אופייני לדרך ניהולו את המאבק -

בזהירות ותוך נסיון להשיג גיבוי רחב ככל הניתן למהלכיו  .עם זאת אין להטיל ספק בעובדה שלוריא
ביקש להיות מופקד על ההתרחשויות
המלתמה והנהלתה ' .

100נ
00

;

הוא הודה בפה מלא כי ' המרכז מקבל עליו את סדור

ן6

בשלושה מישורים
י
שהתקבלו באסיפה מצביעות על 1ניהולי המאבק
ך י
ההחלטות
בנ גיד

61

יומן לוריא ,

12

בנובמבר

, 1913

עמ ,

; 86 - 85

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לא .

:

מלחמת השפות

א  .אירגון דעת הקהל הארץ  -ישראלית באופן האינטנסיווי ביותר שניתן  ,הן על  -ידי קריאה למוסדות
הציבוריים השונים והן על  -ידי הפעלת הציבור באסיפות מחאה  .עוד הוחלט על פנייה לדעת הקהל
היהודי בחוץ  -לארץ .

ב  .מיקוד המאבק בטכניון ובבית  -הספר התיכון הצמוד לו  ,על  -ידי החרמת כל המורים אשר יסכימו
ללמד שם  ,ונסיון למנוע ממורים ומתלמידים להתקשר עם מוסדות אלה .
ג  .תחילת ההכנות להקמת תיכון עברי בחיפה  ' ,אם יהיה צורך בכך '  ,ופניות ראשונות לשם איסוף
כספים עבור המאבק .

62

ביומנו הודה לוריא  ' :אם רק יעלה בידינו לעכב את פתיחת בתי הספר שבחיפה  -יהיה בזה
נצחון גדול '  .בניגוד לקולות אחרים ביקש לוריא לשמר את אופיו המוגבל של המאבק  .דבריו של
אהרונוביץ ,

שהזדרז להגיע לאסיפה מירושלים  ,ואשר דיווח גם על אסיפת תלמידי הסמינר  ,לא

הביאו להרחבת יעדי המלחמה  .אגודת המורים מיאנה לעודד את הסמינריסטים לפרוש מן הסמינר ,
אך הבטיחה לסייע להם אם יפעלו על דעת עצמם  .הדיונים האחרונים אודות הסמינר כלל לא באו

ף

לידי ביטוי בהחלטות האסיפה .
היו אלה כידוע מורי יפו אשר בפגישתם למחרת ,

ב 12 -

בנובמבר  ,קבעו את אופיו המורחב של

המאבק  .בהטותם אוזן לקולות הקיצוניים הם הסיטו את יעדי המלחמה מן המוסדות החיפאיים אל
כל בתי  -הספר של חברת עזרה אשר בהם מונהגת השפה הגרמנית כשפת הוראה  .הם תבעו כי בכל

בתי  -הספר של עזרה תשמש רק השפה העברית כשפת הוראה  ,ולא  -יושבתו בהם הלימודים  .בו
במקום הוחלט על יצירת קרן שביתה  ,ונאספו הסכומים הראשונים  .באותה ישיבה הוחלט אף על
הקמת האגודה לחיזוק החינוך בארץ  -ישראל  -צעד ראשון לקראת ייסוד מערכת חינוך הדשה .

63

החלטות אלו  ,שלוריא ראה בהן תוצאה של סערת רגשות גדולה  ,התקבלו בניגוד לדעתו
המפורשת  .האומנם היתה זו סערת רוחות רגעית

בלבד ?

נראה כי הקו הקיצוני שבא לידי ביטוי

בדבריו של המורה איתן באסיפת העם בירושלים היה הקו המקובל על מורי יפו  ,והיה זה אף הלך

הרוח שזכה לגיבוי מהרחוב הארץ  -ישראלי .

על רחשי לבו של ' היישוב החדש ' בארץ ניתן ללמוד עוד ממפגש שקיימו נציגי הציבור בחופה
באותו יום שבו התכנסו מורי יפו .

64

אנשי היפה  ,עיר הנמל המתעוררת  ,שהטכניון והתיכון הריאלי

נבנו בה  ,היו באורח טבעי רגישים ביותר לכל המתרחש  .אין תימה שדווקא ראשי הציבור היהודי על
הכרמל היו הראשונים שהקימו ועד פעולה מיוחד שינהל את המאבק  .בחיפה  ,שאוכלוסייתה
היהודית מנתה באותה עת

כ 3 , 000 -

נפש בלבד  ,היה מספר לא  -קטן של ועדים

:

ועד העדה

האשכנזית  ,ועד העדה הספרדית  ,לשכת בני ברית על  -שם פאול נתן ( שהיה מזכיר חברך עזרה ! ) ,

המכבים הקדמונים  ,ועדת בית  -הספר הבינוני של חברת עזרה  ,הסניף החיפאי של ההסתדרות הארץ -

ישראלית הכללית  ,אגודת פועלי הטכניקום  ,קלוב הפועלים  ,סניף הפועל הצעיר  ,סניף פועלי

ציון ,

אגודת מכבי  .נציגי כל הארגונים בחרו ועד פעולה  ,ועד להחזקת בתי  -ספר עבריים בחיפה ,
ומשימותיו היו לערוך אסיפת מחאה

62

מיכל

.

,9 5

תיק

; 12

המונית ולייסד בית  -ספר תיכון עברי חדש .

פרוטוקולים של אסיפת מרכז אגודת המורים  ,עמ ' ה  -ו

לא  -לב  .המלים ' האם יהיה צורך בכך ' מופיעות רק בפרוטוקולים  ,ולא
יומן לוריא ,

כנובמבר

63

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לב

64

65

הוועד

;

[ להלן  :אח " י ] ;

מכתב  -חוזר  ,עמ '

במכתב -החוזר .

. 1913

' מכתב מחיפה '  ,האחדות  ,כ " א בחשוון התרע " ד  ,עמ '

15

65

בחיפה לא היה עד

. 20 - 19

להחזקת החינוך העברי אל הוועד האודסאי  ,ט " ו בחשוון תרע " ד  ,אצ " מ ,

. 1424/42

 1ל) 1

מרגלית שילה

אותה עת בית  -ספר תיכון יהודי  ,ופסילת מוסדות עזרה הביאה למסקנה הפשוטה כי יש לייסד בה

מוסד חלופי  .הוועד היה פעיל ביותר ותוך ימים ספורים שיגר מכתבי תעמולה לחוץ  -לארץ ואף קשר
קשרים עם אגודת המורים .
היוזמה לייסוד מוסדות עבריים חלופיים  ,המהלך הנועז ביותר במלחמת השפות  ,עלתה מקרב
הציבור  .מהתפתחות האירועים מכאן ואילך עולה כי רבים בקרב ' היישוב החדש ' היו שותפים
למאבק ולפעילות הנמרצת להקמת מוסדות חינוך עבריים עצמאיים  .ההתארגנות הציבורית הנרחבת

בירושלים ובחיפה קיבלה תאוצה רבה עם הצטרפותם של פעילי יפו  ,שהיתה הבירה הבלתי מוכתרת
של ' היישוב החדש ' .
מרכז אגודת המורים לא התחפר בעמדותיו  ,אלא להיפך  ,הוכיח גמישות ונכונות לשתף במהלך
המלחמה את כל נציגי הציבור  .למחרת מפגשם של מורי יפו הזמינה אגודת המורים את כל נציגי
' היישוב החדש ' לשם דיון נוסף במצב .
נציגי המוסדות הבאים

הודה גור

:

ב 13 -

בנובמבר התכנסו ביוזמת מרכז אגודת המורים ביפו

ועד העיר יפו  ,ועד תל  -אביב  ,המשרד הארץ  -ישראלי  ,משרד

בנק אפ " ק  ,אגודת מלווה  ,אגודת הרופאים  ,האגודה

חובבי  -ציון ,

המוסיקלית  ,אגודת הפקידים  ,הפועל הצעיר ,

פועלי ציון  ,המכבים הקדמונים  ,המכבי  ,בית העם  ,מרכז בעלי מלאכה  ,מערכות העיתונים
' מולדת ' ו ' החקלאי ' והמו " לים קהלת ולעם .

' החינוך ' ,

66

ריבוי המוסדות והאישים שנטלו חלק בפעילות בערים השונות שופך אור גם על אופי חיי הציבור
בארץ  -ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה  .היה זה ציבור בעל רצון עז לפעילות אך ללא הנהגה
מסודרת  .ביפו שמנתה

כ 10 , 000 -

תושבים יהודים היו בתקופה זו הרבה ארגונים קטנים  .מספר

נסיונות לארגן את כל היישוב היהודי בארץ במסגרת אחת לא עלו יפה אז  .נציגי המוסדות שנענו
לקריאות מרכז אגודת המורים

ב 13 -

בנובמבר  ,ואשר נועדו בבית המשרד הארץ  -ישראלי בתל  -אביב

ביקשו לייצג את אנשי ' היישוב החדש '  .מלחמת הלשונות הוכיחה כי ' היישוב החדש ' כשל
להתארגנות ארצית .
אסיפת נציגי המוסדות הציוניים אישרה את הקו שנקטה אגודת המורים ביפו  ,והפכה אותו לדגל
המאבק  .הגישה שראתה במאבק מערכה מצומצמת בטכניון ובבית  -הספר הריאלי בחיפה ננטשה ,
ובמקומה אומצה מטרה כוללת

:

מלחמה בכל בתי  -הספר של עזרה שבהם שפת ההוראה גרמנית .

יוזמתם של המשתתפים באסיפה זו ' לסדר קופת שביתה למורים שיתפטרו ' ,

67

מעידה על כוונה

לעודד את פיטורי המורים ועל  -ידי כך לערער את רשת עזרה  .בנוסף לארגון קרן השביתה הוחלט על
ייסוד ועדה ציבורית שתנהל את כל ענייני החינוך בארץ  -ישראל  ' ,הוועדה לחיזוק החינוך

העברי ' ,

וזאת בהתאם להצעת מורי יפו וכדוגמת הוועדה המקומית שהוקמה בחיפה  .הוועדה שנבחרה

במעמד זה ואשר בראשה עמד מאיר דיזנגוף  ,ראש הוועד של תל -אביב  ,אמורה היתה לעבוד בעצה
אחת עם מרכז אגודת

המורים .

בין חברי הוועדה היו כמה מן האישים הידועים ביישוב  :מנחם

שיינקין איש חובבי  -ציון  ,מטמן  -כהן ואהרונוביץ  .הקמת הוועדה לחיזוק החינוך העברי לצדה של
אגודת המורים היתה צעד נוסף בתהליך הפיכת המאבק לתנועה כלל יישובית  ' ,לתנועה עממית ' .
כבר עם הקמתה הציבה לעצמה הוועדה מטרה מעשית  -ייסוד בית  -ספר עכרי לבנים ביפו .
2נ () 1
66

' אסיפה פומבית גדולה תחת כפת השמים בירושלים ' ( מאמר בהמשכים )  ,החרות ,
מכתב  -חוזר  ,עמ '

67

מכתב  -חוזר ,

שם .

לג .

25 - 24 - 23

כנובמבר

; 1913

מלחמת השפות

תוך פחות משבוע ימים היה המאבק כטכניון שראשיתו כירושלים  ,בכינוס תלמידי

הסמינר ,

למערכה צינורית שנציגי ' היישוב החדש ' כולו היו שותפים לה  .המהירות שבה נחלץ הציבור
למאבק הדהימה אפילו את יושב  -ראש אגודת המורים  .בהתייחסו לסמינריסטים כתב לוריא באותו
שבוע

:

' איננו מעוררים אותם לשום

מחאה  .אנחנו משאירים את האינציאטיבה בידיהם ' .

הקהל ודעת חבריו המורים הביאו את לוריא לשנות את המאבק

:

68

דעת

' התנועה שהתעוררה בכל הארץ

מחזקת בנו את ההכרה שאי אפשר להסתפק רק במלחמה גרידא  ,אלא מחוייבים אנו לקבל על עצמנו

גם עבודה חיובית ' .

69

התלמידים בפרט והציבור הארץ  -ישראלי בכלל קצו בתלות בחברת עזרה ,

ויוזמתם הניעה את המאבק של ' היישוב החדש ' כולו  ,תוך שהאישים המובילים אותו רואים
בהחלטת הקורטריון הזדמנות פז להגשים מאוויים מודחקים להשגת אוטונומיה חינוכית .

' רתיחה בעולמנו

הקטן '

70

בנובמבר) התקיימו בעת ובעונה אחת ארבע אסיפות מחאה

 :בחיפה ,

ביפו  ,בזכרון  -יעקב  ,ובביירות  .י 7בארץ התקהלו המונים  :ביפו התמלא בית העם על גדותיו ,

כחיפה

במוצאי שבת ט " ו בחשוון
השתתפו באסיפה

( 15

 700 - 600איש ,

73

ובזכרון  -יעקב נערכה ' אספה רבה ' .

74

72

בביירות הקרובה  -הרחוקה

מיהרה להגיב אגודת הסטודנטים העות ' מאנית שבראשה סטודנטים מארץ  -ישראל

;

שמע החלטת

בבירור .

הקורטריון הגיע לכל עבר ותנובות הזעם נשמעו

זכרון  -יעקב היתה המושבה הראשונה שהצטרפה למאבק  ,וסמיכותה לחיפה מסבירה היטב את

עובדת הזדרזותה  .גם ההחלטות שנפלו בזכרון  -יעקב מעידות על המגע הצמוד שהיה לאנשיה עם
אנשי חיפה  .כפל הפנים של המאבק בא לידי ביטוי בכל ההתכנסויות

:

מחד

גיסא  ,נשמעו קולות

שביקשו להשפיע על חברי הקורטריון לשנות את עמדתם ולהשליט את השפה העברית במוסדות

העזרה  ,ומאידך גיסא החלה התארגנות לשם ייסוד מוסדות חלופיים .
קריאות הגינוי נשאו אופי אחיד למדי  :כמו בירושלים אף כאן כונתה חברת עזרה חברת רמייה .
אף כאן הדגישו המתקהלים את החשיבות העילאית של השפה העברית  .הם ראו בה לא רק אמצעי
המאחד את כל חלקי העם  ,אלא את ' נשמת העם '

נשמתנו את עיקר העיקרים שלנו את שפת
שוחטים את

:

' האם בעד מתנה זעומה וגרועה זו נמכור את

המולדת ' ?

אי לכך הושוותה עזרה לשוחט -

75

' הם

ילדינו ומביאים עלינו אש להשחיתנו '  .ההשתעבדות לשפה הגרמנית נתפסה כהתאבדות

וכעבודת אלילים גם יחד  ,ובית  -הספר התיכון הגרמני המיועד הושווה למולך  .בנוסף לכל אלה

הודגש הנזק המדיני שייגרם ליישוב על  -ידי אימוץ השפה הגרמנית .

76

68

יומן לוריא ,

69

מרכז אגודת המורים אל הוועד המרכזי של ציוני איטליה  ,כ " ח בחשוון תרע " ד  ,אצ " מ ,

70

71

72
73

12

בינואר . 1913

א ' שירסן  ' ,לשאלה בוערת '  ,מוריה ,

. 1913

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לג  -לד
הצפירה  ,ה ' בכסלו תרע " ג .
;

' מתנועת המחאה בארץ ' החרות ,

25

בנובמבר

 ; 1913על

האסיפה בביירות ראה

' אסיפת מחאה גדולה בכית העם ביפו '  ,החרות  19 ,בנובמבר . 1913
שפן  ' ,חיפה '  ,הפועל הצעיר  21 ,בנובמבר  ; 1913מכתב אל חברי הוועד האודסאי [ אין
תרע " ד  ,אצ " מ ) 24 /42 ,ע  ,המכתב מדווח על אסיפה בהשתתפות אלף איש .
מכתב  -חוזר  ,עמ '

לד .

75

ראה לעיל  ,הערה

. 72

76

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לג  -לד .

74

14

בנובמבר

. 52/ 316

למשמעות הביטוי ' נשמת העם ' ראה

:

גורדון

חתימה ] ,

:

ט " ז בחשוון

( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ ' . 225 - 224

( ) ( :ן

מרגלית שילה

שנתקבלו באסיפות היו שונות ממקום למקום  .אנשי זכרון  -יעקב ביקשו

ההחלטות המעשיות

להושיט יד לשכנתם חיפה  .הם לא רק הביעו תמיכה בייסוד בית  -ספר עברי חדש בחיפה  ,אלא אף
הבטיחו לסייע לשם כך

ב 500 -

פרנק  .הם גם הביעו נכונות לשתף פעולה במאבק עם יתר המוסדות

והיישובים בארץ  .ואולם  ,אנשי חיפה פתחו בהכנות נמרצות לקראת ייסוד בית  -ספר חדש בעירם ,
ובאסיפת העם שנערכה על הכרמל הבטיחו הנוכחים תרומות בסך

המעשיים ידעו שבכך לא

סגי  ,והם

2 , 000

פרנק למטרה זו .

77

בני חיפה

מיהרו לשגר מכתב לוועד הפועל הציוני שבברלין  .הצעתם לייסד

בעירם בית  -ספר עברי חדש נומקה קודם כול כאמצעי מלחמתי  ' :על ידי כך נעצור בעד פתיחת בית
הספר הגרמני או נכריח את הקורטוריה לשנות את

דעתה ' .

78

הוועד הזמני לייסוד בית  -ספר בינוני

[ תיכון ] עברי בחיפה מסר במכתבו כי עיבד הצעת תקציב  ,וכי פנה בבקשה לסיוע גם לוועד חובבי -
ציון  ,והביע את בטחונו שכל ' ילדי העברים ' בחיפה יבקרו בבית  -הספר

החדש .

גם ביפו דובר על ייסוד בתי  -ספר עבריים חדשים  .שיינקין הכה על חטאם של אנשי היישוב
שנמנעו מלטפח מוסדות חינוך לילדיהם  ' .אנחנו צריכים למחות גם נגד עצמנו '  ,טען  .קריאה חדשה

בתכלית יצאה מפיו של מטמן  -כהן

;

הוא נשא את הנאום המרכזי באסיפה ביפו ובסיומו אמר

:

' הראשונים במלחמה צריכים להיות אתם הורי התלמידים המתחנכים במוסדותינו הזרים  :הוציאו
את בניכם מהיום מבתי הספר ההם ! ' .

79

קריאתו של מטמן  -כהן להשבתת הלימודים על  -ידי

התלמידים וביוזמת ההורים נראתה כצעד אנטי  -חינוכי

בעליל  ,ועם זאת

היא זכתה להיענות מיידית .

אסיפת העם היתה פעם נוספת בימה לקריאה למהלך חדש .

שביתות התלמידים
בעוד השימוש באמצעי השביתה על  -ידי המורים היה מסוכן ויקר  ,הרי שימוש באמצעי זה על  -ידי
התלמידים היה שונה בתכלית

' הדרך הזאת גם בשביל התלמידים נעימה ביותר

:

צריכים ועם זה נעשים לגבורים ללוחמים מלחמת העברית . ' . . .

למחרת קריאתו של מטמן  -כהן  ,ביום הראשון

ה 16 -

0

:

ללמוד אינם

'

בנובמבר שבתו תלמידי שלוש הכיתות

העליונות של בית  -הספר לבנים של חברת עזרה ביפו  .האם התקיימה שביתת התלמידים בתגובה

לקריאה שיצאה מן האסיפה ביפו  ,או שמא היתה פרי יוזמה שצמחה בבית  -הספר

עצמו ?

במכתב

מפורט וגלוי לב כתב יהודה גרזובסקי  ,יושב  -ראש ועד הורי בית  -הספר לבנים  ,כי ' הילדים שמעו את

רוגזם של מוריהם ומורותיהם על החלטת הקורטוריון והחליטו בעצמם שביתה ' .

81

בד בבד עם

הכרזת השביתה ' הגישו [ התלמידים ] למנהלם דרישה שילמדו כל הלימודים בעברית '  - .מורי עזרה
ביפו החליטו להצטרף למאבק והודיעו כי החל מי " ז בחשוון

בעברית והם ' מוכנים לכל מה
' חיפה '  ,הפועל הצעיר ,

שיקרה '  .ע

יקל

)

בנובמבר

. 1913

77

שפן ,

78

ש ' הלפרין  ,ד " ר א ' בירם וביה " ס הריאלי  ,דרכים חדשות ומסלול קבוע  ,ירושלים

21

המכתב מיום ט ' [ ט " ו ] בחשוון

1

( 17

בנובמבר ) ילמדו את כל המקצועות

התרע " ד .

9ר

הד  ' ,אסיפת מחאה גדולה בבית העם ביפו '  ,החרות ,
יי " ן [ יעקב יצחק ילין ]  ' ,זרמים '  ,מוריה 19 ,

81

גרזובסקי אל מ ' אוסישקין  ,י ' בכסלו תרע " ד  ,אצ " מ ,

80

82

בנובמבר

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לד

אח " י  ,מיכל

.

,9 5

;

תיק

, 1970

עמ '  , 499הערה

; 46

19

בנובמבר

. 1913

. 1913
. 1424/42

פרוטרקולים של אסיפות מרכז אגודת המורים  ,ישיבה שמינית אור לי " ז בחשוון תרע " ד ,

. 12

מלחמת השפות

יש לראות את הצעד הנועז של תלמידי בית  -הספר לבנים ביפו  ,הורים ומורי בית  -הספר על רקע

מכלול האירועים שקדמו לו  :הקמת הוועדה לחיזוק החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,יצירתה של קרן
השביתה עבור המורים ואיסוף כספים למען בית  -ספר עברי חדש בחיפה  .יהודי יפו  ,שהיוו את
הריכוז הגדול ביותר של אנשי ' היישוב החדש '  ,היו באורח טבעי לנושאי דגל המערכה  .גם עיתונות
התקופה השכילה לראות את חשיבותם של בעלי הבתים במאבק  .איש פועלי ציון אשר גינה חוגים

אלה לא  -פעם  ,כתב

:

' כל אותם היהודים הפשוטים  ,החנונים  ,בעלי המלאכה  ,שהביטו על העבודה

החברתית במבט של " מילא  ,ישחקו הנערים

וחיפה יוכיחו ' .

לפנינו "  . . .עכשיו גם הם בשורות הלוחמים  .והורי יפו

83

גלי המחאה הוסיפו להכות ברחבי הארץ  .פועלי מרחביה ותל  -ערש שבעמק יזרעאל התכנסו
במ רח ביה ביום שבו ה חלה שביתת תלמידי יפו וערכו א ס יפת מח אה כנגד ה חלטת ה קורטריון .

84

בש גי

יישובים אלה היה מספר הילדים קטן ביותר  ,אך אף הם ראו עצמם מעורבים במאבק על ' נשמת
היישוב ' .
ההתרגשות עוד גברה

אביב .

85

למחרת  ,ב 17 -

בנובמבר  ,בהתכנסות המונים בחצר גימנסיה הרצליה בתל -

' אספת מחאה בת אלפי אנשים תחת כפת השמים בתל  -אביב ' כך הכתיר ' החרות ' את תיאור

ההתקהלות  .גם מכתב  -חוזר מטעם הסתדרות המורים העריך כי באותו מעמד נכחו אלפי אנשים .

86

על הבימה ישבו חברי הוועדה לחיזוק החינוך העברי ובראשם דיזנגוף  .שוב הועלו הטענות בדבר
פגיעת חברת עזרה בשפה העברית  ,בתנועה הלאומית וביישוב  .שוב נקרא היישוב להחרים את

הטכניון ואת בית  -הספר הריאלי הסמוך לו  .אהרונוביץ ביקש להעתיק את המלחמה מדיבורים

למעשים  ,וקרא פעם נוספת לייסד בתי  -ספר עבריים  .אלבוים  -דרור הביאה את מכתבו המרגש של
המורה אברהם איינשטיין אלדמע

:

'  . . .היו מקרי התעלפות תחת השפעת הנאומים  .ואחרי כן

תהלוכה גדולה  . . .הלב דופק בחוזקה  ,הנפש תובעת את סיפוקה ' .

87

הדי השביתה היפואית הגיעו במהרה לאוזניהם של תלמידי הסמינר בירושלים  .בתעודות בלות
שנמסרו לאחרונה לארכיון הסתדרות המורים נשתמרו פרוטוקולים של אסיפות הסמינריסטים ובהם
דיווח על ויכוחים נוקבים בשאלות האם לשבות ואם לפרסם את דבר השביתה  .הסמינריסטים סיפרו
על מגעיהם עם תלמידי הגימנסיה

הרצליה  ,עם

אנשי מרכז המורים ועם חובבי  -ציון ביפו .

88

ב 18 -

בנובמבר השביתו גם תלמידי בית  -המדרש למורים את לימודיהם  .המכתב ששלחו להנהלת הסמינר

ב  10 -בנובמבר נענה על  -ידי חברת עזרה בשלילה  ,והם החליטו לפרוש מלימודיהם עד שההנהלה
תיעתק לבקשתם 89 .

דווקא הסמינריסטים שהיו כפופים למרותה של חברת עזרה היו הראשונים בקרב

אנשי ירושלים שהרימו ראש  .השובתים לא חיכו למוצא פיהם של ראשי הסתדרות המורים ושל

83

זרובבל  ' ,מענייני דיומא '  ,האחדות  ,שנה
בנובמבר

5

גל '

,7

כ " ח בחשרן התרע " ד  ,עמ '

. 9 -4

. 1913

84

הפועל הצעיר ,

85

' המחאות כנגד החלטת הקורטריון  ,אסיפת מחאה בת אלפי אנשים תחת כפת השמים ביפו '  ,החרות ,
בנובמבר

28

. 1913

86

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לד

87

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה

.

,9 5

 20ו 25 -

;

הפועל הצעיר ,

21

 , ) 5עמ ' ; 335

בנובמבר

. 1913

סילברט ( שם )  ,עמ '

; 23

אייזנשטיין  ,י " ח בחשוון תרע " ד  ,אח " י  ,מיכל

תיק . 1

88

אח " י  ,מיכל  , 9 . 5תיק

89

' שביתת תלמידי הסמינר וביה " ס למסחר בירושלים '  ,החרות ,
בנובמבר

. 21

 ' ; 1913מתנועת

החומר השתמר באופן גרוע כעליית הגג של ח '

המחאה  ,בארץ '  ,האחדות  ,שנה

5

 19ו 20 -

גל '

,6

פיינסוד  -סוקגיק .

בנובמבר

; 1913

' ירושלם '  ,מוריה ,

כ " א בחשוון תרע " ד  ,עמ '

. 26 - 24

19

105

הסמינר
הראשון של
תלמידי
' עזרה
בירושלים ( תרס " ה )

את מהלכי התלמידים .

להשיג
ביום שבו קבעו הסמינריסטים עובדה מוגמרת והשביתו את מוסדם מלימודים הגיעו ירושלימה
נציגי מרכז המורים וחברי הוועד של תל  -אביב  .ניתן להניח כי הם ביקשו להיפגש עם עסקני
ירושלים עקב סירובה של חברת עזרה להיענות לדרישות התלמידים  .אולם לנוכח צעדם הנועז של
הסמינריסטים לא נותר לעסקנים אלא לחזק את ידי השובתים כתומר וברוח  ,לנסות לסדר עבורם
90

שיעורים זמניים ולדון באפשרות הסמכתם למורים על  -ידי אגודת המורים .
בעת פגישתם של נציגי מורי יפו עם פעילי ירושלים התכנסו ביפו  ,בבית  -הכנסת קהילת יעקב של

העדה הספרדית  ,נציגי הציבור התל  -אביבי  ,ובראשם

שיינקין ,

ונציגי המורים  .שוב התקבלו

ההחלטות בגנות הקורטריון  .מיקומה של אסיפת העם בבית  -הכנסת הספרדי מעיד על קהל היעד

שלה  .י 9הפעילות הציבורית של אנשי יפו ותל  -אביב ביקשה להקיף את כל חוגי היישוב .
גם תלמידי הגימנסיה הרצליה לא טמנו ידם בצלחת  .העיתון ' הפועל הצעיר '  ,אשר דיווח על
האסיפה בבית  -הכנסת הספרדי  ,מיהר לדווח גם כי הגימנזיסטים השכילו לאסוף

foe

בוספים .
90

92

' ע " ד שאלת השפה העברית '  ,החרות  20 ,בנובמבר

91

מכתב  -חוזר  ,עמ ' לה

92

השבוע  ,הפועל הצעיר  28 ,בנובמבר

;

הפועל הצעיר ,

21

בנובמבר

. 1913

. 1913
. 1913

התלמידים קיימו נשף בבית הגימנסיה

1 , 000

פרנקים

מלחמת השפות

ביפו המשיכו הרוחות לסעור  .העזתם של הורי התלמידים היתה יוצאת דופן

גם מפי החכם באשי הרב אלישר

:

93

והיא זכתה לשבח

' התלמידים ביפו שבתו ברשות ההורים  .זה מראה שביפו

התענינות ההורים בחינוך ילדיהן יותר מאשר פה [ בירושלים ] ' .

94

ביום השביתה השלישי ביפו

הצטרפו אל תלמידי הכיתות הגבוהות גם תלמידי המחלקה החמישית  .דרישתם של מורי בית  -הספר
מהנהלת חברת עזרה שיינתן להם ללמד את כל המקצועות בעברית נדחתה .

95

בעוד נציגי אגודת

המורים שמו פעמיהם לירושלים כדי לנסות ולהשפיע על המהלכים שם  ,הזדרזו הורי התלמידים
ביפו וקבעו עובדות חדשות בשטח  .גרזובסקי  ,שכונה ' המצביא של חיל ההורים ביפו ,

המורים ארבעה ימים לאחר פרוץ שביתת
הבאים

התלמידים  ,ב 19 -

96

כינס את

בנובמבר  ,ותכנן עימם את המהלכים

:

א  .שיגור מברק לברלין ובו תביעה כי תוך פחות משבוע  ,עד

ה 25 -

בנובמבר  ,תיתן חברת עזרה את

הסכמתה שכל הלימודים ינוהלו בעברית .
ב  .השבתה מידית של כל הלימודים בבית  -הספר .

ג  .בחירת ועד הורים שיעמוד בקשרים עם מרכז המורים וייוועץ עימו בכל הנוגע לייסוד בית  -ספר
חדש .

97

רוב ההורים קיבלו החלטות אלו  ,ולמחרת ,

ב 20 -

בנובמבר  ,החלה השבתת הלימודים בבית -

הספר  .מרכז אגודת המורים  ,מורי יפו וחברי הוועדה למען חיזוק החינוך העברי נועדו בו ביום
וקיבלו על עצמם ' להודיע להורי התלמידים של עזרה  . . .שמרכז המורים והועדה לחינוך החליטו
לפתוח בית ספר לבנים ' .

98

במלים אחרות  ,הורי בית  -הספר קיבלו גיבוי מלא לצעדם הנועז  .דרישת

ההורים לקבל תשובה ממוסדות עזרה תוך חמישה ימים יצרה מלכתחילה מסגרת נוקשה למאבק .

נראה כי קיים קשר ברור בין צעדי המחאה של הציבור הארץ  -ישראלי לבין התפתחות המאבק .
אמנם אגודת המורים הקצינה את המאבק ויצרה כלי מלחמה חדשים  ,קרן השביתה והאגודה לחיזוק
החינוך  .אולם הקולות הנועזים אשר נתנו למאבק את אופיו נשמעו לראשונה מעל בימות הציבור .
מעל בימת אסיפת העם הראשונה בירושלים יצאה הקריאה ליצור תשתית חינוכית חדשה  .מקרב
אנשי חיפה ומורי יפו עלתה הדרישה להקים בית  -ספר ריאלי חדש  ,ומעל בימת הציבור ביפו נקראו

ההורים  :השביתו את ילדיכם מלימודים  .הורי יפו שנטלו לידיהם את דגל המאבק הצעידו אותו צעד
גדול קדימה לקראת אחד משיאיו .

המאבק

ממשיך להתמשט

' התנועה פה לקחה את לב כל בני היישוב החדש  ,כלם כאהד עובדים שכם אחד  . . .מלחמת מצוה

זו '  ,כך תיאר גרזובסקי את האווירה ביפו .
93

99

בשבוע השלישי למאבק גדל מספר האסיפות הציבוריות

אודות התארגנות ההורים עוד לפני מלחמת השפות  ,ראה

פרוטוקולים של אסיפות מרכז אגודת

:

כ " ט בסיוון תרע " ג  ,אח " י  ,מיכל

המורים .

94

' על השפה העברית בבתי ספרנו שיחה עם הרס הגדול נסים אלישר '  ,החרות  21 ,בנובמבר

95

גרזובסקי אל אוסישקין ( לעיל  ,הערה

; ) 81

96

נענו .

ץל ( ) ן

.6

החרות 21 ,

ו 28 -

בנובמבר

. 1913

97

מכתב  -חוזר  ,עמ '

98

פרוטוקולים של אסיפות מרכז אגודת המורים  ,ישיבה מיום כ ' בחשוון התרע " ד  ,אח " י  ,מיכל

99

מז ;

. 1913

גרזובסקי הבהיר את חלקם החשוב של הורי יפו כמאבק  :הם דיברו

על לבם של המורים להצטרף למאבק ולא להירתע והמורים
זרובבל ( לליל  ,הערה  , ) 83עמ '

.5

,9

תיק

,5

גרזובסקי אל אוסישקין ( לעיל  ,הערה

.)8 1

 , 9 . 5תיק . 12

מרגלית שילה

והן התפשטו גם לעבר יישובים חדשים  .באורח טבעי היתה

ירושלים  ,שבה פעלו רוב מוסדות

החינוך של עזרה  ,לזירת המאבק  .הסמינריסטים שפתחו בשביתה עוררו פעילות ציבורית ענפה .
נציגי אגודת המורים מיפו היו שותפים פעילים ביותר במהלכים הבאים  .מעל דפי העיתון

' מוריה ' ,

אשר עיין את הלוחמים למען השפה העברית  ,הופיעה הודעה בדבר התכנסות המונית בבית העם .
' מוריה ' אף דיווח על מודעות שהדפיסו המכבים הקדמונים ובהן הסיסמה

:

' השפה היא נשמת

האומה '  .י
%

אסיפת ההמונים השנייה בבית העם הירושלמי נערכה ב  19 -בנובמבר  .תיאור מפורט שלה  ,תחת
ן0ן הרבה אישי
הכותרת ' אסיפה פומבית גדולה תחת כפת השמים בירושלים '  ,נדפס על דפי ' החרות ' .

ציבור מפורסמים נאמו באסיפה  ,ובראשם בן  -יהודה  .בצד הדיבורים המוכרים על ערכה של השפה
לתחיית העם נשמעה גם נימה חדשה  :הצטדקות בכל הנוגע להשבתת בתי  -הספר  .המחנך הנודע בן -

ציון מוסינזון הודה בפה מלא כי השביתה היא בלתי חינוכית  ,אך הוא תירץ אותה בפסוק

:

' עת

לעשות לה ' הפרו תורתך ( תהלים קיט  ,קכו ) 02 .י מוסינזון ביקש את תמיכת ההורים הירושלמים

במאבק בניהם  .ואילו דיזנגוף קבע  ' :היישוב כבר בגר  .הגיע הזמן שנקח את ענייני החינוך בידינו
אנו ' .

03ן

בסיומו של הכינוס הביעו המשתתפים ' הערצה ותמיכה ' בצעדם של תלמידי הסמינר

כירושלים ובהורי התלמידים בבית  -הספר ביפו ש ' הוציאו את בניהם מהיכל הטומאה  .הלואי וילכו
כל ההורים האחרים בעקבותיהם '

; 04י

הורי יפו הוצגו כדגם חיקוי עבור הורי ירושלים .

במעמד זה הסתמן הלך רוח חדש  :לא עוד תחנונים לפני חברת עזרה על מנת שתשנה

החלטותיה ,

אלא העלאה על נס של צעדיהם הנועזים של הסמינריסטים ושל הורי יפו  .הפניית העורף כלפי
החברה הפילנתרופית באה לידי ביטוי גם באופן שבו הסתיימה האסיפה

:

' הקהל מסתדר לתהלוכה

והולך לזכרון משה על יד בתי הספר של עזרה בשירים עבריים ובקריאות של " יחי החנוך העברי " ,
105

האסיפה שבה השתתפו

" יחי הסמינר העברי "  " ,הלאה המסיון הגרמני "  " ,הלאה כהני הבעל " ' .
הנודעים  ,ובראשם

מעט אישים מיפו  ,אימצה את עמדת הקיצוניים  .מורי ירושלים

דוד ילין  ,לא

השמיעו את קולם באסיפה זו  ,וקרוב לוודאי שלא לקחו בה חלק  :ההחלטות שנתקבלו בה היו
במידה רבה למורת רוחם  .אסיפת העם היתה פעם נוספת המסגרת להכשרת הקרקע לשינויים במהלך
המאבק .
באסיפת מורי עזרה שהתקיימה למחרת אסיפת העם הסוערת נכחו מורים רבים  .הם ביקשו לטכס
עצה לנוכח שביתת הסמינריסטים ולנוכח הקצנת

הרחוב 06 .י

בניגוד לקולות הרמים שנשמעו

בתהלוכה שנערכה יום קודם לכן  ,החליטו מורי עזרה להמשיך ללמד עד חודש אפריל  .בניגוד
בשביתה ,

לנואמים שצידדו

מורי עזרה עדיין הביעו תקווה עמוקה שחברת עזרה תחזור בה

מהחלטתה בדבר הוראה בגרמנית ותתחשב בדרישות היישוב  .בתקופה שבה החלו להתפרסם בעיתון

ן () 1

~
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' יפו '  ,מוריה ,

101

החרות , 23 , 21 ,

י

%1

103
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בנובמבר

 24ו 25 -

. 1913

כנובמבר

; 1913

בין הנוכחים  :דיזנגוף  ,הסופר ש ' בן  -ציון  ,המורה ב " צ ליסינזון  ,המורה

ק " י סילמן וי ' זרובבל  ,איש פועלי ציון .
החרות  24 ,בנובמבר . 1913
' מתנועת המחאה בארץ '  ,האחדות  ,כ " א בחשון התרע " ד  ,עמ '

105

החרות  25 ,בנובמבר 913נ .
שם ; מכתב  -חוזר  ,עמ ' מב .

106

פרוטוקול אסיפת המורים  ,כ ' בחשוון תרע " ד  ,אצ " מ ,

104

. 25 - 24
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לגננות בירושלים
( תרע " ד  -תרע " ט )

07ן

' החרות ' ביטויי תמיכה בשובתים הירושלמים וקריאות למורי עזרה  ,וילין בראשם להתפטר ,

המשיכו האחרונים לנסות להגביל את המערכה ולהשפיע על החברה הגרמנית לשנות את גזר דינה
בכל הנוגע לשפה העברית  .במכתב ארוך ומנומס הביע דוד ילין את הערכתו לחברה הפילנתרופית
עזרה  ,וסיים במלים אלו

:

' חברת העזרה אשר עזרה כל כך הרבה להתקדמות השפה העברית

 . . .הננו

מקוים כי תשים לב להחלטתנו וקבל תקבל אותה  ,והראתה החברה הכבודה לכל באי ארץ ישראל
בפרט ולכל העולם בכלל כי היא היא החברה הקרואה מצד ההשגחה העליונה להרים דגל תחית
עמנו על אדמתו ' .

08ן

דברים אלה רחוקים מרחק רב מדברי המתקהלים אשר דימו את חברת עזרה

למולך ולבעל .
ביום שבו התכנסו מורי עזרה ,

ה 20 -

בנובמבר  ,נערכה אסיפת מחאה במושבה עקרון  .גם מושבה

זו שאנשיה נודעו בשמרנותם הביעה את תמיכתה בשובתים  ,וצעיריה הקדישו משכר עבודתם למען

קרן השביתה 09 .י אסיפת מורים רבת משתתפים התקיימה למחרת בראש  -פינה שבגליל

העליון ,

ובראשה עמדו המורים הוותיקים שמחה וילקומיץ ואליהו טורקניץ  .בצד מורי הגליל העליון נועדו
לחוד גם איכרי ראש  -פינה וכן ציוני צפת  .בעיתון ' החרות ' התפרסם נוסח ההחלטות השונות
שהתקבלו בהתכנסויות אלו 0 .יי
הנוסחים השונים של ההחלטות שנתקבלו באסיפות העם במשך שבועות המאבק מעידים בבירור

על הלך נפשו של הציבור  .מורי הגליל העליון לא הסתפקו במחאה כנגד הקורטוריון בברלין  ,אלא
הפנו קריאה ארוכה ומפורטת למוסדות הציוניים  .לדעתם מסירת החינוך העברי לידיים זרות היתה
שגיאה  ,ויש לתקן את המצב מיסודו ; המוסדות החינוכיים  ,הן בתי  -הספר והן האוניברסיטה  ,חייבים
להיות בידי התנועה הציונית  .מורי הגליל העליון חיזקו את ידי השובתים  ,המורים והסמינריסטים ,
והקדישו עשירית משכרם למען צורכי החינוך החדשים .
109
07נ

' משדה המלחמה של התחיה העברית '  ,החרות  21 ,בנובמבר

108

כתב יד של ילין  ,חשוון תרע " ד [ אין תאריך מדויק ]  ,אצ " מ ,

. 1913
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לד .

109

מכתב  -חוזר  ,עמ '

110

' אספת המורים מגליל העליון והחלטותיהם '  ,החרות  3 ,בדצמבר 3נ19

;

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לה  -לז .

מרגלית שילה

תמיכה אמיצה הביעו איכרי ראש  -פינה  ,אם כי ללא סיוע כספי  ,ואילו אנשי צפת הבטיחו

' להשתתף בסכום ידוע '  .אצל אלה ואצל אלה עורר המאבק תחושת הזדהות כלל ארץ  -ישראלית

:

' יחד עם כל הצבור העברי אנו נכונים להלחם בכל כוחנו '  .הוועד המרכזי של הפועל הצעיר הצטרף
אף הוא אל הדורשים מהפכה חינוכית  ,ופרסם מעל דפי בטאונו גילוי דעת  ' :אנחנו מקוים שמלחמה
זו תקיף את כל בתי הספר של עזרה ותתפשט בקרוב גם על בתי ספר של אליאנס ' 1 .יי
תחושת ההזדהות הכלל יישובית מצאה ביטוי נוסף באסיפות המחאה ביישובי הדרום  ,הן בחוות

הפועלים בחולדה והן בבאר  -טוביה  .בשבת

ה 22 -

בנובמבר התקיימו ביישובים אלה התכנסויות והם

שלחו הודעות על כך בעיתון הפועלים ' הפועל הצעיר ' 2 .יי יומיים לאחר מכן ,

ב 24 -

בנובמבר ,

התכנסו איכרי ראשון  -לציון בבית העם המלא מפה לפה שבמושבה  .בין הדוברים היה גם מורה
הגימנסיה מוסינזון  .המשתתפים בחרו ועד לשם איסוף הכספים ; שומרי המושבה התנדבו להקדיש
תמורה של ליל שמירה

;

ובאסיפה הראשונה נאספו יותר מאלף פרנק .

3ן1

גם בפתח  -תקווה השמרנית

נערכה התכנסות בבית ועד המושבה  .כין הנואמים היו נציגי הפועלים  ,נציג מכבי ונציגי המורים .
' אחרי האספה יצאו בתהלוכה ובשירים עברים בכל רחובות המושבה '  .גם שם נאספו כספים עבור
קרן השביתה 4 .יי
ב 24 -

בנובמבר נועדו גם מורי הגליל התחתון  ,נציגי יבנאל  ,סג ' רה  ,כפר  -תבור ופוריה  .מורי

מלחמיה 4יי * נעדרו עקב הרצח של משה ברסקי בשבת הקודמת  ,אירוע שהגביר את ההתרגשות
בקרב המתכנסים  .מורי הגליל התחתון ראו את מחאתם כחלק מגל המחאות ' אשר נשמעו ממתולה
ועד קוסטינה '  .גם הם זנחו את המגמה הראשונית של המאבק  ,דהיינו לנסות ולהשפיע על חברת
עזרה לתקן את מוסדותיה  ,ודרשו בהחלטיות מהמוסדות הציוניים כי יקחו על עצמם את האחריות
לחינוך העברי הארץ  -ישראלי  .יומיים לפני ייסוד בית  -הספר העברי החדש ביפו תבעו מורי הגליל

התחתון ' לגשת מיד לגאל את בתי הספר של עזרה מידי זרים ' 15 .י הם קראו למורי עזרה  -שכולם ,

למעט מורי יפו  ,עדיין עבדו  -ודרשו ללמד עברית בלבד  ,ואם לא יותר להם הדבר  -לשבות

!'

והודיעו כי מי שלא יצטרף לשביתה יוחרם  .מכיוון ששביתה משמעה פיטורים ביקשו מורי הגליל
התחתון ממרכז המורים לדאוג לשובתים לפרנסה ולעבודה לאלתר  ,והציעו ' להטיל לחובה על כל
חברי הסתדרותנו לנכות ממשכרתם אחוזים ידועים לקפת השביתה '  .וכן ביקשו שלא יבולע
לסמינריסטים השובתים  ,והעלו את האפשרות שאגודת המורים תייסד סמינר חדש למורים .
למחאותיהם צירפו המורים שני מכתבים

:

לקורטריון של עזרה ולוועד הפועל של ההסתדרות

הציונית  .אף שבהחלטותיהם ישנה תכנית להקמת מוסדות

חלופיים  ,נראה

שעדיין מצאו לנכון

להסביר לחברה הפילנתרופית את עמדתם ולהציג בפניה את דרישותיהם  .מכתבם לוועד הפועל
הציוני לא כלל תכנית פעולה מפורטת  ,ונשמעה בו הקריאה ' תתחילו מייד בעבודה חיובית '  .נראה כי

מורי הגליל התחתון העריכו נכונה כי היוזמה נמצאת פה בארץ  -ישראל  ,והם הודו בפה מלא כי
' הגיעה השעה שעבודתנו תהא נעשית על ידינו
111

ל) 1 1

אנו ' " .

ן

' לחברי הסתדרותנו מאת הועד המרכזי של הסתדרות הפועל הצעיר '  ,הפועל הצעיר ,
מכתב  -חוזר  ,עמ '

לט .

112

שם ,

113

אכרה
בארצנו~  ,פתח תקוה  ,מוריה  27 ,בנובמבר

* 114

המושבה מנחמיה נקראה מלחמיה בעשרים השנים הראשונות

114
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נפש ? ]  ' ,מכתב מראשון לציון '  ,החרות  27 ,בנובמבר
; 1913

החרות ,

1

. 1913

בדצמבר . 1913

בדצמבר

לקיומה .

115

' אספת מורי הגליל התחתון והחלטותיהם '  ,החרות ,

116

מחאה נרגשת יצאה גם בשם קבוצת פועלים וועד המושבה כנרת  ,אצ " מ 23 / 588 ,

8

: 1913

מכתב  -חוזר  ,עמ '

לט  -מ .

. 1913

מלחמת השפות

בדיקה מקרוב של ההתרחשויות מעידה כי ' התסריט ' שהציעו מורי הגליל התחתון התממש
בשביתה ,

במידה רבה  .המורים הציגו לחברת עזרה דרישות  ,הללו נדחו  ,ואי לכך פתחו המורים

מכך נוצרו בן  -לילה מוסדות חלופיים  .האם

והחברה הכריזה בעקבות זאת על פיטוריהם ; כתוצאה

יש בכך משום הוכחה להשפעתן הישירה של המחאות הציבוריות

?

תיאור כינוסי המחאה והחלטותיהם מלמד על הלך הרוח ביישוב  .ההזדהות הכלל ארצית עם
המאבק היא היא המפתח להבנתו ולהבנת ההעזה הציבורית שהיתה ללא תקדים  .אגודת המורים לא
יזמה את מהלכי המורים והתלמידים  ,אלא נישאה על הגלים שיצרו אנשי היישוב בכלל והמורים
העבריים בפרט .

7ן1

מרק הנצחון הראשון  -ימו
תכניותיהם האמיצות של אנשי יפו לא היו בבחינת סוד ואנשי ירושלים עקבו אחריהן בדאגה .

ב 24 -

בנובמבר התקיימה בירושלים פגישה רבת משתתפים שבה נועדו מורי עזרה בעיר עם שליחי אגודת
המורים

ביפו 18 .י

בפגישה התבררו הגישות השונות של מורי עזרה הירושלמים .

כאן  ,בחוג סגור ,

הציג דוד ילין בגילוי לב את דעתו  .הוא הביע את תקוותו  -אמונתו כי חברת עזרה תקבל את עמדת
היישוב ותשנה את החלטתה  .את צעדם התקיף של אנשי יפו העריך כטעות המזיקה לאנשי

ירושלים ,

וגילה התנגדות לכוונתם לייסד בית  -ספר עברי חדש בטענה כי מעשה זה יחליש את כוחם של מורי
ירושלים  .המורה אשר בן ישראל  ,אחד הדוברים במפגש הירושלמי  ,העריך נכונה כי ' ביפו הדרישה
לעברית חזקה יותר

מבירושלים '  .נשמעה

במפגש גם הדעה כי ילדי יפו הם מובילי המאבק  ' :הילדים

עומדים בעד כבוד העם '  ,ולמען המטרה החשובה כדאי אף לסבול את ' המצב האי מוסרי שהילדים
לא ילמדו '  .המפגש הסתיים בקבלת ההחלטה להתיר לאנשי יפו לפעול על דעת עצמם בסיוע אגודת
המורים  .עמדתם של ילין וחבריו כנגד המאבק ביפו נדחתה .
בבית יבנה בירושלים התקיימה באותו יום אסיפת כל נציגי ' היישוב החדש ' הירושלמי  ,ונבחר בה
ועד פעולה בן שבעה חברים אשר יוביל את המהלכים

בעיר 9 .ין

בין חברי הוועד  -שמורי עזרה

בולטים בהעדרם ממנו  -אליעזר בן  -יהודה  ,שלמה שילר  ,מנהל הגימנסיה הירושלמית  ,וישראל
איתן שהשמיע כזכור דעות קיצוניות באסיפת העם הראשונה  .בעוד מובילי המאבק ביפו היו
מאוחדים בעמדותיהם  ,בציבור הירושלמי נפרצו פרצות  .גם הסמינריסטים הירושלמים הודו כי
' ביפו  . . .הנם לאומיים יותר ולכן הסכימו תכף לדרישות בניהם ' .
קונן בעיתונו

:

נשכח מלבו ? '

ן12

למחרת  ,ב 25 -

בנובמבר  ,פג האולטימטום שהציבו הורי בית  -הספר לבנים ביפו לחברת עזרה .

אגודת המורים אל הקהילה היהודית בווינה  ,ז ' בטבת תרע " ד  ,אצ " מ ,

117

מרכז

118

פרטיכל אסיפת מורי העזרה בירושלים ,

24

119

' ירושלם  ,המלחמה בעד שפתנו בירושלים '  ,החרות ,

120
121

מכתב  -חוזר  ,עמ '
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' שני מכתבים מאת שני סמינריסטים להוריהם '  ,החרות ,
ח ' בן עטר  ' ,אל העם '  ,שם ,

26

. 1913

;

וכן ראה פרוטוקולים של

ך ך ך
' השבוע '  ,הפועל הצעיר ,

מא .
בנובמבר

. 52 / 387
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הוועד לחיזוק החינוך העברי  ,אח " י  ,מיכל  , 9 . 5תיק

; 1913

129

חיים בן  -עטר  ,עורך ' החרות ' ,

' האם כל כך שקע הצבור הירושלמי בסביבה הבטלנית והאדישה עד שגם חנוך בניו

2

בינואר

. 1914
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להחלטות הנ ר
הכויתם ליער
הפסכיסים
את

,, , ,,י1 ," ,111י,ין, , ,

 1ל

"

1 1

'',

" "

המבסקי

1ןי111ללי

,,,, ,,

המענה מחברת עזרה לא הגיע  ,וועד ההורים התכנס יחד עם ועד העיר הכללי ועם הוועד לחיזוק

החינוך העברי בספריית שער ציון שביפו עירם  .מי מטרתם של המתכנסים היתה ברורה  -ייסוד
בית  -ספר עברי חדש  .הסכמת כל הנוכחים היתה נתונה לכך מלכתחילה  ,והנושא כלל לא הועלה
לדיון  .נדונו אך ורק השאלות המעשיות

:

המבנה המיועד לבית  -הספר ושפות הלימוד  .גם שאלת

האמצעים לא נדונה לנוכח ההערכה כי ' שאלת האמצעים נפתרה לעת עתה על ידי ההתנדבות
הגדולה של הקהל היפוכיי והמוסדים '

;

עד לפגישה נאספו כבר

כ 5 , 000 -

פרנקים  .בית העם נקבע

כמקום הזמני של כית  -הספר  .השפה הזרה המועדפת שנבחרה היתה צרפתית והוחלט כי גרמנית
תלמד רק על פי דרישת ההורים  .המורים שיגרו מכתב התפטרות אל אפרים כהן  ,מורשה החברה  ,ובו
כתבו

:

' הרבה סבלנו מזה שאנחנו מורי העזרה בארץ ישראל היינו עבדים לגרמנים  ,סבלו עמנו גם

ההורים והתלמידים  . . .לפיכך הננו מתכבדים להודיע לכבודו כי נפטרנו מבית הספר עזרה מהיום

והלאה '  .היתה זו התפטרות המורים הקבוצתית הראשונה  .מועד ייסוד בית  -הספר נקבע ליום
המחרת  ,וכל המורים שהתפטרו עברו לבית  -הספר

2נ 1 1

החדש ' .

מ

שררה התרוממות רוח  ,תחושה של

' שחרור רוחני ' .
ציר לפני שהוכרע השלב האחרון יצא ' החרות ' בשיר הלל לדור הצעיר ולנצחונו במערכה  ' :דור

122

רועה  ' ,בי " ס עירוני לבנים ביפו '  ,שם ,

123

' יפו  ,ביום רביעי , ] 26 . 11 . 131

( היום )

28

בנובמבר

; 1913

' השבוע '  ,הפועל הצעיר  28 ,בנובמבר

יפתח בית הספר חדש לנערים '  ,החרות ,

26

בנובמבר

. 1913

. 1913

מלחמת השפות

חדש קם  .ארץ ישראל חדשה צמחה  . . .בנינו נצחו אותנו  .בני נעורינו הולכים לפנינו  . . .הנצחון
אתנו

זהו נצחון האמת . ' . . .

!

24ן

מה היה חלקה של אגודת המורים במהפך החינוכי

התפטרות המורים ועל פתיחת בית  -הספר

?

האגודה בישרה בעיתון ' החרות ' על

האגודה הוסיפה אזהרה כי שום מורה אינו רשאי

החדש 5 .מ

לקבל את משרות המורים שהתפש  .מהעדויות שלפנינו עולה בבירור כי אגודת המורים  ,מורי יפו
והוועדה לחיזוק החינוך העברי היו שותפים מלאים למאבק  .עם זאת מסתבר כי הורי התלמידים היו
הגוף הפעיל והמוביל  .מברקי הברכה שפורסמו בעיתון ' החרות '  ,ועוד יותר מכך סכומי הכסף
שזרמו מכל עבר  ,היוו כאמור מסגרת תמיכה רחבה ביותר למהלכים הדרמטיים  .תוך פחות משלושה

שבועות מיום הגעת ההודעה בדבר החלטת הקורטריון נפל דבר ביפו ובכל היישוב הארץ  -ישראלי .
בעוד ראשי אגודת המורים עושים בירושלים כדי לעודד את מורי עזרה שם  ,עשו אנשי יפו אגודה

אחת והוכיחו כי הציבור הארץ  -ישראלי בשל לקבל על עצמו אחריות לחינוך בניו  .אסיפת המחאה
שקיימו אנשי רחובות

ב 27 -

בנובמבר נתנה גושפנקה נוספת לתמיכה הציבורית הרחבה .

26ן

האופוריה שאחזה ביישוב עולה מדפי ' החרות '  .במאמר מערכת אקסטטי קרא חיים בן  -עטר  ' :עד
כה שרר חושך  . . .והנה פתאם בקע אור  . . .גדול הוא היום הזה  ,יום היסתורי בחיי

עמנו ' 7 .מ

למלים

נשגבות אלו חברה ההודעה כי ההסתדרות הציונית שמושבה בברלין שיגרה את תרומתה הכספית
הראשונה עבור בית  -הספר הריאלי בחיפה  .האחריות לחינוך העברי החדש לא היתה עוד נחלתו של
היישוב העברי הקטן בלבד .

מרק הנצחון השני  -ירושלים
ניוח שנו הוחלט ביפו על ייסוד בית  -הספר החדש פורסם בעיתון ' החרות ' כי המזכיר הנמרץ של
חברת עזרה שם פניו

לארץ  -ישראל 28 ,י ב 26 -

בנובמבר ביום שבו פתח בית  -הספר החדש ביפו את

שעריו  ,הגיע פאול נתן ארצה  .האם גורלה של נסיעתו הוכרע במידה רבה עוד טרם

בואו ?

אנשי

הפשרה ובראשם לוריא ודוד ילין קיוו כי יגלה גמישות  ,ישנה את כיוון המערכה ויאפשר את המשך
שיתוף הפעולה עם עזרה .

29ן

למורי עזרה וילין בראשם היו גם סיבות אישיות  -כספיות כבדות משקל

לא לנתק את קשריהם עם החברה .

30ן

לעומתם אהרונוביץ במאמרו בעיתונו ' הפועל הצעיר ' נתן

ביטוי לתחושה כי המאבק אינו אלא ' שעת כושר  :זו העת לשנות את מערכת החינוך בארץ מיסודה ,
ולהרחיב את המאבק נגד החינוך של כל החברות המתבוללות ' .

המאבק בירושלים נשא אופי שונה מזה של המאבק ביפו .

לודופול  ,ארץ ישראל החדשה  ,החרות ,

בנובמבר

32ן

ן3ן

בואו של נתן יצר מעין אתנחתא

. 1913

124

א'

125

החרות ,

126

מ ' סמילנסקי אל מרכז המורים  ,כ ' בחשוון תרע " ד  ,אח " י  ,מיכל  , 9 . 5תיק  , 9סמילנסקי מודיע על האסיפה

24

שם .

המתוכננת לאור ליום כ " ח בחשוון ומבקש כי ישלחו שני נואמים לתאריך
127

לעיל  ,הערה  , 21המשך ג '  ,החרות ,

128

' תלגרמים אחרונים '  ,שם ,

129
130

סילכרט ( לעיל  ,הערה

131
132

בנובמבר

חתימה ] ,

,)5

עמ '

5

בינואר

, 1914

אצ " מ ,

. 52/ 367

. 211

' לעניני השעה '  ,הפועל הצעיר ,

.

. 1913

. 1913

אגודת המורים אל הקהילה היהודית בווינה ,

מרכז

[ אין

25

30

בנובמבר 913נ

ר2 -

בדצמבר

המיועד .

28

בנובמבר

.

. 1913

'  . .בעיר עצמה המלחמה רפויה מפני טעמים ידועים  , ' . .ש ' שילר אל מרכז המורים ביפו  ,כ " ג בחשוון תרע " ד ,
אח " י  ,מיכל

.5

,9

תיק

.9

ונ

 1ן

שבה ניסו הגורמים המפשרים להחזיר את הגלגל אחורנית  .מרכז המורים התלבט אם להופיע לפניו
במשלחת רשמית  ,אם לאו  .גם כאן הכריעו אנשי הפשרה ומאיר דיזנגוף  ,זאב גלוסקין ואליעזר

הופיין הגיעו לירושלים לפגישה לא  -רשמית עם נתן  ,אך פגישתם לא העלתה

דכר 33 .י ' החרות ' סיכם :

' כל נסיון לברר לו את המצב האמיתי בארץ ישראל לא הצליח  . . .פול נתן שפקח
לשטות זו

הוא מה ראה

? ' 34 .י

בשבת ה  29 -בנובמבר  ,שלאחר בואו של נתן  ,היתה ירושלים כמרקחה  .ארבע אסיפות נערכו
 משה ,כאותו יום  :בבית  -הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה  ,בבית  -הכנסת בשכונת אהל
בבית יבנה  ,ובמוצאי שבת בבית העם  .שני בתי  -הכנסת הנזכרים הם ספרדים
לעורר גם את העדה הספרדית לקחת חלק

;

נעשה מאמץ מיוחד

ומתלאביב
במערכה  .בין הנואמים כלטו האורחים מיפו -

 -אביב

:

המורה חיים בוגרשוב ושיינקין  .בבית העם דובר בעיקר על תוכניותיו של הוועד לחיזוק החינוך
העברי  ,שזה עתה קם  ' ,ויעוררו את רוח הקהל לתמוך כעבודה זו ' 35 .י
בתקווה כי יעלה כידם להשפיע על נתן לשנות את מדיניות החברה הגישו לו  ,מורי עזרה
בירושלים  ,סמוך לבואו ארצה  ,תזכיר ארוך  ,מנומס  ,ובו פנו לחברת עזרה בבקשה חד  -משמעית

' להכיר בזכות השפה העברית בתור שפת הוראת כל המקצועות הכלליים השונים בכל בתי
חברת העזרה בארץ ישראל ' .

133

36ן

התזכיר הבהיר פעם נוספת שגם מורי ירושלים ראו במערכה מערכה

מכתב [ אין חתימה ] אל הוועד הפועל הציוני  1 ,בדצמבר  , 1914אצ " מ 52 / 316 ,

.5

114
134

המפגש שהתקיים ב  , 29 . 11 . 13 -אח " י  ,מיכל
[ אין חתימה ]  ,פול נתן  ,החרות  1 ,בדצמבר 913נ .

 , 9תיק

; Resumd

דיווח מפורט אודות

.7

135

שם .

136

התזכיר פורסם במכתב  -חוזר  ,נומ ' ב '  ,עמ ' א  -ה ; פרוטוקול האסיפה מורי העזרה  ,אנ " מ 19 / 2 ,

( לעיל  ,הערה

:

הספר של

רינות
, )2

עמ '

. 213

; 14153 / 1

כוללת ולא עוד מאבק בטכניון בלבד  .מורי עזתה נימקו באורח פרגמטי את התועלת המררבה
שתצמח מן השימוש בעברית בכל מקצועות הלימודים וציינו את חלקה החשוב של חברת עזרה
' בהתקדמות השפה העברית '  .רק בסיום דבריהם העזו המורים והעלו את המניע הלאומי לבקשתם
' תחית השפה העברית

:

היא אידיאל הממלא חלק גדול מתוכן חיינו ' .

מכתבם של מורי עזרה מצטיין באיפוק אך סערת הרוחות ביישוב הלכה וגברה באותם ימים  ,והיא
ניכרת במברקי התמיכה בסמינריסטים השובתים שפורסמו על דפי ' החרות '
באסיפת המכבים שהתקיימה ביפו

ב1 -

בדצמבר .

37 ,ן

וזכתה לביטוי קיצוני

בניגוד לנוהג בכל האסיפות עד כה סירבו חברי

38ן

המכבי ביפו לשלוח מברק מחאה למזכיר עזרה או אפילו לגנות את המורים

' הבוגדים '  ,בטענה

' שלא כדאי להתחשב עמהם '  .אנשי יפו נהגו כאילו המאבק כבר הסתיים  .הסופר ר ' בנימין ( י ' רדלר -
פלדמן ) ,

אשר שהה אותה עת בירושלים וסייע למערכת ' החרות '  ,חש אף הוא כי יד העם העברי על

העליונה  ' :עלינו לדעת כי עכשו אנו החזקים ; לא על ידי איזה כח גופני אלא על ידי רצון ה עם

' 39 .י

קולות המחאה וקולות הבקשה לא הועילו ולא השפיעו כהוא זה על מזכירה של חברת עזרה .
תשובתו היחידה של נתן היתה כי אין הוא מוכן לדון בשינויים כל עוד נמשכת שביתת תלמידי
הסמינר 40 .י מורי עזרה בירושלים הגיעו כמעט לקצה דרכם  .שמונה  -עשר מבין המורים במוסדות
השונים  ,כולל מנהלת בית  -הספר לבנות  ,שיגרו

ב5 -

בדצמבר הודעה לעזרה כי אין ביכולתם

להמשיך למלא את תפקידם אם החברה לא תשנה את מדיניותה כלפי השפה העברית  .אם תוך
חמישה ימים מיום שיגור מכתבם לא יקבלו מענה הולם מהחברה  ,הוסיפו  ,תיכנס התפטרותם לתוקף
ולן 1
137

138

' תלגימים אחרונים משדה מלחמת התחיה העברית '  ,החרות ,
[ אין חתימה ]  ' ,שאלת השפה בחוג הצעירים '  ,החרות ,

4

בדצמבר

 8בדצמבר

פלדמן  ' ,המצב  ,אור לד ' כסלו '  ,החרות ,

139

"

140

מכתב אל הוועד הפועל הציוני [ אין

4

בדצמבר

. 1913

. 1913

. 1913

חתימה ]  1 ,בדצמבר ; 1913

אצ " מ 52 / 316 ,

מרגלית שילה

כעבור חודשיים  ,בפברואר
עובדות

 . 1914ן4י

בניגוד למורים ולהורי התלמידים

ביפו  ,אשר לא היססו

לקבוע

לאלתר  ,ביקשו רוב מורי ירושלים להשאיר לחברת עזרה פסק זמן כדי למצוא מחליפים .

יתר על כן  ,מורי ירושלים הוותיקים הששו מההיבט החוקי של צעדם  ,ואולי אף האמינו שתוך
חודשיים יעלה בידם לשנות את מדיניות החכרה וכך יוכלו לחזור בהם מהתפטרותם  .גם מרכז
המורים והוועד לחיזוק החינוך העברי עדיין לא הכירו כי דרכם המשותפת עם חברת עזרה הגיעה
לקצה  .בד בבד עם ניסוח התקנות של הוועד לחיזוק החינוך הם תכננו את המשך המגעים עם נתן

ועדיין קיוו כי הוא ייאות ' להציל את המצב ' .

42ן

הנהלת עזרה הגיבה על מכתב ההתפטרות החריף וההססני גם יחד של מורי החברה בירושלים
ב8 -

מיד ובתקיפות  .שלושה ימים לאחר קבלת מכתב ההתפטרות ,

בדצמבר  ,כינס כהן בביתו

שלושים מנאמניו בקרב תלמידי הסמינר וקבוצת מורים שלא פרשה  ,ויחד עם מזכיר החברה הם

חגגו את ההחלטה לפתוח את הסמינר  ,בליווי משמר שוטרים  .בית  -המדרש שחלק מתלמידיו שבתו
מלימודים למעלה משבועיים  ,נפתח למחרת מהדש מבלי להודיע על כך למורים שהגישו את

התפטרותם 4 ' .י כהן  ,מורשה ח ברת עזרה בארץ  -ישראל  ,ונתן  ,מזכיר הת כרה  ,העמידו את המורים
העבריים בפני מצב בלתי הפיך  .רצונם העז של מורי עזרה הירושלמים למנוע קרע עם מעסיקיהם
נכשל  .רק ביום שבו חודשו הלימודים בבית  -המדרש למורים הודיע נתן לדוד ילין

:

' [ אני ] מפסיק

אותך ואת כל החותמים אתך מכל עבודתם בחברה '  .ואילו ילין במכתב תשובתו הגאה הצהיר  ' :הולך
הנני להקדיש מעתה כל כוחותי למוסדות החדשים אשר הננו חייבים לכונן בירושלים ' 44 .י
המאנק הסתיים כמו מחזה דרמטי  .מכתב הפיטורים של נתן שנמסר לילין

ב9 -

בדצמבר

בערב ,

לא הובא לידיעתם של יתר המורים  .מורי בית  -הספר לבנים  ,שאמנם לא שבתו אך חתמו על מכתב
ההתפטרות  ,שמעו למחרת  ,בבואם לבית  -הספר  ,כי הם מפוטרים ומגורשים מהמוסד  ,הז ' נדרמים
שנלוו לכהן  ,אשר מסר להם את ההודעה  ,לא השאירו מקום לוויכוחים  .המורים ביקשו להיפרד
מתלמידיהם  ,אך סולקו בבושת פנים  .חלק מהילדים הצליחו לצאת אחר מוריהם  ,והאחרים נכלאו

בכיתות  ' .החרות ' תיאר את ' השערוריה בירושלים ' באריכות

:

' התלמידים שהספיקו לברוח נשארו

עומדים על יד בית הספר  ,שרו  ,צעקו וצפצפו  .ולבסוף  ,התחילו לקרוע את מחברותיהם הגרמניות
לגזרים וכל הרהוב שלפני בית הספר למל הפך לכן  . ' . . .האירועים בבית  -הספר לבנות שהתרחשו
באותה עת היו קולניים עוד יותר

:

' בצעקות  ,כבכיות וקללות התפרצו כל התלמידות אל הרחבה של

הספר  . . .משראו בני החבורה שאין הם יכולים להשתיק את

בית

השוטרים

לעזרתם  .התחילו לגרש את הבנות ' .

45ן

" הקומדיה " כדברי המנהל ויבואו

השימוש במשטרה התורכית ובאלימות כלפי
46ן

המורים והילדים השאיר טעם מר בפיותיהם של  %ל המעורבים באירועים .
האופן הבוטה שבו שמה חברת עזרה קץ לשביתת המורים לא הותיר עוד מקום לפקפוקים  .אנשי
ירושלים בסיוע הוועד לחיזוק החינוך העברי החלו בהכנות לייסוד בתי  -ספר חדשים  .מברקים

141

142

116

143
144

תיאור מפורט של מהלך העניינים ראה

:

רינות ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 215 - 213

פרוטוקולים של אסיפות מרכז אגודת המורים  ,אור ליום ו ' בכסלו תרע " ד  ,אח " י  ,מיכל
' ירושלם '  ,החרות  10 ,בדצמבר  ; 1913אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה
' להתפטרות המורים '  ,החרות  11 ,בדצמבר  : 1913נתן אל ילין  9 ,בדצמבר

 , ) 5עמ '

.

,9 5

תיק . 12

. 340 - 339
; 1913

ילין אל נתן  ,אותו תאריך

המכתבים מודפסים בכתבה זו בהחרות .
145

[ אין

146

' לאנשי העזרה '  ,מודעה בגנות העניין פורסמה ע " י מערכת החרות בעיתון ,

חתימה ]  ' ,שערוריה

בירושלים '  ,החרות ,

12

בדצמבר

. 1913
11

בדצמבר

. 1913

אמפת עם נדולה
י " מ השון  ,בשעה שמונה

*

א"4

נגן שו בית  -העם

,

הנו

1

%%,

'

4

.,

השא

הס '

" נאמו : .

זג ,%מ מ ד ' גדיף נננ ש; בנצק
בשם הועד ה פואי ל הולרנ ,וך , ,
אעלרי בנרי ,

ויד ב ,סומינזק"
'1

הי

,

" ענג

:גבש י אישר

כשען

בן  ' .דשדדע

 ,הוער הזמני ניראים ,

מרגלית שילה

ששיגרו הוועד הפועל הציוני בברלין

הבטיחו תרומות כספיות

בדצמבר ) וועד חובבי  -ציון באודסה

( ב5 -

נאות 47 .י בערבו של ה 10 -

( ב  8 -בדצמבר )

בדצמבר התכנסו תומכי השובתים לאסיפה נוספת

'

בבית העם  .שוב היה זרובבל האיש המושך בחוטים והמגנה את חברת עזרה 4 .י ואולם תקופת
המחאות גם היא הגיעה לקצה  .בעיתון ' החרות ' התנוססה למחרת מודעה מאירת עינים הפונה
' לאבות תלמידותינו ' בבשורה

:

' אנחנו מנהלת ומורי בית הספר לבנות מודיעים אתכם בזה כי היום

אנחנו יוצאים מחברת העזרה ופותחים את בית הספר הזה במקום אחר ' .

49ן

גם בית  -הספר העברי

החדש לבנים נפתח באותו היום .
בשבת

ה 13 -

בדצמבר המשיכו הרוחות לסעור  .בבית יבנה שוב התכנסה אסיפת ציבור  ,ודיזנגוף ,

יושב  -ראש הוועד לחיזוק החינוך  ,התארח בעיר  ' .קהל עצום כזה לא ראינו עדיין בירושלים '  ,דיווח
' החרות '

50 .ן

הנואם הראשי הפעם היה דוד ילין  .הכבלים שהיו על ידיו עד אותה עת הוסרו  ,והוא ניצל

הזדמנות זו להבהיר את עמדתו בגלוי  .ילין הדגיש  ' :במשך שבועות אחדים ראיתם בעיניכם מהפכה
של ממש '  .הוא אף רמז לקורבן האישי שנדרש ממנו

' לא ברכוש גדול ולא ברכוש קטן

:

..

 .רק

בידיעה שאנחנו את חובתנו להחנוך עשינו '  .י5ן הנוכחים התבשרו על פתיחת מוסד חינוכי חדש -

בית  -המדרש העברי למורים .

בית  -המדרש העברי למורים נפתח למחרת .

בירושלים ב ' קול קורא ' מרגש

:

52ן

ילין פנה אל תלמידיו  ,אל הוריהם ואל העם היושב

' לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי

!

 . . .בואו תלמידים חביבים ללמוד

להשכיל שובו במנוחה ללימודיכם הקדושים לכם  .מקומנו  -בבתי מדרשנו '  .י5ן רוב התלמידים
נענו לקריאתו  ,עזבו את מוסדות עזרה והצטרפו למוסדות החינוך החדשים  .גם אנשי חיפה לא טמנו
ידם בצלחת
על דפי

וב 15 -

' החרות ' :

בדצמבר נוסד גם בעירם בית  -ספר עברי חדש  .שוב ניתן ביטוי לתחושת הנצחון

' עלינו לדעת  ,כי עכשו אנו החזקים

לא על ידי כח גופני  ,אלא על ידי רצון

;

העם  . . .התחלנו באילו אספות מחאה והנה הקיפה התנועה את כל הארץ והנה היא מתפשטת גם
מחוצה לה ' .

4

'

ן

מבט חדש על אנשי העלייה שנייה

תי

ביקשנו לברר כאן את אופיה של המערכה כמלחמה עממית  ,אך לא באנו לפרוש כאן את כל

היריעה ,

וסיפורה השלם של המלחמה עדיין מצפה לגאולתו  .התיאור המפורט ששרטטנו מאשש באורח

ברור את הקביעה כי היתה זו מלחמה עממית  ,מלחמה אשר הציבור קבע כמידה רבה את מהלכיה .

147

' תלגרמים אחרונים '  ,המברקים פורסמו על דפי החרות ,

10

בדצמבר

' ירושלם '  ,מוריה ,

11

בדצמבר

148

' ירושלם '  ,החרות ,

149

' לאבות תלמידותינו '  ,החרות ,

150

' ירושלם  ,אסיפה בת אלפי איש בבית יבנה '  ,החרות ,
14

1 18

בדצמבר

11

. 1913

בדצמבר

; 1913

11

. 1913

גם אסיפת מחאה זו הסתיימה

151

ד ' ילין  ' ,החינוך העברי '  ,החרות ,

152

שם .
בדצמבר

בדצמבר

15

. 1913
. 1913

בדצמבר

15

בדצמבר

; 1913

מירושלים ליפו ומיפו לירושלם  ,מוריה ,

בתהלוכה .

. 1913

. 1913

153

שם ,

154

פלדמן ( לעיל  ,הערה

155

' מבט חדש על העלייה השנייה '  ,מאמר מפורט בנושא זה נמסר לפרסום ע " י

14

. ) 139

הדגשה

שלי .
המחברת .

מלחמת השפות
56ן

בחינה דקדקנית

' אספה גררה אספה והתלהבות גררה התלהבות  .תפקיד חשוב מלאה העתונות ' . . .

של ההתרחשויות מאשרת את דבריהם של בני הזמן אשר היטיבו להגדיר את המלחמה כתנועה
עממית אשר ' הקיפה את כל שדרות העם ביחוד הנמוכות והבינוניות ' 57 .י זאת ועוד  ,מהלך העניינים
מורה בבירור כי אנשי היישוב היפואי ואנשי היישוב החיפאי היו נועזים יותר מן הקהל הירושלמי .

וכדוגמת היישוב כן דוגמת המורים  :מורי ירושלים היססו זמן רב עד שהגישו את כתב

ואילו מורי יפו שזורזו על  -ידי ההורים הסכימו לעשות כן מיד כאיש

התפטרותם ,

אחד .

פרשת מלחמת השפות לא באה ללמד על עצמה בלבד  ,אלא על היישוב שהובילה  .המלחמה על
הלשון העברית היתה מאבק על התחייה התרבותית של העם בארצו  .אנשי העלייה
בקשו להקים בארץ חברה יהודית חדשה הדואגת לכל צורכי

העם  ,ראו

חשיבות עליונה בתוכניתם היישובית  .וכדברי אהרן דוד גורדון

:

השנייה  ,אשר

בהחייאת השפה רכיב בעל

' מי שנמצא בפה ויש לו עין בוחנת

הוא רואה  ,כי עבודת האדמה פה  ,עבודת החינוך  ,תחיית הלשון  ,העבודה לעורר תנועה לאומית
58ן

המלחמה לא רק

הסמינריסטים  ,אלא

היא מלמדת על

במושבות ובערים ועוד ועוד  . . .הן באמת עבודה של יצירת חיים חדשים ' .

ביטאה את הלך רוחם של הפועלים  ,של המורים ושל

ההתעוררות של יישוב עברי חדש בעל ערכים מוצקים ובעל מודעות עצמית איתנה  .לא רק לפועלים
ולמורים מקרב אנשי עליה שנייה היתה תפיסה חדשנית כדבר יצירת חברה עברית חדשה  .סקירת
אסיפות המחאה מעידה כי החברה היישובית בשנות העלייה השנייה היתה חברה חדשנית כעלת
זהות לאומית עברית  ,והיא כוננה בארץ מוסדות חברתיים כרוחה וכדמותה  .מוסדות

החינוך העברי

בראשם  ,עיצבו את

אלה  ,ומערכת

דמות החברה הארץ  -ישראלית מאז  .היתה זו תעוזתם של אנשי

' היישוב החדש ' אשר גררה את מנהיגי התנועה הציונית להכיר בזכות היישוב העברי לקבוע את
אורחות חייו ואת דרכי חינוך ילדיו .
' אין לי

ספק ' ,

כתב ארתור הנסקה חבר ההנהלה הציונית בברלין  ' ,שהמאבק על השפה העברית

בארץ ישראל הינו ההישג הגדול ביותר של התנועה הציונית  .אם נצליח במאבק יהא זה סימן שבארץ
ישראל הסתיימה תקופת הניסויים והחלה תקופה חדשה  . . .החיים היהודיים הלאומיים בארץ
ישראל מובטחים לעתיד ' .

59ן

ען ן

. 104

156

ר ' בנימין  ' ,דף היסטוריה '  ,החינוך  ,ד  ,ב  -ג ( תרע " ד )  ,עמ '

157

ח " א זוטא  ' ,במעלה ההר '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים

158
159

א  .ד  .גורדון  ,מבחר כתבים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '
א ' הנטקה אל א ' רופין ,

22

בינואר  , 1914אנ " מ ,

. 228

:

תרס " ג  -תרפ " ח  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '

ההדגשה של

. 52/316

המחברת .

. 125

מי יבטיח את בריאות

היישוב ?

קופות החולים לפועלים במלחמת העולם הראשונה
שפרה שנורץ

לזכרו של פרופ ' יהושע ליבוביץ ז " ל ,
חוקר תולדות הרפואה בארץ
אשר הראה לי את ראשית הדרך .

כיבוא
במוצאי שבת ל ' אב תרע " ד

באוגוסט

( 28

, ) 1914

התכנסה ביפו

מועצה יוצאת מן הכלל  ,שכונסה על ידי המשרד של קופת חולים בהשתתפות באי כוח

הסניפים של יפו  ,פתח תקוה  ,בן

שמן  ,נס ציונה

וחדרה  .כן השתתפו גם באי כוח המפלגות

של ' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון '  ,ב " כ המשרד הארצישראלי  ,בא  -כוח אגודת הרופאים
ובית החולים ביפו  .מועצה זו החליטה כי לרגל המלחמה יש הכרח לשנות את צורת הקופה
ואפני עבודתה ולהושיט עזרה רפואית במשך תקופת המלחמה לכל ציבור הפועלים ,
לחברים ושאינם חברים .

לימים אמר יעקב אפטר

2

ן

שהחלטה זו היא שקבעה את עתידה של קופת חולים והפכה אותה מארגון

מקומי קטן וארעי בן כמה עשרות חברים  ,לישות ממשית כלל ארצית ולגורם המרכזי בשירותי
הבריאות

בארץ ' .

מאמר זה בא לבחון היבטים שונים בהתארגנותן של קופות החולים לפועלים בזמן מלחמת

העולם הראשונה  ,התארגנות שהיתה בסיס לצמיחתה של קופת חולים הכללית ולגיבושה  .הנחת
היסוד של המאמר היא שחקירת התארגנותן של קופות החולים האזוריות של הפועלים ועבודתן
*

המאמר הוא תמצית של פרק מעבודת דוקטור בנושא  :קופת חולים הכללית  ,התפתחותה ועיצובה כגורם המרכזי
בישוב היהודי בארץ  , 1937 - 1911הפקולטה למדעי הכריאות  ,אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב  , 1993 ,בהדרכתם של
פרופ ' ז ' צחור  ,פרופ ' ש ' קוטק וד " ר ל ' צוונגר  .תודה מיוחדת נתונה לאנשי ארכיון העבודה  -מכון לבון  ,על
עזרתם הרבה בנבכי

המסמכים .

העבודה נעשתה במימון חלקי של יד בן  -צבי והמחלקה להשכלה גבוהה

כהסתדרות .
1

20נ 1
2

" אפטר  ,פרקי הפועל הצעיר  ,ו  :מן המיצר  ,תל  -אביב 935נ  ,עמ '
הראשונה ( ראיון מודפס )  ,אה " ע  - 243 - 1 - 56 ,ז , 1עמ ' . 1
יעקב אפטר

( , ) 1969 - 1894

מאנשי העלייה השנייה  ,חבר הפועל הצעיר  ,ניהל את קופת החולים של פועלי יהודה

עד ייסודה של ההסתדרות הכללית

.

המשביר המרכזי ומנהלו ראה
3

; 21

הנ " ל  ,קופת החולים במלחמת העולם

:

"

( . ) 1920

היה חבר הוועד הפועל והמזכירות של ההסתדרות הכללית  ,ממייסדי

שפירא ( עורך )  ,יעקב

ראה אפטר  ,פרקי הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

אפטר :

;2

האיש ומפעלותיו  ,תל  -אביב

שפירא ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 1970

. 35 - 34

קופות חולים במלחמת העולם הראשונה

בארץ  -ישראל בתקופה זו תחשוף את התהליכים שהפכו אותן מחברות לביטוח

בריאות  ,בדומה למה

שהיה קיים באירופה  ,לארגוני בריאות המספקים בעצמם שירותים רפואיים לחבריהם ; התפתחות זו

היתה ייחודית לפועלי ארץ  -ישראל  .בנוסף לכך תיבחן השפעת משבר מלחמת העולם הראשונה
ביישוב היהודי בארץ על עיצוב השירות  ,הניהול והמס של קופות החולים לפועלים  ,וזאת כדי
להבהיר את הרקע לגיבוש סדרי פעולתה של קופת חולים הכללית בראשית שנות העשרים .

קומות החולים לפועלים

:

השנים הראשונות

קופת החולים הראשונה בארץ  -ישראל הוקמה בדצמבר

, 1911

בוועידת פועלי יהודה השנייה  .העדר

שירותי בריאות שווים לכל נפש תמורת תשלום לפי יכולתו הכלכלית של כל פועל ותאונת עבודה
מחרידה שבה נקטעה ידו של פועל במנוע משאבה  ,הביאו את פועלי יהודה להחלטה שיש להקים
קופת חולים לפועלים  .בוועידת פועלי יהודה הוחלט ש ' הועידה מכירה לנחוץ יצירת קופת חולים
על ידי מס חברים של פועלי ארץ  -ישראל '  4 .ובתקנות שגובשו שנה לאחר מכן נאמר כי '  . . .כחברים
מתקבלים פועלים ובעלי מלאכה העובדים בעצמם  . . .העזרה הרפואית לחבר  :עזרת רופא  ,רפואה

ולינה  ,ובשעת הצורך  -גם בית חולים ' .

5

פעולתה הראשונה של קופת החולים של פועלי יהודה

היתה הסדרת ביטוח אשפוז לפועלים ולנשותיהם בבית  -החולים שער ציון ביפו  6 ,ולאחר מכן ערכה

הקופה הסכם תשלומים גלובלי עם ההסתדרות הרפואית העברית שקמה בשנת  . 1912ההסכם קבע
שפועלים חברי הקופה יהיו זכאים להנחה בת חמישים אחוז בפניותיהם אל רופאים חברי ההסתדרות
הרפואית .

7

זמן קצר לאחר קבלת ההחלטה על הקמת קופת חולים על  -ידי הסתדרות הפועלים

החקלאים ביהודה התקבלו החלטות דומות באספת הצירים של פועלי הגליל

( 14 - 13

בינואר

) 1912

ובכינוס הסתדרות פועלי השומרון ( יולי . ) 1912
בשנים הראשונות לא סיפקו קופות החולים שירותי עזרה רפואית בעצמן אלא פעלו בדרך -כ-לל- -
כחברות מבטחות שבאחריותן ליצור קשר בין הפועל המבוטח לבין ספקי השירות  ,בעיקר רופאים
ורוקחים פרטיים  .במקביל לקביעת התקנות ומקורות המימון נקבעו הסדרים ראשונים לארגון
סניפים של קופת החולים אשר יטפלו בחברי הקופה במקומותיהם  .עיקר הטיפול היה רישום ,

מעקב  ,הסדרת אשפוז וגביית מסי חבר  .עוד נקבע כי הסניפים ינוהלו כל אחד על  -ידי ועד נבחר שבו
ישתתף נציג ועד הפועלים המקומי ( נציג

הציבור ) ,

וכי הנהלת קופת החולים תיבחר בוועידה

ובה ישתתף נציג הסתדרות פועלי יהודה  .כל סניף חויב לשלוח דו " ח חודשי מפורט על

4

אחדות  ,כסלו תרע " ב  ,עמ '

5

שם  .וראה

:

. 22

תקנות והחלטות של קופת חולים  ,יפו

אתיקוב " ן  ,ראשית קופת חולים ( ראיון

מודפס ) ,

כללית ,

פעולותיו ,

תרע " ג .

,

אה " ע  - 243 - 1 - 56 ,י , 1תיקי מרכז קרפת החולים ,

איזיקוב " ן סיפר בזכרונותיו  ,שהעותק המקורי של הצעת התקנות של ברל כצנלסון אשר נשלח לסניפי קופת
החולים לא נמצא  ,מסיבה לא ברורה  ,בידי משתתפי הישיבה הראשונה של ראשי קופת החולים  ,שהתכנסה לדון

על כך  .משהתגלה הדבר  ,נשלח איזיקוכ " ן בדחיפות אל כצנלסון  ,שעבד אז כפועל כגורן בבן  -שמן  .כיוון שעונת
הדיש היתה כעיצומה  ,החליף איזיקוב " ן את כצנלסון בעבודתו על מנת שיוכל להתפנות ולנסח מחדש את תקנות

.

קופת החולים ראה  :איגרות  ,א  ,בעריכת " שרת  ,תל  -אביב  , 1961עמ '  , 522הערה
החולים  ,יפו  ,שבועות תרע " ג  ,אה " ע ,
6
7

; 19

תקנות והחלטות של קופת

- 243 - 2- 56י. 1

ש ' שורץ  ' ,בית חולים " שערי ציון "  ,בית חולים קהילתי ראשון בארץ '  ,קורות  ,ט  ,ט  -י
איגרות ( לעיל  ,הערה

, )5

עמ '  , 379הערה

העובד  ,ב  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '

. 150

; 22

(  , ) 1988עמ '

. 308 - 295

י ' קנב  ' ,הביטוח הסוציאלי בארץ ישראל הישגיו ובעיותיו '  ,בריאות

21נ 1

שפרה וקוורץ

היה לקבל

הכנסותיו והוצאותיו  .השליטה הכספית היתה בידי ההנהלה  ,ורק על  -פי הרשאתה ניתן
סיוע כספי נוסף לסניף זה או אחר .

8

בשנים

שלוש עובדות בולטות במערך הארגוני הראשון של קופות החולים כפי שגובש

השירות )

 : 1914 - 1911ראשית  ,השתתפותו של נציג ציבור הפועלים ( החברים  ,החולים  ,מקבלי
להשפיע ולהביא את
בניהול הסניף המקומי של קופת החולים  ,השתתפות אשר היה בכוחה
הפועלים
דרישותיהם של מקבלי השירות לפני הנהלת הקופה  :שנית  ,השתתפות נציגי הסתדרות
ההדוק בין
בניהול סניפי קופת החולים והמשרד הראשי  -השתתפות זו ביטאה כבר אז את הקשר
עמדות כוח
קופת החולים לארגון הפועלים  ,וקשר הדוק זה נתן להסתדרות הפועלים החקלאים
של כעלי
והשפעה על מוסד קופת החולים ובאמצעותו על הפועלים ; שלישית  ,העדרם המוחלט
כוח
המקצועות הרפואיים כרופאים  ,רוקחים  ,חובשים וכיוצא באלה כתפקידי ניהול או עמדות
לקחה כל
והשפעה בסניפים ובמשרד הראשי ; ההסתדרות הרפואית שקמה באותה תקופה ( 912נ ) לא
חלק כגיבושה ובארגונה של קופת החולים .

קופת החולים היתה אפוא ארגון של פועלים  ,למען פועלים  ,ונוהל על  -ידי הפועלים
מימיו הראשונים .
קופת החולים של פועלי יהודה החלה לפעול בשנת תרע " ג

( , ) 1913

שנה וחצי לאחר

בלבד החל

ההחלטה על
פועלים

הקמתה  ,בראשיתה היא כללה שבעה סניפים וכמאה וחמישים חברים  ,כמעט כולם
החקלאים בגליל
חקלאים  .קופת החולים של פועלי הגליל  ,שעל הקמתה הוחלט בוועידת הפועלים

בינואר

, 1912

החלה לפעול רק בשנת  . 1915עד אז פנו פועלי הגליל לקבלת עזרה

רפואית אל קופת

החולים של פועלי יהודה  .קופת החולים של פועלי השומרון החלה לפעול רק בשנת

,

תהילה

1916

של ארגון

בשיתוף עם זו של פועלי יהודה ולאחר מכן כקופה עצמאית לחלוטין  .על קופת החולים
האחרות  9 ,ידועים פרטים מועטים
' השומר '  ,שעל הקמתה הוכרז כמקביל להקמת קופות החולים
בלבד  ,ולא נראה שהיא פעלה אי פעם .

בניהולו של

בסוף שנת  1913נפתח כעין  -גנים משרד קופת החולים הראשון של פועלי יהודה
העקרון שהנחה
יצחק איזיקוביץ  ,פועל מפתח  -תקווה וחבר הפועל הצעיר שמונה למזכיר הקופה .
עובד יכול
את עבודת הקופה היה מתן שירות לחברים בלבד תוך הקפדה על הכלל שרק בעל מלאכה
בניהולו של
להצטרף לקופה  .זמן קצר אחר כך נפתח ביפו משרד קופת החולים לפועלים העירוניים
פעולות קופת
יעקב אפטר  ,חבר הנהלת הפועל הצעיר  .בשנים הבאות ריכזו איזיקוביץ ואפטר את כל
הטוב של כל
החולים ושימשו הכתובת העיקרית לפועלים חולים מכל רחבי הארץ  .למרות הרצון
במספר
הנוגעים בדבר  ,נתקלה עבודת קופת החולים של פועלי יהודה בקשיים רכים  .הגידול
 ,ועתידה
החברים היה איטי  ,חברים רבים פיגרו בתשלום דמי החכר כתוצאה ממצבם הכלכלי הקשה
 ידי חובשת אשר דאגהשל הקופה הועמד כספק  .גם חדר החולים שהוקם בפתח  -תקווה  ,ונוהל על
לכלכלת החולים וטיפלה בהם עד שהבריאו  ,לא משך הרבה חברים נוספים לקופה .

החולים .

בראשית  1914התגבר זרם הצעירים שעלו ארצה וחל שיפור מה נמצכה של קופת
מלחמת העולם
כאוגוסט  , 1914כאשר נראה היה שעבודת קופת החולים נכנסה לתלם  ,פרצה
1 22
8
9

איזיקוב " ן ( לעיל  ,הערה
על

 , ) 5עמ '

.4- :

קופת החולים של ' השומר ' נמסר בוועידת הסתדרות פועלי יהודה הרביעית

השומר '
( ) 1914

וצוין שחברי '

משלמים מס לקופת חולים נפרדת משלהם  .מעבר לאזכור תשלום מס נפרד אין כל הוכחה שקופת החולים של
 אביב  , 1947עמ ' . 638' השומר ' נוסדה ופעלה  .ראה  :ב ' חבם ( עורכת )  ,ספר העליה השניה  ,תל

יעקב אפטר
( ) ? 1920

הראשונה  .המלחמה והתנאים הקשים שנוצרו בעטיה העמידו את קופת החולים של פועלי יהודה

בפני המבחן החשוב מכול  -הצדקת קיומה כמוסד העיקרי הדואג לבריאותם של הפועלים .

שירותי הבריאות בארץ עם מרוץ מלחמת העולם הראשונה
היישוב היהודי בארץ  ,שמנה באותה תקופה כשמונים וחמישה אלף נפש 0 ,י הושפע מן המלחמה מיד
כאשר

פרצה ,

אף בטרם הצטרפה תורכיה אל הצדדים הלוחמים  .הוא נותק ממקורות התמיכה

העיקריים שלו  ,ריכוזי היהודים באירופה  ,והדבר יצר לחץ כלכלי ועורר דאגה  .הקפאת הפעילות
הכספית שהכריז הממשל התורכי החמירה את המצב והעמידה את ' היישוב החדש ' בערים
ובמושבות בפני משבר כספי קשה .

ח

גילויי המצוקה הופיעו כבר עם פרוץ

המלחמה  ,בשבועיים

הראשונים של אוגוסט  . 1914שבוע לאחר פרוץ המלחמה החליטה אספה שכונסה בתל  -אביב

ביוזמת מאיר דיזנגוף  ,ראש הוועד של תל  -אביב  ,לשם דיון במצב שנוצר  ,על הקמת ' ועד להקלת
המשבר ' בהשתתפות נציגים מכל שכבות הציבור  .הוועד קיבל על עצמו לבצע את כל הפעולות
הנדרשות על מנת להקל על המשבר שאליו נקלע היישוב  ,למצוא פתרונות לבעיות השעה ובעיקר
לגייס אמצעים כספיים .
שלושה חודשים לאחר מכן ,

ב 30 -

באוקטובר  ,הצטרפה תורכיה באופן פעיל למלחמה  ,לצד

גרמניה ואוסטריה  .עם הכרזת המלחמה הודיע השלטון התורכי על ביטול הקפיטולציות  ,זכויות

היתר שניתנו לאזרחי מדינות אירופה וארצות  -הברית  ,ואשר היוו את המשענת המשפטית העיקרית
של היישוב היהודי בארץ  .יהודי הארץ נאלצו לבחור בין גזרת הגירוש  ,בהיותם בעלי נתינות זרה  ,או
לקבל את הנתינות העות ' מאנית ולעמוד בפני חובת הגיוס לצבא התורכי  .שאלת הקיום הפיסי
והישרדותו של הייושב הפכה לבעיה המרכזית  ,לצד המשבר הכלכלי הקשה .
שירותי העזרה הרפואית ביישוב נפגעו קשה כבר בתחילת המשבר  .ניתוק שירותי הדואר
ע1121
10

ע'

שמלץ  ' ,התמעטות אוכלוסית ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה '  ,מ ' אלובב ( עורך )  ,במצור ובמצוק

ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים  , 1991עמ '
11

על

. 20 - 19

מצבו הקשה של היישוב היהודי בארץ בתקופת מלחמת העולם הראשונה ראה בהרחבה

אפרתי  ,ממשבר לתקווה

:

:

:

אליאב ( שם )

הישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים

. 1991

;

נ'

וההפסקה בהעברת כספים מחו " ל הביאו לסגירתם של בתי  -חולים בכל רחבי הארץ  .רוב הרופאים
גויסו לצבא ונשלחו לשרת בבית  -החולים

12

בעזה  .מ

כל עומם הטיפול הרפואי ב ' יישוב החדש ' נפל על

על  -פי עדות ד " ר שרמן  ,בק " ן  , 1914לפני כניסת תורכיה למלחמה  ,הגיעו ארצה קצינים גרמנים בראשותו של

הגנרל פון קרסנשטיין על מנת לארגן את החזית נגד מצרים  .בראש יחידת חיל הרפואה הגרמני עמדו הרופאים

ד " ר יונגלס וד " ר הופמן  ,שהיה גרמני יליד ירושלים  .תכניתם היתה לחלק את בתי  -החולים הצבאיים שבחזית

1 :24

לשלושה סוגים  :לחיילים נוצרים  ,לחיילים מוסלמים ולחיילים יהודים  .לחיילים היהודים נועד בית  -החולים של
המיסיון הבריטי בעזה שננטש עם פררן המלחמה  .לשם הפעלתו גויסו רוב הרופאים היהודים בארץ  ,ובראשם

ד " ר פוחובסקי  ,שהיה יושב ראש ההסתדרות הרפואית העברית  ,לשירות צבאי  .במהלך המלחמה בוטל מעמדו
המיוחד של בית  -החולים בעזה כבית  -חולים לחיילים יהודים  ,ורופאיו פוזרו כצבא התורכי  .ראה
' פרקים מן העבר  ,הרופאים היהודיים בעזה '  ,הרפואה  ,נב ( תשי " ז )  ,עמ '

82נ 87 -נ .

:

מ ' שרמן ,

קופות חולים במלחמת העולם הראשונה
3ן

עם

שכמם של מעט הרופאים שנותרו בעורף ועל הרופאות שלא גויסו מפאת היותן נשים .
הצטרפות תורכיה באופן פעיל למלחמה הוחרמו תרופות וציוד רפואי וכן כל המוסדות והבניינים
שעמדו תחת חסות מדינות אויב

( צרפת  ,אנגליה ורוסיה ) ,

וביניהם בתי  -חולים

רבים " .

המועצה המיוחדת והתארגנות קופת החולים בראשית המלחמה
כבר כימיו הראשונים

פגע המשבר בקופת החולים של פועלי יהודה  ,שהיתה כאמור היחידה שפעלה

באותה עת  .ההכנסה מתשלומי המסים פחתה  ,ואירעו מקרים שרופאים סירבו לקבל חולים מבין
חברי הקופה מחשש שלא יקבלו את שכרם .

5ן

המצב שאליו צפויים היו להגיע הפועלים בלי עזרה

רפואית מסודרת היה מדאיג  .השקפתם של ועדי סניפי קופת החולים של פועלי יהודה  ,ובעיקר של
איזיקוביץ ואפטר מזכירי הקופה  ,היתה שבזמן המלחמה ועל רקע העלייה החדה ברמת התחלואה
בארץ צריכה קופת החולים של פועלי יהודה לדאוג לכל ציבור הפועלים  ,כולל אלה שלא היו חברים
בה ושלא השתתפו עד אז בתשלומים לקופה  .להשקפה זו היתה חשיבות רבה באותה תקופה ,
ומבחינה עקרונית  -גם לעתיד .
ב 22 -

באוגוסט  ,שבועיים לאחר הקמת הוועד להקלת המשבר  ,יזם משרד קופת החולים מועצה

מיוחדת  ,בהשתתפות נציגים מן הסניפים של הקופה  ,המשרד הארץ  -ישראלי  ,מפלגות הפועלים ,
הרופאים

ובית  -החולים שער ציון ביפו  ,לדיון כולל בשאלת ארגון שירותי העזרה הרפואית בזמן

המלחמה  .המועצה קיבלה את עמדת אפטר ואיזיקוביץ שיש ' להושיט עזרה מדיצינית במשך זמן
המשבר לכל ציבור הפועלים או הברים בין שהם בלתי חברים

להקופה '

6 .ן

לשם כך הוחלט לחייב את

יישובי העובדים  ,הקומונות ומטבחי הפועלים להפריש אחוז מסוים מהכנסותיהם  ,בהסכמת ועדי
הפועלים  ,להחזקת קופת החולים  .המועצה פנתה לכל המוסדות בבקשה לתת אשראי לקופה ' עד
יעבור משבר '  ,כדי שתוכל להמשיך בעבודתה תוך שהיא ' מתחייבת לשלם חובותיה תיכף ומיד אחרי
יעבור המצב החמור  .הסתדרות פועלי יהודה תהיה ערבה לקופה בעד ועדי הפועלים ' 7 .י

במקביל פנתה המועצה המיוחדת אל ציבור הרופאים להושיט עזרה לפועלים חולים על  -ידי מתן
אשראי  ,כלומר טיפול בהקפה  ,והוזלת התשלום  ,וזאת בהבטחה ש ' הקופה תנהל את החשבונות
ותחזיר להם את שכרם כעבור המשבר ' .

8ן

ההסתדרות הרפואית נענתה לפניית קופת החולים .

באסיפה כללית שכינסה יומיים לאחר מכן ,

ב 24 -

באוגוסט  ,החליטה שהיא ' מוצאת לרצוי

שהרופאים יעזרו לפועלים בזמן החמור הנוכחי ויושיטו עזרה לפועלים שיפנו אליהם מטעם קופת
9ן

החולים  ,בהקפה  ,עד שיעבור המשבר ולחשוב לקופה כעד הביקורים רק חצי מהשכר המקובל ' ,

13

הרופאות שנותרו לטפל באוכלוסייה היו ד " ר אלכסנדרה בלקינד  ,ד " ר יונים נוטמן  ,ד " ר צילה ברגינסקי וד " ר חנה

ברכיהו  ,שמילאה את מקומו של בעלה כרופאת הגימנסיה הרצליה  .בירושלים נותרו ד " ר הלנה כגן וד " ר מרים
נופך  .בחדרה פעלה ד " ר רפפורט  .ראה

:

שרמן ( שם ) .

על הרופאות כירושלים ראה בהרחבה צ ' שילוני  ' ,השירות

הרפואי ובתי החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,אלשב ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '
14

שילוני ( שם )  ,עמ '

15

חוזר של האגודה המדיצינית העברית בארץ  -ישראל באסיפתה הכללית מיום

. 65 - 64

 , 56תיקי מרכז קופת
16

. 71

ב אלול תרפ " ד  ,אה " ע - 243 - 1 - ,י1

החולים .

שם .
אפטר  ' ,קופת חולים של פועלי יהודה כמלחמת העולם הראשונה '  ,בשעה זו  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '

17

"

18

שם .

19

שם .

. 40 - 33

22נ 1

~

שפרה וקוורץ

וזאת בתנאי שהחולה יביא פתק הפניה מקופת החולים  .הסכמים דומים למתן אשראי נערכו עם

הרוקחים ועם מטבחי פועלים פרטיים  .גם נציג המשרד הארץ  -ישראלי במועצה

המיוחדת ,

האגרונום עקיבא אטינגר  ,נענה לבקשת קופת החולים של פועלי יהודה והקציב לה אשראי בסכום
של תשע מאות פרנק .

20

כאשר נגמר הכסף קיבלה קופת החולים תוספת מימון מהסיוע האמריקאי

שהחל להגיע לארץ עם כניסת תורכיה למלחמה  .היו אלה הצעדים הראשונים להבטחת העזרה
הרפואית לציבור הפועלים בזמן המלחמה .
ניתן להניח שהרופאים והרוקחים נענו לבקשת קופת החולים של פועלי יהודה בהנחה
שהמלחמה לא תימשך זמן רב והמשבר יחלוף מהר  :איש לא ציפה למלחמה שתימשך ארבע שנים .
למרות זאת החזיק הסדר זה מעמד לכל אורך המלחמה  ,ואפשר את המשך הפעלתה של קופת
חולים .
בשנה הראשונה למלחמה

( ) 1915

פנו לעזרת קופת החולים של פועלי יהודה כשבע מאות

איש ,

כלומר כשישים איש לחודש בממוצע  ,ובית  -החולים שער ציון דיווח על כאלף ימי אשפוז של

פועלים במשך ארבעת החודשים הראשונים למלחמה  .י 2האבטלה  ,התזונה הבלחי  -מספיקה ותנאי
הדיור הגרועים הגבירו במידה רבה את התחלואה בקרב ציבור הפועלים  .רוב החולים סבלו
דיזנטריה וטיפוס  .בשנה השנייה למלחמה

( ) 1916

מקדחת ,

גדל מספר הפונים לקופת החולים כמעט פי

שניים והגיע לכדי מאה ועשרים איש לחודש בממוצע  .בתל  -אביב אף שולש מספר הנזקקים לרופא
לעומת זה שבשנה הקודמת ,

22

בעוד שבקבוצות ובחוות שבהם היתה עבודה והתזונה היתה טובה

יותר  ,בעיקר בגליל  ,היה מספר החולים קטן במידה משמעותית .
אפטר ציין בדיווחיו שהפועלים העריכו את פעולת קופת החולים  ,והערכתם באה לביטוי גם
בהסדרת תשלומיהם

לקופה ' .

2

מפלגת פועלי ציון אף דרשה ' להכריח את החברים להיכנס בתור

חברים לקופת חולים ' מתוך מודעות לחשיבות העניין .

24

האחריות הציבורית הרחבה שקיבלה על

עצמה קופת החולים של פועלי יהודה נתממשה בתחומים נוספים כמתחייב מהמשבר המתמשך .

פועלים חולים  ,בעיקר לאחר אשפוז בבית  -חולים  ,קיבלו ' זכות " להבראה " ודמי הבראה בצורת

הלוואה  ,כדי לתת אפשרות לחולה להבריא ולהתחיל שוב בעבודה ' .
אנשים למילוי חובת ' הלינה '

26

25

במקרים שבהם לא היו מספיק

שילמה קופת החולים מתקציבה עבור ' דמי לינה והשגחה ' בבתי -

20

לקופת החולים של פועלי יהודה היו בתחילת המשבר שלושת אלפים פרנק  .ראה " :

21

אביב  1970עמ '  , 300הפועל הצעיר  ,תרע " ד  ,עמ '
דין וחשבון קופת חולים על מספר הימים ששכבו פועלים ביפו  ,בין א ' אב תרע " ה לא ' כסלו תרע " ו  ,אה " ע  - ,ו1

שפירא  ,עבודה ואדמה  ,תל -

. 14

, 122 - 8

תיקי הפועל

,

הצעיר .

22

שם .

23

ז ' צחור סבור כי העברת כספי הסיוע האמריקאי והקצבת חלק ממנו להעסקת פועלים אפשרו גביית תשלומים
עבור קופת חולים  .הדברים נאמרו למחברת בשיחה אישית שנערכה באוגוסט

פועלי ציון לחבריהם

24

הודעת

25

' יש שנהגו לצורך החלמה לעלות לגליל העליון  .מאין בית הבראה התאכסנו בחדר שכור אצל אחד האיכרים

בראש פינה או מטולה ' .
( ) 112

מה 16 -

בדצמבר

 , 1915אה " ע ,

-403 - 37י. 1

. 1992

26

איגרות ברל כצנלסון ( לעיל  ,הערה

, )5

ב  ,עמ '

. 57

חוכת ' הלינה ' או ' לינת צדק '  ,כפי שנקראה בשמה המסורתי  ,היתה אחד הפתרונות הראשונים שאימצו להם
פועלי העלייה השנייה על מנת לעזור זה לזה בשעת מחלה או מצוקה אחרת  .עוד טרם הקמתה של קופת החולים

של פועלי יהודה יסדו פועלי רחובות ופועלי פתח  -תקווה אגודות שנקראו ' לינת צדק ' ונועדו לטפל בחולים

בודדים  .נוהג יהודי מסורתי זה הפך לחובה קבועה של כל חברי קופת החולים ועוגן בתקנותיה מראשיתה  .על  -פי
תקנות הקופה חויב כל חבר לטפל בחבר חולה  ,לשהות עמו ולשמור עליו  .חובת ' הלינה ' נוספה על חובת תשלום

תרע " ו )

מלון לחולים ברדדים שלא התקבלו בבתי  -החולים מחוסר מקום  ,והיה צורך לטפל בהם ולשמור
עליהם בלילות  .לנוכח המצוקה הכלכלית ביישוב הפסיק בית  -החולים שער ציון ביפו להקצות
מכסת מיטות לפועלים  ,כפי שנהג לעשות קודם לכן  ,והכלל היה שכל הקודם זוכה לאשפוז  .על מנת

מסי הקופה  ,וכאשר לא היה חבר פנוי למילוי חובת ' הלינה ' שילמה קופת החולים עבור שמירה מיוחדת  .רק אם

חבר התחמק ממילוי חובה זו למרות שהיה ביכלתו לעשות זאת הוא חויב כספית  .על ' לינת צדק ' במסורת
היהודית ראה  " :ליבוביך  ' ,לתולדות בתי החולים היהודיים בירושלים '  " ,ליבוביץ ( עורך )  ,ספר אסיא  ,ב ,

.

ירושלים  , 1981עמ '  199וראה מכתב של

שלא יתחמקו מחובת ' הלינה '  ,אה " ע ,

איזיקוב "ן

,

- 122 - 15

י. 1

אל חברי קופת החולים מתמוז תרע " ה  ,ובו אזהרה לחברים

1 2! 7

שפרה שיורץ

להתגבר על מצוקת האשפוז הוקמו ברוב המושבות חדרי חולים שאוישו כחובשות  .תרופות
27

חומרי

בעזרת ד " ר ארתור רופיןו ראש המשרד הארץ  -ישראלי  ,שהיה מגורש בקושטא .
מצעים  ,מגבות וכד ' נאספו מקרב הפועלים  .לפועלים שגויסו לעבודות ממשלה מחוץ

נרכשו

חבישה ,

למקומות
של

מגוריהם  ,כמו למשל הקבוצה מפועלי השומרון שנשלחה לבאר  -שבע  ,סיפקה קופת החולים
הסניטריים
פועלי יהודה תרופות  ,ופתחה הדר הולים וחדרי רחצה וכביסה לשם שמירה על התנאים
הללו
ומניעת מחלות  .במידת האפשר שלחה קופת החולים רופאים לביקורים במחנות העבודה
 28אפטר ואברהם
ופינתה חולים קשים לחדרי החולים כמושכות הקרובות או לבית  -החולים ביפו .

כל

הרצפלד  29 ,שהיה המקשר בין הפועלים היהודים במחנות העבודה  ,נהגו לערוך סיורי ביקורת בין
מיפו לפתח -
ריכוזי הפועלים השונים לשם ארגון העזרה הרפואית הנחוצה  .אפטר נהג ללכת ברגל
כדורי
תקווה  :הוא עבר בריכוזי הפועלים שבדרך  ,כדק את מצב בריאות הפועלים שם  ,וחילק להם
כינין למניעת מחלת הקדחת  .הרצפלד הגיע בסיוריו עד באר  -שבע כדי לעמוד על ממדי

פגיעת

השאר

מחלת הטיפוס בפועלים ולנקוט את הצעדים הנדרשים על מנת לספק להם שירות רפואי  .בין
 שכע  39 .לא תמידערך הסדר לקבלת עזרה מרופאי היחידה הרפואית הגרמנית שחנתה בין עזה לבאר
הקהילה
התקבלה עבודתה של קופת החולים בחיוב ובהבנה  .כאשר שלחה הקופה כסף אל ועד
הוועד
היהודית בבאר  -שבע על מנת לשכור שני חדרים לשימושם של הפועלים החולים  ,התנגד לכך
רצה
וסירב להעביר את הכסף לתעודתו  .אליהו ינובסקי  ,מפועלי באר  -שבע  ,כתב לאפטר שהוועד
ההדורים .
לשמור את הכסף עבור ' בית תה '  .י 3רק לאחר התערבותם של אפטר והרצפלד יושרו

קשיים כסמויים

המלחמה

הבעיה העיקרית שעמה היה על קופת החולים של פועלי יהודה להתמודד כמשך תקופת
סיוע  ,שדינם
היתה בעיית המימון  .לשם כך היה על הקופה להחליט בעניין העקרוני של קבלת כספי
ההחלטה נפלה
כדין צדקה  ,כספים שאותם סירבו הפועלים לקבל בתקופה שלפני פרוץ המלחמה .
יהודה ב 22 -
מיד עם פרוץ המלחמה  ,במועצה המיוחדת שכינס משרד קופת החולים של פועלי

חולים עד

באוגוסט  . 1914המועצה החליטה ' לפנות לכל המוסדות הנוגעים בדבר שיקיפו לקופת
יהושע
עבור המלחמה '  ' 2 .במסגרת זו נוצר שיתוף הפעולה עם המשרד הארץ  -ישראלי  .ד " ר
האמריקאית שהגיעו
נציג המשרד  ,דאג להפרשת כספים עבור פעולות קופת החולים מכספי העזרה
לקחה קופת
ארצה  ,בתיווכו של הנרי מורגנטאו  ,שגריר ארצות  -הברית בקושטא  .כמימון ביניים
טהון ,

בגרמניה  ,תיקי
27

א'

רופין  ,פרקי חיי  ,ב  ,תל  -אביב 968נ  ,עמ '

קופת החולים של פועלי יהודה  ,אה " ע ,
28

; 227 - 221

טהון אל אפטר  ,רישום הזמנת תרופות

- 1 - 5ז. 1

 , 1979עמ '

א ' גל פאר  ' ,הנוכחות היהודית בבאר שבע לפני קום המדינה '  " ,גרדום וא ' שטרן ( עורכים )  ,ירושלים

. 90 - 86
29

אחדות העבודה ,

אברהם הרצפלד (  , ) 1973 - 1891מאנשי העלייה השנייה  ,פועל חקלאי בפתח  -תקווה  ,ממקימי
חבר הנהלת המרכז החקלאי  ,לאחר הקמת המדינה היה חבר כנסת מטעם

30

א-ר

[ אפטר ] ' מבאר שבע '  ,בשעה זו  ,ג ( תרע " ו ) עמ '

 ; 224 - 221וכן  :גל פאר ( לעיל  ,הערה
במאי  ( 1961ראיון מודפס )  ,אה " ע - 243 - 56 ,ז. 1

128

 , ) 28עמ ' ; 94 - 86

31

א'

ינובסקי אל אפטר  ,אפריל

, 1916

אה " ע ,

במלחמתלעיל ,
 ; 94 - 91וראה עוד בספרו של אפטר (
העולם הראשונה ,
ל ' ויניק  -כרמל  ,קופת חולים

,- 122- 10י1

32

ראה לעיל  ,הערה

7

ן
החולים שלי
ן
פועלי

 ,תיקי באר  -שבע  ,בתוך תיקי קופת

יהודה  ,א ' גל פאר  ' ,ראשונים וסיפוריהם '  ,כלבי  13 ,במארס

.1

מפא " י .

הערה

 , ) 1עמ '

. 1981

החולים הלוואות מגורמים שונים  ,ביניהם ' הלואות על ידי קופת הצדקה ' מוועד המושבה ראשון -

לציון .

33

בית  -הספר

לילדי

המאבק המתמיד להשגת כספים הביא גם לעימותים בהנהלת המשרד ולהפעלת לחץ על הבדווים בבאר  -שבע
ן

י

ן

ן

ן

אושפזו בימי
בו העולם
מלחמת
לתת פתק אשר
ציבור הפועלים  .איזיקוביץ דרש לעתים קרובות מוועדי הסניפים של קופת החולים לא י
הפניה לבית  -החולים שערי ציון ביפו למי שלא הסדיר את תשלומיו ' ולשלול את זכויותיהם של הראשונה חולי טיפוס
אותם הפועלים המשתמטים בכוונה מלמלא את חובותיהם לקופה ' .

34

במקביל נדרשו הסניפים

לשלוח לאיזיקוביץ דיווחים שוטפים על מצב תשלומי המס לקופה  ,רשימות חברים והוצאות
הסניפים  ,זאת

כדי לעמוד על מצבה הכספי הכולל של הקופה ולשמור על קשר הדוק בין המשרד

לסניפים  .גביית הכספים לא היתה קלה  .מצבם הכלכלי של רוב הפועלים היה קשה ביותר  .למרות
דרישותיו התקיפות של איזיקוביץ לעשות כל מאמץ ולשלם את מסי החבר

לקופה  ,ולנוכח המצב

הכלכלי הקשה  ,הגמישה קופת  -החולים פעמים רבות את דרישותיה הכספיות  .כתב אפטר אל פועלי
חולדה

:

הננו פונים עכשיו אליכם בבקשה להכניס לנו ראשית כל את הסכומים על חשבון ' יום

עבודה ' שהוחלט בזמן האחרון וכן גם לשלם בסדר את המס החודשי  -בישליק -
לקופת החולים  .אם אין באפשרותכם להכניס את כל הסכום בכסף מזומן ( לא

נייר )

תשלמו החצי בכסף והחצי בשטר למשרד ועיקר למלא תיכף את בקשתינו כי הדוחק רב .

35

מכתבים דומים נשלחו בתדירות גבוהה לסניפי קופת החולים במשך כל שנות המלחמה .
שני נושאים עלו באופן קבוע במכתבי קופת החולים בשנות המלחמה

:

ההקפדה על עניין

הפתקה  ,כלומר האישור שניתן לחבר הקופה לשם קבלת טיפול רפואי  ,והקשר הישיר של החבר
33

דו " ח הלואות על  -ידי קופת הצדקה  ,מיכל
לובמן  ,ראשון  -לציון  ,עבור טיפול בפועלים חולי טיפוס מבאר  -שבע ,
אה " ע - 12 % 10 ,י , 1תיקי קופת החולים של פועלי יהודה

.

34

משרד קופת החולים של פועלי יהודה  ,ד ' בסיוון תרע " ה  ,אה " ע ,

- 122 - 15י. 1
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 פי הפתקאות שהגישולסניפו  .ההקפדה על ' הפתקה ' נבעה בעיקר מסיכות כספיות  ,שכן על
המוסדות השונים שנתנו טיפול רפואי לפועלים שילמה קופת החולים את חשבונותיה  .להקפדה על

קבץ פתקאות
ורע " ו )

הפתקה היתה גם משמעות נוספת  ,רחבה יותר  .מאחר שהפתקה ניתנה רק למי שהיה רשום בקופת

החולים של פועלי יהודה  ,פנו רבים  -גם מי שלא היו פועלים  -להירשם כחברים
בהתאם להחלטות המועצה לקבל את כולם בזמן המלחמה .

36

בקופה  ,וזאת

כך גדל למעשה מספר החברים בקופת

החולים  ,עובדה שהיתה לה חשיבות רבה עם תום המלחמה  .הדרישה של קופת החולים שכל הפניה
של
או פתקה יינתנו לחבר רק בסניפו האישי נועדה בעיקר לשמור על הסדר  .המעבר המתמיד
פועלים ממקום עבודה אחד לאחר בזמן המלחמה קקשה על רישומי

הפייות

והביקורים אצל

הרופאים במשרד קופת החולים  .על מנת לייעל את תהליך הרישום והמעקב התבקשו הפועלים
לפנות לקבלת שירות דרך הסניף שכו היו רשומים או על  -פי הוראת הסניף במקום עבודתם  .הצלחתו
של נוהל עבודה זה של רישום ומעקב דרך הסניף הביאה לאימוצו כנוהל התקין לעבודת הקופה גם
לאחר המלחמה .
יחד עם הדרישה לסדר וארגון כעבודת קופת החולים של פועלי יהודה נשמר גם הקשר האישי
עם החברים לכל אורך התקופה ואפיין את עבודת הקופה  .מכתבי הפועלים הרבים שנשלחו כאופן
 תקווה :אישי אל אפטר על מנת שיעזור להם במצוקתם מעידים על כך  .חיותה בוסל כתבה מפתח
כותבת אני לאור הירח והשורות מקפצות נגדי  ,קשה לתאר את המצב הנוכחי השורר
אצלנו  .כולנו חצי חולות  . . .אתה מוכרח להארן במי שצריך לסדר את העניין כי אם ימשך
את חכרנו

1 30
36

" מהרינג  ,מזכיר הסתדרות בעלי המלאכה בפתח  -תקווה  ,אל משרד קופת החולים בבקשה ל ' ספח
בתור חברים

לקופת החולים '  ,כ ' באלול תרע " ו  ,אה " ע - 122- 10 ,י1

; דו " ח סניף קופת החולים בראשון  -לציון ,ע1ן

,

קפ  ".ח '  ,תמוז תרע " ו  ,אה " ע ,
רצונם של ' הפועלים הספרדים  -אורפלים ' לקבל ' עזרה מדיצינית ע " י י1
אפטר אל מרכז בעלי מלאכה

ביפו  ,א ' באב תרע " ו  ,אה " ע ,

על

- 122 - 14

- 122 - 8

ככה עוד איזה זמן  -נשתגע כולנו  . . .עתה אנחנו שולחות צעירה ליפו  -מרים
גרינבלאט  .אם אפשר להכניס אותה לבית חולים מה טוב ואם לא  ,צריך לתת לה את

האמצעים הדרושים עד שתתחזק  ,תדע שהיא צעירה הממאנת לקבל עזרה ואנו דיברנו על
ליבה שתלווה וכשיהיה תשיב . . .

37

מהשומרון ביקשו מאפטר ייעוץ כיצד להבטיח מלאי של כינין לפועלים .

38

פועלים רבים פנו

למשרד קופת החולים לא רק בבקשות לסיוע רפואי מידי אלא אף בעניינים אחרים שהציקו להם

31
38

פתק של בוסל שנשלח אל אפטר מפתח  -תקווה בשנת

נ ' סנה אל אפטר  ,אב תרע " ו  ,אה " ע ,

- 243 - 53

,

. 11

1916

( אין תאריך

,

מדויק )  ,אה " ע - 122 - 13 ,

י. 1

;

ו3

1

שפרה שוורץ

ביקשו הלוואות  ,עזרה בהוצאות קבורה וכדומה  39 .נראה שכמעט כל פנייה זכתה להתייחסות ועובדי
החולים ביפו
קופת החולים ניסו לעזור לפונים בדרכים שונות  ' .החולה רחל נודלמן שהכנסנוה לבית
למרכז בעלי
עפ " י בקשתכם עלתה לקופתנו בסכום של  10פרנק זהב ( עשרה פרנק ) '  ,כתב אפטר
את הסכום
מלאכה ביפו  ' ,כמו כל נבקשכם להשתדל שחברכם הא ' יחזקאל קושניר יסלק לנו
לפונים
שהוצאנו בשביל רפוי בניו  49 . ' . .ככלל  ,יכולתה של קופת החולים של פועלי יהודה לעזור
האמצעים שעמדו
אליה היתה מוגבלת  .מפנקס הקבלות של משרד הקופה ביפו ניתן ללמוד על
ארבע
לרשותה  .קבלות ניתנו למשל עבור מד  -חום אחד לסניף הקופה ברחובות  ,שישה גרם כינין או
של קופת
זריקות  .ן 4למרות אמצעיה המוגבלים בכספים ובתרופות עולה מן התכתובת תדמיתה

.

החולים כארגון שניתן לסמוך עליו ולהסתייע כו בכל עת .
הדילמה בין הצורך להסדרת עבודת הקופה וגביית הכספים לבין הצורך לתת עזרה

רפואית לכול
בשעת משבר

אפיין את עבודת קופת החולים של פועלי יהודה לאורך כל התקופה  .המאבק והמתח
הפרת סמכויות ,
נתנו גם את אותותיהם ביחסים שבין איזיקוביץ לאפטר  .תלונות חמורות על
השוטפים על
איומים בהתפטרות  43וטענות על אי  -סדרים ארגוניים  44עלו לעתים קרובות במכתבים
ולארגון  ,לבין אפטר
ענייני קופת החולים  .הניגודים האישיים בין איזיקוביץ המתון  ,החרד לסדר
השניים .
הנמרץ  ,המקדים מעשה להחלטה ופועל ללא חשבון  ,תרמו גם הם לריבוי העימותים בין
החולים כתום
המתח והחיכוכים התכופים הביאו לפרישתו של איזיקוביץ מעבודתו כמזכיר קופת
47

המלחמה  ,וניהול המשרד כולו עבר לידיהם של אפטר והרצפלד .
עימותים ומאבקים על סמכויות התפתחו גם בין נציגי קופת החולים לבין נציגי
הפועלים ,

45

הסתדרויות

וחלוקת

ושבו ועלו עוד פעמים רבות בשנים הבאות  .עד היום סוגיית השליטה הארגונית

הסמכויות שנויה במחלוקת בין קופת חולים הכללית להסתדרות העובדים .

קופת

החולים של מועלי הגליל

להתארגנות ולפעולות של קופת החולים של פועלי יהודה מתחילת המלחמה היתה

השפעה על
וחמישים

הפעלתה של קופת חולים על  -ידי הסתדרות פועלי הגליל  ,שמנתה אז בין שלוש מאות
לארבע מאות חברים .

46

ככלל מצבם של פועלי הגליל היה טוב יותר בתחילת המלחמה
ע,

39

מזה של

בקשה לעזרה ליולדת ולמשלוח מד  -חום ראה  :א ' נוימן אל אפטר  ,ט ' כתמוז תרע " ו  ,רחובות  ,אה "

- 243 - 53

,

ו. 1

עזרה כזו או

תיקי קופת החולים של פועלי יהודה בארכיון העבודה כוללים עשרות מכתבי חברים המבקשים
אחרת  ,ראה  :אה " ע - 122 ,זי , 1תיקים . 14 - 8
40

אפטר אל מרכז בעלי מלאכה ביפו  ,א ' באב

41

צ ' אורלוב [ נישרי ] אל אפטר  10 ,בפברואר  , 1917אה " ע - 122 - 13 ,ז . 13וראה עוד  :פנקס הקבלות של
חולים ביפו לשנת תרע " ו  ,אה " ע ,

42

אה " ע ~ - 122 - 14 ,

,- 122- 12י. 1

ראה התכתבות אפטר  -איזיקוב " ן  ,כ " א בניסן  ,ד ' בסיוון וכ " ה בתמוז תרע " ה  ,אה " ע ,
שרה מלבין  ,יפו  ,י " ס בתמוז תרע " ו ,

12 2

תרע " ו ,

.1 ,

,

שם .

43

אפטר  -אתיקוב " ן ,

44

46

י , 1איזיקוב " ן אל נ ' גולדברג [ הרפו ]  ,על

מלא ) אה " ע - 122 - 15 ,

אי  -סדרים ושיבוש במשוח החשבונות של קופת החולים ,

~

- 122 - 15זי1

שם .

נ ' גולדברג [ הרפז ] אל אפטר  ,ב " ו באלול תרע " ו  ,אה " ע - 122 - 10 ,זו . 1ראשי ההסתדרות סברו שדי
קופת החולים ישתתפו כצירים בוועידת ההסתדרות ולא מעבר לכך .
אפרתי ( לעיל  ,הערה

 , ) 11עמ '

. 267

;

אפטר אל

שם .

איזיקוב " ן אל אפטר  ,תמוז תרע " ה ( אין תאריך

45

משרד קופת

בכך שנציגי

ן

,

ןיע

"

י"

1

4

ש/ע

4יה
'

'

; ' hhe

,

י

.

י

,

 .לן

פועלי יהודה  .המשק הגלילי  ,שהיה משפחתי בעיקרו ולא היה תלוי לכן בשווקי חוץ  ,לא סבל

' האם מותר לקופת

קבועים בעבודתם י ,וכיוון שמספרם היה
מניתוק דרכי המסחר לאירופה  .רוב פועלי הגליל היו 1
י
כמחצית ממספר פועלי יהודה  ,היו הלחצים הכלכליים ובעיות הבריאות קלים יחסית .

חולים לסדר קונצרט

כאמור הוחלט על הקמת קופת החולים של פועלי הגליל עוד בראשית

, 1912

אלא שמסיבות

שונות לא יצא העניין אל הפועל  .בוועידה החמישית של הסתדרות פועלי הגליל שהתקיימה
בסוכות תרע " ה (  ) 1915עמד אליעזר

חולים בגליל

יפה  ,מזכיר הסתדרות פועלי

לטובתה י '

בכינרת ,

הגליל  ,על נחיצותה של קופת

:

לסדר קופת חולים בגליל ניסו כבר פעמים רבות באי הצלחה  .לפני שנתיים בערך נאסף
סכום קטן לתכלית זו ואולם הוצא יותר ממה שנאסף והעניין השתתק  .עד השנה האחרונה
לא היה הצורך בקופת חולים מורגש ביותר יען כי כמעט כל הפועלים היו קבועים בחוות
ואולם מספר הפועלים שאין להם עבודה ומקום קבועים התרבה בשנה זו וכשאחד מהם
חולה אין דואג לו מלבדנו  . . .מלבד קופת חולים מרכזית בגליל מורגש צורך גדול לסדר

קופות חולים בכל מקום ומקום  .יש שפועלים חולים זמן לא קצר  ,לעבוד אינם

יכולים ,

הוצאותיהם גדולות וכה הם שוקעים בדיפיציטים מעיקים מבלי יכולת לצאת מהם .

ואילו יוסף

ברץ  ,חבר

דגניה  ,ציין

ש ' בגליל אין שום בית חולים  ,שם רופאים הגונים אינם ' ' ,

כך נאלצו פועלים רבים מהגליל לפנות לאשפוז ליפו או לחדרי החולים בפתח  -תקווה .
ר4
48

איגרות ברל כצנלסון ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 13

" ברץ אל קופת החולים של פועלי

יהודה  ,דגניה  , 1916 ,אה " ע ,

 - 243 - 53ע. 1

4

47

ומשום

3ונ

ך

( תרע " ו )

שפרה שוורץ

הדמות המרכזית בהפעלתה של קופת החולים של פועלי הגליל היה ברל כצנלסון  ,אשר עבר

לגליל בראשית שנת  . 1915לאחר שהיה שותף כהקמתה ובהפעלתה של קופת החולים של

פועלי
לגליל

יהודה  ,נוכח כצנלסון בפער הקיים בין יהודה לגליל כשירותי הבריאות לפועלים  .עם הגיעו
 .כמכתב
הוא חתר למימושה של ההחלטה הישנה על הפעלתה של קופת חולים לפועלי הגליל
ששלח אל אפטר ערב ועידת פועלי הגליל כתב כצנלסון

:

ק " ת  .רצוי

' כגליל עומדים כעת ביסוד

מאוד שתשלה ע " י מי שהוא אכסמפלרים אחדים של קונטרס

התקנות  ,אם הוא עוד

ישנו

במציאות ,

ואם לאו  -גליונות אחדים של הפוה " צ [ = הפועל הצעיר ] שבו נידפסו התקנות ההן  .יש תקוה כי

יתחילו פה בדבר  -יצמח העניין ויחיה ' .

49

בסוף שנת

, 1915

עם התגברות המשבר

אם

התחילה

הכלכלי ,

קופת החולים של פועלי הגליל לתת שירותים  .כצנלסון לא הסתפק בזאת  .כדעתו היה ליזום
כל קופות ההולים של הפועלים  ,אלא שלנוכח משבר המלחמה נדחתה תכנית זו  ,והיא עלתה

איחוד
מחדש

לקראת תום המלחמה .

קומת החולים של מועלי השומרון
זמן קצר לאחר תחילת פעולתה של קופת החולים של פועלי הגליל התארגנה הסתדרות פועלי
עוד
השומרון בהנהגתם של שמואל יבנאלי  ,דוד רמז ונחום סנה  .פועלי השומרון  ,אשר החליטו
יהודה
בשנת  1912על ייסוד קופת חולים אזורית משלהם  ,נספחו עד שנת  1916להסתדרות פועלי
את
ולקופת החולים שלה  .משבר המלחמה  ,המצוקה הכלכלית וקשיי התחבורה שהחמירו הביאו
ולממש את
פועלי השומרון  ,שמנו אז כמאתיים חברים  50 ,להתארגן במהלך  1916כגוף נפרד
,
החלטתם בדבר קופת חולים של פועלי השומרון  ' .כמרח [ גבעת עדה ] המצב רע  ,אבל יהיה נורא
בקרוב תשמעו על מקרי מות  .אין שום
לאפטר כיולי

מזכרון  -יעקב .

1916
2

'

הסתדרות ,

אין שום אמצעים  ,אין שום -עזרהידי"

על מצבם של פועלי מרח בשומרון  .דיווחים דומים נשלחו על

י'

כתב טהון

ד " ר הלל יפה

הפעלתה של קופת חולים מקומית בשומרון היתה אפוא חיונית  .בסיועם של

אפטר

סנה

ויפה  ,מנהל בית  -החולים בזכרון  -יעקב שפעל רבות למען בריאותם של פועלי השומרון  ,ארגן
 החולים בזכרון  -יעקב .את עבודתה של קופת החולים של פועלי השומרון בשיתוף פעולה עם בית
 יעקב ,אפטר אף השפיע על טהון שיקציב סכום מיוחד להפעלתו השוטפת של בית  -ההולים בזכרון
 חולים אזורישהיתה חשובה לא רק לפועלי השומרון אלא גם לפועלי הגליל  ,אשר היו חסרים בית
קרוב ופנו עד אז להתאשפז ביפו המרוחקת .

53

קומת חולים לתימנים
אחד הפרקים המעניינים בסוגיית היערכותן של קופות החולים לפועלים בזמן

מלחמת העולם

הראשונה הוא ארגון העזרה לפועלים התימנים  .יחסה של העלייה השנייה לפועלים

134

49

50
51

איגרות ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 14התקנות נכתבו כאמור
צ ' אבן שושן  ,תולדות תנועת הפועלים באוץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב

התימנים

על  -ידי כצנלסון .

טהון אל אפטר  7 ,ביולי  , 1916אה " ע ,

52

יפה אל אפטר ,

53

שם .

29

ביולי

ע. 1י1
, - 12 % 8

 , 1916אה " ע - 243 - 53 ,

; ה'

 , 1966עמ '

. 276

יפה  ,דור מעפילים  ,תל  -אביב תרצ " ט ,

עמ " . 511 - 506

ב ' יישוב החדש ' נשא גוון מיוחד מראשיתו .

התימנים  ,שהובאו ארצה

ביוזמת המשרד הארץ  -ישראלי

ובשיתוף פעולה עם תנועת הפועל הצעיר  ,נקלטו בסיועם של בני העלייה השנייה כפועלים
חקלאיים במושבות  ,וזכו לאהדתם ולתמיכתם  .ערב מלחמת העולם הראשונה התגוררו רוב התימנים
בשכונות מיוחדות שהוקמו למענם בסמוך למושבות הוותיקות  .מחנה  -יהודה ליד פתח  -תקווה ,
שעריים ליד רחובות  ,ונחליאל ליד חדרה  .תימנים רבים התיישבו בגליל ועבדו כפועלים בכינרת ,
ביבנאל  ,ובאחוזות מגדל ופורייה .

54

עובדת היותם קבוצה נפרדת ונבדלת הקשתה עליהם להסתייע

במוסדות העזרה הקיימים  .מצבם החמור יחסית וקשריהם המיוחדים עם פועלי העלייה השנייה
הביאו את קופת חולים של פועלי יהודה להחלטה לארגן עזרה רפואית מיוחדת לפועלים התימנים .
באמצע

, 1916

עם פתיחתו מחדש של חדר החולים של קופת החולים בפתח  -תקווה אשר שימש

גם לאשפוז ממושך ומינוי חובשת קבועה במקום  ,ארגנה קופת החולים של פועלי יהודה שירות
מיוחד לפועלים התימנים  .בחוזה העבודה של החובשת נחמה גלנט נקבע שעליה לטפל גם בפועלים
תימנים חולים שלוש או ארבע פעמים בשבוע  ,ועבור עבודה זו אמורה היתה לקבל שכר נפרד .

ביבא -

סלוצקי  ,מבוא ' לתולדות תנועת העבודה הישראלית  ,תל אביב

54

ה

55

אפטר אל נ ' גלנט  ,י " ד באב תרע " ו  ,אה " ע ,

,- 122 - 14י. 1

-

1973

עם ,

. 211 - 210

55

 ' 7ו' 1

שפרה שוורץ

במקביל התבקש ד " ר משה שרמן  ,שטיפל בפועלי פתח  -תקווה  ,לגבש תכנית לארגון מסודר של
מרפאה מיוחדת אשר תטפל בפועלים התימנים בלבד  .הצעתו כללה אספקת תרופות מוכנות מראש
מיפו ושכירת חובש במשרה מלאה  .הוא סבר כי יש לחייב את ועד המושבה במימון התרופות
לתימנים כפי שנהגו בחולים עניים .

56

שרמן ציין שעיקר התחלואה היא בקרב הילדים  ,והמבוגרים

נפגעו פחות מהרעב והמחלות  .למרות הנכונות של ד " ר שרמן לקחת על עצמו את ארגון הטיפול ,
נדחתה הפעלת המרפאה לתימנים  .סירוב ועד המושבה להשתתף בתשלום וקשיי המימון של משרת

החובש על  -ידי קופת החולים של פועלי יהודה הביאו להקפאת תכנית הפעלתה  .פניות אפטר לטהון
לקבל מימון מיוחד לפתיחת מרפאה לתימנים בנחלת  -יהודה נדחו על הסף  .אך לאחר דיונים נוספים

ופניות חוזרות של אפטר לשקול את העניין מחדש  ,הקציב המשרד הארץ  -ישראלי לקופת החולים
של פועלי יהודה תקציב מיוחד בן שלוש מאות פרנק ' לסדור העזרה המדיצינית לתימני מחנה
יהודה ' .

במכתב אל אפטר כתב שרמן

57

:

את התימנים סידרתי באופן כזה  :החולה שיכול ללכת לרופא המושבה מקבל אצלי פיתקה

ומתקבל אצל הדר ' [ אין ציון שם ] מחברינו האשכנזים ואם במקרה שיהיה חולה בחוליים
רציניים יבקר הדר ' אצלם בעד

4

בישליקים הביקור הכללי כלומר כמה חולים שלא

יהיו  . . .התימנים שבעי רצון ומסתדרים קמעה קמעה .

58

בעקבות ארגון העזרה בנחלת  -יהודה ארגנו גם פועלי השומרון עזרה רפואית מסודרת לתימנים
בחדרה ,

רפפורט .

שכללה חלוקת כינין
59

( חינם )

באופן סדיר וטיפול רפואי שוטף על  -ידי הרופאה ד " ר
בגליל  ,גם

אין בידינו דיווח על טיפול בפועלים התימנים

לא במסגרת הדיווחים

השוטפים על מצב התחלואה ומספר החולים .

שיתוף מעולה בין קומות החולים של המועלים
עם הפעלתן של קופת החולים של פועלי הגליל ושל קופת החולים של פועלי השומרון נוצר מערך
ארצי של שירותי בריאות לפועלים  ,בחסות שלוש הסתדרויות הפועלים החקלאים  .שלוש קופות
החולים פעלו בשיתוף פעולה מלא  ,ללא תחרות  ,כשעיקר דאגתן היה לתת שירות טוב ככל האפשר
לפועל החולה ולדאוג לבריאותם של כלל ציבור החברים  .שיתוף הפעולה המלא הוריד במידה רבה
את חשיבות הסניפים  ,מפני שעתה קיבל הפועל את העזרה הרפואית בכל מקום שנמצא בו  ,מקופת

החולים שפעלה באותו האזור  .כאשר קבוצה גדולה מפועלי השומרון נשלחו לעבודה בבאר  -שבע ,
טיפלה בהם כאמור קופת החולים של פועלי יהודה  ,והיא דאגה לא רק לאספקת תרופות ומזון אלא

בתמוז תרע " ו  ,אה " ע - 122 - 10 ,י1
ביולי  , 1916אה " ע - 122 - 6 ,י. 1

56

שרמן אל אפטר  ,ב '

57

טהון אל אפטר ,

58

שרמן אל אפטר  ,תמוז תרע " ו ( אין תאריך

19

מלא ) ,

 ,עמ '

. 2- 1

אה " ע ,- 122- 10 ,י1

;

' אמבולטוריה של תימנים '  ,תמוז תרע " ו ,

אה " ע  - 122 - 8 ,ע . 1הדו " ח מתאר את תכולת המרפאה לתימנים שפתחה קופת החולים של פועלי יהודה בפתח -

תקווה  .בולט במיוחד מספרם של כלי האוכל למיניהם  .מרשימת החפצים  ,שבה נזכרות למשל מחצלות לשינה ,

6ע1 :

ניתן להניח שהמרפאה שימשה גם לאשפוז ולא רק למתן
59

רפפורט אל אפטר  ,סוף תרע " ו

( אין תאריך

טיפול .

מדויק ) אה " ע - 122 - 1 - 6

,

י. 1

רפפורט ציינה שהתימנים נפגעו קשה

בעיקר משחפת וכי אחוזי התמותה בקרבם ממחלה זו גבוהים ביותר  ,וזאת עקב מצבם הגופני הירוד ופגיעות
מרובות של קדחת  .רפפורט האשימה במכתב את ועד המושבה חדרה שסירב לתת כינין או כל טיפול רפואי אחר
לפועלים התימנים  ,עובדה שהחמירה את מצבם וחשפה אותם עוד יותר לפגיעת

השחפת .

הסנוף הראשון של
קופת החולים של
.

,

.

,

(

תקווה

-

גם לפינוי החולים שנזקקו לאשפוז לחדרי החולים בראשון  -לציון ובנס  -ציונה או לבית  -החולים
שער ציון ביפו .

69

אף  -על  -פי שלא נשארו מסמכים מפורטים על דרך ההתחשבנות בין קופות

החולים השונות  ,ניתן ללמוד ממכתבי מזכירי הסניפים השונים שנערך איזון חשבונות בין

הקופות ,

הועברו כספים מקופה לקופה  ,וחשבונות הקופות זוכו באופן הדדי  ' .בעד החולים שישולחו לביה " ח
ע " י קפתנו נשלם לפי דרישתו

3-3 .5

בשליק ליום '  ,כתב אפטר ליפה  ,מנהל בית  -החולים .

ן6

ואילו

סנה ביקש מאפטר בשם ועד פועלי שומרון ' שינכו מהסכומים שנתקבלו בשביל שומרון מתחילת
השנה עד עכשיו ושיתקבלו להבא חמשה אחוזים לקרן קופת חולים . . .
ביהודה ' .

62

בתנאים שמקבלים

מכתבים אחרים עסקו בבקשות להעברת כספים באשראי מיהודה לשומרון ובשאלות

כגון מי יתן הפניות לפועלי הגליל הבאים להתאשפז בבית  -החולים בזכרון  -יעקב  ,כאשר הפתקה

שימשה תחליף להתחייבות כספית של קופת  -החולים עבור
ב 28 -

במארס

1917

החבר ' .

6

ניתנה פקודת גירוש לתושבי תל  -אביב  -יפו ומשבר מלחמת העולם הראשונה

ביישוב בארץ הגיע לשיאו  .המגורשים שנותרו ללא בית  ,פרנסה ואמצעי מחיה  ,הגיעו ברובם לגליל
60

רשימת חולי באר  -שבע שטופלו על  -ידי קופת החולים של פועלי יהודה  ,אדר תרע " ו  -אייר

. 122- 1

דין  -וחשבון [ על חולי באר

שבע ]

מפסח תרע " ו  ,אה " ע  - 122 - 8 ,ע1

;

,

תרע " ו  ,אה " ע 11 - ,

אפטר ( לעיל  ,הערה ) 30

;

רשימת

החולים והעזרה שנתנה קופת החולים [ של פועלי יהודה ] לפועלי יהודה מאלול תרע " ד עד אלול תרע " ו  ,אה " ע ,

- 1122 - 8י. 1
אל יפה  ,ב " ו בסיוון תרע " ו  ,אה " ע ,

61

אפטר

62

סנה אל אפטר  ,אב

63

יפה אל אפסרי

אה " ע ,

29

- 122- 14י. 1

,- 122- 14י. 1

תרע " ו וטבת תרע " ז  ,אה " ע ,

ביולי  , 1916אה " ע ,

- 243 - 53י1

- 243 - 53י. 1
;

אפטר אל הד " ר ויצברד בראשון  -לציון  ,כ " ז בסיוון תרע " ו ,

,

1 31

שפרה וקוורץ

התחתון ; אחרים פנו לזכרון  -יעקב  ,ושם דאג לצורכיהם ד " ר יפה  .בדו " ח על מצב הבריאות בריכוזי

המגורשים בכפר  -סבא ובזכרון  -יעקב מסר יפה על עלייה של כעשרים אחוזים במספר מקרי
התמותה  ,על

ירידה בילודה ועל התפשטות מגיפת טיפוס הבהרות שבה נספו תוך כמה שבועות

כשלוש מאות איש מהמגורשים שישבו בכפר  -סבא  .הוא תיאר את העבודה המאומצת שהשקיעו
ועד העזרה וקופות החולים במניעת התפשטות המגיפה למקומות נוספים  ' ,בעוד שכפרים ערכים
נישמדו במגיפה זאת בסביבותינו ' .

64

בריאות וממלגתיות
השיתוף כין

ארגוני הפועלים השונים  -מפלגות הפועלים  ,קופות  -החולים  -מראשית המלחמה

ובמיוחד לנוכח משבר הגירוש של שנת

, 1917

,

הדגיש את הצלחתם היחסית של ארגונים אלה בדאגה

לציבור ובהנהגת היישוב בשעת מצוקה  ,לעומת כשלון ' היישוב הישן ' ובני העלייה הראשונה

בהתמודדות עם משבר מלחמת העולם הראשונה  .לדעת זאב צחור  ,השיתוף בין גופי הפועלים
השונים במשבר החמור שהולידה המלחמה הוא שעורר את הצורך כנציגות מלוכדת בעלת משקל
הנשענת על עורף ציבורי רחב  ,כלומר את הצורך בהקמת גוף משותף לכלל הפועלים  -הסתדרות
פועלים כללית .

65

באביב

TnT , 1917

קצר לאחר מתן פקודת הגירוש  ,נפגשו נציגים מהסתדרויות

הפועלים במושבה כינרת במטרה לפעול לכינוסה של ועידה אשר בסיומה תתאחדנה ההסתדרויות
לגוף אחד  .הוועידה לא התכנסה כמתוכנן באותה

שנה  ,בגלל

חילוקי דעות בין מפלגות הפועלים

,

אלא שנה לאחר מכן  .בסדר היום שתכננה ועדת ההכנה של פועלי ארץ  -ישראל ניתן היה למצוא
סעיף הדן באיחודן של קופות החולים האזוריות לגוף אחד  .רעיון מיזוג קופות החולים לא היה חדש
ולא היה יוצא דופן

;

הוא היה חלק בלתי נפרד מהרעיון הכללי לאיחוד הסתדרויות הפועלים

שלמענו פעל כצנלסון מאז  . 1914ככר בשנת

, 1913

כאשר ערך את תקנות קופת החולים לפועלי

יהודה  ,ציין כצנלסון שיש ' להשתדל לאחד את כל קופות החולים הפרטיות הקיימות בין הפועלים
,
לעבודה משותפת '  66 .במכתב ששלח לאפטר בשנת  , 1915ערב הפעלת קופת החולים לפועלי הגליל
67

כתב כצנלסון ש ' אולי עוד נכונו לקופת חולים המאוחדת עתידות לא צפויים ' .

על מנת להוציא את עניין מיזוג קופות החולים אל הפועל בחרה ועדת ההכנה בוועד

משותף בן

שלושה חברים ועליו הוטל לטפל במיזוג  .בדיונים השונים על צורת הארגון החדש שייווצר הדגישו
המשתתפים  -אליעזר יפה  ,שמואל יבנאלי  ,אלימלך לוין ויצחק ירדנאי  -את השאלות שעתידות
קופת
היו להעסיק את ראשי קופת החולים בשנים הבאות  :מה יהיה בסיסה הכלכלי העתידי של
הפועלים
חולים מאוחדת לנוכח הקשיים הכספיים הרכים שהיו בהפעלתה עד אז  ,והאם יוכל ציבור
:

לשאת ארגון כזה על שכמו באופן עצמאי ? השאלה המרכזית שעלתה עכשיו היתה במישור המעשי
 .לכך לא
לא אם צריך קופת חולים  -ברור היה שאכן יש בכך צורך  -אלא אם אפשר לקיימה

נמצאה תשובה  .הדיון סוכם על  -ידי יפה

:

רגע אחד של צער שאדם רואה עצמו אבוד שקול כנגד דפיציט של עשרות אלפי פרנקים .

סיבת הדפיציט  -חוסר הנהלה  .לא שאין צורך במוסדות כי אם צריכים אנו לבוא לכלל
דעה  -איך לסדרם  .בת קולנו צריכה להיות  -לבסס מוסדותינו במידה כזו שהפועלים

11 8

~
ירושלים
64

יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '

66

איגרות ברל כצנלסון ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

. 535 - 534

65

. 16

ז ' צחור  ,בדרך להנהגת הישוב ,
67

שם  ,עמ '

 , 1982עמ '

, 177 , 17

. 27

. 210 - 199

קופות חולים במלחמת העולם הראשונה

החולים לא יהיו עזובים לנפש  ,ישיגו בתוך מוסדותיהם את העזרה הנחוצה להם  .צריכה

ללות אותנו ההכרה שעלינו לדאוג לחברינו החולים  :אלה שידידים אין להם  ,שימצאו בנו
את הידיד  ,את הרע .

68

אפשר להניח שדבריו ביטאו את עמדת כלל הפועלים  ,והיא  :שקופות החולים לפועלים  ,שהחלו את
דרכן כגוף אזורי קטן ומצומצם שיש ספק בנחיצותו  ,הפכו עם תום המלחמה לגוף חיוני ולמוסד

שקיומו ונחיצותו הוכחו מעל לכל ספק  ,בקרב פועלי ארץ  -ישראל .
סוף דבר
בנובמבר
הבריטי

;

, 1917

פרסמה בריטניה את הצהרת בלפור ; חודש לאחר מכן נכבשה ירושלים בידי הצבא

ובקיץ

הושלם כיבוש הארץ על  -ידי בריטניה  ,ושלטון תורכיה בארץ תם  .ועידת

1918

האיחוד המתוכננת של הסתדרויות הפועלים לא התקיימה בשנת  . 1917מגמות איחוד ופילוג
בהסתדרויות הפועלים במהלך שנת

1918

שיבשו את התכנית לאיחוד קופות החולים  .השאלה מי

יבטיח את בריאות הפועל הפכה לסוגיה פוליטית  .קופות החולים לפועלי יהודה  ,השומרון והגליל
הפכו לקופת חולים של אחדות העבודה ולקופת חולים של הפועל הצעיר  .שיתוף

הפעולה  ,העזרה

והתמיכה ההדדית שאפיינו את עבודת קופות החולים לפועלים במשך מלחמת העולם

הראשונה ,

נעלמו כלא היו  ,ואת מקומם תפסה היריבות הפוליטית  .עברו עוד שנתיים עד שהתגברו הסתדרויות
הפועלים על המכשלה הפוליטית והתאחדו להסתדרות עובדים כללית אחת

( , ) 1920

הסתדרות

שעתידה היתה לאחד במסגרתה גם את קופות החולים לפועלים לקופת חולים כללית אחת ( . ) 1921
סיכום
האחריות הציבורית

ה ' לאומית ' הרחבה שקיבלו על עצמן קופות החולים לפועלים בשעת משבר

מלחמת העולם הראשונה  ,לדאוג לא רק לבריאות חבריהן  ,אלא לציבור הפועלים כולו  ,ובמשך

הזמן גם לחוגים נוספים  -בעלי מלאכה  ,עובדי ממשלה ועוד  -הביאה להתרחבותן המהירה
ולביסוס מעמדן .
הצלחתן של קופות החולים של הפועלים בארגון שירותי בריאות לציבור הרחב בזמן מצוקה
הפכה אותן לגורם מרכזי במערך שירותי הבריאות של היישוב היהודי בארץ  .בהשפעת משבר
מלחמת העולם הראשונה בישוב שינו קופות החולים את מהותן והפכו מחברות ביטוח לספקי
שירותי בריאות

;

על בסיס תפיסה זו קמה לאחר מכן קופת חולים הכללית ולפיה היא פועלת עד

היום .
קופות החולים לפועלים גיבשו במהלך המלחמה הסדרי שירות  ,ניהול ומס שעיקרם היה שעל
השירות הרפואי להגיע אל הפועל ולא להיפך  ,ההקפדה על עקרון העזרה ההדדית ושליטה מרכזית

של הסתדרויות הפועלים בניהול הקופות ; הסדרים אלה היו לאחר מכן לתשתית לדרך עבודתה של
קופת התולים הכללית .
קופות החולים של הפועלים  ,אשר נכנסו למלחמת העולם הראשונה כגוף חלש הנלחם על
קיומו  ,הפכו אפוא עם סיומה לגורם מרכזי ביישוב היהודי בארץ  .עקרונות עבודתן כפי שגובשו
בהשפעת אירועי המלחמה הפכו לימים לבסיס שעליו קמו שירותי הבריאות הציבוריים של
הפועלים בארץ .
68

שם  ,עמ '

, 180

דברי אליעזר

יפה .

ק ) ן ,ן

תיאטרון ומאבק

חדרה ו ' האדמה

:

הזאת '

בן  -עמי פיינגולד

א
התיאטרון העברי לא הרבה לתאר את החיים החדשים המתהווים בארץ  -ישראל בשנות
בעמוד ממול
אדמות חדרה

:

מפת

ההתיישבות והמאבק  ,לעומת הסיפורת  ,השירה  ,האמנויות הפלסטיות והקולנוע הארץ  -ישראלי

( ) 1895

שתיארי ותיעדו את הנוף  ,ההווי ובניין הארץ  .המחזה

' האדמה הזאת ' מאת אהרון אשמן  ,המציג

את הזיקה שבין התיאטרון להיסטוריה של היישוב כדרך מקורית וחד  -פעמית  ,שאין לה אח ורע
בתולדות התיאטרון העברי והארץ  -ישראלי  ,הוא לפיכך בעל חשיבות מיוחדת  .המחזה הועלה
לראשונה בתיאטרון ' הבימה '
הגדולים של

התיאטרון .

ב 19 -

בספטמבר

. 1942

ההצגה היתה לאחד מסיפורי ההצלחה

היא הוצגה מאתיים ושלוש  -עשרה פעמים  ,עוררה הדים  ,תגובות ,

התלהבות וגם פולמוס ציבורי  .היא היוותה מוקד של הזדהות  ,התרגשות והערכה בקרב ציבור רחב
של צופי תיאטרון בשנות הארבעים  ,ונחרתה היטב בתודעתם ובזכרונם של צעירים ומבוגרים שחזו
בה בכל רחבי

הארץ  .י

אם נבקש להצביע על הצגה אחת שבה באה הזיקה בין התיאטרון העברי

לבין המאבק והמפעל הציוני לידי ביטוי רב צדדי ומשמעותי תהיה זו ללא ספק ' האדמה

הזאת ' .

המחזה מעלה את פרשת המאבק ההרואי של ראשוני חדרה בביצות  ,בקדחת וביאוש  .העלילה
אמנם אינה מתרחשת בחדרה  ,אלא ב ' ירקיה '  ,אולם המאורעות  ,הנושאים  ,הנפשות הפועלות

והרקע  -הן הרקע ההיסטורי של המחזה והן הרקע האקטואלי לכתיבתו  -מתייחסים  ,כפי
שמסתבר  ,לחדרה ולכל מה שהיא מייצגת ומסמלת בתולדות היישוב  .גם השם הערבי של המקום ,

' אל  -חדירה '  -כלומר הירוק  -מרמז מן הסתם לקשר חדרה  -ירקיה  .לא במקרה הפכה חדרה
לסמל  .דומה שלא היתה מושבה ממושבות העלייה הראשונה שבה היו גילויים כה מופלאים של
הקרבה ומסירות כבחדרה  ,מושבה אשר שילמה בקרבנות כה רבים במאבק בפגעי הטבע  ,מאבק

שהפך למיתוס לאומי ולערך חינוכי במשך שנים רבות  .כך לדוגמה מתוך חמש מאות וארבעים
תושבי חדרה שהתגוררו בה בעשרים שנותיה הראשונות

בקדחת .

2

( ) 1911 - 1891

מתו מאתיים וארבעה  -עשר

מתוך שבעה  -עשר ילדים שהחלו את לימודיהם בכיתה א ' בשנת

רק שלושה  ,והיתר מתו

במחלה .

3

' היינו אובדי

1903

סיימו את לימודים

עצות '  ,מצטט משה סמילנסקי דברים מפי ראשוני

חדרה  ' ,חוורים התהלכנו בפיק רגליים  .תו המוות על מצתנו וחלחלה בלבבות  .באו ידידים וקרובים

ומכירים מכל המושבות בפיהם עצה ותפילה  :עזבו את המקום הזה  .הצילו את נפשותיכם  .הצילו
140
1

ההצגה הועלתה שוב

בשנת

 1951במסגרת

תל " ם  ,תיאטרון למעברות וליישובי עולים  ,ובשנת

הרפרטואר השוטף של התיאטרון  ,אבל שוב לא היה לה אותו הד בקרב הקהל והביקורת .

מ ' סמילנסקי  ,חדרה  ,תל  -אביב

2

עיין

3

י ' שיוו ,

:

' חמישים שנה ליסוד חדרה

תר " ץ  ,עמ ' . 81
-

תרנ " א  -תש "

א'.

דבר ,

7

בפברואר

. 1941

1967

במסגרת
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את שם הישוב  . . .אולם איש לא זז מן

ר הלל יפה מבשר

ן:

1:

רע

על

רוב

מן תרנ " ו

~

ב 21 -

מברלין
מת ? ומי חלה

; ) 1896

ביוני

1900

:

המקום .

ן

אל אהרון אהרונסון הוא

צהובה . .

בקדחת
העדויות השונות מפי

,'? .

5

:

הנברח מן המערכה
שואל :

?

הנשאיר את

חדרה . . .

' מה עם אנשי חדרה היקרים

שוממה
ה

שלי ?

שאלה שהיא כה אופיינית למציאות הנוראה באותם

מי

ימים .

ראשונים  ,כפי שהן מובאות בדברי זכרונות ובחיבורים שהוקדשו
לתולדות חדרה  ,מספרות על משפחות שלמות שנספו במחלה  .כך אנו
קוראים על קורותיה של
משפחת יעקב
ישראל אידלוין בשנים תרנ " ג  -תרנ " ד  .יעקב ישראל  ,אבי המשפחה  ,עלה
לארץ
והתיישב בחדרה  .לאחר מותו עלתה
אשתו עם שני ילדיהם ; הילדים מתו במחלה  ,והאם השכולה

מתה אחריהם  ,ומכל המשפחה נותרה רק בת אחת

קטנה .

6

דוקטורוב "ן

' אחד המתיישבים בשם
שעלה עם זוגתו
ושני ילדיו '  ,כותב עבר הדני  ' ,לא הוציא בזה חדשיים  ,כי בחזרם חולים ליפו
מתו
עליו זוגתו ובנו והפועל קוליקוב ,
שעבד בראשון  -לציון ובואדי  -חאנין ובא לעבוד בחדרה ,

.

ושלושת ילדיו עמו  ,מת תחילה אחד מילדיו  ,והחיים הובאו חולים בעגלה ליפו
הילדים הנותרים ,
ועדיין הקדחת לא שבעה ולא אמרה די בחללים ' 7 .
4

2 42

סמילנסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 35באותו עניין כותב הלל יפה  ,מי שהיה
רופא בזכרון  -יעקב ובחדרה באותם
ימים ומן הסתם שימש לאשמן דגם והשראה לדמותו
של ד " ר מאלין במחזה  ' ,אין בפי די שבח לאנשים האלה .
בעיניהם ראו את אנשי
ביתם ואת חבריהם השכנים מעונים עינויים נוראים ומתים בקדחת שחור השתן . . .
ק
מ  , . . .והם  ,אמיצי הלב  ,ממקומם לא משוואת מושבם לא עזבו  .זה היה
אומץ לב

י

1 42
5

שם  ,עמ '

6

שם  ,עמ '

7

.

שם מתו האב ושני

עלי גבול
ל

השיגעון ' .

ה ' יפה  ,דור מעפילים  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

. 27

. 217
. 48

עבר הדני  ,חדרה תרנ " א  -תשיא  :ששים שנות קורותיה  ,תל  -אביב תשי
" א  ,עמ '  ; 35מרגש ואופייני הוא סיפורו של
אהרון סמסונוב  ,מראשוני חדרה  ,על מותו של יצחק
גפנוב " ן ביום הכיפורים  ,על ההלוויה של המת במוצאי יום

המאבק של חדרה בקדחת ובביצות נמשך שנים רבות  ,ולמעשה רק בשנת

1930

החל להסתמן חמירת תעלה לניקוז

מפנה חיובי משמעותי  .מאבק זה הוא דוגמה מאלפת גם למצב הרפואה ולעבודה המסורה  ,ביצת עטה
המופלאה  ,של הרופאים הבודדים שפעלו בארץ באותן שנים  ' .כאן '  ,כדברי עבר הדני  ' ,נערכה
מלחמה לחיים ולמוות  ,תוך הנחה ברורה שאין מוצא אחר  -או ישאר ישימון זה נחלת הקדחת
כשהיה  ,או יענה בעל כרחו לעקשנותו של היהודי הבונה מולדת במקום זה ויהפך למרחב חיים

ויצירה ' .

8

ב
בחנוכה תש " א  ,בסוף שנת  , 1940החל היישוב לציין את יובל חדרה  .זה היה מאורע לאומי מרגש

ומלהיב שנמשך חודשים רבים  .ויש לקרוא את העדויות מהימים ההם כדי לעמוד על מלוא היקפו
ומשמעותו  .ועדת היובל שלחה

ב 19 -

בנובמבר

1940

חוזר אל מערכות העיתונים  ,ובו התבקשו

לציין את המאורע  ' :זהו חגו של היישוב כולו  ,ולולא ימי אפלה אלה האופפים אותנו  ,היינו חוגגים

הכיפורים ועל התחושה הנוראה של מוות ושכול ששררה בחדרה באותם ימים

התפללנו בחדר קטן ב " חאן " . .

 , .באמצע התפילה  ,מיד לאחר " כל נדרי " ,

בלילה נאבק גפנוב " ן עם מר המוות  ,ובשעה

שתיים . . .

:

' הגיעה שעת התפילה , . . .

יצאנו לבקר את החולים . . .

עד שתיים

ירדנו לבית הקברות לטפל במת  ,והלילה ליל לבנה נוגה

וחרישי  .כל שהעיק על לבנו השתקף ביקום סביב תוך ליאות ואבל ושממה

שבסיגוף . . .

אבל בלי ספק כי בליל

כיפורים זה  ,ליל שימורים זכור לכל  ,חלה אותה התערבות שנחרתה בזכרונו של אריה וילנסקי  .אחרי סתימת
הגולל התערבו ביניהם הביל " וי לוליק פיינברג עם החובש אפשטיין  ,לאמור  :מי יקבור את מי ? עברו כשבועיים
ולוליק קבר את אפשטיין שמת מקדחת צהובה  . ' . . .שם  ,עמ '
8

שם  ,עמ '

ד. 3

. 117 - 116

ע1 4 :

( ) 1929

9

תצלום אוויר של חדרה

נ

ו9ו )

אותו ברוב תוכן והדר  ,כיאה למפעל הרואי ושגיא זה
ב  10 -בפברואר  1941נכתב :

~

ששמו חדרה ' .

במאמר מערכת בעיניון ' דבר '

חדרה מתחילה היום את חגיגת יובלה  ,ספורים היום האנשים במושבה

הגדולה . . .

הזוכרים עוד את הימים הראשונים  ,ימי התלאות והגבורה  ,אשר מעטים כמותם בתולדות
ישובים בעולם  .זכר מייסדי חדרה  ,גבורתם השקטה  ,התמדתם העיקשת וסבלם החלוצי
ופרשת מותם אחד אחד ללא תלונה וללא רתיעה  ,ללא מחשבת וויתור  ,יעמוד לעד
בתולדות ישובנו  .חגה של חדרה חג היישוב העברי כולו הוא  .חג כל השבים לציון

לבניתה י

144
9

ק ץ

מנתב מיום  19בנובמבר  1940שנשלח על  -ידי ועדת היובל שעל  -יד המועצה המקומית חדרה למערכות
העיתונים ' דבר '  ' ,הארץ '  ' ,הבקר '  ' ,הצופה '  ' ,המשקיף '  ' ,הפועל הצעיר '  ' ,העולם '  ' ,פלסטיין פוסט '  .שמור
בארכיון התאן  ,חדרה ,

. 39 / 5532

חדרה ו ' האדמה

הזאת '

ומכל מקור של תקוה  ,אילולא כיסו את שמיהם ענני הדמים של המלחמה הזאת  ,אילולא

שהטיל עליהם חורבן הגלויות . . .
ועידוד לאומה הפזורה כולה  .מן ה ' חאן '

עלטת היאוש

היה יום העלאת זכר אבות חדרה יכול

להיות יום חג

העתיק של חדרה ומבתי הקברות

שלה  ,היתה נישאת הבשורה לאמור  :עוד לא נם כוחו של העם הזה  ,להעמיד מתוכו בנים
בונים ולצוות עליהם להביא את חייהם קרבן על מזבח השתרשותם במולדתם 0 .י
בחדרה החוגגת את יובלה התכנסו ראשי המוסדות והיישוב  ,חיים וייצמן  ,מנחם אוסישקין  ,יצחק

בן  -צבי  ,ארתור רופין  ,ברל כצנלסון  ,אליעזר קפלן  ,משה סמילנסקי  ,יהושע

חנקין .

הרבנים

הראשיים  ,קציני המחוז של ממשלת המנדט וראשי הערים של תל  -אביב ופתח  -תקווה  .בתום
הטקס  ,כפי שאנו קוראים בכתבה מחדרה  ' ,הסתדר פתאום מעגל קטן  .משה סמילנסקי  ,יהושע

חנקין ומנחם אוסישקין יצאו בריקוד  .נוער המושבה שהיה על היציע פרץ בקריאות נלהבות  .הקהל
הפנה את ראשו לצד זה  .זקנים החלו עולים אחד אחד אל הבמה להצטרף אל הרוקדים  .גם הרבנים
וסגן

המושל  .מיד נתהוו באולם מעגלים רבים שרקדו ושרו את שירי הראשונים . . .

עמדו דמעות ' .

ח

בעיני רבים

דוד בן  -גוריון  ,שביקר במושבה לרגל המאורע  ,הרים על נס את גבורת המייסדים

וקרא ללכת בדרכם

 ' -אהבה לאומה  ,אמונה

וגבורה ' .

2ן

מורי בית  -החינוך לילדי עובדים

ותלמידיו הציגו מחזה המתאר את דברי ימי הפועל העברי בחדרה  .ואילו בית  -הספר הדתי תחכמוני
הציג את המחזה ' יום הכיפורים בחאן '  ,המספר את מותו של אחד המתיישבים ביום הכיפורים ,
כשעל סף מותו הוא מצווה לבניו  ' :בקשתי האחת

אל תעזבו את חדרה  ,אהבוה בכל נפשכם . ' . . .

3ן

ג
יובל חדרה עורר את אשמן  ,שהיה מחזאי מוכר ופופולרי בשנות הארבעים  -בעיקר הודות
למחזה ' מיכל בת שאול ' שהוצג בהצלחה בתיאטרון ' הבימה ' בשנת

1941

לכתוב את המחזה

-

' האדמה הזאת '  ' .הקשבתי ברדיו '  ,הוא סיפר במסיבת עיתונאים לקראת הצגת הבכורה  ' ,לשידור

מחדרה ביובל המושבה  .מתוך המכשיר עלה קולה הרצוץ והנבוך של אחת

ביצות

וקדחת . . .

לא היה מה

לאכול . . .

הזקנה לא ידעה מה

לספר . . .

להיות לה לפה לסבתא זקנה זו  ,עלי להגיד את מה שנשאר תקוע

האמהות . . .

כן היו

וברגע הזה הרגשתי כי עלי

בגרונה ' .

4ן

המחזה מספר את סיפור הגבורה וההקרבה של ראשוני ירקיה  ,היא חדרה  ,כשבמוקד הדרמה
משפחת ישפה  ,האב יואל  ,אשתו אסתר ובנם פנחס  ,וקבוצת פועלים ומתיישבים המייצגים את
העמדות השונות ואת הקונפליקטים השונים בקרב אנשי

המושבה .

המחזה נפתח בתמונה

טיפוסית  ,סמלית  ,של חפירת באר והכנות להכנסת ספר תורה לבית  -הכנסת  .פנחס  ,בנו של יואל ,

רוצה לנטוש את ירקיה  .הוא מתגעגע ל' סיר הבשר ' של הגולה  ' .אוי  ,ארץ גזירה '  ,הוא מתלונן בפני

. 1941

10

' דבר היום '  ,דבר ,

11

' בחדרה החוגגת את יובלה '  ,שם  13 ,בפברואר

10

בפברואר

. 1941

. 1941

12

' דוד בן גוריון בחדרה '  ,שם ,

13

המערכון ' יום הכפורים בחאן  -תמונה מחיי המתיישבים הראשונים בחדרה ' שמור בארכיון החאן בחדרה ,

4

במארס

בכתב  -יד המונה חמישה עמודים  ,מיום כ " ח בטפת התש " א  ,ללא ציון שם
14

עו 14ך

מחבר .

א ' אשמן  ' ,לקראת הצגת בכורה ב " הבימה "  -האדמה הזאת לאשמן  ' ,דברים במסבת עיתונאים '  ,הבקר 18 ,

אהרון מסקין וארי
קוטרני ב ' האדמה
הזאת
'

אמו אסתר  .והיא משיבה לו

:

' אל תחטא

שיהיה  ,בני  ,מה שעתיד להיות '  ' .מה

לי סיכויים  ,יכולתי להמשיך את

סתם כך להירקב

איננו . . .

פה . ' . . .

בדבריך . . .

לי ולזאת

לימודי . . .

?'

הוא משיב  ' ,מה אני

להגיע למשהו  ,וכאן

כאן ?

מה ? . . .

מי אני כאן ? .
יתושים  , . . .קדחת , . . .

' עם ישראל '  ,אומר פנחס  ' ,לדעתי בדותה  ,עורבא

5ן

6ן

מזמן איננו  .זה מת המהלך בין החיים  .צל

החלרן  ,איש האדמה

והלא כאן העיקר  -לא מה

הזאת .

שיש אלא מה
 . .שם היו

פרח .

עם ישראל

אביו  ,יואל ישפה  ,הוא הציוני הגמור ,

תועה ' .

כשמש  :כאן

' אחרי כל שעבר עלינו שם '  ,אומר האב  ' ,ברור הדבר

לו פנחס ,

המקלט האחרון  .שם לא יהיה כלום  .אין שום תקוה '  .אולם ' מה קרה שם בעצם '  ,משיב
רהיטים  , . . .גם שפכו דם  , . . .כן  ,ובכן ,
' תריסר חוליגנים שיכורים נפצו חלונות בבתי יהודים  ,שברו

לתוך הביצות
מה עשינו אנחנו ? גרמנו נחת לחוליגנים אלה  ,ברחנו לקצווי ארץ  ,שיקענו את עצמנו
קידוש השם  ,עוד
הללו וויתרנו על כל העולם ' לי יואל ישפה רואה במאבק על ירקיה גילוי נוסף של
 ,אין חשבון של
חוליה בהיסטוריה ארוכה של מרטירולוגיה יהודית שבה ' בטלים כל החשבונות

.

משפחות  ,אבות אמהות ,

שרוצה יקום

ויקדש ! ' .

בנים ' .

ועל כך מגיב פנחס בזעם

:

' אין כופים על קידוש השם

8ן

פנחס אוהב את חנה  ,קרובת משפחה שגדלה בביתם  .הוא מתכונן להתחתן אתה ,

שהיא אכן רוצה בו  ,ולאחר מכן לחזור לגולה ולהתחיל שם חיים חדשים  .אולם

לאדמה הזאת  ,כמו יואל ישפה ובני ירקיה האחרים  .היא מסתייגת ומתרחקת מפנחס
146
15
16

א ' אשמן  ' ,האדמה הזאת '  ,מחזות  ,ב  ,תל  -אביב תשל " ג ( ירושלים תש " ג )  ,עמ '

שם  ,עמ ' . 31

17

שם  ,עמ '

18

שם  ,עמ '

. 18
. 19

. 14

!

מי

מתוך הנחה

היא קשורה

ומעדיפה את

 11 ) , 1בוו  , 1 ,וז1ונ
תמונה כללית

יעקב  ,פועל אמ " ן ונאמן העומד בגבורה בעבודה המפרכת של ייבוש הביצות ואף מול הז ' נדרמים
התורכים הבאים להרוס צריף שנבנה ללא רשיון  .פרשת האהבה מוסיפה כמובן למחזה נופך

רומנטי -סנטימנטלי ויסוד של דרמה אנושית בתוך מציאות מגויסת  ,שבה הקולקטיב הנאבק על
הגשמת המפעל הציוני הוא הגיבור האמיתי  .פנחס מתוסכל לא רק מכך שחנה אוהבת מישהו אחר ,
אלא משום שאותו ' אחר ' הוא היפוכו הגמור  -לא אינטלקטואל גלותי  ,אלא איש של עבודה
ושרירים  ,מי שמייצג בניגודו גם את כשלונו שלו להתמודד כ ' גבר ' עם האתגר שהאדמה הזאת ,

אדמת ירקיה  ,מעמידה בפניו  .ביאושו הוא מוכן למכור את נחלת המשפחה לסוחר הקרקעות חיים
כהן  ,המנסה לנצל את קשייהם של המתיישבים כדי לספסר בקרקע ולצבור רווחים  .אולם פנחס
חולה גם הוא בקדחת  .על סף מותו  ,כשהוא קודח  ,הוא רואה את עצמו כמי שנאלץ להקריב את

חייו למען האידאלים של ירקיה  ' .אל תשלח ידך אל הנער '  ,הוא קורא לאביו  ,כיצחק הנעקד על  -ידי

אברהם .

9ן

.

בינתיים ממשיכה הקדחת להפיל חללים  ,וביניהם גם אסתר אשת יואל ד " ר מאלין הרופא -

דוגמת הלל יפה באותם ימים

20

-

מפציר באנשים לעזוב את המקום זמנית עד יעבור זעם  ,למורת

רוחו של יואל ישפה  ,המתעקש להישאר בירקיה בכל מחיר  .לבסוף המתיישבים נעתרים ומחליטים

לצאת  .עם צאתם הם עוברים על פני בית  -הקברות  ,כדי להיפרד מיקיריהם  .כאן מתרחשת תמונת
השיא של המחזה  ,כאשר יואל ישפה מרים נעל של דניאל  ,אחד הפועלים  ,שמת גם הוא בקדחת

;

דניאל חלץ את הנעל בדרכו לביצה  ,והיא כורסמה מאז על  -ידי התנים  .יואל מהזיק אותה בידו

:

19

שם  ,עמ '

20

השורה

:

.41
עבר הדני ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ ' ; 107

יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 191

147

בן  -עמי פיינגולד

' בעל קדושה '  ,הוא אומר  ' ,זכר לקרבן תמים וטהור  ,הטילי עצמך לפני כסא

הכבוד . .

 , .הראי להם

את סימני השיניים בעורך ! יהודים ! '  ,הוא קורא  ' ,תנים מכרסמים כבר את זכר קדושינו .
אל הבתים העזובים  ,מחר יהיו שרידי המצבות פזורים על פני כל המישור . . .
אסור !  . . .אסור ללכת מכאן !  . . .לתזור יהודים ! לחזור ! " . . .ט לך צורך בש '  ,הוא
אלוהים  ' ,כאן ! אק לך צורך בנו ? כאן ! רוצה אתה לתת ת " ם ? כאן  .רוצה אתה לשים

מחר יבואו

יהודים

!

לא
מתריס כלפי

אבד  ,הוטמד  ,אבל כאן

!

אק אנו חים מכאן

!

לחזור יהודים  ,לח ור

!/

כלה ,

קץ ?
בהערות
' הלילה יורד  /נאמר
ן2

הבימת  ' ,בתמכה מוסיפים להדהד פעמי החחרים  ,וקולות הקוראים בהמון " לחזור "  " ,לחזור " '

כבת

המחזה מסתיים באפילוג  ,כעבור חמי טים שנה  .ירקיה חוגגת את יובלה  ,וחנה  ,עתה זקנה
מהמתים
שבעים וחמש  ,שלא נ " טאה ליעקב  ,ושמרה אמותם לזכרו וטל פנחס המת  ,נפרדת גם היא
ארוכות ,
ופונה אל הקהל  ,על רקע קולות החוגגים  ' :וכך עברו החיים  ,חלפו חמישים שנה
בבדידות ,

היה ' .

בצער . .

 , .אבל כדאי היה  ,למות כפי שמתם אתם  ,לחיות כפי שחייתי

אני . .

 , .הכל כדאי

22

ד
הביקורת קיבלה בשעתה את ההצגה והמחזה בתגובות מעורבות שבהן הודגשו החולשות של
המחזה לעומת החשיבות הלאומית  ,החינוכית  ,של ההצגה  ' .איני סבור '  ,כתב חיים גמזו  ' ,שא '
 ,בלי
אשמן הגיש לנו על קערת כסף את הדרמה הארץ  -ישראלית שלמה מכל הבחינות  , . . .אבל
חסרונות
ספק  ,הוא עשה למענה יותר מכל מה שנעשה עד עתה  . . .העיקר שעלה בידו  ,למרות כל
המחזה  ,לעורר בנו התרגשות אמיתית '  .החסרון העיקרי של המחזה בעיני גמזו הוא באפיון החד
הקולקטיב
ממדי  ,הלא  -ריאליסטי  ,של הדמויות  ,כך ש ' לפעמים נעשה ה מפ על לגיבור המחזה  ,או

המורכב משנים  -שלושה

טיפוסים ' .

23

גם לאה גולדברג הסתייגה מהמחזה  ,בעיקר מאופן עיצוב

דמותו של פנחס  ,שהוא לדעתה דמות שטחית ' ואין הוא אומר אפילו משפט אחד שיש בו מחשבה
שהעלה
של ממש  . ' . . .וגם ' ר ' יואל אינו דמות מקורית ביותר  ,אך משחקו של אהרון מסקין הוא
העיקר ,
אותו לדרגה של אותן דמויות הבמה שלא בנקל נשכח אותן '  .אבל  ,הוסיפה  ' ,יש כאן  ,וזה
הזאת '  24 .באותה
כדי לזעזע את לבם של בני הנעורים שיראו במוצג את האהבה לתולדות הארץ
ביותר ,
רוח כתבה רבקה כצנלסון  ' :יתכן שלו קראנו את המחזה בספר  ,לא היינו מחשיבים אותו
גם יחד
ויתכן שמשחק זה או אחר לא סיפק גם על הבמה  ,אולם הפעם ידעתי ש " הבימה " והסופר

 ,כתב

נתנו דבר מה גדול  .הרימו מסך מעל גבורת עמנו בארץ '  ' 25 .הידיעה על המחזה של אשמן '
המחזה הארץ -
מרדכי ליפסון  ' ,נתקבלה בצפיה מרובה  . . .שמא  ,אפשר ונתרחש הנס וניתן לנו

ישראלק שהכל מחכים לו  , . . .אולם כל הניצוצות והברקים אינם  -מצטרפים  . . .ליצירה דרמטית
דמותו של
שלמה וגמורה  .יש טיפוסים  .יש אפיזודות  ,אבל אין מחזה '  .בעיקר ' פוגמת פגימה יתרה
פנחס שזיופה צועק מתוכה  -ובשום פנים אין אנו יכולים להאמין למחבר  ,שסטודנט יהודי
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21

אשמן ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

. 53 - 52

. 54

22

שפי עמ '

23

ח ' גמזו  ' ,האדמה הזאת '  - 9 ,בערב ( במות ) 6 ,נ באוקטובר

24

ל ' גולדברג ( בחתימת

25

ר ' כצנלסון ( בחתימת ר  .כ  ' , ) .האדמה

' לוג ' ) ,

. 1942

' האדמה הזאת בהבימה '  ,דבר ,

9

באוקטובר

הזאת '  ,דבר הפועלת  31 ,במארס

. 1942

943נ .

חדרה ו ' האדמה

מאותה

תקופה . . .

האהבה והקנאה

יהא מוכשר לעשות מעשים מגונים כמעשי פנחס ואפילו אם

מעבירות אותו על

דעתו ' .

26

מחמירה ופסקנית היתה ביקורתו של שמריה

הזאת '

גורליק .

הנפשות
'

ולא

הפועלות '  ,כתב  ' ,חוץ מיואל ישפה  ,דמות בעלת צורה ורות של מנהיג  ,אינן כולן אלא צללים

משעמם

אנשים בעלי רוח וחיים  . . .ולולא עזרתם של אנשי " הבימה "  -לא היה אלא מחזה
ההשקפה
ומרדים  ,מחזה חלש ונעדר כל חשיבות  ,לא רק מבחינת הערך האמנותי  ,אלא גם מנקודת
הישוב היהודי
של התעמולה גרידא '  .לא כך יש להעלות לדעתו על הבמה ' מחזה מתקופת ראשית

העברי החדש בארץ  .מן החובה שיופיעו על פני הבמה אישים בעלי דמות ואופי . . .

יש להעלות את

שניהלו

יסוריהם ואת ספקותיהם  . . .וכמובן שצריך לשמוע את ההד של אותם הוויכוחים הסוערים
תיאטרליים
אנשי ביל " ו עוד ברוסיה '  27 .טיעון דומה העלה גם שמואל שמואלי  ' :שום קישוטים
קלוש
אינם יכולים למלאות את מקום המחזה החסר  . . .המחזה " האדמה הזאת " הוא חיבור

וחיוור . . .

ללא כל יחס נאמן לתקופה ההרואית באמת וללא כל חדירה נאמנה אל המציאות

והאגדה שנרקמה סביב לבונים הראשונים  . ' . . .המחזאי ' נטפל  ,משום

מה  ,אל הקלוש והחיוור . . .

ומשום כך כל הנפשות הפועלות במחזה מהלכות בו כצללים ללא גוף וללא רוה חיים '  .בכל זאת ,
סיכם  ' ,הצגת המחזה " האדמה הזאת "  ,אם כי היא בבחינת ניסיון שלא הצליח

ביותר . . .

ראויה

לעידוד  ,כי היא מעידה על הרצון והשאיפה של התיאטרון העברי שלנו לשמש ביטוי לפרשת
האחזותנו ההדשה בארץ ולהכות שרשים במקום גידולו הטבעי  -באדמה

הזאת ' .

28

בדבריהם של גורליק ושמואלי מסתמית סתירה או מבוכה טיפוסית לטיפול בסוג זה של דרמה

באותה תקופה  .גורליק ציפה מצד אחד לגיבורים ' בעלי רוח וחיים '  ,והוא אף הביא לא פחות מאשר
את איבסן כדוגמה למחזאי העשוי לשמש דגם ומופת של דרמטורגיה רצינית  ,ומצד אחר הוא תבע
מהמחזאי אמינות היסטורית ותיעוד מדויק של המאורעות והלבטים האידאולוגיים  .אולם המחזאי
ההיסטורי במיטבו אינו ממחת עובדות היסטוריות  ,אלא משתמש בהיסטוריה כחומר תמטי
 29המחזאי
לעיצוב מציאות בדיונית על  -פי דפוסים ומוסכמות אמנותיות של הז ' אנר ההיסטורי .

מעמיד במרכז את הגיבור  ,האידאה או הסיטואציה  ,את רוח התקופה  ,את הדילמות והקונפליקטים

שלה  ,אבל אינו משחזר את ההיסטוריה כהיסטוריון המחויב בנאמנות לפרטים ולעובדות  .ניתן
לטעון כלפי אשמן ש ' האדמה הזאת ' הוא מחזה פשטני ונאיווי  ,אבל הטיעון ש' העדר ההד של
אותם הוויכוחים הסוערים שניהלו אנשי ביל " ו עוד ברוסיה ' הוא ליקוי דרמטורגי  ,כהבחנה
ביקורתית  ,הוא טיעון מופרך  .גם טענתו של שמואלי שאין במחזה ' יחס נאמן לתקופה ההרואית '
והדרישה הפרדוקסלית מהמחזאי שיהיה נאמן הן ל ' מציאות ' והן ל ' אגדה ' הן בעייתיות באותה
מידה  .הנושא העסיק את נתן אלתרמן כעבור כעשרים שנה במחזה ' כנרת כנרת '  .הוא התלבט

בשאלה העקרונית איך להמחיז את הרות והאידאולוגיה של תקופת העלייה השנייה  .אלתרמן ,
שהיה מתוחכם יותר מאשמן ומודע יותר לדילמה העקרונית שבה נמצא המחזאי העומד מול
משימה כזו  ,תוהה איך להעביר את רוה התקופה  ,רוח של ' אור וחום ופכחון של מסירות נפש
במידה של מיצוי ועצמה שאינם שכיחים '  .זו תקופה שגיבוריה נראים לעתים ' נאיביים יתר על
26

מ'

ליפסון  ' ,האדמה הזאת מאת א ' אשמן '  ,הצופה  6 ,בנובמבר . 1942
גורליק  ' ,מקוריות  -על האדמה הזאת מאת אשמן '  ,האוץ  16 ,באוקטובר . 1942
שמואלי ( כחתימת שי " ש)  ' ,האדמה הזאת '  ,גליונות  ,יד ( כסלו תש " ג)  ,עמ ' . 56 - 55

27

ד

28

~ש '

29

עיין  . :ק 1975 ,

Chicago

,

'
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המידה '  ,והסיטואציות שהם שרויים בהן נראות ' מלאכותיות '  .אבל  ,מוסיף אלתרמן  ' ,מה שנראה
מלאכותי ונאיבי הוא כאן לפעמים גם אמת כהוויתה '  ,ועל המחזאי הנמצא כאן במעין דילמה בין
נאמנות לרוח התקופה לנאמנות לחוקי הדרמה לבחור ביודעין בהארה נאיווית של המציאות
האופיינית  ,החד  -פעמית  ,ההיא  ' ,אף אם אין הוא מקיים את מצוותיה של אמנות

הדרמה ' .

30

לגופו

של עניין אין לטעון שאשמן  ,ואפילו אלתרמן ב ' כנרת כנרת '  ,הצליחו להתמודד עם דילמה זאת
בדרך מקורית ולהציע פתרון משכנע  ,אולם שמואלי בדברי הביקורת שלו על ' האדמה הזאת '
ובתביעתו לנאמנות של המחזאי ל ' אגדה '
ובסוגיות האסתטיות והרעיוניות שהיא

ול ' מציאות '

כאחת אינו נוגע כלל בשאלה העקרונית

מעוררת .

הביקורות השונות התייחסו בחלקן גם לשאלה העקרונית של אופי המחזה המקורי וליחס שבין

הדרמה והתיאטרון לבין ההווי הארץ  -ישראלי וההיסטוריה של המפעל הציוני  ,המאבק והמדינה -

בדרך  .יש לזכור כי אנו דנים בתקופה שבה כמעט שלא הוצגו מחזות ארץ  -ישראליים בתיאטרון ,
להוציא מקרים ספורים ,

ן3

ו ' האדמה הזאת ' נדונה לא רק כאירוע רפרטוארי שוטף  ,אלא גם כדרמה

העונה  ,או שאינה עונה  ,לציפיות מהמחזה המקורי הנכסף

והראוי .

' מהרדיפה אחר המקוריות  ,מפני שסוג זה של מקוריות מן ההכרח

' יש להיזהר '  ,כתב גורליק ,

שיסוב על ציר הסנטימנטליות ' .

הוא סבר אמנם כי יש צורך לטפח את החינוך ואת התעמולה הציוניים  ,אלא שאת המלאכה יש
להשאיר ' בידי השליחים הרשמיים של קרנותינו

הלאומיות . .

 ' , ' .אנו זקוקים '  ,הוא הוסיף ,

ל ' קומדיות ודרמות שיצליפו על השליליות של חיינו הציבוריים בפולסין  -די  -נור של סטירה

וסרקזם '  .יש ללמוד לדעתו מאיבסן איך ליצור דרמה מקורית שאינה תעמולתית ואינה חותרת

לאידאליזציה נוסטלגית של ההיסטוריה  ,אלא לגלות את האדם  ,את המצוקות האכזבות והיאוש .
' אם במחזות הנושאים עליהם את חותם המקוריות חשקה נפשכם ? כי אז התחילו אולי את הפתיחה

מימי ביל " ו  ,אולם אל נא תשכחו את הסיום  ,שבו מתואב ציוני וותיק . . .
היה מרוב האכזבה שבאה עליו כאן ' .

שנמעך ונדכא והיה כלא

32

יהודה קרני כתב בעניין זה

:

כל זמן שהמחזה הארץ  -ישראלי יפתח ב ' באר שחפרנו '

וב ' כביש שסללנו '  ,הוא -

המחזה  -לא יגאל גאולה שלמה  .המחזה הארץ  -ישראלי  ,האמנותי בתכלית השלמות ,
יפתח במה שהתהווה אצלנו לא חר חפירת הבאר וסלילת הכביש  ,עם קימת האדם העברי
לאחר שכבר התערה והשתרש בקרקע ובנוף של

הארץ .

הבאר והכביש יורגשו ויראו

בדרך אגב  ,ולא בהטעמה יתרה  ,ולא כמרכז הכובד  ,ואף לא כנקודת

מוצא . . .

אנו מחכים

ליצירה בימתית שתראה לנו לא רק את מה שנעשתה ירקיה עם יובלה החמישים  ,אלא
מהו הטיפוס העברי  ,החיובי והשלילי גם יחד  ,שנברא על האדמה הזאת  ,לאחר שנות

. 81 - 80

30

נ ' אלתרמן  ' ,במקום הקדמה ל " כנרת כנרת " '  ,במעגל  ,תל  -אביב

31

עד ' האדמה הזאת ' הוצגו שלושה מחזות על נושאים ארץ  -ישראליים בתיאטרון העכרי  ' :הבית ' מאת ז " י אנכי

 , 1973עמ '

( המטאטא  ' , ) 1931שומרים ' מאת עבר הדני ( הבימה  ) 1937ו ' בתיה ' מאת צבי שץ ( אהל  , ) 1940ועיין

אדמה  -אדם  -דם  :מיתוס החלפן ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות  ,תל  -אביב
שוהם  ' ,הקבוצה כתיאטרון פועלי ארץ ישראל  -אהל '  ,סוגיות בחקר תנועת העבודה ,
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1

:

ג ' עפרת ,

 , 1980עמ '  ; 87 - 85ח '

( תשמ " ח )  ,עמ '

, 14 - 9

. 65 - 31
32

ש'

גורליק  ' ,תיאטרון  :האדמה הזאת  ,מחזה מתקופת ראשית הישוב העברי החדש בארץ מאת א ' אשמן '  ,הארץ ,

 25בספטמבר

. 1942

חדרה ו ' האדמה הזאת '

הסבל והקרבנות  .מהו הסך הכל של הנפש העברית בכל תופעות חיינו וגילוייהם  ,להיכן
הגיע האדם על האדמה

הזאת .

33

גם אשמן עצמו התייחס לאותה שאלה עקרונית בדברים שאמר עוד קודם לכן  ,לקראת הצגת ' מיכל

בת שאול '  .לדבריו ' במצבנו  ,מצב של עם המניח את היסודות לבנין חייו  ,אסור לראות בתיאטרון
רק צנור להנאה

אסתטית . . .

על התיאטרון להשתתף בעיצוב חיינו  ,בטיפוח

הצגת יצירות המעורות בתרבות

העברית . . .

נפ ש האומה . . .

על ידי

נאחד ונלכד את קהל הצופים בנקודת העצמיות

היהודית ונקרב אותו על ידי כך לצור מחצבתו  . . .להבנה הדדית ולהתמזגות

יוצרת ' .

34

הוויכוח הציבורי על המחזה היה ממושך ונוקב  ,והקיף את כל הבמות הציבוריות שבכתב

ושבעל  -פה .

טיפוסית ומאלפת לעניין זה היא תגובתם של שני סופרים הממצה את עיקר

הפרובלמטיקה מבחינת קני המידה להתקבלות ולהערכה של המחזה וההצגה  ' .איל למוד את
ההצגה הזאת '  ,כתב יהודה בורלא  ' ,באמת בנין של מבקרים
אלא במשהו יקר לנו מערכים

יכולים לתת לה הכל ' .

35

אלה . . .

ואמנים  . . .ובערכים אסתטיים . .

,.

ההשתרשות  ,הדבקות  ,ההתמזגות באדמה האת עד היותנו

ובאותו עניין כתב שמשון מלצר פליטון קצר המדגיש אותה נקודה

עקרונית מהיבט שונה  ' .אם ההצגה היתה טובה  ,זה ענינם של המבקרים  .אפילו בשעת ראיה לא
הרהרתי על כך  .הקשבתי למה שמדובר על הבמה  .שם דיבר דור שהקדים אותנו  -והקשבתי למה
שמתהווה בי בפנים
תוהה

:

;

איך המנגנון של מחשבתי והרגשתי משתעבד לבמה '  .ועם רדת המסך הוא

' יכירו שבכיתי ? '  ' ,לא תתבייש ? '  ,הוא שואל את עצמו במעין מבוכה  ,והוא שומע קול פנימי

העונה -

' לא ! ' .

36

ה
בניגוד להסתייגויות המנומקות של הביקורת  ,שהיו אולי גם הנכונות לגופן בעניין זה או

אחר ,

היתה הצגת המחזה כאמור לסיפור הצלחה  .הנושא  ,הסיפור המרגש של ראשוני חדרה וחגיגות
יובל חדרה

;

הרקע המשמעותי  ,הרלוונטי  ,של מלחמת העולם השנייה והמאבק הציוני ; המשחק

של שחקני ' הבימה ' בבימוי הנבון  ,האפקטיווי  ,של ברוך צ ' מרינסקי  ,שידע למצוא את השילוב
הנכון בין האופי הפתטי והמלודרמטי של הסיטואציה הדרמטית לבין המסגרת ההיסטורית ,
האפית  ,של הקרע והתקופה

;

המוסיקה של עמנואל עמירן ( אז פוגצ ' וב ) שהושרה בפי כול ( ' כי

מציון תצא תורה '  ' ,ושאבתם מים

בששון ' ) ;

ובעיקר משחקו של אהרון מסקין בתפקיד יואל ישפה ,

שזכה לשבחים מופלגים גם מפי המחמירים שבמבקרים  -כל אלה העניקו להצגה הד ציבורי ,
היענות נלהבת  ,משמעות ומימד נוסף של ערך והתקבלות  ,שאין לאתר ולאבחן אותם בקריטריונים
מקובלים ושגרתיים של ביקורת

תיאטרון .

משחקו של מסקין לא היה רק משחק טוב במובן

המקצועי  ,התיאטרלי  ,אלא היה בו אותו גילוי של משחק נדיר שבו השחקן הוא בחינת ' שליח

קרני ( בחתימת י  .ק  ' , ) .ענינים  -תקופת בינים '  ,הארץ ,

1 51

. 1942

33

"

34

א ' אשמן  ' ,על המחזה העברי המקורי בתיאטרונינו  :מתוך דברים שנאמרו במסבת עיתונאים לקראת הצגת מיכל -

בת  -שאול '  ,במה  ,ג
35

" בורלא ,

[ כח ]

( תש " א )  ,עמ ' . 34

' האדמה הזאת לא ' אשמן בהבימה '  ,דבר  29 ,בספטמבר

ד מלצר ( בחתימת שמשון )  ' ,זוטו של יום '  ,דבר

36
~
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(

מהדורת ערנה .

. 1942
 25בספטמבר
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ציבור ' המגלם אידאה  ,אותנטיות שורשית  ,אתוס של תקופה והזדהות כפולה  :הל של השחקן עם

.

הדמרת והן של הקהל עם השחקן ' הוא היה

כולו יואל ישפה . . .

בפשטותו  ,בחוסר התיאטרליות

שבו '  ,כתב גמזו  ' ,יואל ישפה המוצק מגוש אחד שאינו יודע פשרות  ,הרואה את יעודו לא בזה
שיטיף לתחית הארץ  ,כי אם בזה שיגשים במו

ידיו . ' . . .

37

' הפשטות  ,רחבות הלב  ,התמימות

הגדולה '  ,כתב אהרון מגד  ' ,יכולת ההנאה השלמה מן החיים  ,ילדות ואבהות בקומה אתת  ,עממיות

ואצילות בנפש אחת  .כזה הוא ניצב לפנינו בעבריותו

החדשה . . .

האיש והאידאל היו

ובאותו עניין כתב ב ' שניאור ברשימה המוקדשת לקיבוץ עמיר  ,שעלה על הקרקע בשנת

לאחד ' .

: 1942

38

' יש

ובדמות אחת  ,יוצק מלוא החזיון  ,תמצית החזיון  ,הלא הוא ר ' יואל ישפה  -מפקין  .מדי הופיעו
מאושש  ,עתיר בטחון  ,כה רחום וכה אבהי  -יכרה ממעמקים מעינות לא אכזב של אמונה בדרך
הסוגה סבת התארעות  ,מני אז ועד

היום ' .

39

12 !2
37

גמזו ( לעיל  ,הערה

. ) 23

פינקל  ,אהרון מסקין ואגדת הגולם  ,תל  -אביב

38

מצוטט אצל  :ש '

39

ב ' שניאור  ' ,האדמה הזאת '  ,השומר הצעיר ,

!6

בנובמבר

. ! 942

 , ! 980עמ '

. 135

חדרה ו ' האדמה

הזאת '

ההצגות ברחבי הארץ והאירועים שנלוו אליהן  ,קבלות הפנים  ,המסיבות והתגובות הנרגשות
בערים  ,במושבות ובקיבוצים  ,הפכו את ' האדמה הזאת ' למאורע שלא היה כמותו עד אז ואף לא

מאז .
מה טוב היה לחזות בהתרגשותם של המשחקים  ,כשמידי ערב נאלצו להופיע פעמים אין
ספור בפני הקהל העצום  ,זקן וטף  ,לקול תרועות הגיל ורעם

למחבר  ,לבמאי ולשחקנים . . .
דברי תודה והוקרה  .דברי הערכה

מחיאות הכפיים הממושכות .

היה בזה גמול ושילם

המסיבות לאחר ההצגות חרגו

מהמסגרת הרגילה של

הנרגשים שנאמרו ברטט מפי

' ראשונים ' בחדרי האוכל למקומותיהם  ,באילון  ,אשדות יעקב  ,משמר העמק  ,מזרע או

כפר  -יהושע  . . .הפיגו את הפחד הקדום מפני מחזה בנושא ארץ  -ישראלי . .

והדברים פרצו כאילו מאליהם . .
העונים בשם ' הבימה '  . . .הכל היה

 , .המסיבות

 , .דברי האהבה הכנים של הנואמים ואף תשובות
נסוך חג והתלהבות  , . . .המסיבות שנמשכו עד אור

הבוקר הפכו פרשה ארוכה של חגיגות ניצחון למחזה

הארץ  -ישראלי .

40

כעשרה ימים לאחר הצגת הבכורה בתל  -אביב הופיעה ' הבימה ' בחדרה  ,ביקור שהיה למאורע
חגיגי  ' .ההקשבה באולם היתה מתוחה  .לא פעם נשמעו אנחות שמחה מפי ה " אחרונים " שישבו
בשורות

הראשונות .

בגמר כל מערכה פרצו מחיאות כפיים

סוערות . .

 , .ואחרי ההצגה נערכה

מסיבה רבת משתתפים וכמה מהזקנים מתושבי ה " חאן " העלו זכרונות מהימים

הראשונים ' .

] 4

' ירושלים אינה זוכרת התלהבות תיאטרלית כה נרגשת כמו לאחר שלוש הצגות של " האדמה

הזאת " ' .

42

ועוד נכתב באותה רוח

:

' מאורע גדול בצפת היתה הצגת " האדמה הזאת " באולם

הקולנוע בהר  -כנען  .זאת הפעם הראשונה בצפת  .תושבים מזקן ועד נער קבלו את חברי " הבימה "
בהתלהבות וברגשי תודה  , . . .בהצגה נכחו כאלף איש  ,מצפת  ,ראש פינה  ,ומחניים  ,וכן חיילים

יהודים ובריטים . . .
ובזמרה '  .ברחובות ' היה בית העם

בתום ההצגה נהר הקהל וירד מההר העירה  ,מי ברכב ומי ברגל  ,בשירה

מלא עד אפס מקום  .בין הבאים חיילים עבריים רבים  .בקפדנות

43

יתירה '  ,נאמר בהדגשה מיוחדת  ' ,נבדק הקהל בכניסה  ,ולמשתמטים לא ניתן

להיכנס ' .

44

מעניינים במיוחד השיחות  ,הנאומים והתגובות שהושמעו במקומות שונים בעת סיורי ' הבימה '
בארץ  .בתגובות אלו  ,יותר מאשר בדברי הביקורת בעיתונות  ,בא לידי ביטוי הקשר בין ההצגה לבין

התקופה  -ראשית שנות הארבעים  ,ימי המלחמה  .השואה והספר הלבן  .מצד אחד היה היישוב

ער לנעשה באירופה ובצפון  -אפריקה  ,לקרבות בסטלינגרד ובלנינגרד  ,במדבר המערבי  ,בטוברוק
ובאל  -עלמין ולאי  -השקט במזרח התיכון  -מרד ופרעות ביהודים בעירק ושלטון וישי

כותרות העיתונים בשבוע שבו הועלתה הצגת הבכורה הכריזו

40

41

כחכה

בחתימת

א.

:

' הצבא הסובייטי ערך אופנסיבה

' האדמה הזאת בחדרה '  ,דבר ,

הזאת בירושלים '  ,הבקר ,

. 1942

באוקטובר . 1942

42

' האדמה

43

' צפת  -הצגה ראשונה של הבימה בצפת עוררה התלהבות גדולה '  ,דבר ,

44

. 15

' ויסעו וישחקו  -עם האדמה הזאת בסבוב '  ,במה  ,א נלז ] ( תש " ג )  ,עמ '
 27בספטמבר

23

' הצגת האדמה הזאת ברחובות '  ,שם ,

בסוריה .

27

באוקטובר

; 1942

6

באוקטובר . 1942

בהקשר זה כדאי לצטט מכתב מיום

14

שעליו חתום חייל מכפר גלעדי  ,והוא ממחיש בפשטות ובישירות את ייחודה של ההצגה . . . :

בינואר

, 1943

' לחברי הבימה

שלום  ,הייתי בזמן חופשתי בארץ בהצגתכם " האדמה הזאת "  ,והרגשתי שאני מוכרח להודות לכם  .אינני רוצה
להרבות במלים  .רק תדעו שערך רב למעשיכם  .בשלום רב ובתודה '  .המכתב שמור במוזאון לתולדות התיאטרון ,

תל  -אביב  ,תיק ' האדמה

הזאת ' .

ק2 ( :ן

בן  -עמי פיינגולד
חדשה מזרחית ללנינגרד '  ' ,קרב עז משתולל על נהר ניבה '  ' ,קרבות אויר נמרצים בשמי המדבר
המערבי ' (  14בספטמבר  ' , ) 1942הבריטים העלו צבא בחוף טוברוק ' (  15בספטמבר  ' , ) 1942הקרב
1000

טנקים חדשים

במאמץ עליון לכבוש את סטלינגרד '  ' ,על פרשת הגבורה של חיל הנחיתה בטוברוק '

בספטמבר

על סטלינגרד נכנס לשלב

. ) 1942

קריט "

( 17

בספטמבר

' פון  -בוק הטיל לקרב

, ) 1942

ומצד אחר ניסו המוסדות הלאומיים בשנים

1942 - 1939

( 18

להרחיב ולהארן  ,למרות הקשיים

והמגבלות של מדיניות הספר הלבן  ,את מפעל ההתיישבות בנגב  ,בגליל

ובעמקים .

' בשטח

גאולת

הקרקע '  ,קבע בן  -גוריון בשנת  ' , 1939אולי ימינו ספורים  -אולם גם בימים המעטים שנשארו עוד

אפשר לעשות גדולות  .עלינו למהר ולתקוע יתדות באזורים המסוכנים בצפון ובדרום  ,על גבול
הלבנון  ,סוריה  ,ועל גבול מצרים והירדן  ,מאמץ מיוחד עלינו להקדיש להרי
1942 - 1939

עלו על הקרקע כשלושים וחמישה יישובים  ,וביניהם

:

ירושלים ' .

45

בשנים

גשר  ,דליה  ,דן  ,דפנה  ,נגבה ,

כפר  -גליקסון  ,שדמות דבורה  ,בית  -אורן  ,בית  -הערבה  ,כפר  -ורבורג  ,שדות  -ים  ,בית  -יצחק  ,יבנה ,
גת  ,דורות  ,מענית  ,גבר  -עם וכפר  -סולד .

46

' האדמה הזאת '  .מנחם בדר  ,איש מזרע ,

על רקע זה יש להבין את משמעות ההתקבלות של

כתב :

אנחנו  ,ולא אנחנו כאן בלבד  ,כל עובדי האדמה הזאת המשתרעת מדן ועד

באר שבע . . .

יעקבו במתיחות אחרי מפעל התיאטרון המלווה אותנו  , . . .עדיין רוחשים גם בנו
הזכרונות שעוררתם מימי עלותינו על הקרקע  ,ימי האוהלים המפולשים לכל רוחות

העולם . . .

המחזה שהוצג לפנינו אינו מחזה של גיבורים  ,כי אם של ממלאי חובה  .יואל

וחנה  ,יהודית

ודניאל . . .

וחבריהם שבאו אחריהם לחיאם  -אל  -וליד או לדורות ,

47

אינם

גיבורים  ,רק חיילים הם בחזית האחרונה של אחינו המתמוטטים  ,וגדולה זכותכם אנשי
' הבימה ' שהייתם להם

לפה .

48

לכבוד הצגת המאה של ' האדמה הזאת ' כתב יוסף ברץ  ,איש דגניה

:

מחדרה ועד לתל  -חי ועד לחניתה ועד ליום הזה  ,שלשלת אחת של בוני מולדת  ,כובשי

אדמה . .

 , .בחדרה לחמו בני העליה החלוצית

הראשונה . . .

על כבוש כברת אדמה  ,על

שיבה לחיק הטבע ועל השתרשות והאחזות בקרקע  ,כשלו  ,נפלו  ,זרעו קברים לעשרות

ולמאות  . . .בתל  -חי לחמו בני העליות השניה ושלישית על האדמה הזאת . .

 , .על כן הננו

אוהבים כל כך את המחזה הזה  ,על כן מברכים את המחבר ואת ' הבימה ' שנתנו לנו חוויה
כה יקרה  ,על שהצגתם לפנינו את מראה חיינו בדרך מאלפת

ומעודדת ' .

4

' האין לבנו עמהם ? האין פרשת ירקיה מתחדשת גם בחיינו '  ,כתב המשורר זאב בעלון קבוצת
פוריה ( לימים ' אלומות '  ,שעלתה על הקרקע שנתיים קודם לכן  ,בשנת  ' , ) 1940הרי כאילו לנו נאמרו
הדברים  ,כששארית הפליטה עומדת על קברות

45

א'

אורן  ,התיישבות בשנות המאבק

תשל " ח  ,עמ '

4ונ

:

חלליה . . .

ולפתע קשר חזק נקשר בלא יודעים בין

אסטרטגיה ישובית בטרם מדינה  -תרצ " ו  -תש " ז ,

1947 - 1936

. 85
. 242

46

שם  ,עמ '

47

תיאם אל  -ואליד  ,היום להבות  -הבשן  ,עלה על הקרקע בשנת

, 108 - 85

1945

במקום קיבוץ עמיר  ,שנאלץ לעזוב את המקום

בגלל מגפת קדחת  ,ואילו דורות היה אחד מחמישה יישובים שעלו על הקרקע בשנת

~

 ,ירושלים

. 1941

ראה

:

שם  ,עמ '

. 106 - 93
. 19 - 18

48

מ ' בדר  ' ,דברים במסבות ( מזרע ) '  ,במה  ,א

49

י ' ברץ  ' ,מחדרה עד לתל  -חי ( דברים שנאמרו בהצגת המאה של " האדמה הזאת " ) '  ,דבר ,

[ לז ]

( תש " ג )  ,עמ '

19

במארס

. 1943

הגיבורים

יגיעי עמל אלה לבין שדות שהוריקו  ,בתים שהוקמו  ,חורבות
שנזדמן למשמר  -העמק ,

ששבו לתחיה ' .

50

הסופר א " א קבק ,

סיפר :

הערב נכנסתי לאולם  ,המסך הורם  ,ומיד הורגש השקט והקשר הנפשי המיוחד

יש בה איזה גרעין מבצבץ  ,ויש איזה רטט נפשי וגם דמעות

להצגה זו .

מרעידות . . .

מבחינה

אמנותית יש בדרמה זו הרבה מומנטים שאפשר לערער עליהם  ,במיוחד מפחד אני מפני

הפאתטיות . . .

אולם אחרי כל אלה רציתי ללחוץ בכל חום לבי את ידי המחבר

והמשחקים  ,כי הם הרעידו את לבי  .אין זה מן הדברים הקלים למצוא את הנתיב
להתיישבות הראשונים

ולמצוקותיה .

ן5

' הדברים רחקו '  ,אמרה עליזה שדלובסקי  ,מוותיקי כינרת  ,במסיבה שנערכה בקבוצה לאחר
ההצגה  ' ,וכאילו הרגשנו שאנחנו לא קהל והם לא משחקים -

כי אם שותפים בענין אחד ' .

52

יוסף

ויפן  ,שדיבר על ההצגה במסיבה שנערכה בקיבוץ אילון שבגליל ( שעלה על הקרקע בנובמבר

 , ) 1938הדגיש גם הוא את הצלחתה לשקף ' את רוח הבראשייך שנתנה לנו את האפשרות להילחם
בשממה '  ,ועם זאת  ,על רקע מפעל ההתיישבות בהווה  ,גם ' את הרות שעברה לדור הצעיר המקבל
על עצמו לעקור סלעים גם בסביבה פראית זו שבגליל  ,בשטח שבו לא דרכה עדיין רגל

אדם ' .

חשיבותה של ההצגה היא לדעתו גם במסקנה הנובעת ממנה  ' :כי אין עוזבים נקודה ישובית בשל

אסונות המתרחשים עליה ' .

53

דבריו משקפים הלך רוח שבא לידי ביטוי מאוחר יותר  ,בתקופת

מלחמת השחרור  ,בדילמות ובהכרעות שעלו במהלך הקרבות  ,והוא השתקף  ,מהיבט נוסף  ,במחזה
' בערבות הנגב ' מאת יגאל מוסינזון (  , ) 1949שגם בו עולה השאלה העקרונית  ,הפעם מתוך שיקול

ו
50

51

זאב  ' ,האדמה הזאת ( מתוך עלון קבוצת

' דברים במסבות ' ( לעיל  ,הערה

" פוריה " ) ' ,

במעלה  18 ,בדצמבר  , 1942עמ '

~

. 23 - 22

. ) 48

שידלובסקי  ' ,להצגת המאה של האדמה הזאת ( דברים במסבה בקבוצת כנרת ) '  ,דבר  16 ,במארס

52

ש'

53

י ' ויפן  ' ,דברים במסבות ' ( לעיל  ,הערה

 , ) 48עמ '

. 18 - 17

ע12

. 1943

בן  -עמי פיינגולד

צבאי  ,אם לנטוש או לא לנטוש את בקעת  -יואב  ,היא נגבה  .ולא במקרה מן הסתם גילם אהרון
מסקין כאן את התפקיד הראשי של אברהם  ,ממשיכו הנאמן של יואל

ישפה .

חשובים ומאלפים במיוחד הם דבריו של יעקב זרובבל  ,על רקע השואה  ,מלחמת העולם
השנייה והחרדות ביישוב נוכח הסכנה של פלישה גרמנית לארץ

התקופה . .

מחזה בעתו ההולם את

:

 , .ממלא תפקיד לאומי

חינוכי . . .

זוהי שעת מבחן

גורלי לאנושות כולה  ,לעם היהודי ולישוב בארץ הזאת  .הונף גרזן הכיליון על העם
לתפוצותיו  , . . .מאות אלפי יהודים  ,ואולי מליונים  ,מוצאים להורג  ,נענים במחנות הסגר
ונאלצים לכרות קבר

לעצמם . . .

והמלאך המשחית עומד מאחורי כתלינו  ,מתדפק על

כתלי הארץ  ,ואין מי שיתקע לידינו כי אכן עברה הסכנה מאתנו ולא נאלץ להגן ולהילחם
גם אנו על כל שעל של האדמה

הזאת . . .

יוצאים אנו את התיאטרון כשהרגשה עמוקה

מפעמת בלב  -הרי זו חובתנו הקדושה להמשיך בדרך שבחרו בה הללו  ,ברגע זה
כשהאויב אורב לאדמה הזאת  ,לא ניפרד ממנה לעולמים  .נשמור אמונים לה  ,כי רק כך
נהיה נאמנים גם

לעצמנו .

54

הצגת ' האדמה הזאת ' מציגה אפוא דגם מובהק של מחזה עברי ארץ  -ישראלי שבו נוצר קשר
מיוחד  ,חד  -פעמי  ,בין תיאטרון לבין ' מאבק '  ,מושבות העלייה הראשונה וראשוני חדרה וכן
ההתיישבות בשנות השלושים והארבעים  ,תקופת ' הספר הלבן ' ו ' חומה ומגדל '  ,ובעיקר נוצרה
בהצגה זו זיקה מיוחדת בין מחזה תיאטרון וקהל  ,כשהתיאטרון אינו רק מוסד של תרבות או בידור ,
אלא מוסד המבטא את תודעת הזהות הקולקטיבית  ,את רגש השייכות והשיתוף החברתי  ,מה
שאמיל שטייגר מכנה

, ' the sense of

כקריטריון להערכת יצירה אמנותית ,

55

והבמה

היא האמצעי ההולם '
לריטואליזציה של האתוס הלאומי והמאבק הלאומי על רקע הזמן והמקום .

השחקן אינו רק אמן המבצע תפקיד  ,אלא כאמור שליח ציבור פשוטו כמשמעו  .ניתן להצביע על
שתי דוגמאות נוספות שבהן התרחש מפגש דומה של תיאטרון  -קהל בתולדות התיאטרון העברי ,
הצגת המחזה ' זרובבל ' מאת מ " ל ליליינבלום  ,שתורגמה מיידיש בידי דוד ילין  ,והוצגה ברחבי
הארץ במשך כחמש  -עשרה שנה ( , ) 1905 - 1890

שהועלה בסוף מאי

, 1948

56

וכן המחזה ' הוא הלך בשדות ' מאת משה שמיר ,

כשבועיים לאחר הכרזת המדינה  ,על רקע הקרבות והמאבק

לעצמאות .

57

אולם באף אחד מן האירועים הללו לא הושג אותו שילוב של מחזה  -קהל  -תיאטרון  ,אקטואליה

הזאת ' .

והיסטוריה כבהצגת ' האדמה

54

55

" זרובבל  ' ,דברים במסבות '

,

. 12 - 9

( שם )  ,עמ '

 , Ftoblems Of. .ן 6 .ף Strelka

5.

Staiger , 'The Questionable Nature of Value Problems ' ,

.ע

 . 205 - 209קק Evaluation ( Yearbook of (?omparative Criticism , 11 ( , Pennsylvania 1969 ,
56

על ' וו 'ונ:נ  :ל ' מאת מ " ל ליליינבלום עיין

:

א ' אופק  ' ,לקורותיו של מחזה שאבד ונתגלה  -זרובבל  ,ההצגה

הראשונה שהוצגה בארץ ישראל '  ,מאזנים  ,נח  ( 6 ,חשון תשמ " ג)  ,עמ '  ; 45 - 37ב ' פיינגולד  ' ,חינוך לתיאטרון
בארץ ישראל  -מקרה זרובבל  , ' 1890מהלכים  ,שנתון מכללת לוינסקי לחינוך ( תשנ " ג )  ,עמ ' . 163 - 154

11 ( 6
57

המחזה ' הוא הלך בשדות ' יצא לאור במהדורת אור  -עם בשנת  . 1989על המחזה עיין

בדרמה הישראלית  ,רמת  -גן

1975

.

עמ '

; 44 - 29

הישראלי בשנת העצמאות הראשונה '  ,עידן ,

10

:

ח ' שוהם  ,אתגר ומציאות

ש ' לב  -ארי  ' ,התותחים ירו  -המוזות לא שתקו  :התיאטרון
( תשמ " ח )  ,עמ '

. 226 - 224

(

,

,

,
פקידי הבארון רוטשילד

,

יתושיי

( 882ו 890 -ו ) -

האנשים שמאחורי מפעל ההתיישבות
רן אהרנסון

מבוא
מקובל כיום במחקר לראות את הבארון אדמונד דה  -רוטשילד כגורם החשוב ביותר  ,שפעל בהקמת

מפעל ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל ובניהולו בראשית ימיו  .בספרי שנתפרסם לאחרונה
' הבארון

והמושבות '  ,הועלתה בנוסף התזה  ,שמערכת הפקידות באמצעותה ביצע הנדיב הידוע את

פעולותיו בארץ  ,תפקדה למעשה כגוף המיישב וניהלה בפועל את כל ההתיישבות בראשיתה  ,ולא
רק את מושבות הבארון .
רוטשילד ,

ן

אף שבמרכז הספר הנזכר עמד פועלה היישובי של פקידות הבארון

' האדמיניסטראציה '  ,ניתן היה לעמוד בו רק במידה מצומצמת ומוגבלת על מגוון

האישים השונים  ,שפעלו במסגרת מינהל רב  -חשיבות זה .
' מעט מאוד פרטים ביוגרפים ידועים לנו על רוב הפקידים '  ,הצהיר במאמר המוקדש לפקידות
חוקר שהרבה לעסוק בבארון ובאנשיו  : .מאז נכתבו הדברים  ,לפני כעשור  ,לא השתנה הרבה .

למשל ,

בהערות שנלוו לפרסום מחדש של זכרונות אליהו שייר  -מי שהיה הממונה הראשי מטעם הבארון
רוטשילד על הפקידות בשנים

- 1900 - 1883

צוינו פרטים מועטים מאוד על הפקידים

חלקי בלבד על

האחרון  ,שנתפרסם על מפעלו של הבארון  ,הובא שוב מידע

; נ

בחיבור

פקידיו  ,והמסקנות

לגביהם בלתי  -מדויקות ולוקות בחסר  4 .עדיין חסרות לנו ידיעות על החוליות החשובות במערכת
הפקידות ,

שהוציאו אל הפועל את ההחלטות של רשויות התכנון והניהול העליון  -הבארון

רוטשילד ויועציו מיכל ארלנגר והרב צדוק כהן ( קאהן ) בפריס  ,הממונה על הפקידות שייד והמפקח

עליה בארץ  ,שמואל הירש  -שכן כמעט מאומה לא פורסם על דרגי הביצוע בשטח  ,על אנשי
הבארון שפעלו במושבות עצמן .
מי היו בעצם פקידי הבארון ומה עשו

?

התפיסה הרווחת לגביהם עד כה הדגישה את עמדתם

הבלחי  -מוסרית ואת יחסם הקשה אל המתיישבים  .מסופקני אם תפיסה זאת עושה צדק עם מה

ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל

כראשיתה , 1890 - 1882 ,

ירושלים . 1990

1

ר ' אהרנסון  ,הבארון והמושבות

2

ד ' גלעדי  ' ,הבארון רוטשילד ומשטר החסות של הפקידות '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,א  ,ירושלים
תשמ " ב  ,עמ '

ן, 18

:

הערה . 16
ובסוריה , 1900 - 1883 ,

ירושלים תשמ " ד .

3

א ' שייד  ,זכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ  -ישראל

4

י ' מרגלית וי ' גולדשטיין  ' ,מפעלו של הברון אדמונד דה  -רוטשילד  , ' 1899 - 1882 ,י ' קולת ( עורך )  ,תולדות היישוב

היהודי בארץ  -ישראל מאז העליה הראשונה  :התקופה העות ' מאנית  ,א  ,ירושלים

קביעות שגויות על שהיו

 , 1990עמ '

 . 502 - 419וראה למשל

' מעט מאוד פקידים ' עד שנת  ( 1888שם  ,עמ '  , ) 475או שלכל פקידי הברון  ,פרט לדוד

חיים  ,לא נשארו בארץ לאחר סיום תפקידם ' ( שם  ,עמ ' ) 481

ועוד .

1 117

ך4

מידע  :פקידי הברון רוטשילד
שמכונה לעתים ' רוח הפקידות '  ,אולם בוודאי אין היא עושה צדק כלל עם הפקידים  .לא רק שהיא בעמוד ממול

ו
והקריטיים של ההתיישבות י ,אלא היא
ממעיטה מחשיבות פעולתם המעשית בשלבים הראשונים

למעלה  :עיברים
בסדנת יקב ראשון -

( אדמיניסטרטורים ) ,

לציון ( במרכז יעקב

ן

מתייחסת בעצם רק לפקידים הצרפתים  -הנוצרים  ,שעבדו במושבות כאמרכלים

ואלו היו מעטים בלבד  .תפיסתי שלי את המושג ' פקידות הבארון ' שונה בתכלית  .לדעתי  ,חל מושג מאפו ,
זה

על מערכת שלמה  ,שכללה אנשים רבים מאוד  ,אשר הועסקו על -

מס ' 63

ידי הבארון רוטשילד במושבות כ:ל :בגגי

בתפקידים מגוונים  ,והיוו בעצם את התשתית הניהולית  -הארגונית והמקצועית גם יחד של היישוב הבארון שהתכנסו
של בן -
לרגל ורישתי
היהודי החדש בארץ  -ישראל בצעדיו הראשונים .

שת

ךמחן ווו לקו נהו" וווה ,
במערכת זו  .כל

ין '

ן

ים

נעיו נזמרתי ויטף

י

alwJNn

שוטיו " י

,

( מימין

"
נסיון לעקוב אחר מעורבות הבארון במושבות  ,כך למדנו  ,השתבש עד כה מחוסר
~

) :

ישמי

תשתית ידע על הפקידים ומעשיהם  .את המחסור במידע הבסיסי על פקידי הבארון ופעולתם קאהן  ,נפתלי וייץ

;

יושבים  :יצחק

היישובית אנסה למלא כאן .

מטרת המאמר הנוכחי היא אפוא לתקן את התמונה הלקויה של פקידות

הבארון  ,כפי שהצטיירה

שטרקן ,ב2ענ

במחקר  ,ולהעמיד את קהל החוקרים והקוראים על ההיקף המספרי  ,על המגוון התפקודי ועל טיבם , ) 7

ז ' יל

'

רוזנהק .

ורמתם של האנשים שהועסקו במערכת זו בארץ  -ישראל בתחילת ההתיישבות היהודית  .מטרה זאת משמאל  :בית הפקיד

זן הזכנווויעמ

ההנ

אני מקווה להשיג על  -ידי שחזור רשימה מפורטת ככל האפשר של פקידי הבארון  ,שפעלו במושבות
הרצל ) הנדיב פינו
היום רח '
האנשים שפעלו במסגרת (רח '
'
הראשונות בתחומים שונים  .אני מבקש ןלהציג תמונה מדויקת לא רק של

'

הפקידות  ,אלא גם של חלוקתם לפי תפקידים ודרגות ושל אופייה הכללי של מערכת הפקידות .

~

מסיבות שונות  ,ובראשן קוצר יריעה  ,יובאו במאמר רק עיקרי הביוגרפיה היישובית של הפקידים

שפעלו בעשור הראשון להתיישבות  ,בשנים  . 1890 - 1882גם לאחר צמצום התקופה הנדונה תכלול
הרשימה למעלה

מ 140 -

אנשים  .לכל אחד מאלה יוחד ערך נפרד ברשימה  ,אך הם רוכזו

לקבוצות ,

על  -פי תחומי פעילותם העיקריים  .בכך יש גם הצהרה וגם רמז על מהותה של פקידות הבארון .
ההצהרה נובעת מההגדרה שבה השתמשנו כאן  ,לפיה פקיד הבארון היה כל מי שהועסק בהתיישבות
וקיבל משכורת חודשית מהבארון רוטשילד  .על  -פי הגדרתנו זאת לא נכללו אפוא ברשימה
מתנדבים  ,קבלנים או מילגאים  ,שפעלו במסגרת הפקידותך וכן עובדים בשכר יומי או שבועי -

כלומר כל הפועלים ( כולל הביל " ויים ) .

6

הרמז נובע מהחלוקה התפקודית של הפקידים  ,באשר

לדעתי יש לבחון את פעילותם בהקשר היישובי  ,דהיינו לפי תחומי עיסוקיהם  .בהתאם לכך  ,יחולקו

הפקידים להלן לשבע קבוצות  ,על  -פי התפקיד העיקרי שמילא כל פקיד במושבות בשנות השמונים

5

:

על מתנדבים ועל קבלנים ראה  :ר ' אהרנסון  ' ,המושבות העבריות בראשיתן ותרומת הברון רוטשילד להתפתחותן
היישובית (  , ' ) 1890 - 1882עבודה

עמ '

. 229 - 222

לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים

בסוף שנות השמונים היו מילגאים שהתמחו מטעם הבארון ועל חסכונו בצרפת

השתלמותם וחזרו ארצה  ,בראשית שנות

התשעים  ,הועסקו במקצועם

;

, 1985 ,

כשסיימו את

בפקידות  .עם המילגאים הללו נמנו  :מאיר

דיזנגוף ( שהתמחה בשנות השמונים במימון רוטשילד בתעשיית הסבון והשמנים  ,ועתיד היה לנהל את בית -
החרושת לזכוכית בטנטורה כפקיד

הכארון ) ;

חיים כהן  -רייס ( שלמד בעשור הנדון אגרונומיה  ,ועתיד היה לפקח

על החקלאות במושבות רבות בשנות התשעים ולאחר

מכן ) ;

מרים לאקסר ( שהשתלמה בפריס בחינוך לגיל הרך

ועתידה היתה לפתוח בראשון  -לציון את גן הילדים העברי הראשון
6

בארץ )

ואחרים .

בנוסף למאות פועלי יום בפקידות  ,ידועים בשמותיהם לפחות  50פועלים קבועים  ,שעבדו במושבות בשכר חודשי

.

או שבועי בשנות השמונים  .פרטים עליהם ראה  :שם עמ '  . 501 - 495אחדים מהם שימשו לתקופות קצובות
במשכורת חדשית גם שומרים או מורים בפקידות הבארון  ,ולכן נכנסו לרשימות להלן .

ק2ע 2ך

רן אהרנסון

אמרכלים ( כלומר עובדי

מינהל ) ,

גננים ( מדריכים

חקלאיים ) ,

טכנאים ועובדי משק אחרים  ,מחנכים

ומורים  ,עובדי רפואה  ' ,משמשים בקודש '  ,שאר עובדי קהילה  .לסיכום נביא הכללות אחדות
העולות מהפרטים

המרובים .

המידע אודות אנשי הפקידות לוקט במשך שנים אחדות מתוך מקורות מגוונים  :ספרים  ,מאמרים
ופרסומים שונים  ,עיתונות התקופה ועיתונות מאוחרת  ,מסמכים ותעודות ארכיוניות .

7

המקורות

הראשוניים השימושיים ביותר לענייננו מרוכזים בארכיון מקווה  -ישראל ובארכיון פיק " א ( שניהם
בארכיון ' הציוני המרכזי בירושלים  ,מס ' 41נ ו 15 -נ ,

חברים בפריס ( בעיקר אוסף  , ISRAEL 38תיקים

בהתאמה ) ,

) 2120 / 1 - 5

;

וכן בארכיון חברת כל ישראל

כמעט כל החומר הארכיוני כתוב

צרפתית  .מחוסר יכולת טכנית לרשום לגבי כל פקיד ופקיד את המקורות השונים שמהם לוקט
המידע עליו  ,יובאו הפניות רק במקרים שבהם נדפם חומר ביוגרפי מרוכז על האדם המסוים

;

ממילא יוצא  ,שכמעט תמיד תתייחסנה הפניות מרוכזות אלו למקורות משניים בלבד ( מקורות

החוזרים פעמים אחדות יובאו בקיצור  ,וראה להלן  ,מפתח הקיצורים הביבליוגרפיים )  .המעוניין
יוכל למצוא במפתח לספרי הנזכר לעיל מידע נוסף על חלק מהפקידים ועל פעילותם

היישובית ,

לעתים אף בצירוף הפניות למקורות ראשוניים .
הפרטים הביוגרפיים מובאים להלן בסדר כתיבה קבוע  ,בהדגשת השירות במושבות במהלך
העשור הנבדק  .בראש כל ביוגרפיה צוינה התקופה הכוללת שעבד הפקיד בשירות הבארון  ,וברצף

הפרטים סומן כל תפקיד שמילא במסגרת פקידות הבארון בכוכב  .מועדים לא  -ברורים צוינו בסימן

שאלה  .במקרים רבים  -בעיקר כשמועדי השירות בפקידות נרשמו לפי תאריכים שהוזכרו באקראי

במקורות  -סביר שתקופת השירות בפועל היתה ארוכה יותר מזו המצוינת ברשימה .
זאת ועוד  ,לרשימה הוכנסו רק פקידים שלגביהם נמצאה עדות על העסקתם כפקידי הבארון לפני
קיץ

. 1890

ניתן להניח  ,כי נשמטו כמה וכמה פקידים  ,שידוע כי פעלו במושבות בשנות התשעים ,

ורק בעתיד יתברר כי החלו לעבוד כשכירי הבארון כבר בשנות השמונים  .הנסיון מוכיח גם  ,כי
עתידים עוד ' להתגלות ' פקידים נוספים  ,שישלימו רשימה ראשונית זו  .מכל מקום  ,בטוחני  ,כי היקף
רשימת הפקידים להלן והתפיסה התפקודית שעמדה ביסודה  ,יוכלו לשמש גם בעתיד  -עם

תוספות אלו או אחרות  -בסיס לכל התייחסות עניינית ולכל הערכה

הבארון רוטשילד והן לגבי משמעות פעולתם היישובית .

eo

1

7

ושימת מקורות מפורטת ראה

:

שם  ,עמ ' . 523 - 503

שקולה ,

הן לגבי פקידי

מידע  :פקידי הברון רוטשילד

מפתח הקיצורים הביבליוגרפיים '
אהרנסון
להתפתחותן היישובית

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור

( , ' ) 1890 - 1882

לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

.

1985

אליאב

מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,א  -ב  ,ירושלים תשמ " ב .

דרויאנוב

א ' דרויאנוב ( מלקט

ולסקוב

לתולדות חיבת  -ציון וישוב ארץ  -ישראל  ,א  -ו  ,תל  -אביב

הרוזן

י ' הרוזן  ,חזון ההתנחלות בגליל  ,ירושלים . 1971

ועורך )

וש ' למקוב ( מהדירה ועורכת

כתבים

מחדש ) ,

1990 - 1982

.

תל  -אביב . 1982

חיסין

ח ' חיסין  ,מסע בארץ המובטחת ,

חריזמן

א " מ חריזמן  ,נחשוני החולה  ,תולדות יסוד  -המעלה ומיסדיה  ,ירושלים תשי " ח .

יודילוביץ

ד ' יודילוביץ

( עורך ) ,

ראשון  -לציון התרמ " ב  -התש " א

( , ) 1941 - 1882

ראשון -

לציון תש " א .
יערי וחריזמן

י ' יערי  -פולסקין ומ ' חריזמן
פתח  -תקוה  ,תרל " ח  -תרפ " ח

( עורכים ) ,

,

ספר היובל למלאת חמישים שנה ליסוד

תל  -אביב תרפ " ט

למקוב

ש ' לסקוב  ,הביל " ויים  ,תל  -אביב תשל " ט .

ניימן

ד ' ניימן

משפחת האדמה

מ ' סמילנסקי  ,משפחת האדמה ,

( עורך ) ,

מזכרת  -בתיה ( היתה

עקרון )

תרמ " ג  -תשכ " ז  ,תל  -אביב

1968

סמילנסקי ,
א -ב ,

תל  -אביב תש " ג  -תש " ד .

סמילנסקי ,

נס  -ציונה

מ ' סמילנסקי  ,נס  -ציונה  ,שבעים שנות חייה  ,תל  -אביב

סמסונוב  ,זכרון  -יעקב

סמסונוב

א'

רוגל

נ ' רוגל ,

' עוד על

:

. 1953

פרשת דברי ימיה תרמ " ב  -תש " ב  ,תל  -אביב תש " ג

ראשית הרפואה

בגליל '  ,קתדרה ,

63

( ניסן

תשנ " ב ) ,

עם

. 183 - 178
שביט ועמיתיו

י ' שביט ואחרים  ,לכסיקון האישים של ארץ  -ישראל , 1948 - 1799 ,

תל  -אביב

. 1983
שו " ב

ד ' שו " ב  ,זכרונות לבית דוד  ,ירושלים

שייך

א ' שייד  ,זכרונות על המושבות היהודיות בארץ  -ישראל

תשל " ג .

ובסוריה 1900 - 1883 ,

ירושלים תשמ " ד .
תדהר

ד ' תדהר

( עורך ) ,

אנציקלופדיה לחלוצי היישוב

ובוניו ,

א  -יט  ,תל  -אביב

תש " ז  -תשל " א .

161

לפריטים ביבלייוגרפיים אשר הוזכרו יותר מפעם

אחת ברשימת הפקידים

דלהלן .

רשימת הפקידים

*

אמרכלים

א.

בקבוצה זאת נכללו כל פקידי המינהל

כאמרכלים ( בצרפתית

מחסנאים ,

:

מנהלי  -חשבונות

במושבות שימשו גם פקידים

( Administrateurs :

לבלרים ומנהלים לדרגותיהם .

ופנקסנים ,

מס ' , 17

. 33

סך  -הכול ידועים

; 44 , 43 , 40 , 34

19

אמרכלים בפקידות הבארון בשנות השמונים .

 . 1אבולעפיה ( אבוליה
 ( 1899ו )  .יליד דמשק .

.

)

מאיר

-

הפרטית של אדמות בסגירה ובכפר  -סבא בשנת

( )

בינואר

עד  . 1892יזם

הקמת ועד ז ' טובי העיר במושבה  .מנהל

עם השלטונות  .בשנים  . 1900 - 1897אחר  -כך עבר לפארים

1888

יסוד  -המעלה מתרעב  .מנהל מטולה מתרנ  -ו עד תרנ " ט

לפחות .
אהרנסון .

) 15

סמילנסקי .

:

הרוזן .

עמ '

משפחת

ראה

.2

אוסוביצקי בוריס דב  -בפקידות

. 114
900 - 1888ו  .נולד

בקייב  . 1864בנו של הרב שמחה בונים ( להלן

ואחיו

) 113

ב.

האדמה ,

עמ '

: 125 - 120

 : 416 - 413יודילוביץ  ,עמ '  ; 442 - 441תדהר  ,ג ,

עמ '  ; 1318אליאב  ,ב  ,עמ '

:

עמ '

, 109 - 108

בשחיתות .

ובחרושת .

ועסק במסחר
ראה

הואשם על  -ידי אהרן אהרנסון ( להלן ,

. 405

 . 4אושרי  ( Oschrylיצחק  -בפקידות . 1888 - 1884נולד
בליטא בשנת  . 1856רכש השכלה כללית ( לימודי שפות ) ,

של יהושע ( להלן  . ) 3קיבל חינוך יהודי וכללי  .עלה לארץ

והיה בוגר ישיבה  .ליווה את

במאי . 1886
( ' ) מנהל פנקסים בעקרת ובראשון  -לציון מסוף . 1888
פנקסן בזכרון  -יעקב בשנים  1892 - 1891וממונה על תפעול
היקב בעונה הראשונה ( קיץ תרנ " ב ) ; שימש גם מורה

למקווה  -ישראל בינואר  1882ושימש שם מורה .
( ' ) ממלא מקום מנהל זכרון  -יעקב ממאי  . 1884מנהל

המושבה ראש  -פינה מיולי

לפי גרסה אחרת

1886

),

היתומים שנשלחו

28

עד יוני

1884

1885

( אפריל

הועבר מתפקידו לאחר שהס -

עבד ביקב של

תכסך עם האיכרים שמרדו בו ועם רופא המושבה  .מורה

ראשון  -לציון  .ערך סיורי השתלמות ביקבים בבורדו באל -

לצרפתית בזכרון  -יעקב מאז ועד סוף  . 1888השתתף
ב ' מרד הארבעים ' כמסית נגד האמרכל וורמסר ( להלן ) 8 ,

לזמרה ולנגינה במושבה  .משנת

1892

.

.

ג ' יר ובתוניס  .שימש מנהל היקב בראשון  -לציון במסגרת

שירותו בפקידות הבארון בשנים . 1900 - 1894

בזכרון  -יעקב  ,בשנת

המשיך בתפקידו כמנהל היקב מטעם יק א  .יסד את

היה מורה לעברית ולצרפתית

.

התזמורת בראשון  -לציון בשנת
שעזב את הארץ בשנת
ראה  :תדהר  ,ד  ,עמ '

1902

1896

וניצח

עליה ,

עד

והתיישב בארצות  -הברית .

; 1964 - 1963

יודילוביץ  ,עמ ' . 483 - 482

 . 3אוסוביצקי והושע  -בפקידות  . 1900 - 1883נולד
בקייב בשנת  , 1860נפטר בפריס בשנת  . 1929רכש השכלה
מסורתית ומשכילית ( כולל שפות )  .היה פליט בברנדי
אחרי פרעות
בינואר 1882

, 1881

וליווה קבוצה של

28

יתומים שנשלחו

למקווה  -ישראל ; אחר  -כך שימש שם כמורה .

(  ) ,אמרכל בראשון  -לציון מנובמבר

1883

עד מאי . 1887

היה תחילה מנהל זמני ראשון של המושבה ולאחר ביקור
אצל הבארון בפריס ( ינואר  -מארס  - ) 1884סגן מנהל ;
מנהל קבוע במושבה מאוקטובר  1885עד מאי  . 1887בתוך
כך היה גם מורה לצרפתית במושבה בשנת  1884תאו
 . 1885במקביל היה חבר הוועד הפועל של חובבי  -ציון
ביפו בשנים

תרמס  -תרמ " ז .

וממארס עד ספטמבר

היה אף יושב  -ראש הוועד  .בפברואר

1887

1886

פרץ מרד נגדו

.

בראשון  -לציון ובעקבות זאת הועבר מתפקידו שם  .מנהל

פתח  -תקווה ממאי

1887

תושב בעקרון ממארס
כחלק

עד אוקטובר  . 1888מנהל לא -
1884

עד אוקטובר

, 1888

עד

וזאת

מתפקידו בראשון  -לציון ובפתח  -תקווה  .מנהל

ראש  -פינה ואחראי על מושבות הגליל מאוקטובר
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. 1890

נציג הבארון בביירות  .כממונה על ענייני קרקעות ויחסים

סגן מנהל בפתח  -תקוה מנובמבר
1892

בפקידות

- 1887

העות ' מאניים .

כפקיד הבארון  .בנוסף השתתף ברכישה

1888

. 1897

התמחה ברכישת אדמות ובהשגת רשיונות מהשלטונות

ראה מפתח קיצורים ביבליוגרפיים לעיל .

, 1888

ואולץ להתפטר .

בווינה .

ובסוף ימיו -

בפריס .
ראה

:

, 1884

ועמיתיו .

שביט

ארכיון

עמ '

: 35

מכתב מיום

20

כי " ח  ,פריס 38 ] 120 / 6 443 / 5 ,

בינואר

. Israel

 . 5אטינגר אמיל יצחק  -בפקידות  . 1896 - 1885יליד
אלזס  .היה חייל בצבא צרפת  .והתקבל לפקידות ( לפי
סיפור שהיה נפוץ ביישוב ) בזכות קשריו המשפחתיים .
( ' ) אמרכל בראשון  -לציון ממאי עד יוני או אוגוסט . 1885
סגן מנהל ראש  -פינה מיוני או אוגוסט
1887

1885

עד אוקטובר

וכחלק ממישרתו היה גם מורה לצרפתית  .אמרכל

בפקידות האזורית בראשון  -לציון מאוקטובר
, 1896

להוציא כשלושה חודשים בקיץ

1888

1887

ועד

שבהם היה

עוזר למנהל זכרון  -יעקב  .במקביל לכך היה סגן מנהל

ראשון  -לציון
מדצמבר

באוקטובר  -דצמבר

1887

עד

אוקטובר

1888

מנהל קוסטינה  ,ביולי  -נובמבר

; 1887

ומסוף

; 1888

מנהל
1891

עד

עקרון .
; 1893

פקיד בפתח  -תקווה

בין  ) ? ( 1889לבין  ; 1891עבד ביקב ראשון  -לציון כמנהל
חשבונות וכותב המכתבים משנת . 1893
בשנת

1896

פרש וחזר לפאריס .

ראה  :יודילוביץ  ,עמ ' . 445 - 444
 . 6בלוך אלפונם  -בפקידות  . 1894 - 1887יליד שטרס -
בורג ( אלזס  ,צרפת )  .היה סוחר בקושטא ו ' נציג צרפת '
בקושטא  ,בסמירנה ובאלכסנדריה .

.

( ) מנהל ראשון  -לציון מדצמבר  1887עד ינואר . 1894
ובתוך כך היה גם מנהל אזורי של מושבות יהודה -
קוסטינה  ,עקרון ופתח  -תקווה  .כנציג הבארון באזור יהודה

מידע  :פקידי הברון רוטשילד
בגדרה  .הטיל משמעת חזקה על הכפופים לו ;

פעל גם
סיים את דיכוי ספיחי מרד

1887

בראשון  -לציון ודיכא את

יודילוביץ  ,עמ ' . 444 - 443

בנשימול ( בן  -שמואל ) יעקב  -בפקידות
.7
 . 1899נולד בטטואן ( מרוקו )  .בוגר הסמינר למורים בפריס .
היה מורה לצרפתית ומנהל חשבונות במקווה  -ישראל .
ואחר כך סגן מנהל המוסר מיולי . 1879

- 1883

( ')

מנהל קבוע ראשון בראשון  -לציון מדצמבר

נובמבר

1883

עד

( מונה לתפקיד לפי המלצת הירש ולאחר

1884

שיחה עם הבארון )  .בתוך כך היה גם מנהל עקרון מאפריל
עד אוקטובר  . 1884לאחר שחלה בקדחת התפטר  ,הבריא
במרוקו ואירופה על  -חשבון הבארון  ,ולאחר  -מכן חזר בו
מהתפטרותו .

מדצמבר

מילא

תפקיד

לא  -ברור

1885

ועסק במקביל גם בענייני יסוד -

1888

המעלה  .מנהל זכרון  -יעקב מאוקטובר
, 1899

בזכרון  -יעקב

1888

עד אוגוסט

ולצד תפקירו זה גם מנהל בת  -שלמה ומאיר שפיה

בחדרה .

ונציג הבארון

שמר על יחסים טובים עם שייד

.

ראה

.1

 :תדהר ,

וורמסר

.8

עמ '

 ; 2579יודילוביץ  ,עמ ' ; 439 - 438

) ( Wormser

יהודה ליב  -ליאון  -בפקידות

.

בצרפת .
1884

עד

ובתוך כך היה גם מנהל לא  -תושב בראש -

פינה מינואר עד אוגוסט  . 1884חבר ועד חובבי  -ציון
בחיפה ומשגיח מטעמם על יסוד  -המעלה
 . 1886 - 1885יזם את הקמת הוועד הפנימי ' בני איש אחד '
בזכרון  -יעקב בדצמבר  . 1885היה ביחסים טובים עם
המתיישבים  ,עד שהסתכסך עם דיגור ( להלן  , ) 33 ,אושרי
( לעיל  , ) 4 ,הורן ( להלן  ) 74 ,וד " ר גולרברג ( להלן  ) 98 ,ועם

בשנים

האיכרים שמרדו נגדו באביב . 1888
התפטר באוקטובר , 1888
בית  -ספר עד  . 1891הוא או קרוב משפחה בשם וורמסר
שימש כאמרכל לענייני המושבות בפריס בשנים
וחזר לצרפת  .היה שם מנהל

1897 - 1894

ראה

:

לפחות .

. 105

אהרנסון  ,עמ '

בהעדרו בשנת

.

( )

. 270 - 268

. 1886

מנהל ראשון  -לציון ממאי עד דצמבר

. 1887

חזר לעבודתו במקווה  -ישראל תחילה ומפברואר
בארץ ,

כפקיד הראשון של

פרישתו כיזם וסוחר עצמאי
ראה

:

ראש  -פינה .

.

( )

פועל חקלאי ומשתלם בראש  -פינה בשנים

מחסנאי הפקידות במושבה בשנים
התאבר בראש  -פינה בעזרת הפקידות בשנת

; 1888 - 1883

, 1899 - ) ? ( 1888

. 1899

ראה  :הרוזן  ,עמ ' . 175

. 12

שטארקמט יצחק  -בפקידות משנת

. 1890

נולד

באורסה בשנת  . 1858היה אחיו של המהנדס אברהם
אדולף  ,מראשי הפקידים בשנות התשעים .

.

( )

אמרכל ביקב בראשון  -לציון משנת

1890

,

, 1889

יעקב בן  -שימול

ומהנדס
1898

( ומנהל המושבה ( ו ' מושבות השומרון ' הכפופות לה ) מאו -

. 1899

בתוך כך היה גם אחראי על ייבוש הביצות

בחדרה מטעם הברון

המשיך בתפקירו כמנהל זכרון  -יעקב ומושבות השומרון
בפקידות יק " א משנת . 1900

ראה

:

תדהר  ,ד  ,עמ '

שייד

. 13

) ( Scheid

. 19 ~ 5
אליהו  -בפקידות . 1900 - 1883

נולד בהגנאו ( אלזס  ,צרפת ) בשנת  , 1841נפטר בפריס
בשנת  . 1922קיבל חינוך מסורתי וכללי  .סוחר ורואה
חשבון במקצועו  .אוטודידקט  ,חוקר תולדות יהודי אלזס .
היה חבר מועצת הגנך בשנים  . 1883 - 1875מזכיר ועד
הצדקה בפריס מיוני  1883עד . 1891
( ' ) הגיע לארץ בשליחות הבארון באוקטובר  . 1883מנהל
ראשון של מושבות הצפון מאוקטובר  1883עד פברואר

. 1884

לאחר שחתם על חתה חסות עם זמרין

באוקטובר

1883

ועם ראש  -פינה ב -

4

ב 25 -

בנובמבר באותה

רון בהתיישבות היהודית בארץ  -ישראל ממארס
סוף שנת

. 1899

במסגרת תפקידו זה ניהל התכתבות

שוטפת עם הפקידות במושבות

פעמיים בשנה

;

1884

עד

;

ביקר בארץ פעם או

יצא לתורכיה מדי פעם לסדר אישורי

בעלות ורשיונות בנייה  .לקראת צאתו לגמלאות עם

1892

היה מפקח על בתי  -הספר בארגנטינה של יק " א  .מדצמבר
1897

1882

שנה .

מנהל תושב ראשון של פתח  -תקווה ממארס עד מאי

שוב

ו ו.

נשטי ( רומניה )  .עלה כרווק באוגוסט

והיה ממייסדי

חזר לפריס  ,ושימש שם ממונה הראשי על פעולות הבא -

 . 9חיים דוד  -בפקידות משנת  . 1887נולד בטטואן
( מרוקו ) בשנת  . 1864התחנך בפריס ( בסמינר כי " ח ו )  .הגיע
ארצה במארס  1882כמורה במקווה  -ישראל ; היה אחראי
על הגפן משנת  1885וסגן המנהל וממלא מקומו של הירש

; 1887

רוטנברג ראובן  -בפקידות  . 1899 - 1883יליד מוי -

גוסט

 . 1888 - 1884יליד וינצהיים ( אלזס )  .היה מורה
( ) מנהל  -תושב ראשון בזכרון  -יעקב מינואר
נובמבר

שביט

. 96

, 1888

הגורמים לפיטוריו .

ראה  :יודילוביץ  ,עמ ' . 442

היקב משנת  . 1893סגן מנהל זכרון  -יעקב מאפריל

ועם הבארון והיה נוח למתיישבים .
ועמיתיו  ,עמ '

שוק  .גן  -חיות

ונמל ) .

שנראו כמטורפות והיו כנראה אחד

עד אפריל  . 1886מנהל ראש  -פינה מאפריל

עד אוקטובר

1886

רוטשילד .

שהיו לו לעסקי

המרד בעקרון בשנת . 1893
התפטר בשנת , 1894
ראה

אישיים אינם ידועים  .מלבד ידיעות על קשרים רחוקים

( ' ) מנהל ראשון  -לציון מאוגוסט עד ספטמבר  . 1885בעל
כורכניות רברת  -מעוף בתחרם הבנייה והפיתוח ( בין השאר

ועזב לצרפת ומשם למכסיקו .

 :אליאב  ,ב  ,עמ ' ; 409

. 10

ליאון

( מסו ] ) מ ' -

בפקידות בשנת  . 1885פרטים

,

יודילוביץ  ,עמ ' . 443 - 442

יק " א ,

ולאחר

העברת המושבות מחסות הבארון לאחריות

יק " א

ב-

1

בינואר  . 1900הגיש לבארון את זכרונותיו על מעורבותו
במפעל ההתיישבות בארץ  -ישראל ( שפורסמו בעברית

כספר ) .
ראה

:

יצחק

שטארקמט ,

היה פעיל בענייני צדקה בפריס  ,עד מותו .
ביוגרפיה ( מאת ש '

שוורצפוקס ) ,

אצל שייד ,

עמ '

 ; 17 - 7תדהר  .א  ,עמ '  ; 207 - 206יודילוביץ  ,לפי מפתח
השמות ; אצ " מ 192/ 180 / 64 ,ג  .משלו  :שייד .

1 83

05

רן אהרנסון

ב.

גננים

עם קבוצה זאת נמנו עוזרי גננים  ,משגיחים וגננים ( מדריכים חקלאיים  ,בצרפתית  (Jardiniers :למיניהם  .בסך  -הכל
נמצאו פרטים על

מדריכים חקלאיים במושבות בשנות השמונים  ,מטעם הבארון .

38

אברמוביץ מרדכי  -בפקידות  . 1895 - 1885נולד

. 14

.

ביאסי ( רומניה ) בשנת  1872נפטר בראשון  -לציון בשנת
 . 1950קיבל חינוך מסורתי  .הועלה על  -ידי הוריו לירוש -

לים בשנת
. 1884

.

( )

, 1883

ועבר עם משפחתו לראשון  -לציון בשנת

; 1887 - 1885

עוזר גנן וגנן במושבה בשנים

התאבר בראשון  -לציון בשנת
הציבור במושבה .
ראה

; רן אהרנסון  ,סו9ו

יודילוביץ .

עמ '

; 430

. 1895 - 1887

, 1895

והיה מראשי עסקני

תדהר .

שביט

ב,

עמ '

; 666

ראה

:

י

' הרוזן ,

' חלוץ

 , 1970עמ ' ; 85 - 82

 . 15אהרנסון אהרן  -בפקידות  . 1897 - 1889נולד
ברומניה בשנת  1876ונהרג בתעלת לה  -מנש בשנת . 1919
הועלה לארץ כילד בדצמבר  1882על  -ידי הוריו  ,שהיו

. 18

בצוות של פוריי ( להלן

, ) 45

ומשנת

1892

היה

 . 1891סבל רבות מקדחת ומת

האגרונומים '  ,במערכה , ) 1972 ( 140

י ' שפירא  ,מאה שנה מקוה ישראל  ,תל  -אביב

ועמיתיו  ,עמ ' . 23

.

חריזמן ,

עמ '

עמ '  : 297 - 204תדהר  ,א ,

עמ '

 . 406ועוד .

אפלבאום ד ' מאיר  -בפקידות

. 1900 - 1888

נולד

בפוקשאני ( רומניה ) בשנת  , 1870נפטר בתל  -אביב בשנת
 . 1948עלה עם משפחת אביו  ,יצחק  -אהרן  ,בעל משק

חקלאי ברומניה וממייסדי זכרון  -יעקב  ,בדצמבר . 1882
( ')

( משגיח )

עוזר  -גנן

למד

בזכרון  -יעקב בשנים . 1889 - 1888

על  -חשבון הבארון בוורסאי בשנים

,

. 1891 - 1889

משגיח ראשי שם  .נשלח מטעם הבארון ללמוד בבית -

והשתלם במדרשה לגננות ברואיבה ( אלג ' יריה ) בתורת

הספר החקלאי בגריניון שבצרפת  ,ושהה שם מספטמבר

הכורמות והיין בשנת  . 1892 / 1893עוזר גנן לקוולאן ( להלן

עד אוגוסט  . 1896גנן במטולה מאוגוסט

1893

, 1897

1896

עד יולי

הסתכסך עם אבולעפיה ( אמרכל מטולה ) ועם אוסו -

ביצקי ( המנהל האזורי
בשחיתות  ,והתפטר .

מראש  -פינה ) ,

לאחר שהאשימם

הקים וניהל עם אחרים משנת

שמואל .

1900

חברותאגרו  -טכניות

;

בתקופת העלייה השנייה המשיך להיות פעיל

בפיתוח חקלאי  -התיישבותי בארץ  -ישראל כחוקר ( הת -

פרסם בגילוי ' אם

החיטה ' ) ,

מנהל תחנת הנסיונות בעת -

לית ומדריך  .נציג חברת עזרה בטיפול בבני  -יהורה משנת

 . 1903מראשי ' היישוב

החדש ' ;

היה מנהיג ארגון הריגול

ניל " י  ,וחבר המשלחת הציונית לוועידת השלום

ראה

:

א'

אהרנסון ' ,

בפריס .

לבנה  ,אהרן אהרנסון  ,האיש וזמנו  ,ירושלים

תשכ " ט  ,עמ ' ; 20 - 9

תדהר  ,ה  ,עמ '

קתדרה , ) 1977 ( 3 ,

; 2073

ש ' כץ  ' ,אהרן

עמ ' . 29 - 3

נ * ) שימש גנן עוזר בפתה  -תקווה בשנים 1898 - ) ? ( 1889
לפחות  .התמסר בעיקר לגידולי קפה ותה  :ערך נסיונות

ייבא גידולים
שסק
ראה

ובגפנים ,

בקני  -סוף ,

חדשים  ,כגון  :אבטיח

בבננות ובירקות

;

אמריקני וזן חדש של

מאלג ' יר .
. 732

 . 17אלחדף נסים בכור  -בפקידות  . 1897 - 1886נולד
ברודוס בשנת  , 1857נפטר בראש  -פינה בשנת . 1913
הועלה כילד לירושלים בשנת  . 1869היה מראשוני התל -
מידים במקווה  -ישראל בשנים  . 1872 - 1870השתלם
בצרפת בשנים

בראשון  -לציון בשנת

) 48

. 1900 - 1894

גנן

יק " א

בשנים

ובחורן בשנים תרס " ד  -תרס " ה  .תחומי עיסוקו החקלאיים

, 1875 - 1873

כולל התמחות בפרחים  .גנן

של הבארון אוסטינוב ביפו בשנים

. 1886 - 1876

:

),

נטיעות תות וג ' רניום בהיקף גדול  ,השבחת מטעי זיתים

וגפנים  ,ניסויים בתה  ,בשקדים ובאפרסקים .
התאכר

בפתח  -תקווה ,

היה יזם פרטי בחקלאות ( פרדס

בחריה  .חוות לימוד בלבנון  ,ממנהלי חברת פרדס

ביפו )

ובתעשייה .
ראה

 :תדהר  ,א  ,עמ ' ; 464

ג  ,עמ ' . 1535

 . 19אפשטיין יצחק ( בן  -נחום )  -בפקידות . 1902 - 1885
נולד בפינסק בשנת  , 1862נפטר בירושלים בשנת . ~ 943
אחיו של זלמן א ' ( ' שלמה האלקושי ' )  .למד בחדר ובבית -
ציון באמצעות קשריו עם ליליינבלום  ,ובסיועו נבחר
להיות בין  6המשתלמים שעלו ארצה על  -חשבון הבארון

באוגוסט . 1885
(י)

משתלם בחקלאות ופועל בזכרון  -יעקב מספטמבר
עד אוגוסט  . 1886משתלם ועוזר גנן בראש  -פינה

1885

מאוגוסט

1886

עד  . 1891בראש  -פינה עסק גם כמדידות

( השליש השני של אדמות ג ' עונה  ,בשנת
משמר  -הירדן ,

בשנת

) 1890

. 1889

ואדמות

ובהדרכת משתלמים מבני

האיכרים  .היה מורה ומנהל ' בית  -הספר בצפת  ,בשנים
, 1896 - 1891

 :תדהר  ,ב  ,עמ '

בעקרון

תרס " א  -תרס  -ג ,

מדרש וכן בבית  -ספר ריאלי ברוסיה  .היה מקורב לחובבי -

 . 16איכילוב יעקב  -בפקידות  ( 1898 - ) ? ( 1889ן )  .נולד
באלכסנדרובסק ( רוסיה ) בשנת  . 1873נפטר בפתח  -תקווה
בשנת  . 1943קיבל חינוך דתי וכללי ( לימודי שפות )  .עלה
עם הוריו לפתח  -תקווה בשנת . 1884

שונים בעצי הדר

. 1893

גנן בפתח  -תקווה בשנים

הדרים ( אתרוגים ותפוזים  -היה בעד גידול זן השמוטי

היה שותף ומנהל במפעלים התיישבותיים בחדרה ובגן -

164

התאכר ביסוד  -המעלה בה היה ממייסדי

 ; 133אליאב  ,ב ,

, 1889

אפשטיין ,

בשנת
' לינת צדק ' במושבה  .בשנת
מקדחת שחור  -השתן .
עמ ' ; 17

ממייסדי זכרון  -יעקב  .קיבל השכלה יסודית במושבה .
( ) עוזר גנן ( משגיח על הנטיעות ) בזכרון  -יעקב מספטמבר

1910

 , 1886ובנוסף שימש שם גם כאמרכל בשנים . 1889 - 1888
גנן בראשון  -לציון בשנת  . 1889גנן ביסוד  -המעלה מיולי
889ן עד  . 1897היה הראשון שגירל פרחים להפקת בושם .
1897

עוזר גנן ומשתלם בחקלאות בראשון  -לציון בשנים

:

( ')

גנן בפקידות הבארון רוטשילד בפתח  -תקווה משנת

במטולה ,

בשנים

, 1899 - 1896

ובראש  -פינה ,

בשנים . 1902 - 1899
בשנים שלאחר מכן השתלם בחינוך בשווייץ  ,היה מנהל
בית  -ספר כי " ח בסלוניקי בשנים  , 1914 - 1908ומשנת 1918
מורה

מנהל ,

מפקח ומרצה בארץ  .קידם את לימורי

העברית ופרסם חיבורים רבים בנושא חינוך ובלשנות .
היה ממייסדי ' ברית שלום ' .
ראה

:

ד'

תדהר  ,יצחק אפשטיין  ,ספריית

ראשונים  ,ח ,

מידע  :פקידי הברון רוטשילד
תל  -אביב הש " ג ; ספינק  ' ,תולדות
בפסיכולוגיה של הלשון והחינוך
תש " ז  ,עמ ' ; 435 - 434

י

' אפשטיין ' ,

העברי ,

.

ארינזון משה  -בפקידות
. 20
בקאלראש ( רומניה ) בשנת

מחקרים

ירושלים

. 822

תדהר  ,ב עמ '

 -העולם הראשונה .

1891 - 1889

, 1873

ה,

בשנים  . 1900 - 1892ייצר שימורי פירות ומרמלדות בסוף
שנות התשעים .
מנהל מושבות הדרום מטעם יק " א ביפו החל משנת . 1901
מפע ל

לפחות  .נולד

נפטר בשנת  . 1943עלה

ארצה עם הוריו  ,ממייסדי זכרון  -יעקב  ,בדצמבר
( ) עוזר גנן ( משגיח ) בזכרון  -יעקב משנת 1889

.

תדהר  ,ג  ,עמ '

ראה .
 . 25בריל דניאל ( דן )

 בפקידות  . 1900 - 1888נולד בבקאו( רומניה ) בשנת  , 1860נפטר בפריס בשנת  . 1930אחיו
הבכור של אברהם ( לעיל  . ) 24קיבל חינוך מסורתי וכללי -
משכילי  .עלה א~צזי עם הורי  ,ממייסדי זכרון  -יעקב ,
השתלם  .בחקלאות במסגרת הפקידות בזכרון  -יעקב
בשנת 1882
( )

. 1882

עד

1891

לפחות .
היה מראשי השומרים במושבה .
ראה  :תדהר  ,יב  ,עמ ' . 4099
ארמן

. 21

) ( Ermens

.

מסוף

ז ' ראר  -בפקידות . 1897 - 1888

עוזר

; 1885

גנן

( משגיח )

במושבה

עבד בהקמת גנים בוטניים בקהיר  ,והיה יועץ

כל

ליה

בשנים

זאת

. ) ? ( 1891 - 1888

גנן בראש  -פינה

בענייני כרמים בקשמיר .
( ' ) הועסק בשירות הבארון כגנן יועץ בפריס מסוף שנת

וביסוד  -המעלה בשנים
יעקב בשנת  . 1895גנן ראשי בראשון  -לציון מסוף

ישראל .מאפריל
בארץ -
כללי על
בביקורו
שנה ארצה
החקלאותמדי
בפריס והגיע
וכמפקח  .ישב
עד 1897

. 1900 - 1898

1887
1888

בשנים

 . 1 SBS - ) , ( 1887נשלח ללמוד חקלאות בצרפת  ,בוורסאי
במונפלייה  ,למד גידול תולעי  -משי בפאדובה שבאיט -

צרפתי נוצרי  ,בוגר בית  -הספר לגננות בוורסאי  .עבד
בצרפת  ,בעיריית פריס  ,עסק בהעתקת צמחים ובאקלומם
בסנגל ,

ה שוב במלחמת

. 1579

1894 - ) ? ( 1893

או

; 1895

גנן בזכרון -

,

98

1

גנן ואמרכל במטולה בשנים

1896

עד

התאבר

_

בדק את כדאיות ייצור היין

בנס ציונה בשנת  , 1897ושימש שם פקיד וגנן מטעם יק " א .
בראשית המאה עבר לפריס ועסק שם במסחר .

בארץ  ,ויעץ לגדל כאן זני גפן צרפתיים פשוטים  .אחר  -כך

ועמיתיו  ,עמ ' ; 107

הראשון ,

במאי  -אוגוסט

, 1888

בוסתנאי  ,י

הנחה המעבר ההמוני לגידול גפן מזן משובח בזכרון -

יעקב ובראשון  -לציון בעונת

. 1890

את תעשיית הבשמים ביסוד  -המעלה ועוד .
ראה

גולד ביאסי

בוקטשטרצבי  -הירוט  -בפקודות  . 1897 - 1887בן

.

.

תרמ  -ז  -תרמ " ט ( ? ) ;

בשנים

בראש  -פינה

) 32

עוזר גנן בראש  -פינה ובעין -

זיתים  ,עד שנת תרנ " ז .

ן

אהבים ')

ש " ןת

לסמירנה
ן
עזב

'

.

נפטר בעקרון בשנת

עם אביו  ,יעקב  ,שהתנחל

..
ק
1
( ) ע
ט
; גזן י ; נ רו
הפרדס שם
אחראי
בעקרון ,
 ; 1895גנן
על בעין
הבארון
מטעם
הראשון
- 1894הגנן
בשנים. 1893
/ 1894

: :

:

משנת . 1895

, -זיתים ,ה

התיישב בעקרון בה היה פעילי ציבור במסגרת ועד בית -

.

ן

שערורייה בפקידות ( חשד למעילה ופר -
ן
בעקבות חשיפת
אטמיר )
'
(

( רומניה )

בשנת

, 1866

1885

. 169

ממייסדי ראש  -פינה  ,ולמיילדת .
לדוד
ן
להלן
בחקלאות
( ) השתלם
ן
אצלן דהה ( ן
'
י

. 26

גולד משה  -הירש  -בפקידות

1895 - 1889

לפחות .

 . 1942עלה ארצה בשנת
מחניכי בית  -הספר החקלאי בזכרון  -יעקב
. 1887
היה
שנת
בעקרון .
מסוף

 :אהרנסון  ,עמ '  ; 228 - 226 , 121המליץ  , ) 1888 ( 28 ,גל '

. 22

, ) 1930 ( 27 ,

עמ '

. 34 - 31

ערך ניסויים בהשבחת

הגפן  ,בזריעת כותנה  .בהשקיה ובנטיעת עצי קפה  ,הקים

, 126 , 114

ראה

תדהר  ,א  ,עמ '

; 458 - 457

שביט

' כבתורכיה .

שם

ו

הספר
ראה :

המושבה . 1172.
תדהר  ,ג עמ '
תעד

מהל אחחת כרמים גדולה .
ראה

:

אהרנסת  ,עמ '

24ה

תלד
ן
ברונשטיין יהודה  -בפקידות . ) ? ( 1899 - 1888

. 23

רומניה ')  .אחיו של הסופר מבש " ן  .חניך בבית -
ן
ביאסי (
הספר החקלאי בזכרון  -יעקב מראשית תרמ " ח עד סוף

תרמ " ט .

.

( )

.

מאוגוסט 1888 ) ? (.

במושבה ואחראי על משתלות משנת

עד

1891

.

; 1891

ועד

גנן

ראה

'

. 28
מכתביו לאחיו מנחם ב ' ( מבש " ן)  ,כתבי  -יד בעברית .
. 4117

 . 1925אחיו של דן ( להלן  . ( zsעלה ארצה עם הוריו

ממלא מקום אמרכל זכרון  -יעקב בקיץ

, 1884

מורה לצרפתית במושבה בשנת  . 1886נשלח ללמוד תקל -
אות בצרפת  ,בוורסאי ובמונפלייה  ,בשנים . 1890 - 1888
עוזר גנן בפתח  -תקווה בשנים

ישראל ( לעיל

; 1892 - 1890

שכיר יק " א

'

, ) 27

איכר ממייסדי ראש  -פינה .

( משגיח )

. .

( ?)

. ) ? ( - 1887

בנו של

ומשתלם בחקלאות בראש  -פינה

בגליל . :התאכר בראש -
ן
כעובד במדידות

פינה .בשנת . 1919
.,

,

ממייסדי זכרון  -יעקב  ,בשנת . 1882
( י ) לפי כמה מקורותמילא תפקידיםזמנייםבפקידותהחל
: 1884

גולדנברג שמעל  -בפקידות

גנן .
1887
עיזר
משנת
( ')

. 1900 - )' 1886
'
בפקידות  '( 1884או
ו
 . 24בריל אברהם -
בבקאו  (.רומניה  ).בשנת  . 1866נפטר בתל  -אביב בשנת
1
נולד

בשנת

.

1899

לערך .
:

פינה היה ראש הוועד בתחילת  . 1884אביו של שמעון
להלן . ) 28
(ן י
( ) עתר גנן בראש  -פינה ומשגיח על הכשרת קרקע לכר -
מים שם  ,בשנת . 1889
הרוזן  ,עלי  -פי המפתח .
'
ראה :
'

יעקב
ו
בזכרון -
1
גנן
1
עוזר

אצ " מ ,

טלדנברג ישראל  --בפקידות משנת  . 1889עלה
. 27
ממץנשטי ( רוממה ) באופסט  , 1882כאחד ממייסדי ראער

גנן בעקרון

גראייבסקי יוסף  -בפקידות  1897 - 1890לפחות .
. 29
יליד ירושלים  .סיים לימודי חקלאות במקווה  -ישראל

בסוף . 1889
( י)

עוזר גנן בראשון  -לציון מינואר

. 1890

עוזר גנן בזכרון -

יעקב ובמסגרת תפקידו זה נטע אקליפטוסים
בשנת . 1897

בחדרה ,

עע

"

)

ך

רן אהרנסון

ס. 3

גראף

 -בפקידות  . ) ? ( - 1889יליד

יוסף  -שלמה

בקאת ? ) רומניה  .עלה בדצמבר  1882כנער  ,בן למייסד
זכרון  -יעקב צבי  -הירש ואח לפסח אלתר ( להלן . ) 31
( י ) עוזר גנן ( משגיח ) ומשתלם בחקלאות בזכרון  -יעקב

מיוני . 1889
. 31

הירביץ שמואל ( אבלי

. 35

.

חניך בבית  -הספר החקלאי ופועל בזכרון  -יעקב מספ -

(')

נולד
ן
 -בפקד -ות . ) ? .( - 1889

בזכרון  -יעקב בשנת
)
רומניה ') בשנת  ,' 1878נפטר
:
ביאסי (
 . 1933בנו של מייסד זכרון  -יעקב  ,הועלה ארצה בדצמבר

משנת

גראף

. 1882

.

( ) עוזר

גנן ( משגיח ) ומשתלם בזכרון  -יעקב מיוני  . 1889גנן
' ן

'

-

נולד במושה ( רוסיה ) בשנת  . 1864נפטר בראש  -פינה בשנת
 . 1923קיבל חינוך מסורתי  .היה פעיל בארגוני נועריהודי
ועלה לארץ בסוף . 1885
טמבר

אלתר
ן
פסח -

)

בפקידות . 1899 - 1887

עד

1887

תמיכתו
הועבר לגליל בעקבות ש  -פינה

. 1889

; גנן ואחראי על :הנטיעות במקום משנת
חקלאי בעין  -זיתים משנת . 1897
ן
מפקח
,
(

1889

; 1891 ; 1892

ההאכר בעזרת הפקידות בראש  -פינה בשנת
פעיל :ציבור שם .

, 1899

והיה

ביסוד  -המעלה בשנות התשעים .
ניסה להתאבר במקום  ,אך חלה בקדחת בשנת

. ) ? ( 1902

ויצא לארצות  -הברית  .חזר והתאבר בזכרון  -יעקב בשנת
, 1905

ראה

שם פתח מלון .

. 32

י

דהה

.

) ( Deshayes

ז ' יל- :

גנן בראש  -פינה מאפריל

1886

כך היה אחראי על יסוד  -המעלה

 . ) ? ( 1889חזר לצרפת בשנת
כשלון מקצועיו ) .

. 33

דיגור

ןבפקידות

. 1894 - 1886

) ( Dugourd

עד אפריל

ובתוך

: 1894

מאוגוסט ( ? ) 1887

עד יולי

( בעקבות פרשה של

1894

ז ' יסטן  -בפקידות. 1891 - 1882

הבארון  ,בשליחותו יצא מצרפת באוגוסט
מצרים  ,ןלמקווה  -ישראלן .
( ' ) גנן בראשון  -לציון מנובמבר 1882

, 1882

דרך
, 1883

יעקב
,
אמרכלן במושבה  .גנן ראשי בזכרון -
,
ובתוך כך היה
מנובמבר

ובמקביל לכך היה גנן

, 1891

ממונה לא תושב בראש  -פינה מנובמבר

1883

עד מאי

.

"

'

ספטמבר

1887

ן

'

 .עוזר גנן ביסוד  -המעלה מספטמבר

1887

עד ק ץ 888י ' גנן במושבה והממונה על המטעים מקיץ

ען :

888י

. 189

התאכר ביסוד  -המעלה .

. 37

יידנפלד מרדכי

ן

-

בפקידות  ( 1900 - ) ? ( 1487ו ) .

הועלה ממוינשטי ( רומניה )  .בם של יוסף  .ממייסדי ראש-
פ נה ' באוגוסט . 1882
 1886עד
( ) עוזר ג ( 11משגיח ) בראש  -פינה משנת 1887

,

גנן ואחראי על נטיעת הכרמים במושבה מסוף 1889
 ':י

( עד

המעלה בשנים . ) ? ( 1900 - ) ? ( 1894
י
גנן ביסוד -

. ) ? 1894

התאכר בעזרת הפקידות בראש  -פינה ( בשנת

1900

?).

ראה  .הריז ' 1עמ ' . 157

. 38

זימנבודהיוסף  -בפקידות

 . 1889 - 1887ילידצ ' נס -

. 1886
התפטר מטעמי בריאות  ,ויצא לצרפת לניתוח בספטמבר

בשנת . ) ? ( 1887
ל ) חניך

יודילוביץ  ,עמ '

: 438

מכתביו

 :אצ " מ ,

4 ] / 51נ .

ליב  -בפקידות
גרשון  -ן
הורביץ ( גורביץ )
. 34
 . 1899נולד בווילנה ( רוסיה ) בשנת , 1855

- 1887

נפטר בראשון -

לציון בשנת  . 1938קיבלהשכלהדתיתומשכילית ( לימודי
שפות וחקלאות )  .עלה ארצה עם  6משתלמים בספטמבר

. 1885
( ' ) השתלם אצל דיגור ( לעיל
1885

עד אוגוסט

דהה ( לעיל
גוסט

1887

) 32

: 1886

) 33

בזכרון  -יעקב מספטמבר

אחר כך משתלם ועוזר גנן אצל

בראש  -פינה  .עוזר גנן ביסוד  -המעלה מאו -

עד אוגוסט

; 1888

עזב את המושבה בעקבות

קטטה עם השכנים הערבים  .גנן בראשון  -לציון מאוגוסט
1888

)( 6

המשתלמים .

טוכוב ( פולין )  . 1870 ,עלה כנער עם משפחתו לזכרון  -יעקב

. 1891
ראה :

1

, 1860
6

נפטר בירושלים בשנת

. 1932

מספטמבר
מאוגוסט  1886עד
בזכרון  -יעקב
ופועל -פינה
בחקלאותובראש
, 1886
יולי י
ן
משתלם
 1885עד
)' (.

1 889

עד נובמבר

עד ספטמבר

הרוזן  ,עמ '

ראה תר זמז ' עמ ' . 219 - 212

צרפתי מצרי  .בוגר בית  -הספר לגננות בוורסאי  .עבד
בצרפת  ,בעיריית פריס  ,באלג ' יר ובמצרים  .גנן ראשון של

1883

. 36

עלה באלול תרמ  -ה עם

צרפתי נוצרי  .בוגר בית  -הספר לגננות בוורסאי  .עבד
בספרר  ,התמחה בכורמות .
( )

'

נולד בבריסק בשנת

. 2310

 :תדהר  ,ה  ,עמ '

ראה

תדהר  ,ו  ,עמ '

; 2595 - 2594

. 156 - 154

וורהפטיג  -אמיתי משה  -בפקידות . 1898 - 1886

עד סוף

, 1889

ובתוך כך גנן ואמרכל ראשון בקוס -

טינה

מספטמבר עד אוקטובר  . 1888גנן בפתח  -תקווה

מסוף

בקוסטינה בשנת

1889

עד

, 1890

לציון בשנת
בראשון  -ן
התיישב ז
1

.

, 1890

בראשון -

שנת
-

בית  -הספר החקלאי ופועל בזכרון  -יעקב מסוף

; 1887

גנן עוזר ( משגיח ) במושבה בחודשים אוגוסט -

אוקטובר . 1889
חלוצי שפיה  ,בה התאכר על  -ידי הפקידות
מ ה ע

. 1890

בשנת

ושימש מוכתר בשנות התשעים  .עם הפיכת

המושבה לכפר מער בתחילת תקופת
לעוב  ,ון עקב .

ראה

. 39

תדהר  .א .

:

,

חמד

בק

עמ '

המנדט .

עבר

. 91 - 90

-

בפקידות

בשנת

. 1889

ערבי

ארצישראלי .
( ')

גנן בזכרון  -יעקב בחודשים ינואר  -אוקטובר

, 1889

והיה

ממונה על שדות הפלחה .

ראה  :פנקסי החשבונות של זכרון  -יעקב  ,כתב  -יד בצרפ -
חית ,

אצ  .מ  ] 5 / 5960 .נ .

לל  -בפקידות

ל

, ) ? ( 1885

. 1889 - 1888

והיה שם פעילן ציבור

משנת
ישראל . 1884
במקווה  -בשנת
בבית  -הספר
לימודיו .למד
נולד בירושלים בשנת 1866

במסגרת בית  -העם  ,הספרייה והוועד וכן מנהל המשרד

ל  -חשבון כי " ח  ,בשנים

1896

.

המרכזי של חברת כרמל מזרחי .
ראה  :סמילנסקי  ,משפחת

האדמה ,

יודילוביץ

 ,עמ ' ; 487

א,

תדהר  .ב  .עמ ' . 1007

עמ '

; 200 - 192

ל

ל

. 1888 - 188
ק  1בתחילת שנת  . ( ? ) lsssגנן ואמרכל
( )
בקוסטינה מנובמבר  1888עד פברואר  . 1889גנן בראשון -

מירע  :פקידי הברון רוטשילד

לציון בחודשים פברואר  -אוקטובר  . 1889גנן מכרון -
יעקב ואחראי לענף המטעים שם מאוקטובר
ינואר( ו ) ; 1891

אחר כך יצא
. 41
(

.

עד יוני . 1891

לאמריקה .

נור  -בפקידות בשנת  . 1889ערבי
בזכרון  -יעקב

גנן

)

גנן ראשי במושבה

מינואר ( ? )

1889

עד

בחודשים

, 1889

.

אצ " מ 15 / 5960נ .

 . 42ניידרמן ישראל  -יהודה
לפחות  .יליד רומניה ( בראילה ? )  .הועלה לארץ על  -ידי
אביו  ,אריה  -ליב  .ממייסדי זכרון  -יעקב  ,בדמבר . 1882
( ' ) עוזר גנן ( משגיח ) בזכרון  -יעקב מספטמבר  1889ואילך .
1890 - 1889

 . 43סוקולוביץ דוד  -בפקידות  . ) ? ( 1891 - 1887נולד
בטבריה בשנת  , 1872ונפטרשם בשנת  . 1940בנו של פנחס
( להלן  . ) 79הגיע עם אביו המלמד לזכרון  -יעקב .
( ')

חניך בבית  -הספר החקלאי ופועל בזכרון  -יעקב מסוף

 ; 1887עוזר גנן ( משגיח ) במושבה מיוני  1889עד . ) ? ( 1891
התאבר בשפיה בעזרת הפקידות  .היה פלאח מצטיין
ומהראשונים שהגיעו לעצמאות כלכלית  .עבר למסחה
( כפר  -תבור )

ראה

:

בראשית המאה  .היה חבר בארגון ניל " י .

תדהר  .יב  ,עמ '

. 44

. 4107

נולד בבריסק ( ליטא  ,רוסיה ) בשנת

ומנהל עבודה בקוסטינה מאוקטובר

. 1863

1889

1888

עד

עד מארס

. 1896

; 1889

ייתכן ועבד

עות  ,במשתלות ובניסויים .

בות  .ממקימי ' ציוני  -ציון ' בראשון  -לציון בשנת . 1904
ראה  :תדהר  ,ג  ,עמ '  ; 1283 - 1281שביט ועמיתיו  ,עמ '
יודילוביץ  ,לפי מפתח ; זכרונותיו ראה  :בוסתנאי  ,א
: 389

פוריי

. 45

) ( Foray

מ  -מד .

פ '  -בפקידות

נוצרי  .בוגר בית  -הספר החקלאי

. 1892 - 1888

בוורסאי ,

.

צרפתי

שרכש נסיון

כיינן בצרפת .
( ) גנן אחראי לכרמים בזכרון  -יעקב מאוגוסט

1888

עד

מאי  . 1891גנן ראשי בראש  -פינה וביסוד  -המעלה ממאי

 1891עד  . 1892הכשיר כגפים בני אכרים רבים .
חזר לצרפת לאחר שבריאותו התערערה עקב מחלת
הקדחת .
ראה

. 46

:

אהרנסון  ,לפי המפתח .

כסקל יוסף  -בפקידות

גלץ ( רומניה ) .

1891 - 1889

הועלה ארצה בדצמבר

1882

לפחות  .יליד
עם משפחת

אביו  ,הרמן  ,ממייסרי זכרון  -יעקב וממנהיגיה  :אחיו של

פרץ ( להלן

) 47

משנת  1886עד ספטמבר  . 1888במסגרת תפקידו היה גם
מפקח על חניכי בית  -הספר החקלאי  .השתלם על  -חשבון
הבאררן בוררסאי מספטמבר

 888ו

עד

1890

( ?).

גנן בראש -

פינה מקיץ  ) ? ( 1890עד
התות במקום  .גנן ראשי בראש  -פינה מאפריל

והיה אחראי על נטיעות

, 1894

1894

עד

הבארוןכך היה
חשבון; בתוך
יולי 1897
צימוקים -המעלה והשתלם
?  aביסוד
בתעשיית
על -
~
בספרד ( . ) ? 1896
התפטר והתאבר בשרת הבארון בפתח  -תקווה ביולי
; 1897

ראה

:

היה פרדסן
תדהר  ,ג ,

מצטיין .

עמ ' ; 1470 , 1055

שביט ועמיתיו  ,עמ '

זכרונות פסקל  ,כתב  -יד בצרפתית

. 48

קוולאן

) ( Cavelan

,

107

.

אצ " מ 111 / 211 / 1 - 2

פ " נ  -בפקידות . 1896 - 1883

וחיאל מיכל
פוחצ ' בסקי 1895 ,

צרפתי נוצרי  .בוגר בית  -הספר לגננות בוורסאי  ,והתמחה
, 1896 - 1883

ובמסגרת

נפטר

בשנת  1896התאבר בראשון  -לציון בעזרת הפקידות  .היה
פעיל בבית  -הספר של חובבי  -ציון ביפו ובבית העם ברחו -

( תרפ " ט ) ,

( ')

עוזר גנן

( משגיח )

ומשתלם בחקלאות  ,בזכרון  -יעקב

במושבות יהודה  .הואשם בחוסר ידע במטעים  ,וכן באי -

זמן  -מה במסגרת הפקידות כגנן במטולה  .התמחה בנטי -

גל ' ו  -לד ,

הועלה בדצמבר  1882עם משפחת אביו  .הרמן  .ממייסדי
זכרון  -יעקב וממנהיגיה .

זו היה האחראי על נטיעת הכרמים בה  ,ועל החקלאות

 1885ובראש  -פינה מאוגוסט  . 1886בתוך כך היה עוזר גנן
במשתלת הבארון ביסוד  -המעלה בשנת  . 1887עוזר גנן
בראשון  -לציון מדצמבר  1887עד אוקטובר  : 1888גנן

לז  -לח ,

בשנת

, 1871

נפטר בפתח  -תקורה בשנת

. 1947

1896 - 1885

משתלם בחקלאות ופועל בזכרון  -יעקב מספטמבר

גנן בראשון  -לציון ממארס

פסקל פרץ  -בפקידות  . 1897 - 1886נולד בגלץ

( ' ) גנן ראשי בראשון  -לציון בשנים

בראשון -לציון בשנת  . 1947קיבל חינוך מסורתי וכללי .
היה פעיל בתנועת חיבת  -ציון  .עלה ארצה באלול תרמ " ה
עם  6המשתלמים שנשלחו לראשון  -לציון .
( י)

1894

, ) ? ( 1897

בגידול פרחים

פוחצ ' בסקי מיכל יחיאל  -בפקידות

לפחות .

עד

שם היה

אחראי על מטעי הפרחים וזיקוק הבושם .

( רומניה )

אחראי על שרות הפאלחה בנזלה .
ראה  :פנקסי חשבונות של זכרון  -יעקב  ,כתב  -יד בצרפתית .

 -בפקידות

גנן ביסוד  -המעלה ממאי

. 47

מסוברין .

אפריל  -אוגוסט

( ' ) עוזר

גנן ( משגיח ) ומשתלם בחקלאות  ,מספטמבר . 1889

מוסריות ( שכרות ומעשי אהבהבים ) .
בשנת 1896
ראה  :יודילוביץ  ,לפי המפתח .

פרש  ,חזר לצרפת  ,ופתח משתלה בבריטון .

רובינשטיין משה ( מרדכי

. 49

?)

הנחק

בפקידות

-

לפחות  .חניך בבית  -הספר החקלאי ופועל

1894 - 1887

בזכרון  -יעקב בשנים
( ' ) עוזר גנן בראשון  -לציון בשנים

1888 - ) ? ( 1887

לפחות .

( ובתוך כך

1894 - ) ? ( 1890

עובד ומשתלם ביקב ? )  .מנהל היקב של ראש  -פינה משנת

. 1894
 . 50שליט ( ליסמן ) אריה יום  -טוב  -בפקידות . ) ? ( - 1888
נולד בפוניבז ' ( ליטא ) בשנת  , 1870נפטר בפריס בשנת
 . 1937הועלה ארצה עם משפחת אביו  ,ממייסדי ראשון -
לציון  .למד במקווה  -ישראל מאוקטובר

. 1885

1882

עד אפריל

השתלם בחקלאות במונפלייה בשנים

.

) ( ) ? ( 1888

- 1886

גנן נודד בין פתח  -תקווה  ,זכרון  -יעקב ויסוד -

,

המעלה בשנים  ; 1896 1897 - ) ? ( 1888נשלח על  -ידי הבא -
רון להודו להשתלמות בגידול תה ( בשנת  . ) ? 1894עבד
בייבוש ביצות חדרה כפקיד  -גנן מטעם הברון  ,בשנת . 1897
פקיד יק " א בתחילת המאה העשרים  .אחר כך התפטר
ויצא לפריס .
ראה  :סמילנסקי  ,משפחת האדמה  .ב  ,עמ ' . 16 - 15
תמשיס מאיר  -בפקידות
. 51
רומניה ( יאסי ? )  .הועלה ארצה בדצמבר

1890 - 1889

לפחות  .יליד
; 1882

אביו

מתתיהו היה ממייסדי זכרון  -יעקב  ,ושימש באמצע שנות

השמונים מוכתר המושבה .
( י ) עוזר גנן ( משגיח ) ומשתלם בזכרון  -יעקב מיוני
1890

לפחות

1889

עד

1 67

רן אהרנסון

27אר עובדי המשק

ג.

בקבוצה זאת נכללים פרטים על

14

 ,יינן וכימאי  -שהועסקו

עובדים  -מכונאים  ,נגרים  ,בנאים  ,מודדים  ,מנהלי עבודה

במושבות בשנות השמונים כשכירים במסגרת פקידות הבארון .

 . 52אייזנברג אהרן  -בפקידות . ) ? ( 1890 - ) ? ( 1886
בפינסק בשנת  . 1863נפטר ברחובות בשנת . 1931

נולד

( )

.

עסק

יונק ? ) . 1891

בלימודי דת  ,והיה עסקן  -מטיף לחיבת  -ציון בליטא  .עלה
לארץ בכסלו תרמ " ה  ,ועבד בתחילה בראשון  -לציון
כפועל חקלאי אצל כורמי עיון  -קרא .

) בנאי  -סתת בפקידות
 ; 1890היה מבוני בניין בית  -הכנסת

אורוות

;

ראה

:

אגודת נטעים  ,ההתארגנות הראשונה

עבר הדני  ,אהרן אייזנברג  :כתביו ותקופתו
תל  -אביב תש " ז ; סמילנסקי  ,נס  -ציונה  ,עמ '

תדהר ,

; 27 - 25

ב,

עמ '

; 582

אליאב  ,ב  .עמ '

; 405

בולקין  -גרינברג דוד  -אלחנן

שביט

 -בפקידות

. 53
 . 1890נולד בביאליסטוק בשנת
בשנת  . 1905קיבל חיתך תורני  .היה יצרן וסוחר של
אריגים בביאליסטוק  .בתרמ " ג עלה לפתח  -תקווה  ,והקים
בית  -מלאכהלאריגים ביהוד ; בין השאר  ,ארגלפיהזמנת
הבארון  ,משנת תרמ " ז  ,טליתות ועבאיות ערביות .
הפסיק את עבודתו שם לאחר תאונה וקיבל פיצויים .
ן
ן
. 761
וחריזמן  .עמ ' רנב  -רנד ; תדהר  ,ב  ,עמ '
ראה  :יערי
( ברוטנר )

-

' דוקטור ' ) .
( ')

משנת

1891

ן

ו 3 . ) ? ( 1894 -שם ראשון
1891

ביסוד  -המעלה

.

1888

( ) בנאי בראשון  -לציון לסרוגין  -משנת
הפקידות
שנת  ( 1893השתתף בבניית בית
אחרים ,

לפחות עד

החדש ) ,

כז

כמו

ובתוך

בניית

,

ק

ר ; קוןהח ' אןבחדרה (  , ) 1891ברחו -

שנס  -ציונה .

בו

תדהר א  ,עמ ' . 372

ליבמן

. 59

בפקידות . 1896 - 1884
מרדכי

( מרקוס )

-

, 185 ~ 1858

נפטר

נולד בגורקי ( מוהילב  ,רוסיה ) בשנת חינוך כללי גבוה
בראשון  -לציון בשנת . 1895 / 1896
קיבל עבד במקצוע זה
.
 ציון בשניםוהוסמך כמודד ושמאי בשנת 1876
מטעם חובבי  -ציון
בפברואר 1884
- 1881
ליפוחובבי
באגודת
עלה שם חבר
. 1884והיה
בחרקוב .
,

8ד את אדמות גדרה  .התגורר ביהוד  ,ומשנת

1886

-

בראשון  -לציון  .מודד מטעם הבארון בשנים

1888 - 1884

פתח  -תקוה ,

ראש  -פינה

:

זכרון  -יעקב ,

_

סל המעלה .
( )

'

מורה ומנהל בבית  -הספר בראשון  -לציון מסוף

אמצע( ,

וערך נסיונות בזיקוק ורדים

)

1888

1886

מפקח על בתי  -הספר של הבארון

לבושם  .כימאי ביקב מברון  -יעקב בשנת . 1894
בסוף אותה שנה או בשנת  1895עזב לפריס .

יושב  -ראש אסיפת המורים בשנים תרנ " ב  -תרנ " ו  .פרסם

 . 55גולדשטיין יצחק  -בפקידות  . 1890 - 1886נולד
בקמיניץ ( ליטא  ,רוסיה )  ,נפטר בתל  -אביב  .עבד בבניין

ספרים ומאמרים רבים .
ראה י  ,לובמן  -חביב ( עורך )  ,מרדכי לובמן  :האיש
תל אביב תשכ " ח ; יודילוביץ  ,עמ '  ; 226 - 225תדהר ,

ביהמה  ,בשנים

ן

מצעירותו  .עלה באמצע שנות השמונים ליפו .

.

( )

. 1896 - 1888

ופעלו .

_

עמ  . 432 ,דרויאנוב ולסקוב

 ,א  ,עמ '

בנאי בפקידות ראשון  -לציון ובמושבות יהודה בשנים

א,

. 589

בפקידות. ) ? ( 1890 - ) ? ( 1884

. 60

. 1890 - 188

168

, 1893 - 1888

ואחר כך עבר לנס

במושבות שונות

מנהל העבודה הראשון ביקב בראשון  -לציון בשנים
עד י ? יי -

1893 - 1888

 . 58טפר חיים -
של אברהם אבא ( לעיל . ) 57
בסמיטיץ בשנת  . 1864בנו
ישב ברמלה בשנים
עלה בשנת  1888לירושלים;-ציונה .

בפקידות  . ) ? ( 1895 - 1890יליד

רומניה  .קיבל הכשרה מקצועית בכימיה ( כונה לעתים

 ( 1891 - 1890ן )

; 785

סמילנסקי .

נס  -ציונה  ,עמ '

. 45

לפחות  .נולד

- 1889

נפטר בירושלים

טכנאי ביקב בראשון  -לציון בשנים תרמ " ט  -תר " ס .

. 54

.

תדהר  ,ב עמ '

ה קב

. 1834

בר1צ ' ינר

))

בעת -ו יושב

כך עבד מטעם הפקידות גם במקומות

ועמיתיו  .עמ ' . 39 - 38

ף)

בנא  ,בראשון  -לציון בשנים
מלה

, ) ? ( 1891 - 1888

בפקידות

כנסה בזכרון  -יעקב ועוד .
א'

.

) 58

ומשפחתו

 . 1888התיישב ברמלה באותה שנה .

'
ר ה

של בני היישוב החדש ( ' הכנסייה הארצישראלית ' ) שהת -

המדינית ,

, 1842

נפטר בנס  -ציונה

בשנת  . 1915בנאי  .עלה עם בנו חיים ( להלן
לירושלים בשנת

ממקימי הקרן הקיימת באב תרמ " ט ; חבר באגודת בני
משה  .היה ממייסדי רחובות בראשית  1890וממייסדי
נס  -ציונה בסוף אותה שנה  .מהבולטים בפעילי ' היישוב
החדש ' ומראשי המוסדות ברחובות  ,הוועד הפועל של

חובבי  -ציון

טפר אברהם  -אבא  -בפקידות  . ) ? ( 1891 - 1888נולד

57מיטיץ ( גרודנה  ,רוסיה ) בשנת

הבארון  ' ,בית המשק ' ועוד .

ביפו .

ן
לצרפת .
בריאות וחזר

חלה בקדחת  ,התפטר מטעמי
שייד  .עמ ' . 206 - 205
ראה  :יודילוביץ  ,עמ ' ; 482

- ) ? ( 1886

במושבה ,

1890

מנהל ראשון של יקב

57

ראשון  -לציון בשנים

י

ראשון  -לציון מקיץ

עד

רפאל) -הלל
בשנת. 1848-
לפקוביץ רוסיה
(

נפטר בירושליםבשנת

בנאי וקבלן ברחובות בשנים  . 1897 - 1890אחר כך עבר

נולד בסלונים

ליפו ועבד שם כקבלן ( וכן בנווה  -צדק  ,בנווה  -שלום ,

 . 1908קיבל חינוך מסורתי  .לעקרון .

במחנה יוסף ובאחוזת -בית) .
ראה  :תדהר  ,ב  .עמ ' . 619

עם משפחתו בשנת  -1884לציון בשנים . 1890 - 1884 / 1885

היה קבלן בניין בסלונים  .עלה

( ) בנאי בעקרוז ובראשון
היה ממקימי היקב בראשון  -לציון .
לרחובות  ,והתנחל במושבה ככורם בשנת

. 56

דיפ1אי

) ( Dllplly

-

בפקידות  . 1891 - 1890צרפתי

נוצרי  .יליד בורדו  .בן למשפחת כורמים ותיקה  .מתואר
כבעל ידע תאורטי ונסיון רב ממקומות שונים בעולם .

עבר מעקרון
90שו .
ראה  :תדהר  ,ח  ,עמ '

.
3118

מידע  :פקידי הברון רוטשילד

 . 61מילר גחם  -בפקידות . 1900 - ) ? ( 1890
בקובנה בשנת  , 1858נפטר בחיפה בשנת . 1943
מכונאי ראשי בראשון  -לציון בשנים

( ')

1889

נולד

ראה

ראה

:

. 517

התאבר בפתח  -תקווה בשנת

, 1894

הספר

. 63

1883

ביקב ראשון  -לציון בשנים

ד.

1886

לבית -

תר " ן .

, 5-3

, 112

; 127 - 126 , 124 - 122

 . 66אבולעפיה שלמה  -בפקידות  . ) ? ( 1895 - 1886נולד
בביירות בשנת  , 1865נפטר ביפו בשנת  . 1909קיבל חינוך
(מסורתי  .נכנס לפקידות בהמלצת
מורה

1895 - 1886

לצרפתית

וערבית

קרובו  ,נסים

בכר .
בשנים

בראשון  -לציון

(. ) ? 1890

בנה את הבית הראשון ברחובות בשנת  . 1890משנת

1895

מראשוני נווה  -צדק ;
השלטונות ; מראשי האגודה הציונית ברקאי  ,שהוקמה

בא  -כוח הערה היהודית ביפו כלפי

בשנת  ; 1902וממייסדי אחוזת  -בית בשנת . 1909
ראה  :תדהר  ,א  ,עמ '  ; 491שביט ועמיתיו  ,עמ ' . 12
ברלובהן  ' ,משפחת אבולעפיה ' ,

ז ' ענר

( עורך ) ,

י'

ספורי מש -

פחות  ,תל  -אביב  , 1990עמ ' . 15 - 14
 . 67נאק  -בפקידות . 1890 - 1889
( ) מורה לעברית בזכרון  -יעקב מסיוון
( אין פרטים נוספים ) .

.

תרמ " ט ער

תר " ן .

תדהר  ,יג  ,עמ ' . 4372

:

גארד אברהם -

בפקידות . ) ? ( 1886 - 1884

התאבר

בראשון  -לציון בתרמ " ג  ,לאחר שרכש את נחלת

ז"ר

לבונטין .

.

( )

מורה לחומש

ורש " י

בראשון  -לציון בשנים תרמ " ה -

תרמ " ו .
ראה  :זכרונות יואל פריימן ( כתב  -יד ,
 ; 4192 / ( 39יורילוביץ  ,עמ ' . 96

עברית )  ,אצ " מ ,

יחד הם מונים

גרזובסקי

. 69

33

איש ששימשו עובדי הוראה בפקידות

יהודה  -בפקידות

( גור )

נולד בפינסק ( ליטא  ,רוסיה ) בשנת

, 1862

892 - 1887ד .

נפטר בתל  -אביב

בשנת  . 1950קיבל השכלה מסורתית בישיבת וולח ' ין .
היה פעיל באגודת חובבי  -ציון בווילנה .
( ')

היה מורה לערבית בבתי  -הספר של כי  -ח ועזרה ביפו  .היה

. 68

עד אוקטובר ( ? ) . 7889

( ' ) התנחל בזכרון  -יעקב ועבד ( לפרקיםו ) כמודד מתחילת

עובדי חינוך

כמורים שימשו גם פקידים מס '

ראה

, 1893

וייבוש

 . 65קאנט1ר שלמה  -קלמן  -בפקידות . ) ? ( 1889 - 1886
נולד ברוסיה ( קובנה ? )  ,נפטר בזכרון  -יעקב בשנת . 1899
מהנדס .
חניך בבית  -הספר החקלאי ופועל בזכרון  -יעקב מספטמבר

. 1882

')

) ? ( 1890

עד

1897

בראשית המאה העשרים .

בחפירת בארות מספ -

שהתפתחה

ופועל

1887

למחטבה בעיסוקים שונים ובעיקר במדידת קרקעות  .בין
השאר  ,היה המודד הראשי של יק " א בגליל התחתון

לים בשנת
בית  -הספר כי " ח בירושלים ובוגר מקווה  -ישראל ( שבו
למד בשנים  . ) ? 1877 - 1874השתלם בצרפת  -מטעם

עד  . 1889מכונאי ראשי
. 1904 - 1889
פתח ביפו  ,בשנת  . 1904מסגרייה ,
חרושת מכני

החקלאי

בזכרון  -יעקב מסוף

עד

ביצות טנטורה בשנת . 7895
יסד את מכבי  -האש בזכרון  -יעקב בשנת  . 1897התנחל
בעזרת הפקידות בזכרון  -יעקב  ,אך הרבה לעבוד מחוץ

נולד בירוש -

כי " ח ועל  -חשבון הבארון
טמבר ( ? ) עד דצמבר ( ? )
( ' ) אחראי על חפירת הבארות בפקידות מינואר ( ? )

נפטר בזכרון  -יעקב

בניית היקב ובית הפקידות החדש בשנת

נפטר שם בשנת  . 1915היה תלמיד

-

, 1870

( ' ) מנהל עבודה בזכרון  -יעקב משנת

תרט  -תרי ; תרהר  ,ב  ,עמ ' . 580

פאפו יעקב  -בפקידות

1897 - 1887

לפחות  ,ובמסגרת תפקידו אחראי על סלילת דרכים ,

והיה פעיל בהגנת

. 1900 - 1882

?)

בשנת

לפחות .

. ) ? ( 1890

המושבה .

, 1860

. 64

קאנטור אליהו  -בפקידות

נולד ברוסיה ( קובנה

וכפועל חקלאי בפתח  -תקווה  .התיישב ביהוד בשנת . 1883
( ' ) נגר הפקידות בראשון  -לציון בשנים . ) ? ( 1894 - 1885

ראה  :יערי

אביב

בשנת  . 1937בנו של שלמה קלמן ( להלן  . ) 65חניך בית -

 . 62נוביק דוד ליב  -בפקידות  . ) ? ( 1894 - 1885נולד
בפולין בשנת  , 1862נפטר בפתח  -תקווה בשנת  . 1925עלה
ארצה כנער בשנת  , 1878ועבד כנגר במקוה  -ישראל

וחריזמן  ,עמ '

:

, 1986

עמ ' 33ד

 ; 136 -תדהר  ,ב  ,עמ ' . 855 - 854

( - ) ? 1890

 . 1896מנהל סדנת היקב בזכרון  -יעקב .
תדהר  ,א  ,עמ '

ש ' אביצור  ,ממציאים ומאמצים  ,ירושלים ותל -

פועל ושומר בראשון  -לציון מאז עלה ארצה ביוני

1887

ואחר  -כך מורה לעברית במושבות .
מנהל

ביה " ס לבנות

בביירות

ביפו משנת  . 1893עבד בבנק אפ " ק

רביפו משנת . 1903

הנהגתם

ביפו .

איש

חבר באגודת בני  -משה ומזכיר

ציבור

שהרבה במיוחד

לפעול

בתהומי התרבות  .ממייסדי אסיפת המררים בתרנ " ב

חיבר ספרי לימוד רבים בעברית  ,ומילון

;

גדול .

ראה  :ד ' תדהר  ,י ' גרזובסקי  :איש הגבורות  ,תל  -אביב
תש " ב ; תדהר  ,א  ,עמ '  ; 224יורילוביץ  ,עמ '  ; 61 - 60י '
גרזובסקי  -גור  ,על סף מאה חדשה  ,תל  -אביב  , 1979עמ '
0ד  ( 15 -הקדמה מאת מ ' נאור ) .

גרינקר דינה  -בפקידות  . 1896 - ) ? ( 1887נולדה
ס. 7
בממל  ,נפטרה בצפת בשנת  . 1927אשתו של מיכל דור

( להלן

.

( )

. ) 71

מולה בפתח  -תקווה משנת

,

; 1895 1896

לימדה

שם

1887

מלאכות

לערך ועד שנת
( תפירה ,

אריגה )

לנערות .
עברה ליסוד  -המעלה עם בעלה שהתאבר ביוני
ועבדה במשק
ראה

:

חריזמן ,

ביתם .
עמ ' , 256

. 264

1896

1 69

רן אהרנסון

ריח  .עבד ביקבים ובחברת כרמל מזרחי משנת . 1903
ראה  :יודילוביץ  ,עמ '  ; 228 - 226תדהר  ,ב  ,עמ ' . 570

 . 71גרינקר מיכל דוד  -בפקידות  . 1896 - ) ? ( 1887נולד
בשקוד (ליטא  ,רוסיה ) בשנת . 1859
בשנת  . 1910קיבל חינוך מסורתי ( בוגר ישיבות טלז וסלו -

נפטר ביסוד  -המעלה

בודקה ) ,

והוסמך כשו " ב .

מקצועות יהדות .

;

.

לימד שם

 . 1896נפטר בעקבות תאונת עבודה בשדה .
ראה  :חריזמן  ,עמ ' , 266 - 256

( ' ) מורה בראש  -פינה משנת תרמס ואילך .

.

. 1888

מורה לעברית בזכרון  -יעקב מספטמבר

(י )

 . 79סוקולובוץ פנחס  -בפקידות  . 1888 - 1886נולד
בטבריה ( ו ) .
( ) לימד בזכרון  -יעקב  .בשנים תרמ " ו  -תרמ " ח  ,לימודי

והיה שם מנהל בית  -ספר לנערות  .נמנה
עד יוני

1888

. 1889
גר בנווה  -שלום בשנת

; 1890

לימד ברחובות בשנים

ראה

:

 . 73דרובין חנה  -בפקידות . 1899 - 1887נולדה בקובנה
( רוסיה )  .אשתו של הביל " ויי שהתאבר

.

ראה  :תדהר .

ב  ,עמ '

מסורתי
התיישב בשנת

לימדה שם תפירה

הסתכסך עם מנהל המושבה וורמסר ,

ממשתתפי אסיפת המורים בשנים תרנ " ב  -תרנ ו  .היה
פקיד יק " א בסגירה  ,סגן מנהל בנק אפ " ק ביפו ,

עסקן ,

מתווך קרקעות וחוקר בתחום ידיעת הארץ ולשונותיה .

ראה  :י
, 1938

תרמ " ז  -תרמ " ח .

פוטר ,

וגורש מן

.

. 1885

גדל והתחנך באלזס  ,בחוגים
;

לימד

. 76

הספר

. 224

.

( זכרון  -יעקב ) ;

, 1943

היד

עלה בדצמבר  1882לזמרין
חבר שה " ו ( ' שיבת החרש
מהביל  -ויים להשתלמות ועבודה מקצועית ) בירושלים
בשנת

1883

ץ )  .יצא ללימודים גבוהינ

בפריס בשנת . 1887 - ) ? ( 1886
( י ) מורה ומנהל בראשון  -לציון בשנים
170

; 1900 - 1888

תחילו

היה מורה לעברית ולמדעים לבנות  ,ואחר כך

בית  -הספר .

מנה ,

-

בפקידות  . 1900 - 1888בוגר בית -

בירושלים .

התיישב

בקפריסין

) ? 1882

בעזרת

לשמש מורה

כי " ח .

( ) מורה לצרפתית בעקרון ממאי  1888עד יונע ? ) . 1889
מורה לצרפתית בזכרון  -יעקב מקיץ  1889עד יוני . 1890
מנהל בית  -הספר בזכרון  -יעקב מיוני  1890עד . 1910
השתתף בחיבור ספרי לימוד בעברית בשנות התשעים .

והמסגר '  ,התארגנות של כמד

1884

בפקידות ( ו )  . 1889 -נולדה

וחזר לירושלים ( בשנת

בבית  -הספר

נפטר בראשון  -לציון בשנת

שהה בראשון  -לציון בשנת

כי " ח

אוליפנט ,

יודילוביץ דוד  -בפקידות . 1900 - 1888נולדביאסי

( רומניה )

ציפויין חיים -

. 83

התפטר בגלל מחלה  ,ועזב לפריס .

בשנת

קובץ מכתבי

רון בשנת  . 1885אשתו של בנימין פוקס מגדרה .
( י ) מודה לתפירה לבנות בעקרון עד פברואר  . 1889פוטרה
על  -ידי בלוך (לעיל  ) 6בראשית המרד של מתיישבי עקרון .

שם צרפתית ומדעים  ,ונחשב למנהל בית  -הספר .

, 1863

תדהר  ,ב  ,עמ '  . 829 - 827משלו

:

עמ '

פקס מינה
. 82
בטולצ ' ה ובולגריה )  .עלתה עם אביה  ,מרדכי ניימן  ,לעק -

מורה בראשון  -לציון בשנת הלימודים תרמ  -ה

ראה

סמילנסקי  ,משפחת האדמה  ,ב ,

( מינצע )

1ינצ1ויג שלמה ליאון  -בפקידות בשנת

 :יודילוביץ  ,עמ '

עמ '

; 300 - 299

מאה שנה  ,תל  -אביב

אליהו ספיר  ,יפו תרע " ג .

חרדיים  .הועלה כנער לירושלים בשנת . 1882
( )

' טריוואקס וא ' שטיינמן  ,ספר

; 121 - 118

המקום בעזרת שוטרים במארס . 1888
יצא לארצות  -הברית .
. 75

1887

בפתח  -תקווה .
899 - 1889

,

;

לימד ערבית

.

מורה בבית  -הספר בזכרון  -יעקב בשנים

נולד בפריס בשנת

ובישיבות )

ועברית .

. 648

. 1865

בשנת

ומשכילי ( לימודי שפות ) .

מורה בפתח  -תקווה בשנים

(י )

וממנהיגיה .

.

לערבית

( בחדר

 . 74הורן ליאופולד  -הירש  -בפקידות . 1888 - 1887
נולד בגלץ ( רומניה )  .ממחסדי זכרת  -יעקב בשנת , 1882
( )

בראש  -פינה .

החל

תרמ " ח

ספיר אליהו  -בפקידות  . 1899 - 1889נולד בירוש -
. 81
לים בשנת  , 1869נפטר ביפו בשנת  . 1911קיבל חינוך

בראשון  -לציון ,

יואל דרובין .
( ) מורה ( ראשונה ) בראשון  -לציון
ואומנויות לבנות בשנים . 1899 - 1887

מורה

?)

-

בפקידות משנת . 1888

שנות התשעים ? ) .

1432

;

. 80

סיטין ( דוד

(י)

חזר ליפו  ,והיה שם מלמד  ,דרשן  ,גבאי ועסקן ציבורי .
תדהר  ,ג  ,עמ '

קודש

ועברית .

לפחות  ( .עוזר גנן ביסוד  -המעלה שמת מקדחת  ,בראשית

עבר לחדרה  .ונשאר שם עד  . 1898אחר כך

; 1894 - 1891

;

משה אייזיק  -בפקידות  . ) ? ( - 1886נולד בצפת ( ? ) .

. 78

 . 72דיינארד מנחם  -דוד  -בפקידות  . 1889 - 1888נולד
בקורלנד ( פולין ) בשנת  , ) ? ( 1848נפטר ביפו בשנת . 1933
קיבל חינוך מסורתי  .עלה לירושלים בשנת  . 1883עבר
ליפו בשנת

לימד שם

חומש ותלמוד בנוסח המסורתי  .ביידיש .
ראה  :ד ' ניב ( עורך )  ,ראש פינה בת מאה שנה ( תרמ " ב -
תשמ " ב )  ,ראש  -פינה  , 1983עמ ' . 172 , 147

ן

עם ראשוני נווה  -צדק  ,שנוסדה בשנת

מורה בראש  -פינה בשנים תרמ " ד  -תרמ " ה

( )

פוטר והתאבר בעזרת הפקידות ביסוד  -המעלה ביוני

, 1887

מלמד

-

. 1885 - 1884

בצפת ( ו ) .

מורה בפתח  -תקווה בשנים תרמס  -תרנ " ו

(י)

. 77

ויידה

בפקידות

נולד

;

קוסמן מרים ( מרי ) מתילדה  -בפקידות

. 84
נולדה

;

!

:

בלט כיזם וכפעיל בתחומי החינוך והתרבות של הישוו
ז
החדש ; בין השאר היה מיוזמי אסיפת המורים ומזכירז
בשנים תרנ " ב  -תרנ " ו  ,וחיבר ספרי לימוד חשובים בעב

על  -ידי

ביאסי ( ? )

. ) ? ( - 1889

רומניה  .הועלתה ארצה בדצמבר

אביה  ,משה קופמן ,

1882

ממייסדי זכרון  -יעקב  .רכשה

השכלה כללית בפריס  ,כמשתלמת הראשונה על  -חשבון
הבארון ( בשנים תרמ " ח  -תרמ " ט ? ) .
(י)

מורה

ומנהלת בזכרון  -יעקב

מספטמבר

תחילה מורה לצרפתית לבנות  ,ומאפריל
בית  -הספר לבנות ומורה לכל המקצועות .

( ?)

1890

; 1889

מנהלת

מידע  :פקידי הברון רוטשילד
עוררה עליה ביקורת

. 85

רוזן

שרגא

רבה  ,ונודעה בשם

כייבל

בראשון  -לציון

בפקידות

-

( גליציה )

לפחות  .נולד בפשמישל

' מרי האיומה ' .

חזר לעבוד בפקידות  .שוחט ובודק ביסוד  -המעלה מסוף

שנת  . 1891אמרכל בעין  -זיתים בשנים
בתוך כך היה פעיל בצפת  -ממייסדי חברת תורה
ועבודה בשנת תרמ " ח ומחברי לשכת הגליל של בני -
1897 - 1895

1895 - ) ? ( 1889

בשנת

, 1854

נפטר

בשנת  . 1932קיבל חינוך מסורתי ומשכילי .
לבסרביה ,

שהה זמן  -מה באמריקה  ,חזר

.

ברית בשנת תרנ " ב  .המשיך לפעול כמנהל טחנה בצפת ,

ומשם עלה

אמרכל בזכרון  -יעקב  ,מורה בבית  -ספר  ,ולבסוף מנהל

כנספח לאחת ממשפחות מייסדי באר  -טוביה  ,בשנת

בית  -יתומים

. 1888
(*)

פרשות בהן היה מעורב .

רון בשנים תרנ " א  -תרנ " ב ( ? )  .מורה בראשון  -לציון בשנים

ראה  :סמילנסקי  ,משפחת האדמה  ,א ,

תרנ  -ב  -תרנ " ה לפחות .

דבר אסיפת המורים בשנים תרנ " ב  -תרנ " ו  :השתתף בפר -

א  ,עמ '

סום ספרי לימוד בעברית  .היה חבר ועד האגודות הציו -

. 87

. 1902

שוב ( ינקוביץ

. 86

)

( רומניה )

בשנת

885ד 1897 -

נפטר

, 1854

ומילה  .היה חוכר טחנות  -קמח  .משנת
מינואר

1874

1882

,

,

לימד

לפחות .

בחדר .

מורה בזכררן  -יעקב בשנים תרמ " ח  -תר " ן ( אין פרטים

(")

נוספים ) .

עסק ברכישת
1892

.

( )

משה דוד שוב ,

תורג ' מן ( ' מוגרבי ' ) אליאס  -בפקידות

. 89

אדמות גיא  -אוני כשליח של חובבי  -ציון בארץ  .ממייסדי
ראש  -פינה  .ומראשי המושבה .
( ' ) מנהל בית  -הספר בראש  -פינה בשנים תרמ " ו  -תר " ן .
התפטר וארגן את המושבה משמר  -הירדן  ,מסוף

:

שמרקין  -בפקידות . 1890 - 1888

. 88

פעיל באגו -

, 1890

שו " ב .

1884 1885

; 1884 1885

תדהר ,

ביידיש .

בירושלים בשנת  . 1938קיבל חינוך מסורתי  ,ולמר שחיטה
דות ליישוב

שטופר ברל  -בפקידות משנת

מלמד בראש  -פינה בשנת

(')

משה דוד  -בפקידות

ארץ  -ישראל .

; 77 - 76

עמ ' ; 91 - 75

הרוזן  ,עמ '  . 179 - 176וכן משלו

איש צפת .

ראה  :יודילוביץ  ,עמ ' . 452 - 451

לפחות  .נולד במוינשטי

בצפת ,

ושהה תקופות קצרות גם בגרמניה

ובארצות  -הברית  .הרבה לפרסם על תולדות היישוב ועל

מורה בבאר  -טרביה בשנים תרמ " ט ( ? )  -תר " ן  ,מורה בעק -

ניות בראשון  -לציון בשנת

לפחות .

- ) ? ( 1887

לפחות  .נולד בחיפה ( ? ) .

מורה בזכרון  -יעקב לערבית  ,משנת

1887

ער שנת

1892

לפחות .

אך

ראה  .סמסונוב

עמ '

206

עובדי רפואה

ה.

בקבוצה זו נכללו

22

רופאים ( מוסמכים ושאינם

מוסמכים ) ,

רוקחים וחובשים ומטפלות  .שהועסקו על  -ידי הבארון

במושבות בשנות השמונים .

אבו  -ציזר

. 90

( צזר )

-

בפקידות

. 1555 - 1883

איטלקי

.

קתולי  .לא הוסמך לעסוק ברפואה בעל בית  -קפה במצ -

רים ועובד במלון בחיפה ( ? )  .עבד
מרקחת של כי " ח

כ ' מרפא ' ואחראי בבית -

בחיפה .

ישראל בשנת תרל " ו  ,עבד כרוקח בירושלים בבית  -החו -

י

שייר
תרמ  -ה -
בשנים. 1855
בחיפה מיוני
בזכרון  -יעקב
מייסרי זמרין
הראשון
משפחות
מרפאכרופא
מינהו
)

.

תרמ ח .

 . 91אדלר יעקב ( אבו  -יוסף )  -בפקידות . 1894 - 1885
נולד בטבריה  .נפטר בזכרון  -יעקב בשנת  . 1894שימש
בבית -החולים רוטשילד בירושלים ' במשך שנים ארוכות ' .
תאו רוקח וחובש בחיפה ' במשך שלושים שנה ' .

.

רוקח בזכרון  -יעקב בשנים תרמ " ה  -תרנ " ד  .ממייסדי

( )

חברת ' הכנסת  -אורחים ' בשנת

. 7889

רפה  :ועיט  ,עמ ' ד02 - 10ו .

. 92

סוורימעטית --

. 1887 - ) ? ( 1885

( פרטים

אתתים איטם ידועימן
( ' ) רוקח עוזר לד  -ר בלירן בצפת עבור המושבות מטעם

איציק ( יצחק ) -
. 93
תורת הרוקחות מאביו .
( ')

ראה  :ניימן .

עמ '

הזהב ' ( עם א ' מויאל )  .היה מראשות נווה  -צדק .
( י ) רוקח בראשון  -לציון מאוקטובר  1888עד  , 1900ובמ -

, 96

. ) 102

ראה

 :תדהר ,

עמ '

. 127

ב.

עמ '

 ; ooשביט

ועמיתיו .

 . 95אקסלר
 . ) ? ( 1892נפטר בזכרון  -יעקב בשנת
( = וקסלר שלום

החקלאי

( ספטמבר

.

( )

-

?)

1886 ( 1885 - 1884

עמ '  : 51חיטין ,

בפקידות

. )? ( 1892

- 1887

מחניכי בית -

בזכרון  -יעקב מראשית שנת

תרמ " ח

. ) 1887

רוקח  -עוזר בזכרון  -יעקב מראשית שנת תרמ " ט .

מת במגפת קדחת שחור  -השתן ( כנראה בשנת . ) 1892
בלידן

ישעיהו

( יעקב

ד "ר

?) ,

-

בפקידות

 . 1900 - 1885נפטר בטבריה בשנת  . 1927יליד רוסיה  .גדל

בארצות  -הברית ולמד שם רפואה

?).

יעקב אדלר

הערביים .

. 96

בפקידות  . ) ? ( 1885 - 1884למד את

הרוקח הראשון של עקרון בשנים

. 102

לים משגב לדך  ,ואחר כך ביפו  ,בבית  -המרקחת ' כוכב

הספר

בפקידורנ

הבארון  ,לפני הורביץ ( להלן

 . 94אלכימייסטר מאיר  -בפקידות  . 1900 - 1888נולד
בלבוב בשנת  , 1854נפטר בתל  -אביב בשנת  . 1932קיבל
חינוך מסורתי  .והשתלם ברוקחות בגליציה  .עלה לארץ -

,

השתלם ב ' מחלות

טרופיות ' בפריס  ,שם פגש בבארון רוטשילד  ,והוא שלחו
ארצה כשכירו  .הגיע לצפת בשנת

1885

כרופא עיניים

171
( ע 1

7896

רן אהרנסון

וטיפל חינם בעניי העיר  .ביוני

1887

יה ) בשנת

הקים בצפת בחסות

הבארון  ,למרות התנגדות עזה של חלק מרבני

מסורתי ומשכילי ; סיים לימודי רפואה

הקהילה ,

בית  -ספר מודרני  ,אשר נוהל אחר כך על  -ידי אשתו .

.

.

הסולטאן ' ) .בראשון  -לציון מספטמבר
רופא  -תושב
רופא
'( )

פינה  ,וביקר בה אחת לשבוע  .עבר להתגורר בראש  -פינה
בשנת  . 1888אך לאחר כשנה חזר לצפת והמשיך להיות
רופא לא  -תושב בראש  -פינה עד שנת

; 1894

גם רופא המושבות יסוד  -המעלה

ומשמר  -הירדן ,

בתוך כך היה

ראה

ואף

וברכישה פרטית של אדמות בסגירה בשנת
לאיטליה ( פוטר בגלל אי  -סדרים כספיים

. 97

ראה

.

יה בלקינד

עבדה בראשון  -לציון

( )

( ?) .

נפטרה בתל  -אביב בשנת

גרו מאמצע

מ7

כ ' עוזרת לרופא ' מנובמבר 1882

ראה

למקוב  ,לפי המפתח

:

; 574 - 573

;

?) ,

1887

עד מארס

890ה

.

הרפא לאחר שחשף  .לדברז פרשת שחר

מיה

לתלמן בצפת .

( לעיל .

 ) 13בפריס ,

ונני" קזט כגיטרה  -121ופא .

עמ '

( לעיל

ד " ר  -בפקי -

)4

מיתאר

"

ועם

סייד ,

ובעקבו ז ז

פוטר .

ו

( (

עבד זמךמה בירושלים כרופא פרטי  .ואחר

1885

כך חזר לצרפת .
ראה

הגאון י  -א מפקטור מווילנה  .נשלח ארצה כרופא הבארון .
( ) רופא בזכרון  -יעקב מפברואר עד יולי  . 1888היה פעיל

:

זוסמן

. 104

.

ש"ד .

, 77

. 79

; 130

רוגל  .עמ '

שמואל  ,ד " ר --

הערה

, 178

.2

בפקידור(  . 1891 - 1888נולד

ברוסיה  ,וגדל בירושלים .

בתחומי הדת  ,הקים חברות ללימודי קודש  ,הסתכסך
בקנאותו עם המנהל וורמסר  .עודד את האיכרים למרוד

(')

רופא זכרון  -יעקב מאוגוסט

1888

עד מאי . 1891

בתקופתו הוחל בבניין בית  -החולים .

.

ותמך בהם ב ' מרד הארבעים ' שהתנהל בחודשים אפ -

ממייסדי חברת ' הכנסת  -אורחים ' בתחילת שנת תר " ן .
הוא הואשם בזלזול בחולים ובהזנחה רפואית  ,שהביאה

גורש בעזרת חיילים

לבסוף למות חניך מבית  -הספר החקלאי במושבה  ,ועל

ריל  -מאי . 1888
פוטר בטענה של הזנחה רפואית

,

רקע זה התפוטר .

תורכים ויצא לאמריקה .
ראה

 :סמסונוב  ,עמ '

; 169 - 150

חיטין

 ,עמ '

. 310 - 309

5סו .

 . 99גולדצו1יג יעקב  -מאיר ( יענקל אפטייקר
דות  . ) ? ( - 1888נולד בירושלים בשנת . 1857
בשנת  . 1934קיבל השכלה מסורתית ( בישיבת עץ  -חיים ) .
השתלם ברוקחות מעשית בבית  -מרקחת בירושלים  ,אך
)

-

שם ,

פוטרה לאחר שהואשמה בחוסר משמעת .
. 106

לא הוסמך רשמית .

.

( )

רוקח בעקרון  ,משנת

ראה

 :ניימן  ,עמ '

בשנת  . 1930קיבל חינוך מסורתי ומשכילי גבוה  -סיים
לרבנים בברלין ; למד באקדמיה בברלין וכן לימודי רפואה
בציריך  .היה רופא פרטי בפריס  .מתמחה ברפואת עיניים

בשנים  . 1888 - 1887נשלח על  -ידי הבארון ארצה .

. 101

ד ' ארבלה

(י)

) ( D 'Arbella

רופא תושב בראשון  -לציון מאוקטובר

( אמציסלבסקי

1888

עד

, 1900

ובמסגרת תפקידו זה היה גם רופא מושבות יהודה  .באסף

. 1888

. 102
-

)

, 1858

. 1900 - 1888

נפטר בירושלים

את לימודיו בישיבת מיר ואחר כך למד בבית  -המדרש

לכך

יצחק -

גרערי  ,ד " ר  -בפקידות  . 1888 - 1887נולד בפולטבה ( רוס

מזיא אהרן מאיר  ,ד " ר  -בפקידות

נולד במוהילב שברוסיה בשנת

טסו  .גורין  -בפקידות  . 1888 - ) ? ( 1886נולד ברוסיה .
בוגר לימודי רוקחות  ,רוקח בצבא הרוסי .
1885 / 1886

החולים ' )

בפתח  -תקווה משנת

) אחות ( ' משגחת על
 ) ? ( 1887עד יולי . 1888

( י ) רוקח בעקרון מאוקטובר . 1888
בשנות התשעים היה רוקח ממשלתי ברמלה ורוקח
בחדרה  .רוקח פרטי בנווה  -שלום בשנים . 1930 - 1900
ראה  :תדהר  ,ב  ,עמ ' . 883

עד אוקטובר

זילברמן  -בפקידות . 1888 - 1887

י

בפקי -

נפטר

1 72

ואילך .

מ ) רופא בראש  -פעה  ,בחרוטים ספטמבר  -דצמבר
ובאותה תקופה התמרר בצפת  .הסתכסך עם אמרי

מסורתי ומשכילי ( לימודי רפואה באוניברסיטאות ברלין
והיידלברג)  .השתייך לציבור החרדי והיה מקורב לרב

אהרן

עמ ' ; 145

ג ' גרא ,

884

דות בשנת  . 1888נולד בקובנה ( ליטא  .רוסיה )  .קיבל חינוך

מאיר מזיא

, 1982

עמ '

24

המבורג ( המטרור )
. 103
בזונת  . 1884יליד רוסיה  .בא לזט " ד

84

מלדברג יהודה  -אליקום ( יהויקים

. 98

ולמקוב ,

א.

? ),

ואחר

כך

' טמריהה ד " ר  --בפקידות

עד תחילת  . 1891לאחר תקופת נדודים

שביט ועמיתיו  ,עמ '

עמ '  ; 797שביט ועמיתיו .

תות  ,ועבר לשמש

ביפו  .חדרה  ,ירושלים וראשון  -לציון התנחלה עמ בעלה
סופית בחדרה .
דרויאמב

 :תדהר  ,ב ,

~
יטרתעל  -יי

עד  . 1885נישאה לישראל פיינברג  .והם עזבו לגדרה בה
1885

בלשן ,

2סו  .הנרביץ משה יוסף הלוי  -בפקידות . 1890 - 1887
יליד הארץ  .מראשי בית יהודה בצפת בשנת תרמ " ה .
( ' ) ' רוקח המושבות ' אצל ד " ר בלידן ( לעיל  ) 96בצפת

נולדה בלאהויסק בשנת
 . 1942אחותם של ישראל ושמשון בלקינד  .קיבלה חינוך
מסורתי ומודרני  -כללי עשיר  .עלתה ארצה כביל " ויית עם
אחיה שמשון ועם זאב דובנוב בספטמבר . 1882
, 1860

1888

בתוניסיה .

השתקע

רוגל  ,עמ ' . 183

בלקינד  -פיינברג פניה  -בפקידות

. 1890

עד

היסטוריון ומראשי המשכילים בירושלים  .עזב במפתיע

חמדת אבות  ,תל  -אביב

1885 - 1882

1888

שנת  . 1904היה מעורב בתוכניות התיישבות בשנת

וממייסדי קריית שמואל .
:

עד יוני

. 1888

מטעמי בריאות  .משנת  1902היה רופא הקהילה היהודית
בטבריה ורופא מושבות הגליל התחתון  ,תושב טבריה
שביט ועמיתיו  .עמ '

1887

רופא בבית  -החולים רוטשילד בירושלים מיולי

המשיך לטפל בחולי צפת ( במימון הבארון )  .התפטר

; 823

בפטרבורג  ,השת -

לם בפריס  ,ועבד באיטליה  ,במצרים ובזנזיבר ( שם היה

מאז בואו לצפת שימש בתפקיד רופא המושבה ראש -

( )

, 1847

נפטר בתוניסיה בשנת 0ו9ו  .קיבל חינוך

--

ערך

ביקורים

קבועים

ביפו

ובמקווה  -ישראל .

בתקופתו אורגן בראשון  -לציון צוות מרפאה גדול  ,ובמ -
קום נבנה בית  -חולים קטן .

מידע

היה פעיל ציבור במושבה  ,השתתף ביקרן הקיימת ' הרא -

בהקמת התזמורת  .ובייסוד בית העם  .בשנת

;

לימודי רפואה בלייפציג ובווינה  .הגיע ארצה כאחד

ועבד שם כרופא בבית  -החולים

ביקור חולים .
ראה

סלושק  .ד " ר אהרן מזיא ז  -ל  ,ירושלים תרצ " ה

יערי וחריזמן .
יודילוביץ  .עמ '
נורה

. 107

עמ ' תלג  -תמד

ב  ,עמ '

; תדהר ,

- 805

;

. 505 - 503

( 0 ) 8א ) ,

ד " ר  -בפקידות  . 1885 - 1884יליד

הארץ  ,ותושב צפת .

.

( )

רופא בראש  -פינה מדצמבר

1884

עד

אביב ( ? ) , 1885

אז

נפטר ( מזקנה ) .

.

ברוסיה נפטר במצרים  .היה אחד מששת

' העניים ' שהת -

נחלו בראשון  -לציון ביולי . 1882
( י)

רוקח ראשון בראשון  -לציון

מסוף ( ? ) 1882

עד אוקטובר

ובאותה תקופה טיפל גם בחולי פתח  -תקווה וגדרה .

, 1888

פרש ( בעקבות תאונה

ביל " ו

מחברי קבוצת
ישראל  .נשלח על  -ידי הבארון להשתלמות באוניברסיטת

 . 1883וכשחזר  ,בשנת . 1884

וינה בסוף שנת

התיישב ביפו .

ל ) רופא לא  -תושב בראשון  -לציון מיולי  1884עד יוני
ובמסגרת תפקידו זה היה רופא מושבות יהודה ,
1887

.

ועבד גם כרופא במקווה  -ישראל .

בראשית

?),

יצא

1889

לצרפת .

1886

.

ועבד בהתנדבות בבית  -החולים שלה  .ממייסדי

נווה  -צדק בשנת  . 1887פוטר ממשרתו בראשון  -לציון
לאחר שנחשד בתמיכה במורדים במקום  .עבר לירושלימר
ועבד שם כרופא פרטי בשנים

1890 - 1887

.

ובמקביל היה

רופא בחברון  .חזר ליפו כרופא עירוני בשנים . 1897 - 1890
ייסד את בית  -החולים ' שער ציון ' ועבד בו כרופא עד שנת

ואחר כך השתקע במצרים .

, 1900

ראה  :יודילוביץ  .עמ ' . 54

פרקטיקה פרטית  .יושב  -ראש אגודת בני  -משה ביפו משנת

שחדן ( שהאדן ) נ '  -בפקידות  . 1884 - 1883יליד

. 109

לבנון ( ביירות

? )  ,נפטר בצפת . 1885 ,

ערבי נוצרי  ,ששימש

מראשית שנות השמונים רופא ( לא  -מוסמך ? ) בצפת .
( ')

הרופא הראשון של ראש  -פינה מדצמבר

1883

ספטמבר  . 1884כרופא לא  -תושב המשיך לשבת

וביקר במושבה
העסקתו ושכרו

לפחות פעמיים

( 100

בשבוע .

עד

בצפת ,

פרטים על

פרנק לחודש ) עולים מההסכם שערך

' משמשים

ו.

בקבוצה זו נכללו

17

היה רופא

צבאי ונפטר מטיפוס .
ראה  :יודילוביץ ,

עמ '

ועמיתיה

. 112

אהרן

עמ  ; 483 ,תדהר  ,א  ,עמ 5 ,ךו 6 -וה

,

)

1894

עד שנת

1900

( לערך )

-

בפקידות . ) ? ( - ) ? ( 1884

תושב

חזן  ,בלן

הבארון .

.

.

בשנת  , 1883התמנה בהסכמת רבני ירושלים לרבה של
פתח  -תקווה .

 . 113אוסוביצקי שמחה  -בונים
 . 1889 - 1884נולד בקייב בשכת
בשנת  . 1889אביהם של יהושע ( לעיל  ) 3רבוריס ( לעיל . ) 2
רב  ,מחשובי החסידים בקייב  .פליט בברנדי אחרי פרעות
 . 1881בתחילת  1882עלה לארץ ושימש ' סרסר ומזכיר
הלוי

, 1824

-

בפקידרת

נפטר בזכרון  -יעקב

ראשון של ועד חלוצי יסוד המעלה ' ביפו .
( ' ) מורה ליהדות בראשון  -לציון בראשית שנת הלימודים
רב בעקרון מנובמבר

. 1884

אחר כך רב בזכרון -

יעקב .

י

 ,עמ ' ; 3614

וארשה תרמ " ה  ,עמ '

ז " ר לבונטין  ,לארץ

.

( )

משנת

1889

עד שנת

1900

שימש בתפקיד רב בפתח -

תקווה בשירות הבארון  -קיבל משכורת  ,דירה וצוות

תלמוד  ,ובאישור הרב מיפו  -כפוסק הלכה .

ראה

למקוב .

שביט

; 382 - 380

אנשים אשר עסקו בענייני דת ופולחן  -רבנים  ,שוחטים ובודקים  ,משגיחי  -כשרות ,

( * ) שר " ב בעקרון משכת משנת  1884לערך  .שימש גם מלמד

 :תדהר ,

גויס לבית  -חולים

הראשונה

: 95 - 94

, 1907

בקודש '

ירושלים .

תרמ " ה .

עד שנת

ובעל

ד " ר מנחם שטיין

 . 111שטרן אליהו  - -בפקידות 0 - 1890ס9ו  .איש צפת .
( רוקח בראש  -פימת ( ~ פברואר  1890עד עגוסט . 1894
רוקח  ' ,פקיד תברואה ומרפא שיניים ' בזכרון  -יעקב מאו -

ומוהל  .כולם שירתו במושבות בשנות השמונים במסגרת פקידות
מאיר

בפתח  -תקווה ,

במלחמת  -העולם

. 1893

גוסט

עם שייד בתחילת . 1884

אבותינו ,

עוזרים ( שמש  ,שוחט  ,מנקר וקצב ) .
המשיך בתפקידו זה גם מטעם יק " א עד . 1910
ראה  :יערי וחריזמן  ,עמ ' חי  .תלב ; תדהר  .א  .עמ '

. 115

. 185

אפשטיין אברהם  -בפקידות  ( . ) ? ( - 1884פרטים

אישיים אינם

ידועים ) .

י

ואילך .

) שו " ב בזכרון  -יעקב משנת 1884
גולדשטיין פסח  -בפקידות
. 116

1890 - 1888

מתלמידי בית  -הספר החקלאי בזכרון  -יעקב .
( ) חזן ומנצח על מקהלת זכרון  -יעקב בשנים

.

לפחות .

1890 - 1888

לפחות .

ראה  :חיטין  ,עמ ' . 313

. 144

 . 114אורלנסקי אהרן הכהן  -בפקידות . 1900 - ) ? ( 1 889
נולד בביאליסטוק בשנת , ~ 849
 . 1910חניך הישיבה בביאליסטוק  ,איש חובבי  -ציון ; קנה
חלקת אדמה בפתח  -תקווה בסוף  . 1882עם עלייתו ארצה ,

נפטר בפתח  -תקווה בשנת

]-

בקיץ

. 1883

ועבד כפועל במקווה -

היה פעיל ציבור ביפו ומראשי חברת עזרת ישראל בשנת

פוסיצלסקי צבי  -בפקידות  . 1888 - 1882נולד

6סו .

. 179

 . 110שטיין מנחם ( מרק )  ,ד " ר  -בפקידות . 1887 - ~ 884
נולד בביאליסטוק ( פולין הרוסית ) בשנת  . 1855נפטר
בירושלים בשנת  . 1916רכש השכלה כללית רחבה  ,כולל

שונה ( . ) 1889
 1901עבר לירושלים .
 :נ'

ראה

 :רוגל  ,עמ '

:

פקידי הברון רוטשילד

. 117

הירביץ

יצחק  -בפקידות

1711

. 1900 - ) ? ( 1884

נפטר

בירושלים בשנת . 1918

.

( )

ספרן שכיר בשירות הבארון ב ' בית הספרים לבני

ישראל ' ( ספרית בן  -יהודה ) בירושלים  ,בשנים

- ) ? ( 1884

רן אהרנטון

 . ) ? ( 1891מורה
בראשון  -לציון

בזכרון  -יעקב

בשנים

בשנים

תרנ " ו  -תרנ " ח

תרנ " ב  -תרנ " ד ,

בשנים

ובעקרון

תרתח  -תר " ס .

 . 118הכהן ( זילברמן ) יוסף  -אריה -
 . ) ? ( - 1886יליד מוינשטי ( רומניהג דודו של מ " ד שוב ( לעיל
 . ) 86עלה בשנת  1864ארצה עם בנו תודרוס  ' .דיין ומורה -

.

בצפת .

( ) רב לא  -תושב בראש  -פינה משנת  . 1886רב קבוע  ,דרשן
ומלמד בראש  -פינה ממארס  ( 1890והתיישב אז
במושבה ? ) .
 . 119הלוי יוסף  -בפקירות  . 1900 - 1889נולד בביא -
ליסטוק בשנת  , 1870נפטר בראשון  -לציון בשנת . 1949
של שתלי הלוי ( להלן  . ) 120קיבל חינוך מסורתי  .עלה

בם

גר ביפו  .הוסמך

כילד לירושלים בסוף
לרבנות .
( י ) משגיח כשרות ביקב בראשון  -לציון בשנים
, 1884

ומשנת

1886

. 120

1897 - 1887

( וידנבוים )

. 1949 - 1889

נפתלי הרץ  -צבי  -בפקידות
נפטר בשנת

, 1852

. 1902

מוסמך לרבנות  ,ונמנה עם החרדים  .עלה מביאליסטוק
1886

היה אב בית  -דין

רב המושבות מטעם הבארון משנת

 1887עדשנת1897

לירושלים בשנת

לציון ) ,

ומשנת

( עורך ) ,

ספר אבני זכרון  ,חוב '

י

'

ירושלים תרצ " א  ,מבוא  .תדהר  ,יא  ,עמ '

. 3794
יעבץ זאב  -בפקידות  . 1890 - 1888נולד בקולנו
. 124
( פולין ) בשנת  , 1847נפטר בלונדון בשנת  . 1924קיבל חינוך
מסורתי ומשכילי ( לימודי שפות )  ,היה סוחר  ,סופר ועי -
תונאי ידוע  ,וכן עסקן חובבי  -ציון  .עלה לירושלים באייר
תרמ " ן  ,ולאחר חודש השתקע ביהוד .

:

יולי ; 1890
 1888עד
) רב ומורה בזכרון  -יעקב מאוקטובר
משלו
לימודים
לימד עבר ת והיסטוריה על  -פי תוכנית
וכתב ד שנדפסו לאחר מכן  ,ממייסדי חברת הכנסת
אורעים בסיף  . 1889פוטר בעקבות סכסוך עם שייד ( לעיל ,

לאחר שנדחק מתפקידו כמנהל בית  -הספר .

:

גר ב רושל ם משנת

, 1890

חינוך ומאמרים  .בשנת

לפחות  .נולד בשנת
, 1884

( ראשת

) 13

פרסם מאמרים וספר .

הלוי
ן

ומאמרים שונים .
ראה  :פב " צ גראייבסקי

בפקידות

צדק '

התעניין בחינוך הנוער .

כתב קונקורדנציה תלמודית ,

הרבה לכתוב ולפרסם ספרי

1897

עזב לווילנה  .היה מראשוני

יעבץ ,.תל  -אביב תרצ " ד
ספרבטאונו
ועורך
עורך ) ,
, 1902
ארנסט (
ש ' בשנת
המזרחי ,
ראה :
א " ש הרשברג  ,ההד  ,ט ,

, ) 1934 ( 7

עמ ' טו  -לב

;

;

י ' קלויזנר ,

יוצרים ובונים  ,ירושלים תרפ " ו  ,עמ '  . 82 - 52ומשלו ראה
לקט מכתבי הרב זאב יעבץ  ,ירושלים תש " ג .

:

ביפו .
( ')

לפחות  ,ובתוך כך היה משגיח על הכשרות ביקב בראשון -

לציון בשנים . 1891 - 1889
פרסם כתבים דתיים .
ראה  :יודילוביץ  ,עמ ' , 383

. 121

. 385

המבורגר מאיר  -בפקידות

 ( 1 900 - 1887ן ) .

בפרסבורג ( צ ' כוסלובקיה ) בשנת  , 1836נפטר

בשנת . 1901
התיישב

בירושלים

קיבל חינוך מסורתי  .עלה ארצה בשנת

ביפו  ,ועבד שם בתור חלפן

יהודי ראשון  ,וכתב של

, 1856

.

( רומניה ) ,

נפטר ביפו בשנת  . 1911מוסמך לרבנות

( מפריס ,

. ) ? 1884

.

( )

רב ומורה בזכרון  -יעקב מדצמבר

1887

עד  . 1 888הדריך

וסוכן  -דואר מלונאי

היה מעסקני

תרומות ומעשרות  ,והקפיד מאוד על שמירת המסורת .
פוטר לאחר שהביע תמיכתו באיכרים המורדים .

העדה האשכנזית ומראשי חברת עזרת ישראל בשנת
תרמ " ז  ,והקהילה היהודית המאוחדת בשנת תר " ן  .כמו כן
שימש שו " ב ומוהל .
( ) מוהל ראשי במושבות הבארון בשנים . ) ? ( 190 % 1887
ראה  :המבורגר  ,חיים  ,שלשהעולמות  ,ירושליםתש " ו  ,א ,
עמ ' מא  -מז ; תדהר  ,ב  ,עמ ' . 734

עלה עם
ן
לציון בשנתנ  . 1907קיבלי חינוך מסורתי .
בראשון  -ל ז '

 . 122וינגר יעקב  -מרדכי  -בפקידות  . 1900 - 1888גולד
בחברון בשנת  , 1862נפטר בראשון  -לציון בשנת . 1928
קיבל חינוך מסורתי בישיבה בחברון  ,והוסמך לשו " ב

משפחתו ~בשנת  1880לחברון  ,ועבר אחר כך( ו ) לירושלים .
שו " ב ראשון בראשון  -לציון מיולי . 1883
( י) שו " ב מטעם הפקידות בראשון  -לציון מסוף  4586עד

.

בירושלים  .במשך  4שנים היה מחנך לילדי ששון בבומביי .
( ) שו " ב ומורה בראשון  -לציון מאוקטובר 1888

.

עד שנת

עקר ליפו  ,למד תורה וחי מפנסיה שקיבל מהבארון עד

מותו .
7

:

י:

ר

אוקטובר

כ ! רט ח מ  -טוביה  -בפקידות . 1888 - 1883

. 1888

בתוך כך היה גם מורה למקצועות היה -

דות ( משנה וגמרא ) בשנים תרמ " ג  -תרמ " ז  .בשנת

1889

ער -

 . 1900מורה למקצועות היהדות בבית  -הספר במושבה .

ערו על כשרות שחיטתו תלכן ? ) פרש .

התיישב בראשך  -לציון  .ממייסדי תלמוד  -תורה במקום

המשיך להתגורר בראשון  -לציון ועסק בלימוד תורה עד

ומנהלו
ראה

. 123
1 74

יליד גרץ
זכרון  -יעקב .
( ) בלז בזכרון  -יעקב מטעם הפקידות בשנת  1888לפחות .
 . 126כלק חיים  -בפקידות  . 1888 - 1887נולד במוינשטי
( ? )'

רומניה  .עלה בדצמבר

1882

כאחד ממייסדי

את האיכרים בענייני המצוות המעשיות  ,כגון הפרשת

ו ' המגיד ' .

' הלבנון '

נולד

. 125

ליטנר אלתר

בפקידות בשנת

1888

לפחות .

;

ראש חברת גומלי

חסד .

 :יודילוביץ  ,עמ ' ; 387 - 386

מותו .

תדהר  .ב ,

עמ '

. 598 - 597

חומה ברוך  -בפקידות  . ) ? ( - ) ? ( 1889נולד בליטא

חינוך
קיבל, 1858
בשנת ? ) / 1859.
( 1920

,1930
מלונדון
בשנת
לציוןבן רב
בראשון  -היה
מסורתי וכללי
נפטר

.

ראה

.

 ; 100 - 98סמילנסקי ,
עמ '
יודילוביץ
ב  ,עמ '  ; 200 - 198תדהר  ,י  ,עמ ' . 3 ~ 29

:

האדמה

משפחת

'

איש
כשוחט
. 1888
בירושלים
בפקידות ( ? ) -
 והוסמךמסורתי ,
ישעיהו
חינוך
קיבל( ? )
שו " ב
ירושלים .
. 128

הוא עצמו שימש ברבנות בשיקגו .
( ) רב ומורה בעקרון בשנים תר " ן  -תרנ " ב ( ? )  .ממשתתפי

ובודק .
( ) שו " ב בזכרון  -יעקב עד שנת

אסיפת המורים  .עסק זמן  -מה ברבנות ובהוראה בירוש -

האמרכל ופוטר  .אחר כך הוחזר לעבודתו ופוטר שוב ביולי

.

לים  ,ואחר כך שוב במסגרת

הפקידות ,

בראשון  -לציון .

.

, 1888

. 1888

בטענה שרמתו המקצועית ירודה .

הסתכסך עם

מידע  :פקידי הברון רוטשילד

שאר עובדי קהילה

ז.

בקבוצה זו רוכזו שומרים ופרשים ( ' חיילים

') ,

להתיישבות  .סך  -הכל ידועים פרטים על

אופה  .רכבים ושדתית למיניהם  .שעבדו במסגרת הפקידות בעשור הראשון

15

איש בקבוצה זו .

 . 135מאלח ( סלק ? ) מוחמד  -בפקידות . 1890 - ) ? ( 1889
ערבי ארצישראלי ( ממשפחת אס  -סאלח בסובארין ? )  .לי -

 . 129בוקסר אהרן  -בפקידות  . 1896 - 1884נולד בקי -
שינוב בשנת  . 1850נפטר בנס  -ציונה בשנת . 1896

למד

ובישיבה ,

בחדר

ושימש מלמד דרדקי  .עלה עם

משפחת לרר  ,בשנת

.

קרוביו .

, 1883

.

והתיישב בראשון  -לציון .

פועל חקלאי ושומר בכרמי ראשון  -לציון בשנים

( )

 . 1887 - 1884בשנת
ן

התנחל בנס  -ציונה  ,אך המשיך
ן

1887

לציון עוד כעשר שנים .
ו
בראשון -
1
בפקידות
ו
לעבוד
ראה

 :תדהר  ,ה  ,עמ '

136

היה עיתונאי .

.

האדמה  ,ג ,

עמ ' . 23
ה1כברג שמואל  -בפקידות בשנת  . 1889נולד
רוסיה ) בשנת, 1866

נפטרבאיסתנ -

ומשכילית .

בול בשנת  . 1917וקיבל השכלה מסורתית
ן

ולמד בבית  -ספר למסחר באודסה  .היה חבר בתנועה
מהפכנית  ,ואחר כך באגודת חובבי  -ציון .
( ' ) פועל חקלאי ושומר בראשון  -לציון למן עלייתו ארצה

בשנת . 1889

'

כך ברחובות  ,ושם התיישב
היה מורה בנס  -ציונה ואחר 1

. 132
. 1888 - 1886

זליבנסקי

המושבה .

( שמואלביץ )

נולד בשעלייב

בפקידות

דוד הלוי -

( ליטא .

רוסיה )

בשנת

, 1843

נפטר בתל  -אביב בשנת  . 1928קיבל חינוך מסורתי וכן

נכשרה

שהבארון קיים עימו קשרים

. 1887

חילופי מתנות ומכתבים ) .
1889

עד

1894

סגל

137

( רומניה ) .

היה ממייסדי ראש  -פינה באוגוסט

1

1882

.

-

בפקידות

. ) ? (- 1888

נולד

שוחט וישמש הפקידות ' בראש  -פינה  ,לפחות משנת

ואילך .

1888

עבו

138

שלמה

( ' שלמה

כייאל ' )

נולד במרוקו בשנת
 . 1898 - 1888י

, 1865

-

בפקידות

נפטר בטבריה .

הועלה כילד עם אביו לכפר מירון  ,שם התיישבו כחקל -

אים על אדמתו של שמואל עבו  .הסוכן הקונסולארי של

צרפת בצפת .
אוסוביצקי '( לעיל
( ) משומרי ראשו של יהושע
ו
ן
ואילך .
פינה משנת 1888
השומר העברי הראשון בחוות סגירה  ,בשירות יק " א ,
משנת  ; 1699נפצע קשה על  -ידי ערבי  -נוצרי מהכפר
סגירה  ,החלים חלקית  ,ועבד כשומר בבנק אפ " ק בטבריה
)3

בראש -

מאז ועד מותו .

ראה  :ב " צ מיכאלי  ,סגירה  :תולדותיה ואישיה  ,תל  -אביב
, 1973

עמ ' . 124 - 123

מעשית באפייה יבחק

א; ו י .
( י ) עלה לראשון  -לציון והיה שם

ביפו

מאפייה

ופתח

. 1917 - 1888
ראה  :תדהר  .ג  ,עמ '

. 133

מסובארין ,
,

בנו של

:

לפחות .
חיים

יונה

.

לנס  -ציונה  ,לנחלה שקנה אביו מרדכי .

והיה עסקן ציבורי וראש ועד
ראה  :תדהר  ,א  ,עמ ' . 415

סאלח ,

( ביקורים הדדיים בשנת

( )

בסוף
עבר
ן

)

שייח

בפקידות1894 - 1889

( ' ) אחראי על השמירה בבת  -שלמה משנת

בטושאן

. 131
בדומברובני ( בסרביה .

ארצישראלי .

לפחות  .ערבי
ן

. 2186

ראה  :שו ב  .עמ ' קיז  -קיח ; סמילנסקי  ,משפחת

1889

.

מפלאח אפנדי -
:
סאלח
)
אס -

השייח מחמוד אס -

 . 130בן  -אריה יהושע  -בפקידות  . ) ? ( 1887 - 1885יליד
רומניה  .עלה ארצה והתיישב בראש  -פינה במאי . 1885
ף ) פועל ושומר בראש  -פינה מסוף  ( 1885עד . ) ? 1887
התאבר והקים את ביתו בעצמו בשנת תרמס  .אחר כך

גר

ווה את מייסדי ראשון  -לציון מאז הקמת המושבה .
( ) שמש ורכב של מנהל ראשון  -לציון  .בלוך ( לעיל
משנת  ( 1889ו ) עד  1890לפחות .

,)6

יאמין -

ארצישראלי יליד אלג ' יריה  .שייח בכפר את  -תליל שליד

אופה בשנים . 1888 - 1886
מאפיית

( לימים

דננברג

),

. 1469

בפקידות  . ) ? ( 1891 - 1888ערבי ארצ -

ישראלי .

החולה  .תיווך בפרשת הריגת השייח המוגרבי על  -ידי

הגנן הורביץ ( לעיל  , ) 34וכך התוודע לפקידות .
( ) גחראי על שמירת שדות יסוד  -מעלה מקיץ  ( 1888ן ) .
שכר עוד שני שומרים  ,כנראה מבני שבטו .

.

ראה

:

חריזמן  .עמ ' . 54

במרפאת ראשון  -לציון בשנים

 . 140קופלמן מנדל  -בפקידות  . 1890 - ) ? ( 1887נולד
בסלונים ( רוסיה ) בשנת  . 1866הועלה כילד לירושלים .
ורכש שם חינוך מסורתי ( בוגר ישיבה ) וכללי ( סיים בית

- 1883

ספר כי " ח בשנת  . ) 1880עבד בפתח  -תקווה בחלקה שרכש

 ( . 1884חבר ועד ליישוב ארץ  -ישראל בירושלים בשנת

וכשכיר  -יום בראשון  -לציון בשנת

.

( ) פועל קבוע ( שרת
. ) ? ( 1891 - 1888
. 134

)

מורגנשטרן אברהם  -יוסף

-

בפקידות

 . ) ? 1876בעל אכסניה בחיפה  ,שהיה מעורב בזכרון  -יעקב
מתחילתה כמתווך בין המתיישבים לבעלי הקרקע  ,לשל -
טונות העות ' מאנים ולשכנים הערבים .
( ) שומר ומוכתר מטעם הפקידות בזכרון  -יעקב מסוף

.

עד קיץ

( ? ) , 1884

1883 / 1882

.

1883

 .חזר לפתח  -תקווה ושימש שם שומר משנת

. 1883
( ) ראש

אז כנראה פוטר לאחר שנחשד כי הלשין

השומרים בפתח  -תקווה מטעם הבארון בשנים

. 1890 - ) ? ( 1887
מתווך קרקעות ביפו בראשית המאה העשרים .

ראה  :יערי וחריזמן  .עמ ' שסט  -שעא ; תדהר  ,ג  ,עמ ' . 1239

לשלטונות .

מחברי ועד הקהילה הראשון בחיפה בשנת

אביו בשנת

1880

,

, 1881

, 1887

וחבר

 -,ן

ן

רן אהרנסון

 . 141קמיניץ  -בפקידות  ( 1889ו )  . ) ? ( -אחות המלונאי
מירושלים .
( ) סוכנת ביתו של מנהל ראשון  -לציון בשנת . 1889

.

ראה  :תוספות לזכרונות שייד  ,כתב  -יד

בצרפתית .

אצ " מ ,

. 142

ראה  :אהרנסון .
. 143

.

( )

13 / 164ן

עמ '

אברהם

משה  -מנדל

-

בפקידות

לפחות  .יליד רומניה ( בן למשפחת רוטש -

שומר ' המושב פנימה ' בראשון  -לציון מינואר . 1887

טיין ממייסדי זכרון  -יעקב ? ) .
הפקידות
בשירות
(')

ישב

 ( 1889ו ) ) ? ( 1896 -

ואחראי על

המסורתי ' ז '
ראה :

בזכרון  -יעקב

זט " ה ( ועד המושבה  ,שחבריו כונו בשם

טובי העיר ' )  ,על  -חשבון הפקידות ובאישורה .

.

פרוטוקולים של ישיבות וער זט ה  ,ט " ז וי  -ט בשבט

תרמ " ז .
בשנים

, 127

. 152

סמינר ברל  -בפקידות . ) ? ( - ~ 887

נשכר על  -ידי ועד

ר1טשטיין

1896 - ) ? ( 1889

והמשיך לשמש שם בפקידות כשרת  ,בשנת

1896

,

. 1897

י ' לובמן  -חביב  ,מרדכי לובמן  :האיש ופעלו  ,תל -

אביב תשכיח  ,עמ

' . 49 - 47

האורווה  .התאבר במטולה .

אחרון  -יצחק
שטארקמט

סיכום
סקירת פקידי הבארון רוטשילד בראשית ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל מעלה תמונה אנושית

רחבת  -היקף ומגוונת מאוד .
לפקידים אלו היו מאפיינים תרבותיים מגוונים  ,והם פעלו בהתיישבות בתחומים שונים  .בניגוד
176

לתפיסה המקובלת  ,רק מיעוט מבוטל מהם היו נוצרים  -מספרם עמד על שבעה סך  -הכול  ,שישה
צרפתים ואיטלקי אחד  .שתי קבוצות פקידים גדולות הרבה יותר באו מארצות מזרח  -אירופה  ,ובכך
דמו במוצאם לאנשי המושבות  ,או מארצות אגן הים  -התיכון  .קבוצה גדולה שלישית היו בני ארץ -

ישראל  -יוצאי ' היישוב

הישן ' לצד

אנשי ' היישוב

החדש ' ,

כולל מתיישבים ובניהם  .כל

הפקידים ,

מידע  :פקידי הברון רוטשילד

חברי שלוש הקבוצות הללו  ,היו

יהודים  .בקבוצה

אחרת  ,מצומצמת יותר  ,אך

הנוצרים  ,ניתן לקבץ את הפקידים היהודים ממערב  -אירופה

עדיין גדולה מזו של

ומארצות  -הברית  ,רובם

יוצאי צרפת .

הקבוצה היחידה  ,שהיתה קטנה מזו של הנוצרים  ,היתה קבוצת הפקידים הערבים ; נמצאו עדויות רק
אודות שישה ערבים מקומיים שקיבלו משכורת כפקידי הבארון בשנות השמונים  .סך  -הכול מנו
הנוכרים בפקידות  13איש  ,לעומת 130

פקידים יהודים שידועים לנו פרטים

עליהם  ,ואשר עבדו

כשכירים בפקידות הבארון במושבות באותו עשור .
שלא כמקובל  ,מסתבר כי רק מעטים מן הפקידים עסקו במינהל  .עם אלו נמנו
בלבד  ,לעומת

חינוך

ו 22 -

52

 38גננים ) ו 88 -

האנשים שהועסקו במשק ( מתוכם

19

אמרכלים

עובדי קהילה ( מתוכם

33

אנשי

מועסקים ברפואה )  ' .בין הגננים היו שבעה נוכרים  -חמישה נוצרים ושני ערבים

;

ארבעת הערבים האחרים היו פקידי קהילה  .כקבוצה ייחודית אפשר לראות את שבע הנשים
שהועסקו בפקידות  ,כולן כעובדות קהילתיות  .ארבע המורות ושתי העובדות הרפואיות מבין הנשים
הפקידנת באו מקרב נשות המתיישבים  ,ומי ששימשה בתפקיד סוכנת בית הגיעה מירושלים .
מעבר לאנקדוטות  ,אף מעבר לסיכומים המספריים  ,עולה מהותה של הפקידות  .עשרות אבני
הפסיפס הנפרדות מצטרפות לתמונה שלמה  .מכלול הפקידים לעיסוקיהם יוצר מערכת רחבה של

ארגון  ,שפעילותו הקיפה את מירב תחומי ההתיישבות  .הרשימה המופרטת מאששת את המסקנה
המרכזית  ,שהוצגה בסיכום ספרי הנזכר  ,אודות חשיבותם של פקידי הבארון בשליטה במושבות
העבריות בראשיתן ובניהולן ,

9

תוך שהיא מבליטה שלוש מסקנות כלליות מרכזיות

:

א  .מבחינה כמותית היו פקידי הבארון רוטשילד במושבות קבוצה בולטת בקרב המועסקים

בהתיישבות היהודית החדשה בארץ  -ישראל  .בשנות השמונים היו
ניכר מכוח האדם הקבוע במושבות

ועד אלף עובדים לכל

היותר " .

143

העבריות  ,ששיעורו הכולל נע ,

הפקידים  ,שנמנו לעיל  ,חלק

לפי הערכתי  ,בין מאות אחדות

כיוון שיש להניח  ,כי לא הצלחתי להגיע לכל אחד ואחד מן

הפקידים  ,ניתן לשער כי מספרם ומשקלם היחסי בהתיישבות היו אף גדולים יותר ; כיוון שתפרוסתם

במושבות השונות לא היתה שווה  ,ורבים התרכזו במושבות  -מפתח כמו ראשון  -לציון ( כפי שעולה
מהרשימה )  ,אין להתפלא על נתונים המציינים קיומם של

40

פקידים לצד

46

איכרים במושבה זו

בשנת תרמ " ח  .וי
ב  .מבחינה אנושית  -תרבותית מתברר כי פקידות הבארון במושבות היתה חלק בלתי  -נפרד מחברת
המתיישבים  .אמנם  ,יש מקום לבדוק בקפדנות את פקידי הבארון רוטשילד ואת מעשיהם בארץ -

ישראל וכן את השפעתם על היישוב מבחינות נוספות  ,כמו מנקודת המבט הרעיונית
היוותה

והמוסרית  ,אשר

בסיס להתקפות עליהם בהזדמנויות רבות  .אולם ממאמר זה עולה  ,כי לפחות מבחינת

המאפיינים הדמוגרפיים ורקעם הביוגרפי לא היו הפקידים נטע זר בהתיישבות  :הנוכרים היו מיעוט

8

חלק מהפקידים עברו במהלך שנות השמונים מתחום עיסוק אחד למששו  ,ולכן הם חוזרים ומופיעים ברשימה
כתחומים אחדים .

9

10

אהרנסון ( לעיל  ,הערה

ישראל

( , ' ) 1882 - 1890

ירושלים
11

 , ) 1עמ '

. 296 - 293

הערכה כללית זו נגזרת מסך  -כל אוכלוסיית ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל בשנת
נפשות ננ  350 -משקי בית  .ראה  :ר ' אהרנסון  ' ,הקף ואופי הגל הראשון של ההתיישבות היהודית החדשה בארץ
 , 1890שעמדה על

י ' בן  -אריה ואחרים

 , 1988עמ ' , 79

( עורכים ) ,

מחקרים בגאוגרפיה הסטורית  -יישובית של ארץ

. 81

מ ' סמילנסקי  ,זכרונות  ,ט  ,תל  -אביב

תרצ " ה  ,עמ '

כאלפיים

. 23

ישראל ,

177

רן אהרנסון

זעיר

בקרבם  ,בעוד שררב

פקידי הבארון באו מארצות המוצא של שאר

העולים  -המתיישבים  ,ונמנו

עם אותו חתך חברתי  .חלקם אף היו איכרים או בניהם  ,שנבחרו לאייש מישרות שונות בפקידות -
בעיקר בתחום המשקי  -באותן מושבות שבהן ישבו מלכתחילה .

לדוגמה  19 ,בני המושבות

ברשימתנו  ,שהועסקו כ ' גננים ' ועוזריהם  ,היו בדיוק מחצית מכלל המדריכים החקלאיים בפקידות
הבארון בשנות השמונים 2 .י על

24

מפקידי שנות השמונים נודע כי מאוחר יותר עזבו לחוץ  -לארץ ,

ידוע לפחות על ששים כי השתקעו בארץ

לצמיתות .

ג  .מבחינה תפקודית עולה מרשימת הפקידים בבירור  ,כי מועסקי הבארון רוטשילד בארץ  -ישראל
מילאו את מירב הפונקציות התומכות בהתיישבות  .הם פעלו בכל תחרמי השירותים במושבות

:

שירותי הקהילה  ,שירותי המשק והמינהל ( לפי סדר מספרי יורד ! )  ,כלומר תפקדו במגזרי הפעילות

השניוני והשלישוני בהתיישבות  ,להבדיל ממגזר התעסוקה היצרני הראשוני  ,עבודת האדמה  .בכך
מילאה הפקידות תפקיד דומה לזה שמילאו המוסדות היישוביים של תנועות לאומיות

בעולם  ,ואשר

אותו מילאו לאחר שנים המוסדות הלאומיים של התנועה הציונית בארץ  -ישראל  .מנקודת מבט זאת
יש  ,לדעתי  ,לראות בפקידי הבארון רוטשילד ובפעילותם בעשייה הקדם  -ציונית את הממסד היישובי

הראשון בארץ  -ישראל .

178

12

אמנם אין להסיק מהרשימה על הדינמיקה של התהליכים  ,אך הראיתי במקום אחר  ,כי הנטייה להעסיק אנשי
מושבות בפקידות גדלה עם הזמן  .וראה

:

אהרנסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' , 113

סנ. 1

. .

שיי י ליוי

על ' רעש שביעית ' בשנת

749

יורם צפריר וגדעון פרסטר
במאמרו ' בענייני ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה '  ,נזקק מ ' גיל מחדש לעניין תאריכו
של ' רעש
2 , 749

שביעית '  .י

בין היתר מתייחס מ ' גיל לקביעתנו כי רעידת האדמה בבית  -שאן חלה בשנת

ולא בשנת  , 748כפי שסברו רבים וכפי שפרסם אף הוא בספרו החשוב ' ארץ  -ישראל בתקופה

הראשונה ' .

המוסלמית

3

הנושא סבוך ולא נמנה מחדש את כל הנימוקים שהביאונו לכלל הכרעה לטובת התאריך של
ינואר

. 749

גיל עצמו הוסיף על מראי  -המקומות שהבאנו  ,ובמיוחד ציין את מאמרם של י ' קרץ ' וע '

אלעד  ,המדבר בזכות קיומן של שתי רעידות סמוכות ( 4ראוי להדגיש כי לפי דעתם של

ואלעד אף לא אחת מן הרעידות אירעה בשנת . ) 748
שפרסמנו בעבר  ,והקורא יוכל למצאם שם בהרחבה  .לא נשוב ונציין
לדעתנו להערכה נכונה בביקורתו של גיל .

קרץ '

כאמור פרשנו את כל נימוקינו במאמר

כאן אלא שני עניינים שלא זכו

העניין הראשון הוא הצטלבות בין תאריך הרעש בכרוניקה היוונית של תאופנס
לבין התאריך הנזכר פעמים אחדות בגניזה כתאריך רעש שביעית

:

18 :

בינואר ,

כ " ג בשבט  .תאופנס הוא

המחבר הקדום ביותר המזכיר את האירוע  ,וזאת זמן לא  -רב אחרי התרחשותו ( הוא השלים את
עבודתו בשנת

 813לספירה ) ,

וכל המקורות הנוצריים האחרים תלויים בו  .המקורות היהודיים

מזכירים קיומו של יום זכרון וצום לזכר הנספים ברעש  ,ולעניין זה לא צוין התאריך המוחלט של
האירוע אלא היום שיש לקיים בו את הצום והתפילות  .על כן מרבית המקורות מציינים רק את היום

בלי השנה המדויקת  .נראה לנו כי תאופנס למד את היום המדויק בו אירעה הרעידה מתאריך של
אזכרה שהתקיימה בכנסיות  ,אם כי לזכותו ייאמר שתארך את הרעש ההרסני לשנה קרובה ביותר

לתאריך ההיסטורי ( לפי חישובו  ,לאחר תיקון מקובל  ,נפלה הרעידה בשנת

746

או

. ) 747

בבואנו

לדון בתאריכו של תאופנס מצאנו כי השנה היחידה הסמוכה לאירוע המתואר על  -ידיו  ,שבה חלים
שני התאריכים באותו יום בדיוק נמרץ ( על  -פי הלוח של מהלר )  ,או בהפרש של יום ( על  -פי הלוח
של א " א עקביא ) היא שנת  5 . 749דומה כי נדרשת מידה מפליגה של מקריות כדי להניח  ,כי ארעו

שתי רעידות אדמה הרסניות בארץ  -ישראל  -האחת באזור הירדן ( כפי שמציין תאופנס
והאחרת בטבריה ( כעדות מקורות

הגניזה ) ,

במפורש )

שתאריכן תואם זו לזו ועם זאת אין לזהותן זו עם

זו .

עניין זה הוא מרכזי ביותר בטיעוננו ואין לפטרו בהערה כי ' בין השאר הם [ צפריר ופרסטר ] סומכים
על מרגליות ' בעניין חישוב התאריך  .לא על מרגליות אנו מסתמכים בענין עיקרי זה  ,אלא על
1

קתדרה ,

2

" צפריר וג ' פרסטר ,

70

( טבת

BSOAS , 55

"

תשנ " ד )  ,עמ '

. 58 - 29

וראה לענייננו שם ,

עמ '

. 33 - 30

"

' לשאלת התאריך של " רעש שביעית " '  ,תרבתן  ,נא ( תשמ " ט )  ,עמ '  . Tsafrir 1 ; 362 - 357ץ

 .א  .ם  749חן

" " Earthquake of the Sabbatical Year

Foerster , ' The Dating of

 . 231 - 235קק ) 1992 ( ,
3

תל  -אביב תשמ " ג

4

י ' קרץ ' וע ' אלעד  ' ,על תיארוך " רעש שביעית ומשמעותו '  ,תרבתן  ,סא ( תשנ " ב )  ,עמ '

5

ראה מראי  -המקומות במאמרנו  ,לעיל הערה

.2

. 83 - 67

3.

)

קנ17

יורם צפריר וגדעון פרסטר

התאמת התאריכים בין תאופנס למקורות הגניזה  .שמחנו לגלות כי לא ראשונים אנו בהצעה זו וכי
השכלנו לכוון לדעתו של חוקר גדול כמרגליות  ,אם כי הוא עצמו התלבט בעניין שנת השמיטה
ונמנע ממסקנה

חד -משמעית .

6

העניין האחר נוגע לרעש האדמה ולמצב השכבות בחפירת בית  -שאן  .בנ נוד לדרך שבה מציג
גיל את

הממצאך

במטבעות זהב שנותרו  ,יחד
אין המדובר במטמון שהתגלה בבית שניטש  ,אלא
-

עם ממצאים יקרים ופשוטים אחרים  ,בחנויות שנהרסו כליל ותכולתן נקברה תחת המפולת  .ההרס

הוא מוחלט ומובהק  ,ושרידיו ניכרים בכל חלקי העיר  .כל המבקר במקום יכול להתרשם בנקל

מתוצאות הרעידה ההרסנית  .לא רק חפצים אלא גם שלדי אדם נקברו תחת ההריסות  ,אחד מהם
בפתחה של התנות שבה נמצא המטבע שאנו מתבססים

עליו .

8

המעיין במראי המקומות

שבמאמרנו ימצא כי יישובים נוספים  ,בייחוד לאורך שקע הירדן  ,נהרסו כליל באותה הרעידה ( אנו
מתייחסים אך ורק לממצא

הארכאולוגי ) :

מחרבת מפג ' ר הסמוכה ליריחו דרך פלה שממזרח לירדן ,

סוסיתא וכפר נחום שמצפון לטבריה  .התסריט הציורי שגיל מביא בהמשך  ,כאילו ברחו בעלי הבית
מפני העבאסים ונטשוהו  ,עשוי היה אולי להתממש  ,לולא נחרב הבית כליל חודשים אחדים קודם
לכן ברעידת

האדמה .

עניין נוסף הוא תארוכה של שנת השמיטה שבה חלה רעידת האדמה המכונה ' רעש

שביעית ' .

תגלית ארכאולוגית אפיגרפית נוספת המאששת במידה מכרעת את התאריך של שנת

749

הן

כתובות הקבורה מצוער  .על אלו כותב גיל כי ' אין לסמוך עליהן כלל  ,כי איש לא הצליח לפרשן
כראוי  ,כפי שאפשר לראות מהפרשנות שנלוותה לפרסומן

הראשון ' .

9

דומה כי אפילו מי שמניח ,

כדעת גיל  ,כי הפרסומים הראשונים של הכתובות מצוער היו בלתי ברורים  ,יודה שפרסומיו
המאותרים של יוסף נוה על כתובות נוספות מצוער אינם מותירים כל מקום

לאי  -בהירות .

0ן

שלוש

מבין חמש המצבות שהתפרסמו כוללות את מניין השנים לחורבן הבית אך גם את מניין השנים

לשבוע השמיטה  .אחת מהן נכתבה בשנת

השנייה נכתבה בשנת

357

346

לחורבן  ,היא השנה השלישית לשבוע השמיטה

לחורבן הבית  ,שהיתה שנת שמיטה ; והשלישית היא משנת

386

;

לחורבן ,

שהיא גם השנה הראשונה לשבוע השמיטה  .אם נמשיך מניין זה של שלוש המצבות כלפי מעלה
נמצא כי גם שנת

679

לחורבן ( שנת ' בזעם ' כפי שציין מרגליות )  ,החלה בשטי

749

לספירה  ,היינו ד '

תק " ט  ,היא שנת שמיטה  .לפיכך אין חילוק בין התאריך שקבענו בעקבות מרגליות לבין כינויה של
רעידת האדמה של

749

נפלה השמיטה בשנת

' רעש שביעית '  .מניין שנות השמיטה המקובל בימינו  ,שעל פיו כביכול

, 748

קובע לפיכך בפרק זמן כלשהו אחרי שנת

749

לספירה .

מחקריו של גיל על התקופה הערבית הקדומה ובמיוחד ספרו הגדול הנזכר לעיל הם לנו ,
כלרבים אחרים  ,מורה דרך במבוכי התקופה המוסלמית הקדומה  .צר לנו כי המחבר  ,המלקט
ומפרש בנאמנות כל שבריר מידע מן המקורות והתעודות  ,אינו מונה את הממצא הארכאולוגי ,
אפילו אם הוא מחוור  ,מפורסם וגלוי לעין  ,כמקור היסטורי שווה ערך לתעודות

12 0

מרגליות  ' ,תעודה חדשה על צום הרעש '  ,תרבתן  ,כס ( תש " ך )  ,עמ '

הספרותיות .

. 344 - 339

6

מ'

7

ראה במאמרי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

8

אצל29ג ',
עמ ' - 3
שאן גם
, ) 1992
בבית
צח (
האדמה
רעידת  ,ח " א ,
על( צפון ) '
העיר
נוסף
מרכז
למצוא-חומר
המעיין ) 1991
יוכל ( - 1989
במאמרנו שאן
חפירות בית
שנזכרו
המקוםמפעל
צפריר ' ,
למראי
פרסטר וח
בנוסף

~

במיוחד עמ '

; 28 - 25

. 33 - 32

י ' צפריר וג ' פרסטר  ' ,מסקיתופוליס לביסאן  :שינויים בתפיסת העיור של בית שאן בתקופה

הביזנטית והערבית '  ,קתדרה ,

 ( 64תמוז

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

תשנ " ב )  ,עמ '

 , 30 - 3במיוחד עמ '

. 30 - 26

. 30

9

ראה במאמרו

10

ראה למשל  . :קק  Zoar' , HUCA , 56 ) 1985 ( ,הפסלו 3 . Naveh , ' Another Jewish Aramaic Tombstone

"

 . 367 - 371קק  , 37 ) 1987 ( ,ג עממג Tombstone from Zoar ' , Liber

~.

103 - 116 ; idem

,

ן

,

מתי חדל

,

%4% ,ש)
,

להופיע ?

' חבצלת '

.

4יי

,

שלום אילתר

של כתב  -העת

במאמרו על העיתון ' מוריה ' מציין מרדכי אליאב בין השאר שהחוברת האחרונה
ן כך כתבו גם שושנה הלוי וגדעון פוקס ,
' חבצלת ' ראתה אור בי " ג בטבת תרע " א (  3בינואר . ) 1911
 2ולא היא .

ולאחרונה צוין הדבר בלקסיקון העיתונות העברית של מנוחה גלבוע

;

השמורות

במהלך ליקוט חומר למאמר העוסק בגלגולי בותרים  3בדקתי את חוברות ' חבצלת '
בית  -הספרים
באולם קריאה יהדות שבבית  -הספרים הלאומי  .החוברת האחרונה בכרך מא על מדפי
מצויות חוברות
היא אכן חוברת מס '  , 8מיום י " ג בטבת תרע " א  .אולם במיקרופילם של אותו כרך
נוספות  ,והאחרונה בהן  ,הס '

, 11

נושאת את התאריך ט ' באדר תרע " א

(9

במארס

).

1911

נראה אפוא כי חוקרים קודמים ציינו את מועד הפסקת הופעתה של ' חבצלת ' על סמך

4

האוסף

) מנ .

5

הכרוך שבבית  -הספרים בירושלים  ,בלא שהיה לנגד עיניהם סרט המיקרופילם של

ב,

רוב שנות קיומה של ' חבצלת '  ,החל בשנה השנייה להוצאתה המחודשת ( תשרי תרל "
התמיד
ספטמבר  , 1871כחצי שנה אחר הצטרפו של ישראל דב פרומקין בן העשרים למערכת ) ,
בשבוע
כתב  -העת להופיע כשבועון  .בשנתו השלושים ושמונה אף אזר כוח לצאת שלוש פעמים
למלאכת
( החל בתמוז תרס " ח  ,יולי  , ) 1908כנראה בעקבות הצטרפותו הזמנית של הבן גד פרומקין
בשבוע ' ובין
העריכה  6 .אולם בחלוף שנה אחת החל להסתמן פער בין ההכרזה ' יו " ל שלוש פעמים

המועדים האמיתיים של פרסום כתב  -העת  .אף  -על  -פי שכותרת משנה זו התנוססה בראש העיתון

והאוניברסיטאי  ,ומיכאל ריגלר בראשם  ,על
תודתי לצוות עובדי אולם קריאה יהדות של בית הספרים הלאומי
הסיוע ואורך הרוח במהלך תקופת קיומו של פרויקט המפתוח ' תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל בעתונות
של
עברית ' בין כתלי אולם הקריאה ( וראה קתדרה  [ 71 ,ניסן תשנ " ד ]  ,עמ '  . ) 155הרשימה שלהלן היא פרי לוואי

*

פרויקט זה .
1
2

ד )  ,עמ ' . 76

מ ' אליאבי ' " מוריה "

-

עיתון חרדי לוחם למען תקנת ירושלים '  ,קתדרה ,

בירושלים  ,תרי " ד  -תרפ " ג '  ,קתדרה ,

3

 ( 6טבת

תשל " ב)  ,עמ '

( 13

5

; 192

מ ' גלבוע  ,לקסיקון העתונות העברית במאות

. ] 96

. 185 - 165

ש ' אילתי  ' ,גלגולי כותרים  " -הלבנון "  " ,חבצלת "  " ,המגיד " '  ,קתדרה  ( 71 ,ניסן תשנ " ד )  ,עמ '
בטבת תרע " א
להלן פרטים על ארבע החוברות האחרונות  ,לפי מהדורת המיקרופילם  :חוב '  - 8יום ששי  ,י " ג
חוב '

בינואר

- 11

6

( תרס " ט

-

ש ' הלוי  ' ,התפתחותה של העתונות העברית בארץ  -ישראל  :מירחון ( תרכ " ג  ) 1863 -עד יומון  -עת יהודיים
 , ' ) 1909פרשיות בראשית בתולדות הישוב  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ '  ; 24ג ' פוקס  ' ,עיתונים וכתבי
השמונה  -עשרה והתשע  -עשרה  ,ירושלים  , 1992עמ '

4

70

( טבת תשנ "

 ; ) 1911חוב ' - 9

יום רביעי  ,כ " ה בטבת תרע " א (  25בינואר  ; ) 1911חוב '  - 10הגליון

יום חמישי  ,ט ' באדר תרע " א

(6

במארס

. ) 19 ] 1

מצורפים תצלומי כותרים אחרונים  ,אף שאיכותם

IDC Microfiche Edition , Inter Documentation Company zug , Switzerland
ג'

חסר ;
גרועה .

פרומקין  ,דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ ' . 142
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יותר משנה וחצי ( עד סוף אדר ב ' תר " ע  ,אפריל  , ) 1910הרי למעשה מחודש תמוז תרס " ט ( יולי
) 1909

ואילך ראה ' חבצלת ' אור פעם  -פעמיים בשבוע

בלבד .

7

האם היו אלה קשיים טכניים או אישיים אשר הביאו לירידה בתכיפות ההופעה של ' חבצלת ' ,
עד להפסקת פרסומו במהלך תרע " א

?

המקורות השונים אינם מרבים לספר לנו על י " ד פרומקין

בשנותיו האחרונות  .גם דבר על מחשבות לחדול מהוצאתו לאור של ' חבצלת ' אינו מרומז בגליון
כלשהו מן הגליונות האחרונים שבידנו  .אליאב קושר את דלדולו המתמשך של ' חבצלת ' בטרדותיו
המרובות של פרומקין  ,אשר נאלץ על כרחו לשוב אל העריכה

הוא רואה בהימנעות כתב  -העת

;

בשנים הללו מלהביע כל תל 19עצמאית בשאלות שהעסיקו את היישוב ובהבאת רוב החדשות שבו
ממקורות מתורגמים  ,גורמים עיקריים לאבדן העניין הציבורי

ב ' חבצלת ' .

8

ישעיהו פרס מספר

בזכרונותיו על הסתגרותו של פרומקין בשנים האחרונות בביתו שבזכרון  -משה  ,על מצבי רוחו
הקשים ועל בדידותו  ,ועל כך מעיד גם אלתר

לוין .

9

שלוש שנים וחודש אחד אחר צאת הגליון האחרון שבידנו  ,במוצאי שבת י " ד באייר תרע " ד

במאי

, ) 1914

האם גליון

הלך פרומקין לעולמו  ,והוא כבן שישים
11

הוא האחרון בגליונות כרך מא של

( 10

וארבע .

' חבצלת ' ?

כאמור אין בתוכנו רמז כלשהו

להיותו אחרון  .אולי בעתיד יימצאו לנו מספר גליונות נוספים  ,בדומה לתגליתו של צבי אילן  ,אשר
חשף בזמנו מגליונות שנתו הראשונה של

 :2ן12

' חבצלת ' .

0ן

לחקרנים שבין קוראינו

. 177 - 176

פתרונים .
.)1

7

אילתי ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

9

י ' פרס  ' ,הרי " ד פרומקין ז " ל בשנותיו האחרונות '  ,ג ' קרסל ( עורך )  ,מבחר כתבי י " ד פרומקין  ,ירושלים תשי " ד ,

8

עמ '  ; 222א ' לוין  ' ,הילוכו ומנהגיו של רי " ד פרומקין '  ,שם  ,עמ '
10

צ ' אילן  ' ,ראשיתה של " החבצלת "
תשל " ח )  ,עמ '

. 48 - 47

( תרכ " ג )

-

אליאב ( לעיל  ,הערה

. 224

עם גילוים של חמשת הגליונות הראשונים '  ,קתדרה  ( 7 ,ניסן

מקורות האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים מרובעים
ן

]

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .

-

אוסף משפחת אפטר  ,תל  -אביב

[ ] 123

אוסף מונטיפיורי  .ספריית יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

ת] 6

ארכיון טוביהו לתולדות הנגב  ,אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב  ,באר  -שבע

הארכיון הציוני המרכזי  .ירושלים
ה ' חאן ' ,

מוזיאון

חדרה

~ ] 12

, 173 , 172 , 171 , 170 , 169 , 167 , 164 , 163 , 162 , 117 , 112 , 951

] 1411

מכון לחקר תנועת העבודה על  -שם פנחס לבון  ,תל  -אביב

[ , 130 , 127 , 124 , 114 , 86

אטלס ישראל  ,מחלקת המדידות  ,משרד העבודה  ,ירושלים תשט " ז

כתבי דוד ילין  ,ב  ,ראובן מס  ,ירושלים תשל " ג  ,ליד השער
ש ' לוין  ,במאבק  ,דביר  ,תל  -אביב
מחזור

תש " ט ,

ליד השער

שסי ]
, 1986

עמ '

, 20

[ , 142

31

שילר

] 155

[ ] 90

.

פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים  ,מהדורת צ " מ רבינוביץ  ,א מוסר ביאליק  ,ירושלים
( עורך ) ,

] 137 , 135 , 133 , 131

[ ] 26

ע ' כוכבי  ,השלטון המקומי בחדרה הקטנה  ,הוצאת המחבר  ,חדרה
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ב'

] 176

ספר זאב וילנאי  ,א  ,אריאל  ,ירושלים

פינקל  ,ארכיון מסקין ואגדת ' הגולם '  ,עקד  ,תל  -אביב

, 1984

[ , 146

1980

עמ '

תשמ " ה  ,עמ ' 452

438 - 437

[ ] 23

[ ] 27
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Abstracts

 תו115 subject matter and ן15 historical background ,
'ihis Earth ? provides  חבenlightening and almost unique
example

the history of the
תן

of the interface between

ע

" -Zionist

settlement activities 1 מEretz Israel

143 officials 860

"1

whom

8 ( The

we have information consti

tuted  מןimportant segment of those employed -  תוthe

"ק

yishuv and the 4טעט10חטחוק1 of the Hebrew theater

eaJor settlements ,

Eretz Israel .

socially and culturally integrated  תוthe Jewish society of

10

50

percent .

6 ( They

were

Eretz Israel and were ת01 8 foreign element ; the  תסס-

Jews חסחזפ8 them numbered fewer than  תטוpercent , half

of them French Christians , חם4 half local Arabs . 54051
of the officials carne from the same countries and social
Ran Aaronsohn

class as the settlers ; the largest 8 קטסזcanle from Eastern

88 ] 0 חRothschild ' s Officials ,

1882 - 1890

Europe . Some of them were  ס05 חטbecavse they or their

"

While Baron Edmond 4 טRothscliild ן5 considered 10 be

families were farmers .  ( םRothschild 's קהזט10טטצ5 זק0 -

the most important figure  תוthe early Jewish settlement

vided % 11 the services 1ח

of Eretz Israel ,

were

1)

was his network of local officials that

involved

solely

" או

first settlenlents ; only

administration . טוות

1ח

%

few

largest

actually served as the suprerne settlement agency . Fro

groups WeTt teachers 8מ4 1ח05 טproviding medical care ,

8 חanalysis of

and agricultural instructors .

Baron

0 ת%

1151 of those who were employed by the

monthly

68515

emerge regarding
sl

]

חrole
1882
of- !these
890 , several
officialsתסס0טו
1 מtheAbstracts edited bf Priscilla Fishman

" או

:

91905

 ירושלים,  האוניברסיטה העברית,  המחלקה לגאוגרפיה- ד " ר רן אהרנסון
91076

91905
52900
69978

ירושלים

, 7660  ת " ד,  צבי- בן

91905

 יד יצחק- ד " ר שלום אילתי

 ירושלים,  האוניברסיטה העברית,  החוג ללימודים קלאסיים- פרופ ' יוסף גייגר

 גן-  רמת,  אילן-  אוניברסיטת בר,  המחלקה לתולדות עם ישראל- ד " ר ירון הראל

 אביב-  תל,  אביב-  אוניברסיטת תל,  החוג להיסטוריה של עם ישראל- פרופ ' אריה כשר
26105

69978

משתתפים בחוברת זו

 קרית חיים, 1190  ת " ד- עובדיה סלמה

 ירושלים,  האוניברסיטה העברית,  החוג להיסטוריה של עם ישראל-  שי- ד " ר עודד עיר

 אביב-  תל,  אביב-  אוניברסיטת תל,  בית הספר לחינוך והחוג לספרות עברית-  עמי פיינגולד- ד " ר בן
91905

 ירושלים,  האוניברסיטה העברית,  המכון לארכיאולוגיה- פרופ ' גדעון פרסטר

91905

 ירושלים,  האוניברסיטה העברית,  המכון לארכיאולוגיה- פרופ ' יורם צפריר
93210

84105

ירושלים

, 12

 הלר- ד " ר ישראל רוזנסון

 שבע-  באר,  גוריון בנגב-  אוניברסיטת בן,  הפקולטה למדעי הבריאות- ד " ר שפרה שורץ

52900

 גן-  רמת,  אילן-  אוניברסיטת בר,  ישראל-  המחלקה ללימודי ארץ- ד " ר מרגלית שילה
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