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' מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו ' ( בבלי  ,בבא בחרא ד ע " ב
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במאמרו על ~
בית  -המקדש

חלק מן הסתירות ביניהם
 -המקדש בידי הורדוס

ובעיקר את הסתירות הפנימיות בכתבי יוסף בן  -מתתיהו  .לדעת לוין מאז חנוכת בית

בתיאורים .

ועד סמוך למרד הגדול נעשו עבודות בנייה נרחבות בהר הבית  ,והן הסיבה להבדלים

אחדים

על סמך מקורות שונים  ,וביניהם תעודות משפטיות מגנזי הר הבית  ,דן יהושע פרנקל בהיבטים

את דעתו

של חיי החברה הכפרית באזורי ההר של ארץ  -ישראל בתקופה הממלובית  .בין השאר הוא נותן
לסוגיית ההנהגה המקומית של הקהילה

הכפרית  ,לשאלת

היחסים שבין הכפריים לבין השלטון המרכזי

ולהתארגנות האזורית של הכפריים בסביבות שכס .

לעיר .
השוק הבדווי התקיים באתר הבארות וליד עיי החורבות של באר  -שבע העתיקה עוד לפני היותה
העות ' מאני
גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד מעלים את התיזה שהפיכתה של באר  -שבע לעיר בידי השלטון
 דודבתחילת המאה הנוכחית נבעה מרצון התורכים להטיל מסים על השוק  .במחקרם נעזרו קרסל ובן
בזיכרונותיהם של זקני הבדווים בנגב על השוק בסוף התקופה העות ' מאנית .
באוקטובר

1919

חזר יוסף טרומפלדור לארץ  -ישראל כשליחה של תנועת ' החלוץ ' ומיד החל בניסיונות
,

לאיחוד מפלגות הפועלים  .חיים גולן מתאר מאמצים

אלה  ,שנמשכו גם לאחר נפילתו של טרומפלדור

והביאו במאי  1920להקמת ועד זמני של ' החלרן ' בארץ  .גולן עומד על המתיחות שבין בני העלייה השנייה
בסופו של דבר
' הוותיקים ' לבין הצעירים מן העלייה השלישית  ,אך גם על ההידברות ביניהם  ,שהביאה
להקמת ההסתדרות הכללית .

תקופה

ארוכה ,

? 5ר נבו עוסק במעבר משיטות השקילה העות ' מאניות  ,שנהגו בארץ  -ישראל במשך
לשיטת השקילה המטרית  .מעבר זה החל בשנת  1926ביזמת ממשלת המנדט הבריטי  .בשל התחשבותו
 ,והתהליך
בצורכי האוכלוסייה הערבית הכפרית לא אכף השלטון הבריטי את השיטה החדשה עד תום
הושלם רק עם הקמת מדינת ישראל  .ששת החודשים האחרונים של המנדט התאפיינו בהתרופפות כוח

שליטתם של הבריטים באופן  .אולם דב גביש מראה במחקרו כי לפחות בתחום הרגיש של מסמכי הטאבו
עשו הבריטים מאמץ

כאמצעי

אבטחה ) ,

כז

וראוי לציון לדאוג לשמירתם של המסמכים ( תוך שהם מצלמים חלק נכבד מהם

וזאת כדי שיוכלו לשמש את השלטון שיבוא

אחריהם .

יחיעם ויץ בודק מה היתה תגובתה של מפא " י לירידת כוחה בבחירות לכנסת השלישית ( ביולי

, ) 1955

וזאת על רקע השינויים המפליגים בחברה הישראלית שהביאה העלייה ההמונית בשנים שלאחר קום
המדינה  .ויץ מתרכז בדבריהם של אותם חברי מרכז מפא " י שעמדו על הקשר בין תוצאות הבחירות לבין
מעמדה של

מפא " י כמפלגת

השלטון בעיני העולים החדשים  ,וטענו כי יש לשפר את היחס

לעולים .

דוד לוי  -פאור מבקש לברר את המניעים שעמדו ביסוד מדיניות משרד המסחר והתעשייה בראשות
פנחס ספיר להקמת מפעלי טקסטיל בעיירות הפיתוח בשנות

החמישים  .מדיניות

זו הביאה להקמתם של

מפעלים גם במקרים שלא תאמו את השיקולים הכלכליים הטהורים  .לוי  -פאור מגיע למסקנה כי השיקול
 ידי יצירת מקורותהדומיננטי היה לאומי  -כלכלי  :הרצון לחזק את עיירות הפיתוח  ,שזה מקרוב נוסדו  ,על
תעסוקה זמינים ומהירים לעולים החדשים שנשלחו

אליהן .

במדור ' עם הספר ' סוקר יובל דרור את ספרו של הנרי ניר על התנועה הקיבוצית בשנים

, 1939 - 1909

ומשתמש בסקירתו כדי לסכם את מצב המחקר בתחום זה .

אנו נפרדים בחוברת זו משניים  :מפרופ ' יהושע קניאל  ,אשר תרם רבות מלמדנותו וממרצו לעריכת
תש " ן
' קתדרה ' בשש השנים האחרונות  ,ומפרופ ' ישראל ברטל  ,שליווה את ' קתדרה ' משחר ימיה וערך מאז

את מדור ביקורת הספרים  .יעמדו שניהם על התודה ועל הברכה  .פרופ ' אורי ביאלר מצטרף למערכת  ,ואנו

מקדמים אותו בברכה .
גדעון פוקס

חוברת זו יוצאת לאור בסיוע הקרן ע " ש יצחק לייב ורחל גולדברג ז " ל
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תיאורי יוסף בן  -מתתיהו

ומקורות אחרים

ישראל ל ' לוין

א.

במלאכתם בשל דלות המקורות

חוקרי העת העתיקה מבכים לעתים את העובדה שהם מוגבלים
העומדים לרשותם  .הם מייחלים ליותר  ,אך מכורח המציאות עליהם

להסתפק כמעט מקורות יחסית

ולמצותם על  -ידי ניתוח כל שריד של מידע המובא בהם  .חוקרי העת

החדשה מתמודדים עם בעיה

הפוכה  :לרשותם עומד שפע מקורות  ,ומתוכם חייבים הם לברור את

הנוגעים והנחוצים לעניינם .

מקורות כעניין מסוים יש
אין פתרון קל לבעיית חוקרי העת העתיקה  .אפילו כאשר קיימים
ייתכן שהחוקר יניח כי תיאור
לשאול אם הם ייצוגיים ואם הם מבטאים את עמדת החברה הרחבה .
בעיקר מפני שאין מקור אחר
של אירוע במקור מסוים משקף את המציאות ההיסטורית במדויק
אמינות מתקבלת בעקבות
היכול לסתור אותו או שהוא אינו ניתן לבדיקה כלל  .לעתים קרובות מדי
זמינות .

מבטיח כהכרח קריאה

מצד אחר עצם קיומם של מקורות שונים המתייחסים לעניין מסוים אינו

את זה מבלי שיהיה

מדויקת של המציאות  .ייתכן שמקורות אחדים העוסקים כעניין אחד סותרים זה
השונים של הסנהדרין
אפשר לקבוע אילו מהם  ,אם בכלל  ,אמינים יותר  .דוגמה לכך הם התיאורים
במשך הדורות לגבש
בירושלים כמקורות יווניים ועבריים  -תיאורים אלה הובילו את החוקרים

מגוון רחב של דעות בסוגיה זו .

ן

 -המקדש בירושלים .

דוגמה מורכבת יותר של מקורות היסטוריים הסותרים זה את זה נוגעת לבית

תקופת בית שני היה

חשיבות בית  -המקדש ומרכזיותו לחברה הישראלית מתועדות היטב  .לאורך כל
במקום אלא גם מבחינה
מוסד זה לב לבם של החיים ביהודה  ,לא רק כשל הפולחן שהתנהל
 המקדש תואר בדרכים שונותפוליטית  ,חברתית  ,משפטית ותרבותית  2 .על כן אין זה פלא שבית
 3אגתרכידס 4וטקיטוס  5 ,ומחברים
ומגוונות בכתביהם של מחכרים הלניסטים ורומים כמו הקטאוס ,
לנו לפעמים מעורפלים
יהודים כגון אריסטיאס  6ומחברי מגילת המקדש  7 .המקורות שהם השאירו
1

אביב תשכ" ט  ,עמ '
ח " ד מנטל  ,מחקרים בתולדות הסנהדרין  ,תל -
London

2

]  . 271 ] , 511 ] , 731 ] , 126קק 1969 ,

3

יוסף בן  -מתתיהו  ,נגד אפיון  ,א ,
 . 39ק 4 ,ך( Jerusalem 19

4

יעף בן  -מתתיהו  ,נגד אפיון  ,א ,

5

6

,

,

. 121 - 64

! ל 3 . Jeremias , Jerusa[em
Stern , Greek and .Latin Authorsthe Nme of

 Jews and Judaism , 1 , ( 199 - 197חס

209

( שטרן

[ שם ]  ,א  ,עמ '

טקיטוס  ,דברי הימים  ,ה  ,יכ  ,א ( שטרן [ שם ]  ,ב ,

1980

. ) ! 07

 ,עמ ' , 30

3
. ) 57

איגרת אריסטיאס  ,פג  -צט ( מהדורת כהנא  ,עמ ' לח  -מא )  .השווה
אריסטיאס '  ,בית מקרא  ,יז ( תשל " ב)  ,עמ ' ! 8 lettre d ' Aristie ' , ; 133
:

,

7

ף

ירין מגילת המקדש ,א  ,יררשלים תשל " ז  ,עמ '

; 214 - 137

ב  ,עמ '

' יהודה וירושלים

באיגרת

ר
בונפילL . H . Vincent , 'Jeiusalem
d 'apr ('is

 . 555 - 575קק  . 520 - 532 ; 18 ) 1909 ( ,קק 8 , 17 ) 1908 ( ,א

.

14 .

20 - 92נ .

ישראל ל ' לוין
וכלליים או לחלופין מפורטים להפליא  ,ולא תמיד ברור אם הם אכן מתארים את המציאות או

אידאלית  -סטריאוטיפית ' .

תמונה

שני מקורות ספרותיים  -חיבורי יוסף בן  -מתתיהו 9והמשנה0ן  -מציירים תמונה מקיפה של
בית  -המקדש שבנה הורדוס כפי שהוא נראה במאה הראשונה לספירה  .אולם בבואנו לבחון את שני
המקורות הללו נמצא שיש להם מעט מאוד מן המשותף  .ולעומת זאת הסתירות ביניהם רבות

בממדי הר

הבית ,

במספר השערים החיצוניים  ,במידות האבנים ששימשו בבניית החומות  ,במספר

המדרגות שהובילו אל עזרות המקדש  ,במספר השערים הפנימיים  ,במקומם  ,בתכניתם

בגובה בית  -המקדש ודלתותיו ועוד  .ניכרת אי  -התאמה גם בפרטים

השער הקורינתי או שער ניקנור ( אם אמנם אלה היו שני שערים

ספציפיים ,

נפרדים ) ין

ובממדיהם ,

כגון מיקומו של

וכן גודלה  ,צורתה

ומיקומה של עזרת הנשים .
יתרה מזאת  ,אף אותו מקור מציג לעתים נתונים הסותרים זה את זה  .רבות למשל הסתירות בין

שני חיבוריו של יוסף בן  -מתתיהו ' תולדות מלחמת היהודים ברומאים ' מקדמוניות היהודים '  .על  -פי
' מלחמת ' היקף הר הבית שתחם הורדוס היה שש סטריות  ,בעוד שב ' קדמוניות ' מדובר על ארבע

סטדיות 2 ,י ב ' קדמוניות ' נזכרים שערים פנימיים משולשים  ,ואילו ב ' מלחמת '  -שערים כפולים

על  -פי ' קדמוניות ' גובה בית  -המקדש היה מאה ועשרים אמות  ,ועל  -פי
אמות

מצוין ,

ממזרח

' מלחמת ' -

:

ן

'
תשעים או מאה

ב ' קדמוניות ' מתוארים השערים מצפון למתחם המקדש ומדרום לו אם כי מספרם אינו

; 4ן

וכן השער הבודד ממזרח לו  ,וב ' מלחמת ' נזכרים עשרה שערים מצפון ומדרום ושניים
;

5ן

ב ' מלחמת ' מסופר על הפרדה בין גברים לנשים בתחום המקודש ; וב ' קדמוניות ' מדובר

על נוכחותם של גברים ונשים ביחד 6 .י
8

היו שחשבו שתיאור עזרות המקדש של שלמה ( קדמוניות  ,ח  ,ה  ,א ,
הורדוס  .ראה את הערותיו של תקריי לקדמוניות ( מהדורת , LCL

( לעיל  ,הערה
ידין

( שם ) .

, )7

. 150 - 148

א  ,עמ '

) 98 - 95

משקף בעצם את העזרות בתקופת

עמ ' . ) 623 - 622

אולם ראה את הערותיו של ידין

לתיאורים נוספים של בית  -המקדש השני מהתקופה הקדם  -הרודיאנית ראה

לספרות המחקר על בית  -המקדש ראה

,

H . Feldman ,

:

נא

 . 178 - 192קק 1988 ,
9

,

Metuchen ,

( תרגום חגי  ,עמ '

מלחמת  ,ה  ,ה 247 - 184 , 8 - 1 ,

; ) 346 - 339

קדמוניות  ,סו  ,יא  ,א  -ז ,

 ( 425 - 380תרגום

מסתבר כי המקור העומד מאחורי התיאור ב ' קדמוניות ' הוא ניקולאוס איש דמשק

דבריו ברוב הרצאתו על התקופה  .לתיאור בניית המקדש אצל יוסף בן  -מתתיהו ראה
the Second Temple

"

;

שליט  ,עמ '

יוסף נשען על

. Horbury , ' Herod ' s :

"

עי

Presentedט)  ' 5 Days ' " , idemס ] ס1י " Temple and
. ( , Templum
] 0 Ernst
Amicitiae
Bammel,
: Essays
Sheffield
0
 . 108 - 115קק 1991 ,

א -ה .

"

ראה

,

.נ .

]0

משנה  ,מידות
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5 Temple London 1934ש0ז
 the Nicanor Gate ' , HUCA , 62 ) 1991חס Schwartz , ' Once More
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0

115 , The Archaeologyן110
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מלחמת  ,ה  ,ה ,
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192 , 2
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( תרגום חגי  ,עמ '
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מלחמת  ,ה  ,ה ,

מלחמת  ,ה  ,ה ,

400

( תרגום שליט  ,עמ '

202 , 3

( תרגום חגי  ,עמ '

 207 , 4ו  ( 209 -תרגום

. ) 200
. ) 341

חגי  ,עמ '

. ) 342

קיים

בלבול מסוים ב ' מלחמת ' בין שתי המידות  .זאת ועוד  ,במקום אחד מתואר החלק האחורי של בניין המקדש כצר
לקו הקדמי ( שם ,
נעמ ' . ) ] 342

415

קדמוניות  ,טו  ,יא  ,ה ,

207

נעמ '

 ( 418תרגום

, ) ] 342

במקומות אחרים נאמר כי רוחבו היה זהה לכל אורכו ןשם , 209 ,

שליט  ,עמ '

; ) 201

מלחמת  ,ה  ,ה ,

199 - 198 , 2

2]5

( תרגום חגי  ,עמ '  . ) 342עשרת

השערים מצפרן ומדרום כוללים גם את השמונה הנזכרים בהקשר זה אצל יוסף בן  -מתתיהו ועוד שניים הקשורים
לעזרת הנשים בלבד  .שני השערים במזרח כוללים ( א ) החומה המפרידה בין החצר הפנימית של המקדש לעזרת
הנשים
16

;

( ב ) החרמה בין עזרת הנשים להר הבית מכיוון

מלחמת  ,ה  ,ה ,

:

L.

 - 1980 ( , Berlinן793
' Josephus
1982 , and
 . Modernקק
438 - 444 ;Scholarship
 . ]1 . Purvis , Jerusalem The Holy )7 7: 1 Bibliography , 1 ,נ

. ) 202 - 198

:

 ! 98 , 2ו 199 -

( תרגום חגי  ,עמ '

; ) 341

מזרח .

קדמוניות  ,טו  ,יא  ,ה ,

419 - 4 ! 8

( תרגום שליט  ,עמ '

. ) 201

גם הפרטים במסכת מידות במשנה אינם תואמים תמיד זה את זה  .במקומות שונים מספרת
המשנה על חמישה  ,שבעה ושלושה  -עשר שערים המוליכים אל חצרות המקדש ,

משתנים אלא גם השמות של כמה משערים

אלה ' :

ן

7ן

ולא רק המספרים

הר הבית היום

מדרום

במשנה ובספרות חז " ל בכלל ישנם תיאורים

שונים של ההפרדה בין עזרת ישראל לעזרת הכוהנים ( על  -ידי פסיפסים  ,קיר או בנייתם במפלסים
שונים ) 9 ,י של המבנים לצדי שער ניקנור ( שני שערים קטנים או שתי
והשערים שעמדו מצפון לבניין המקדש ומדרום לו .

לשכות )

20

ושל הלשכות

ן2

אין גבול למקוריות החוקרים בהתמודדותם עם סתירות אלו  .רק אחדים מהם מעדיפים את
תיאורי המשנה על תיאוריו של יוסף בן  -מתתיהו  ,והם מנמקים את העדפתם בסיבות הבאות  ,כולן או
מקצתן

:

המשנה היא מסמך הלכתי ולכן פרטיה מדויקים  :רבות מן העדויות שבה מיוחסות לר '

אליעזר בר ' יעקב  ,שחי במחצית השנייה של המאה הראשונה  ,דהיינו קרוב לתקופת בית

שני  ,ועדותו

היא על כן בעלת ערך רב ; המשנה היא מקור מהימן בהקשר זה מכיוון שחז " ל שאפו לדייק בתיאור
בית  -המקדש  .ע

17

ראה משנה  ,מידות א ,

שקלים ו ,
18

ב) .

השווה משנה ,

א ( חמישה

שערים ) ;

א  ,ד ( שבעה

שערים ) ;

ב  ,ו ( שלושה  -עשר שערים ; ראה גם משנה ,

לניסיונות שונים להסביר סתירה זו ראה בבלי  ,תמיד בז
מידות א  ,ה

;

ב,

ע" א .

.1

.1

19

שם  ,ב ,

20

השווה שם א  ,ד ; ב ,

(י

.1
בבלי  ,יומא יט

ע" א .

21

השווה שם ה  ,ג  -ד

22

 Tractate hfiddoth und beiתל Hildesheimer , 'Die Beschreibung des herodianischen Tempels

;

.נ

Flavius Josephus ' ,, Jahrbericht' fdr Rabbiner-. Seminars' fUr orthodoxes Judenthum , Berlin 1876 -

;

מבט

.-- ..

.

,

חזור מבנה הר הבית

מבנים שמסביבו

מי

..

,

אולם ברוב המקרים העדיפו החוקרים את תיאורי יוסף בן  -מתתיהו  -מפני שהיה כוהן
שהתגררר בירושלים בעשורים האחרונים של תקופת בית שני  ,ועדותו היא אפוא עדות ראייה  ,ומפני

להדר את תיאוריהם
שבהיותו היסטוריון מקצועי נקל לקבלן את טענותיו ילדיוק בעוד שהחכמים נטו י

הורדוס

המקרא ' .

במידע ששאבו מתקופות קדומות יותר  ,כלומר מן

2

היסטוריונים מעטים פירטו אלו מבין

תיאורי יוסף בן  -מתתיהו עדיפים בעיניהם  :ייתכן שרבים מהם לא היו מודעים להיקף ולחומרה של
הסתירות

הפנימיות ,

וכתוצאה מכך הם פשוט קיבצו יחד באופן שרירותי עדויות מ ' קדמוניות '

ומ ' מלחמת '  .רק לעתים נדירות הועלתה הבעיה של הסתירות בעניין זה בכתבי יוסף בן  -מתתיהו .
לאחרונה הצהירו במפורש הן תיאו בוסינק 24והן אדוורד סנדרס 25על העדפתם את התיאור
ב ' מלחמת ' .

גישה אחרת לסתירות בין המשנה ליוסף בן  -מתתיהו מנסה ליישבן מבלי לפסול באופן קטגורי
את אמינותו של אחד מן

המקורות .

26

על  -פי גישה זו יש לסמוך על המשנה באשר לתיאורים של

פנים מתחם המקדש  .מכיוון שהיבט זה של הר הבית היה מעיסוקם העיקרי של החכמים  ,ויש
לסמוך על אמינותם של תיאורי יוסף בן  -מתתיהו באשר לשטח שמסביב להר הבית .

27

נפוצה גם גישה המייחסת את התיאורים בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ובמשנה לתקופות היסטוריות
 . 1 - 32קק  ; 1877 ,ש ' קליין  ,או
66

.ק

Ariel , 43 ) 1977 ( ,

( לעיל  ,הערה
23

.נ

,

יהודה  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '

~ emple ' ,ר

ofthe Second

והערותיו של כ " צ לוריא  ' ,תחומי הר הבית '  ,בית מקרא  ,לד ( תשכ "

 , ) 10עמ ' 20 - 18

 . 517 - 525 :קק Testament , 11 , Paris 1956 ,

 . 407 - 408קק  .ק5ם 404 - 408 ,

 .קק .

הערה  , ) 8עמ '

 .ק 1987 ,

42
9ך19

5 . ( , Josephus , Judaism and ; 440

Leiden

Cincinnati

מר " ג .

;

tianitf

' Halakhah

de /

!

"" "

"

 /גא (  , 7טע ) M . A . 5

" גו "" ,

( ה110

197 , 2

"

)

ש

ח) ,

עמ '

14 - 3

.

L . H . Vinccnt

.

1חש01גא .ו (  ; Simons ,הולצמן

Old Testament , Leiden 1952

תקריי למלחמת  ,ה  ,ה ,

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  ; 3הערת

,

New Light upon ; 133 - 132

'

A . S . Kaufman ,

 . Zion : Thc Plan and Precise Locatioראה גם  :הולים

( מהדורת , I. CL

)  . Hataג) 1ש idem

עמ ' 259

.

הערה

) ] טה0ז )

ט) ;

ח. ' 1

פלדמן ( לעיל ,

1 . Fcldmanן ] .

ראה גם  :ע " "
" " ' B . Z. Wacholder , Messianism aNL/ Mishnah : Tim
 theחן  . /aceוראה את הדיון אצל א ' שליט  ,הורדוס המלך  ,ירושלים
(

"

ח0י

תש " ך  ,עמ ' . 207 - ] 94

ו

)

.

י

"

"

",

24

(  . Busink , 1חנך
 : von Sa /omחו ! 0ז ,או ! .ח0ע Tempcl
 . 36 ]] .קק 5 ] Hero (/es , 11 , Leidcn 1980
)  anfl Bc/i (f 63 BCIf - 66ש ') ן ) E . P . Sandcrs , , /u (Iaism : ! ( 1. 0 ).
( )  . 59 - 6קק London ] 992 ,

26

לניסיון ליישוב הסתירה במספר השערים הפנימיים בין תיאורי יוסף בן  -מתתיהו לאלה שבמסכת מידות במשנה

25

.

ך

"

ראה  :י " ג אפשטיין  ,מבוא לנוסח המשנה  ,א  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '
27

מ'

אבי  -יוגה  ' ,בית המקדש השני '  ,הנ " ל

( עורך )  ,ספר

. 4 -3

ירושלים  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ ' . 397 - 396

בית  -המקדש בירושלים

שונות  ,דהיינו יוסף בן  -מתתיהו תיאר את המקדש במאה הראשונה ואילו המשנה תיארה את המבנה
 המקדש שלקודם לתקופת הורדוס  ,משמע בתקופת החשם ונאים  28 ,או  ,לטענת א תרים  ,את בית

זרובבל בתקופה הפרסית .

29

ננסה להתוות להלן אסטרטגיה כוללת להתמודדות עם בעיית תיאורי בית שני במקורות  ,נציע גישה
ליישוב הסתירות ביניהם  ,נצביע על בעיות אחדות שאין בכוחנו לפתור  ,ולבסוף נבדוק את ההשלכות
של הצעתנו על כמה סוגיות כלליות יותר בחברה הישראלית של המאה הראשונה  .מלבד המקורות

הספרותיים נביא בחשבון בדיוננו גם את הממצא הארכאולוגי  ,המעמיד לכאורה לרשותנו נתונים
ודאיים

ואמינים ,

אך גם ניתוחו מעורר בעיות לא מעטות  ,כפי שיתברר להלן .

ב.
החפירות הארכאולוגיות שנערכו בירושלים מאז אמצע המאה הי " ט ובמיוחד בעשרים וחמש
השנים האחרונות מספקות לענייננו עדות מוצקה אולם מוגבלת למדי בהיקפה  .בחפירות של האזור
הדרומי והמערבי של הר הבית התבררו בין השאר הנתונים הבאים

:

א  .הורדוס הרחיב את תחום הר הבית מדרום  ,ממערב ומצפון  .ניתן לעמוד על היקף הר הבית
בשעת חורבן ירושלים באופן מדויק למדי

ושמונה

אורך החומה המערבית היה ארבע מאות שמונים

:

החומה הדרומית  -מאתיים ושמונים מטר  ,החומה הצפונית  -שלוש מאות

מטר ,

וחמישה  -עשר מטר והחומה המזרחית  -ארבע מאות ושישים מטר  ,ובסך  -הכול כאלף חמש מאות
וחמישים מטר .

ל3

ב  .מספר השערים בחומה המערבית והדרומית של הר הבית נקבע בוודאות

:

ארבעה במערב

ושניים בררום  .י3
ג  .שערים אלה שימשו למטרות שונות

:

שני השערים בדרום אפשרו גישה אל מתחם

המקדש ,

והשער מעל קשת רובינסון  ,ליד הפאה הדרום  -מערבית של הר הבית  ,אפשר כניסה לסטיו המלכותי
( הבסיליקה ) שהשתרע כמעט על פני כל הצלע הדרומית של הר הבית  .ייתכן שהיתה כניסה דומה לזו

של קשת רוכינסון בדרום  -מזרח הר הבית  ,והיא אפשרה כניסה משני צדי הבסיליקה למי שבאו להר

הבית מן הדרום למטרות לא  -פולחניות  .ייתכן ששער ברקליי שבמערב הוביל גם הוא לשטח
הבסיליקה  ,ואילו שני השערים האחרים במערב  ,הנמצאים צפונה יותר  ,אפשרו גישה ישירה למתחם
המקדש

:

אחרים ) ,

28

29

ושער וורן שירת את מי שבאו להר הבית מן הצפון ומצפון  -מערב .

י ' מגן  ' ,על שערי הר  -הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו ובמסכת מידות '  ,קתדרה ,

לוריא ( לעיל  ,הערה

. 216
30

השער שמעל קשת וילסון אפשר כניסה מן העיר העליונה ( לכוהנים ולתושבים אמידים

ראה גם

:

32

בן  -דב

ב  ,עמ '

528

ך) ,

. 53 - 47

עמ ' , 212

. 43 - 42

ואילך

;

סיימונס

( שם ) ,

עמ '

; 346

בוסינק ( לעיל  ,הערה

, ) 24

ב  ,עמ '

בן  -דב  ,חפירות הר הבית  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 77

ונסן וסטב ( לעיל  ,הערה
; 979 - 951

, ) 23

( טבת תש "

ם )  ,עמ '

י ' ברנד  ' ,הערות למאמר על בית  -המקדש השני '  ,תרבתן  ,כט ( תש "

פלדמן ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

ונסן וסטב ( לעיל  ,הערה
 ; 1016 - 1005מ '

31

 , ) 22עמ ' ; 14

14

32

, ) 23

ב  ,עמ '

; 553 - 539

בן  -דב ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '

( שם )  ,עמ '

. 147 - 135

. 135

סיימונס

( שם )  ,עמ '  ; 369 - 357בוסינק

( לעיל  ,הערה

, ) 24

ב  ,עמ '

7

ישראל ל ' לוין

מידע אמין אנו מוצאים גם בתיאורי הר הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו  ,למרות נטייתו להגזים
לפעמים במידה

רבה ,

ועם זאת יש להתייחס לתיאוריו במידה רבה של זהירות  .הקושי העיקרי

בתיאורים אלה  .נעוץ בסתירות בין ' מלחמת ' ל ' קדמוניות '  ,אשר על הבוטות שבהן הצבענו לעיל .

נראה שההסבר הפשוט והסביר ביותר לסתירות אלו הוא שיוסף בן  -מתתיהו תיאר בעצם שני מבנים

שונים של בית  -המקדש  ,שני מבנים שעמדו בשתי תקופות היסטוריות שונות  .התיאור ב ' קדמוניות '
משקף את בית  -המקדש שבנה הורדוס סביב שנת

20

לפה " ס  ,בעוד שהתיאור ב ' מלחמת ' משקף את

בית  -המקדש שהכיר יוסף בן  -מתתיהו עצמו ושטיטוס ראה בהגיעו לירושלים  ,הלא הוא מבנה בית -

המקדש שנחרב בשנת

 . 70ננ

תיאור בית  -המקדש בסוף הספר החמישה  -עשר של ' קדמוניות ' מופיע

בהקשר הכרונולוגי של שלטון הורדוס  :ואילו התיאור בספר החמישי של ' מלחמת ' נמצא ברצף
הסיפור מיד לאחר חנייתו של טיטוס ליד חומות ירושלים .

כיצד ניתן להסביר את ההבדלים המהותיים בין שני המבנים הללו ? אין אמנם מקור אחד המפרט
באופן ברור מה אירע בתשעים השנים שחלפו בין שני התיאורים של יוסף בן  -מתתיהו  ,אך מגוון
מקורות מעיד על כך שמבנה המקדש והר הבית כולו עברו שיפוצים נרחבים בתקופה זו  ,ונראה
שבמהלך כל התקופה בוצעו במקום תיקונים שוטפים ועבודות שחזור  .העובדה שעדויות אלו

נמצאות במקורות עצמאיים רק מחזקת את אמינותן  .בבשורה על  -פי יוחנן מסופר כי ישו טען שלו
נחרב בית  -המקדש הוא היה בונה אותו מחדש תוך שלושה ימים  ,והיהודים השיבו לו  ' :ארבעים ושש

שנה נמשכה בניית בית  -המקדש הזה ואתה תקים אותו בשלושה ימים

?

"

.

4

'

לפיכך סביר להניח

שעבודת הבנייה של המקדש נמשכה לפחות עד אמצע שנות העשרים של המאה הראשונה לספירה .
מקור אחר  ,מספרות חז " ל  ,רומז על עבודת הבנייה על הר הבית בזמנו של רבן גמליאל הזקן ( פעל
בין

לספירה

50 - 25

בקירוב ) .

נאמר

שבישבו

על גב המעלה בהר הבית הביאו לו תרגום ארמי של ספר

איוב  ,ורבן גמליאל ציווה על פועלי בניין לקברו שוב באחד מנדבכי חומת

בית  -המקדש " .

המקור הידוע ביותר המעיד על שיפוצי בית  -המקדש הוא יוסף בן  -מתתיהו עצמו  ,שהזכיר את
סיום העבודה באזור הר הבית בשנת
אלף פועלים .

36

64

לספירה  ,מצב שגרם לאבטלה של לא פחות משמונה  -עשר

בהסתמך על שלושת המקורות הללו סביר להניח שעבודה נרחבת בוצעה בשטח הר

הבית בכשמונים וחמש השנים שבין סיום הבנייה על  -ידי הורדוס לבין סיום עבודת השיפוצים בשנת
64

33

37 .

ביכלר דן בעניין זה  ,אולם לא העמיק בכך  .ראה of Women and the Brass :

Bdchler , ~ The Fore -cour

,4 .

 . 678 - 682קק  the Temple of Jerusalem ' , JQR 10 ) 1898 ( ,חGate 1
34

הבשורה על  -פי יוחנן ב ,

כ.

יג  ,ב ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

35

תוספתא  ,שבת

36

קדמוניות  ,כ  ,ט  ,ז ,

219

( תרגום שליט  ,עמ '

; ) 57

; ) 370

ש ' ליברמן  ,תוספתא כפשוטה  ,ג  ,ניו  -יורק תשכ " ב  ,עמ '

ג ' רמאייס ( לעיל  ,הערה

 ) . Goodman , The Rulinr class of Judaea : Iheן ; 82

Rajak ,

.ז

;  . 52- 54קק 56 - 70 , Cambridge 1987 ,

.

 . 7( .ג

. 204

 , ) 2עמ '  ; 22חן  . Rhoads , Israelל1

 .ק , Philadelphia 1976 ,

Revo /ution 6 - 74 ) : 1 :

 Revo/r against Romeה5

,

ייש7

the

,

0

ol~ igins

 . 124 - ! 25קק  . Josephus: The Historian and 1115 Society Philadelphia 1984 ,אפילו לאחר שנת

64

היו

תכניות להמשיך בשיפךן ובשחזור של בית  -המקדש  .המלך אגריפס השני ייבא עצים מלבנון לשם תמיכה בבניין
המקדש והגבהתו בעוד עשרים אמות  ,מלחמת  ,ה  ,א ,

8
37

 . 180 -קק 56 ) 1937 ( ,

Apostolic Age ' , ,731 ,

 ( 36 , 5תרגום

חגי  ,עמ '

. ) 324

Tentative Synthetic Chronology ,of

' /4

 . 6ת  . 181 ,על תארוך בניינו של הורדוס ראה  :ג ' רמאייס ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 22 - 21הערה

הערה

, ) 23

עמ '

194

והערה . 744

ראה גם Reign 0 ] Herod the :

 . 26 - 27קק Great ' , JTS , 36 ) 1935 ( ,

'The Chronology of

 . Cadoux ,נ  .ט

; 39

שליט ( לעיל ,

Corbishley ,

.ז

ש

,

.

~

בנוסף לשינויים המשמעותיים במראהו של הר הבית המשתקפים בהבדלים בין תיאורו
ב ' מלחמת ' לבין תיאורו ב ' קדמוניות '

38

חלו בתקופה זו במקום השינויים הבאים

:

א  .מספר השערים הפנימיים גדל באופן משמעותי והם שונו מדלתות משולשות לדלתות
כפולות :
ב  .גובה בניין המקדש השתנה

;

ג  .מספר השערים שהובילו אל המתחם המקודש של בית  -המקדש הוגדל לשנים  -עשר

ד  .השטח המכונה ' עזרת הנשים ' הפך לשטח מגודר  ,ויוחד מעתה לנשים בלבד

; 39

;

ה  .יהודים עשירים מן התפוצות נטלו חלק מרכזי בעיטור בית  -המקדש  ,כפי שמעידים שער
ניקנור ,
38
39

40

40

ראה

הציפוי בזהב של השערים האחרים על  -ידי
לעיל  ,הערות

. 16 - 12

ביכלר ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '
ראה  :משנה ,

אלכסנדר ,

. 718 - 712

יומא ג  ,י ; תוספתא  ,יומא ב  ,ד ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

יומא  ,לח ע " א

;

האלברך ( ראש היהודים )

של

וכן

:

שוורץ ( לעיל  ,הערה

. ) 11

; ) 231

ירושלמי  ,יומא ג  ,ח ( מא

ע" א) ;

בבלי ,

לא ברור אם השער נקרא על שמו של תורם ( זוהי ההנחה

המקובלת  ,אך ראה דעתו של שוווץ )  ,ואם התורם היה מירושלים או מאלכסנדריה  .על  -פי ספרחז חז " ל הוא היה
ירושלמי ( בבלי  ,יומא לח ש " א )  ,אולם יוסף בן  -מתתיהו והממצא הארכאולוגי מצביעים  ,וכנראה בצדק  ,על
מוצאו מאלכסנדריה  .ראה Kane , ' Ossuary

.ע .נ

.

 , Jewishצ0א  .נ  . Horbury 4יו

: .

 . 243 - 245קק 11 , eambridge 1992 ,

,

תוספתא  ,יומא ב  ,ה ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

:

; 0 . 1256מ  . 261 - 262 ,קק 1952 ,

 11 , Romeוטו

)

Frey ,

. - 8 .ג

צInscriptions ofJerusalem ' , 77
,
;  . 279 - 282עק , 23 ) 1978 ( ,
על בעלי מלאכה שהובאו לירושלים  ,ראה :
-Roman
'Of

]  ; ) 23וכן :

~

ליברמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 35ד ,

עמ '

. 761

קן

מבצר אנטוניה
יי

,

יי ן
.
ן
,

=

,

בור מים

11:
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ן
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ן

ן

ן

ן

ן

יו

התפר
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ל
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-

1

 :שערגרקל "

ן

ן

ן
ן

ן

ן

ם

-

%

1

שער רובינסון

בית  -המקדש בירושלים

אלכסנדריה  ,י 4וכן מתנות הלני המלכה ומונבז .

תרמה

למקדש ' .

)

גם משפחת הקיסר  ,ובמיוחד יוליה אשת

אוגוסטוס ,

בעמוד ממול

הצעת ל ' ריטמייר

4

כיוון שהנחנו כי תיאורי הר הבית בכתבי יוסף בן  -מתתיהו הם אמינים

 ,אפשר להשתמש בהם

כאבן בוחן להערכת מקורות אחרים  ,דוגמת מסכת מידות במשנה  .חיבור זה הוא מקור היסטורי
 44אך עם זאת יש בו לא
אמין פחות מכתבי יוסף בן  -מתתיהו במה שנוגע לתיאור הפיסי של בית שני ,
מעט פרטים הזהים לאלה שב ' מלחמת '  .בשני המקורות הללו מתוארת עזרת נשים ( אך רבים מן
46

הפרטים במשנה חסרים ב ' מלחמת '

ולהיפך ) 45 :

שניהם מזכירים שער נחושת גדול ממדים

במזרח ,

שלה עירב '  47דלתות מציפית זהב '  48סדרת מדוגית המובילית מהי הבית למתחם המקידש ' רחבה
ן 5חמש  -עשרה מדרגות
בת עשר אמות ( החיל ) בראש גרם המדרגות  50 ,סורג מסביב למתחם המקודש ,
המובילות לעזרת

המקדש

; 52

בפנים

ישראל

מדרגות המובילות מעזרת הכוהנים לבניין

ושתים  -עשרה

בשניהם מצוינות מידות זהות של חזית המקדש ( מאה א מאה

אמה ) '

ונאמר שחזית

5

הבניין רחבה יותר מחלקיו האחוריים  54 ,ובשניהם מצוין אותו אורך של ההיכל ( ארבעים אמה ) ושל
 56מעקה
קודש הקודשים ( עשרים אמה ) ;  55שניהם מתארים לשכות תלת  -קומתיות מסביב למקדש ,
57

בגובה קומה אחת שהבדיל בין עזרת ישראל לעזרת הכוהנים ( לפחות על  -פי דעה אחת
ומספר כמעט זהה של שערים פנימים .

המציאות שלפני שנת . 70
41

59

8

'

במשנה )

נראה על כן כי הרבה ממה שנשתמר במשנה מבוסס על

ייתכן שהנתונים האחרים במשנה משקפים מסורות חלופיות הכוללות

מלחמת  ,ה  ,ה  ( 206 , 4 ,תרגום חגי  ,עמ ' !  . ) 34אלכסנדר היה אביו של טיבריוס אלכסנדר  ,נציב ביהודה  ,ואחיד של
הפילוסוף היהודי האלכסנדרוני פילון  .והשווה  :קדמוניות  ,יח  ,ח  ,א  ( 259 ,תרגום שליט  ,עמ '  . ) 305על השימוש
החפשי בזהב בבית  -המקדש ראה

:

ג ' רמאייס ( לעיל  ,הערה

43

פילון  ,המשלחת לגיוס ,

44

העריכה הסופית המאוחרת יחסית של מסכת מידות ( ה ,

320 - 3 ! 9

 , ) 2עמ '

( מהדורת דניאל  -נטף  ,עמ '
ד) ,

. 25 - 24

משנה  ,לומא ג '

42

291 - 290 ; ) 140 - ! 39

( שם  ,עמ '

. ) ! 33 - ! 32

;

ג  ,א  ,ח ; ד,

הפניותיה למקרא ( למשל ב  ,א  ,ה

י-

א  -ב)

ומספר חילוקי דעות פנימיים ( ב  ,ה  -ו ; ג  ,ו ; ד  ,ק פוגעים באמינותה כמקור היסטורי  .עם זאת נראה שחיבור זה

שמר על מסורות מתקופת השיפוצים של בית שני  .ייתכן גם ששער יכניה ( ב  ,ו) ושער שושן ( א  ,ג) משקפים את
התקופה הפרסית
( קופוניוס
45

?)

;

ההתייחסויות לרדיפות אנטיוכוס  -את תקופת החשמונאים ( א  ,ו

את התקופה הרומית

-

מלחמת  ,ה  ,ה 198 , 2 ,

(א,

( תרגום חגי  ,עמ '

199 -

! ; ) 34

משנה  ,מידות ב  ,ה .

!  20ו 204 -

( תרגום חגי  ,עמ '

ושער ניקנור במשנה  ,מידות ב ,

46

47

שיפודי זהב שהיו נעוצים בגג המקדש כדי להבריח ממנו ציפורים  .מלחמת  ,ה  ,ה ,
משנה  ,מידות ד  ,ו

;

ראה

:

48

מלחמת  ,ה  ,ה ,

49

מלחמת  ,ה  ,ה ,

! 97 - 196 , 2

51

מלחמת  ,ה  ,ה , 2 ,

193

52

מלחמת  ,ה  ,ה , 4 ,

207 - 206

53

מלחמת  ,ה  ,ה  ( 207 , 4 ,תרגום חגי  ,עמ '
מלחמת  ,ה  ,ה , 4 ,

( תרגום חגי  ,עמ '

( תרגום חגי  ,עמ '

( תרגום חגי  ,עמ '

( תרגום חגי  ,עמ '

( תרגום חגי  ,עמ '

55

מלחמת  ,ה  ,ה ,

,5

56

ה ,ה,

מלחמת ,

 ( 224 , 6תרגום

208 - 207 , 4

משנה ,

( שם  ,עמ '

שם .

! ; ) 342 - 34

50

חגי  ,עמ '

ג.

; ) 343

. 283 - 278

משנה  ,מידות

ב ,ג.

שם .

משנה  ,מידות ב  ,ג .

; ) 341

משנה  ,מידות ב  ,ה

משנה  ,מידות ד ,

;

ג  ,ו.

ו.

משנה  ,מידות ד  ,ז ; על  -פי המשנה החלק הקדמי בלט חמש  -עשרה

אמה .

( 2 ! 9 , 2 ! 6תרגום חגי  ,עמ '  ; ) 342משנה  ,מידות ד  ,ז .
 ( 221 - 220תרגום חגי  ,עמ '  ; ) 343משנה  ,מידות ד  ,ג .

57

58

על  -פי מלחמת  ,ה  ,ה , 2 ,

59

ה ,ה,

; ) 340

; ) 341

; ) 341

מלחמת  ,ה  ,ה  ( 226 , 6 ,תרגום חגי  ,עמ '

מידות ב  ,ו היו

; ) 341

; ) 340

אמה מכל צד  ,ועל  -פי ' מלחמת '  -עשרים

,5

! ) 34

ש ' ליברמן  ,יוונית ויוונית באתן  -ישראל  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

 201 , 3ו 205 -

207

;

ב,

ג) ;

ושער קיפונוס

ג) .

מכונה השער הקורינתי במלחמת  ,ה  ,ה , 3 ,

54

:

תרשים

! 99 - ! 98

 ; ) 343משנה ,

( תרגום חגי  ,עמ '

) ) 34

מידות ב ,

- 1

ראה שם דעתו של ר ' אליעזר בן

יעקב .

היו שנים  -עשר שערים ; על  -פי אבא יוסי בן חנן במשנה ,

שלושה  -עשר .

ביכלר טען במאמרים רבים וכן בספרו הכוהנים ועבודתם  ,ירושלים תשכ " ו  ,שרוב מסורות חז " ל בעניין בית -
המקדש משקפות פרק זמן קצר לפני פררן המרד בשנת  . 66ראה את מאמרו ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '  ; 718 - 678וכן :
 . 61 - 62קק 1 ) , 11 ) ! 899 ( ,ל )  . Bdchler , ' The Nicanor Gate and the Brass Gate ' , 7נ וראה עוד את הפרקים
על תולדות עבודת ה ' במקדש בירושלים ועל טומאה וטהרה במשפחה בירושלים לפני שנת

70

לספירה כקובץ

11

.

)

ישראל ל ' לוין

מידע לא  -מבוסס או פשוט תיאורים המסתמכים בעיקר על הנאמר בתנ " ך ( המחלוקות במשנה
מצביעות עד כמה מעורפלים היו פרטים אלה לדורות

הבאים ) " .

6

ייתכן גם שעדות מסוימת במשנה

משקפת שלב מוקדם יותר של תיקונים במאה הראשונה י 6או אפילו מבנה קדם  -הרודיאני  .אולם
לעת עתה אין אלה אלא השערות בלבד .
אחת הסתירות החמורות ביותר במקורותינו שאותה לא ניתן כעת ליישב באופן משביע רצון

נוגעת בהיקף הר הבית  -הנתון העולה מן החפירות הארכאולוגיות ( אלף חמש מאות וחמישים
מטר ) .

מטר ) שונה בהרבה מזה שב ' מלחמת ' ( בערך אלף מאתיים מטר ) או במשנה ( אלף

62

ניתן אולי

לצמצם את ההפרש בין גודל האתר כפי שנחשף בשטח היום לבין חישובי יוסף בן  -מתתיהו על  -ידי
הערכה שונה של אורך הסטדיה ( יוסף מציין היקף של שש

סטריות )

או אם נשאיר מרווח נדיב

לטעריות  .ככל הנראה המספר הנקוב במשנה הושפע מן הכתוב ביחזקאל מב  ,כ .
גם הסתירה באשר למספר השערים המובילים להר הבית דורשת הסבר  .במשנה נזכר שער אחד
ואילו ממצאי החפירות הארכאולוגיות ותיאורי יוסף בן  -מתתיהו מעידים על ארבעה

במערב ,

שערים ' .

חוקרים אחדים סבורים שהמשנה משקפת את המציאות של מבנה קדם  -הרודיאני  ,אך

6

ייתכן מאוד שהשם של שער זה  -קיפונוס ( שם דומה להפליא לזה של הנציב הרומי קופוניוס
לספירה ] )

-

מצביע על מבנה שהיה קיים במאה הראשונה .

[9 - 6

קשה ליישוב גם הסתירה בין תיאור

64

עזרת הנשים במשנה ( גברים ונשים ביחד  ,גזוזטרה שנבנתה בחג הסוכות להפרדה בין המינים וארבע

לשכות בכל פינה של העזרה ) לזה שב ' מלחמת ' ( אזור נשים שהופרד בחומה עם כניסות משלה ) .
מאמריו  . 24 - 98 :קק  Jewish Historf , London 1956 ,מן  . SIudiesלהלן הנחה אפיינית של ביכלר

these :

65

' ,111

 the Mishnah o Tamid , Yoma ,חן 1 clear 10 us that the descriptionsן considerations should make

~ decade before
, and Shekalim portray 10 us the newly' organized divine service ofthe ] 851
' ] the Temple
60

על

the destruction 0

( שם  ,עמ '

. ) 63

ההבדלים בין מסכת מידות במשנה לתיאור במלחמת יש לציין את הפרטים הבאים  :על  -פי מלחמת  ,ה  ,ה , 2 ,

198 - 197

( תרגום חגי  ,עמ '

) 340

היו ארבע  -עשרה מדרגות שהובילו מהר הבית למתחם המקודש ; על  -פי משנה ,

מידות ב  ,ג היו שתים  -עשרה  .במלחמת  ,ה  ,ה ,

 ( 197 , 2תרגום

חגי  ,עמ '

 ; ) 340ה  ,ה 205 , 3 ,

( שם  ,עמ '  , ) 341נזכרות

חמש מדרגות נוספות מהחיל עד לשערים הפנימיים  ,דבר שאינו נזכר כלל במשנה  ,מידות
201

;

במלחמת  ,ה  ,ה , 3 ,

( תרגום חגי  ,עמ '  , ) 341נזכרות דלתות מצופות כסף וזהב  ,ואילו משנה  ,מידות ב  ,ג מזכירה ציפוי זהב בלבד

על  -פי מלחמת  ,ה  ,ה ,

202 , 3

;

( תרגום שליט  ,עמ '  , ) 341השערים במתחם המקודש התנשאו לגובה שלושים אמה

ולרוחב חמש  -עשרה אמה  ,ואילו במשנה  ,מידות ב  ,ג  ,מדובר על גובה של עשרים אמה ורוחב עשר אמות ; על  -פי
מלחמת  ,ה  ,ה ,

207 , 4

( תרגום חגי  ,עמ '

, ) 341

מידות הדלת של אולם המקדש היו שבעים א עשרים וחמש אמה ,

ועל  -פי משנה  ,מידות ג  ,ז היו מידותיה ארבעים א עשרים אמה בלבד  ,אם כי הגובה במשנה לא כלל חמש קורות
שהונחו על גבי הכניסה ; הפתח להיכל היה עשרים א עשר אמות ( משנה  ,מידות ד  ,א ) או חמישים וחמש א שש -
עשרה אמה מלחמת  ,ה  ( 211 , 4 ,תרגום חגי  ,עמ '

; ) 342

גודל המזבח על  -פי מלחמת  ,הוא חמישים א חמישים

אמה  ,ואילו על  -פי משנה  ,מידות ג  ,א  ,הוא קטן יותר  -שלושים ושתיים א שלושים ושתיים אמה ; האיסורים
לגבי אנשים טמאים נראים חמורים יותר על  -פי מלחמת  ,ה  ,ה  ( 227 , 6 ,תרגום חגי  ,עמ '

מידות ב  ,ה
ה ,ה,

;

משנה  ,מידות ב  ,ו  ,מזכירה שני שערים קטנים ( ' פשפשים ' ) ממערב לבית  -המקדש  ,ואילו במלחמת ,

200 , 2

( תרגום חגי  ,עמ '  , ) 341הם אינם נזכרים כלל ; ולבסוף  ,על  -פי משנה  ,מידות א  ,ד ; ב  ,ו היה שער אחד

בעזרת הנשים ואילו על  -פי מלחמת  ,ה  ,ה ,
61

השווה לעיל  ,הערה

. 44

62

השווה לעיל  ,הערה

; 30

63

( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '
משנה  ,מידות א  ,ג ; קדמוניות  ,טו  ,יא  ,ה ,

64

קליין ( לעיל  ,הערה

2ן1

מלחמת  ,ה  ,ה , 2 ,
408

הערה  , ) 28עמ '

192

( תרגום שליט  ,עמ '

; ) 340

משנה ,

מידות ב  ,ה

;

) 340

היו שלושה .

משנה  ,מידות ב  ,א  .וראה סיימונס

ואילך .

 , ) 22עמ ' ; 125

; 47 - 45

199 - 198 , 2

( תרגום חגי  ,עמ '

410

( תרגום שליט  ,עמ '

הולצמן ( לעיל  ,הערה

בן  -דב ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '

; ) 201

 , ) 10עמ '  ( 50הערה ) ;

; 141 - 140

מלחמת  ,ה  ,ה , 2 ,

199 - 198

וראה לעיל  ,הערה

. 31

הולים ( שם )  ,עמ '  ; 245מגן ( לעיל ,

הנ " ל ואחרים  ,הכותל  ,תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ '

. 43 - 40
65

, ) 343

מאשר במשנה ,

( תרגום חגי  ,עמ '

. ) 341

בית  -המקדש בירושלים
אפשר

שהמשנה מתארת שחזור פרי דמיונו של המחקר או שהיא משקפת שלב ביניים בין מיזוג

חפשי של נשים וגברים כמתואר ב ' קדמוניות ' לבין המגבלות החמורות כמתואר ב ' מלחמת '  .אם
נכונה השערה זו  ,אזי המשנה מתייחסת לשלב ביניים בראשית המאה הראשונה לספירה  .אולם ייתכן

שהשחזור המוצע  -למרות סבירותו  -אינו משקף מצב היסטורי .

ג.
לניתוח דלעיל יש השלכות על סוגיות כלליות יותר שעמדו בפני החברה הישראלית והיהדות במאה
הראשונה לספירה  .ראשית  ,ברור לחלוטין שבית  -המקדש שמר בתקופה זו על מקומו כמוסד מרכזי
ביותר בחיי העם .
הממצא הארכאולוגי לאורך החומה המערבית והדרומית של הר הבית מאפשר לצייר תמונה

ברורה יותר ממה שהיה ידוע עד כה של מעמד בית  -המקדש במאה הראשונה  ,של מרכזיותו הן
ליהודים בירושלים וביהודה והן ליהודי התפוצות  .בשלוש הרגלים התקהלו בעזרות המקדש עשרות
אלפי יהודים  ,אם לא מאות אלפים  ,מכל קצות העולם .
הכוהנים  ,זכויות

66

עניינים הקשורים

למקדש  ,כגון מעמד

וחובות של כל אחד מישראל  ,ענייני טומאה וטהרה ופרטי סדר

הקרבנות  ,הפכו

למרכזיים יותר בסדר היום של היהודי בסוף ימי בית שני  .הכתות והזרמים השונים בני התקופה
 e7וענייני המקדש העסיקו אותם
הגדירו לפעמים את עצמם בין השאר על  -פי יחסם למוסד מרכזי

רבות בדיוניהם הפנימיים ובמחלוקותיהם זה עם זה .

העלייה הדרמטים במספר היהודים בעולם כולו  -שמנו בתקופה זו על  -פי רוב ההערכות בין
חמישה לשמונה מיליון נפש  ,כעשירית מאוכלוסיית האימפריה  -העניקה לבית  -המקדש יתר

חשיבות  .כל יהודי  -בארץ  -ישראל או בתפוצות  ,יהודי מלידה או גר  -ראה בירושלים את המרכז
הרוחני והלאומי שלו ועיר  -אם לצד עיר מולדתו .

68

השיפוצים השוטפים ועיטור בית  -המקדש היו

פועל יוצא של הגידול הרב בציבור אשר ראה בו אתר קדוש ושל הכספים הרבים שזרמו אל העיר
באופן קבוע  .המוני האנשים שהגיעו לירושלים בשלוש הרגלים תרמו סכומי כספים ניכרים לעיר
ותרומות  -במיוחד מיהודי התפוצות  -של פריטים לקישוט נמשכו ללא הפרעה  .כתוצאה מכך

התרחב בית  -המקדש ונעשה יותר מפואר ויותר מהודר .
בית  -המקדש המשיך למלא בתקופה זו קשת רחבה של צרכים דתיים  ,לא רק ליהודי הפשוט אלא

גם לנזירים  ,למצורעים  ,לגרים ולנשים לאחר לידה
היהודית .

69

;

הודות לכך התחזק מעמדו של המקום בתודעה

אין זה מקרה שהשיפוצים הבתר  -הרודיאניים  ,המתועדים בתיאורי המשנה

ו ' מלחמת ' ,

הביאו בחשבון רבות מקבוצות אלו  .גורמים שפעלו בתוך המקדש ומסביב לו  -מטעם

הצדוקים ,

האצילים  ,בית הורדוס או הפרושים  -המשיכו לבצע את התיקונים הדרושים כדי שפולחן המקדש
יישאר נגיש ומרכזי בחיי העם  .הצעד הדרמטי המיוחס לר ' שמעון בן גמליאל הראשון בעניין
66

67

ש ' מפראי  ,העלייה ברגל בתקופת בית שני  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ '
Jewish

of

Mishnah

End

the

the

and

Pharisees ,

Rabbis

Yavneh :

of

. 122 - 42
Significance

 . 45 - 48 ; idem , From ! 8 Maccabees 10קק 55 ) 1984( ,

"

' The

Cohen ,

. 0.נ 3.

Sectarianism ' , HUCA ,

 . 106 - 107קק Philadelphia 1987 ,
68

ספרי דברים  ,שנד ( מהדורת פינקלשטיין  ,עמ '  ; ) 416פילון  ,החוקים לפרטיהם 70 - 68 ,
; ) 245 - 244

69

על

מלחמת  ,ד  ,ג ,

204 - 202 , 21

( תרגום חגי  ,עמ '

( מהדורת דניאל  -נטף  ,עמ '

. ) 274

מירים  ,המוזכרים לעתים קרובות כמאה הראשונה ראה  :משנה  ,נזיר ג  ,ה ; ו  ,יא  :תוספתא  ,נזיר ד  ,י ( מהדורת

ליברמן  ,עמ '
; 702 - 697

; ) 140

השווה גם

:

משנה  ,נזיר ה  ,ה

מנדרס ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

. 92 - 70

;

מעשי שליחים כא  ,כג  -בו

;

כיכלר ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

ישראל ל ' לוין

קרבנות יונים הוא דוגמה מאלפת בהקשר זה .

70

על  -פי המשנה הרקיעו המחירים עד כדי כך שלעתים

קרובות נשים שלא היו להן אמצעים לשלם עבור הקרבנות הדרושים לאחר לידה או זיבה נמנעו
מלהגיע לבית  -המקדש  .ר ' שמעון הורה שדי בקרבן אחד ( במקום

חמישה ) ,

וכתוצאה מכך ירד מחיר

הקרבן למאית מעלותו קודם לכן .

ייתכן שפעילות רבה זו ונוכחותו של קהל גדול שפקד את המקום  ,ובו גם גרים  ,גרים למחצה י7
ואולי אף לא  -יהודים  ,תרמו להתפתחויות שונות בתוך מתחם המקדש עצמו  .נראה שאחת התוצאות
של מצב זה היתה הקמת מחיצות והיבדלות  .דוגמה משמעותית לעניין זה היא הביקורת הפומבית
שהטיח אדם בשם שמעון באגריפס הראשון על כך שנכנס למתחם המקודש :

ממעמדו הבעייתי של המלך  ,שהיה צאצא של גרים .

73

72

אולי נבעה הביקורת

התנגדותו של שמעון נשאה פרי  :הוא הצליח

לגייס לצדו מספר ניכר של אנשים בירושלים  ,גרם למהומה וגם נקרא לקיסריה לשיחה עם אגריפס .

בסופו של דבר נרגע המלך  -אולי הוא נאלץ להיכנע  -ולא רק שחרר את שמעון ללא עונשין
אלא אף העניק לו מתנה  .היו שהציעו כי תקרית זו ואחרות דומות לה משקפות שליטה הולכת

וגוברת של הכוהנים הן על ענייני המקדש והן על חיי הדת בירושלים  ,ואולי מצביע הדבר על מגמה
מחמירה יותר במדיניות הדתית בכלל .

74

י " ח הגזרות שגזרו בית שמאי  ,למרות התנגדותו של בית הלל  ,בעת פרוץ המרד בשנת  66מעידות

גם הן על שנאה לזרים בקרב חוגים מסוימים של יהודים  .מטרת רוב הגזרות ( או תוצאתן לכל
הפחות )

מלא  -יהודי ,

היתה הפרדת יהודי

כגון הגזרה האוסרת על השימוש בשמן גויים .

החשיבות של ענייני טומאה וטהרה ביהדות של המאה הראשונה עמד אברהם ביכלר .

76

75

על

עניינים אלה

אמנם מעולם לא נעלמו מסדר היום היהודי  ,ובמיוחד לא במאות האחרונות של תקופת בית שני  ,אך
נראה שחשיבותם הגיעה לשיא חסר תקדים בקרב קבוצות מסוימות דווקא בעשרות השנים לפני
החורבן .

77

מגמת ההחמרה הדתית בקרב חוגים מסוימים של יהודים במאה הראשונה משתקפת במספר

70

משנה  ,כריתות א  ,ז

71

קדמוניות  ,יט  ,ז  ,ד ,

;

ביכלר ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

334 - 332

( תרגום שליט ,

עמ ' . ) 347

 ; 704 - 702סנדרס

( לעיל  ,הערה

 , ) 25עמ '

. 89

על הכללת קרים במתחם המקודש ראה את העדות הברורה

בספרות חז " ל  ,למשל משנה  ,ביכורים א  ,ד ; מכילתא דרבי ישמעאל יב  ,מט ( מהדורת הורוב " ן  -רבין  ,עמ '

וכן  . :קק

; ) 75

 , //5 , 33 ) 1982 ( ,יBaumgarten , ' Exclusions from the Temple : Proselytes and Agrippa 1

.נ

215 - 225
72

73

באומגרטן ( שם ) ; ד ' קוורץ  ,אגריפס הראשון  ,המלך האחרון ביהודה  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '  . 143 - 137ראה גם
הערותיו של פלדמן לקדמוניות  ,יט  ,ז  ( 334 - 332 , 3 ,תרגום שליט  ,עמ '  ( ) 347מהדורת ]] ]  , 371 - 370 ,הערה ט ) .
שוורץ ( לעיל  ,הערה  , ) 72עמ '  . 143 - 130לסוגיה הרחבה יותר של הכללת קבוצות שונות של האוכלוסייה בפולחן

המקדש לעומת הוצאתן ממנו ראה את הערותיו של י ' קנוהל  ' ,פולמוס הכיתות בימי בית שני והאסכולות
הכהגיות שבתורה

. 143

74

שוונץ ( לעיל  ,הערה

75

ירושלמי  ,שבת  ,א  ,ד ( ג

76

ביכלר  ,מחקרים ( לעיל  ,הערה  , ) 59עמ '

77

 ,1ך

:

שאלת שיתוף העם בעבודת המקדש במועדים '  ,תרבתן  ,ס ( תשנ " א )  ,עמ '

הוצעו הצעות שונות

לספירה בקירוב

( 17

 , ) 72עמ '

ע" ח

. 146 - 139

 . 63 - 75קק 5 . Hoenig , ' 011 and Pagan Defilement ' , JQR , 61 ) 1970 ( ,

;

. 98 - 64

לתארוך דיני טומאת גויים  .ביכלר תארך אותם לראשית המאה הראשונה  ,לשנת
JQR ,

"

18 - 17

 Palestine before the Year 70ת ] 'The Levitical Impurity of the Gentile

 . 7 - 15קק  ; ) ] 1926 - 1927[ ,ש ' צייטלין תארך אותם לשנת  65ולתקופת י " ח הגזרות ) 'The Warning
 . 111ק JQR , 38 ] 1947 - 1948 [ ,

( לעיל  ,הערה

 , ) 75עמ ' ; 75 - 63

' Temple

 Inscriptions ofוראה הספרות המובאת שם ) ; וראה עוד  :הגיג

אולם ראה  :ג ' אלון  ,מחקרים בתולדות ישראל  ,תל  -אביב תשי " ז  ,עמ '

המתארך דינים אלה למאות הראשונית לפני

הספירה .

147 - 121

,

שינויים שהוצעו בבית  -המקדש על מנת להבליט את ההבחנה בין יהודי ללא  -יהודי כמו גם בין טהור

בית  -המקדש ולפניו

לטמא  :נראה שהבחנות אלה הודגשו בשלבים מאוחרים של בניין בית  -המקדש יותר מאשר במבנה
בשלהי ימי הבית הפרידו למשל מדרגות רבות יותר בין כלל הר הבית  ,שהיה פתוח
ן
של ימי הורדוס .

עזרת הנשים
השני במלון
הבית ; מבט
הולילנד '
'דגם

לגויים  ,לבין המתחם המקודש שבפנים  :למטרה זו שימשו בתקופת הורדוס  ,הסורג שעליו הופיעו

ממזרח

 ,על  -פי

כתובות ביוונית ובלטינית ובהן אזהרה לגויים שלא להסיג את הגבול וכן מדרגות ספורות  .רגישות

היתר היהודית בעניין זה במאה הראשונה משתקפת בניסיון לסקול באבנים לא  -יהודים שניסו
להיכנס אל תוך המתחם המקודש .

78

התיאורים השונים ב ' קדמוניות ' וב ' מלחמת ' לגבי מקומן של הנשים במקדש מצביעים בבירור על

הפרדה הולכת וגוברת גם בין המינים ( מסיבות טהרה ומסיבות

אחרות ) ;

ההפרדה באה לביטוי

בהגבלה חמורה של גישת הנשים לעזרות הפנימיות של בית  -המקדש ואולי גם בהגבלת השתתפותן
בטקסים ציבוריים .

79

עזרת נשים אינה נזכרת בתיאורי מקדש שלמה ומקדש זרובבל וגם לא בתיאור

מקדש הורדוס ב ' קדמוניות '  .ייתכן כאמור שהתיאור במסכת מידות במשנה משקף שלב ביניים

במעבר ממצב פתוח יחסית המתואר ב ' קדמוניות ' למצב מוגבל מאוד המתואר ב ' מלחמת '  .קשה
לומר מתי ומדוע החלה הפרדה חדה זו  ,אולם ככל הנראה היא נמשכה תקופה קצרה בלבד שלא היה
בה די להשפיע על מסגרות אחרות  ,כגון בית  -הכנסת  .נראה שלפני שנת

78

מעשי השליחים כא  ,כז  -לו
גם

:

; 395

 .ק 1959 ,

Acrs ofthe Apostles , Grand Rapids

e

,

 .1: .ין

השווה

 . 387 -קק  , 37 ) 1946 - 1947 ( ,אס8 . Bickerman , ' The Warning nscriptions ~ 01' Herod ' s Temple ' , 7

405
79

70

ולאחריה התקהלו נשים

ביכלר ( לעיל  ,הערה  , ) 33ע %

. 706 - 682

,
~

ן

ישראל ל ' לוין

וגברים יחד בבית  -הכנסת

;

ועד תחילת ימי  -הביניים .

80

אין רמז להפרדה בין המינים בתרך מוסד זה במשך העת העתיקה כולה

ההתפתחויות הארכיטקטוניות ותכניתו של בית  -המקדש בירושלים בעשרות השנים שלפני
החורבן משקפות תמורות חברתיות ודתיות מרחיקות לכת  .המקדש בירושלים לא רק קבע חלק ניכר
מסדר היום הדתי בתקופה זו  ,אלא גם הושפע מתהליכי שינוי שהתחוללו בקרב היהודים במאה
הראשונה לספירה  .זוהי דוגמה נוספת לדרך שבה הממצא הארכאולוגי והתרבות החומרית אינם רק
תורמים לידע שלנו על העבר אלא גם מתייחסים לחלק מן הבעיות הדתיות והמוסדיות הבסיסיות של
התקופה ומספקים לחוקר היבטים חדשים לעיון .

ן

'

זאת ועוד  ,אם טענתנו נכונה אזי תיאורי בית  -המקדש ב ' מלחמת ' וב ' קדמוניות ' מאשרים את

אמינותו הבסיסית של יוסף בן  -מתתיהו כהיסטוריון של ירושלים במאה הראשונה  .תיאוריו רחוקים

מלהיות הפכפכים  ,ולעתים קרובות ניתן להסביר סתירות לכאורה על  -ידי הבהרת נסיבותיהן
ההיסטוריות והקשריהן המוסדיים .

80

82

ש ' ספראי  ' ,האם היתה קיימת עזרת נשים בבית הכנסת בתקופה העתיקה '  ,תרבתן  ,לב ( תשכ " ק  ,עמ '
Hachlili

.א

' Dukhan , Aron and Teva : How Was the Ancient Synagogue Furnished ? ' ,

; 338 - 329

2 . Safrai ,

 . 78 - 79קק  Israel (BAR International Series , 499 ( , Oxford 1989 ,חן  Ancient Synagoguesין 6 .ט)

לוין  ' ,ממרכז קהילתי למקדש מעט  :הריהוט והפנים של בית  -הכנסת העתיק '  ,קתדרה ,

60

( ניסן חש "

ן

י" ל

ן )  ,עמ '

. 50 - 48
81

16
82

 . Chlarlesworthנ Palestine ' ,
;
ראה את מאמרי 6 . ( , :ט )
Hi/lel and Jesus

( בדפוס ) .

בעניין זה ראה גם

Josephus ' Works ' , L . H . :

.

חי

Pre - 70

or

,

' ATChleology and the Religious Ethos

Land of Israel

 - he Description ofד ' Safrai ,

~

 . Mazar ,ח ;  . 295 - 324קק  Historf , Detroit 1989 ,שחם  , Josephus, the Bib/eל 65 .ט) Hata
 . 295 - 324 . idem , 'Josephus Flaviusקק ,
 . 325 - 329קק ,

עמן  Jerusalem ' ,חן

))

,,

)1 .

)

ש

2.

Feldman

6 the Archaeological Works ' , 6חפ ' Josephus Flavius

the Archaeological Ex ~ avations

and

החברה הכפרית בארץ  -ישראל בתקופה הממלובית
יהושע פרנקל

ההיסטוריה האגררית של כלאד אש  -שאם  -מונח המקיף את סוריה ואת ארץ  -ישראל בתקופה
הממלוכית

טרם נידונה במחקר מפורט  ,ן וחסרונו בולט במיוחד על רקע המחקרים

( ) 1516 - 1260

העוסקים בנושא זה בתקופה הצלבנית2

והעות ' מאנית .

מטרת מאמר זה לסקור את המידע על

3

הקהילה הכפרית בארץ  -ישראל בימי הסולטאנים הממלוכים אשר מצוי בתעודות משפטיות
ולהצביע על סוגיות הראויות למחקרים

נוספים .

4

המקורות
חלק הארי של המקורות המשמשים אותנו בניסיון לשחזר את תמונת העבר של ארץ  -ישראל
הממלוכית נכתבו בידי פקידי שלטון  ,חצרנים וכרוניקאים שפעלו בעריה הראשיות של
הסולטאנות הממלוכית  ,קהיר ודמשק  ,וכן בערי השדה  .דורות של פקידים העתיקו תעודות אלה
ושימרו

אותן .

המניע לרישומו של מידע זה היה כפול  .השליטים ביקשו להתעדכן באירועים

פוליטיים וצבאיים אשר התרחשו בתחומי הסולטאנות

ואכן הידיעות בכרוניקות הנוגעות לכפר

;

מספרות בעיקר על אירועים שבהם היו מעורבים סוכני השלטון המרכזי  ,אשר מושבו היה

בעיר .

המניע האחר לעיסוק בסוגיות אגרריות היה מנהלי  :מאחר שאוצר השלטון הממלובי נשען בראש
וראשונה על ההכנסה מן הכפר והאיכרים  ,היה לפקידיו עניין ברישום התנובה החקלאית ושיעורי

המסים  .מידע זה קובץ באנציקלופדיות מנהליות אשר פירטו את הנחות היסוד המשפטיות בדבר
1

;  . 233 - 234קק  , JESHO , 18 ) 1975 ( ,יט25

yen

Syrie au

 . 181 , 293 , 297 303קק Inguiry , London 1991 ,
2

" פראוור  ,הצלבנים

:

.

חט )[ . Cahen 'Aper u surlles impdts du 501

 Frameworkforג: .

.

~

Fiistorf

Humphreys

R. S.

קולוניאלית  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' Prawer , Crusader , 459 - 435
Occident
דיוקנה של חברה
! ש ) [ . Cahen , Orient

au temp~ des (Jroisades , Paris

19 % 0 , chap . 6 :

.נ

Institutions , Oxford

 . 163 - 166קק 1983 ,
3

ב ' לואיס  ,עלי היסטוריה  :קובץ מחקרים  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' , 65 - 64
ירושלים במאה הט " ז

;

; 92 - 91 , 87 - 86

א ' טולידאנו  ' ,סנג ' ק

התישבות כפרית ומגמות דימוגראפיות '  ,א ' כהן ( עורך)  ,פרקים בתולדות ירושלים

בראשית התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים  ,תשל " ט  ,עמ '  ; 92 - 61איימי סינגר  ' ,ניהול הכפרים במחוז ירושלים
Palestinian Peasan ( and
~ . Singer ,
בתחילת התקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה  ( 58 ,טבת תשנ " א )  ,עמ ' ;; 42 - 53

ע

19941

Sixteenth (Jenturf Jerusalem , Cambridge

Archivum

Liwa 01 Jerusalem ' ,

 theמ !

ound

ficials; Rural Administration

' Sixteenth Century Crop PYoduction

חסחו0 ! ! 0

~ ,
Makovsky

14 .

 . 91 - 123קק Ottomanicum , 9 ) 1984( ,
4

בין החיבורים בתחום וה ראה  :א " נ פולץ  ,תולרות היחסים הקרקעיים במצרים  ,מוריה ואוץ  -ישראלבטוף ימי
הבעיים ובומן החדש,

ירושלים  1940י

.

ד ' גרוסמן הכפר הערבי ובנותיו  :תהליכים ביישוב הצות ' מאף באון -

ישראל בתקופה העות ' מאנית  .ירושלים  ,תשנ " ד .

17

יהושע פרנקל

סדרי הממשל  ,המיסוי ( ושיטות הגבייה ) ומשטר המקרקעין ( ובכלל זה הבעלות על האדמות וסוגי

הגידולים החקלאיים ) .
והשני בשנת . 1314

ידוע כי הממלוכים ערכו בסוריה שני מפקדים

5

(ווכ

),

הראשון בשנת

1298

מן הראוי להדגיש כי המידע בספרי יעץ לפקידים משקף את נקודת המבט של

המרכז בקהיר על חבל ארן שהיה מחוז משני בתחומי הסולטאנות הממלוכית  ,ובוודאי אין בהם
כדי להבהיר את עמדתה של האוכלוסייה הכפרית בעניינים כגון דיני קניין ומקרקעין .
מידע השופך אור על דיני הבעלות על מקרקעין וכן על סדרי חלוקת ההכנסות מיבולים

חקלאיים מצוי בחיבורים משפטיים  .הערכת תרומתם של ספרי הפמאוי ( מעין שאלות ותשובות של
חכמי ההלכה המוסלמית ) למחקר היסטורי היא סוגיה מורכבת  .פתאוי אחדים מעוררים רושם של
עיון משפטי מופשט ולא עיסוק בבעיה ממשית  ,כאילו היו תרגיל בדיון הלכתי המבוסס על שאלות
פיקטיוויות  .רושם זה נובע מלשונן המשפטית של התשובות  ,הכוללות ניסוחים מוסכמים ומוכרים
מספרי אבות תורת המשפט האיסלאמית  ,וכן מן העובדה שקשה להניח כי איכרים פנו למופתי

עירוני על מנת לקבל ממנו חוות דעת הלכתית ; המפגש בין נשלטים לשליטים בבית  -הדין השרעי
עוצב בידי השליטים  ,ועל כן אין זה מפתיע שמן התעודות שבידינו עולה כי פלאחים באו לבית -

מיזמתם .

הדין השרעי רק כאשר נציגי השלטון הצליחו לכפות זאת עליהם ולא

6

סביר לשער כי

הכפריים העדיפו להזדקק לשירותיהם של בוררים מסורתיים ולא של חכמי ההלכה האיסלאמית ,

המרכזי .

אשר זוהו עם השלטון

7

מקור משפטי חשוב במיוחד לקורות ירושלים הממלוכית וסביבותיה הוא התעודות המשפטיות
אשר נחשפו בגנזי הר

הבית .

8

תעודות אלה עוסקות במקרים משפטיים אמיתיים ועל כן הן תורמות

הרבה להרחבת ידיעותינו על החברה באוץ  -ישראל במאה הי " ד  .מרבית הידיעות נוגעות לתושבי
ירושלים ולמבקרים מוסלמים  .באשר לחברה הכפרית תרומת תעודות גנזי הר הבית מוגבלת

יותר .

כל התעודות מהר הבית אשר עניינן סוגיות אגרריות עוסקות בכפרים שהיו רכוש של ההקדש

המוסלמי ( וקף ) הירושלמי  .מבחינה משפטית כפרים אלה היו בחזקתו ( וקבה ) של המקדיש  ,קניינו
המוחלט ( מ ( ךף ) ורכושו הפרטי ( מלכ )  .זאת בניגוד לכפרים אשר נמסרו כנחלות שירות

לקציני צבא

כאשר אלה סיימו את תפקידם מסר משרד הצבא ( דיואן אל  -ן ' וש

( אמןאא ) ;

נחלאות האקטאע לקצינים

אחרים .

אליה .

1

( אלול

תשל " ו )  ,עמ '

 :י'

. ] 40 - 113

מן המאה הי " ט נשתמרו עדויות שלפיהן היה לפלאחים באזורי ההר קודקס משפטי ייחודי הקרוי חוקת אברהם

אל  -ח ' ליל ) .

( שריעת אבראהים או

משנת
266

7

הן אינן משקפות את

על כרוניקות ואנציקלופדיות המשמשות מאגר מידע עיקרי לחקר הפרק הממלוכי בקורות ארץ  -ישראל ראה
דרורי  ' ,ההיסטוריוגראפיה הממלוכית ותרומתה לתולדות ארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

6

)

את

זאת ועוד  ,תעודות אלה נכתבו מנקודת הראות של חברה

עירונית  ,אשר עניינה היה להבטיח את זרימת היבולים מהכפר

5

( אקטאע )

1853

ועד  , 1856תרגם

 .ק 26 ) 1992 ( ,

ראה

:

ג ' פין  ,עיתות סופה

א ' אמיר  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

:

עלים מדפתרי הקונסוליה הבריטית בירושלים

. 131

עוד לסוגייה זו ראה

14 . Singer , ' New :

 Agrarian History ' , AAS ,תן Trends

לעניין הופעת פלאחים בפני

בית  -הדין השרעי בתקופה העות ' מאנית ראה בספרה של סינגר ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ '

. 21 - 20
111

8

of Medieaval Islamic
 /-ם

Study

Documents for the

 Catalogue ofthe Islamic Documentsfromג .

 History ofם

'

 ] -~ QUdS 0 ] -Mamlukiya :ם

Haram

מקרסיה תאריח ' יה  ,א  -ג  ,עמאן

,

 . 189 - 217 ; idemקק History ' ,, Der .Islam ,, 57 ) 1980 ( ,

Huda Lutfi ,

י4

 Jerusalem , Beirut 19 %חן

 the Haram Documents, Berlin 1985חס Jerusalem based

. 1987 - 1983

D . P . Little , ~ The Significance of

/ uk

ח05 - 50

Haram

; כאמל ג ' מיל אל  -עסלי  ,ות ' איק

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

התפיסות שהיו מקובלות בקרב בני החברה הכפרית באשר לדיני הבעלות על מקרקעין ולסדרי
העיבוד והתשלומים  ,כי אם את האופן שבו ראו הממסד הדתי המוסלמי ואנשי השלטון הממלוכי

החברתי .

את האיכרים  ,את מעמדם המשפטי ואת מיקומם במדרג

9

סוגיות בדמוגרמיה היסטורית
השאלות הראשונות העולות בכל דיון בחברת עבר הן גודלה  ,מפת הפרישה של יישוביה  ,יחסיה

עם השלטונות וכלכלתה  .התעודות העומדות לרשותנו אינן מכילות מידע דמוגרפי  .מן הראוי
להדגיש כי לא נשתמרו פנקסים של מפקדי אוכלוסין  ,רישום שדות  ,מטעים ומקרקעין או רישום
בעלויות על חלקות מעובדות באוץ  -ישראל בתקופה הממלוכית  .על כן אין אנו יכולים לשחזר את
0ן

היקף השטח המעובד  ,את גודלם של הכפרים או את מספר

יושביהם .

הניסיון לעסוק בשאלות הנוגעות להיסטוריה הדמוגרפית של התקופה הממלוכית תוך
הישענות על מסקנות של חוקרי התקופה הטרום  -ממלובית והבתר  -ממלוכית אף הוא מעורר
קשיים  ,משום שבמחקר על הצלבנים  ,כמו גם על העות ' מאנים  ,טרם הוצגו נתונים חד  -משמעיים
בעניין זה  .כך למשל לדעתו של יהושע פראוור הכפרים הצלבניים לא היו גדולים בשטחם ובמנין
יושביהם ; הוא העריך כי הכפר הצלבני מנה כעשרים משפחות ובכל אחת מהן היו כארבע נפשות

בממוצע .

בנימין זאב קדר בחן את גודלה של משפחה מוסלמית ממוצעת בהר שכם בתקופה

] ן

.

הצלבנית  ,ועל יסוד מידע הטמון בספרות ביוגרפיות הסיק כי היא מנתה שש נפשות 2י ואילו בקרב

חוקרי התקופה העות ' מאנית מתנהל דיון בשאלת גודלו של בית אב ( ח ' אנה )  ,וטווח המספרים

המוצעים נע בין חמש לשבע נפשות למשפחה 3.י הפער בין ההערכות הוא אפוא ארבעים  -חמשים

אחוז  ,וקשה על כן להשתמש בהן כבסיס להנחות מוצקות בדבר מספר יושבי ארץ  -ישראל בתקופה

הממלוכית .
מידע מסוים הנוגע לדמוגרפיה של התקופה הממלוכית מצוי בתעודות אחדות שנחשפו בגנזי

הר הבית  .סך  -כל הגברים והנשים הנזכרים בהן  -ארבע מאות חמישים ושלוש  .ציבור הלא -

נשואים מונה מאה עשרים ושלוש נשים ושישים וארבעה גברים ; שישים נפש מתוך קבוצה זו היו
הורים לילדים  .בקבוצת הנשואים נמנו מאה עשרים וארבעה גברים ומאה עשרים ושש

נשים .

מאתיים שישים וארבע נפש מסך כל הנמנים ברשימה היו ללא ילדים כלל ; לארבעים ותשעה היה
אחד

וחמישה

לשישים

שני ילדים

רק

ילד

9

להנחות הכלליות של אנשי הלכה ומשפט מוסלמים על האיכרים ועל מעמד הקרקעות בתקופה הממלוכית ראה
למשל

:

;

אבן אל  -חאג '  ,אל  -מדח ' ל  ,ד  ,קאהיר

[ מהדורה מצולמת  ,חמ " ד ,
נדפס

אסלאם ' ,

בלוויית

הש " ד ] ; בדר

תרגום

;

לשישה  -עשר

 , 1960עמ ' ; 11 - 3

היו

יותר

משלושה

ילדים

תקי אד  -דין אבן סיעה  ,מג ' מוע אל  -פתאוי  ,כח

אד  -דין אבן ג ' מאעה  ' ,כתאב תחריר אל  -אחכאם פי תדביר אהל אל -

לגרמנית

:

und

Staats

islamischen

5טט

' Handbuch

Kofler ,

.א

 . 349 - 414קק  Gama 'ah ' , Islamica , 6 ) 1934 ( ,ת 15ת ] ( ]  -טש Verwaltungsrechtes von Badr
10

על הקושי לדון בהיסטוריה הדמוגרפית של התקופה הממלוכות ראה
1 - 19

!1
12

 .קק . 28 ) 1985 ( ,

. 455

קדר ומוחמד אל  -חג ' ול  ' ,כפריים מוסלמים באין  -ישראל הפראנקית

פעמים ,
13

 the Countries of Medieval Islam ' , JESHOמEstimates 1

פראוור ( לעיל  ,הערה  , 2בספרו העברי )  ,עמ '
Q

:

' Regarding Population

45

Century ,

] ( . Aya] on ,

( סתיו תשנ " א )  ,עמ '

" the Sixteen

1

:

גודל המשפחה ושמות פרטיים ' ,

. 57 - 45

 the Towns ofPalestineא !

Population and Revenue

Lewis ,

) . Cohen 1 8 .ע

"

 . 3 - 18קק  . Princeton 1978 ,גדעון ביגר ודוד גרוסמן  ' ,צפיפות האוכלוסין בכפר המסורתי באו

קתדרה

63

( ניסן תשנ " ב)  ,עמ '

. 121 - 108

המחברים בחנו את אוכלוסית הכפרים הערביים בשנות

-,

ישראל ' ,

השלושים .

19

איורים  ,כנראה מן
המאה הי " ד  ,ל ' כטאב

אל  -כלסאן ' של
האסטרונום העבאסי
אבו מעשר אל  -סלס  ,י

אביב
--

( ארבעה  -שמונה ) .

-- - - .

ד -

-

-

.

-- - .

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

ממסמכי בית  -הדין השרעי עולה אפוא כי חמישים ושמונה אחוז מהמשפחות

העירוניות היו ללא ילדים  ,והמשפחה העירונית המתוארת בהם מנתה מספר לא גדול של נפשות

;

שישים ושישה אחוז מהמשפחות מנו ארבעה נפשות 4 .י מן הראוי להדגיש כי נתונים אלה משקפים

מציאות של חברה עירונית ולא של כפריים  .זאת ועוד  ,בקרב הגברים והנשים אשר התעודות
מירושלים נוקבות בשמם נכללים גם

מבקרים .

גם בשאלת צפיפות היישוב הכפרי ומפת פרישתו קשה להישען על מסקנות המחקר של תקופות

סמוכות .

ההערכות של פראוור בדבר דלילות היישובים באוץ  -ישראל הצלבנית וקביעתו כי

התמונה הדמוגרפית היא של תת  -אכלוס נתונות היום לביקורת  .בניגוד לקביעתו כי בסניוריה של
קיסריה היה בממוצע יישוב אחד בשנים  -עשר קמ " ר ,

5ן

טוען פרינגל כי באזור הגבעות החוצצות

בין מישור החוף לשומרון היתה הצפיפות גדולה בשליש  ,דהיינו יישוב אחד בשמונה

אפשר לשער כי בתקופה הממלוכית היו עמקי הרוחב בגרץ  -ישראל ורצועת החוף

קמ " ר .

6ן

( סאחליה )

מעוטי אוכלוסין וריקים בהשוואה לאזורי ההר ( ן ' באלוה ) 7 .י הנחה זו מתבססת גם על השוואה עם
מסקנתם היא כי כאיזור ההר בארץ  -ישראל המנדטורית היתה צפיפות האוכלוסיה הכפרית
במישורים ובעמקים היתה הצפיפות
לכיח היה

ל) ,2

23 - 7

143

איש

איש לדונם  .סקר בנפת רמלה העלה בשנת  1945כי ממוצע הנפשות

 6 . 1איש .
. 257 - 255

14

לוטפי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

15

פראוור ( לעיל  ,הערה  , 2בספרו ' העברק  ,עמ ' 437

16

ד ' פרינגל  ' ,התיישבות הפרנקים והנוף  -סרהורים מתודולוגיים לאור מחקר ארכאולוגי חדש '  ,ב " ז קדר

17

לדונם .

הצלבנים בממלכתם

:

liansjordan and

.

( ' עצם

מחקרים בתולדות ארץ  -ישראל

קריאת השמות הצלבנית היא כתב אישום לאוץ
, 1291 - 1201

חרבה ' ) .
( עורך ) ,

ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 59

W. D . Huetteroth 1 Kamal Abdulfattah , His orical Geograp y of Palestine

~
~
1 the Lateל Southern Syria
Sixteenth Century
 . 86 - 88קק , Erlanen 1977 ,

קיץ

המידע שנשתמר במפקדים העות ' מאניים מן המאה הט " ז  .הודות למידע זה ניתן לשרטט את מפת
תפרושת היישובים בעשורים הראשונים של השלטון העות ' מאני בסוריה  .אלא שהשוואה בין

תקופתית

שכזו

אינה

מסייעת

במהלך התקופה
 -ישראל

בהבהרת תמונת ההתפתחות ההיסטורית

הממלוכית  .רק מידע מדויק יסייע לבירור השלכות סדרי השלטון ופגעי טבע על מפת ארץ
בתקופה

זו .

מחזור השנה והגידולים החקלאיים
במקורות הממלוכיים יש מידע רב יחסינו על לות השנה החקלאית  ,על שיטות עיבוד הקרקעות ועל
הגידולים החקלאיים  .הסיבה לכך נעוצה בחשיבותה של החקלאות לכלכלה ובמיוחד בעובדה
שהמסים שהוטלו על הכפריים ועל היבולים החקלאיים היו מקור הכנסה ראשון במעלה למימון
משכורות מפקדי הצבא והממסד

הדתי .

החברה הכפרית והממשל הממלוכי השתמשו בעת ובעונה אחת בשני לוחות שנה  .לוח השנה
הירחי ( הלאלי) המוסלמי ( הקרי ) אינו מתאים לניהול משק חקלאי  -עונתי וזאת משום שאורכו
עשר  -עשר ימים  ,והמוסלמים
שלוש מאות חמישים וארבעה ימים  ,דהיינו הוא קצר משנת השמש באחד
אינם נוהגים עיבור  .לוח זה שימש לניהול עסקאות שונות  ,לגביית מסים עירוניים וכמובן לפולחן

הדתיה לצורכי החקלאות ומיסוי היבולים השתמשו בסוריה בלוח שמשי ( ף
18

,

ואן ' י) .

זה היה לוח

נך לדוגמה מסיפר כי ויערס דחה את מועד גביית מס הגולגולת [ רןאלי ] אשר הוטל על נוצרים ויהודים מחודש

.

רמדאן לראש השנה המוסלמית  ,אשר חל בחודש ךףום  .מס חלאלי זה היה מיועד למטרות מוגדרות  .ראה 5 :ל -
ד  -דול נאל  -מלוכ  ,א  ,מהדורת מוחמד מוצטמא ןייוה  ,קאהיר  , 1939עמ ' 712
מקךי ? י 5 ,ס  -קלוב למערפת

"

ו?

סתיו

קדמון אשר מנה את עונות השנה וחודשיה על  -פי מסלול החמה  .ראשיתו בסתיו ( תשרק וקצו עם
סיום האסיף

בק "ן ( אלול) .

לוח זה  ,אשר שמות חודשיו בבליים  ,היה מעוגן בחגים עונתיים  ,אשר

שמותיהם נוצריים  ,בסמלים דתיים ובטקסים עממיים  .תאורטית היה אמור השלטון להכריז כל

שלושים ושלוש שנים ( מדי שלוש מאות שישים ושלושה ימים
( ס ויל) של שני לוחות השנה  .שיטה זו לא היתה חידוש ממלוכי

"

;

; 33
9ן

השנה במקביל מצוי בספרות הערבית אשר נכתבה בתקופה העבאסית

"

) 11

על שינוי והתאמה

עדות לשימוש בשני לוחות

והפאטמיוז .

20

כך נשתמרה

אפוא  ,לפחות בקרב האיכרים  ,מסורת עתיקה של שימוש בלוח שנה שמשי אשר חילופי שליטים
וחילופי הדתות השליטות חוללו בה תמורות מועטות בלבד  .י2

לדברי אל  -מקרסי  ,הגאוגרף הירושלמי בן המאה העשירית

:

חגי הנוצרים אשר מקובלים על המוסלמים  ,ואשר באמצעותם מחלקים את עונות השנה
הם  :פסח
-

19

והשווה
, )9

22נ

20

[ פצח ] -

מועד הקור  .חג ברברה

לדיונו של אבן

טו  ,עמ '

סס ' זומי ,

מועד האביב  .שבועות

"

; 60 - 58

מועד הגשמים  .חג הצלב
~

כה  ,עמ '

( לעיל  ,הערה

. 140 - 130

ל  -סןקאג ' פי עלם ח ' ראג ' מצר  ,מהדורת ק ' כאהן ו " ראגב  ,קאהיר

 . 125ק 1991 ,

[  14בספטמבר ] -

סילעה בסוגיית לוח שנה הירחי ועדיפותו על פני הלוח השמשי  .אבן סיסיה

קואנין אד  -דואוין  ,מהדורת עזיז
21

[  4בדצמבר ] -

[ ע צרה ] -

מועד החום  .חג המולד

[ מילאד ]

 , 1986עמ '  ; 35 - 34אבן

עטיה  ,קאהיר  , 1991עמ ' " ; 359 - 358 , 267 - 234

אל  -ממאחי ,

 State and Society 1ידט. 1 ,

)י

Fatimid Erypt , Leiden

חלוקת השנה לשישה צמדים של חודשים מצויה כבר בלוח גזר  .ראה  " :פליקס  ,החקלאות בארץ  -ישראל בימי
המקרא  ,המישנה והתלמוד  ,ירושלים

 , 1990עמ ' , 128

. 132

חורף

מועד בציר הענבים  .חג לוד [ סנט ג ' ורג '

מועד הזריעה  .והם מונים

ב  24 -באפריל ] -

חודשים על  -פי לוח השנה הקדום [ שהור רומןה  ,מילולית  :חודשי הביזנסים ]  :תשרין
ב,
הראשון והשני  ,כאנון הראשון והשני  ? ,בסט  ,אד ' אר  tTRQ ' ,ןארי סזהןאןי למרזי
~
אילול 22 .

"

"

על מחזורי העיבוד החקלאי בתקופה הממלוכית וסוגי הגידולים מספרות ידיעות אחדות בפנקסי
המנהל

ובכרוניקות .

יבולים

ואיסומם .

23

גובי המס פירטו ברשימותיהם את סדרי הפיקוח על שדות  ,על מטעים ועל

באנציקלופדיה המנהלית של אנ  -ננורי נרשמו במסגרת תיאור סדרי המסים

בסוריה גידולים חד  -שנתיים ורב  -שנתיים אשר מיבוליהם נגבו מסים  .לזיהוי גידולים אלה

24

וכן

להכרת שיטות איסופם ואחסונם ניתן להסתייע בתיאורים מאוחרים יותר של ' הכפר הערבי
המסורתי '
22

בארן  -ישראל .

אל  -מקרסי  ,אחסן את  -תקאסים פי מערפת אל  -אקאלים  ,מהדורת דה  -חויה  ,ליידן  , 1906עמ '  , 172שו '  - 16עמ '
 , 173עד 3

23

25

להלן תרגום הפסקאות הנוגעות למחזור השנה ולסוגי הגידולים

; 224

 .ק Miguel , Damascus 1963 ,

4 .ן trans .

,

 ! 501! 8tagasim

"

14

,

81 -Muqaddasi

באיגרת מן הסוג הספרותי של ' מראות מלכים ' אשר חוברה בתקופה האיובית מופיעה ברשימת עצות לנסיך
ההנחיה  ' :עליו לבחון תדיר את הגרנות ואת תכולתן  ,גרעיני דגנים כחיטה ודורה  ,עדשים ואפונה [ ג ' לבאן ,

ואסמי
24

התבן ' .

ראה

:

prince

"

ט

ג

8 ! -" Harawi

haykh

conseils du

, ~ Les

[ pois

[ . Sourdel ~-Thomine

(  . 254 ) 328ק de Damas , 17 ) 1961 ( ,
'Ayyubide ' , Bulletin d' eYudes Orientales de Itlnstitut
~
בזיהוי שמות הצמחים ותרגומם של שמות הגידולים נעזרתי בחיבורים הבאים  :ז ' עמר  ' ,הערות על הצומח

והחקלאות של ארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית '  " ,דרורי
תשנ " ג  ,עמ '
25

:

; 231 - 229

פליקס ( לעיל  ,הערה

; ) 21

( עורך ) ,

ארץ  -ישראל בתקופה המשלוכית  ,ירושלים

פראוור ( לעיל  ,הערה

,2

בספרו העברי )  ,עמ '

. 445 - 438

הכפריים ואורחותיהם משכו את תשומת לבם של נוסעים אירופים וסופרים עבריים  .אמנם הכפר בשלהי התקופה
העות ' מאנית אינו תמונה קפואה של הכפר הממלוכי  ,אולם הקצב האטי של השינויים מאפשר לחוקר להיעזר

ו! :

יהושע פרנקל

סדרי המסים של המחוזות הסוריים מבוססים על גשמי ברכה [ וןת ' ) היורדים בעתם

ובזמנים שנזקקים להם  .סוגי הגשמים  :המטר  ,הקרוי אל  -וסמי [ היורה ]  ,זהו הגשם אשר
יורד

בנראשית ]

עונת החורף

[ ח ' ריף ] .

בשעת ירידת הגשם הזה פולחים את חלקות

הקרקע במחרשה [ סכה ]  .לאחר מכן מפזרים בה את הזרעים ושבים וחורשים את האדמה
מעליהם על מנת להטמין אותם מפני הציפורים  ,מחשש פן ילקטו אותם  .וכאשר  ,לאחר

זאת יורד עליהם המטר השני  ,נובטים [ הזרעים ] וצצים מעל פני האדמה  .נביטה זו קרויה
ירוק כהה

[ אל  -אחנא ] .

לאחר מכן  ,הגשמים ממשיכים להשקות אותם והסופות ממשיכות

להגיר עליהם עד כי נוצרים שטפונות

טל  -פאטם [ המלקוש ] .
מחזור הזריעה
לחיטה [ קמח ,

[ שופאן 1 . ,

[

ותש ] .

לאחר מכן יורד עליהם הגשם הקרוי מטר

זה מתרחש לרוב בחודש ניסן  .לאחר מכן הזרע מבשיל ובא לקצו

השגור  .זהו סדר מה שנזרע עם היורה [ . ] . . .
 .ק5

 , [ Triticumשעורה

 , Avenaפול [ פיל faba ,

]p

במונח ' זריעת חורף ' כוונתם

' vulgare

~ חמצה [ חמץ  ,חומוס בלשוננו Cicer ,
, Vicia

 , [ orientinnumעדשים [ עדס  , Lens esculrta ,כרשינה [ כךס2ה ervilia ,

[ ן ' לבאל ,

[ Athyrus sativus .

t

במונח ' זריעת ק " ן ' כוונתם

[ 9י9מי

 , Viciaטופח

בסתילה אשר במצרים קרויה בסלא וברצועת החוף של

טריפולי [ טראבלס ] בשם חאלבה [ גרגרנים יוונית ,
:

[TIlgonella sfoenum graecum

לדורה פךךה ]  ,דוחן כךח ' ן miliaceum ,

t

 , Panicumסומסום

 , Sesamumאורז זרז 2 , Oryza sativa ,צח [ משה סילוא

orientale

:

 , Hordeumשיבולת שועל

11 %ט18א

 , sativaגד השדה [ כוסברה  , [ Coriandrum sativum ,מלפפונים [ מקאת ! א Cucumis ,

 , sativusאינדיגו [ וסמה  ,אשר בערבית קרוי לעתים גם ניל ] ,
 , tinctoriusכותנה [ 2טאן ,

 , Gosypiumקנבוס [ לנב ,

,

רטם כחרטם Carthamus ,

sativa

8615תת8ם ] .

26

המידע במסמך מרתק זה מציג את מקצב החיים בכפר  ,את סדרי עיבוד הקרקעות את מחזור השנה
החקלאית ואף את משטר המקרקעין  .במאמר הנוכחי אין באפשרותנו להתמודד עם קשת נושאים

רחבה זו ונסתפק בהערה קצרה על מחזור הזרעים והגידולים החקלאיים  .ברי כי מערכת הייצור

החקלאי באשן  -ישראל בתקופה הממלוכית נשענה על חקלאות בעל ,

27

אשר היתה תלויה בחסדי

שמים  .לכך היתה כמובן השפעה על סדרי העיבוד ומחזור הפעילות השנתית של המעבדים וגובי

המסים .

28

הגידולים התחלקו לגידולי ק "ן וחורף  .חלוקה זו לא ההנה בוטנית בלבד  ,אלא שיקפה

גם את מועדי גביית המסים מן היבולים  .יבולי החורף ( שתקוץ  ,ובראשם הדגנים  ,היו  .הענף

המרכזי של החקלאות  .כמקובל בחקלאות הבעל בארצות אגן הים התיכון הם נזרעו בסמוך למועד

גשמי הסתיו  .בראשית הק "ן

הבשילו הגרעינים והגיעה עת הקציר  -ועמה הופיעו גובי

המס .

במשקיפים מאוחרים על מנת לפרש מידע שנרשם כשש מאות שנים קודם לכן  .מבחינה מתודולוגית אין פסול

26

24

27

בשימוש בתיעוד ' מודרני ' על מנת להבהיר חברת עבר  ,מה גם שתיאורים מוקדמים יותר של הכפר אינם בנמצא .
וראה לדוגמה תיאורו של מ ' סטבסקי ( סתיו )  ,הכפר הערבי  :פרקי הוי  ,תל  -אביב תש " ו  ,פרקים כ  ,ד .
אנ  % -ןרי  ,נלאות טל  -טוב  ,ח  ,קאהיר  , 1931עמ '  . 261 - 256 , 246 - 245לתרגום אנגלי של פסקה זו ראה  :פראוור
( לעיל  ,הערה  , 2בספרו האנגלי)  ,עמ '  169ואילך .
שסאב טד  -דין טססד

"

בן פיל

טללה אל  -עומרי  ,ססאלכ טל  -מלצאר

שאם גאל  -ח ' 2אז וטל  ? -מן  ,מהדורת
28

להבהרת

טיסן

פוטר סןד  ,קהיר

סי יסאלכ

 , 1985עמ '

טל  -מלצאר  :לסאלם מקר נאש -

. 25

שאלות מתודולוגיות ומחקריות וכן לשם השוואה עם ארץ ים תיכונית אחרת  -תוניסיה  -אשר

כלכלתה נשענה על חקלאות בעל של דגנים ועצי פרי ( זיתים ) נעזרנו רבות בחיבורה של Valensi , Tunisian

].

 . 611 ] , 110 ff. , 132 ff .קק  Eighteenth and Nineteenth Centuries , Cambridge 1985 ,ש !4חPeasants 1

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

בתיאור כיבוש רמלה במסע הצלב הראשון ( בראשית חודש יוני
הבשלת החטים ( אדראכ

הבשילו אך טרם נקצרו .

אל  -ולה ) ;
29

) 1099

נאמר כי היה זה בעת

וכאשר בוהמון הנורמני צר על אפמיאה ( במאי

) 1100

היבולים

יבולי הק "ן ( ? ךסק נזרעו באביב והבשילו בסתיו  .זה היה גם מועד מסיק

הזיתים וגביית המסים מפירות וממוצריהם

המעובדים .

גידול הכותנה תפס מקום מרכזי בחקלאות בארן  -ישראל בתקופה זו  .דיון בתולדות ענף זה
כרוך בדיון רחב יותר בסוגיית הזיקה בין ההיסטוריה הדמוגרפית של הארן להיסטוריה האגררית ,
ובמסגרת זו צריכה להיבחן בין השאר השאלה אם התרחבות שטחי הכותנה באה על חשבון שדות

הדגנים  ,אשר הביקוש ליבולם פחת כתוצאה מהצטמצמות אוכלוסיית הארץ  .יש מספר ידיעות על
גידול כותנה בצפונה של ארץ  -ישראל עוד לפני מסעי הצלב  .אולם בתקופה הממלוכית התרחבו
שטחי הגידול במידה ניכרת ועדויות פרי עטם של מחברים מקומיים ואירופים מספרות על מסחר

ער בכותנה  .גידול הכותנה היה כה גפרן עד כי הצמח שימש דוגמה בדיון בסוגיות מסחריות

ואגרריות בספרי המשפט  .באחת מחוות הדעת ההלכתיות של ח ' יר אד  -דין אר  -רמלי

נאמר :

נשאל אודות כותנה [ קטאן ] אשר אדם זרע באדמתו בזרעים שלו והסתלק מכפרו  .אזי
אדם אשר חמד את היבול חרש את הקרקע  .האם הוא רשאי לחרוש אותה או שמא שייכת
היא לזה אשר זרע אותה בזרעים

שלו ?

עליה לזה אשר חרש אותה ולא שכר

ענה  :היא לזה אשר זרע אותה בזרעיו ואין זכותו

לעמלו .

30

הנהגת הכפר
המידע במקורות נוגע להנהגת הכפר יותר מאשר לכל אחד משאר מרכיבי החברה הכפרית  ,שהרי
השלטונות הממלוכיים עמדו במגע רצוף עם שכבה זו של האוכלוסייה הכפרית  .מנהיגי הכפר

ייצגו את האיכרים והופיעו בדיונים משפטיים אשר נגעו לסדרי עיבוד הקרקעות וגביית המסים .
נראה כי מוסד המנהיגות בכפר הארץ  -ישראלי בתקופה שבין

המלג ' וקים לעות ' מאנים ( מאות

" ' א  -ט " ז ) קרוי היה ריאסה  .י 3המונח שיח ' אל  -בלד  ,שכיח פחות מן המונח ראים ככינוי למנהיג
הכפרי בתעודות הממלוכיות מסוריה  32 .השורש הערבי רא " ס  -כמו השורש העברי רא " ש -

.

הוראתו לעמוד בראש  ,להנהיג  ,להוביל פעילותם של הראסאא ( צורת הרבים של ראיס ) הקיפה

תחומים .

מגוון של

בתעודות היסטוריות אשר נרשמו בארצות שונות בסהר הפורה וברמה

האיראנית מופיע הראים בקשת של משמעויות  ,החל במנהיג  ,דבר וראש קבוצת ספנים וכלה
29

אבן אל  -קלאנסי  ,דיל תאריח ' מדינת דמשק  ,מהדורת אמדרוז  ,ביירות

תמזה

 , 1908עמ ' , 136

שו '

 ; 20עמ ' , 138

שו ' . 1
30

ס ' ןר

"

ד  -דין סר  -ך9לי  ,וסאב טל  -לסארי טל  -ס ' ןך  :ה לנקע טל  -ס ה ? לא סך ' טב טל  -לאם סטי סקילה  ,ב ,

מהדורת בולאק ,

 1300ה ' [  ] 1883עמ '

. 164

ובהמשך ( שם  ,עמ '

) 165

"

"

דיון בסוגיות נוספות של גידול כותנה  .עוד

על גידול הכותנה בארץ  -ישראל בימי  -הביניים ראה  :א ' אשחור  ' ,ממלכת הצלבנים ומסחר הלבנט '  ,קדר ( לעיל ,
הערה

, ) 16

( עורכים ) ,

עמ '

; 35 - 34

א ' אשתור  ' ,סחר אירופאי כארץ  -ישראל בימי הביניים המאוחרים '  ,ב " ז קדר ואחרים

פרקים בתולדות המסחר בארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1990עמ ' , 283 - 281

. 290 - 289

על ס ' ןר טד  -דין טר -

ר9לי ראה להלן  ,הערה . 71

25

31

סבו טל 59 -אקן יוסף אקן ס ךי שךדי  ,טנ2 -ג ' ום טז  ? -אקךה סי קלוע סקר נטל  -לאלוה  ,ז  ,מהדורת

32

 , 1929עמ '  , 93שו '  , 1ושם ~ ידיעה משנת  842על כפר בקרבת דמשק .
התואר ראיס אינו משמש עוד כלל למנהיגים עירוניים בתקופה זו  .ראה :
 . 225 - 231 , 284קק the Midd/e Ages, London 1976 ,

",

SocialandEconomic

the Near Easr

,

History 0

ו ' סופר  ,ברקלי

 . Ashtor ,ש

יהושע פרנקל

במפקד צבאי או נושא משרה שלטונית 3 .י המאפיין המובהק של הראים היה מעמדו כמבטא
האינטרסים של הקבוצה שאליה השתייך ואשר כדברה שימש והיותו מצד אחר נציג הרשות אשר
הציג לציבור מונהגיו את דרישות השלטון  .הראיס שימש אפוא מתווך בין השלטון המרכזי או
נציגיו לבין האוכלוסייה המקומים ,
דתית ( ואים טל  : -הוד) ,

כגון :

ראש האזרחים בעיר לואיס

אל  -בלד )

או מנהיג קבוצה של אסכולה דתית ( ואיס טש  -שאפעיה

35

הראסאא .

היו גם תפקידים נוספים אותם מלאו

34 ,

ראש קהילה

אל  -אצפהאוק .

36

37

אמנם לא עלה בידי למצוא ידיעה על ראים שכיהן בתפקיד ראש כפר בסוריה במאה העשירית

או האחת  -עשרה .
העבאסית  .מצד אחר

אולם משרה זו נזכרת במקורות המתארים את החברה הכפרייר בח ' ליפות

מסופר כי בתקופה של אי  -יציבות חברתית ופוליטית בעיראק ובמערב איראן

במחצית השנייה של המאה העשירית עלה לגדולה בכל כפר ראזס  ,אשר שימש בתפקיד ראש הכפר

( קך :ה ) .

38

זאת ועוד  ,עצם אזכור ראסאא בתקופה הצלבנית מוביל למסקנה כי המוסד התקיים

בסוריה כבר בתקופה הפאטמי1ז  -הסלג ' וקית  .אפשר לשער כי עם הנהגת שיטת האקטאע הסלג ' וקי

בסוריה הונהגה בה גם משרת ראיס אל  -קריה  .מרבית המשרות הניהוליות בסוריה בשלהי המאה
המא הוחזקו בידי קצינים  ,שרובם ככולם היו ממוצא זר  .קצין הצבא בעל האחוזה ( מקטע ) זקוק

היה לגורם מקומי אשר יתווך בינו לבין עובדי האדמה  ,יאסוף את היבולים ויגבה את המסים  .ייתכן
אפוא כי מוסר הריאינה צמח מן האוטונומיה של חברת האיכרים  ,אולם בפעילותו הוא ענה על

צורכי העילית הצבאית השלטת .
מסתבר כי מוסדות החברה הכפרית בארץ  -ישראל לא נפגעו כתוצאה ממלחמת הכיבוש

הצלבנית  .יש אמנם בידינו ידיעות על גורלן העגום של ערי סוריה בשלב הראשון של היאחזות
הצלבנים  ,שלב אשר נמשך עד כיבוש צידון ( בשנת  , ) 1110אך לא ידוע על פגיעות של הפרנקים
33

" Early Islamic Sociely ,

 . 130 -קק Princeton 1980 ,

 ; 135 , 150 - 154לב ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ ' , 26
34

ם א!

P . Mottahedeh , Loyalty and Leadership

. 113

על הראיס בסוריה בתקופה הפאטמית ראה  ) les institutions politique de :ם ' La fe'odaliti

/ש "

Occidente

,

ש Volta Orient

R.

,

 conugnoון

ג

Cahen ,

)[ .

l ' Orient Latin ' , Accademia Nazionale dei Lincei

 . 185 ; 0 . Hoffman , Kommune oder Staatsbdrokratie ? Jur politischenק medioevo , Roma 1957 ,

 . 89 -90 ; 14 .קק Rolle der Bevilkerung syrischer Stddte vom / 0 bis / 2 Jahrhundert , Berlin 1975 ,
 Seljuq Syria : Theתן Havemann , ,Ri 'asa und Qada ' ,, Freiburg 1975 ; idem , ~ The Visier and the Ra 'is

 ! 10ש  . 233 - 242 ; Th Bianquis , .Damasקק Struggle for Urban Selfrepresentation ' , IJMES , 21 ) 1989 ( ,
 . 91 , 347 - 348 , 680קק Syrie sous 10 domination Falimide ] ? 59 - 468/ 969 - / 076 ( , Damas 1986 - 1989 ,
35

עלויים יל-

.

 . 255 -קק , 57 ) 1994 ( ,

 , 267ושם הפניות
36

י

טון ' ויר ,

'

נוספות .

נבן טל 2 -לא ? 9י ( לעיל  ,הערה
סורית משנת  1234נאמר

.26

ראשי העיר
38

.

the History ofthe:

רעלה  ,מהדורת ביירות  ,עמ '

אשבילי  ,היה ראש הרופאים במצרים
 , ) 18ב  , 1942 ,עמ ' . 187
37

.

והוך ראה  :מקריוי ולעיל הערה  ) 18ימ '  910שו '
, BSOAS

ומנהיגיה ) .

יסומל  ,סנ ' ארב

:

. 177

. 18

והשווה

Sh . Sela , ' The Head of

:

Rabbanite , Karaite and Samaritan Jews :

היהודי שלמה  ,אשר התאסלם ונקרא טססד ובן

הממלאכית ( וטיס טל  -טטבאא בדיטר מצר ) .

 , ) 29עמ ' , 137 , 133 - 131

שו '

. 13

ראה  :אל  -מקריזי ( לעיל  ,הערה

בתיאור העיר אורפה  /אורהוי  /רוהא ככרוניקה

' בהנא זבנא איתהוא באורהוי רישנא ומדברנא דמדינתא ' ( באותו הזמן היו באורפה

ראה

:

שם  ,עמ '

 , 48שו '  ; 17עמ ' , 64

שו '

. ) 25

טל  -טסם  ,ב  ,מהדורת אמדרוז אוקספורד  , 1921עמ '  , 314שו ' , 15 - 14

בעיראק בתקופה הבניהית  ,ובהקשר זה מובאת ידיעה

קר  :ה ברמה האיראנית באותה עת ראה
 , 1921עמ '  , 314שו ' , 19

:

ושם מתואר המצב

משנת  973 / 362שבה נאמר  ' :ננטר קי קל קריה

קקסנל ? ל 0 :א נסבטש ון02ם ' ( ובכל כפר צץ ראש מביניהם שליט עליהם  .והם רבו

אוקספורד

טל  -סליקי

טל -

ביניהם ) .

ואיס מ ; סא

עוד על ראיס אל -

סר  -ווד ' ךאנרי  ,ד ' יל סנ ' אךב טל  -אסם  ,מהדורת אמדרוז ומרגליות ,

ושם ידיעה משנת

. 998 / 388

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

באוכלוסיית המחוזות הכפריים של ארץ  -ישראל  .בין סדרי האקטאע הסלג ' וקי לסדרי השלטון
הצלבני באזורי הכפר היה דמיון רב  ,ולכן סביר להניח כי מוסדות המנהל הסלג ' וקי נשארו על כנם
ולא נעלמו בעקבות השתלטות

הצלבנים .

אחת המשרות אשר עמדה  ,אם כן  ,לרשות השליטים

הפרנקים היתה זו של הראים  .בשתי ביוגרפיות מתוך חיבור דמשקאי המתאר את החברה הכפרית
בהר שכם ( ן ' בל נחבלס ) בתקופת מסעי הצלב נזכר הראיס
ובעל השפעה הפועל במרחב שבין כפרו לעיר שכם

;

39

הוא מחוא ר בהן ככפרי אמיד יחסית

הסמוכה .

הנוסע המגרבי אבן ג ' ביר ביקר במצרים ובסוריה בימיו של הסולטאן האיובי צלאח אד  -דין
 -ישראל

. ) 1184 / 580

( בשנת

בפסקה אשר מרבים לצטטה כדי להציג את החברה הכפרית בארץ

וסוריה בימי  -הביניים מספר אבן ג ' שיר על מסעו מדמשק דרך בניאס ותבנין לעכו  .יש הגורסים כי
בתיאורו נקט אבן

יביר

גישה מוסרנית  .באמצעות ציור מצבם השפיר של האיכרים המוסלמים

תחת שלטון הצלבנים ביקש לגנות את מכבש המסים אשר הופעל על האיכרים המוסלמים שנמצאו

( יקטעון

בשטחים שתחת פיקוחם של אדונים

)

מוסלמים  .אחרים מייחסים לו תחושת אכזבה

לנוכח מה שנתפס בעיניו כהתנהגות מוסלמית בלתי נאותה  ,דהיינו הישארותם של איכרים
מוסלמים בטריטוריה שנכבשה בידי

הכופרים .

40

יהיה ההסבר למניעיו אשר יהיה  ,תיאורו מבהיר

את מעמדו ואת תפקידיו של ראש הכפר בארץ  -ישראל בימי  -הביניים

:

נסענו מתבנין  -מי יתן והאל יחריב אותה  -בשחר יום שני  .דרכנו [ לעכו ] עברה כולה
באחוזות [ ויקה  ,רבים

:

יןאע

]

הנוגעות זו בזו ובשטחים מעובדים  .יושביהן כולם

ן4

מוסלמים  .הם ביחסים טובים עם הצלבנים  ,ישמרנו האל  .וזאת על שום שהם נותנים להם
חצי מן היבול בשעת לקיטתו וכן מס גולגולת

על כל ראש  -דינאר

[  ' 4ןןה ] ,

ועוד5 / 24

דינאר [ קךאט]  .יותר מכך אין דורשים מהם מאומה  ,זולת מס קל המוטל על עצים נושאי

פרי .

בתיהם בידיהם וכל רכושם נשאר

בבעלותם .

כך נהוג בכל השטח אשר בידי

הצלבנים  [ ,כלומר ] בערי רצועת חוף הים התיכון בסוריה  .הגזורים החקלאיים [ רסאמיק ] ,

והם כפרים [ קריה  ,רבים ] :נרא

]

ואחוזות נותרו כולם בידי המוסלמים  .כפירה

[ פתנה ]

מילאה לבבות מרביתם כאשר ראו את מצב אחיהם אשר נמצאם באזורים החקלאיים
אשר בידי המוסלמים ותחת גובי המסים ] ?  [ ) R %שלהם  ,שכן בניגוד למצבם

הנינוח והידידותי ( מצבם של אלה היה בכי

( שלהם )

רע) .

חנינו באותו יום שני הנזכר באחוזה אשר כלולה באחוזות של ( מחוז ) עכו  ,במרחק של

כפרסה מן העיר  .הראיס שלה והמשגיח [ לאזר ] בה הוא אחד המוסלמים  .הוא ממונה

39

י

א

" "

ד  -דיז של  -שקדשי  ' ,זיאי " ת יש

שלישי  ,פוליו

, 95

שו '

; 1

פוליו

יח '

" "

 , 96שו ' ; 2

ל  -שךי ל  -מיקדשה  ,כתב  -יד אז  -לאהך  :ה  ,דמשק  ,חדית ' . 238

"

חלק

ברצוני להודות לגב ' דניאלה טלמון  -הלר על שהעמידה לרשותי את

עבודת המוסמך שלה המכילה תרגום של חיבור זה  .וראה כעת

 the :מח8

' The Shaykh

,

Talmon -Heller

]( .

 Century Jabal Nablus and Jabal Qasyun ' ,ה - 131ה21ן חן Community : Popular Hanbalite Islam
; כאהן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 11

 . 103 - 120קק Islamica , 79 ) 1994 ( ,
40

סוגיית מניעיו של אבן ' שיר ומגמותיו אינה נוגעת לדיון הנוכחי  .וראה

קדר ( לעיל  ,הערה
בתקופת מסעי הצלב ' ~ ,

 . 181ק
41

 , ) 16עמ '  86והערה

. 18

 :ע'

סיון  ' ,פליטים מסוריה וארץ  -ישראל

 , Muslims aחןMayer , ' ] 81
; nd Greeks

 .ן14 . 1

 t1תן
he Latin Kingdom of Jerusalem ' , Hislor , 63 ) 1978 ( ,

מובנו הראשוני של המונח דיעה הוא אחוזה בבעלות פרטית )  , ( estateאשר המחזיק בה שילם רק מעשר  .אולם
בתקופת מסעי הצלב קיבל המונח גם משמעות של כפר

קלאנסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ ' , 135

שו '

. 15

) ( village

אשר נמסר כנחלת אקטאע  .ראה

:

אבן אל -

27

יהוידע פרנקל

[ ן2ום ] מטעם הצלבנים על המעבדים [ עמאר ] המוסלמים אשר בה  .הוא אירח את כל

אנשי השיירה אירוח נאה  .את כולם  ,קטנים כגדולים  ,קיבל בחדר רחב ידיים במשכנו
והציע להם מאכלים מגוונים והגישם להם וכיבד אותם עד מאוד  .גם אנו היינו בין
הנוכחים באותו אירוח ובילינו שם את הלילה

,

4

בשניים מן העניינים הנזכרים בדברי אבן ג ' ביר  ,סדרי המיסוי האגררי ומעמדה ותפקידיה של
ההנהגה הכפרית  ,ניכרת כאמור בתקופה הצלבנית מידה רבה של המשכיות של הסדרים
הסלג ' וקיים  .אף כי התעודה אינה נוקבת במונח הערבי מקאסמה

( חלוקה ) ,

הרי ברור כי אופן גביית

המסים המתואר בה דומה לשיטה זו  .האיכר המעבד שילם מס בעין בשיעור של מחצית מהיבול
למחזיק בקרקע מטעם

השלטון .

43

בנוסף לכך חייב היה האיכר המוסלמי במס גולגולת לאדון

הנוצרי  ,בדומה לתשלום הן ' זיה אשר האיכר הנוצרי שילם לשלטון

המוסלמי .

44

אשר להנהגת החברה הכפרית  ,על  -פי אבן ג ' ביר ראש קבוצת עובדי האדמה והמתווך בינם לבין

השלטון היה הראים  ,אשר נתמנה בידי המחזיק בקרקע כדי להשגיח כי שגרת העבודה לא תשובש .
במנהל הפאטמי והזנגי נתמנה המקדם לאחראי מטעם השלטון לקבוצות מקרב הנתינים  .המקורות
הצלבניים מציינים כי בראש הכפר עמד הראיס ) raicius , rays , regulus

 ; ( raisage ,הוא

שימש

נציג הכפר כלפי הרשויות וגורם מתווך בין האיכרים ( פלאחון ) לאדון הצלבני  -הוא דן עמו על

שיעור המסים והיה אחראי לגבייתם ולהעברתם למרכז הסניוריה  .הראיס נתמנה כנראה למשרה זו
לכל ימי חייו  ,והיא עברה בירושה בתוך בית

אב .

45

בתיעוד נזכר לעתים יותר מאשר ראים אחד בכל

כפר ; ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בגודל הכפר או בפוליטיקה הפנימית שלא אפשרה לעתים לראים

אחד להנהיג את כל בני הכפר .

46

המשפטן המוסלמי תקי אד  -דין אבן תימוה  ,אשר פעל בסוריה הממלוכית  ,מנה ברשימת בעלי
התפקידים במדינה המוסלמית שורה של משרות אשר הממלאים אותן שימשו חוליה מקשרת בין
מסגרות קיבוציות לבין השלטון  .בכללן ציין את ' ערפאא אל  -קבאיל ואל  -אסואק וראסאא אל  -קרא

4לד ' י 7הם

אד  -וסאקיז ' ( המפקחים על השבטים  ,הממונים על השווקים וראשי הכפרים  ,אשר הם

הדהאקין) 47 .
לגביית המסים .
הדהקאן  .כלומר ,

המונח הפרסי דהקאן ציין בתעודות מן התקופה העבאסית בעל אחוזה  ,אך גם אחראי

בנחלות האקטאע בתקופה הסלג ' וקית מילא ואים אל 2 -ריה ,

49

י

אחד מתפקידיו היה פיקוח על מסירת המיסים

למקטע .

42

אבן

43

'
בשאלת המיסוי החקלאי כתקופה הממלוכית אדון בהרחבה במאמר

44

על הן ' זיה  ,מס הגולגולת אשר יהודים ונוצרים חויבו לשלם לקופת אוצר השלטון המוסלמי  ,ראה

ויר ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '

האיסלם
45

:

. 275 - 274
נפרד .

מלידתו ועד תחילת האימפריה העות ' מאנית  ,תל  -אביב  , 1995עמ ' , 70

:

ק ' כארן ,

. 144

 de l ' Orient Latin . 11 - Le regime rural syrien auוט Cahen , ' Notes sur l ' histoire des Croisades

 .ק " Faculte' des Itttres de Strasbourg , 29 , 7 ) 1951 ( ,

domination Franque ' , Buletin de 1

 . 1 - 2 , 9קק  Latin Syria ' ,, EHR , 342 ( January 1972 ( ,ח' Some Lesser Officials 1
 . 48ק 7774- 7277 , London 1973 ,

ץ ?נ

48

את תפקיד

.

,

]8

de

.כ

)

temps

307 ; 7 . Riley-Smith

061111 ( and the Kingdomא ff. ; idem , The Feudal

erusalem

46

פראייר

47

סקי אד  -דין אבן סילדה  ,טס  -סלאנה טש  -שך ?  :ה סי ולאח סך  -רני נשר  -פעיה  ,מהדורת ואר טל  -שלאל  ,קאהיר

~

, 1981

48

49

( לציל הצרה  , 2ספרו העברי )  ,עמ '

עמ '

; 13

'

"

נדפס גם בקובץ פסקי ההלכה שלו ' ס7מוע

4 ) kthe dihqans who
wa 81 -qura

. 448 - 445

 .ק 22 ) 1969 ( ,

81 -aradi

הערה
wa mullak
ראה בספרה של סינגר ( לעיל ,

1 abhathם  Islam ' ,תו
,
asa

' , )'3

ru

.

were36
עמ '81 -

טל  -פסאוי ' .
 , ~ The Origins ofאט ( ] Abd 81 -~ Aziz 81 -

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

הממלוכית .

מספר תעודות ונגנזי הד הבית מעידות על תפקידו של הראים בתקופה

כל

50

התעודות העוסקות בראים עניינן ניהול ומיסוי של כפרים שהיו שייכים לנכסי הקדש הר הבית

בירושלים ( 8ו2אף

"

ל  -סרם

-we

שריף ) .

הבעלות על המקרקעין ( רקבה ) בכפרים אלה היוזה בידי

מל התעודית עילה כי

( מן ? 9ה ) -

האוקאף  ,ולאיכרים היתה רק זכות הנאה מפרי עמלם

השלטון

הממלוכי ראה בראיס אחראי למילוי דרישותיו מכלל הכפריים בכל הנוגע לעיבוד האדמה
ולתשלום המסים  .י 5כך למשל בכתב תביעה ( הן ' ה ? לא ) הדן בעניינו של אדם בשם כחמל אבן

מיד

"

4ן ס4צור מוצג הראיס כאחראי לרציפות העיבוד החקלאי

תעודה העוסקת בענייני הכפר עין יברוד שבקרבת רמאללה .
תעודה אחרת המספרת על תפקידיו של הראיס עניינה

בכפרו .

52

וזהו תפקידו גם על  -פי

53

הכפר ( 2ך:

ה)

נריקה ( אי 1רט! ה )  .כפי
54

זה היה נתון תחת פיקוחו של מושל ירושלים וחברון בתוקף תפקידו כממונה על ההקדשים

אס  -סל29ה ונאזר ל  -מניסוין

לתמיכה בהר הבית ובקברי האבות ( ננוב

"

"

ש  -שךיסוין) .

55

חלק

מרכוש הקדשים אלה היה הכנסות מכפרים אשר נועדו במוצהר למטרה זו  .בעת הדיון שימש

במשרה הנאזב והנחזר קצין ממלוכי בשם האמיר אל כביר סןף ד  -ךין בוליאק .
מלעיד א4ן שטע א4ל אטי
ויביע אל  -אח ' רה  14 / 707באוקטובר  5 ) 1307בתעודה אחרת התחייבה קבוצת
56

"

הראיס של הכפר ,

נןת '  ,יחד עם בנו סלמאן  ,התחייבו בפני בית  -הדין להתנהגות נאותה

,

ירושלים ומכפרים אחרים לפני המושל סיף אד  -דין בו

אישים מסביבות

אק כי הם אחראים לכך שאחסד אבן מוסא

אבן ? לי מהכפר טיבת אל  -אסם אשר במחוז קאקון ~
יישאר בירושלים ולא ייכנס אל הכפר טיסה
שואל

8 / 707

באפריל

בחודש צפר בשנת

למאד ועלי אבן

ינאע

. ) 1308

אוגוסט

ילכו לכפר ילו הסמוך ולא לשום מקום

50

) ? ( 1306

הופיעו בבית  -הדין סלימאן אבן יוסף  ? ,לי

אבן קלטאן  ,שלושתמו4סאא מן הכפר בית אותה

יחד עם עוד שני מנהיגים

( 15

58

/ ) ? ( 706

(

( 15

"

"

9ן

( ביתוניה )  ,ונשבעו כי לא

אחר במטרה לשבש את הסדר הציבורי .

59

שני הראשונים

צ  -צאחבון אר  -ראסאא )  ,העידו בבית  -הדין כי הם חייבים כמות

המידע הגלום בתעודות אלה חורג מעבר לתחומי ההיסטוריה החברתית או האגררית  .כין השאר הן מעשירות את
ידיעותינו על ההיסטוריה המקומית ועל הפעילות הדתית המאורגנת  .על כן מצאתי לנכון להציג בנספח למאמר
הנוכחי תרגום מלא של מסמכים אחדים  ,וזאת לתועלתו של הציבור אשר אינו קורא

51

אל  -עסלי ( לעיל  ,הערה  , ) 8ב  ,עמ '

ערבית .

. 70

. 72

52

שם  ,עמ '

53

בתעודה משנת

1393 / 796

נזכר הכפר עין יברוד כמקום מושבה של אישה בשם קור סןת ססמוד  .אישה זו יחד

עם דודה ? אלח ירשו מבנה בשכונת סאות טנו ? אסר בירושלים מאימה  ,סשאושה המכונה אום סור  .כלומר בין
הכפר לעיר התנהלה מערכת יחסים מסועפת אשר התבטאה לא רק במסחר או מיסוי אלא גם בקשרי

נישואין .

ראה בספרו של ליטל ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 120מס '  . 450על הכפר עין יברוד בראשית התקופה העות ' מאנית
ראה
54

:

הוטרות ולשד אל  -סלח ( לעיל  ,הערה

) 17

.

עמ '

. 121

זיהוי הכפר אינו ברור  .המקום אשר היה הקדש ( נקף ) של קבר הנביא שסמר בעיר אל  -סדיקה  ,יכול להימצא גם

מחוץ לגבולות ארץ  -ישראל  .מתעודות אחרות אנו למדים כי תחום פעילותו של סיף אד  -דין בולגאק הגיע עד
לאזור צידון  .ראה בספרו של ליטל ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 56מס ' 307
55

נאזר ל  -סוסןין
המשנה למושל ירושלים וחברון ולעתים של המושל עצמו  .וראה

"

"

הכיבוש העות ' מאני '  ,כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '
56

בתעודה

מוקדמת יותר ( מיום

18

זנאל

3 / 705

; 16

במאי

:

" פרידמן  ' ,ארץ  -ישראל וירושלים ערב

לוטפי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' , 161 - 160
) 1306

57

. 293

58

שם  ,עמ '  , 244מס '

. 171 - 170

נאמר כי מושל זה בא לבדוק ולרשום את היבולים

בשדות הכפר  .ראה בספרו של ליטל ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 376מס '

שם  ,עמ '  , 243מס '

;

עמ '  , 251מס '

. 332

ש  -שריסןין היה בעל תפקיד חשוב בסנהל הממלוכי בהרי יהודה  ,לעתים כונה בתואר זה

. 596

. 763
59

שם  ,עמ '  , 219מס '

. 691

239נ

יהושע פרנקל

מסוימת של יבולים למנהלת ההקדש המוסלמי

( 26

צפר

15 / 708

באוגוסט

. ) 1308

60

גם בשתי

תעודות אשר עניינן הכפר נובא  ,שבשיפוליו המערביים של הר חברון  -הראשונה משנת

 , 1306 / 705והשנייה נכתבה מקץ שנתיים  -מתחייבים ראסאא מן הכפר בפני בית  -הדין לשמור
על הסדר

הציבורי .

!6

כפל התעודות מלמד כי ההתחייבות הראשונה לא הועילה  .בתעודה אחרת

נזכרים שלושה ראסאא מן הכפר בית נובא  ,המאיס עמר אבן אבו בכר טרח ' אן  ,הראים סן ' 1אר אבן
עיאש והבסיס נשואן אבן

ההקדש של הר הבית

הם העידו כי את היבולים המפורטים במסמך אחסנו לטובת

נאלי ;

( חרם אל  -וס ) .

62

"

לקביעה כי בכפרים אחדים כיהנו בעת ובעונה אחת מספר ראסאא יש תימוכין גם בתיעוד בתר -
ממלוכי  .אולם אין במקורות הסבר מפורש לתופעה  .אפשר לשער כי גם בתקופה זו נבע הדבר

מסיבות של פוליטיקה פנים  -כפרית  ,דהיינו ממערכת היחסים בין בני הכפר או ממדיניות הפרד
ומשול שנקט השלטון המחוזי  ,או מסיבות דמוגרפיות  -גודל הכפר או מספר תושביו  .תעודה
עות ' מאנית משנת

1577 / 984

עוסקת במרד איכרים בהר שכם  .ההסבר השלטוני הרשמי תולה את

התפרצותו בלחצם הקשה של גובי המסים ( עמא

"

וסוכניהם

( יסנאא

)

על הכפריים  .צו שלטוני

אשר נשלח למושל מחוז שכם מתאר את החברה הכפרית ומסביר כי למורדים אין כל מנהיג
( מקדם )

מוסכם

;

' לכל כפר יש ואים  ,או

שניים ' .

63

מרישומי הלנהל העות ' מאני מסיקה איימי סינגר כי הראים לא היה בעל משרה שלטונית רשמית
במערך השלטוני שכוננו העות ' מאנים בסוריה לאחר כיבושה בשנת  , 1516אולם היא מדגישה כי

מתעודות בתי  -הדין השרעי ( סג ' ל ) עולה כי הראסאא מילאו תפקיד פעיל גם בתקופה זו  .הם קיבלו
תשלומים וגלימות כבוד
ולמלא את חובותיהם

( ח ' לעה )

( כקאלה ) .

מן השלטון והתחייבו בנוכחות

הקאיי

לשמור על הביטחון

בתקופה העות ' מאנית נמשכו אפוא סדרי הכפר שנהגו בתקופה

הממלוכית  ,כשם שבתקופה הצלבנית נשתמרו הסדרים מן התקופה הסלג ' וקית  .הראים נעלם רק

במאה התז  ,ובמקומו בא שיח ' אל  -קריה

;

משרה זו הוחלפה במאה הי " ט בידי

ה ? ח ' תאר .

64

הריבוד החברתי בכפר
ידיעות מועטות בלבד מאפשרות הצצה אל המבנה החברתי של הכפר הארץ  -ישראלי בתקופה

הממלובית  .מן התיעוד עולה כי הכפר לא היה הומוגני  -היו בתוכו לפחות שתי קבוצות  ,שנבדלו
זו מזו בהכנסותיהן וברכושן  .הראיס נמנה עם קבוצת האיכרים האמידים  .תעודות אחדות מלמדות
על פעילות כלכלית של ראסאא  .ראשי הכפרים היו בעלי עמדה וכוח רב בענייני הכפר ואורחותיו .

הם היו מעורבים בעסקאות כלכליות עם גורמים מחוצה לו  ,ואפשר כי הראיס קיבל תשלומים

שונים בגין שירותו והשכיל לנצל את מעמדו ואת עצמתו לצבירת הון ונכסים  .בתקופה הצלבנית
היו לראים יותר נכסים מאשר לכפריים הפשוטים  ,וחלק

קוץ:

60

שם  ,עמ '  , 190מס '

61

שם  ,עמ '  , 245מס '

. 19
. 712
. 202

62

שם  ,עמ '

63

 .ק 4 Study ofthe Firman , Odord 1960 ,י 7152- 7615 ( :

45
64

0 .ת

, 203

מס '

ג ' בר  ,המוח ' תאר הכפרי בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
ראה

 Palestineמס Heyd , Ottoman Documents

.ט

92 ,

( לעיל  ,הערה  , 3בספרה )  ,עמ ' , 39 - 35
65

,

מרכושו היה פטור מתשלומי מסים .

65

וגם

. 43 - 42

בספרה של ריילי  -סמית ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '

. 48

; 12 - 9

גרוסמן ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

; 34 , 22

סינגר

החברה הכפרית בתקופה הממלכית

בתעודות מן התקופה הממלוכית יש נתונים על בהמות וקרקעות שהיו רכושן של משפחות אחדות
של ךאסאא  .מנגד היו האיכרים הפשוטים  ,אשר מקרבם נשכרו פועלים לעבודות בנחלות האיכרים
האמידים על בסיס תשלום יומי או

קבלני .

לביסוסן הכלכלי של משפחות הךאסאא תרמה גם העובדה שהקלאסה עברה בירושה בקרב בני

הראים .

המשפחה  .בתעודות אחדות של מעשה בית  -דין נזכרים אב ובנו המשמשים במשרת

באחרות אפשר לשער על סמך השמות כי נושאי המשרה היו קרובי משפחה  ,כגון סארס אבן  ' 4ריר
והסין טןל

9איס

 ' 4ךיר -

ט74

66

יסיד מזן ? מר ט9ן ילאם

אחת התעודות מגנזי הר הבית עניינה שלושה ך סאא ,

"

מוסא ולאלח אבן קסמד אבן מיעוד  ,אשר שכרו משהאב אד  -דין ט
מושל ירושלים ,

67

אבן

סד טל -שמיקי סי -

יאהירי ,

את כל האדמות הבלחי מעובדות של כפרם  ,סניר שבמחוז לוד  ,תמורת סך של

אלף ושבע מאות דרהם לשנה
סלימאן אבן זסף

"

 ,אחמד אבן

(7

ד ' ו אל  -קערה

3 / 796

בספטמבר . ) 1394

אבן וןנאן  ,עלי אבן ממד אבן למאד  ? ,לי פיז ינאע

בתעודה אחרת נזכרים

68

טןל קלטאן ומולא אבל סעיד

ממדאן  ( ,ראסאא ) מן הכפר בית אוניה שבמחוז ירושלים  ,אשר קנו ממושל המחוז והממונה על

ההקדשים ( נאזר אל  -חרמוין טש  -שדילוין ) הטמיר ? לם טד  -דין

את כל הזיתים בכפר בית אושה

באוקטובר  1306ן ? ] ) .
; 1306

הקריאה

69

תמורת חמשת אלפים דרהם

בשטר הצהרה נוטריוני ( אקואר) מיום

בספק ) ,

נזכרים לסין

יברוד אשר במחוז ירושלים

;

2

סנג ' ר אבן עבד
( 21

יביע

טס  -סוסי

אל  -אח ' רה

המאדא אל  -אולא

סבן פארם אבן לריר וצאלח אבן יססד

"

בולגאק

30 / ] ? [ 706

9 ( 706

בנובמבר

9ן ן? יד מן הכפר ? ין

הם העידו ואישרו כי קיבלו אלף וארבע מאות דרהם דמשקאי

ממנהלת ההקדש בירושלים ( דיקאן

אל  -חרם )

בתמורה לשמן שמכרו

לה .

70

עדות עקיפה לפערים בהכנסות ובנכסים בקרב אוכלוסיית הכפר מוצאים אנו במספר פסקי

ח ' ור

הלכה של

אד  -דין אר  -ומלי  ,חכם דת מן התקופה

העות ' מאנית  .יי

אף כי הפתאןי אינם בהכרח

אמינים כרישום של מעשי בית  -דין  ,הרי למזער הם משקפים את המוסכמה בקרב העילית העירונית

אודוו 4המציאות החברתית בסביבתה  .יתרה מזאת  ,המקרים המוצגים בהם עשויים אמנם להיות
פיקטיוויים  ,אולם סביר להניח כי יש בהם גם מידע כללי על סדרי החברה  .מצד אחר קשה לשער כי
המשפטן יציג דוגמאות הסותרות את המנהגים המקובלים בציבור שבקרבו
מפסיקותיו של אר  -רמלי הנוגעת

פעל .

72

נביא אחת

לענייננו :

נשאל אודות אדם אשר שילם עבור ( שכירת ) שור של אחר תמורת רבע תנובת השדה

66

ראה בספרו של ליטל ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 244מס ' 697

67

נתמנה למשרתו בחודש ג ' סאדא טת '  -מ ' א ? י

. 640

96ד  /אפריל

;

עמ '  , 211מס '

. ] 394

68

שם  ,עמ '

71

על משפטן זה ותרומתו לחקר ההיסטוריה האגררית של ארץ  -ישראל ראה

 , 236מס '

69

שם  ,עמ '

. 346

 , 283מס '

. 320

טת '  -ף ' 2אקןה גאל  -עיואן  :ה סי ללקטיו  ,ביירות  , ] 993עמ ' , 105

70
:

"

שם  ,עמ ' , 211

' Db

. 346

לסאן ? שאס  ,קצול חול אל  -סיטה

 8 ] - ; 144ת1ו ] 81 -

'

Ihsan Abbas ,

 the Eleventh / Seventeenth Century ' , Dieמן  Palestineמן  Lifeמס Ramli ' s fatawi : ,1 New Light
Islamische Welt zwisehen Mittelalter und Neuzei - Festschri/t fdr Hans Robert Roemer , Beirut

 fromטטמט
the

"

"

] עט  Sixteenth Century Palestine : Theחן

~ Land Tenure

Samir Seikaly ,

;  . 1 - 19קק 1979 ,

ן  Land Tenure and social Transformationין4 .ט) the alfatawa alkhairiyya ' , Tarif Khalidi

 . 397 - 408קק Middle East , Beirut 1984 ,
72

ס ' יר אד  -דין אר  -ךמלי ( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '

ולחבוש את

יושביו ' ) .

143

( ' נשאל בעניין בעל שליטה על כפר אשר יכול להפליא מכותיו

:11

יהושע פרנקל

[ ף ? אג '] .

הוא חרש עמו ימים אחדים לאחר מכן התעייף ( השור ) מהעמל  .הלוקח השיבו

לבעליו לפני הזריעה  .האם זכאי זה לתשלום החלק היחסי של עבודת ( השור) בגין הימים
הנזכרי או לא

?

נשאל אודות אדם אשר שכר שני אנשים לחריש אולם חלקם ביבול לא הוברר  ,אם הוא

שליש או רבע  .האם הם בכלל זכאים לחלק מן היבול או שמא כלל אינם זכאים לכך ולהם
רק תשלום בכסף

נדראהם )

73

כשכר עבודתם

?

ענה  :אין הם ראויים למאומה מן היבול אולם זכאים הם לתשלום במטבעות כשכר בשווי
עבודתם  .שימו לב שכמותם נשכרים לחריש תמורת תשלום בכסף  .זהו המצב וכך חייב

להיות .

74

לשאלת ההתארגנות של כמריים
התעודות שהוצגו לעיל משקפות את גישתו של השלטון הממלוכי אל החברה הכפרית  .לית מן
דפליג כי יחס השלטון אל שכבה זו היה פועל יוצא של תפיסותיו בדבר משפט הבעלות על
המקרקעין בסוריה ובדבר שיעור המיסוי אשר הוטל על מעבדי האדמות  .מן התעודות דלעיל עולה

כי השליטים ראו באיכרים אריסים  -צמיתים  ,כלומר מי שחייבים בעיבוד אדמה אשר אינה רכושם

הפרטי והם מנועים מלעזבה .

75

אולם כאמור תפיסתה של האוכלוסייה הכפרית את עצמה אינה

נחשפת במסמכים השונים אשר

סקרנו .

למעשה לא נמצא עד כה מסמך המתאר את סדרי

התארגנותם של הכפריים ואת הפעילות של חברת הכפריים מזווית ראייתם

שלהם .

אחד הנושאים שהמקורות ההיסטוריים עוסקים בהם הוא התארגנות אזורית של כפריים יושבי
הר

שכם .

חשיבות המידע על התארגנות הפלאחים ההרריים בעיקר בכך שהוא מאזן במידה

מסוימת את ההטיה האנטי  -כפרית אשר יוצרים המקורות

המנהליים .

אלה משקפים את הנחות

היסוד המשפטיות של העילית השלטת בדבר דיני הקניין  .אולם יש להדגיש כי הנחות אלה תקפות

רק כאשר יש בידי השליטים היכולת להוציאן מן הכוח אל הפועל  .ההתארגנות הכפרית משמעה

הגבלת כוחם של באי כוח השלטון  .מתיאור התארגנותם של האיכרים ניתן להסיק כי הם ראו את
האדמה אשר עיבדו כרכושם  .הקביעות המלומדות של פקידי מנהל וחכמי משפט לא הניעו אותם

,

להסכים להגדרה שלפיה נחלותיהם הן קרקעות ח ראג ' ועל כן אין הן יכולות להיות רכוש פרטי

( מלכ ) .
יש לציין כי התופעה של התארגנות איכרים באזור הר שכם החלה קודם לתקופה הממלוכית .
אחת הידיעות הבודדות על גורלה של האוכלוסייה הכפרינו בעת הכיבוש הצלבני מספרת

:

מהרי השומרון  ,מקום העיר שכם  ,מהאזור המקיף אותה  ,ירדו מנהיגים זוטרים אחדים
אל חילות המצור והביאו עמהם מתנות של לחם  ,יין [ כך

!

מעורר תמיהה אם היו אלה

32
73

הדרסם ( ברבים דראקם ) הוא מטבע כסף מוסלמי ( מקור המונח בדרכמון
לסוחר בתקופה העות ' מאנית  ,ועל כן ברור כי זהו דיון

היווני ) .

הדרהם לא היה מטבע עובר

פיקטיווי.

74

ס ' ןר טד  -דין סר  -ומלי ( לעיל  ,הערה

75

סוגיה זו קשורה לדיון משפטי  -היסטורי במשטר המקרקעין בסולטאנות הממלונית  ,ואדון בכך במאמר

 , ) 30עמ ' 163

( פרק ותאב אל -

שאולה ) .
נפרד .

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

וצימוקים .

מוסלמים ]  ,תאנים

אני משער כי מטרת בואם היתה לבחון את עצמתנו

ומספרנו ולהשיג מידע מדויק על מצבנו יותר מאשר להביא מתנות לדוכס .

76

ידוע כי ההתנגדות שגילתה האוכלוסייה המוסלמית המקומית באזור הר שכם לשלטון הצלבנים

החוף .

היווה עזה מזו של יושבי העמקים ומישור

77

סביר להניח כי יושבי הר שכם התלכדו כנגד

גורמים חיצוניים בנצלם את התנאים הטופוגרפיים של מקום מגוריהם ואת ריחוקם מדרך

המלך .

התארגנותם נועדה בין השאר למנוע הפקעה של רכושם  ,להדוף דרישות של אמיר ממלוכי או
להתמודד עם עול מסים כבד  .בשל עצמתם והתנאים הטופוגרפיים של אזור מושבם היו יושבי הר

עליהם .

שכם לגורם חזק  ,והשלטונות  ,שמקום מושבם היה בעיר  ,צריכים היו לתת את דעתם

78

השליטה המקומית שקנו לעצמם יושבי הר שכם אפשרה להם ליטול חלק כקולקטיב בפעילות
כלכלית

;

אנשי הר שכם מכרו למשל במשותף את שמן הזיוי שייצרו  .ההכנסות מסחר זה חיזקו את

הדפוס של פעילות

משותפת .

79

ההתארגנויות של פלאחים הרריים שמחברים בני התקופה הממלוכית מדווחים עליהן היו
במסגרות כמו  -שבטיות בעלות גוון צבאי למחצה ומערך
במקורות הבתר  -צלבניים במונח עשיר ( ה )  ,וברבים
צבאית לא מבוטלת

,

8

:

אזורי .

80

התארגנויות אלה נקראות

עשראן  /עשאיר .

נ8

העשראן צברו עצמה

הם נטלו חלק במאבקים פנימיים בקרב העילית הממלוכית ,

83

וכן נקראו

להתגייס ללחימה כנגד אויבי הסולטאנות  ,ובכללם ספנים נוצרים אשר פשטו על חופי

סוריה .

84

בשלהי התקופה הממלוכית הם אף היו לכוח צבאי אשר גויס לחילות משלוח ממלוכיים ונשלח
לחזית ברמת אנטוליה כנגד העות ' מאנים
76

1 . trans . E . A . Babcock , New York

המתעצמים .

85

]Yeyond the Sea ,

העומדים בראש הקשיר הוכרו רשמית

eeds Done

 Latin Palestine of Muslim Administration ' , P . M .תו ' The Survival

 .קק " the Pedod Oflthe Crusades . Warminster 1977 ,
'

ג

History

,

William of Tyre ,

 . 410 ; 3 . ffiley-Smithק 1976 ,

 The Eין4 .ט) 11011
! . astern fitediterranean .Lands

10 - 11
77
78

. 86 - 85

סיון ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '
אפשר

שניתן להחיל עליהם את הגדרותיו של ההיסטוריון הצרפתי הנודע ברודל על ' חירות ההרריים '  ,וואה

the Age Of Phaip the Second ,

.

 . 38 - 41קק 1972 ,

"

and the Meditevrrafiean
~
World

. 373

, 365 , 356

צבו אל  -ססאסן יוקף

און ס ? ךי ירד סנאדת' טד -יהור

 , 1943עמ '  , 93שו ' 15
81

והבקעות .

מג ' יר אד  -דין אל  -חנבלי  ,אל  -אנס אל  -ג ' ליל פי תאריח ' אל  -קדם ואל  -ח ' ליל  ,ב  ,מהדורת אל  -מוחתסב  ,עמאן
 , 1973עמ '

80

1.

נראה לי כי יש מקום למחקר נפרד לבחינת ההיסטוריה של מחוזות ההר בסוריה

רבתי כהשוואה למרכזי השלטון העירוניים ואזורי העמקים  ,המישורים
79

~The AfedYte
~ rralrnean

Braudel ,

:

( שנת

) 842

".

 . 10 , 85קק 34- 2097 , Delmar 1977 ,

"

Trial

"

0

נקוא טל  -שאם נטש  ? -הור ' ח ' מהדורת ו ' פופר  ,ברקלי

Syria Under Islam: Empire

Salibi

 . 5 .א  .סליבי

דן

בעשאיר בסוריה  .אולם מסקנותיו על התקופה שלפני מסעי הצלב נשענות על השלכות לאחור של טיעונים לא -

היסטוריים ואינן מבוססות על ראיות
82

' הישיר מרדו ובזזו את שכם ' ( ס ' אות טל  ? -יראן
עמ '

83

. 699

סבו טל  -ססאסן יוקף
עם , 311

שהאל
84

5בן מ ? ךי יךד

"

טנ  -נג ' ום

טל  -זאביה

מן טס ' שאר סלה מצר נאל 2 -אקוה  ,יב  ,קאהיר

בתעודה משנת  807מתוארים שם עשיר ככוח צבאי שונה ונבדל מבדואים

מהיד

שם  ,יב  ,עמ '
עמ ' , 348

85

טקסטואליות .
ונסבו

נאולוס )

בריב שנת . 680

אל  -סקךי ? י ( לעיל  ,הערה

מחרז והד מהסד שלתוה קאהיר  , 1972עמ '

, 201

409

שו '

 ; 13עמ ' , 220

( ג ' סאוא

, ) 865

33

( ןסאוא

 , 709שו '

, 1956

שם  ,יד מהדורת

. ) 818

 ( 221שנת  ; ) 803שם  ,יד  ,עמ '  , 287שו '  ( 4שנת
 ( 8שנת

( ? ךואן ) ;

, ) 18

; ) 829

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

, ) 80

. ) 873

אבן שאס  ,שיאןע טז  -טהור סי נ2איע טד  -והגר  ,מהדורת החמד מצשסא  ,קאהיר

, 1963

,

מוחמד אבן מחמוד אל  -סלשי ' רעלת טל  -טייר
ססאליכ ואל  ? -ס ' מאל " ז טל  -טקואכ  ,מהדורת ואר

ג  ,עמ ' . 250

אבן טג ' א ,

? ףשכ סן מקד "  ,מוחמד טססד וקסאן  ,אל  ? -ואם שןנ

אל  -סור  ,דמשק  , 1986עמ '

. 74 - 69

טל -

ץ :ץ:

יהושע פרנקל

בידי השלטונות הממלוכיים כמנהיגים ( לשאבק  .אחדים נזכרים בשמם  ,כגון

אבן משאק ויונס

:

אבן אסמאעיל ( מת ד ' ו אל  -חג ' ה  / 897ספטמבר -אוקטובר  86 . ) 1492יונס אבן אסיאעיל
על גביית המסים באזור הר שכם ,

87

ואנשיו היוו כוח צבאי

רגלי ( משאה ) .

הוא איוב אבן בשארה  ,אשר עמד בראש ( מקדם ) העשיר בגליל העליון ( כלאד
אפשר כי היה

שיעי .

היה ממונה

מנהיג אחר הנזכר בשמו
עןקףא ) ,

ועל כן

88

תיאורים אלה של התארגנות החברה הכפרית בהר שכם ובגליל בשלהי התקופה הממלוכית
מזכירים במידת  -מה את התיאורים של סדרי החברה בשומרון וביהודה בתקופה

העות ' מאנית .

89

אולם דיון בכך חורג מעניינו של החיבור הנוכחי  .הדוגמאות דלעיל הובאו רק כדי ללמד כי היה

בכוחן של קבוצות אחדות מקרב הכפריים להגביל את יכולתו של השלטון  .עצמתן השפיעה על
ניסיונות האמירים הממלובים להפקיע מחזקת האיכרים את קרקעות חקלאות הבעל  ,אשר
השלטונות ראו בהן רכוש של

הסולטאנות .

למאזן הכוחות שנוצר היתה השלכה ברורה על

ההגדרות המשפטיות בעניין הבעלות על הקרקע ועל סדרי המנהל והמיסוי  .ההנחה שקרקעות

,

מף ראג ' הן רכוש המדינה המוסלמית לא היתה מובנת מאליה  .גובי המס הממלוכי נאלצו להתדיין
עם באי כוחם של הכפריים  ,ונזקקו גם לעצמה צבאית על מנת לכפות את השקפותיהם המנהליות
והמשפטיות על יושבי הכפרים  -ולעתים אף בכך לא היה די .

סיב ום
בדברים שהובאו לעיל נדונו היבטים אחדים בלבד של ההיסטוריה של האיכרים והכפר בתקופה
הממלוכית בארץ  -ישראל  .מל התעודות עולה כי נתקיימה רציפות מסוימת בין התקופה הצלבנית

בארן  -ישראל לתקופה הממלוכית  ,לפחות בתחומים אחדים של ההיסטוריה החברתית והאגררית .
משטר המקרקעין והמיסוי בתקופה הממלוכית נשען על מוסדות מן התקופה הצלבנית  .הסדרים
אשר היו נקוטים בתקופה הצלבנית

ואולי אף הטרום  -צלבנית  ,הותאמו בידי השלטונות

הממלוכיים לצורכיהם  ,צרכים שנבעו בין השאר מהתפתחויות אשר חלו במוסדות השלטון
במדינה

המוסלמית .

עוד לפני מסעי הצלב מילאו קציני צבא תפקיד פעיל בכלכלה ובמנהל ,

והשלטון הממלוכי חיזק את המגמה של שעבוד החברה למימון עילית של פרשים ממוצא

זר .

הגורם הצבאי היה לכוח השליט במדינות המוסלמיות במזרח הים התיכון  ,והוא ראה באיכרים
מקור למסים ובאופן מוגבל ביותר גם לכוח אדם  .על כן היו הכפריים גורם שולי בהשוואה לעילית

86

אבן א  :אס

87

אכן א  :אס ( לעיל  ,הערה

88

89

34

( שם ) ,

אבן סקרי תרדי
על

עמ '  , 293שו ' 9
 , ) 85עמ '

;

אבן תגרי ברדי ( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ '

ד  ,עמ '

; 331

655

( שנת

. ) 873

. 408

( לעיל  ,הערה  , ) 80עמ '  ( 53שלאל  ( 109 , 56 , ) 852ן ' מאדא את '  -ת ' אני , ) 855

סיס בסן בתקופה הממלוכית ראה

העות ' מאנית ראה

:

אל  -מקרתי ( לעיל  ,הערה

 Local Political Divisions :ת ]

 , ) 18עמ '

, 901

( שנת

407

. ) 865

 . 902על התופעה בתקופה

,

 of Qays and Yaman FactionsטHoexter , ' The 1 01

.

 .וא

4 . Abir , ' Local Leadership and Eaן ;  . 249 - 309קק  Jabal Nablus ' , AAS 9 ) 1973 ( ,חן
ת ] Reform
 Palestine during the Ottoman Period, Jerusalemחס  , Studiesן 6 .ט) Palestine 1 % 00 -34 ' , 14 . Maoz

 . 290ק  ; 1975 ,מוץשסא 5ל  -ץשאסי  ,סאךיח ' 5ט  -טולאן סי
מפחית במשקל הקיטוב בהשוואה להקסטר

ואביר .

ושל

2אבלוס  ,שפרעם  , 1990עמ ' 40

;

אל  -ץ3אסי

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

הצבאית והדתית  ,אשר התרכזה בעיר  .הם היו נתונים לפיקוחם של בעלי קרקעות שלא ישבו על
אדמתם  ,ולכך היתה השפעה מכרעת על התפתחות מוסדות

החברה .

אמנם היה בכוחה של התארגנות כמו  -שבטית של כפריים מאזור הר שכם למתן את לחץ
השלטונות  ,אולם לא נשתמרו מל התקופה הממלוכית תיאורים של מרידות איכרים  ,כדוגמת
המרידות אשר פרצו במהלך התקופה

העבאסא .

90

המידע בעניין זה  ,כמו גם המידע על נקודות

מפגש בין יושבי העיר לכפריים  ,אין בו כדי ליצור תמונה של מערכת היחסים ביניהם  .מכל מקום
בעיני חכמי איסלאם אחדים הפלאחים היו ציבור של נבערים אשר דבק במנהגים לא -

איסלאמיים .

91

השלטון הממלוכי ראה בראים את האחראי לחובות הכפר  .בעיני השלטונות  ,כלומר בעיני

מושל מחוז ירושלים ופקידי בית  -הדין המקומי  ,היה הראים ממונה על שמירת הביטחון והסדר
הציבורי בכפרו ובסמוך לו  .סביר לשער כי עיקר דאגתו של השלטון היתה למנוע פגיעה בגביית
המסים אשר מדנים ומהומות עלולים היו להוליד  .הראיס היה גם החוליה המקשרת בין המושל

וגובי המס לבין ציבור הכפריים  .הפנייה של הרשויות אל האיכרים נעשתה רק במקובץ ובאמצעות
המתווך  .מהשוואה בין  -תקופתית נראה כי לא חל שינוי ניכר במשרת הראיס ובמעמדו  .תפקידיו
כמנהיג מקומי וכמתווך בין הקהילה לרשויות דומים לתפקידי וליס של פלאחין בתקופה
העות ' מאנית  ,כפי שתיארה אותם איימי סינגר  .לדבריה הראיס ' פעל כנציג הכפר בפני השלטונות
העות ' מאנים בכל עניין שהוא ובעיקר בענייני מיסוי '  .אחד המסמכים המצוטטים במאמרה מלמד
כי ראים לשעבר בכפר לטרון נעצר על שום שבזמן כהונתו נפגע הכפר

והידרדר .

92

בתעודות המשפטיות ובהנחיות המנהליות העוסקות בסדרי המיסוי אין לענה לשאלות הנוגעות

למציאות הכפרית ולחיי היום  -יום של הפלאח  .תאורי פקידי השלטון מבטאים את תמונת המצב
כפי שהצטיירה בעיני האמירים הממלוכים  .אך כיצד ראו זאת האיכרים

לגבות את כל הסכומים שננקבו בשימות פקידי

המס שלהם

?

?

האם יכלו השליטים

לכך טרם עלה בידי למצוא

תשובה .

זאת ועוד  ,עניינים כגון השפעות פגעי טבע ומגפות על האוכלוסייה ועל מערכת הייצור החקלאית
דורשים מחקר

נוסף .

93

יש לשער כי מידע מסוים אודות התרבות החומרית של הכפריים יימצא

בחפירות ארכאולוגיות של יישובים מן התקופה הממלוכית  .המידע אשר הפירות אלה יחשפו  ,כמו
גם מידע אשר יניב עיון נוסף בספרי היסטוריה  ,יאפשר הרחבה של הדיון להיבטים חדשים של

ההיסטוריה האגררית של ארץ  -ישראל ואולי אף בחינה מחודשת של מסקנות הדיון

90

נגון תיאורו של מרד אל  -משרקע כנגד השלטון העבאסי  .ראה
מהדורת דה חויה ,

91

ליידי

, 1899

עמ '

:

הנוכחי .

אט  -טפרי  ,סאריח ' 6ל  -וסול ו6ל  -מלוע  ,ג ,

. 1320

דוגמה לביקורת של חכם הלכה על מנהגיהם של כפריים בהר חברון ראה  :מוסעד טל  -מ ' לילי 9 ,מא7י 6ל  -ם ' ליל
? לא סך ' מב 8ש  ? -א ? 9ק ב ' [ חמ " ד חש " ד ]  ,עמ '  . 32 - 31אל  -שלילי נשאל על ? יד 6נ  , 1 " 7 -חג הנחוג בעיר חברון
בציבור מעורב של גברים ונשים ; הבנות הבוגרות מתקשטות ויוצאות חשופות פנים וגברים זרים מסתכלים בהן .
סינגר ( לעיל  ,הערה

עמ ' , 37

. 40

92

ראה מאמרה של

93

לעניין זה נוגעות תפילות הץ9סק ? א  ,תפילות בקשה לגשם הנאמרות במעמדות ציבוריים הנערכים תחת כיפת

, )3

השמים בעתות בצורת  .ראה  :אל  -מקריזי ( לעיל  ,הערה  , ) 18כ  ,עמ '

; 193

י ' דרורי  ' ,ירושלים בתקופה

ב " ז קדר ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

. 177

הממלוכית ' ,

עלו:

יהושע פרנקל

נסמח

:

ורעודות מגנזי הר הבית

מטרת הנספח היא לאפשר לקורא היכרות עם סוג מסוים של תעודות ( מסמכי בתי  -דין ) אשר נמצאו בגנזי הר

הבית וכן להתרשם מכלי ראשון מן המידע שעליו התבססו הדעות אשר הובעו במאמר הנוכחי  .מטעם זה
העדפתי להביא בתרגום מלא מגוון של תעודות העוסקות בעניינים שונים  .לא תמיד נלווה אל שמות
הכפריים הנזכרים בהן התואר ראים  ,אולם מסתבר כי הדמויות הנזכרות אכן היו אישים בעלי השפעה על
סביבתם הקרובה .

המידע שבתעודות תורם להיכרות עם פנים שונים של החברה הכפרית  .מקצתן נוגעות בעניינים אשר

נדונו בעמודים הקודמים  ,כגון  :ענייני מנהל של כפרים אשר נכללו בנכסי ההקדש המוסלמי  ,יחסי הכפריים
עם הרשויות  ,ריבוד החברה  .סדרי המסים ותפקיד הראסאא  .אולם עניינים אחרים לא נדונו כלל  ,כגון שמות

הפלאחים  ,סוגייה שמספר חוקרים נזדקקו לה בעבר  ,ואשר אינה כלולה בדיון הנוכחי  .אסתפק בהפניית
תשומת לבו של הקורא לשוני בין שמות האמירים הממלוכיים ( שמות תורכיים ) לשמות הפלאחים  -עדות

חותכת לטענה בדבר ריחוק  ,שלא לומר זרות  ,בין השליטים לנשלטים .

א  .התחייבות השיח  ,ים של הכפר זכריא

בשם אלוהים הרחמן והרחום  .בבית  -המשפט [ טו ' לס ] הופיעו [ נציגי ] הפיקוח על ההקדשים [ ער
? לא

ל  -אוקאף ] המכובדים  ,ירומם אלוהים יתעלה את עניינם וירבה את טובם  [ ,יחד עם ] כל

אחד

פריח '

"מן הנכבדים [ סשאיח ' ] מהכפר [ קך2ת ] 2סךיא אל  -בטיח '  94 ,והם  :קךאד אין
ין ? טאךה י4ן

ונבאר

לשהות" לעבד
,

קליד

[ ת ? ליק ] 95

,

"

סעד

"

ין

ל  ? -אמריאן  ,והעידו כי מרצונם החופשי ומבחירתם הם התחייבו

את כל האדמות הזרועות והמוברות

[ סראב ]

ולהשגיח על הסדר

הציבורי ולסייע למושל [ נאיב ] ולמשגיחי המסים [ וסלאא ] באזור הנזכר בכל מה שמסייע לטובת

ההקדש [ נקף ] הנזכר  ,ולא יעוררו מדנים [ פתקה ]  ,מריבות [ ססאד ]  ,סכסוכים [ הושה ]  ,מחלוקות  ,אי -

הסכמה והתנצחויות עם מישהו מבין הווכלאא ולא [ עם ] מי שיהיה אחראי עליהם מטעם
ההקדש  .זה מביניהם אשר יעורר פתנה

או יגרום לפסאד יתפסו אותו ויביאו אותו לפני בית -

המשפט  [ .אם לא ] יביאו אותו  ,הרי עליהם [ חובת ] התפיסה והענישה .
העידו על כך .

16

בחודש ד ' ו אל  -קערה שנת א אז [ שנה לא ברורה במאה הי " ד ]  .השבח לאללה

האחד  .בטוחים אנו בחשבון האלוהים  .מעיד אודות שניהם  ,יסלח להם האל  ,עומר

בן

" "

לטד

בתאריך הנזכר  .שמעתי את דבר שניהם שבו התחייבו  ,נטלו על עצמם להיות צייתנים  ,וכתב זאת
מוסא און ? יסא אבן עומר בתאריך הנזכר .

96

ב  .התחייבות ראים מהכפר ביתוניה

בשם אלוהים הרחמן והרחום  .הופיע ביום אשר תאריכו נזכר כאסל
בית

או ? :

ה 97 ,

במטרה להעיד ולהתחייב כי הוא ישהה בכפר

[

"

ון סיד

"

ון

ס ? צור מהכפר

קמה ] הנזכר ויעבד את כל אדמותיו ,

יחרוש ויזרע  ,בק " ן ובחורף  ,יעבד את כרמיו עד אשר הוביר מהם חלק כל שהוא אשר הוא נאלץ

לנטוש  .יחד

94

עמו הופיעו

הדאיס סיס בהשפעת הלשון המדוברת ] סלסאן ין יוקף  ? ,לי

"

זהו כנראה כפר זכריה שבשולי עמק האלה  ,אשר היה הקדש של

בחברון  .על הכפר בראשית התקופה העות ' מאנית ראה
95

:

סקג ' ד יייךאהים ( קברי האבות במערת המכפלה

הושרות ועקד אל  -סלח ( לעיל  ,הערה

הכתיב בתעודה חסר נקודות דיאקריטיות  .מפרסם התעודה קרא

"

יז

סעד ,

( בערבית ) ' מ ? ליק '  ,אולם נראה

. ) 17

)

עמ ' . 120

לי כי עדיף לקרוא

עם נקודה מעל האות ע  ,כלומר תגליק  ,שהוראתו המילולית  :סגירה  .בלשון הינהל הממלובי ציין מונח זה החלטה
סאן ) ורישומם  .המפקח על החקלאות ( למאשר )
על עיבוד שרה  ,סוג הגידול  ,היקף המסים  ,אופן גבייתם ( ? ' ? ה או

י

6ע:

חייב לאלץ

(

( לעיל  ,הערה

לשמת מסדרי העבודה  .וראה לעניין זה  :אנ  -נוירי
אסאם ) את המחזיק בה להמשיך בעיבודה ולא
~
, ) 26

96

אל  ? -קלי

97

הכפר בית אוניה

עמ '

( לעיל  ,הערה
(

שו '

, 230
,)8

; 10

ב  ,עמ '

עמ '

. 70

 , 257שו '  5והערה

.3

תמצית המסמך ראה בספרו של ליטל

כיום ייתון:ה אשר בקרבת ראמאללה היה הקדש של "

ועבד אמפתח ( לעיל  ,הערה

)

. ) 17

עמ '

121

( שם ) ,

ל  DQC -אל -

עמ '

קדט "

, 264

מס ' . 233

ש  -שךיף ' ראה  :חוטרות

החברה הכפרית בתקופה הממלובית

? לי

"

א

4ז סנאע  ,מ

" "

ויסאא

4ן קעיד  ,כולם ראשי

]

3ית אומה  ,והם התחייבו ונטלו על עצמם

להיות ערבים לדבר הנזכר לעיל ולשהות [ בכפר ] ולעבד אדמותיו  .כל אימת שהאמיר המכובד

[ אל  -כפיר ] אל  -מוךסדא
האבות בחברון ולאזר

להתייצב .

"

סיף

98

ל  -חרט1ין"

ד  -דין  ,המפקח על ההקדשים של הר הבית בירושלים וקברי

"

ש  -שריפיין ]  ,יתן האל ואושרו יתארך  ,ידרוש זאת הם יגרמו לו

אם הם ייכשלו ולא יגרמו לכך שהוא יופיע  ,הרי הם יקומו וימלאו תחתיו את אשר יידרש ממנו .
ל  -סרד [ אשר אין שני לו ] בשנת 27 [ 706
הם העידו והתחייבו בעניין זה ביום  22לחודש ריב
בינואר  . ] 1307העיד על זאת ורשם קאסם 4ן סוליטאן קבן קאסם  .העיד על זאת ורשם מוסא 4ן

קללם י

"

ל סאלם .

"

"

99

"

ג  .התחייבות ראים מהכפר עין יברוד

בשם אלוהים הרחמן והרחום  .הופיעו על מנת להעיד ולהתחייב ביום ( אשר תאריכו רשום ) כל
אחד מהרשומים להלן

:

4ן ג ' ריר בן לארס וחבוךתו [ רמא ? ה ] 00י המצויים תחת מנהיגותו [ פי רייסמס ]  ,והם
4ן סלסאז 4ז קססד  ,אבו ל  -חסן 4ז בי ל  ? -לא
4ן נק4אן  ? ,ייד 4ז ? זיד  ,לנייע

כארס

?3אס "
"
וחבורתו

:

"

מגמלא"
ואחיו יעקיב " 4ן ? סיר ?"אלח "4ן "
והם שץ3אן " 4ן י9סאק "
"
משמד א4ן נמיר יקסע יל "
והם "
א4ן עסראן וחבורתו "
4ז ישף לטד 4ז"קאסם ? אלח 4ז
ללב וחבורתו  ,והם ןך?ה 4ן קאקם ואחיו מיסא ךט" אן" ? ז נאלב" "3סר ? ז משטד "
הלאל
מצלח  ",ימד י4ז עומר " ,
מפלח ין למד
" 4ן שאת  ,מוחמד י4ז ~
אבן וחבורתו
"
"
"
מהכפר
מוחמד אבן לטד  ,סלים "ין סלאסה  .כולם עובדי אדמה סלאחון של החצי והרבע :
שריף מי יתן ואלוהים הנעלה
בהקדש הר הבית נקף סדם ל 2 -דס
קרית זן "
נ4רוד המצוי "
"
"
יפאר אותו הם העידו ונטלו התחייבות על עצמם מתוך רצונם החופשי בחירתם  ,לא אנוסים
,

,

:

,

ך3אח

:

;

,

;

,

,

,

:

ממד

 ,אבו

,

,

 ,והם  :לסאן

[

] ?

[

]

10

ש-

[

],

,

ובלתי

,

מאולצים ,

ללא

אדמותיה  ,הזרועות
[ 3לד ] ,

כפייה ,

והכרב  .וכי

ולפיה הם ישהו

אף לא אחד מהם לא יסתלק

ולא ינטוש ולא יעזוב [יענ

] את

כפרו

לא בקיץ ולא בחורף  ,אלא רק למעשה טוב אשר תועלתו תהיה להקדש הנזכר לעיל  .כל

אחד מן הך4סאא חייב וערב עבור סך יס

"

[ D? U

האחר וחבריו בכל מה ששוע לדרישות ממנו והם

מכל הזכויות המגיעות [ סקוקאת ] כמעשה חובה

בעניין זה הם העידו והתחייבו בשם עצמם ביום

. ] 1307

? ? ? 7די

בנחלה

[ נאחזה ]

הנזכרת ויקלדו את

העיד כי קיבלו זאת על עצמם

[

11

( לונקף ) '

בחודש רביע אל  -אנל שנת

קראר ח ' לא ךטדאן ] וכתב זאת מוסטד

10 [ 707

ין עיד

בספטמבר
ל  -ואחד

ש -שאפסי  ,בתאריכו  .העיד כי קיבלו" זאת על עצמם וכתב זאת עומ מאן "ין לטד"
" " " "
02 .י
" ל  -עז ש  -שאפיי
" "
4ן

'

3י

 ,בתאריכו

98

' אל  -מוךקדא ' משמע המפויס ( על  -ידי האלוהים
אבן

99

?יד  -~ OKסזיי

אל  ? -קלי

 ' 2 ' 100יאץה
101

במנאק

הנזכר במספר תעודות אשר עניינן סדרי מנהל כפרי וגביית

( לעיל  ,הערה  , ) 8ב  ,עמ '

' משמע

),

וכאן זהו תואר ולא שם פרטי  .הכוונה לאמיר עלם

 . 72תמצית ראה בספרו של ליטל

( שם )  ,עמ ' , 243

טסים .

"

ס ? '4ר

ד  -דין

מס ' . 265

קבוצה בעלת אפיונים מובהקים המגדירים את זהותה  .וראה  :אל  -עסלי

( לעיל  ,הערה  , ) 8ג  ,עמ '

הכוונה לחלק יחסי ( סלה ) אשר חולק בין בעלי זכות הגבייה מתוך סך כל היבול או ההכנסות מן המסים של

בתעודה הנוכחית הכוונה לכך ששלושה רבעים

( 16 / 24

. 60

כפר .

קיראטים ) של הכפר הוקדשו לחלוקת הכנסות וקף ורבע

נגבה בידי השלטון כמס  .והשווה לזקף סא ? שי סולטאן בירושלים  :אל  -חוסי4י  ,אל  -ט ? 5ל אל  -צאסי פי אל  -נקף
ואחכאסס [ אל  -ות ' איק אל -

עמ '

. 83 , 82

מאריקיה לל  -אראל  ,ואל  -קקוק אל  -נקפנה אל " -

9לאס  :ה

פי פלקסיז ( ירישלימ

, ) 1992

על התחייבות להקדשת כפרים לידי השלטונות בנוכחות הממסד הדתי המקומי בירושלים העות ' מאנית

ראה  :עאדל סנאע  ' ,סנג ' ק ירושלים בין שתי פלישות

העברית בירושלים

, 1986

2ס  1אל  ? -סלי ( לעיל  ,הערה

, )8

( ; ) 1831 - 1798

מינהל

וחברה '  ,עבודת דוקטור ,

האוניברסיטה

עמ ' . 318 - 315
ב  ,עמ '  . 74בצדו האחורי של המסמך רשום

' חג ' ת

"

ר  -ךיסאא וסל 9 -לאחין בעין יברוד ' .

37

יהושע פרנקל
ד  .התחייבות פלאחים מהכפר בית נובא
בשם אלוהים הרחמן והחנון  .הופיעו כדי להעיד ביום אשר תאריכו מצוין [ בהמשך ] הפלאחים
עסאד אבן

ס ' אלד אין

רואע  ,מארד

צךמרי מתושבי הכפר בית

אבן סעיד

מלא  ,אשר

"

ון מוצעסא

וסילף

"

יז

רזק ללה און 7ח7א 5ל -

"

בתחום נפת [ עמל ] חברון  ,והם מוכרים [ ומזוהים

כדין ] ,

והעידו על עצמם בנפש בריאה  ,גוף בריא ואחריות משפטית לענייניהם ונשבעו בשם האלוהים
את השבועה הנאצלת  ,ישמור אותה

אשר מצוי בהקדש כיפת הסלע [ נקף

האל  .כי

"

הם לא יקימו כל מעשה ריב ומדון [ ססאד ] בכפר

צ  ? -ף ' ךה ] ולא בכל מקום אחר וכי הם לא יעשו מעשי

סכסוכים וכי ילכו בדרכים הנאותות [ ובדרכי ] המנהגים הנכונים  .והיה אם גרמו למהומות או

אחד ימהר להתקוטט  ,הרי חובה עליהם לשלם לאוצר השלטון [ 3ית
האזהרה סך של אלף דראהם  .נחתמה עדות זו

12 [ 707

בינואר . ] 1307

השבח לאל והתפילה על אדוננו מחמד וברכתו לשלום  .העיד על תוכנו וכתבו מ

ל  -דין אבן

? ף7א ; העיד על זאת וכתב שסאב

18

ב 17 -

"

ל  -מאל ] ,

"

ל  -דין און 7ף7א .

בחודש רג ' ב שנת

103

)

103

כמקובל בחובת

אל  -עסלי ( לעיל  ,הערה

, )8

ב  ,עמ '

. 64

וראה בספרו של ליטל

( שם ) ,

עמ '

. 245

מס '

. 703

ב

" "

השוק הבדווי  -אבן הפינה לייסור באר  -שבע
גדעון קרסל ויוסף בן  -רוד

שאלה של עיתוי ומיקום
מן הכיבוש המוסלמי של ארץ  -ישראל ועד שנת

, 1902

במשך אלף ומאתיים וחמישים שנה  ,לא

התקיים כל יישוב קבע באתר באר  -שבע  .מדוע לא שוקמה באר  -שבע קודם לראשית המאה
העשרים

?

גאוגרפים המציגים שאלה זאתי אינם עונים עליה  .לעומת זאת  ,הם מונים נימוקים

מדיניים ומנהליים להקמת העיר על  -ידי העות ' מאנים דווקא באותה עת  2 ,כביכול קדם התכנון להקים

פה עיר כסוף מעשה במחשבה תחילה  3 .לימוד תולדות שוק הבדווים בבאר  -שבע  ,שהתקיים עוד
בטרם קמה העיר  ,מאפשר הצגת תיזה נגדית  ,המסכימה אמנם כי היתה לעות ' מאנים השפעה על

תחיית העיר  ,אבל טוענת  -בניגוד לגרסת הגאוגרפים  -כי בשלב הראשון היתה זו השפעה
עקיפה בלבד  .שיקום כוח התורכים בארץ  ,שגרם בעקיפין לקביעת שוק הבדווים סמוך לבארות
ולעיי החורבות של באר  -שבע העתיקה  ,הצדיק בשלב שני הקמת מוסדות שלטון ואחר כך ובהדרגה
גם בתי מגורים וכו ' .
לאחר שיבת העות ' מאנים

( ) 1840

קם בארץ מרכז שלטוני שלא היה כמותו לחוזק 4מאז תבוסת

הביזנטים  ,והוא דחק את החסות של השיח ' ים חזרה לחבלי המדבר  ,וגרם להעתקת סחר החליפין בין
הבדווים לבין יושבי הקבע מערי מרכז הארץ  .השוק הועתק אפוא דרומה  ,אל מחוץ לאזורי
החקלאות ,

ומשהתהווה לו מוקד חדש  ,בבאר  -שבע  ,משך את שמאי השלטון ואת גובי המסים

שפעלו מטעמו עד לשם  .רק אז החלו העות ' מאנים להשקיע אמצעים להפיכת האתר למרכז מנהל
ושירותים אזרחיים ואחר כך גם לצומת תחבורה  ,בתקווה להוציא את כספם ברווח  .הרצון להטיל

מיסוי על העסקות הכלכליות שנקשרו ביישוב המתהווה  -ולאו דווקא שיקולים מדיניים  -זירז
את העות ' מאנים בפיתוח באר  -שבע .
1

ראה  :י ' בן  -אריה וש ' ספיר  ' ,ראשיתה של באר שבע בשלהי התקופה העות ' מאנית '  ,יהודה גרדום ואליהו שטרן
( עורכים ) ,

2

ספר באר שבע  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

. 68 - 55

בין השאר הם מציינים את רצון העות ' מאנים להשפיע באופן זה על סימון הגבול עם מצרים ( בשנת  ) 1906ואת
רצונם לאכוף גביית מסים מהבדווים או למנוע התחדשות מלחמות השבטים וכו '  .על  -פי ברסלבסקי ביקשו

התורכים להדהים את הבדווים בבניית מבני ציבור גדולים כדי לאכוף את החוק  .ראה  :י ' ברסלבסקי  ,הידעת את
הארץ ,
3

ב:

ארץ הנגב  ,תל  -אביב חש " ו  ,עמ ' . 237

בין הגורמים להקמת באר  -שבע מובלט רצון השליט עבד  -אל  -חמיד ליישב את הבדווים ברחבי האימפריה שלו ,
כביכול בחר להתחיל בשבטי הנגב וקדמת סיני שחנו לצד הדרך למצרים  .ראה  :נ ' גליק  ,אפיקים בנגב  ,תל  -אביב
תש " ל  ,עמ '  . 44התכנית ליישבם ביישוב קבע נועדה להיטיב את השליטה בהם  .ראה  " :בן  -אריה  ,עיר בראי

תקופה
4

:

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

; 40 - 1

י ' כן  -אריה וי ' ברטל  ,תשל " ז ,

עמ ' . 175 , 40

אמצעי השלטון  ,ובהם נשק ואמצעי תחבורה מאיכות עדיפה שלא היו מעולם כשימוש באזור זה המעיטו
מיתרונם היחסי של השבטים הבדווים ביחס ליישוב הקבע .

ק

ן
~ ~

באר  -שבע בשנת

1 933

חליפין בין נוקדים  -נוטרים לחקלאים
מתחילת המהפכה הנאוליתית מתקיימות במזרח  -התיכון כלכלה חקלאית ובצדה כלכלת גידול
מקנה  ,והשתיים משפיעות זו על זו  .מקדמת דנא מחליפים חקלאים ורועים תוצרת שדה במוצרי
צאן  ,לעתים מרצון ולעתים מכורח  ,לפחות לאחד מהצדדים  .תולדות חליפין אלה משקפים מאבק
שבו ניסה כל צד להכתיב לזולתו את תנאיו  .בדרך כלל כשהיו הנוקדים חזקים להכתיב את תנאיהם ,
היו נוהרים אל שוקי יישובי הקבע  ,והאיכרים לא הסיעו אז תוצרת לעומק הערבות  ,אל סביבות
הנוקדים  .רק כשקמו לאזורי הכפרים מרכזים עירוניים ומנהיגים שפקדו על צבאותיהם להדוף
פלישות עדרים לשדותיהם  ,יכלו יושבי הקבע גם לקבוע תנאים לחליפין עם הבדווים ולפקח על
תנועותיהם  .הם הגבילו אז את כניסת הבדווים לאזורי היישוב  ,והעתיקו את זירות הסחר עמהם אל

9סר המדבר  .בדרך  -כלל איפיינה א  -סימטרייה בסיסית את קשרי הסחר שבין הפלאת והבדווי  ,מכמה
סיבות

:

א  .על  -פי רוב תלות הבדווי במוצרי הפלאח היתה גדולה מתלות הפלאח במוצרי הבדווי .
5

5

בשעת מחסור הספיקה לפלאח פת הלחם והוא לא אכל בשר ; בשעה שלפלאח היו מוצרי הצאן מותרות  ,לרועה
הנווד היו מוצרי חקלאות כגון דגנים ותמרים השלמה הכרחית לתפריט  ,בפרט כק " ן  ,כשיבשו החולבות

בעדרו .

חוסר איזון זה מקשה על פרשנות קפיטליסטט] של העיסקות בין הקבוצות  .כדי להתגבר על הקושי נוח לסגל
ל) '4

פרשנות אינדיוידואליסטק] ( השווה

"

 )( . :ח1

'  the Middle East .תן  . Marx ' Are There Pastoral Nomadsע

 the Levant: Archaeological Materialsא !  , Fastoralismן 6% .ט) Khazanov

 .וע Bar-. Yosef 61

 , ( Anthropological' Perspectivesעל  -ידי העמדת ההסבר על
.
, Madison , Prehistory Press . 1992 255 - 260
התועלת הכלכלית ההדדית נעלמת מהעין מידת הכפייה שבעסקות  ,שפלאחים אומללים נטלו בהן חלק חרף
רצונם  .חולשת החברה באזור המיושב נוכח עוצמת הארגון השבטי של הבדווים לא הותירה ברירות  .את

השוק הבדווי

החליפין ביניהם לא התמקדו לכן במה שהיה נחוץ ביותר לכל צד  .הואיל וגם בכפרים גידלו בעלי -
חיים לחלב ולבשר  -אמנם ביוקר בהשוואה למקנה הערבות  -היו תקופות שבהן לא נכללו

מוצרי המקנה הבדווי במסגרת החיוני והנחוץ ביותר לפלאח  .אז משך הפלאח ידו מהסחר  ,הבדווי
קיבל זאת בטינה מהולה

בקנאה ,

והפלאח ירא מפגיעתו הרעה .

ב  .רמת חיי הבדווי נפלה מזו של הפלאת  ,ובגלל מחסורו היחסי נמשך הבדווי אל קרבת יישובי
הקבע  ,בעוד הפלאח מוקיר רגליו ממשכנות הבדווים .
ג  .מניעי הבדווי וכוחו להזיק לפלאח עלו על מניעי הפלאח וכוחו לגמול לבדווי בנזקים  .ערבות
המדינה שנדרשה לבטחון הפלאחים לא נדרשה להבטחת שלום הבדווים  .יד הבדווי ששלטה ובזזה
בדרכי המדבר הגיעה גם אל ' דרכי מלך ' בתחום הארץ הנושבת .

ד  .יתרון התחבורה עמד לבדווי בכך שיכול היה להוליך את מרכולתו  -גמלים
מהלכת

( ובערבית מואשי )

וצאן  ,סחורה

אל פתח בית לקוחותיו  .יתרון הפלאח עמד לו בכך שכתובתו היתה

קבועה  .הפלאח  ,אילו רצה למכור מפרי אדמתו לבדווי  ,צריך היה לחפשו בכל פעם במקום אחר .
ה  .הואיל והצדדים לעסקות היו שונים בגישותיהם  ,והואיל ומוסכמות החליפין ביניהם היו
מושתתות על מסד רעוע

6,

נדרש צד שלישי לניסוח כללים למסחר ביניהם ולשמירה על נוהל

בשווקים שבהם התערבו זה בזה  .כשהממלכה לא היתה חזקה דיה להבטיח אכיפה של כללי חליפין ,
לא הסתכן הפלאח בנסיעה למדבר  .כשהיתה הממלכה חזקה  ,נעשתה שותף לעסקות שבין הפלאח
לבדווי  :גבתה מסים משניהם וחייבה אותם לשרתה בשליחויות שונות  .בתקופות חולשתה נהגה
להחכיר את השיטור בשווקים ועל הדרכים שהוליכו אליהם  .בדווים רכובים היו מועמדים טבעיים

לחכירת התפקיד  .בהיותם גורם הסכנה עצמו  ,היו בבחינת הזאב הרועה את העדר  7 .במקרים שבהם
לא היה לשליט כוח למצות את חלק המס שהגיע לו מהפקחים שפעלו

מטעמו  ,נותר המס רובו

ככולו בידם  .מאמצע המאה הי " ח עברו ראשי שבטי הבדווים משיטור מטעם הממלכה העות ' מאנית

בחבלי ספר המדבר ומליווי שיירות בדרכי המדבר לשליטה דה  -פקסו בחבלים נרחבים של הלוונט

כולו  .בהיסטוריה של המזרח  -התיכון מוכרת תקופה זו בכינוי 'שלטון השיח ' ים '  .כיבוש הלוונט על -

ידי המצרים

( ) 1840 - ] 831

והתקופה שלאחר נסיגתם חזרה למצרים לא שינו הרבה בכנון אלה  ,אבל

בעשורים האחרונים של המאה הי " ט  ,מחוזקים בגיבוי מצד מעצמות אירופה  ,אכפו העות ' מאנים את

שלטונם על ארץ  -ישראל מחדש  ,ומכאן באה התפנית .
במרוצת ' שלטון השיח ' ים ' שלטו שבטי בדווים בחיי המסחר בארץ  .נוכחותם היתה ניכרת בשוקי

הערים ובדרכים אליהן  .מרכזי החליפין הגדולים לבדוויי הנגב היו אז ערי החוף עזה ויפו  ,ערי ההר
חברון וירושלים  ,ובפרט לוד ורמלה  ,הניצבות בתווך  ,על הדרך שהובילה מיפו לירושלים  .לשוק

הממלכה המזרח  -תיכונית שהולדתה נועדה ( בין שאר גורמים ) להגן על המזרע וישובי הקבע בפני הבוזזים תופס
מרקס  ,בטעות ,

כמיוערת .

השווה

:

M . Kressel , ' Nomadic Pastoralists , Agriculturalists and the

 the Middle East ' , Journal Of Rwral (ooperation , 21ח ] and Dependence

G.

State : Self S
- ufficiency

 . 33 - 49קק ) 1993 ( ,
6

יחסי הבדווים ויישובי הקבע התאפיינו בחשדנות ובאי  -אמון  ,שנבעו מארעיות המגעים ביניהם ומההבדלים
המהותיים הקיימים בחוקים המנהגיים שרווחו בכל אחת משתי קבוצות אלה .

7

אף שהבדווים היו חומסים  ,מבחינת השלטון עדיפים היו לתפקיד בהנחה שלעולם לא יגדעו את הענף עליו
ישבו  .שיח ' עאמר ג ' רושי ניסח באוזני כלל זה לאמור  :כשבדווים שלטו בפלאחים ידוע היה ש ' לא ישבע אד  -ד ' יב
ולא ייפנא אל  -ע ' נם ' ( ' לא יאכל הזאב עד שובע ולא יתם

העדר') .

41

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

לוד קראו הבדווים ' סוק

אל  -בררן ' ,

היינו שוק שני המדבריות  ,הסורי כמזרח וזה של סיני במערב .

כשהתהווה שוק באר  -שבע  ,שבא להחליף את שוק עיבורי לוד ורמלה  ,קיבל גם הוא את השם ' סוק

אל  -בררן ' .

היתפשטות הפלחה החרבה בנגב
כאשר ירדו הכנסות שבטי הבדווים ממקורות כגון הח ' ווה והע ' פר ( מס החסות

והשמירה ) ,

היו להפיק יותר משטח המרעה  ,שגם הוא הצטמצם והלך  .הגדלת העדרים היתה בלתי
משום שהעברתם צפונה  ,לשם

רעייה

בקיץ  ,הוגבלה בהדרגה

נאלצים

אפשרית ,

על  -ידי כפריים שבאו מהשפלה

הגבוהה וממצרים לעבד קרקעות בשפלה  ,בגיבוי השלטונות  .החלופה ההגיונית שהתפתחה אז
במהירות היתה הסבת חלקות משטח המרעה השבטי

( הדירה )

לעיבוד פלחה חרבה  .להחייאת

החקלאות בבקעת באר  -שבע נדרש הון  ,והון החל נובע מייצוא שעורה  ,שגידלו הפלאחים על
אדמות מרעה הבדווים  ,בידי סוחרים עירוניים לאירופה  .סוחרי תבואות באו עתה מעזה ומהר חברון
לנגב לחכור שטחי מרעה לשם עיבוד חקלאי  .החקלאים שעיבדו את הקרקע היו פלאחים מרודים
מעמק הנהר או מהדלתא של הנילוס  ,שהתקבלו כצמיתים  8 .השלטונות לא איחרו להגיע ולערוב
לעסקות  ,גם כשלא נתבקשה ערבותם  .רק בצירוף נסיבות אלה התאפשרה הרחבת שגב  ,ובדרך כלל

לא לגידולים חדשים אלא בעיקר לחיטה ולשעורה  9 .התפתחות חקלאות הגנב מעידה על אופיה ,
השונה מזה של חקלאות הכפר  .הכפריים ייצרו בעיקר לאספקה עצמית וסחרו בעודפים בלבד

;

משום כך התקשו לעבור לגידולי שוק  .לעומת זאת  ,אצל הפלאחים שבין הבדווים ניתנה מלכתחילה
הבכורה לגידולי השוק

) crops

 . cashהדבר התאפשר הודות לצירוף של מספר גורמים

המוזרם מבחוץ ( יצואני גרעינים שבאו

מהעיר ) ,

:

הון

בעלי קרקע מחוסרי ידע והרגלי עבודה ההכרחיים
0ן

לחקלאות ( בדוויי

הנגב ) ,

כוח עבודה מיומן  ,סביל ומסתפק במועט ( פלאחים מרודים

ממצרים ,

שלמרבה המזל המשיכו להגיע כל אותה עת ) ושלטונות החפצים בפיתוח עסקות הראויות למיסוי ,
והערבים לעסקות  ,שאילולא ערבותם לא היו נקשרות  .וי

8

פלאחים מבני הארץ לא היו הראשונים לבקש בנגב חלקות לעיבוד  ,אם משום שהורגלו בעיבוד  -שטחים צחיחים
פחות מקרקעות הנגב והסתפקו בחלקותיהם שלהם  -בפרט כאשר לא הוטרדו עוד על  -ידי בדווים  -ואם
משום שלא יכלו להתגבר על זכרונהע העבר על המורא שנותר בלבם מן השותפות הכפויה עם הבדווים בימי
שלטון

9

השיח ' ים .

התחדשות החקלאות בדרום ובנגב  ,לאחר שבמשך דורות הפרו הבדווים ועדריהם את משטר עיבוד הקרקע שם ,

לא הוכתבה על  -ידי חיוניותה לתזונת התושבים  .גידול השעורה למשל  ,שתפוצתה משלהי המאה הי " ט השיגה
אף את תפוצת החיטה  ,לא היה איוני לתזונת האוכלוסייה או משתלם למשק המקנה הבדווי  ,אלא הושפע
מהמחיר הטוב שהשיגו השעורים מתעשיית הבירה באירופה .
10

ראשית ההגירה הנרחבת של הפלאחים המרודים ממצרים ללוונט בשנת  , 1829והיא מתועדת  ,הואיל והיתה עילה
לכיבוש הלוונט על  -ידי צבא מצרים בשנת  , 1831כביכול כדי להשיב את היוצאים  ,שהוגדרו ' בורחים '  ,לעבודות

הכפייה שהנהיג אז משטר מוחמד עלי במצרים  .מי מהם שלא מצא לו חסות וחלקת עיבוד באחד הכפרים  ,חיפש
את מזלו בין שבטי הבדווים  .בניגוד לאיכרי האוץ  ,שחששו מעסקות עם בדוויי הנגב  ,הפלאחים המצריים היו

42

בררניים פחות ומשוחררים יותר להתקשרויות עיסקיות ללא הצגת תנאים
11

מוקדמים .

ראה  :נ " מ קרסל  " ,בן  -דוד וח ' אבו רביעה  ' ,תמורות כבעלות על הקרקע אצל בדוויי הנגב במאה השנים
האחרונות  :ההיבט התוך שבט "  ,המזרח החדש  ,לג ( תשנ" א )  ,עמ ' . 69 - 39

השוק הבדווי

מיסוד שוקי המקנה והגרעינים בבאר  -שבע
עם התרחבות העסקות עלה הצורך במיסוד זמנים ומקומות למפגשים  .תחושת

הכטחון הגובר

בדרכים אפשרה לראשונה מסעי רוכלים ואחר כך קנייני מקנה וקרקע מהערים אל עומק שטחי
הבדווים  .שוק באר  -שבע התפתח כמאליו  ,והשלטון לא איחר להשגיח בדבר  .מבנה

המראיה

קבע  .המבנה

( המנהל) היה ראשון המבנים בעיר  .בבנייתו אותתוהתורכים לרצונם בפיתוח יישוב של
 יומיים של עסקיםאכן הזמין בנייה פרטית  .סוחרים מעזה מחברון ומסביבותיהן  ,שטרחו ליום

,

באתר הבארות  ,החלו להקים מבנים לנוחות הישיבה בצד השוק  .קודם להשלמת בניית הסראיה
' שהעמידו לרשותם הבדווים לצד
בשנת 2 , 1903ן התמקמו נציגי השלטון העות ' מאני באוהלים
הבארות  .על  -פי עדויות שבעל  -פה  ,אף בטרם הוקם בניין הממשל  ,בעודם יושבים באוהל שבנה
עבורם שיח ' אל  -עזאזמה  ,חסן

אל  -מלטעה ' ,

]

החלו נציגי השלטון לגבות מסים מבאי המקום  .ידם

השיגה גם את אזורי תבואות החורף הסמוכים  ,ומיד לבואם הנהיגו את מס הקרקע ( צ ' ריבאת
שחייב את המעבדים  ,ואת מס העדרים ( אל  -עשור עלא

אל  -חלאל ) ,

חבאל ) ,

שחנו במרחק לא רב מאתר

הבארות  .אולי אין זה מפתיע שדווקא פעולות אלה שידרו לאוכלוסייה את רצינות כוונות התורכים
להישאר במקום .
עוד בטרם נפתחה תעלת סואץ לשיט

( ) 1869

ביקשו העות ' מאנים גישה יבשתית אליה  .אך רק

סמוך לפרוץ מלחמת העולם הראשונה החלו בהנחת מסילת

הברזל  ,בעזרת הגרמנים ,

באותם ימים  .המסילה למצרים  ,שתוכננה לעקוף את חולות חלוצה ממזרח ומדרום
שבע  -שבע  .משיקולי טופוגרפיה התברר  ,עתה
לעבור דרך באר

מצרימה הוא -המקום הטבעי לצמיחת עיר .
שלוש מאות נפש ובשנת

1911

-

14

כבעיר

,

בעלי בריתם

 ,נקבעה

ממילא

כי אתר הבארות בדרך הנוחה

על  -פי עארף אל  -עארף מנו תושבי העיר בשנת

1902

כשמונה מאות 5 .י

שוק הבדווים כאבן הפינה לייסוד באר  -שבע
שבע  -שבע תרמו אפוא  ,לפי סדר החשיבות  ,הגורמים הבאים
לייסוד באר

העתקת מרכזי הסחר כמקנה משוקי ערי מרכז הארץ לדרוגיה .
א.

:

אתר הבארות התבסס כמרכז

העסקות מאז שהוגבל מעבר עדרי הבדווים באזורי המזרע .

12
13

ראה

:

בן  -אריה וספיר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 59

העזאזמה  ,שהובסו במלחמותיהם האחרונות עם התראבין  ,משנת  1890ואילך  ,ביקשו בדרך זו את קרבת השלטון
ותמיכתו  .ראה  the Nineteenth Century : Reconstructing History from :תו  , ' The Negevו ע . 88ש

"

 . 35 - 80קק  . Bedouin Oral Traditions ' , AAS , 14 ) 1980( ,תחילה הקימו בסיס משטרתי לשמירה על בארות
המיס  .שיח ' חסן אל  -מלטעה  ,ראש מטה העזאזמה  ,קבל על כך שמטה התראבין מתנכל לבארו  ,באר אברהם  .כך
על  -פי חאג ' ח ' ליל אל  -אסד  ,שרואיין בשנת  , 1986בהיותו בן שמונים

בראשית המאה  .האוהל של חסן אל  -מלטעה הוצג בשטי

1896

;

הוא היה בנו של ראש שבט אל  -אסד

לצד הבאר  ,והועמד לרשות התורכים  -הם

השתמשו בו כמשרד ומקום פגישות  .סביב אוהל זה הקימו התורכים אוהלים נוספים שיחד שימשו כמטה

השלטון  ,עד לחנוכת הסראיה בשנת . 1906
עמ ' . 10 - 6

ראה  :ש ' בר צבי  ,בדווים מספרים על באר שבע  ,באר שבע תשל " ז ,

לשם פיתוח סביבות המטה רכשו התורכים שטח אדמה גדול סביב לבארות  .בשנת

14

זה בטאבו על  -סמך צו מלכותי כי הוא מיועד להקמת עיר בשם ' באר -שבע ' .
הרכבת הראשונה הגיעה לבאר -שבע בשנת  , 1915ומשם לעוג ' ה אל -חפיר הגיעה בק "ן . 1916

1901

רשמו שטח

4 )1
בקטע שבין עוג ' ה

לאל  -עריש הונח דיקוביל  ,דהיינו מסילה צרה לקרון שנמשך על  -ידי פרדות .
15

עארף אל  -עארף  ,תולדות באר שבע ושבטיה  ,תרגם מנחם קפל  -ק  ,תל  -אביב תרצ " ז  ,עמ '
במקור ראה  :הנ" ל  ,תאריח ' ביר אס  -סבע וקבאאילהא  ,ירושלים . 1934

. 219 - 218

לחיבור

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

ב  .הימצאות שוקי חוץ לגרעיני הנגב ומכאן הון שנחוץ היה לפיתוח החקלאות .

ג  .התרחבות הפלחה החרבה בנגב ועמה השווקים למקרקעין ולדגנים  ,שהתנספו לסחר
במקנה ; אתר הבארות היה מרכז לכל אלה  .התפתחות זו נבעה מצמצום שטחי המרעה  ,עם התרחבות
הלגב וההגבלה על תנועת העדרים למרעה קיץ בעמקי השפלה והצפון  .הבדווים ביקשו עתה להפיק
יותר ממעט השטח שעמד לרשותם .
ד  .זימון כוח אדם מיומן וזול  ,הלוא הם הפלאחים המרודים ממצרים  ,שנדרשו לגידול
הגרעינים בחסות שבטי הנגב .
ה  .רצון השלטונות העות ' מאניים בהטלת פיקוח ומיסוי על העסקות בנגב כמו גם האינטרס
בנוכחות לאורך הדרך לסואץ המריצו אותם להקים לעצמם מרכז שלטוני במקום .

שרשרת האירועים שהובילו לייסוד העיר החלה בשיקום האדמיניסטרציה העות ' מאנית בארץ -
ישראל

;

כוח התורכים סייע לסיום שלטון השיח ' ים ולהגבלת נוכחות עדריהם בעיבורי הערים .

הבדווים נדחקו אל אזורי ספר המדבר תוך השעיית הסדרי האלתזאם ( גביית מסים מטעם השער
העליון ) ,

הח ' ווה והעיפר  .בנסיבות אלה נותרה בפניהם הברירה להתפנות למקומות שאליהם טרם

הגיעה ידו של שלטון ריכוזי או להסתפק בכלכלת מרעה באזור השולי לחקלאות  ,בהמתנה למפעלי
פיתוח חדשים שייזמו התורכים ולגידול היצע הפרנסות שאינן תלויות במשק המקנה  .הפעילות

הכלכלית שהתהוותה אז סביב באר  -שבע היתה פועל יוצא של שיבת התורכים בכוח ניכר  ,ולא
מעשה מכוון  .משנוסד השוק

האזורי  ,דרבן הדבר להמשך תנופת

ההתפתחות  .התורכים החלו עתה

להשקיע בהקמת מוסדות ממשל אזרחי ובסיסי צבא  ,כמו גם בכיבוש הדרכים אל השוק וממנו .

באר  -שבע צמחה והיא מפתיעה בקווי המתאר הגאומטריים  ,החריגים בנוף המזרח  -תיכוני .
ראשיתה לכאורה כעיר

מערבית  ,וכידוע

אדריכלים ומתכננים גרמנים השתתפו בבניינה  .האוכלוסים

אמנם לא אמרו דברם בשאלות התכנון  ,אבל אין משמע שהגיעו רק לאחר בניין העיר 6 .י התושבים

הבדווים ותשתית מחייתם היו הבסיס לבניית מבני הציבור והדיור  ,אך הואיל וגרו באוהלים  ,ולא היו
להם העדפות  -כלתושבי הערים הוותיקות באזור  -בתחום העיור  ,יכולים היו הבונים להתוות
לעיר קווי מתאר ישרים שלא ידע האזור מאז נטשו הביזנסים .

מחקר שוק

יום השוק בבאר  -שבע  ,הנודע כשוק הבדווי  ,הוא מוסד שראשיתו עוד בטרם נוסדה העיר  .בחרנו
בשוק באר  -שבע לעבודת שדה אנתרופולוגית  ,ומשלהי

1981

עד לאביב

1986

שהינו בו מדי שבוע 7 .י

אנו ממשיכים להתחקות אחר המתרחש בשוק בביקורים פחות תדירים מסתיו  1987ועד עתה  .רחבת
שוק אינה קלה למחקר אנתרופולוגי  ,כי אין הכלים הדרושים ללימודה דומים לאלה המשמשים
למחקר קהילה כפרית או מוסד סגור המתוחמים היטב  .לכן סיגלנו שיטות מחקר מותאמות

44
16

בערי הפידוח בארצנו הקדימו לתכנן את הדיור עוד כטרם הגיעו המתיישבים ובטרם היתה התשתית לפרנסתם ,
אך לא כך היה

17

בבאר -שבע .

הסתייענו בעבודתנו זו במכון על  -שם ה " מ טרומן באוניברסיטה העברית ובעיקר במכון על  -שם י ' בלאושטיין
לחקר המדבר באוניברסיטת

בן  -גוריון  ,ולשני אלה נתונה תודתנו .

לתנאים  ' .י

לשחזור הממד ההיסטורי  ,כהשלמה למה שראינו בתצפיותינו  ,ראיינו אחדים מזקני

האוכלוסייה הבדווית וביקשנו שיתארו בפנינו את השוק כפי שהוא זכור להם מצעירותם .

הבארות ומקומן בהיסטוריה החדשה
באר אברהם שעל הגדה הצפונית של נחל באר  -שבע היתה מוקד לסחר בבעלי  -חיים לפני שהתהווה
]9

היישוב לצדה ואף לאחר מכן  .כינוי המקום בפי הבדווים היה  ,על  -פי שיח ' סלימאן אל  -עוקבי ,
' סוק אל  -ואקף ' ( שוק

העומד )

,

2

כינוי שלו שלושה פירושים אפשריים

א  .ואקף  ,על שום שהקונה והמוכר עומדים זה מול זה

;

:

אין כורע ( מכרבז ) כמקובל במסחר של

חפצי ערך  ,או יושב כמו בחנויות הערים .
ב  .ואקף  ,משום שהחליפין הם בסחורה  -קרי בעלי  -חיים  -העומדת על רגליה  ,ואינה נחה או
רובצת  ,כשהיא מועכרת מיד ליד .

18

במסגרת

המחקר היה עלינו להתמחות במיני סחורות ומחירים  ,לפענח קוד תקשורת המיוחד לקשר חברתי בלתי

אישי ובלחי קבוע בין אנשים האמונים על מסורות תרבותיות שונות ולזהות כללי משחק מורכבים שבהם
מתערבים חוק המדינה ( לעניין מכס  ,מס הכנסה ומס ערך מוסף  ,תקנים ומכסות ייצור וכו ' )  ,החוק העירוני
( תשלומי אגרות וקנסות )  ,חוקי היצע וביקוש וחוקי העולם
19

20

היה כבן שמונים כאשר רואיין  ,בשנת

התחתון .
45

. 1987
העומד ') .

סוק אל  -ואקף ולא אל  -סוק אל  -ואקף ( ' שוק העומד ' ולא ' השוק
ומיוחדת זאת  ,שמקבילותיה בעברית הן ' יום השישי '  ' ,כנסת הגדולה ' וכו '  ,ראה ) . Borg , ' Some Maltese :ע
5 . ( ,אט) Wexler

.ו ש
)

על השימוש כצורה לשונית עתיקה

 Historical and Comparative Perspective ' , idem , 5 . Somekhת ] Toponyms

 . 62 - 85קק Haim Blank Dedicata , Wiesbaden 1989 ,

רעלה  :סוחרים
וווים בשוק בבאר -
בע

שמאל  :נשים בדוויות
דוק בבאר  -שבע

46

למעלה

:

מראה כללו

של השוק הבדווי
בבאר  -שבע

מימיןד משא  -ומתן על
עסקה באתר השוק

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

ג  .ברבות הימים נוסף הפירוש שהסחורה בשוק

לה ערכה היה עומד או קפוא  ,בניגוד לכסף

שערכו משתנה ; אצל הבדווים מקובל להצמיד ערכים כספיים קבועים למקנה .

מסוק אל  -ואקף החל בניין באר  -שבע  ,אך גם לאחר שהוקמה העיר הוקף מבנים ונשאר ' שוק

פתוח '  ,היינו המשיך לתפקד בדרכו המקורית  .הדבר מעיד על תפקידו הייחודי ועל חשיבותו כמקום
מפגש בין שתי אוכלוסיות שכלכלתן שונה ומשלימה  .עד לעת האחרונה החליפו בו סחורה בסחורה
או סחורה בשירות במקום או לצד העסקות המוניטריות .
שוק באר  -שבע זכור בכך שהביא אל סף המאהלים רוכלים מוכרי חפצי צריכה ומותרות  ,שייצגו
את תרבות יישרב הקבע וקראו תיגר על תרבות הבדווים  .זקנים וזקנות שמחו לפרט את מגוון

החפצים המרשימים שאליהם התוודעו בילדותם בשוק  .מזונות ( בעיקר ממתקים )  ,ינ חפצי
מראות ומסרקות תופסים בין אלה מקום נכבד  .לקנייתם של אלה נדרשו

מזומנים ,

סדקית ,

וההתרגלות

.

חליפין של 1דבר בדבר והגבירה קנייה ומכירה
1
לצריכתם שינתה את מנהגי השוק בכך שהמעיטה
י
בכסף  .מכרו בהמות ומיהרו להמיר את הכסף בחפצי צריכה  .אבו חמאדנ 2הסביר את המשיכה לעיר

הצומחת לא רק ברעב לחפצי צריכה  ,אלא גם בסקרנות לראות את הבנייה  .באו לא רק למכור ולקנות
אלא לעמוד ולהשתארת למראה הבנייה בעיר

 ' :לאן סלעת מן אל  -פדוא ' ( ' משום שעלתה

חרף הרתיעה מהממשל התורכי  ,שאותו כינו ' חכומה ט ' אלמה ' ( ממשלת
לעיר  ,ובלי משים גם זהותם נקשרה בשמה

בדווי הנגב .

:

עושק ) ' ,

' צירנא בדו אס  -סבע ' ( ' נהיינו בדווי

2

מן

האין ' ) .

גברה זיקתם

באר  -שבע ' ) ,

היינו

74

לאחר שדיכאו בחוזק יד את

מלחמות השבטים ' ,

2

נקטו התורכים גם יד רכה  .בשנת

1901

הכריזו

בעזה ובחברון על הקמת באר  -שבע  ,והציעו לראשי השבטים דונם משטח העיר בחינם  ,בעודם

גובים לירה תורכית לדונם מאחרים  .השיח ' ים רצו להתקרב לנציגי השלטון  ,לתועלתם ולתועלת בני

שבטיהם  .שאר הבדווים לא שוכנעו להתגורר בעיר ; הם רצו במותרות העיר  ,במסחרה ובשירותיה

ותו לא  .המתעיירים הראשונים הם אפוא סוחרים מעזה ומהר חברון  ,שסחרו עם בדווים  ,שיח ' ים
ופקידי ממשלה  .השיח ' ים עלי

אל  -עטאונה ומוחמד אצ  -צאנע 26העידו שהעיר היתה בשליטה של

הבדווים חרף היותם מיעוט בין משתכנים עזתים וחברונים  ,וזאת כשספרו אף תושבי אוהלים
מהסביבה הקרובה ואת מקצת הבאים מרחוק שמילאו את הרחובות בבואם לביקור  .משנשלמה
הקמת הבניינים הראשונים  ,בשנת

, 1906

נערך טקס הכרזת באר  -שבע כעיר  ,טקס שהתורכים שיוו לו

אופי דתי  .באותו מעמד חנכו את המסגד הגדול וכיתה ללימודי דת לילדי הבדווים  .ראש העיר
21

' עין ילד אינה שוכחת ' העידו זקני הטמאטוה  ,גברים כשנות השישים לחייהם  ,תושבי הר הנגב  ,שהתוודעו לשוק
בשנות

השלושים .

[ גרוגרות  ,היינו

' ראינו שם ערימות של ג ' מיז [ שקמים ]  ,זביב [ צימוקים ]  ,ותמר [ תמרים מצומקים ]  ,קוטין

דבלים ] ' .
וחמש .

22

הראיון עמו התקיים בשלהי

23

על הלקאה של שיח ' ים בכפות תמרים בידי רוסטום פאשא  ,ראש משלחת העונשין לאזור באר  -שבע בשנת , 1890
ראה

:

, 1985

ברסלכסקי ( לעיל  ,הערה

בהיותו כבן שבעים

 , ) 2עמ '

. 237 - 236

נסיונות למרד והתנקשויות בז ' נדרמים  .בשנת

לא ברצון קיבלו הבדווים את עול העות ' מאנים  .תחילה היו

 1903תמה

קבוצת אישים בדווים בראשות שיח ' סאלם אבו רביעה

תל  -אביב תרפ " ד  ,עמ ' . 60

מרד בתורכים בסיוע יהודים  .ראה  :ד לכונטין  ,לאוץ אבותינו  ,ב ,

ברם באותה תקופה

הסתיימה המלחמה בין מטה התראבין לבין מטה העזאזמה  ,ומאחר שהעזאזמה המובסים ביקשו את חסות
התורכים ותמכו בהם  ,דעכה יוזמה זו .

48
24

וילנאי טוען שחשיבותה של באר  -שבע מוכחת בכך שמיד עם הקמתה זוהו תושבי הנגב כערב אס  -טבע  .ראה  :ז '

וילנאי  ,מדריך ארץ ישראל  ,תל  -אביב תש " ר  ,עמ ' . 404
25

שיח ' ים של שבטים שנלחמו זה בזה נתלו על  -ידי השלטון  .ראה

26

שניהם ממטה התיאהא שאבותיהם היו בין הראשונים להיענות להצעה לקבל דונם בעיר

:

אל  -עארף ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 158

. 165

השוק הבדווי

הראשון והבאים אחריו  ,עד ראשית שנות השלושים ,

27

מונו על  -ידי השלטונות מבין ראשי השבטים

;

כך ביקשו לקרב את הבדווים אליהם .

עדות מוקדמת ביותר אודות שוק באר  -שבע הצלנו ( בשנת

מפי חאג ' אסמעיל אבו

) 1985

בהיותו כבן תשעים  ,תושב בכסייפה עד אחרון ימיו  .לדבריו הגיע לבארות עם אביו להשקות

וזכורות היו לו שלוש בארות קרובות זו לזו ללא שום מבנה לידן .

28

חמיד ,

גמלים ,

אחת מהן היתה נתונה בשליטת

אבן ערפאן  ,שיח ' עזאמי  .אבו ג ' דוע אל  -עזאמי 29סיפר כי סביב ביר אברהים אל  -ח ' ליל ( באר

אברהם ) התפתחה צמחייה עבותה של שיחים 30שסיפקו מרעה לגמלים  ,בעוד באי הבאר עוסקים
במסחר  .בחירת האוכלוסייה במקום למסחרם  ,הושפעה מהיות הבארות על צומת דרכים בצירים

עזה  -יפו  ,חברון  -ירושלים ואילת  -מצרים דרך סיני  .אבו ג ' דוע אישר כי השתקעות התורכים בצד

הבארות נבעה מרצונם לשלוט בבדווים  ,וביטוי לרצונם זה נתנו בהקמת מערך תחנות משטרה  .פקיד
תורכי גבוה  ,הבטרח ' קאיד אל  -עאם  ,הקים את קלעת פטיס ,

ן3

הראשונה למערך המצודות

המשטהתיות בנגב  .לשם הלך שיח ' חסן אל  -מלטעה  ,לשכנע את הבטרח ' להקים נקודת שיטור גם
ליד בארות המים של באר  -שבע  .לפי סלימאן אל  -עוקבי  ,תושב חורה
ראשיתה

27

32 ,

שהביא את עדות

אביו ,

של העיר מוקדמת מכפי שנוטים לחשוב  ,ויש למנות את שנותיה מהרגע ההוא  ,היינו מעת

בראשית שנות השלושים  ,בהשראת הבריטים  ,עברה ראשות העיר לאחר בחירות לחאג ' אד  -דין שאעאת ' ,
שמוצאו מעזה  .הוא בא אחרי השיח ' חסין אבו כף  ,הבדווי האחרון ששימש בתפקיד  .בשנת  1946נעשה נסיון
מחודש מצד הבדווים לתפוס את ראשות העיר  .בבחירות שהיו הציג את מועמדותו שיח ' השיח ' ים של העזאזמה ,
סלאמה אבן סעיד

28

;

הוא לא נבחר אך הגיע למשרת סגן ראש

השווה גם רשימות של מוסיל  ,שעבר במקום כמאי
לראות אז  .ראה

:

, 1897

העיר .

ודיווח אודות שלוש בארות נובעות  -כל שניתן היה

 [ ,ך11 : Edom , Hildesheim , Zurich , New York 1989 ] 190

,

'Musil , Arabia

.ג

 . 165 - 169קע

. 75

29

הראיון עמו נערך בשנת  , 1986בהיותו כבן

30

שבע  -שבע מסופרת אגדה לפיה  ,באחד הימים הגיעה אליו שיירת גמלים
על אתר צמחיית שיחי הבר שבצד באר

משבט אל  -ג ' סאס או אז  -זיר  ,שבט -
תימני הנמנה עם מטה בני מורה

;

בשיירה היה אדם בשם כלייב אז  -זיר ,

שמשפחתו שלטה במאות הי " ח והי " ט על כל השטח מהשרון ועד ביירות  .באותה שיירה היו גם אשתו של כלייב ,
שנשאה בבטנה עובר בשלב הריון מתקדם  .האישה פנתה לבעלה וביקשה לשתות חלב של לביאה  ,כמקובל אצל
הערבים כי ' אל  -מראה אד ' א בתשתיהי [ א ] שי  ,והיא חאמל  ,לאזם תג ' יב אלהא '

לדבר מה  ,חובה להשיג לה

אותו ' ) .

( ' כאשר

אישה בהריון משתוקקת

כלייב פנה אל אחיו  ,שהיה ידוע כגיבור ובעל אומץ לב  ,וביקש שימלא את

מבוקשה של גיסתו  .אשתו של כלייב שנאה את גיסה סאלם  ,משום שעלה בתכונותיו הגבריות על בעלה  ,ולא
ביקשה את חלב הלביאות אלא כדי להיפטר ממנו אחת ולתמיד  .סאלם הבטיח לאחיו למלא את מבוקשו ' כי אחי

הגדול אתה והנני למלא הוראותיך '  .הוא רכב על חמור אל באר אברהם  ,ושם קשר אותו  ,שחרר את נאדות המים

מעל גב החמור וירד אל הבאר למלאן  .בעודו בתחתית הבאר  ,הגיעה לביאה וטרפה את החמור  ,ואחר כך רבצה

לנוח ליד הבאר  .כשעלה סאלם מהבאר  ,נתקל בלביאה הישנה  -לכך בעצם כיוון את מעשהו כשרתם את
החמור ליד הבאר  .הוא השתלט עליה  ,שם בפיה רסן  ,כמקובל בבהמות עבודה ורכיבה  ,העמיס עליה את נאדות
המים והחל פוסע למאהל  ,כדברי האמרה הבדווית המקובלת

( ' הטורף את השיר של הבדווי  ,ייאלץ לשאת נאדות המים
מתקרב נדהמה ושאלה אותו  :האם אתה הוא  ,סאלם

?

:

' מן אכל עיאר אל  -ערב אללא ישיל אל  -גראב '

במקומו ' ) .

כשראתה אשתו של כלייב את גיסה סאלם

יקח אותך השד  .וסאלם ענה לה  :כן  ,אני הוא  .הבאתי את

מבוקשך ולמעלה הימנו  .לא רק את החלב  ,אלא את הלביאה כולה  ( .מעירים לנו כי זו אגדה עתיקה המתאימה
למספר

מקומות ) .

על שבט אז  -זיר מספרים עוד שהיה חזק  ,וששורשיו מגיעים לתקופת הג ' אהיליה  .הבקיאים

בתולדות השבט הם אנשי הכפר ג ' סר אז  -זרקה  ,שעיבדו אדמות בשרון שהיו שייכות לפני

1948

לפיהם בא השבט מתימן לפלשת לפני כמאתיים וחמישים שנה  ,ובדרכם עברו בני השבט בנגב  ,באתר

ושם יצא להם שם של אמיצי לב  .לדידם

לשבט

באר tsav -

של הבדווים בתנאים ששררו אז די היה לחיות כדי להיחשב

31

32

כיאה לבנו של שיח ' הוא קיבל את חינוכו בבית  -הספר לבני השיח ' ים הבדווים שהוקם בבאר  -שבע בשנת

במקביל למד גם בבית  -הספר של שבט אל הזייל בח ' רבת זבאלה

גיבור .

אופקים .

או בשמה העממי אל  -קלעה אל  -ע ' רבייה ( המצודה המערבית )  ,שרידיה ליד

.

זה .

. 1921

ק41

' שה בדווית סוחרת
ווטו מטווה

' ות צמר כבשים
וק באר  -שבע
~

210

למעלה  :ייבוש תמריי

ננ

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

הצבת אוהל השיטור או התחלת הקמת בניין הסראיה על  -ידי הקאימקאם מחמד ( בכ ) עבד אל  -האדי

בשנת  . 1897משקם הבניין גברה נהירתם למקום של סוחרי

עזה  ,שהשלטון ערב

לבטחונם .

המסגד שבצד השוק
תופעה שכיחה באזורנו היא מסגד המוקם סמוך לשוק או שוק המתפתח לצד

מסגד  ,במגמה לעודד

בואם של מבקרים מרחוק  ,שיוכלו לשלב עסקי חולין וקדושה באותה הזדמנות .

33

לזקני הבדווים

זכור כי יוזם הקמת מסגד באר  -שבע היה סוחר בשם אל  -ביטאר  ,שאסף תרומות בין סוחרי העיר

ומעט מהשיח ' ים  .המעט שתרמו הבדווים היה ביטוי לשותפות מרצון בהקמת באר  -שבע  ,חרף
העובדה שהעיר סימלה את ביטול בלעדיותם ושליטתם בתוככי שטחי
השלטון

הביזנטי .

4

'

המדבר  ,שממנה נהנו מתום

הבדווים מספרים שנטלו חלק פעיל אף בבניית המסגד  ,ולא רק באיסוף

התרומות עבורו  .על  -פי סלימאן אל  -עוקבי עסקו בהנחת

היסודות  ,עם אל  -ביטאר  ,עוד בטרם

ביקש

רשיון לבנייה מהשלטונות  .באחד הימים עבר במקום הקאימקאם ונוכח כי מניחים יסודות לבניין
שלא ידע עליו  -והוא שהיה צריך לאשר את הבנייה  .בתשובה לשאלתו לפשר העבודה סיפרו לו

שאל  -ביטאר בונה כאן מסגד  ,וכי הדבר גלוי וידוע לכול  .אל  -ביטאר נקרא להתייצב בפני
הקאימקאם ,

והבהיר

שלפי שעה בונים רק את החומה שתקיף את המסגד .

הקאימקאם  ,שבא

ממשפחת בנאים מפורסמת באיסטנבול  ,אמר  ' :אם הגדר הנבנית תחילה צריכה להעיד על איכות
המסגד שיקום  ,מוטב להוציא המלאכה מידך [ ומיד עוזריך

הבדווים ] ,

והריני פוקד להרוס מיד את

הגדר  ,הנראית בעיני כמכלאת חמורים '  .עוד הוסיף המושל  ,על  -פי סיפורו של אל  -עוקבי  ,שהמסגד
צריך לשרת את הבדווים  ,ומשום כך יש לערבם בתהליך הבנייה

;

כביכול היה מדבר בשמם .

אל  -ביטאר הכיר שמעשהו היה מחוצף ושהוא עומד להפסיד את השקעתו  .לכן החל להכות
בראשו  .נכבדי האוכלוסייה הבינו שהקאימקאם מחפש תירוץ לבטל את יזמתם כדי שיוכל לייחס

לעצמו את הקמת המסגד  ,לזכות בתהילה ובחסד האל  .לכן יעצו לאל  -ביטאר לפנות לעזרת שיח '
עלי חסן אבן עטיה .

5

'

שיח ' עלי הפנה את אל  -ביטאר לשיח ' חמאד אצ  -צופי  ,חביב התורכים  ,אך

ביקש ממנו לבל יגלה שהוא  ,שיח ' עלי  ,שולחו  ,שמא תתעורר השאלה מדוע לא פנה ישירות אל

שיח ' חמאד  .חמאד אל  -צופי השתכנע שהדבר היחיד העשוי להשפיע על הקאימקאם הוא להעמידו
על כך שהתורכים הועידו את

באר  -שבע לבדווים  ,וכי הפלאחים  ,ובהם אל  -ביטאר  ,הם למעשה

תושבים נספחים  .שיח ' חמאד אצ  -צופי ושיח ' אל  -עטאונה פנו לקאימקאם  ,וביקשו להדגיש בפניו
שהמסגד מוקם עבור הבדווים  .הלה הסכים לבניית המסגד בתנאי שהבדווים יתרמו יותר מכספיהם

,

שכן הבין כי התרומה תהיה הדרך הטובה ביותר להביאם להתיישב בבאר  -שבע  .סיפר שיח ' סלימאן

אל  -עוקבי

' ללא שהיות נטל הקאימקאם את דפתר אל  -עשאיר [ ספר השבטים ] שבו נרשמו כללי

:

אלתזאם אל  -עשור [ גביית מסי המעשר ] ובו במקום קצב את מס הוצאות הבנייה לכל שבט  ,באופן

2נו2

33

השווה

:

ג ' בר  ,ערביי המזרח  -התיכון  ,הקיבוץ המאוחד תש " ך  ,עמ '

4 . Lapidus ,ן  . 123 - 264 ; 1 .קק Cambridge 1979 ,

: 219 - 215

" Moroccan Society,

 . 79- 85קק " fitiddle Ages. Cambridge 1984,
א ' אילת  ,שיבת ציון וערב  ' ,רושלים תשל" א  ,עמ ' . 50 - 41

1, . Rosen , Meaning and Order 1

ש ! עMuslim Cities 41 the 2

34
35

נכדו מוסא מכהן כשיח ' כעצם ימים

אלה .

!נ

Geertz

11 .

Geertz ,

.כ

)

השוק הבדווי

יחסי

לגודלו '

36 .

הקאימקאם ניצל הזדמנות זו גם לחייב את השיח ' ים להעתיק את אוהליהם לעיר

ולשמש בכך מופת לבני שבטיהם  .לדבריו

:

' אלה יהיו המתפללים הבטוחים במסגד  ,לבל ייוותר

ריק '  .ואכן שני השיח ' ים הראשונים שבנו בתים בעיר היו שיח ' חמאד אצ  -צופי והשיח ' עלי אל -

עטאונה  ,שלשניהם היתה השפעה על המושל התורכי  .הבדווים לא באו להתגורר בעיר בהמוניהם ,
אף שהעיר מילאה בעבורם צרכים רבים .
חאג ' אבו

טאהאל '

סיפר כי במעמד חנוכת המסגד נכחו כל השיח ' ים  ,וכל אחד התבקש להביא

עמו כבש לזבח  .כולם עמדו בחצר המסגד  ,לפניהם בשורה חזיתית הכבשים ולצד כל כבש עמד

שוחט  .אחד הכבשים נמלט מידי שוחטו  ,וכושי שהיה בין הקרואים הדביק את הכבש  ,הצמידו

לקרקע ושחט אותו במו ידיו  .הקאימקאם התורכי העיר על כך  ' :אעוזו באללה מן אש  -שיטאן אל -
רג ' ים  .האד ' י עתבתן סודא ואלא יוחכום פיהא אללא אללי יט ' לם ' ( ' שובו לאלוהים מן השטן  .מעמד

זה הוא שחור ולא ישלוט בו אלא עריץ ' )  .לאחר פתיחת המסגד הכריז הקאימקאם על מכירת
מגרשים לבנייה לבני

הבדווים  .הוא נקב בתעריפים שונים לכל אחד משלושה הרחובות המתוכננים .

מגרש ברחוב האמצעי היה היקר ביותר ; עבורו נגבתה לירה תורכית  .ברחוב המקביל המזרחי נמכר
המגרש במחצית הלירה  ,וברחוב המערבי  -ברבע הלירה  .שיח ' עלי אבן עטיה שילם ארבע לירות
תורכיות בעבור ארבעה מגרשים  ,ואולי משום כך זכה להתמנות לראש העיר הראשון  .במעמד

רכישת המגרשים הצהיר שיח ' חמאד אצ  -צופי  ' :אנא בדדי ברובע ג ' נה  ,אבעידני ען אל  -פילח ' ( ' אני

מעוניין במגרש שעלותו רבע לירה  ,כדי להתרחק

מהפלאח ' ) ,

ברמזו לשיח ' אל  -עטאונה ,

8

'

שהורתו

היתה ממוצא פלאחי  .הקאימקאם התעלם מן העוקץ שבדברים  ,צעד כלפי שיח ' עלי אבן עטיה
שישב בין הנכבדים  ,אחז בכתפיו ובירכו  ' :פל תחיה  ,בראוו עליכ ' ( ' ברוך תהיה  ,הנך בן חיל ' )  .משום

שהיה ראשון לאומרי ההן  ,יש הזוקפים לזכותו של שיח ' עלי את ייסוד באר  -שבע החדשה  .אחרי
השיח ' ים עלי וחמאד אצ  -צופי רכש חלקה השיח ' מוחמד אצ  -צאנע .

39

הוא בנה בעיר מספר בתים

ומאפייה  ,ובתיו הפכו לאכסניית קבע לבני שבט הקדיראת  .בדרך דומה הלך השיח ' פריח אבו מדין ,
שבנוסף לביתו הקים גם ח ' אן

ראשות

( אכסנייה )

למתארחים בעיר .

העיר מזרוית ראיית הבדווים

לפי עדות אחרתן 4מונה לראש העיר הראשון שיח ' חמאד אצ  -צופי  ,ואחריו באו השיח ' עלי אל -
עטאונה ופריח אבו מדין  .ראשי העיר הבדווים לא התמידו בכהונה הרמה כי לא הבינו את ערכה
המעשי  ,פרט לכבוד שנפל בחלקם  .כשראו שנדרשים הם לנהל  ,והניהול מעשה מורכב  ,מחלו על
הכבוד וויתרו על התפקיד  .כראשי העיר באו לכהן ' פלאחים '  .הבולטים שביניהם היו מהמשפחות
העזתיות חאג ' ושעת '  ,והם זכו במשרה בבחירות .
36

ן4

בדווים רבים באו להתגורר בבאר  -שבע

לפי אבו ע ' אנם  ' ,תורכייה בנת אל  -ג ' אמע במאל אל  -ערב ' ( ' השלטון התורכי בנה

את המסגד בכספי הבדווים ' ) .

לפי שיח ' סלימאן אל  -עוקבי ראשית בניין המסגד בשנת  , 1894ואילו חנוכתו מות שמונה שנים  .אל  -עארף מעיד
שהתורכים הם שבנו את המסגד  ,ללא ציון של מקור
37

38
39

הראיון עמו נערך בשנת
זו עדות

, 1982

בהיותו בן

. 84

לשנאות המסורתיות כין השבטים המסבירה מדוע לא ששו להתעייר זה בצד

אז ראש מטה הקדיראת ואביהם של אברהים

40
41

לראש העיר האחרון כבחרמונה בשנת

1947

זה .

ועבד  -אל  -כרים הזכורים לרבים מהבדווים עד היום .

. ) 22

על  -פי אבו חאמד ( ראה לעיל  ,הערה

העיר .

הכסף .

ראה בספרו ( לעיל  ,הערה

, ) 15

עמ '

. 206

ישתהא  ,גם הוא עזתי  .בימי כהונתו כבש צה " ל את

שפיק אבן
~

מון

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

כשראשיה היו פלאחים דווקא  ,היינו מי שלא היו צד במלחמות השבטים  .דבר זה מלמד על זיהוי
העיר עם השבט העומד בראשה  .סלימאן אל  -עוקבי העיד כי שכר דירה בעיר בשנת

, 1932

ובה הוליד

את בניו ( עלי  ,נורי ואנואר ) כי רצה שילמדו בבאר  -שבע  .מדירתו השכורה ניהל את מסחר התבואות
של משפחתו ושל שאר בני שבטו  .עדותו מלמדת כי הבדווים חיקו את הזרים שסחרו בעיר

במקרקעין  ,בתבואה  ,בצאן וכיוצא באלה  .כשגדל מספר הסוחרים הבדווים ועלה משקלם בין סוחרי

באר  -שבע כונתה העיר ' עאצימת אל  -כדו ' ( בירת

הבדווים ) .

בבלי משים החלו הבדווים שבסביבותיה

מתכנים ' ערב אס  -סבע ' או ' בדו אס  -סבע '  .זקני הבדווים מציינים אבני דרך בהתפתחות

כגון

:

הקמת נקודת השיטור באוהלו של שיח ' חסן אל  -מלטעה

תחילת הקמת המסגד

( , ) 1897

השיח ' ים

העירייה

( . ) 1911
;

( , ) 1897

חנוכת המסגד והסראיה

( , ) 1896
( ) 1903

באר  -שבע ,

תחילת בניית הסראיה
וראשית בניית מגורי

מדברים באירועים אלה  ,ואין מקשרים בינם לבין מי שניצב אותם ימים בראש

מפרטים באנקדוטות יותר מאשר בנתוני תשתית כמו סלילת הכביש או באירועים

דרמטיים כבוא הרכבת הראשונה וכו ' .

'

למשל סיפר לנו שעד סוף התקופה התורכית לא היתה תאורת רחובות בעיר

.

הבריטים התקינו פנסי רחוב על עמודים בשלושת הרחובות המרכזיים  .מדי ערב היה איש מטפס

,

סאלם אבו רביעה

2

ממלא אותם בנפט ומדליק  .בין פלאי העיר החדשה הרשימה במיוחד את המבקר הבדווי מאפיית
הלחם הראשונה  .עליאן

אל  -מחאסנה "

סיפר כי אביו זקנו הראה לו פלא זה

:

' פססוק

מטחנה ,

בחוטו פיהא קמח ומן ע ' אד ביטלע ח ' ובז ' ( ' בשוק יש טחנה  ,שבצד אחד מניחים חיטה ובצד השני
יוצא

לחם ' )

44 .

' העירוני ' ( נקרא בתורכית ' קוסמאט ' )

הלחם

היה יבש ונאכל לאחר השריה בתה או

במרק  .הואיל והיה יבש ונשמר שבועיים  -שלושה  ,קנוהו כצדה לנסיעות ממושכות .

יחס

העות ' מאנים לשוק

בזכרונות הילדות של סאלם אבו רביעה היו בעיר רק שלושה מבנים

:

הסראיה  ,המסגד ובית  -ספר

לבני השיח ' ים  .באתר שבו התנהל השוק השבועי עמדו מספר כואייכ ( מבני
הע ' זאזוה ( הסוחרים

מעזה )

חימר ) ,

שהקימו

לאחסנת סחורות  .רק בתקופת הבריטים העבירו הזרים  -תחילה

העזתים ואחריהם החברונים והיהודים -

את פעילות המסחר לחנויות  .אבו חמיד הסביר כי

השלטון פעל להגן על סיכויי הבדווים לפתוח חנויות משלהם  ,היינו עיכב את העברת העסקים
לחנויות לבל ייוותרו הבדווים  -שנזקקו להכנה לפתיחת חנויות  -כמפגרים ביחס לזרים .
התורכים האמינו כי אין כבעלות על חנות לקשור את הבדווים לעיר  ,וכל עוד סחרו בשווקים

פתוחים ובאקראי עלולים היו לחזור לנדודיהם  .לדברי אבו ג ' דוע אל  -עזאמי  ' ,אל  -כלאד האד ' י
צחרא  ,יום אבתמחיל וריזיקהא קליל  ,מא כתכפפי לאהלהא וא  -נאס כאן אבירחלו ' ( ' האזור הזה

מדברי  ,ובעת בצורת הפרנסה בו זעומה  ,לא הספיקה ליושביו והם

נדדו ' ) .

התורכים העריכו כי סיכויי

באר  -שבע לרתק את הבדווים אליה מותנים בפיתוח המסחר  ,ולכן תכננוה כמרכז מסחרי  .אם יתעשר
המסחר וגיוון הסחורות

יגדל ,

סברו ,

ימצאו בה הבדווים את כל צורכיהם ולא ינדדו לשווקים

54
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רואיין בשנת

1991

43

רואיין בשנת

, 1987

44

טורח רב היה כרוך בהכנת הלחם בבית

42

 ,בהיותו בן

בהיותו בן

לכן עוררה המאפייה פליאה .

;

האישה בררה את הגרעינים  ,טחנה אותם בריחיים  ,לשה בצק

ואפתה .

השוק הבדווי

רחוקים  .הבדווים היו שותפים לתפיסה זו ; ' אס  -סוק עמאר אל  -בלאד ' ( השוק יסד את העיר )  ,כלשונו
של אבו ע ' אנם  45 .חיזוק לכך שתפיסה זו השתרשה בתודעת הבדווים יש בדבריו של סלימאן אל
עוקבי  ,שסיפר כי כאשר נסעו העירה  ,לכל מטרה  ,אמרו

:

' אנא בדדי

אס  -סוק ' ( ' אני רוצה לשוק ' ) .

בחנויות התנהל המסחר כל ימות השבוע  ,אולם מסורת יום השוק

 ,שהתמסדה בשנת , 1896

התמידה ; על  -פי עדותו של אחמד אבו תאמד  ,השוק בבאר  -שבע  ,שאמור היה להחליף את השוק של

לוד  ,שהתקיים בימי

שני  ,נקבע

לימי רביעי

46 ,

ואחר  -כך לימי שישי  .חנוכת המסגד והרצון לקלוט את

באי השוק גם בתפילת יום שישי הם ששינו את מסורת יום השוק  .במאה הי " ט התנהל השוק השבועי
הגדול שבו ביקרו הבדווים  ,בעזה בימי שישי  .כדי שידירו רגלם משם ומשוק לוד גם יחד  ,הועבר

השוק בבאר  -שבע  ,לאחר שהתבסס  ,לימי ראשון  .במרוצת השנים הוחלף יומו הקבוע גם לימים
אחרים

העות ' מאנים העדיפו את ימי רביעי  ,שישי ולבסוף את ימי חמישי כימי שוק .

;

לפי העדויות  ,מיקום השוק השבועי הועתק בהדרגה מצד הבארות לרחבה שבין בית  -הקברות

לבין באר אברהם  .באותה עת כבר פוצל סוק אל  -ואקף לשני אגפים
המקנה ) ו ' סוק אג '  -ג ' מאל ' ( שוק
הקרקע .

47

הגמלים ) ,

:

' סוק אל  -אע ' נאם ' ( שוק

ובצדם  ,באגף שלישי  ,שטחו סוחרים את מרכולתם על

במשך הזמן הזדחל ממכר חפצי הצריכה אל מדרכות העיר ולחזית החנויות הממוסדות .

מוכרים  ,רוכלים וחנוונים התחרו זה בזה על תשומת לבו של הבדווי  ,והשתדלו להתאים את הסחורה
לטעמו

;

כל אחד מהם הזדרז להציע לבדווי את מרכולתו תיכף לאחר שמכר מצאנו  ,בעודו מבקש

שימוש למזומניו  .הסחר העונתי בתבואות ובטובין למחזור דמי התבואות התקיים בכל

הרחובות ,

בכל ימות השבוע  ,במשך כל הקיץ  .ברם ביום השוק השבועי התעצם המסחר מאוד  .לזקני העדה
זכורים ימי השוק כאירוע המוני  .לפי אחד התיאורים ' קונים ומוכרים הגיעו מכל העולם שברא
אלוהים ' .

וצפון

רושם זה נוצר משום שהשוק ניקז אליו בני שבטים מהמדבר המזרחי ( סוריה  ,עבר  -הירדן

מעודיה )

והמערבי ( הנגב  ,סיני ומצרים ) .

המיסוי בנגב בתקומה העות ' מאנית
התורכים לא גבו מסים או ארנונות מתושבי העיר אך מהמוכרים בשוק נגבו תשלומים  ,אם כי
הבדווים אינם זוכרים פרטים בעניין
הזכורים היטב

:

זה ' .

4

לעומת זאת הטיל השלטון מסי ייצור והכנסה משני סוגים

א  ' .ד ' ריבת חבאל '  ,מס קרקע  ,ששילמו מדי שנה כל מי שעיבדו חלקות אדמה  .את

גובה המס קבע שמאי וגובה מיסים שכונה

' אל  -מחצצל ' ( גובה ) .

השלטון מינה לכל שבט שמאי

קבוע שלא בא מתוכו  .הואיל ועל כל שבט הופקד שמאי  ,היה מספר השמאים שנעו בשטח גדול  .את

המס גבו על  -פי

' דפתר

אל  -חבאל ' ,

שבו נרשמה מדי סתיו כל חלקה שנזרעה בפועל  .באופן זה

49
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הראיון עמו נערך בשנת

46

בן  -אריה וספיר מדווחים כי יום השוק נערך בימי רביעי  ,בהסתמכם

.

וספיר ( לעיל  ,הערה
47

1991

 ,בהיותו בן

, )1

עמ '

על השקפה  ,כח  -כס ( תרס " ו) .

ראה  :בן  -אריה

. 59

רוכלים המגיעים מבחקן למועד השוק ופורשים סחורה ( מכאן המונח ' בסטה '  ,וברבים ' בסאט '  ,היינו שיטוח
סחורות על הקרקע למכירה ) לצד מוקדי העסקות במקנה ובגרעינים  ,מאתגרים גם את חנווני העיר לבוא ולהציע
סחורה מוזלת

48

;

תופעה זו קיימת בשוק באר  -שבע עד

יכלו לפרט  .הסברנו זאת בכך שלא היו ביניהם בעלי
49

ימינו .

שאלנו את מיודעינו זקני עדת הבדווים כיצד נקרא היטל זה  ,ואם זוכרים איך וכמה גבו מכל סוחר  ,אך הם לא

חנויות .

ספר רישום החלקות ומעבדיהן  .המדידות נעשו באמצעות חבלים ומכאן שם

הספר .

55

גרעון קרסל ויוסף בן  -דוד
נמנעה האפשרות

להתחמק מתשלום המס לעת הקציר  .ב .

' אל  -עשור עלא אל  -חלאל ' ( המעשר על

המקנה )  ,הוערך ונגבה על  -ידי שמאים שסיירו בשטחי המרעה מדי אביב  ,לאחר עונת ההמלטות .
באופן זה יכלו השלטונות לוותר על מיסוי מקנה הנגב בהגיעו לשוק באר  -שבע  .עבור מקנה שהובא
לשוק מהמדבר המזרחי גבו התורכים מס מקנה  ,שהוטל על הבהמה הדקה ועל הגמלים  .לגבי

הגמלים נעשתה הבחנה בין אלו שיועדו לשחיטה  ,ועליהם חויב המגדל לשלם  ,לבין
שהוגדרו ' חרת ' את '

חייבות מס קראו

הנאקות ,

ועבורן לא גבו כל מס  ,בשל חשיבותן לעיבוד האדמה  .לנאקות

( חורשות )  ,יל

' שמסנאת ' ( חשופות לשמש ) ,

זאת מכיוון שדרך קבע הושארו לרעות בחוץ .

חשיבות השוק הובלטה ככל שהחמירו קשיי התקציב של האימפריה העות ' מאנית  ,וכאשר השער
העליון נכשל בהעברת כספים לחבלים מרוחקים  .חילות המצב אולצו לממן את צורכיהם באמצעות

גבייה מנשלטיהם  .קלה יחסית היתה הגבייה מנישומים ממוסדים  ,בעלי חנויות  ,וקשה יותר היתה
מסוחרי השוק הפתוח  .ככל שהורע מצב האימפריה ועם התפתחות המסחר הבלחי ממוסד הכבידו
התורכים ידם על הבדווים  .השליטים העות ' מאנים סברו כי בזכותם שפרה רמת חיי הבדווים ואילו
הם כפויי טובה ואינם גומלים למיטיביהם  .חיילים גובי מס נשלחו למאהלים להפקיע תבואות לאחר

הקציר  ,והם זכורים כמי שהצטיינו באכזריות מיוחדת  .בשלהי המלחמה  ,מובסים ומושפלים  ,עינו
החיילים בדווים שהסתירו את תבואתם  .כשחשפו מטמורות סתר הפקיעו את כל מה שמצאו בהם .
בקיץ

1916

הציפו גייסות את שדות הנגב ; חוליות חיילים מוקמו לצד הגרנות בהמתנה לסיום הדיש .

לשיא הרשעות הגיעו סמוך

לנסיגתם  ,קודם לכניסת

האנגלים  .חסן אל  -מטיראת תיארי כיצד

ערמו

את התבואות לסוגיהן  ,ומה שלא יכלו לשאת שרפו  ' :סוו ת ' לאת ' ענאבר  :קמח  ,שעיר וד ' ורה  ,ואד -
ד ' אאיל אדעקו חתתא מא אחד יעיש מננהא ' ( ' ערמו שלוש ערמות  ,לחיטה  ,שעורה ודורה [ לקחת

עמם ] ואת הנותר שרפו כדי שאיש לא יחיה

מהן ' ) .

טבעי כי מראות הימים האחרונים לשלטון

התורכי הטביעו חותם מיוחד ודומיננטי בזכרון הבדווים  .סאלם אבו רביעה תיאר את החיילים
התורכים בלויים וקרועי מדים  ,מעוררי פחד ורחמים  .כשבאו להפקיע תבואות בשדה  ,חיטטו
בשקים לוודא שכל תוכנם גרעינים  ,לבל יוליכום שולל וישימו למטה תבן  .כאשר אפו לכבודם
לחם  ,תבעו לשטוף ולקרצף לפני האפייה את

הסאג ' ( מצע

הברזל לאפייה ) לבל יונח בו אבק  .בדומה

לכך דרשו שה ' ד ' ביחה ' ( הזבח ) תישחט לעיניהם  ,שמא יאכילום בבעל  -חיים פגום  .בחשדנותם לא
הסכימו שהבשר יבושל בסיר בדרך שמכינים אותו

הבדווים ,

אלא דרשו שיטוגן בתוך הסאג '

המיועד לאפייה  .על תקרובת המזון לסוסיהם פיקחו בשבע עיניים

קשירתם והיה חשש פן

יורעלו  ,לא משו

;

הואיל והסוסים מוזנים במקום

מהם החיילים  .הבדווים לא נותרו אדישים  .על  -פי חסן אל -

מטיראת  ,בלילות ירח של תקופת הדיש ( ןוני  -יולי ) חיכו בעלי השדות לרגע של חוסר ערנות מצד
החיילים  .אז הטעינו גמלים בתבואה והבריחו אותה למערות בהרים  ,כדי להבטיח לעצמם לחם
לחורף .
לתורכים חסר היה כוח אדם לשיטור  ,הואיל ושלחו חיילים לשדות  .לפי עדותו של מריחיל אבו
כף ,

שען
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במקרי רצח למשל לא התערבה המשטרה אלא הטילה את האחריות להסגרת הרוצח על

ה ' ח ' מסה ' ( קבוצת ערבות

הדם )

שלו  .במקרים חמורים ביותר נשלחה מ ' פרזה ' ( חוליית שוטרים

50

נאקות ניתן לאלף לחריש ולמשא  -מטען  .לא כן גמלים
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רואיין בשנת

 ,בהיותן בן

. 79
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רואיין בשנת  , 1990בהיותו בן

. 84

1988

זכרים .

השוק הבדווי

רוכבי גמלים ) שהתמקמה ליד אוהלי השבט שלו יוהסה העברה  ,ולא עזבה עד שהסגירו לידיה את
העברים או את מי שהמשפחה בחרה לשאת בעונש  .כל אותה עת היתה המשפחה אחראית להספקת
כל צורכי החוליה  ,שלעתים מנתה אף עשרה שוטרים  ,כולל האבסת בהמתם  .החיילים מזי הרעב לא
חסו על עדרו של הבדווי

הם תבעו להכין להם זבחים אף פעמיים ביום  .מי שהוסגר לידם נשלח

;

לירושלים למשפט ' ומן מיאת טקג ' ון לאו מא יסלע בס ואחד ' ( ' ממאה אסורים לא יצא חי אלא
אחד ' )  .מוטב היה לו לאדם למות מאשר ליפול בידי המשטרה  ,כנאמר

( ' שייפול באש ולא בבית

הסוהר ' ) .

:

' יטיח פלנאר ואלא פלסג ' ין '

הזלזול בבדווים הביא לבגידתם בתורכים  ,ודבר זה החיש את

מפלת התורכים מול הבריטים  .לדברי שיח ' אסמעאיל  ' ,לולא ח ' אנו אל  -בדו  ,תורכייה מא נכסרת '

( ' אילו לא בגדו הבדווים בתורכים  ,הם לא היו

נשברים ' ) ,

ויש בכך הפרזה בהערכת כוחם של

הבדווים  .כידוע התורכים גייסו כוח בדווי שנשלח לפגוש באנגלים בסיני  ,אך הוא התפזר עוד בדרכו

לסואץ  ,בטרם הגיעו לשדה המערכה  ,ולא מילא את משימתו .
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כשאיבדו את האמון במגויסים

הבדווים החליפום התורכים בשוטרים ובחיילים צאעידים ( שחורים ממצרים עלית ) וציוו עליהם
לדרבן את ביצוע העסקות  .מקומם ניכר מיד כפקחים  -רודים בבאי השוק ובעובדים בשדות .

שוק המקנה

ומאפייניו

בזכרונותיהם אודות שוק המקנה בימיו הטובים נוטים הבדווים להתעלם מהסחר בצאן ולהתרכז
בסחר הגמלים  .מקובל היה למכור גמלים כשרצו לממש רכוש או להחליף גמל ברכוש אחר  .בשוק
קלטו את הגמלים סוחרים קמעונאים  ,שמכרו אותם לסוחרים סיטונאים

,

וכתוצאה מכך הועברו

בעלי  -החיים לפחות פעמיים מיד ליד  .לבני שיחנו יש הסבר לדבר  ' :אל  -בדווי מוש סאחב תג ' ארה '

( ' הבדווי איננו ידיד

המסחר ' ) .

אמנם כשהגיע לשוק היה עליו לחדד את חושיו ולהתמצא במחירים ,

לבל יפסיד  ,אבל העמידה על המיקח לא הלמה את מידותיו ולכן חיפש אחרים שיעשו זאת בשמו .
באותה תקופה התנהלו העסקות במספר סוגי מטבעות עוברות לסוחר
על האופי הבינלאומי של השוק הבדווי

( מונח שלא

זיהינו ) ,

:

לירה רהב ( לירה

זהב ) ,

( אל  -עמלה ) ,

אל  -גינה ( לירה

עובדה המלמדת

מצרית ) ,

אל  -כפא

ואל  -בשליכ ( מטבע קטן  ,חלק של הלירה )  .בגלל המרחק בין מאהלי הבדווים

לשוק ומחסור תמידי במזומנים  ,שכיח היה מאוד סחר החליפין  .על  -פי  -רוב החליפו הבדווים מקנה
בסחורות  .מקצת סוחרי המקנה הגיעו בלוויית עוזרים שנשאו באמתחותיהם בגדים  ,כלים שונים
לרבות נשק ושאר חפצי צריכה  ,וכשטיפל הסוחר בבהמות שקנה  ,היה עוזרו מציע סחורות להחלפה .
סוחרים שלא היו תלויים בסחר המקנה הגיעו מעזה  ,מחברון מרמלה ולוד .
גדולי סוחרי הגמלים הגיעו מהמדבר המזרחי ומקצתם מהמדבר המערבי  .בין שתי קבוצות אלה

התבלטו בני שבט אל  -עקילאת מהמדבר המזרחי ( סוחרים מעקיל שבנג ' ד )  .הם נסעו לרכישות בין
מאהלי צפון חצי האי הערבי  .את הגמלים שקנו הובילו בשיירות מערבה  ,קודם לבאר  -שבע  ,וממנה

המשיכו לשוקי עזה  ,ח ' אן יונס ורפיח  .גמלים שלא נמכרו גם ביישובים אלה נלקחו על  -ידי
הח ' טאטרה  ,המפורסמים שבסוחרים חוצי מדבר סיני ,
העקילאת להמשיך במסע למצרים

מצרימה  .אם לא הגיעו

הח ' טאטרה  ,נהגו

בעצמם  .עוד התבלטו בסחר הגמלים בני שבטי הנגב וקדמת

סיני ,

התראבין והג ' ראוין  ,שהרחיקו במסעי רכישות הגמלים עד לערבה ולשולי הרי אדום  .הכר החשוב
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אל עארף ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

. 219 - 218

(2
7

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

לגידול הגמלים היה ונשאר המדבר הערבי  ,בעוד היעד העקרי למכירת הגמלים לבשר היה ונשאר

השוק המצרי הגדול  .מגמות ההתמחות במסחר שהתפתחו בצעד מהיר מאז שיבת העות ' מאנים
חילקו את העבודה בין קבוצות שבטיות מסוימות  .איננו יודעים מדוע הצטיינו במסחר לענפיו בני
שבטים מסוימים דווקא  .זקני הבדווים הדגישו בפנינו למשל כי שבטי התיאהא מעולם לא הוציאו

מקרבם סוחרים של ממש  .יתרונם היחסי בתחום גידול המקנה התפתח מאל שיבת העות ' מאנים  ,גם
לגידול תבואות  :הם הצטיינו אפוא בייצור ולא במסחר  .גם בחקר תולדותיהם לא נמצא הסבר
לשאלה מדוע היתה התפתחותם שונה מזו של שבטי

התראבין ,

בעלי בריתם בעבר .

4

'

לשוק השבועי לבהמות התכנסו הסוחרים בשעות הבוקר המוקדמות  ,ולקראת צהריים התפזרו
כולם  .מריחיל אבו כף  ,שצפה בילדותו בשוק  ,הבהיר כי כאז כן היום  ,אירוע השוק לא נמשך יותר

ממספר שעות  ' .בעד ארבע ח ' מס סעאת בכון אס  -סוק מח ' ללס ' ( ' מקץ ארבע  -חמש שעות השוק
תם ' ) ,

זאת מכיוון שאי  -אפשר להחזיק בעלי  -חיים זמן רב ללא

השקיה  .הצאן והגמלים הובלו לרחבה

לפני זריחת השמש  ,שלא להתישם  ,וסולקו בטרם חום היום  .בשלהי התקופה העות ' מאנית נע מחיר

הגמל בתנודות חריפות מעלה ומטה  .גמלים נדרשו כאמצעי תחבורה ותובלה למאמץ המלחמתי של
התורכים יותר מכפי שנדרשו

לבשר  .בעצם ימי המלחמה הגיע מחיר הגמל לסכום המפתה של שבע -

עשרה לירות זהב  ,והבדווים מכרו את רוב גמליהם  .כצפוי הרחיבו אז הבדווים את עיסוקם בתחום

גידול הגמלים וצמצמו את גידולי התבואות  ,מה גם שהשלטון החרים שיעור ניכר מהיבול מבלי
לשלם עבורו  ,ועבור הגמלים לעומת זאת שילם  ,שאם לא כן קל היה להבריחם  .מאוחר יותר הפסיקו
התורכים לקנות גמלים ומחירם צנח .
כתוצאה מהתפתחות בלתי צפויה זכו הבדווים לפיצוי בעקיפין על הנזק שהסבו להם התורכים

בשנים קשות אלה  .כאשר נסוגו מפני הצבא הבריטי מחזיתות סיני מזרחה  ,השליכו רבים מהתורכים
את נשקם האישי  ,לאחר שטמנו את בריחי הרובים בחול  ,מחשש שמא יזנבו בהם הבדווים וינקמו
בהם באמצעות נשקם  .לאורך צירי נסיגתם אספו הבדווים עשרות אלפי רובים נטולי בריח ומכרו

אותם לסוחרים ; הללו מכרו את הנשק לשריף חוסיין בירדן  ,וקיבלו את תמורתו בלירות זהב  .במשך
שבועות עברו שיירות גמלים עמוסות נשק על פני מאהלי הבדווים בנגב בדרכן לעבר  -הירדן  .בקיץ
, 1917

לאחר תקופת קפאון מתישה  ,התגברה שוב התנועה באזור  ,עלה הביקוש לגמלים  ,ולבדוויי

הנגב זומנו הכנסות ממכירת גמלים וממכירת נשק שלל  .להתבססות הפלחה החרבה כענף עזר
חשוב  ,בצד המרעה  ,היתה השפעה על הרכב העדר הבדווי  .תחילה היה גידול הגמל דומיננטי ,
ובמקום השני עמדה העז  ,שהועדפה על הכבש  .כניסת הכבש למשקו של הבדווי היתה

מאוחרת ,

והושפעה מהתפתחות החקלאות האקסטנסיווית בבקעת באר  -שבע  .הכבש עדיף על העז לחקלאות ,

מתאים יותר למרעה קבוע ומתקשה יחסית בנדידה  ,וכן פחות מזיק לגידולי השדה  .זאת ועוד  ,בזכות

טעמו המשובח  ,הביקוש לבשר כבש גבוה יותר  ,ולכן עם מיסוד מסורת יום השוק השבועי  ,כאשר
סוחרים מהיישוב הערבי המבוסס בארץ פנו לרכוש כבשים ישירות מידי הבדווים  ,ללא הזדקקות

למתווכים  ,הלך והתפתח גידול הכבשים ופחת גידול הגמלים והעזים בנגב  .יתר  -על  -כן  ,הגמלים

ונ

נקנים לאחת משתיים

~~
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:

לזבח בארועים רבי  -משתתפים או לאטליזים בעיר  ,בהם מוכרים בשר על

ראה ביילי ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
Bedouin

Arrival of

the

 Sinai ; 47 - 39ת ]

מס Stewrt , ' Notes

 . 97 - 110קק  Sinai ' , JESHO , 34 ) 1991 ( ,מ

]

' Dating the Arrival ofthe Bedouin Tribes

Bailey ,

 . 20 - 49 ; F. H .קק  , JESHOt 28 ) 1985 ( ,יי "  " 1א " י1

Tribes

'

.נ

)

and

המאזניים  .גמל בוגר בן
השוקל

כ 400 -

4

ק"ג ~
מותיר

שנים ) השוקל
כ 200 -

כ 700 -

ק " ג מותיר

כ 300 -

ק " ג בשר  .מכבש בוגר במשקל

ק " ג בשר  .גמל צעיר כבן
45

שנתיים )

ק " ג מתקבלים ~כ  18 - 15 -ק " ג

בשר  .שיווק גמלים תלוי אפוא בהתפתחות האוכלוסיה העירונית ובפיתוח רשתות של מסחר
סיטונאי  .עדר הכבשים מתאים אף הוא למכירה סיטונית אך מהיותו נקנה על  -ידי בתי  -אב  ,בדרך -

כלל לארועים משפחתיים  ,מתאים הוא גם למסחר קמעוני  .על  -פי עדותם של זקני בדוויי בקעת

באר  -שבע  ,עם צאת העות ' מאנים היה הרכב עדריהם מאוזן וכל אחד מסוגי בעלי  -החיים

 ,הגמלים ,

העזים והכבשים תפס כשליש מהעדר  .רק ברמת הנגב  ,אצל שבטי העזאזמה  ,נותרו העזים והגמלים
עיקר העדר  .שבטי מטה הט ' לאם במזרח בקעת באר  -שבע הובילו את המעבר מגידול גמלים לגידול
הבהמה הדקה  .לחוג מגדלי הכבשים הצטרפו אחריהם גם בדוויי המדבר המזרחי  .יבוא עדרי צאן

זול מעבר  -הירדן ומצפון סעודיה החל בעשור השני של המאה העשרים והתגבר בתקופת הבריטים .
אז התחרה הצאן המיובא והזול בצאן של בדוויי
ובחורף ,

הנגב  ,והם נאלצו להתחכם ולמכור את צאנם בסתיו

בימים שבהם לא הובאו העדרים מהמזרח  .כך יכלו לקבל תמורה גבוהה יותר עבורו .

שוק החבואות
גידול תבואות החורף התפתח בבקעת באר  -שבע בד בבד עם התהוות העיר שאליה העבירו המגדלים
את גרעיניהם למכירה  .בעד הגרעינים שילמו במזומנים  ,ומבחינה זו זירז סחר התבואות את המעבר
לכלכלה מוניטרית  .בעשור האחרון של המאה הי " ט  ,בחסות העות ' מאנים  ,קידמו סוחרי עזה  ,רמלה
ולוד את המסחר בתבואות לשטח הפתוח שמסביב לאתר הבארות  ,ומיד לכשקמו הרחובות

הראשונים פתחו בהם בתי עסק  .בשונה משוק המקנה  ,שפעל אינטנסיוויות רק בוקר אחד בשבוע כל
השנה היה שוק התבואות עונתי ונמשך ברציפות כל ימות השבוע  .סחר התבואות החל בעיצומה של

קרען

היצרובה '  -ערמות
תבואה לאחר הקציר

עונת הקציר ( איאם
למקנה שנסחר

אל  -חצירה )

והסתיים זמן  -מה אחרי חיסול הגרנות ( ח ' ראבת

א  -ג ' ורון ) .

בבאר  -שבע  ,שרובו יובא מחוץ לארץ  -ישראל  ,התבואות שנסחרו

בניגוד

היו רובן ייצור

מקומי שנועד לייצוא  .סחר המקנה הושפע אמנם מתנאי האקלים  ,אך נמשך ללא הרף

;

המסחר

בתבואות התקיים רק אחרי שנים גשומות  .זקני הבדווים מציינים שנים ברוכות גשם בתיאור הציורי
' שנת הררי תבואה ' ( ' סגת צלאיב קמח וצלאיב שעיר ' ) על מדרכות

בניגוד לסוחרי המקנה  ,שהיו בעיקרם

בדווים  ,סוחרי התבואה

:

העיר .

היו ברובם פלאחים ועירונים  ,והיו

ביניהם גם כמה יהודים  .הפלאחים שישבו בקרב הבדווים וגידלו את התבואה

55 ,

הביאו את חלקם

ואת חלק הבדווים ביבול העירה  ,וליד ערמות התבואה הגדולות ( עלא אצ  -צלאיב ) פגשו בסוחרים

העירוניים  ' ,אל  -מדאנייה '  .הבדווי לא רצה להיראות כמעורב במסחר ובעסקי החקלאות  .הפלאח
לעומתו לא היה פנוי ו  /או מיומן כמוכר  ,ולכן הניח למקצוענים לעשות זאת במקומו  .תחילה הופיעו
בעיר מתמחים רבים לסחר  ,כשהתבואה עוברת מיד ליד ומתייקרת בדרכה עד לייצוא  .אחר כך גברו
כמה סוחרים גדולים מערי מרכז הארץ על הסוחרים הקטנים  ,בעוד נציגים מטעמם פועלים בין
הבדווים  .בשנים טובות קנו יבולים בטרם קציר  .בגלל תעתועי אקלים הנגב  ,לא נטה הסוחר לממן
תשומות  ,בעיקר זרעים  ,לעבודת הפלאח או לקנות שדות טרם קציר

( צ ' מאן ) ,

החלו נציגי הסוחרים לבקר בשדות  ,והתחרו זה בזה בהצעת מחיר עדיף .

55

אבל מראשית הקציר

56

אודות הפלאחים המצרים שבאו לנגב בחיפוש אחר הסדרי אריסות  ,דהיינו ביקשו לקבל חלקות שלחין לגידולי

תבואה בתמורה למתן חלק מן היבול לבעלים הבדווים  ,ראה  :ע ' מרקס  ,החברה הבדווית בנגב  ,תל  -אביב
עמ ' 68
ל) ( )

56

;

קרסל  ,בן  -דוד ואבו רביעה ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

1967

,

. 44

מסופר אודות יהודי בשם רבינוב " ן  ,שישב שנתיים לפני מלחמת העולם הראשונה בעזה ועסק במסחר עם ערביי
הסביבה  ,קרי הבדווים  ,כי הוא רכש מהם את יבול השעורים  ,שהיה אז המוצר העיקרי של דרום הארץ  ,ושלחו
לתעשיית הבירה באנגליה  .ראה

:

ד ' תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,תל  -אביב

 , 19עמ '

. 7-6

על  -פי

מקור זה  ,שיטת הפיקוח של הממשלה על המזונות העשירה את הבדווים זורעי השעורה  ,כי תמורת תבואה
מעורבת בעפר רב קיבלו מחירים

מופרזים .

ראה

:

שם  ,עמ '

. 59

השוק הבדווי

הבדווי פקד את שוק הבהמות כאשר נזקק למזומנים  ,והשתדל לכוון את מכירותיו לשעת כושר
שבה עלו מחירי הבשר  .בשוק התבואות היתה יכולת המיקוח מוגבלת  .שיח ' אסמעיל אבו תמיד
העיד על כך והסביר

:

' הסוחרים הממולחים  ,והרמאים פעלו ללא רחמים  ,כי הבדווים היו נתונים

לחסדיהם  .הם נהגו להשתמש במאזני מוט [ אל  -מיזאן ] וכאשר שקלו את התבואה  ,לחצו

[ בהסתר ]

בכף הרגל על כף המשקולות  ,כך שגרעו מהמחיר שהגיע למוכר  .היו מרמים ולא פוחדים מאלוהים

[ ' בע ' ושו ומא בח ' אפו אללה ' ] '  .הציפייה למזומנים שהורגשה בסוף עונת הקציר ערערה את יכולת
החקלאי לעמוד על המיקח ולתבוע את מלוא ערך סחורתו  .על  -פי תיאורו של שיח ' אסמעיל
הבדווים ואריסיהם הפלאחים ניהלו ביניהם מלחמת תרבויות

וכלכלה ,

כשכל צד בתורו מבקש

לנקום על התנכלויות מצד זולתו  .הפלאחים נפרעו מהבדווים בתחום שיווק התוצרת החקלאית ,
בהגדלת תקבוליהם מעבר למוסכם ביניהם  .באופן יחסי קל היה להם לרמות בתבואה כי בתחום זה
לא היו הבדווים בעלי נסיון  .בתחום המסחר בתבואה גם לא יכלו הבדווים להסתמך על התמיכה
השבטית שסייעה להם כרועים וכסוחרי מקנה  .במעמד מכירת יבול השדות  ,שזרע וקצר עבורו

הפלאת האריס  ,ניצב הבדווי בגפו  ,ללא גיבוי של בני שבטו  .הואיל והסכמי מכירת התבואות היו
כרוכים בהוצאת קבלות  ,אי  -ידיעת הקריאה  ,שאפיינה את הבדווים דאז ,

57

פגעה ביכולתם לפקח על

המתרחש  .המוטיווציה ללמוד היתה גבוהה יותר בין האריסים מאשר בין הבדווים עצמם  ,ומשום
כך  ,והואיל ולא נקרעו בין נאמנויות שבטיות כמו הבדווים

,

נקלטו הפלאחים האריסים כנציגי

המקומיים במנגנוני הפיקוח בשווקים  .שיח ' אבו חמיד העיד על עצמו שלמד בתקופה התורכית
בבית  -ספר לבני המיוחסים הבדווים בבאר  -שבע  ,למרות מוצאו הנחות כקלאעי ( בעל רקע של פלאח
מסביבת ח ' אן יונס הנחשב בזוי בין

הבדווים ) .

לכן זכה בתפקיד רשמי למחצה מטעם השלטון  :הוא

היה עוזר לבני השבטים שנדרשו להופיע בפני הרשויות ולא ידעו להתבטא באופן ברור ; הוא שוחח
עממי רשם זכרון דברים ובקשות  ,ואחר כך נלווה אליהם לכל משרד  ,למשטרה ולבית  -המשפט .

בעלי תפקיד כשלו נשאו תיק עור למסמכים ( עליקת חכומה ) שהעניקו להם הפקידים התורכים  ,והיו

בו ניירות ועפרון  .צאחב אל  -עליקה  ,הוא בעל התיק התלוי על

הצוואר  ,זכה לכבוד שנהגו בשוטר ;

צריך היה להפסיק לעשן בפניו ולעמוד מולו בהכנעה  .בבואו במגע עם פלאחים התעמר בהם
בדרישות למתנות ולמזון  ,לו ולבהמת הרכיבה שלו  ,דרישות שהלמו את גישת הבדווים לפלאחים

בימי האלתזאם  .בבואו במגע עם בדווים הטה את הכף נגדם  ' .נהגתי כך כי ידעתי שבכך אני גומל
להם על יחסם כלפי  ,כשהזדמן גם להם להתעמר בי  .כי באותם ימים אל  -אוממה כאנת עלא
אללה [ ' האומה היתה זקוקה לחסדי

האל ' ] ,

[ רחמת ]

כשכולם מנסים לסדר בעסקים את כולם ' .

בניין הכוח של מדינות הציר ובהן גרמניה ותורכיה העות ' מאנית בעשור הראשון של המאה
העשרים האיץ את השינויים הטכנולוגיים ואת פיתוח הנגב בתחנות בדרך לתעלת סואץ  .משהותקנו
משאבות מים ממונעות על הבארות החשובות בבאר  -שבע  ,העלו מהן התורכים די מים לאנשים ,
להשקיה של כעשרים

אלף גמלים  ,למעט חקלאות שלחין " .

מספר חנויותיה גדל משתים  -עשרה לחמישים ויותר ,

9

'

5

בין

 1903ל 1912 -

גדלה העיר במהירות

;

רובן לממכר מזון  ,כלי עץ  ,ברזל  ,בגדים
61

57

עוד בתקופת

המנדט הבריטי לא נמצאו בקרב שבטי הט ' לאם יותר משני אנשים שהיטיבו לקרוא ולכתוב  .שניים

אלה היו סלימאן קבועה וסלאמה אבו עיאדה  ,ובשל ידיעתם זו זכו בתואר אל  -ח ' טיב ( הדרשן או

. 121

58

ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

59

על  -סמך עדותו של שיינפלד  ,שם  ,עמ '

. 232

הנואם ) .

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

ובדים  ,וטרם היו לעיר חייט וסנדלר משלה  .גם הדירות הושכרו או אף נבנו ברובן באותה תקופה

לשם כינוס ערמות התבואה הגדולות שנאספו מידי הבדווים  ,זאת כדי לשלחן דרך עזה אל ערי מרכז
הארץ או חוצה לארץ .

60

תפרושת השווקים הפתוחים בדרום בשנת

העיר

ימי השוק השבועי

במוקד הפעילות

1911

הטובין

באר  -שבע

שכת  -ראשון

בדווים ופלאחים

דגש על מקנה ותבואות

רפיח
עזה

שלישי
שישי

בדווים ופלאחים
בדווים ופלאחים

דגש על מוצרי חקלאות
דגש על מקנה ותבואות

פלוג ' ה

רביעי  -חמישי

בעיקר פלאחים

דגש על מוצרי חקלאות

בווזירי הלוואי החשובים שנסחרו בשוק
בראשית העשור הראשון של המאה העשרים עוד הגיעו הבדווים ליפו  ,לרמלה וללוד ושם קנו את
מבוקשם  .בשלהי העשור נפרש מערך שווקים בדרום

הארץן '

באופן שלא הצריך נדידת עסקים

צפונה  .בעקבות מכירות המקנה והגרעינים התפתח מסחר גם במוצרי הלוואי של המשק הבדווי

;

לאחר הדיש נסחרו גם הקש והתבן ולאחר גז הכבשים סחרו בצמר  .עגלות משא נסעו לבאר  -שבע ,
מאזור המרכז דרך עזה ומסביבות הרי יהודה דרך

חברון ,

לשם קניית שקי מספוא שהיה זול

מהמספוא במקומות אחרים בארץ  .האריסים המצרים לימדו את בעלי הקרקע הבדווים כי גם לגללי
הצאן יש מחיר

62 ,

ועם שקי הגרעינים והתבן נטלו הסוחרים גם שקי זבל צאן  .שער העזים שנגזז

במקביל לגז ' הכבשים לא נמכר כשלעצמו  ,אלא לאחר

שקאק )  .מטבע הדבר קוני מוצר זה באו מתוך הציבור

עיבוד ,

כיריעות אוהל ( שקקה וברבים

הבדווי  .ליריעת המחיצה שבין אגפי האוהל

( מענד )  ,הארוגה מצמר צאן וגמלים  ,ולשטיחים ( פראשאת )  ,שערכם האמנותי רב משל השקקה

ושגם הם מעשה ידי הנשים  ,היה ביקוש ער גם מבחוץ .

63

במשך השנים החלו למכור חפצים אלה

ביום השוק השבועי  ,וכן גם צמר וחוטים  ,שאף הם נטווים בעבודת יד  .זקני הבדווים ציינו

שהחפצים הנמכרים ביותר  ,שהועדפו על  -ידי מבקרים זרים  ,היו מסוג המענד ושטיחים שנארגו
מצמר גמלים  .אריגת שטיחים מצמר כבשים טרם נפוצה בנגב ותיירים לא הגיעו עד להקמת מדינת
ישראל .
מעולם לא נמכרו בשוק מוצרי חלב של המקנה  ,אף  -על  -פי שהיו מצויים

במאהלים  ,בפרט בעונת

האביב  .בני שיחנו מנו שלוש סיבות עיקריות לכך שהחמאה והגבינה הבדווית ( סמן ועפיק ) לא נכנסו
למעגל המסחר והשיווק בתקופה העות ' מאנית  .סיבה אחת מוצגת בחדות בעדותו של מריחיל אבו

)( 2

שם .

60

שם ,

61

שם  ,עמ ' , 349 , 292

62

. 397

הבדווים משתמשים בגללי הגמל ( בער ) והחמור ( צון ) להסקה

;

הם משתמשים גם בגללי הצאן  ,אבל קשה יות ,

אודות חלקי האוהל השונים ואופן הכנתם בידי הנשים ראה

:

י ' חבקוק  ,מבית השיער

למכרם בהיותם מעורבים
63

1986י

עם ,

111 - 105

בעפר .
לבית האבן ,

תל  -אבי ;

ולמכירה בשוק

כף שאמר

:

' כול ואחד ענדו כפאיתו ' ( ' לכל אחד יש [ מזה ] די צרכיו ' )  ,היינו למוצרי החלב אין

קונים  .אין לקוח המעוניין בסחורה זו זולת הבדווים  ,המייצרים כל צורכם בלא הותיר עודפים  .משק
הבית הבדווי נהג בחלב המקנה כבמשק סגור

;

הבית ,

לקח מעט לצריכת בני

ואת השאר הותיר

לוולדות המקנה  .סיבה אחרת היא שעדרם של הבדווים נועד בעיקר לבשר  -לא לחלב  -ואף אם
יכול היה לייצר עודפי חלב  ,לא היה לחלב זה יתרון בהשוואה לזה שסיפקו פרות הכפריים  .יתר על

כן  ,בניגוד לאחרים  ,לבדווים חסרו כלים ותנאים לעיבוד החלב ולשימורו  .עוד סיבה הן העכבות
התרבותיות שמנעו מכירת מוצרי חלב  ,כפי שהתבטא אחד השיח ' ים

:

' הדיכ אל  -מודדה  ,את -

תוג ' ארה פס  -סמן ופל  -עפיק  -עב ' ( ' באותה עת נחשב המסחר בסמן ובעפיק -

בושה ' ) .

את עודפי

העפיק שמרו לקיץ  ,ולכל היותר  -להכנסת אורחים .
הרגלי התזונה של הבדווים השתנו מאז ראשית המאה העשרים  .בהדרגה  ,הודות למגע עם
הכפריים  ,וכתוצאה מייבוא מוצרים שלא הכירו לשוק באר  -שבע  ,העשירו את סל מזונותיהם .
מריחיל אבו כף תיאר את שאכלו בטרם בוא האנגלים

בנאכיל ח ' בז  -שעיר ובנע ' ממס בלבן

;

:

' אל  -עישה כאנת כואיסה  ,ומא  -פי ג ' וע .

ואט  -טביח ' קמח  ,בנצוב עלה סמן  ' ( ' . . .המחיה היתה טובה

ולא היה רעב  .אכלנו לחם שעורים וטבלנו בלבן  .התבשיל היה חיטה עליה יצקנו חמאת

צאן ' ) .

עם

התפשטות החקלאות התגוון התפריט במאכלי גרעינים  ,אולם בכל תקופת השלטון העות ' מאני לא
כלל פירות וירקות  .הבדווי ידע על קיומם רק ממגע עם שכניו תושבי הכפרים והערים  .לפי עדות

ק6 :

מוכר טבק
ותבלינים
בדווי

אבו עדיסאן

:

' עד ימי האנגלים לא היו תפוחי אדמה  ,לא היו עגבניות  ,לא מלפפונים וגם לא

ממתקים '  .הפירות הראשונים שהופיעו בשוקי באר  -שבע היו שקמים  ,שהובאו מג ' באליה  ,דבלים
ותמרים יבשים  .הבדווי קנה תחילה רק חופן או שניים מפירות אלה  ,להציגם לבני ביתו כקוריוז .
לתשומת לב מידית זכו במאהלים פיסות הסבון הגדולות ושאר מוצרי סדקית .
חפצי הצריכה של הבדווי התגוונו עם הגידול בהכנסותיו ועם ירידת מחירם בשוקי העיר  .כאשר

באו האנגלים  ,מעידים הבדווים  ,היו רוכבים העירה לקנות  ' :ווקיתן קהוא

 ,גוץ רטל עג ' וה וסוככר ,

ואס  -סוככר כאן מחאג ' ן ' ( ' שתי אוקיות הקפה  ,חצי רוטל חלת תמרים וסוכר

;

והסוכר היה נמכר

בגושים ' )  .יש שהוסיפו לרשימת המזון גם אורז וחלקום ( ממתק )  .בהדרגה  ,באמצעות השוק  ,התגוון
גם לבוש הבדווים ; פרטי הלבשה שהשוק הצמיח להם ביקוש היו השמלה הארוכה ( אל  -כבר ) וכיסוי

הראש ( מנדיל או

כפייה ) ,

שלמעשה התקבלו אז כחלק מהאופנה  .היו זקנים שנזכרו בשוק לכלי

עבודה הכרחיים שקנו בו  ,בעיקר כלי עץ כמו קלשונים  ,מחרשות ומזרי גרעינים ( לניפוי וזרייה
לאחר

הדיש )

וכלי מתכת כמו מספריים לגזיזת הצאן  ,להבי

מחרשות  ,שבריות  ,פרזול לעגלות ,

יתדות לאוהלים וכיוצא באלה  .היו שמנו בפרט כלי בישול  ,ובהם סירים  ,קומקומים  ,מחבתות  ,כלי

נחושת להכנת קפה שיובאו מדמשק ( שאמייאת ) או מכויית ( כויתייאת ) והג ' רון ( עלי ומכתש מעץ
אלון  ,בוטום )

א

שהובא מכרך שבירדן

וכו ' .

מצרך נוסף שהשוק המתהווה עודד את הפלאחים שבין הבדווים לסחור בו היה עץ הסקה

לענפים שנאספו מוואדיות או נכרתו בשיפולי הר חברון נמצאו עתה קונים  .העד ' בה ( זוגן

הסלח ( שיטה ) והרתם

( רותם )

השיח )

זכו להתעניינות מידית  .העות ' מאנים עצמם קנו עץ להסקה ולצורן

עבודות הפיתוח  ,כגון סלילת הדרכים ומסילת הברזל

השוק הבדווי

סיכום

:

קשרים סיבתיים בפיתוח באר  -שבע

שינת העות ' מאנים בשנות הארבעים של המאה הי " ט הביאה לקץ שלטון השיח ' ים  ,ובהדרגה -

להדיפת הבדווים דרומה  .נמשך מאות שנים ערכו הבדווים את עסקות החליפין עם יושבי הקבע
במבואות הערים יפו ולוד  ,ועתה משנבצר מהם לנהוג גמלים וצאן אל ערי מרכז הארץ  ,הועתק מוקד
העסקות לנגב .

ישם

קיום מפגשי מסחר בשטחים הפתוחים נדרש קביעת מקומות ומועדים

מסוימים  .כך התמסדו ימי שוק  ,שבמהרה התארגנו במחזוריות שבועית ; יום אצל בארות באר  -שבע ,

יום במבואות עזה  ,יום בפלוג ' ה

וכו ' .

במקביל התמסדה מסורת חדשה

:

סוחרים נוסעים ורוכלים

עברו במהלך השבוע מאתר לאתר  .בבסיס העסקים היה המקנה  ,ואחר  -כך התוספו התבואות  .בטחון

הנפש והרכוש שנאכף על  -ידי העות ' מאנים אגב התבססותם בנגב אפשר זריעת שדות בדרום
ושמירתם עד קציר בלי שיהיו למרעה עדרים  .הביקוש לשעורי הנגב במבשלות הבירה באירופה
העניק ערך כלכלי לחלקות נרחבות בבקעת באר  -שבע  .שינוי זה דרבן את הבדווים להחכיר חלקות
לעיבוד  ,בתמורה לחלק מהיבול  .פלאחים מחוסרי קרקע ממצרים

( בעיקר )

ומכפרי הר

חברון ,

שחיפשו שטחי עיבוד לחכירה  ,והגיעו לבקעת באר  -שבע  ,זימנו כוח עבודה סביל ומיומן אשר נדרש
לחקלאות באזור הצחיח  .עבודת הכפיים הדרושה לחקלאות לא עוררה בעיות אצל הפלאחים בעוד
הבדווים הסתייגו מלבצעה בגלל עכבות תרבותיות  .הפלאחים המצרים  ,שבתחילה התקשו לגייס
אשראי לזריעה ולא הוכשרו לסחור ביבול השדות  ,סיגלו לעצמם עד מהרה מיומנויות אלה  .פיתוח
באר  -שבע  ,שהמסחר עמד במוקדו  ,הקל על גיוס הכספים  ,והדבר ניכר מיד בכמות ובאיכות של
היבולים  .מה שלא היה ביכולת השלטון וברצונו להקצות ליישוב הנגב  ,הושג בכוח יזמות
האוכלוסייה ותושביה .
להתבססות הפלחה החרבה כענף חשוב לצד גידול המקנה הבזה השפעה גם על הרכב העדר

הבדווי ; מגידול הגמלים ועזים עברו לגידול כבשים בעיקר  .כניסת הכבש למשק הבדווי הושפעה
מפיצוח החקלאות האקסטנסיוויוז בבקעת באר  -שבע  .הכבש מפונק יחסית לעז ומתאים יותר
למשק החקלאי המעורב ולמרעה קבוע  .עם זאת הוא ערב יותר לחכם של הצרכנים אניני הטעם ,
שעמם נמנו אנשי יישובי הקבע  ,ומחירו גבוה ממחיר העז  .עם הגידול באמצעי התשלום הואץ
המעבר מעסקות חליפין

) ( barter

לעסקות כספיות  .עם העלייה בהכנסה הפנויה גדל גם היצע

הסחורה לקניין הבדווי  .רוכלים מערי מרכז הארץ הסיעו סחורה לנגב וכך הביאו לשינוי אופנת
הלבוש והרגלי התזונה של הבדווים  .שיפור רמת החיים ניכר תחילה אצל משפחות

השיח ' ים .

תאבונן למזומנים ולחפצי צריכה התבטא בהרחבת עסקות קרקע  .מעמדן המיוחד בזיקה לשטחי

הרעייה ( המשותפים לכל בני

חלקות

השבט )

סייע להתפתחות סידורים חוזיים למכירה ולהחכרה של

לפלאחים .

עבודתנו מלמדת על היווצרות התנאים לשיקום באר  -שבע לאחר אלף ומאתיים שנות

חורבן .

אין לכחד כי חלק השלטון העות ' מאני בחידוש חיי העיר היה מכריע  ,אבל ביכולתנו לקבוע כי
בהגיעם לנגב כבר שימש אתר הבארות מוקד לעסקות והתקיים בו שוק ער  .יתר על כן  ,עדויות
בעל  -פה שהעלינו משיחות עם זקני האוכלוסייה הבדווית מורות כי רצון התורכים להיות צד

בעסקות על  -ידי גביית מסים  ,היה שיקול מדריך בהחלטתם להקים את מנהלותיהם דווקא בבאר -

שבע .
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ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל בשנת

1920

חיים גולן

' כעת כשהמלחמה נסתיימה  ,והכל יתחיל
להשתנות

ומהר  .ולאחר התורכים אפשר יהיה

לעשות דברים ' .
ס ' יזהר  ,מקדמות  ,עמ ' 50

הניערג ' החלוץ '
' החלוץ '  ,התנועה להכשרת הנוער היהודי כגולה לחיי עבודה והתיישבות בארץ

כארצות  -הברית וברוסיה בשנת  . 1915התארגנות מקיפה של
. 1918 - 1917

 ישראל  ,הוקמה בעמוד ממולחוצבים

' החלוץ ' ברוסיה נערכה בשנים

יוסף טרומפלדור ואליהו מונצ ' יק  -מרגלית  ,מאנשי העלייה השנייה שחזרו מהארץ

לרוסיה  ,כל אחד בנסיבות המיוחדות לו  ,הקימו סניפים וכינסו מועצות לשם התוויית דרכה של
התנועה  .בינואר
טרומפלדור ,

1918

נערכה ועידת ' החלוץ ' בחרקוב וכעבור שנה הוועידה כפטרוגרד .

ששב לרוסיה לאחר קרבות גליפולי במלחמת  -העולם הראשונה  ,פעל בארגון

' החלוץ ' בפטרוגרד וסייע בארגון סניפים בערים אחרות בעזרתה של קבוצת פעילים צעירים  .ועידת
היסוד של ' החלוץ ' נערכה בפטרוגרד בינואר

, 1919

וכאותם הימים הוקמו חוות הכשרה לצעירים

הרבים שביקשו לעלות לארץ  -ישראל  .בשלהי מלחמת  -העולם הראשונה קמו ארגוני ' החלוץ '

בארצות מזרח  -אירופה  ,ואלו יסדו בוורשה בספטמבר

1919

את הוועד הפועל הזמני של ' החלוץ '

שנועד להיות המרכז המייצג והמדריך של ארגונים אלה באירופה  .מלכתחילה היה ברור

שמשימותיו של ' החלוץ ' מרוכזות בפעילותו המגוונת בארצות הגולה  ,כגון  :הדרכה רעיונית ארץ -

ישראלית  ,לימוד

עברית  ,הכשרה מקצועית מותאמת

לצורכי הארץ ופילוס דרכים לעליית חבריו

לארץ  .העולים יוצאי ' החלוץ ' נועדו להצטרף כיחידים או בקבוצות לציבור העובדים הקיים  ,ובכך

הסתיים תפקידה של תנועתם  -הורתם לגביהם  .אולם היו שטענו שגם בארץ יש לייסד את תנועת
-

' החלוץ ' שתסייע לקליטתם של העולים החדשים כמשך תקופה
ישראלית צריכה להיות
הועלתה בראשית
דחה אותה

, 1920

כפופה ,

בדומה לתנועות

ארציות

קצובה  ,וסברו שהתנועה הארץ

אחרות ,

למרכז שבוורשה  .הצעה זו

בימי פעילותו של טרומפלדור כשליחה של ועידת

' החלוץ ' ברוסיה  ,אך הוא

עקרונית  .חבריו ממשיכי פעילותו של טרומפלדור התנגדו אף הם לייסוד תנועת

' החלוץ '

בארץ והעדיפו לייסד את הוועד הזמני של ' החלוץ ' בארץ  -ישראל ; תפקידיו של הוועד הלכו והתרבו
במשך עשרת חודשי קיומו  .גם שמו הרשמי של הוועד והרכבו שונו במשך חודשים אלה עם הגידול
בהיקף העלייה מרוסיה ומארצות מזרח  -אירופה  .יוזמי הוועד ופעיליו  ,אנשי העלייה

השלישית ,

~ וש

:

קבוצת

נאבקו על מעמדו הציבורי  ,והם גם פירקוהו כאשר יעדי הקמתו הושגו  .פעילותו של הוועד נתקלה
מראשיתו באי  -הבנה ואף בהתנגדות מצדם של אישי העלייה השנייה  ,שהזהירו
מפני תביעותיהם

' החלוץ '  ,סובאלק
( 9ו9ו )

מרחיקות הלכת של הצעירים שמקרוב באו  .הוותיקים ניסו אמנם לקרב את הצעירים  ,אך היו
חשדנים כלפי הלהט והמרץ שאפיינו את פעילותם ולא נתנו אמון בכושר התמדתם  .מנין שאבו
הפעילים בקרב צעירים אלה את בטחונם בצדקת מאבקם ומה תרמו למהלך האירועים שעיצבו את
דמותו והווייתו של ציבור העובדים בראשית העלייה השלישית

?

על שאלות אלו ואחרות ננסה

להשיב במאמר זה .

ועידות
שנת תר " ף

( ) 1920

התברכה בוועידות ובכנסים בארץ ומחוצה לה  ,שהתמקדו בבעיות יישוב הארץ

ועיצוב דמותה העתידה של ההתיישבות החקלאית  ,הקבוצתית והקואופרטיווית  ,וכן בקליטת אלפי
העולים החדשים  .פראג  ,לונדון ווינה היו תחנות חשובות בעיצוב הדרכים לפתרון בעיות העלייה ,

הקליטה  ,העבודה וההתיישבות בארץ בשנים . 1920 - 1919

!

דרכי הטיפול בבעיות אלו נגזרו גם

מהיחסים בין מפלגות העלייה השנייה בארץ  ,הפועל הצעיר ואחדות העבודה  ,ומן היחסים בינן לבין

העולים החדשים  .המפלגות נאבקו על צירופם של העולים החדשים אליהן בדרכים ובאמצעים
68

שהדהימו את צעירי העלייה השלישית  .רבים מבין אלה שהיו מאורגנים בקבוצות עלייה נמנעו
1

' הועידה העולמית

של " הפועל הצעיר " ו " צעירי צירן " בפרג '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

, 27

א

ביבא-

( 20

פרוינדליך וג ' יוגב ( עורכים )  ,הפרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני  , 1929 - 1919א  ,תל אביב
ב' מאיר  ' ,מועידת פועלי ציון בוינה '  ,קונטרס  ,מט  ,נ ,נא ( ו  ,י " ג  ,י " ס באלול תר " ף ) .
-

באפריל

; ) 1920

"

 , 1975עמ ' ; 105 - 1

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל
מלהצטרף

אל מפלגות אלו  ,אף  -על  -פי שהיו תלויים בהן בהתארגנותם הראשונית ובהשגת עבודה

בבואם לארץ  .העולים יוצאי התנועות צעירי ציון והשומר הצעיר קיימו מערכת קשרים בינם לבין
עצמם כדי להקל על היקלטותם בחברה ובעבודה

בארץ .

בעיות הקליטה וההתיישבות ודרכי התארגנותו של ציבור העובדים הגדל נדונו בארבעה כנסים
שנערכו בארץ באותה שנה ובראשית תרפ " א

:

ועידת אחדות העבודה בכינרת בו '  -ט ' בסיוון  ,מועצת

הקבוצות החקלאיות בטירה בכ " כ באלול  ,ועידת החלוצים על הכרמל בז '  -ח ' בתשרי וועידת הפועל

הצעיר במקווה ישראל בג '  -ו ' בחשוון תרפ " א  .על כנסי הוותיקים

בכינרת  ,בטירה ובמקווה

ישראל

דווח בבטאוני המפלגות  ' -הפועל הצעיר ' של מפלגה זו ו ' קונטרס ' של אחדות העבודה  .הנהגות
המפלגות דאגו שדבר כנסים אלה יגיע לידיעת הציבור ומוסדותיו בארץ ובגולה  ,והיקף הדיווח
בעיתוניהם ביטא את חשיבותם של הכנסים

המדווחים  .עורכי היומון

' הארץ ' החשיבו אף הם את

ועידת הפועל הצעיר במקווה ישראל ודיווחו על כל מהלכה ודיוניה  ,והיפוכו של דבר

ב ' קונטרס ' .

2

בטאוני המפלגות פרסמו אמנם את ההודעות של ועד ' החלוץ ' לקראת ועידת החלוצים על הכרמל
ואת החלטותיה  ,אולם אף לא מלה על דיוניה של הוועידה  .לעומתם היה ' הארץ ' נדיב יותר בדווחו
על התכונה ערב הוועידה ועל מהלכה ונעילתה .

לוועידה

זו  ,אחדים

3

העלייה השנייה ידעו על ההכנות

במפלגות

מפעיליהן המרכזיים נכחו בה וחלקם אף השתתף בדיוניה  .התעלמותן של

המפלגות הוותיקות בפרסומיהן מוועידת החלוצים מעידה על הניכור ששרר בינן לבין מחנה
החלוצים  .ועד ' החלוץ ' וועידת החלוצים על הכרמל חתרו לאחד את ציבור הפועלים בהסתדרות
כללית אחת על כך נערך המאבק הממושך בין העולים החדשים לבין הממסד המפלגתי
וראשון התובעים

הוותיק ,

לקיים איחוד זה לאלתר היה טרומפלדור .

ובני טרוממלדור  -שליחות שנקטעה
בשנים  1920 - 1919התחוללו עימותים אידיאיים בקרב מפלגות הפועלים הציוניות  -הסוציאליסטיות
בתפוצות ואלה הובילו להתפלגויות מכאן ולהתלכדויות אידיאיות וארגוניות חדשות מכאן  .בימי
המהפכה ברוסיה והרדיקליזציה בתנועת הפועלים הכללית באירופה התפלגו אחדות ממפלגות
פועלי ציון ובאחרות הוקמו קבוצות שמאל  .מהלכים אלו הסתיימו בפילוגה של התנועה העולמית

פועלי ציון בקיץ  . 1920לעומת זאת נרקמה בגולה ובארץ התלכדות אידיאית ופוליטית חדשה -
בארץ נוסדה אחדות העבודה ומפלגת הפועל הצעיר ייסדה את ההתאחדות העולמית של הפועל
הצעיר וצעירי ציון בוועידתן של שתי המפלגות בפראג במארס

. 1920

באותן השנים עוצבו בארצות

מזרח  -אירופה ארגונים מפלגתיים ותנועתיים חדשים שבהם היו שותפים מאות רבות של בני הדור
הצעיר .
ברוסיה ובפולין התגבשה וגדלה תנועת צעירי

ציון  ,ותנועת ' החלוץ ' שבארצות

מזרח  -אירופה

ליכדה רבים בעשרות סניפיה והכשירם לעלייה לארץ  -ישראל  .בתנועת הנוער השומר הצעיר

2

' ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

שם  ,מר

(ט "ו

באב

תר " ף ) ;

תר " ף ) ;

אלף  ' ,מועידת " אחדות העבודה " '  ,הארץ ,

' הועידה הראשונה של אחדות העבודה ' ,
17

ביוני

; 1920

פרוטוקול ועידת הפועל

הצעיר במקוה ישראל  ,אה " ע  , 402 /4 ,תיק  ' . 14ועידת " הפועל הצעיר " במקוה ישראל '  ,הארץ ,

. 1920
3

' ועידת " החלוץ " על הכרמל '  ,הארץ ,

 30בספטמבר

. 1920

25 - 24

באוקטובר

קלו)

יצחק קנבסקי

( ) 1916

בפולין  ,בגליציה ובווינה בגר דור שאימץ לעצמו את מצוות העלייה לארץ קהמשך מחייב לשנות
חינוכו בקני התנועה  .בשנת

1919

עלו הראשונים מבין הצעירים הללו  ,כיחידים ובקבוצות  ,ופתחו

את גלי העלייה השלישית .
יוסף טרומפלדור  ,איש העלייה השנייה  ,החל לפעול לליכודה הארגוני והאידיאי של תנועת
' החלוץ ' ברוסיה  .את השקפותיו על תפקידי ' החלוץ ' פרסם בשנת

1918

בקונטרס ' החלוץ  ,מהותו

ותעודתו ' והרצה על כך בוועידת ' החלוץ ' שנערכה בפטרוגרד בינואר  . 1919ועידה זו בחרה בו
כשליחה הראשון

לארץ  -ישראל  ,והוא

הגיע ארצה באוקטובר  . 1919טרומפלדור נשא אתו בבואו

לארץ את מצוקותיה של יהדות רוסיה ואת התסיסה האידיאית הציונית והסוציאליסטית של רבים
מבין צעירי יהדות זו  4 .לאחר זמן הצטרפו אליו השליחים הנוספים של ועידת ' החלוץ ' ברוסיה יצחק

קנבסקי  -קנב ויהודה קופלביץ  -אלמוג  ,ויחדיו פעלו כמשלחת תנועה זו .

5

טרומפלדור נטל על עצמו משימה כפולה  :לפעול לעלייתם של חבריו וחניכיו ב ' החלוץ ' ולסייע
בקליטתם בארץ  ,ויחד עם זאת להקנות לציבור הוותיק והחדש בארץ מהערכים האידיאיים שאימצו

לעצמם חברי ' החלוץ ' הרוסי בשנים  . 1919 - 1917לנוכח הפילוג הפוליטי שמצא בקרב ציבור
הפועלים הוותיק בארץ והמתח שבין תומכי הפועל הצעיר לבין אלה של אחדות העבודה הסיק
70

טרומפלדור שהצלתם של יהודי רוסיה על  -ידי עלייתם וקליטתם בארץ תצלח רק אם יתקיים
תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '

4

ל " א שריד  ' ,מהו החלוץ '  ,החלוץ ותנועות הנוער בפולין

5

י ' קופלב " ן  ' ,ליום מלאת שנה לקיומו של הגדוד '  ,קונטרס  ,צז ( ה ' בתשרי

קושטא '  ,מאסף לתנועת ' החלרן '  ,ורשה

 , 1930עמ '

, 1939 - 1917

. 45 - 43

תרפ " ב ) ;

איחוד ,

. 48 - 41

י ' קנבסקי  ' ,מקרים דרך

בתעודות ובעיתונים נרשם גם השם

קניבסקי .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

ולו גם מוגבל במטרותיו  ,של ציבור הפועלים  .הוא עמד בקשרים עם חברי ' החלוץ ' מרוסיה

שהתרכזו בקושטא  ,שיתפם במאמציו להעלותם אך הזהיר אותם מפני היריבות הבין  -מפלגתית
בארץ

:

' רצוי מאד  ,שחברינו בבואם הנה לא יכניסו את עצמם במלחמה הנטושה בין " אחדות

העבודה " ו " הפועל הצעיר "

.

 . .אני משתדל בכל כוחי לקרב את הלבבות ולהשכין שלום בין

המפלגות ולפי שעה אין שלום במחננו ' .

6

בגלל החשיבות הרבה שייחס טרומפלדור לפעולתו לקירוב הלבבות בין המחנות דחה את החלטת
הוועד הפועל הזמני של ' החלוץ ' בוורשה

מה 8 -

בנובמבר

1919

' לגשת מיד ליצירת " משרד החלוץ "

בארץ ישראל  . . .כי נחוץ קודם כל לאגד להסתדרות מוצקה את החלוצים הנמצאים כבר בארץ
ישראל  ,כדי שהחלוצים החדשים ימצאו את סביבתם  ,וכדי שלדרישותינו יהיה יותר תוקף ועוז ' .

קופלביץ ידע על עמדתו זו של טרומפלדור

:

7

' אוסיה [ טרומפלדור ] נסע לחיפה ולתל אביב  ,לעבוד

בשאלת האיחוד ויצירת הסתדרות מאוחדת  .הוא ראה בפעולה זו תפקיד עיקרי  . . .בבואו לארץ לא

נתן ידו לשום פעולה ורק את מטרת האיחוד שיווה לנגד עיניו ' .

8

לפני פרסום קריאתו הפומבית לציבור דן טרומפלדור על הצעותיו לאיחוד עם נציגי שתי
המפלגות בנפרד ובפגישות משותפות  ' .שתי ישיבות היו לנו עם חברי הפועל הצעיר בנוכחותו
ובהשתתפותו של החבר טרומפלדור ' מסר ' קונטרס '  9 .על יחסן המוצהר של המפלגות להצעותיו של
טרומפלדור ניתן ללמוד מתשובותיהן שהתפרסמו בסמוך לפרסום קריאתו  ,במחצית השנייה של

דצמבר 0 . 1919י אמנם התייחסותן הבסיסית הוצגה כבר בשיחות המקדימות עם טרומפלדור  .מפלגת
הפועל הצעיר קיבלה בעקרון את הצעותיו  ' :הצעתו זו של טרומפלדור התפרסמה בדפוס אחרי משא
ומתן עם חברינו
באי  -כוחנו '  .ח

;

אם לא כל הפרטים  ,הנה על כל פנים ההנחות העיקריות שבדבריו הוצעו על ידי

נציגי אחדות העבודה יצחק טבנקין  ,שמואל יבנאלי ובן  -ציון ישראלי דחו בתוקף את

הצעותיו של טרומפלדור בפגישתם בראשית נובמבר  . 1919יצחק טבנקין
להראות שאחדות העבודה אינה מפלגה אלא הסתדרות ' וכי על יוצאי

' ראש המדברים  ,התאמץ

' החלוץ ' הבלחי מפלגתיים

להצטרף אליה  .המשתתפים האחרים בפגישה זו חששו שיוצאי ' החלוץ ' ' יתבדלו ' לאחר שתתקבל
הצעת טרומפלדור ו ' יתחלקו בין המפלגות השונות '  .ובאירוניה כואבת סיכם המדווח על פגישה זו
' טרומפלדור אמנם דרש " דבר קטן "  ,להתאחד עם הפועל הצעיר ' .

:

]2

נוכח התנגדותה הבוטה של אחדות העבודה והסכמתה המסויגת של הפועל הצעיר להצעותיו

הסיק טרומפלדור שיש לכנס ' ועידת  -חלוצים לאחר שיתברר יחסן של המפלגות ליצירת מוסדות
משותפים

;

ועידה זו היתה מביעה את נקודת השקפתה של הסתדרות " החלוץ " על דרכינו לגבי

עמדתן של המפלגות בארץ ישראל ' .

3ן

ועידה זו נועדה להציג בציבור את דעתם של יוצאי ' החלוץ '

שעלו ארצה והעומדים לעלות ולהשפיע על עמדות המפלגות בשאלת האיחוד המוצע  .באותה

6

7
8

מ ' פוזננסקי ( עורך )  ,מחיי יוסף טרומפלדור  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ ' . 317
הוועד הפועל הזמני  ' ,מתוך מכתב '  ,קונטרס  ,כס ( כ " ב כאדר תר " ף ) .
אלמוג ,

1

-

זו הראשונה משלוש מחברות הזכרונות והרשימות של יהודה קופלב " ן  -אלמוג  ,אה " ע

9

' להצעתו של החבר טרומפלדור '  ,קונטרס  ,יט ( ח ' בטבת

10

י ' טרומפלדור  ' ,לפועלי ארץ ישראל '  ,שם

;

תר " ף ) .

הפועל הצעיר  ,יג ,

19 ( 10

בדצמבר

11

12

א " ש ולדשטיין אל ר ' ינאית ,

2

בנובמבר

. 266 - 264
פוזננסקי ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

. 319 - 318

, 1919

בתוך

:

. 401 /4
ן

הוועד המרכזי  ' ,לכבוד הועד הפועל של " אחדות העבודה " '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

13

עת ,

נ ' רוגל  ,תל חי

:

. ) 1919
23 ( 14

בינואר

. ) 1920

חזית ללא עורף  ,תל  -אביב  , 1979עמ '

~

חיים גולן
ראשית דצמבר  , 1919כתב טרומפלדור לסניף ' החלוץ ' בקושטא  ' :ההתאמצויות להשלים בין
המפלגות נותנות כעין תקוה לתוצאות חיוביות  ,אך דבר ברור ומוחלט

אין עדיין ' .

4ן

אולם המפלגות

לא שינו את עמדתן ובאמצע דצמבר פרסם טרומפלדור את הצעותיו כפנייה אישית אל כל

הציבור ,

כשהן מעוגנות בהערכתו על מצבם של יהודי רוסיה ועל יחסי המפלגות בארץ  -ישראל  .בפתיח
להצעותיו הוא כתב ' עתה אין כל דבר משותף למפלגות  . . .עכשיו אין אחד יכול לדבר אל השני בלי
חריקת שיניים '  .הוא תבע הקמת מסגרת מאוחדת שתפעל ולו רק לשם קליטת אלפי עולים הואיל

ו ' היהדות עומדת לפני מאורעות חשובים מאד  .בחודשים או בשנים הבאות יחתך הגורל להיות או

לחדול לעם ישראל בארץ ישראל והמנהיגים אינם מוכנים לעבודה הגדולה  ,אין להם תכנית '  .הוא
פנה אל הנהגות המפלגות

:

' התאמצו נא לצאת מתוך מעגל המפלגתיות . .

 .בשביל העבודה

המשותפת '  .הוא הציע למפלגות היריבות תכנית מינימום  ,תוך שהוא מקבל על עצמו ' להשתחרר
מהשקפותי הפרטיות למען אוכל לגשת באופן יותר רחב ואוביקטיבי אל השאלה '  ,משום שסבר

שהאיחוד המוצע על  -ידו חייב להקדים כל נסיון לעיצוב אידיאי וחברתי חדש של הציבור בארץ  .עם
זאת אנשי המפלגות היריבות הכירו כמובן את השקפותיו של טרומפלדור הן מהרצאתו בוועידת
הייסוד של ' החלוץ ' בפטרוגרד בינואר

1919

והן מהשיחות איתו 5 .י

תכנית האיחוד של טרומפלדור היתה זהירה ומדורגת ובמרכזה כינון מועצה בלתי מפלגתית

שציריה ייבחרו בבחירות יחסיות מבין המועמדים שיוצגו על  -ידי המפלגות והאגודות

האחרות .

המועצה הבלחי מפלגתית תקים מוסדות משותפים לעזרה הדדית ולקליטה ראשונית של העולים

לשכת

עבודה ,

לשכת

מודיעין ,

קופת חולים  ,בתים למהגרים ,

בתי  -אוכל ,

:

בתי  -ספר ערב וקופת

הלוואה  ,ולא תתערב בפעולות האחרות של המפלגות  .שיתוף הפעולה המוגדר בין המפלגות ישים
קץ לתחרות על ' חטיפת ' העולים מיד עם בואם  .האגודות המקצועיות המפלגתיות היו מקור כוחן

הציבורי  ,ולכן הסכים טרומפלדור שלצדן יקימו אגודות מקצועיות בלתי מפלגתיות בהסכמת שתי
המפלגות והן תתאחדנה אחר כך לאגודת האגודות הבלתי מפלגתיות  .טרומפלדור תבע ' הסכמה

מוחלטה לתוכניתו הפשוטה ובת הקיימא '  ,שתסייע לקליטתם של ' היהודים הרוסים העומדים על

מפתן הארץ ומתחננים לתת להם להכנס '  .לשם ביצוע תכניתו סבר כי יש לערוך ועידה ולאחריה
לקיים בחירות למועצה .

6ן

בבטאוני המפלגות פורסמו פנייתו של טרומפלדור ותגובה לתוכנה  .בהפועל הצעיר נכתב

:

אנחנו מאמינים כי יש צורך באיחוד הפעולה של שתי המפלגות במקום שהוא אפשרי  ,כי
יש הכרח ביצירת שטח ניטרלי שבו ימצאו להם האינטרסים החיוניים של העובדים את
ההגנה המשותפת

 . . .הרי בכל אופן אפשרי הדבר בצורה חלקית  . . .ובאותו הרגע שבעלי

' אחדות העבודה ' יחדלו להכריז על מפלגתם  ,כבאת הכוח היחידה של פועלי ארץ ישראל
ויחדלו לדבר בשם הפועלים

[ ההדגשה במקור  ,ח " ג ]  ,בה " א הידיעה  ,יעשה הצעד

הראשון ליצירת הבסיס לעבודה משותפת 7 .י

72

. 320

14

שם  ,עמ '

15

שריד ( לעיל  ,הערה  . ) 4ראה גם
 , 1991עמ '

:

ח ' גולן ( עורך )  ,הסולל

:

כלי מבטא לפועלי העבודות הציבוריות  ,יד טכנקין

. 15 - 14

לעיל  ,הערה . 10

16

ראה

17

י ' סוקר [ יצחק לופבן ]  ' ,לשתוף הפעולה '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

19 ( 10

בדצמבר

. ) 1919

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

3ם תשובתה של אחדות העבודה היתה מסויגת

:

אנו מקבלים אותה  . . .עד כמה שהדבר תלוי בקבלתנו  . . .אנו לא נסכים לשום צורה אשר
תזייף את האיחוד  ,אשר לא תמסור את הנהלת הענינים לידי נבחרי העובדים כי אם תחלק
את השלטון בעובדים על פי הסכמת המפלגות  . . .לא נסכים להחליף מוסדות פועלים
בסורוגטים  ,ארגון

פועלים בלתי מפלגתי  ,בסידור ענינים בין מפלגתי  ,ובחירת העובדים

במינוי של ועדי המפלגות .
הערת אגב משמעותית מצויה בתגובת אחדות העבודה המתייחסת אל הפועל הצעיר

' איננו מטפלים

:

בשאר ספרות  -הפולמוס היורדת עלינו בשפע  . . .פניה מועדות מערבה  ,אל מול פני הועידה של
צעירי ציון [ ועידת

יוסף חיים

התניה

פראג ]

ברנר  ,שלא

פן יתור חס ולשלום לבם אחרי דברי אחדות העבודה ' .

8ן

השתייך לאף אחת משתי המפלגות  ,חייב את תכניתו של טרומפלדור ללא

:

אחים ,

אל נתפוס מרובה בפעם אחת ן  . . .קודם

העבודה מיד [ ההדגשה במקור ,

ח " ג] . .

כל  ,לשם העבודה היום  -יומית  ,לשם

 .דרושים מוסדות משותפים

;

היינו  ,איחוד

הפעולה בגבולות ידועים  . . .ולפי שעה תקובל למצער  ,בלי כל דיחוי הצעתו של י  .ט - .

יתחילו האנשים

להפגש ,

לעבוד

ביחד ,

לבלי להביט איש על רעהו כעל מתחרים

' נוראים ' 9 .י
ואכן שתי המפלגות התחרו ביניהן ופניהן היו מועדות מערבה
ציון ובסניפי

' החלוץ ' ,

ומזרחה  ,אל

החברים במפלגת צעירי

העתודה הגדולה הצפויה להן  .אחדות העבודה לא החשיבה כביכול את

ספרות הפולמוס של יריביה  ,אך חרדה ממיעוט השפעתה בקרב ארגוני הצעירים באירופה המזרחית
והמערבית והיתה דרוכה לתוצאותיה של הוועידה העולמית של הפועל הצעיר בפראג  .בינואר

1920

היתה להפועל הצעיר אחיזה איתנה בקרב הצעירים העולים והנכונים לעלות  ,הודות לפעולת
שליחיה בוועדי העלייה שהוקמו ביוזמתה במזרח אירופה ובווינה  ,עיר המעבר לרבים בדרך לארץ .
יהודה צבי החל לפעול בפברואר

1920

ב ' החלוץ ' בווינה ולאחר מכן גם בערי גליציה ופולין .

ביוזמתו הוקמו ועדי עלייה בגרמניה  ,בצ ' כוסלובקיה  ,בשלזיה  ,בפולין  ,בגליציה  ,בליטא  ,בלטביה ,
ברוסיה הלבנה  ,בווהלין ובפודוליה ובהם נטלו חלק נציגים של ' החלוץ ' והשומר הצעיר .
משרדנו הראשי בווינה קיבל עליו לסדר את כל החלוצים  ,הפונים אלינו בימי שהותם
בווינה  ,לסייע ולהקל את סיפוק הצרכים הרשמיים והחומריים  . . .ולארגן את הטרנספורט
של החלוצים בצאתם מכאן  . . .את עבודתנו  . . .משלימים חברינו בארץ  . . .ועליה זו
צריכה להיות מאורגנת ומתאימה לשעה הנוכחית הקשה ' . . .
ארגונה והתאמתה של עלייה זו נועדו לחזק את מעמדו של הפועל הצעיר כארץ .

20

מעמדה העדיף של הפועל הצעיר בתחרות זו לא נעלם מעיניהם של אנשי אחדות העבודה

:

' בלי

פרסום השתתפנו בהכנסת חלוצים לארץ  .איני יודע אם באותה המידה כמו הפועל הצעיר  -אך

השתתפנו '  .ולימים אמר ברל כצנלסון  ' :חייבים לומר  ,למען האמת

ההיסטורית  ,שזכות ההתמסרות
73

18
19

20

ראה לעיל  ,הערה

.9

יח " ב  ' ,שתוף פעולה '  ,האדמה  ,א  ,ה ( תר " ף )  ,עמ '

' צבי יהודה
בנובמבר

כוינה ' ,

. ) 1920

העבודה  ,ג

ו

1191%ן

. 615 - 614

משרד העליה הראשי

;

' בתנועה ובמפלגה '  ,הפועל הצעיר  ,יד 4 ( 5 ,

חיים גולן
לענייני עליה היתה זכותו של הפועל הצעיר  . . .הוא גילה יותר הבנה להכרח של עליה מהירה יותר
מאשר

אחרים '  .יי

הדיון על שיגור שליחים לשם ארגון העלייה לארץ נערך בורעד הפועל של אחדות העבודה
במארס

. 1920

ברל כצנלסון אמר בדיון זה

:

ב 13 -

' העבודה העיקרית  ,הכנסת עולים  ,שבה תלויה הצלחת

כל עבודתנו  ,חסרה כמעט לגמרי '  .יש לשלוח כמה אנשים ' שיבחרו את האלמנטים הכי טובים

ומתאימים לעלייה מבין העובדים '  .ובן  -גוריון הוסיף כי ' האנשים שיישלחו לחוץ לארץ לא יוכלו

לעסוק רק בבחירת עולים  ,אלא יהיו מוכרחים לעסוק גם בבירור שאיפות אחדות העבודה '  .שניהם
הדגישו אפוא כי השליחות נועדה לבחירת העולים ה ' מתאימים ' וכן נודע לה תפקיד פוליטי -
אידאולוגי  .בדיון זה אושרו נטע גולדברג  -הרפז ושמואל הפטר כשליחים לפולין אך הם הגיעו לשם
רק כעבור שלושה  -ארבעה חודשים

.ע

פעילותם של שליחי הפועל הצעיר בוועדי העלייה ובוועד הפועל של
את תשובת מרכז מפלגה זו לתכניתו של טרומפלדור מדצמבר

. 1919

' החלוץ ' בוורשה

הכתיבה

המרכז בטח בצעירים הרבים

שעברו את ועדי העלייה בגולה והושפעו מפעילות שליחיו  .בתחושה שגבר כוחו הציבורי בארץ

ובגולה הכין הפועל הצעיר  ,מראשית
בחודש מארס .

, 1920

את ועידת האיחוד עם צעירי ציון שהתכנסה בפראג

23

שונה היה מצבה של אחדות העבודה  .מראשית

1920

היא התחבטה בבעיות קיומיות  ,וביניהן

מרכזיות לדיוננו  -הקשרים עם צעירי ציון במזרח  -אירופה  ,אישוש שלימותה של הברית העולמית
פועלי ציון והבטחת השפעתה ומעמדה של אחדות העבודה בברית זו  .אחדות העבודה התקבלה
לברית זו במועצת פועלי ציון בשטוקהולם בספטמבר

. 1919

אך נציגיה שם שמעו את התנגדותם של

דוברי השמאל שבתנועה זו לעיקריה האידאולוגיים ולפועלה של אחדות העבודה  .ברל

כצנלסון ,

שהשתתף במועצת שטוקהולם  ,נוכח לדעת עד כמה אחדות העבודה היא נטע זר בתוך תנועת פועלי
ציון המסורתית  .הוא ראה במפלגות אחדות שבברית הקיימת בעלי ברית אידאיים שבעזרתם ניתן
לקיים קשרים עם חלקי ציבור גדולים בגולה אך השליך את יהבו על החברים בצעירי ציון  .בסוקרו
את מועצת שטוקהולם אמר

:

' אני מאמין באיחוד של פועלי ציון וצעירי ציון  .אם זה יצא לפועל

יהיה זה הכוח הכי רענן והכי פורה שהשפעתו תהיה על כל העם העברי  .זוהי הכרתי  .מתי זה יצא
לפועל איני יכול לראות מראש  ,אחדות העבודה צריכה להתאמץ ולעבוד לשם זה ' .

24

בעת הדיונים על תכנית האיחוד של טררמ  ! :לדור נמצאו אפוא שתי המפלגות בתנאים מקוטבים .
בהפועל הצעיר היתה התפעמות לקראת ייסוד ההתאחדות העולמית הצפויה  ,ואילו אחדות העבודה
נאבקה בניכור כלפיה מצד שותפים שונים בברית העולמית של פועלי ציון  .בתנאים אלה הוחלפו
בין

ה6-

בינואר

ל 22 -

בפברואר איגרות בין המפלגות ובהן עיקריהן לאיחוד המוצע  .בהצעת הפועל

הצעיר יש הפרדה בין הפועלים לבין הפועלים החקלאיים  .נאמר בה כי הפועלים יאורגנו ' באגודות
הפרופסיונליות הכלתי מפלגתיות ' וכן שתכונס ' ועידה של כל העובדים החקלאיים בארץ לשם

21

דברי יבנאלי בוועידת כינרת  ' ,הועידה הראשונה של אחדות העבודה '  ,קונטרס  ,מו ( ט " ו באב

תר " ף ) ;

ב ' כצנלסון ,

. 269

7,4
22

כתבים  ,יב  ,תל  -אביב תש " י  ,עמ '
ח ' גולן ( עורך )  ' ,אחדות העבודה '  :הפרוטוקולים של הוועד הפועל  ,המועצה והוועידה  ,א  ,יד טבנקין
; 45 - 44

23
24

הוועד הפועל ביפו אל משרד הברית העולמית של פועלי ציון בברלין  8 ,ביוני

' לקראת ועידתנו העולמית '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,
גולן ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 15

 9 ( 13בינואר

. ) 1920

, 1920

 , 1987עמ '

אמ " ע  ,פ . 6 /

הקמת ההסתדרות החקלאית הכלתי מפלגתית '  .אחדות העבודה הציעה ' שכל הפועלים יתאחדו יצחק קנבסקי ( ראשון
לשם צרכים משותפים ומפעלים כלליים מסוימים ' ולשם כך יש ' לקרוא לוועידה כללית של כל

פועלי ארץ ישראל ' .

25

מימע '

920

טרומפלדור הסיק שאין סיכוי להידברות בין המפלגות על הצעותיו וכי יש

להתחיל בפעילות עצמאית לשם קידום תכניתו
תנועת עובדים מיוחדת ' .

:

' אנחנו נקרא לוועידת העובדים  ,ובעצמנו ניצור

26

מראשית פברואר הוחמר מצב הבטחון בצפון הארץ  .טרומפלדור היה בין התובעים לגייס חברים
להגנת
במארס

הצפון  ,וב 25 -

, ) 1920

בפברואר נכנסו הוא וחבריו למטולה וכעבור שבוע  ,בי " א באדר תר " ף

(ה1 -

נפל בקרב ההגנה על תל  -חי .

תביעתו של טרומפלדור לאיחוד הונחלה כצוואה לרעיו  .קופלביץ רשם ביומנו

:

' עבר חודש

אחרי יום תל חי  ,ואנחנו המעטים מחבריו שהיינו בארץ  ,הנחנו יסוד לאירגון החלוצים שתפקידו
להגשים את האיחוד  .בירושלים  ,בפסח הדמים של חר " פ ישבנו  ,אני וקנבסקי והתוינו את דרך
המעשים להשגת המטרה ' .

27

באפריל

1920

הוכרז על ייסוד הוועד הזמני של ' החלוץ ' הרוסי .

אירועים שהתרחשו לאחר מכן השפיעו על מגמות פעילותם של קנבסקי  ,קופלביץ וחבריהם ,
והראשון ביניהן היה הדיון על ' החלוץ ' בוועידת פראג .

ז ' צחור  ,בדרך להנהגת היישוב  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

25

שם  ,עמ '

26

י ' קניבסקי  ' ,החלוצים וארגון הפועלים '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

27

; 184 - 180 , 41 , 38 - 37

אלמוג ( לעיל  ,הערה

. )8

75

28 ( 45

באוגוסט

. ) 1919

. 72 - 65

י

)

חיים גולן

ועידת פראג

ו ' החלוץ '

הוועידה העולמית של הפועל הצעיר וצעירי ציון שנערכה בפראג במארס

1920

החליטה על הקמת

ההתאחדות העולמית של מפלגות אלו  .מונצ ' יק  -מרגלית נמנה עם הפעילים המרכזיים של צעירי
ציון ברוסיה ועם מייסדי ' החלוץ ' שם  ,ועליו הוטל להרצות בוועידת פראג על ' פעילותנו הארץ

ישראלית בגולה  -תנועת החלוץ '  ,אולם הוא לא הגיע לוועידה .

28

בדיווח הרחב על הוועידה

בבטאון הפועל הצעיר לא הוזכר הדיון בשאלות ' החלוץ ' אם אמנם זה נערך  ,זולת ' הודעת " החלוץ "

שנמסרה על ידי באי כוח החלוץ מפולין  ,גליציה  ,ליטא  ,רוסיה הלבנה  ,גרמניה  ,צ ' כוסלובסקיה
המאוחדים כאן  . . .הרואים את הוועידה  . . .בתור צעד לאיחוד היסודות השואפים לבנין א " י על
יסוד שויון

חברתי  ,צדק

כלכלי ותרבות עברית '  .נציגים אלה הזדהו עם החלטת הוועידה ' כי בהתאם

לעיקריה צריכה הסתדרות " החלוץ " להתמזג בתוך ההתאחדות  . . .להשתתף באופן אורגני
בהתאחדות  ,להכניס את

באי כוחו למוסדותיה השונים בגולה  . . .לקבל את באי כוח ההתאחדות

לתוך מוסדותיו '  ' .החלוץ ' בגולה אמור היה להפוך אפוא חלק אורגני בהתאחדות  ,וכתנועה עצמאית
אמור היה לסייע לאיחוד מפלגות הפועלים בארץ  .החלטה זו של ועידת פראג נגדה את החלטות
ועידות ' החלוץ ' בחרקוב בינואר

הדיונים הענייניים על

1918

ובפטרוגרד בינואר

' החלוץ ' נערכו

ובמרכז הפועל הצעיר  .בדיון

מה 5 -

1919

29 .

במשרד ההתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון ביפו

ביוני

1920

פירש אהרונוביץ את החלטת ועידת פראג

:

' " החלוץ " נכנס באופן רשמי בוועידת פראג להתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון  .ועד

ההתאחדות נמצא בארץ ישראל  .יכנס בא כוח

" החלוץ " באורגן של ההתאחדות ויעבוד יחד

עמה ' .

ל[

עיקרה של הצהרה זו היא אי  -הכרה בוועד ' החלוץ ' שהוקם זה מקרוב  .פרשנותה של הנהגת הפועל

הצעיר את החלטות ועידת פראג בשאלת ' החלוץ ' העכירה את היחסים בין קנבסקי וקופלביץ  ,שליחי
' החלוץ ' הרוסי בארץ  ,לבין הפועל הצעיר  ,והחריפה את הניגודים ביניהם לבין הוועד הפועל של

' החלוץ ' בוורשה  .מחויבותם של שני אלה כלפי חבריהם ב ' החלוץ ' ברוסיה ונחישותם להיאבק על
מעמדם העצמאי והייחודי של יוצאי ' החלוץ ' בארץ אוששו את פעילותו של ועד ' החלוץ ' .

הוועד הזמני של
באפריל

1920

' החלוץ ' והמבלגות

החלו קופלביץ וקנבסקי לארגן את מאות הצעירים באי העלייה השלישית  ,וללכדם

סביב נציגות ציבורית מוכרת  .בפנייתם הראשונה לחבריהם נכתב  ' :עלינו לסיים את אשר התחיל הוא

[ טרומפלדור ]  .לשם זה יסדנו ועד זמני  . . .זמני במלוא מובן המלה הזאת  ,כי עליו להפסיק את קיומו

ברגע שיבוא האיחוד הנכסף בין מוסדות הפועלים  . . .הננו אומרים להם [ למרכזי המפלגות
ולציבור ] לעמוד בכל תוקף בעד איחוד מוסדות

28

15 Mia 1920

.

העובדים '  .י '

קופלביץ ריכז את הוועד הזמני שפעל

 ' . ' Unsere Prager Konferenz' , Die Arbeitרשימת הצירים  ,הוועידה העולמית של " הפועל

הצעיר " ו " צעירי ציון " בפראג '  ,הפועל הצעיר  ,יג  , 27 ,א (  20באפריל  ; ) 1920א ' מונצ ' יק  -מרגלית  ,מזכרונות איש
העליה השניה  ,מרחביה
29

76

' הועידה העולמית '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,
; ) 1920

30

31

[ חש " ד ] .

עמ ' . 195 - 184

שריד ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

14 ( 30

. 46 - 36

ספר הפרוטוקולים של הפועל הצעיר  ,אה " ע ,

" קופלב " ן

במאי

 ' ; ) 1920החלטות

הועידה העולמית '  ,שם ,

21 ( 32 - 31

במאי

, 402 / 4

תיק . 6

וי ' קנבסקי  ' ,אל פועלי ארץ ישראל '  ,קונטרס  ,לד ( כ " ח בניסן תר " ף )  .הוועד כונה בגלגולו הראשון

' הוועד הזמני של הסתדרות העמלים " החלוץ " '  ,מתוך הזדהות עם ה ' טרודובניקים ' הרוסים  ,הקבוצה הפוליטית
המתונה שהופיעה בראשית שנות העשרים .

ביפו  ,והדריך את ועד ' החלוץ ' בקושטא  ,שהופקד על הטיפול בעלייתם של החברים מרוסיה אשר הנחת פסים למסילת
בקושטא ובסביבתה בדרכם לארץ .
ו
עצרו
בשנת

באו לארץ

1919

1 , 806

סרפנד
צריפין )  -לוד
(הברזל

32

עולים ובשנת

: 8 , 223 -

1920

היו אמנם ביניהם גם

' שבי ציון ' ,

שנאלצו לצאת מהארץ עם פרוץ המלחמה  ,אך רובם היו צעירים עולים חדשים מארצות מזרח -

אירופה השונות .

33

מאפריל

1920

עלו מאות חברי השומר הצעיר מפולין ומגליציה ובראשם פעיליו

המרכזיים  .אלה  ,יחד עם חברי תנועתם שהקדימו לעלות  ,נועדו לכנס הראשון שלהם בבית גן ובחרו
במועצה ראשית כנציגותם בפני המפלגות וקבוצות החלוצים האחרות  .חברי המועצה הראשית
הודיעו על הצטרפותם לוועד הזמני של ' החלוץ ' ועל נכונותם לפעול בתוכו .

במאי

פסק הוועד להיות ' רוסי ' ו ' עמלני '  ,והפך לוועד זמני של ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

1920

לחברי הוועד נבהרו

הלפרין ( רוסיה

:

קנבסקי

הגדולה ) ,

( קרים ) ,

טובה חסקינה

איסר קוסובסקי

( סיביר ) ,

( פולין ) ,

32

קופלב " ן ביפו אל ועד ' החלוץ ' בקושטא  ,מאי

33

, ' 1923 - 1919

34

מנחם אלקינד

יעקב חורני  -שלייען

ועידת היסוד  :כך נוצרה ההסתדרות  ,בעריכת י ' סלוניקי  ,תל  -אביב
13 ( 43 - 42

34

אה " ע  , 261 / 4 ,תיק

, 1920

( קושטא ) ,

( גליציה )

;

אליעזר

וקופלביץ

.1

 , 1981עמ ' ; 61

ח ' ברלס  ' ,העליה בתקופת

י ' ארז ( עורך )  ,ספר העליה השלישית  ,תל  -אביב  , 1964עמ '  ; 91א " ר  ' ,העליה '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

באוגוסט

; ) 1920

' השבוע '  ,שם  ,סו ,

10 ( 15 - 14

' לחברי הסתדרות השומר הצעיר בא " י '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,
בא " "  ,קונטרס  ,מה

( ח ' באב תר " ף )  .וקופלב "ן

רשם

:

בפברואר

23 ( 40

ביולי

. ) 1922
 ' ; 1920החלטות

77
המועצה של " החלוץ "

' לתביעתנו לאיחוד נצטרפו גם שאר העולים  .מועצה

שנתקיימה בחולדה ב  8 -במאי ריכזה גם את באי כוח פולניה וגליציה והשומר הצעיר '  .ראה  :אלמוג ( לעיל  ,הערה

. )8

היים גולן

( ליטא ) .

35

הוועד המורחב פרסם תכנית מעודכנת לחידוש ההידברות בין המפלגות על האיחוד

א.

תכונס ועידה כללית של כל פועלי ארץ ישראל בשביל סידור כל הענינים המעשיים
של הפועלים בארץ ויצירת הקשרים עם

ב.

:

' החלוץ '

בגלות .

על הוועידה ליצור ברית בלתי מפלגתית של כל האגודות המקצועיות  ,עם ועד עליון
בעל כוח חוקי שיהיה בא כוח יחיד של העובדים בארץ ישראל .

ג.

ועידה זו תסדר את המוסדות  :משרד העבודה  ,קופת חולים  ,לשכה תרבותית להפצת

השפה העברית והשכלה מקצועית וחברתית  ,לשכת המהגרים הבאים לעבוד  ,בנק
פועלים  ,משביר  ,משרד טכני לקבלנות הציבוריות  ,לשכה משפטית והוצאת ספרים
מקצועית .
ד.

על חוג הפעולה והזכויות של כל המוסדות הללו תחליט הוועידה הכללית .

ה.

הבחירות לוועידה ולוועדי ההנהלה מסתדרות בזכות הפרופורציונליות למען הבטיח
באות  -כוח צודקת לכל המיעוטים .

ו.

למפלגות אסור לטפל למעשה באותן העבודות הנכנסות לחוג הענינים של המוסדות
המשותפים .

36

הסעיף בתכנית זו שהועיד לוועידה הכללית את התפקיד ליצור קשרים עם ' החלוץ ' בגלות עמד

בניגוד להחלטת ועידת פראג בדבר הזיקה האורגנית בין ' החלוץ ' לבין הפועל הצעיר  .מערכת
בטאונו סירבה לפרסם תכנית זו של ועד ' החלוץ ' בנימוק ש ' הוועד הזמני של

" החלוץ " . .

 .לא

התחשב כלל עם היחוסים והקשרים הקיימים בינינו ובין החלוץ מצד האורגני והאורגניזציוני ' .
ב-

1

37

במאי נערך במרכז הפועל הצעיר דיון על הזמנתו של ועד ' החלוץ ' ' לישיבה משותפת עם

אחדות העבודה בדבר סידור מוסדות משותפים '  ,בדיון עקרוני זה באה לביטוי התחבטות חבריו לגבי
יחסם לוועד ' החלוץ ' .
העובדה שאנשי ' החלוץ ' הזמינו את נציגי הפועל הצעיר אל בית הפועלים של ההסתדרות
החקלאית המסונפת לאחדות העבודה פגעה גם בהם  .היו בין ראשי הפועל הצעיר ששללו את עצם
זכותם של הצעירים

' להתקבל '  ,כלומר לפעול בקהילה  ,בטרם עבדו כמה

שנים בארץ  .גם אלה

שהביעו צער על הניכור בין המפלגה לבין דובריהם של הצעירים דחו את הצעתם להידברות עם
אחדות העבודה ולהקמת מוסדות משותפים עימה  .בסופו של הדיון נתקבלה החלטה להזמין את
נציגי ' החלוץ ' למפגש עם הנהגת המפלגה .

38

מאמר ראשי שהודפס באות מודגשת וללא חתימה בשבועון ' הפועל הצעיר ' סיכם את עמדתה
של המפלגה בשאלת האיחוד ופעולתו של ועד ' החלוץ '  .הצעות אחדות העבודה לערוך ' ועידה

כללית של כל הפועלים וברית מקצועית ' נדחו על  -ידי בעל המאמר ובמקומן הומלץ על ' יצירת
הסתדרויות מקצועיות בלתי מפלגתיות '  .בסיום הזהיר מחבר המאמר
זו  . . .אנחנו לא נזקק יותר לברורים ולא נשוב לדון בשאלה זו ' .
35

והחלרצים '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

78
37
38
39

39

מרבית הנבחרים היו יוצאי צעירי ציון ו ' החלהן '  .י ' חורני  -שלייען היה מהשומר הצעיר  ,ראה

תנועת הפועלים הארץ ישראלית  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '  . 202ראה גם
36

:

' אם לא תענו לדרישת חיים

 27 ( 20בפברואר

' מאת הועד הזמני של החלוץ '  ,אגרת

:

:

מ ' ברסלבסקי ,

י ' חורני  ' ,המשרד הארצישראלי בוינה

. ) 1920

[ קונטרס  ,לט ]

( ב ' בסיון

' הערת המערכת '  ,הפועל הצעיר  ,יג  3 ( 41 ,באוגוסט . ) 1920
ספר הפרוטוקולים של מרכז הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה . ) 30
' בפעם המאה '  ,הפועל הצעיר  ,יג  2 ( 33 ,ביוני . ) 1920

תר " ף ) ;

הארץ ,

24

במאי

. 1920

.

ועד ' החלוץ בארץ  -ישראל

בראשית יוני

1920

נתבעה הנהגה זו לבחון שנית את יחסיה עם מחנה החלוצים הגדל ועם הוועד

שעמד בראשו .

מונצ ' יק  -מרגלית  ,שעלה לארץ בשנת
1911

1906

והיה בין הפעילים בהפועל

הצעיר  ,חזר

לרוסיה ביולי

ובשנות שהותו שם פעל בין השאר לגיבושה הארגוני והאידאולוגי של תנועת צעירי ציון

ונמנה עם מייסדי ' החלוץ ' .

ב5 -

ביוני

, 1920

ימים אחדים לאחר שובו לארץ  ,הרצה במשרד

ההתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון ביפו על תנועת ' החלוץ ' ברוסיה ולגבי שליחותו של
טרומפלדור אמר

:

' חבל שטרומפלדור ז " ל לא מילא את אשר הוטל עליו מטעם הוועידה  .הטלנו

עליו את דבר סידור העליה וחקירת המצב בארץ '  .דברים אלה אוששו את הסתייגותו של מרכז
הפועל הצעיר מפעולת טרומפלדור בזמנו  .בהתייחסו לבעיות ' החלוץ ' בארץ טען מונצ ' יק שיש
לייסד את ' החלוץ ' גם בארץ  -ישראל  ,בהסכמת המפלגות  ,כארגון בלתי מפלגתי  ' ,לתקופת הכשרה
לימוד והסתגלות של העולים החדשים '  ,הוא קרא להציג תוכנית זו גם לוועד הזמני של ' החלוץ '  .מן
הדיון שנערך לאחר הרצאתו של מונצ ' יק מתברר שאישי הפועל הצעיר ידעו שחברים בוועד
' החלוץ '

קשורים בצורה זו או אחרת עם אחדות העבודה וכי השומר

הצעיר  ,המזדהה עם ועד

' החלוץ ' המורחב  ' ,חפץ לסדר לחוד עבודה ' כלומר להתארגן כגוף עצמאי בקבלת עבודות כדוגמת
גדוד

העבודה  .מגמת ההתארגנות העצמאית של השומר הצעיר הדאיגה במיוחד את הנהגת הפועל

הצעיר  .חברי השומר הצעיר הושפעו משליחי הפועל הצעיר שפעלו בווינה ובערי מזרח  -אירופה
האחרות ומפגישתם עם צירי הפועל הצעיר לוועידתם בפראג  ' .העולים הראשונים ' של השומר
הצעיר  ,מרדכי שנהבי ואפרים טרטקובר  ,טיפחו את הקשרים עם אנשי הפועל הצעיר שסייעו להם
ולחבריהם שעלו לאחר מכן במציאת עבודה  .שנהבי סיפר על תנועתו השומר הצעיר במועצת הפועל
הצעיר בכינרת בשבועות תרע " ט  ,והוא שנשא את המכתב מהארץ על מאורעות תל חי שהוקרא
בוועידת פראג .

40

בטאון הפועל הצעיר פרסם את כל ההודעות של מועצת השומר הצעיר בארץ וכן

גם ידיעות רגילות כמו רשימות העולים לידיעתם של בני משפחותיהם בגולה  .הזיקה של השומר
הצעיר להפועל הצעיר התמידה למרות הביקורת עליו בישיבה של

באוקטובר

1920

ה5-

ביוני  .בוועידת הפועל הצעיר

הכריז מאיר יערי  ' :ראיתי בהיותי בחוץ לארץ בהפועל הצעיר עמוד אש  . . .יש לנו

היום אותו הקרוב הנפשי ולכן מפח הנפש הוא יותר גדול  .יש אדישות גדולה כלפי הפועלים

החדשים ' .

ן4

השומר הצעיר היה נכס ציבורי גדול בשביל הפועל הצעיר  ,והנהגתו רצתה לשמרו אף

בעת שהכריזה מלחמה על ועד

לסיכום שתי הצעות

:

' החלוץ ' ,

שבו פעלו גם חברי השומר הצעיר  .יוסף אהרונוביץ הציע

' א  .לעשות ליקווידציה של ועד " החלוץ "  .ב  .הוא [ מונצ ' יק ] לומד את המצב

בארץ על ידי ביקורים ופגישות עם חברים של " החלוץ " והפועל הצעיר ' .

לוי שקולניק הציע נוסח סיכום אחר  ' :יותר טקטי אם מונצ ' יק לא יופיע מגבוה לבטל את ועד

" החלוץ "  .יותר נכון להכנס למוסד זה על ידי ביקורים ופגישות ולבחור את דרכו

בעבודה  .להטות

את הענין לצד הטוב '  .ש

הפועל הצעיר האמין ביוני  1920שמונצ ' יק  ,המקובל על רבים מבין יוצאי ' החלוץ ' וצעירי ציון
71
40

' המועצה החקלאית של הפועל הצעיר '  ,הפועל הצעיר  ,יב  ,יח  -יט ( ו ' בתמוז

בעריכת י ' שפירא  ,א  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ ' . 220
41

42

פרוטוקול ועידת הפועל הצעיר במקווה  -ישראל  ,אה " ע  , 402 / 4 ,תיק

ספר הפרוטוקולים של מרכז הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה

. ) 30

 / 15א .

תרע " ט ) ;

אגרות יוסף שפרינצק ,

~

חיים גולן
יוכל לחסל את פעולת הוועד או לשנות את מגמותיו  .יצחק קנבסקי כתב לחבריו אליעזר קפלן
ישראל מרמינסקי ואברהם לוינסון

:

כבר שבעה חודשים שאנו בארץ ישראל ונמצאים בתוך משפחת העובדים  . . .ורב הצער
וגדולה הבושה כי האיחוד שנעשה בפראג עלול להזיק מאד מאד לתנועתנו  ,תנועת צעירי
ציון  . . .איך אפשר להתאחד עם מפלגה  ,אשר באידיאולוגיה האיקונומית שונה היא

תכלית שוני מזו של צעירי ציון  . . .הלקחו [ חברינו ] בחשבון את החלטות הקונפרנציה
בקיוב  ,מוסקבה ועוד

? 43

 . . .והפועל הצעיר

?

הלא אלה הם אותם העובדים אשר בשבילם

השם סוציאליות דבר טמא  . . .והרי בנין ארץ ישראל בלי מנצלים ומנוצלים מחייב קצת
איזה דבר יותר מאשר להכניס פירוד בין פועלי א " י  . . .זה מחייב את הקשר הסולידארי עם
כל הפועלים בעולם ובפרט עם בני בריתנו הערבים  ,ואותם הלא הקשר עם פועלי ארצות
אחרות מעורר פחד  . . .כן רחוקה הדרך ביניהם ובין צעירי ציון  . . .התאחדות אמתית
ושלימה של כל החברים העובדים בארץ ישראל בעד בנין א " י סוציאליסטית חופשית
ועובדת היא התאחדות ציונית סוציאלית  ,חזית אחת לעמלים  ,כי סכנה אחת נשקפת לנו
הציונות הבורגנית  . . .ברור שאנחנו נגד ועידת פראג  .בגלוי לא יצאנו  ,כי פה כל
הכוחות שאנו הקדשנו לפעולת הוועד הזמני של ' החלוץ ' השואף לאיחוד הפועלים . . .

והנה בינתיים בא הח ' מונצ ' יק והודיע שרק לו [ הזכות ] לנהל את עניני ' החלוץ ' ומכריז
מלחמה לוועד בכדי לבטל אותו  . . .התעזרו אתם לנו או נגדנו

?

44

קנבסקי חשב להיעזר בחבריו מצעירי ציון וביניהם אלה שהקימו את ההתאחדות המזרחית של צעירי
ציון ( המזרח פארבאנד ) בוועידתם בפברואר

1920

בוורשה  .עיקרי מצעה של ההתאחדות המזרחית

היו קרובים לאלה של אחדות העבודה  .נציגי התאחדות זו  ,יצחק שוייגר  -דמיאל וישראל מרמינסקי -
מרום השתתפו בוועידת פראג והגנו שם על החלטות ועידתם בוורשה  .הם תבעו ' שהמפלגה
[ ההתאחדות ]

החדשה העומדת להווצר תהיה סוציאליסטית ותחשוב את עצמה לחלק מתנועת

העובדים הבין לאומית '  ,ושאלו  ' :מדוע  ,החברים בארץ ישראל מתנגדים לשם סוציאליזמוס ומדוע

לא באו לידי אחוד בא " י ' .

45

יוצאי צעירי ציון הפעילים בוועד

' החלוץ ' בטחו בהשפעתה של ההתאחדות המזרחית והזדהו עם

אחדות העבודה בארץ  ,אבל הם דחו במפגיע את הצטרפותם אליה כל עוד פעלו בוועד זה .

עמדותיהם אלו קבעו את יחסן של שתי המפלגות לוועד ' החלוץ '  .הפועל הצעיר סירב לפרסם
בבטאונו את תכניתו של ועד ' החלוץ '  ,ואילו ב ' קונטרס ' היא פורסמה ללא כל הערות מלוות .

בחודשים מאי  -יוני לא יזמה אחדות העבודה הידברות חדשה עם הפועל הצעיר הואיל והיתה
שקועה בבעיות אחרות  ,כפי שעולה מדיוניה בוועידתה בכינרת ביוני

, 1920

ובהן הקמת ארגון

ה ' הגנה ' והנושאים שיידונו בוועידה העולמית של פועלי ציון בווינה בחודש יולי  ,היחסים עם
43

ועידת ציוני ציון באוקראינה וערכה בקייב

בהצעת המצע שהתקבלה בוועידה זו נאמר

:

ב 28 -

בינואר

. 1919

בסעיף ' תנועה מעמדית ומלחמת מעמדות '

' קידום פיתוחו של העקרון בדבר ההגנה על העניינים הלאומיים

בוז  -זמני למען הציונות והסוציאליזם '  .ראה
והסוציאליים של הפועלים היהודים יוכל להתגשם רק על  -ידי מאבק ינמ
' פראגראם  -פראיעקט פון " צעירי ציון " אין אוקראינא '  ,בעפרייאונג  26 ( 27 ,כדצמבר . ) 1919

סוף

תיקי ישראל מירום  ,אה " ה  ,מיכל

44

המכתב  ,חסר התאריך  ,הוא מיוני  , 1920ראה

45

' די קאנפערענץ פון דער פאלקס  -פראקציע " צעירי ציון " פון מזרח  -אירופה '  ,בעפרייאונג ,
; ) 1920

' הועידה העולמית '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

ציון '  ,קונטרס  ,לח ( ב " ו באייר

תר " ף ) .

:

30 ( 28

באפריל

; ) 1920

,2

תיק

:

.6
22 ( ) 31 ( 4

במארס

' החלטות הועידה המזרחית של צעירי

ההסתדרות הציונית והקשרים עם האינטרנציונל הסוציאליסטי  ' -שאלה זו העסיקה את הועידה קבוצת סוללים
יותר מכל דבר

אחר '  .בעיות האיחוד וקריאה להחישו הועלו תוך ביקורת על הפועל הצעיר ונוכח

מצבם הקשה של הפועלים בעיר ומיעוט הטיפול

בתימנים  .בוועידה ' הניפו כמו כן שוט ביקורת על

אשר הרשו ל " צעירי ציון " ול " הפועל הצעיר " להתאחד בוועידת פראג ' " שגיאה היסטורית " קראו

לזה  . . .בפראג נהרסו כל המחיצות הפורמליות  ,ניתקו כל הקורים המפרידים אותנו מהפועל הצעיר .

ועם זה יש חלק גדול  -החלוץ בארץ  ,הקורא לאיחוד כל הפועלים '  .בשאלת האיחוד בארץ סוכם
להציע שתי נוסחאות שההכרעה ביניהם תיקבע במשאל כללי של חברי אחדות העבודה .
אחדות העבודה בכינרת קיבלה במועד זה את התביעות לאיחוד של ועד

46

ועידת

' החלוץ ' .

ועד ' החלוץ ' כפה על שתי המפלגות לדון בתכניתו  .הפועל הצעיר דחה אותה והחליט לפעול

לפירוק ועד זה  .אחדות העבודה בחרה להתחמק על  -ידי דחיית ההכרעה למשאל ללא מועד מחייב .
אך שתיהן שגו בהערכת נחישותו של ועד ' החלוץ '  .אירועי קיץ

1920

אילצו את שתיהן להסביר

פניהן לציבור החלוצים ולנציגיו  .אחדות העבודה הכירה בוועד ' החלוץ ' כבר ביולי  ,ובהפועל הצעיר
נוכחו באוקטובר שאין להתעלם ממנו עוד  .התמורה כעמדתן של המפלגות הוותיקות החלה בעת
ההתארגנות לקראת העבודות הציבוריות הגדולות וסלילת הכבישים .

46

אלף  ' ,מועידת " אחדות העבודה " ' ( לעיל  ,הערה
קונטרס  ,מב

(ט'

בתמוז

תר " ף ) ;

; )2

211

' החלטות הועידה הראשונה של " אחדות העבודה " ' ,

' הועידה הראשונה של " אחדות העבודה " '  ,שם  ,מז ( ב " ב באב

תר " ף ) .

חיים גולן

סוללי הכבישים
ב 17 -

ביוני

1920

דן לראשונה מרכז הסתדרות החקלאים של אחדות העבודה על ' דבר עבודת

הכביש ' טבריה  -צמח והחליט על תקנות ניהולה ועל ' קבלת פועלים רק על ידי לשכת העבודה של
אחדות העבודה ' .

47

ההסתדרות החקלאית הוכרה על  -ידי הממשל הצבאי הבריטי  ,מתקצב

העבודות ,

כקבלן האחראי לביצוען ולניהולן  .בין הפועלים הראשונים שהגיעו לעבודה בכביש זה היו חלוצי
רוסיה  ,ה ' קרימאים ' ככינוים אז

;

הם היו מאורגנים בקבוצות שיתופיות וכעבור שלושה חודשים

הקימו את גדוד העבודה  .על ליכודם החברתי והתמדתם בעבודת הכביש של ה ' קרימאים ' העידו
פעילי אחדות העבודה

' הם מחליטים לקבל עבודה זו או אחרת  -אין מרבים בשאלות  ,אין

:

מדקדקים  . . .את הגרעין בכביש טבריה  -צמח יצרה הקבוצה הקרימאית ' .

48

' החלוצים מסוגו של

טרומפלדור הבינו שזהו המקום הנכון לחלוץ אמיתי וקיבלו עליהם את עול העבודה כמו אנשי
שלומנו ' ,

ו ' אנשי שלומנו ' הרי הם לדעת הכותב מאחדות העבודה .

49

יוצאי ' החלוץ '  ,כמו גם צעירי השומר הצעיר ושלוחי הפועל
ולעבודות

בארגונן

הצעיר  ,רוכזו לעבודה בכביש

הציבוריות האחרות על  -ידי ועד

' החלוץ '  :בדיעבד הכירו המפלגות בוועד כשותף

וכנציגם

הצעירים  .משימות העבודה וההוויה

ובניהולן של העבודות

של העולים

החברתית בכבישים גברו על הפולמוס הבין  -מפלגתי העקר בדבר מעמדו הציבורי של ועד ' החלוץ '
ותכניתו לקידום האיחוד .

ב 23 -

ביוני  ,שבועיים לאחר פרסום המאמר ' בפעם המאה ' בבטאון הפועל

הצעיר פנו מנהיגיה לאחדות העבודה לשם ' בירור הדרכים לפעולה משותפת ' ונענו בחיוב .

ביולי נערכה הישיבה המשותפת הראשונה ובה סוכמו העקרונות לשיתוף פעולה

50 ,

ב4-

ביולי

וב 16 -

קיבל הוועד הפועל של אחדות העבודה את הצעות הפועל הצעיר כולל התנאי האולטימטיווי ' לבלי

להכניס לסדר היום של הוועידה [ לייסוד ההסתדרות הכללית ] את שאלת ביטול המפלגות ' .

ו5

שיתוף

הפעולה המוסכם במועד זה כלל את הקמתן של אגודות מקצועיות ומוסדות משותפים לביטוח
סוציאלי ולעזרה הדדית ודמה עקרונית לתכנית האיחוד שהציע ועד ' החלוץ ' .
על מפנה זה ביחסים בין המפלגות כתב קופלביץ אל קפלן

ב8 -

ביולי

: 1920

במשך שלושה חודשים הנני מנהל משא ומתן עם המפלגות על דבר שיתוף הפעולה ואם
לפני חודש כותב הפועל הצעיר מאמר ' בפעם המאה ' ומודיע שהוא בשום אופן לא מסכים

לוועידה ומדוע זה פתאום נחה דעתם ?  . . .העבודה הכי חשובה כעת היא שאלת
האיחוד  . . .אנו חברי צעירי ציון  ' ,החלוץ '  -הכוח החדש הצריך לבוא הנה  ,הוא היוצר
לא רק את הארץ השוממה אלא גם צורותיה וחייה הפנימיים  . . .כמעט כל חברינו מרוסיה
אינם מסכימים עם החלטות ועידת פראג  .הפרוגרמה של אחדות העבודה מביעה
שאיפתנו  . . .אין שום הבדל בינינו ובין אנשיהם  : . .ומוצא אחד כעת ישנו  ,לבוא לוועידה

47

יומן אחדות העבודה ,

48

גולן ( לעיל  ,הערה
באוגוסט

49

2 2

~

אהרן פרידמן  ,מזכיר מועצת פועלי יפו אל נ ' גולדברג  -הרפז  ,שליח אחדות העבודה בפולין  ,י " ב בתשרי תרפ " א ,

ב.

' מאת הועד הפועל של אחדות העבודה '  ,קונטרס  ,מג ( ט " ז בתמוז
( כ " ח בתמוז
1920

51

 , ) 22עמ ' ; 133 , 106 - 105

. ) 1920

אמ " ע  ,פ , 4 /
50

17

ביוני  , 1920אה " ע ,

. 101 / 4

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ ' ; 1 13

.

' טבריה '  ,הפועל הצעיר יג ,

20 ( 44

תר " ף ) ;

( לעיל  ,הערה

' בדבר שתוף הפעולה '  ,הפועל  .הצעיר  ,יג ,

תר " ף ) ;

9 ( 37

. ) 47

א ' גולומב אל הפועל הצעיר  ,גולן ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 197

' מסקנות הישיבה המשותפת '  ,שם  ,מד

ביולי

; ) 1920

יומן אחדות העבודה ,

5

ביולי

ועד ' החלרן ' בארץ  -ישראל

הכללית כארץ ישראל וליצור ברית ציונית סוציאלית חזקה  .ואל תסמוך על חברי הפועל
הצעיר בארץ  ,אלא חברינו מהגלות מוכרחים להשתתף בוועידה זאת  ,עבודה זו עומדת
ברומו של עולם ומעל כל העבודה הפוליטית  .ולענין ' החלוץ '  . . .כולנו בדעה זו שאין
מקום בארץ ישראל ל ' החלוץ ' כתור הסתדרות  . . .ואנחנו הסתדרנו אך בשביל לרכז
מסביכנו את כל הכוחות החדשים בכדי שנוכל להשפיע לשיתוף הפעולה  .אחדות העבודה

לא התנגדה לנו  . . .ומתייחסת אלינו אחרת  ,מפני שהם רוצים באיחוד  . . .הפועל הצעיר
בכל תוקף לוחם נגד ועד ' החלוץ '  . . .מסביבנו מתרכזים כל הכוחות של צעירי ציון
ו ' החלוץ '  . . .והנה בא הח ' מונצ ' יק וכאשר דרשנו ממנו לקרוא לוועידת חלוצים ולשמוע
מפיהם שלא ניכנס לשום מפלגה  ,אזי הכריז עלינו מלחמה . . .

מלחמה ?  . . .ספרו לנו מה היה בפראג .

על מי הוא הכריז

52

קופלביץ אינו מסביר במכתבו מה הניע את הנהגת הפועל הצעיר להסכים לשיתוף פעולה ולעריכת
ועידה כללית כניגוד לדעה שהובעה במאמר ' בפעם המאה '  .נראה שבקיץ

1920

הסיקו פעילי הפועל

הצעיר שגם עליהם לקבל עבודות ציבוריות שינוהלו על אחריותם ויספקו עבודה למאות העולים
הצעירים וכך גם יקשרום למפלגתם  .ביצוע יעיל ורווחי של עבודות אלו היה מותנה במניעת תחרות
בין שתי המפלגות על השגתן וחייב תיאום כין המוסדות הקבלניים של שתיהן והידברות עקרונית
בין הנהגותיהן  .דוד
בוחן ביחס

רמז  ,חבר הוועד הפועל של אחדות העבודה ,

לאיחוד ' .

53

ב 18 - 17 -

ציין

ביולי התכנסה מועצה מורחבת של

ש ' עבודה זו יכולה לשמש אבן

 -ישראל  ,והוזמנו

' החלוץ ' בארץ

אליה נציגי הקבוצות החקלאיות  ,לדיון בדרכים ל ' סידור העולים החדשים להבא בקבוצות '  .במועצה
זו  ,שנערכה

ימים מועטים לאחר הסכמת המפלגות על שיתוף הפעולה ועל עריכת ועידה

כללית ,

נידונה שאלת האיחוד לאור התמורה ביחס המפלגות  .דיוני המועצה בנושא זה סוכמו בהחלטות

א.

המועצה מכירה כי חזית מאוחדת על שדה העבודה הכלכלית והתרבותית היא תנאי
ראשון ליצירת וקיום ארץ ישראל עובדת .

ב.

כי חסרון אגודות מקצועיות מאוחדות ומוסדות משותפים  . . .נופל למשא על
העולים החדשים .

ג.

 . . .כי המרכזים של המפלגות מתנגדים להתגשמות הצורך ההכרחי הזה בחיינו .

ד.

לשם הגשמת שיתוף הפעולה בחיים מחליטה המועצה לארגן את כל העובדים
החדשים במטרה לשתפם בוועידת הפועלים בארץ  ,בתור גוף מיוחד

ולמטרה זו נקראת ועידת החלוצים בארץ בראשית תשרי תרפ " א .

ומאוחד ,

54

החלטת מועצת ' החלוץ ' ללכד את העובדים החדשים לקראת הוועידה הכללית ולערוך את ועידת

החלוצים נועדה להביא לגיבושו של מחנה ציבורי שלישי  ,לצד שתי המפלגות הוותיקות  ,שייאבקו
ואת
על האצת האיחוד ועל מהותו  .המועצה הטילה על קופלביץ להכין את ועידת החלוצים
הבחירות לקראתה  .קנבסקי הסביר במאמר מפורט את התביעה לכינוסה של הוועידה הכללית של
הפועלים והודיע כי לאחר שיוקם האיחוד יסיים ועד ' החלוץ ' את תפקידו ויתפזר  .אבל הוא הזהיר

52

תיקי ישראל מירום ( לעיל  ,הערה

. ) 44

53

גולן ( לעיל  ,הערה

54

' החלטות המועצה של " החלוץ בא " ה "  ,קונטרס  ,מה ( ח ' באב

, ) 22

עמ '

. 98
תר " ף ) .

טק

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

שאם המפלגות תשהינה את האיחוד אזי יקראו החלוצים לוועידת עובדים ותקום '
מיוחדת ' .

תנועת עובדים בעמוד ממול

מימין

55

המועצה המורחבת של ' החלוץ ' קראה תיגר על המפלגות הוותיקות והחלה לגייס את העולים
מחווה

החדשים לוועידתה שתוכננה להיערך בתשרי תרפ " א  .בטאון הפועל הצעיר נקט ביולי

יצחק

( לנדוברג )

1920

מפייסת ופרסם את החלטות המועצה ואת מאמרו הנזכר של קנבסקי .

7-

אירועים ציבוריים נוספים השפיעו על המפלגות הוותיקות והאיצו את ההידברות ביניהן  .ב
התנועה לימין
ביולי נפתחה בווינה הוועידה העולמית החמישית של פועלי ציון  ,והסתיימה בפילוג
ולשמאל  .הפילוג חייב את אחדות העבודה לאשש את מעמדה בברית העולמית החדשה  ,ה ' ימנית ' ,

ולחזק את אחיזתה בקרב מפלגות פועלי ציון בגולה ואת קשריה עם ההתאחדות המזרחית של צעירי
 שם יוסףציון  .כ  25 -באוגוסט הוכרז ככביש טבריה  -צמח על ייסוד גדוד העבודה וההגנה על
טרומפלדור  ,ויומיים לאחר מכן הוקמה ועדה משותפת של נציגי המפלגות והוועד של ' החלוץ '
העובדים בהן '  56 .בתחומים
' לשם ריכוז קבלת העבודות הציבוריות וממשלתיות ולשם חלוקת

מוגדרים אלה הושווה מעמדו של ועד ' החלוץ ' למעמדם של נציגי המפלגות  .אכל הוותיקים ניהלו
את העבודות הציבוריות מהמרכזים ובמקומות

העבודה ,

ואילו העולים החדשים והחלוצים

למאותיהם עבדו שם  .ברל כצנלסון חרד מחלוקה זו והזהיר ' כי צריך להמנע מלהביא את המצב לידי
זה שהמפלגות תהיינה הקבלניות והחלוצים הפועלים .
ב 14 -

הוועד הפועל של אחדות העבודה החל לדון

57

כספטמבר על הוועידה הכללית העתידה  .רמז

דרש במפגיע להחיש את כינוסה הואיל ודחייתה פוגעת בשתי המפלגות המתחרות ביניהן על קבלת
העבודות הציבוריות  .הוא הסב את תשומת לבם של חבריו לוועידת החלוצים הקרבה שכה ' ידונו

כאופן ספקולטיבי על ענייני האיחוד '  .רמז  ,הלוחם העקבי למען איחוד על  -ידי ייסוד הסתדרות
כללית  ,חשש

ממהלכים ' ספקולטיוויים ' בוועידה זו שציריה נבחרו לפי השתייכותם לסיעות  .רמז

הכין שכמצב מורכב זה יש לקרב את ועד ' החלוץ ' והציע לשתפו כוועדה להכנת הוועידה הכללית .

הוא הזכיר את הנושא הפנים מפלגתי המשתלב בשיקוליו  ' :שהרי סוף סוף גם לנו יש עניינים אחרי

וינה [ ועידת הפילוג של פועלי ציון ] ' .

58

בהפועל הצעיר סברו שעל האיחוד יוחלט כין המפלגות ולא בוועידת החלוצים  .ראשי המפלגה
 אירופה  ,הםבטחו בכך שרוב החלוצים  ,שעלו בעזרתם של משרדי העלייה שלהם בערי מזרח

מנאמניהם הפוליטיים והם אלה שחיזקו את מעמדם הציבורי בארץ  .לדידם החלוצים היו שותפים
לעבודה אך לא להכנת

האיחוד  ,והם סברו

כי לשם קליטתם של החלוצים כחברה הארץ  -ישראלית

חייבת המפלגה להתמסר ל ' עבודה המקרבת ומאחדת '  .לעומת בעלי דעה זו  ,שהתאפיינה בבטחון

עצמי מופרז וכשוויון נפש כלפי העולים  ,היה כהפועל הצעיר מי שדרש לא להשאיר ' את הבאים
מחדש לנפשם  ,כדי שיוכלו להעזר על ידי נסיוננו בעבודה כארץ ' .

59

בשלהי קיץ

1920

נקטו שתי

המפלגות עמדות מנוגדות כדבר מעורבותן הפעילה בקרב החלוצים וההכרה בוועד ' החלוץ '  .אחדות
העבודה קיימה קשרים רצופים עם יוצאי צעירי ציון הפעילים בוועד ' החלוץ ' ולמעשה הכירה בו .

55

" קניבסקי ,

' החלוצים וארגון הפועלים '  ,הפועל

תר " ף ) .

56

' החלטות '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

57

יומן יקותיאל בהרב ,

58

גולן ( לעיל  ,הערה

59

י ' רבינוב " ן  ' ,רשימות '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

9

, ) 22

בנובמבר
עמ '

הצעיר  ,יג ,

28 ( 45

באוגוסט

~ . ) 192

, 1920

אה " ה ,

,5

סדרה ה  ,מיכל

,7

תיק . 5

. 111 - 110
13 ( 43 - 42

באוגוסט

 ; ) 1920ל " ש [ לוי שקולניק ]  ' ,לקראת העליה '  ,שם .

:

קבוצה

תוש

שדה

; בוצה בגדוד העבודה

הפועל הצעיר  ,שידעה על קשרים אלה  ,התבצרה בהתנכרותה לוועד  ,עד שנאלצה להכיר בו  ,ולו גם
בהסתייגות

מוצהרת ,

בעקבות ועידת החלוצים וההד הציבורי שעוררה .

ועדה מיוחדת הכינה את הבחירות לוועידת החלוצים  ,ולקראתן ביקרו חבריה בקבוצות ושוחחו

עם חבריהן על תפקידי הוועידה  .מועצת השומר הצעיר החליטה ' שכל חברי " השומר הצעיר "
86

צריכים לקחת חלק אקטיבי בוועידה '  69 .תכניתה של ועידת החלוצים וסדר יומה בן שמונה הסעיפים
פררסם בעיתונות ולפיהם אמורה היתה הוועידה לדון במכלול בעיות היישוב  ,הציונות
וציבור
החלוצים .
60

אלמוג ( לעיל  ,הערה  ' ; ) 8לועידת החלוצים '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

תר " ף ) .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

המארגנים שאפו לשוות לוועידה מעמד של אירוע החשוב לא רק לעולים החדשים כי אם גם
לחלקים גדולים של ציבור הפועלים בארץ ושל הארגונים החלוציים בארצות הגולה  .לוועידה
הוזמנו נציגים של המפלגות  ,ארגוני הפועלים  ,מוסדות היישוב והוועד הפועל הזמני של ' החלוץ '

בוורשה  .יעקב רושצ ' וק ויוסף הפטמן נבחרו כנציגי הוועד הוורשאי  ,אך הם איחרו להגיע והייצוג
בשמו הוטל על מונצ ' יק .

ן6

ועידת העולים החדשים והחלוצים על הכרמל -
הוועידה נערכה בקבוצת רושמיה שעל הכרמל
1 , 138

בוחריהם  ,שהם מעל לרבע

מ 4 , 433 -

ב 20 - 18 -

בספטמבר . 1920

62

54

הצירים ייצגו את

הבוחרים לוועידת היסוד של ההסתדרות  .הצירים נמנו

עם שתי סיעות  -האחת של צעירי ציון  ,השומר הצעיר ו ' החלוץ ' והאחרת של מפ " ס ( מפלגת

פועלים סוציאליסטית ) .

פעילי ועד ' החלוץ ' הרצו בשאלות העלייה והקליטה והיחסים עם ארגוני

63

' החלוץ ' בגולה  ,ונציגי אחדות העבודה הרצו על שאלות ההתיישבות וגדוד העבודה  .בהחלטות
הסיכום הצהירה הוועידה

:

כי רק ברית ההסתדרויות המקצועיות הבלחי מפלגתיות עם קומפטנציה מקיפה
ומונופולית בכל שאלות החיים היום יומיים של העובד בארץ ( העבודה הכלכלית  ,ישובית ,

תרבותית ) תאחד את ציבור הפועלים  ,תיצור חזית מאוחדת של העובד כלפי חוץ  ,תאפשר
את התבצרות העובד בעבודה לכל ענפיה ובנין ארץ ישראל עובדת .

הוועידה דרשה ממרכזי המפלגות לכנס בהקדם האפשרי את אספת פועלי ארץ  -ישראל  .כיוון שלא
ניתן היה לכנס אספה זו עד לכינון אספת הנבחרים  ,תבעה הוועידה ממרכזי המפלגות ' לחייב את כל

צירי העובדים בארץ  ,חברי מפלגותיהם  ,להופיע מאוחדים כלפי כל האגפים שבאספת הנבחרים
בכל עבודתם שם ובכל השאלות שתעמודנה על הפרק ' .

64

הוועידה הצטרפה למחאתם של צירי מועצת הקבוצות  ,שנערכה בטירה  ,כלפי מנהיגי ההסתדרות
הציונית  ,האשמים במשבר הפוקד את הקבוצות והחקלאות כארץ  ,והביעה תמיכה בכל דרישות
העובדים

בארץ ' .

6

הוועידה מחתה בתוקף נגד צמצום ההגירה לארץ  -ישראל מטעם ההסתדרות הציונית  ,וקראה
להמשך העלייה .

66

היא קבעה כי הסתדרות העובדים שתוקם תופקד על הטיפול בעולים ובעיקר על

סידורי עבודה עבורם .
61

מ ' עלקין [ אלקינד ]  ' ,מאת החלוץ בארץ ישראל '  ,קונטרס  ,מו ( ט " ו באב תר " ף )

;

הפועל הצעיר  ,יד 2 ,

(8

באוקטובר . ) 1920
62

בקבוצת רושמיה היו עשרות יוצאי הגדוד העברי וותיקים חברי אחדות העבודה שהועסקו בעבודת ייעור מטעם
חברת הכשרת

63

היישוב .

מפ " ם  ,מפלגת הפועלים הסוציאליסטית  ,נוסדה באוקטובר

1919

על  -ידי חברי פועלי ציון שהתנגדו לייסוד

אחדות העבודה  .למפ " ם היה מעמד חזק בקרב העולים החדשים בעריס  ,מתוכה צמחה המפלגה הקומוניסטית
הפלסטינאית
64

מבין

258

( פק " פ ) .

ד ' כהן  ' ,על דבר החלוץ '  ,קונטרס  ,סד ( ה ' בשבט

הנבחרים לאספת הנבחרים הראשונה היו לאחדות העבודה

העובדים במוסד היישובי

68

תרפ " א ) .

ולהפועל הצעיר

, 40

ואלה היוו את סיעת

העליון .
תר " ף ) .

65

' ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

66

' ועד הצירים לא רק שלא עשה שום מעשה להגדלת הישוב ולבנין הארץ  ,כי אם תמך בפוליטיקה של נעילת
שערים '  .ח ' גולן ( עורך )  ,משלחת פועלי  -ציון בארץ  -ישראל  ,ב  ,יד טבנקין ,

 , 1989עמ '

. 122

1~ 7

חיים גולן
הוועידה בחרה בוועד פועל בן שבעה חברים  :אלקינד  ,קנבסקי ,

בנימין דרור ודוד כהן  ,והטילה עליו את התפקידים הבאים

יערי  ,חיים

פרידמן  ,קוסובסקי ,

:

 . 1להיות בא כוח הוועידה כלפי המפלגות והמוסדות היישובים עד הווסד הברית
המקצועית  . 2 .לשלוח באי כוח אל הוועדה המסדרת את הבחירות לוועידת הפועלים בארץ
ישראל  . 3 .לנהל תעמולה בין העובדים בעד המצע של הברית המקצועית בזמן הבחירות
לוועידת הפועלים ולפניהן  . 4 .במקרה שוועידת הפועלים לא תיצור את הברית המקצועית
ניגש הוועד הפועל בעצמו לסידור ברית זו ופונה לשם זה לכל ציבור העובדים בארץ .
הוועידה הודיעה

' כי המציאות הארץ ישראלית מתנגדת לקיום הסתדרות חלוצית מיוחדת בארץ

ישראל ועם בחירת הוועד הפועל חדל הוועד הזמני של " החלוץ " להתקיים ' .

67

הוועד הפועל שנבחר בוועידה ייצג את יחסי הכוחות בין שני הזרמים החלוציים של ראשית

העלייה השלישית  -צעירי ציון והשומר הצעיר  .נציגי תנועות אלו בנו במשך שנת

1920

שותפות

חלוצית פעילה  ,וזו ליכדה את שולחיהם לוועידה למחנה ציבורי עצמאי  ,הדבק ביעדיו והנכון
להיאבק על הגשמתם .
רבים מבין מנהיגי המפלגות הוותיקות  ,שפעלו כדי לקרב את צעירי העלייה השלישית

אליהן ,

התנכרו ביודעים ובלא יודעים למאווייהם של צעירים אלה  .הצעירים העריצו וכיבדו את פועלם של
אנשי העלייה השנייה  ,אך לא נרתעו לדחות את משוגותיהם  ,את צמידותם למשקעי עברם ואת יחסם
האפוטרופסי לאלה שמקרוב עלו  .הוותיקים  ,שהיו אז בשנות השלושים לחייהם  ,בטחו בהתנסותם
במשך חמש  -עשרה השנים מאז עלייתם והטילו ספק בכושר התמדתם של הצעירים  ,בני

העשרים ,

הנלהבים והתובענים  .למרות המאבק הסמוי והגלוי בין שני הדורות  ,העמיד המחנה החלוצי
בוועידה ולאחריה את מלוא כוחו הציבורי לרשותה של המנהיגות הוותיקה כדי שהיא תוליך את
ציבור הפועלים אל האיחוד המצופה .
דוד רמז היה בין הבודדים בהנהגת אחדות העבודה שהיה ער להלכי הרוח בקרב

הצעירים  ,העריך

את ליכודם החברתי והוקיר את תרומתם לביצוע העבודות הציבוריות הקשות  .הוא קרא לחבריו
להנהגה לחדול מההתדיינות על מעמדה הציבורי של אחדות העבודה כאשר תקום ההסתדרות
הכללית  .הוא תבע לגלות תבונה ורגישות להישגים המוכחים של החלוצים ונציגותם וראה בהם
שותפים אמינים במאבק לייסוד

היתה לדעתו לכל ציבור העובדים .

ההסתדרות  ,שהקמתה הכרחית

רמז היה בין המודים במיעוט הישגיה ובקוצר ידה של אחדות העבודה בשנה השנייה לקיומה .
ההסתדרות הכללית נועדה ליטול על עצמה חלק גדול מפעילותה של אחדות העבודה ובכך לסייע
לה לגבור על קשייה הפנימיים והציבוריים
מעמדה בקרב המפלגות הקרובות לה

בארץ  ,להתמסר לפעילות

בגולה ' .

6

המדינית ביישוב ולקדם את

רמז  ,שייחס חשיבות לוועידת החלוצים  ,השתתף בה

לא רק כמברך בשם אחדות העבודה  ,כי אם כמתדיין פעיל ויועץ בעל נסיון ציבורי  .בדיוני הוועידה

השתתפו גם בן  -ציון טשרנומורסקי  -ישראלי וישראל שוחט  ,מבכירי אחדות העבודה

;

הראשון

הרצה על תכניות ההתיישבות והשני על גדוד העבודה  .השתתפותם בוועידה הרחיבה את תחומי
דיוניה וכן תרמה לחיזוק הקשרים בין יוצאי צעירי ציון שבמחנה החלוצים לבין אחדות העבודה .
218
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פרוטוקול הוועידה והחלטותיה ראה  :אה " ע ,
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הציטוטים

ההחלטות שהופיעו בעיתונים נערכו ללא שינויים משמעותיים  .ראה
(  20בספטמבר ) 1920
68

גולן ( לעיל  ,הערה

;

:

הובאו מן הנוסח המקורי של ההחלטות .

' מועידת " החלךן " '  ,הפועל הצעיר  ,יד 1 ,

' החלטות ועידת החלוצים והעובדים החדשים '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול
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ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

בוועידה .

מרכז הפועל הצעיר לא הכיר כאמור בוועד ' החלוץ '  ,אך למרות זאת השתתפו פעיליו
ואיסר קוסוכסקי היו בין
צבי לינרמל  -לבנה בירך את הוועידה בשם הפועל הצעיר  ,אברהם האפס
יוסף
המתדיינים בה  .שמואל הוגו ברגמן  ,מיוזמי ועידת פראג  ,שחלק על יחסם המתנכר של
לוועידה הוא
אהרונוביץ ואליעזר יפה לוועד ' החלוץ '  ,שיגר מכתב כרכה לוועידה  .מתוך הערכה
תבע מציריה לתת יד למשימה מיוחדת הדחופה לדידו  ' -לכנות את ההסתדרות הציונית

מחדש ' .

שולחיו בוועד

מונצ ' יק  ,המרצה השני בסעיף על ' סידור העליה '  ,ביטא את עמדתם הידועה של
לא הצליח למנוע את
' החלוץ ' בוורשה ובהפועל הצעיר כארץ  .למרות מעמדו הציבורי המוכר
את
לחלוטין
ביטלה
החלוצים
ההחלטה על פיזורו של ועד ' החלוץ ' לאחר הקמת ההסתדרות  .ועידת
 69מהלכה
החלטות ועידת פראג על זיקת תנועת ' החלוץ ' להתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון .
של ועידת החלוצים ותוצאותיה הניעו את הפועל הצעיר לשקול מחדש את יחסו לוועד '

החלוץ '

כוועידתו במקווה ישראל באוקטובר . 1920
למפלגת הפועלים

הסוציאליסטית  ,שהתארגנה באותם

ימים כמפלגה עצמאית לקראת הבחירות
,

לוועידת ההסתדרות  ,היתה ועידת החלוצים במה פוליטית למלחמתה במפלגות הפועלים הקיימות
ביישוב
ואילו עמדתה האידאולוגית מוצתה  ,לפי הפרוטוקול  ,במאבק למען מעמדה של שפת יידיש
בארץ .
הוועידה הזדהתה כאמור עם עמדת מועצת הקבוצות שנערכה בטירה שבועיים לפני כינוס
ייסוד
הוועידה  .מועצה זו החשיבה את ' אגוד פועלי ארץ ישראל לאגודה אחת ' והחליטה על
בהסתדרות הכללית 70 .
' התאחדות הקבוצות בתוך ההסתדרות החקלאית ' כצעד ראשון לאיחוד
ההחלטות לפעול לכינוס אספת פועלים כללית ולקרוא לצירי מפלגות העובדים להופיע בחזית
אחידה באספת הנבחרים  ,ההצטרפות למחאת מועצת הקבוצות נגד ראשי ההסתדרות הציונית וגינוי

האיסור שהטילו על העלייה  -כל אלה נוסחו ברוח אחדות העבודה ומעידים על השפעת נציגיה
על מהלכה של ועידה זו .
תביעתה של מועצת ' החלוץ ' ביולי

1920

להקים ' חזית מאוחדת של ארץ ישראל העובדת ' הפכה

כוועידה לאתגר המחייב פעילות מוגברת  .חזית זו שראשיתה בשותפות בין יוצאי ' החלוץ ' וצעירי
והוצגה
ציון לבין חברי השומר הצעיר בוועד הזמני של ' החלוץ ' בארץ  -ישראל הועמקה בוועידה
כהידברות
בציבור בהרכבו של הוועד הפועל החדש  .המפלגות הסיקו מהוועידה שעליהן להתחיל
אחר
עניינית ומכובדת עם נציגותם הנבחרת של העולים החדשים  .הידברות זו קמה ונבנתה שלב
ההסתדרות
שלב במשך שלושת החודשים שבין ועידת החלוצים על הכרמל לבין ועידת היסוד של
בחיפה .

בין ועידה לוועידה

הופיעו

לקראת הבחירות לוועידת היסוד של ההסתדרות שנערכו במוצאי שבת ה  27 -בנובמבר 1920
את רשימתם בתור
צעירי ציון  ,השומר הצעיר והנלווים אליהם ברשימת העולים החדשים  .הם הציגו
הוועידה צריכה לתת כיוון לכל מהלך
' הכוח העיקרי המסוגל לגשם את האיחוד המעשי  ,וכי

הפועל
69

לאחר הוועידה המשיך מונצ ' יק את הפולמוס על תפקידי החלוץ בארץ  ,א ' מונצ ' יק  ' ,על דבר החלוץ ' ,
הצעיר  ,יד ,

70

' החלטות

17 ( 11 - 10

בדצמבר

; ) 1920

כהן ( לעיל  ,הערה

. ) 63

ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה '  ,הפועל הצעיר  ,יד ,

26 ( 1

בספטמבר

. ) 1920

91

במחצבה

התפתחות תנועתנו בארץ '  .י 7רשימת הצירים ייצגה את יחסי הכוחות בין מרכיביה התנועתיים .

ועידת החלוצים ביטלה למעשה את ההסכם של המפלגות

מה 4 -

ביולי

1920

72

בדבר שיתוף הפעולה .

הן נאלצו להיערך לקראת הבחירות לוועידת היסוד של ההסתדרות תוך התחשבות ברשימת העולים
החדשים .
על היערכות זו דן הוועד הפועל של אחדות העבודה

ב 14 -

וב 19 -

באוקטובר  .רמז הזכיר

למתדיינים כי בהתארגנות החדשה ' בחודש הקרוב ' יש לזכור את ' דבר ועידת " החלוץ " '  .גולומב ,
יבנאלי  ,שוחט וטבנקין תבעו ש ' כעת צריכה להתרכז פעולת אחדות העבודה בין הישנים

והחדשים  .זה נחוץ כהתכוננות לקראת הוועידה הכללית '  .בדיון השני

ב 19 -

[ הוותיקים ]

באוקטובר לא השלים

ברל כצנלסון עם קוצר ידה של אחדות העבודה  ' :ברגע זה ובמצב זה  [ -אני ] נגד האיחוד  . . .כי

נחוצה אחדות העבודה מחודשת '  .אבל לאחר הבירור הצטרף גם הוא לחברים שתבעו לצאת אל
הציבור ביישובים ובמחנות

הכבישים ' .

7

כצנלסון הרצה בשלוש אספות בכביש טבריה  -צמח על

בעיות תנועת הפועלים בעולם ועל אופי האיחוד בארץ  .בחייבו את ' האיחוד השלם במובן הכלכלי

והפוליטי ' היה קרוב יותר לרוח החלטות ועידת החלוצים  .הוא נבחר כציר לוועידת ההסתדרות
2נק3
71

' מאת

הועד הפועל של ועידת החלוצים והעובדים החדשים '  ,אה " ע  , 151 / 4 ,תיק

ברשימה עצמאית בתופסת המלה ' עברית ' לשמה -
72

ברסלבסקי ( לעיל ,

73

גולן ( לעיל  ,הערה

הערה  , ) 35עמ ' . 202
 , ) 22עמ ' . 142 - 134

מפס " ע .

.2

מפ " ם הופיעה בבחירות

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

בכביש טבריה  -צמח וטבנקין נבחר כציר בכביש חיפה  -נצרת .
במקווה ישראל

74

בוועידת הפועל הצעיר  ,שנערכה

באוקטובר פתח אליעזר שוחט את הדיון ' לשאלת איחוד הפועלים '  .הוא

ב 18 - 15 -

קבל על היחס הלא נכון של החלוצים אל המפלגות הואיל והם
עומק '  .מונצ ' יק  ,שהכיר את החלוצים ברוסיה משנת

, 1917

' לא הבינו שהמפלגות נוצרו מתוך

דאב על התרחקותם מהפועל הצעיר חרף

העובדה שהם חונכו על  -ידי אנשיו  .מאיר יערי ומיכאל אסף היו נציגי השומר הצעיר בוועידה  ,ויערי
קבל על אדישותן של המפלגות כלפי החדשים ' וחייהם הרוחניים '  .בהזכירו את החלטות ועידת
החלוצים על הכרמל אמר

:

' אנחנו העולים החדשים שואפים לאיחוד מעשי . .

איחוד כלכלי ' ונגן על קיום החלטה זו .

 .דורשים פה אחד

75

הפועל הצעיר ניסח בוועידה זו את עמדתו כלפי האיחוד הצפוי בהגדירו אותו כ ' ברית מקצועית
בלתי

אבל

מפלגתית ' ,

ואימץ מחדש את העיקרים שסוכמו בוועדה לשיתוף פעולה

עתה  ,לאחר ועידת

מה 4 -

ביולי . 1920

החלוצים ובהשפעת תביעתם של נציגי השומר הצעיר  ,הבינו רוב צירי

הוועידה שמאז יולי חלו תמורות בציבור החדש והוותיק  .הוועידה החליטה ש ' בוועדה משותפת
לארגון הוועידה ולהוציאה לפועל משתתפים גם באי כוח העולים החדשים ' ,

76

ובכך  ,הכירה בוועד

הפועל שנבחר בוועידת החלוצים כנציגותם המוסמכת של ' העולים החדשים '  .אהרונוביץ ואליעזר
יפה  ,ממנהיגיו הוותיקים של הפועל הצעיר  ,לא השלימו עם החלטה מסויגת זו  ,התפטרו ממרכז
המפלגה ולא השתתפו בוועידת היסוד של ההסתדרות .

77

בימי מלחמת הבחירות לוועידת ההסתדרות נאבקה מפלגת הפועל הצעיר על קולותיהם של

הצעירים וביניהם ' אלף הראשונים '  -לפי חישובי משרד העלייה של הפועל הצעיר בווינה -

שהודרכו בחוץ לארץ על  -ידי פעיליהם  .יוסף שפרינצק  ,מנהיגה המרכזי של מפלגה

זו  ,חזר

מחוץ

לארץ  ,התוודע אל הלכי הרוח בקרב העולים הצעירים ותבע להחיש את פעולת ההסברה בקרבם .
שבועיים לפני ועידת ההסתדרות חייב מרכז הפועל הצעיר את אליעזר קפלן לצאת אל פועלי
הכבישים כדי ' להניע את חברי ה " התאחדות " להצביע בעד העמדה שקבענו ובעד צירי " הפועל
הצעיר " ' .

בדעת מכוון הוטל התפקיד על קפלן  ,מיוזמי ועידת פראג  ,שהיה מקובל מאוד על יוצאי

78

צעירי ציון מרוסיה .
בבחירות לוועידת היסוד של ההסתדרות התחלקו הקולות כדלקמן

:

אחדות העבודה שלושים

ושמונה צירים  ,הפועל הצעיר  -עשרים ושבעה  ,רשימת העולים החדשים  -שישה  -עשר

ומפלגת הפועלים הסוציאליסטית העברית  -שישה  .הרכב זה העניק לצירי העולים החדשים
השפעה על מהלכה של הוועידה ועל תוצאותיה  ,והדבר היה ברור גם למפלגות האחרות  .בין שישה -

עשר צירי רשימת העולים נמנו תשעה עם יוצאי ' החלוץ ' וצעירי ציון  ,שישה היו מן השומר הצעיר

74

ק" ל,

' מן הכביש

טבריה  -צמח '  ,קונטרס  ,נט ( ח ' בכסלו

ארז וא " מ קולר  ,תל  -אביב  , 1970עמ ' , 142 - 140
בדצמבר
75

; 144

י ' שוויגער  ' ,אויפ ' ן וועג צום אחוד '  ,בעפרייאונג 17 ( ] 34 [ 7 ,

. ) 1920

' ועידת " הפועל הצעיר " במקוה ישראל ' ( לעיל  ,הערה
, 402 /4

תרפ " א ) ;

אגרות ב ' כצנלסון  ,תרע " ט  -תרפ " ב  ,בעריכת "

תיק

 ; ) 2פרוטוקול ועידת הפועל הצעיר במקוה ישראל ,

. 14

הועידה השנתית של " הפועל הצעיר " '  ,הפועל הצעיר  ,יד ,

27 ( 4 - 3

באוקטובר

76

' החלטת

77

מכתבו של יהודה שרתוק  -שרת לאחיו משה  ,ללא תאריך  ,אה " ה  ,תיקי יהודה שרת  ,חטיבה
אהרונוב " ן נכח בוועידת ההסתדרות

8ד

אה " ע ,

כעיתונאי .

אגרות שפרינצק ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ ' , 200

. 203

. ) 1920

 , 15מיכל  , 16תיק . 4

ו :נ
~

חיים גולן

ואחד נבחר בכביש עפולה  -נצרת

; 79

כולם פעלו בוועידה כסיעה מגובשת הנושאת באחריות גלויה

למהלכה של הוועידה ולתוצאותיה .
פעילותם של צירים אלה תועדה בספרי המחקר והזכרונות

צחור .

החדשים '  ,סיכם זאב

80

יערי סיפר לימים

:

' את ועידת חיפה יצרו העולים

:

על כולנו  ,וביחוד עלי  ,הוטל בזה תפקיד מיוחד  . . .הייתי נציג הגוש החלוצי במשא  -ומתן

עם נציג אחדות העבודה דוד רמז  ,ועם הנציג של הפועל הצעיר  -יוסף שפרינצק  .הצילה
את המצב תוספת מלה קטנה אחת ' וגם ' כלומר ' וגם תרבותית ' בסעיף המגדיר את תחומי
פעולת ההסתדרות  . . .מיצינו את האפשרי במצב הנתון  . . .ואמנם  ,הנוסח שהצענו ביחד
הוא שנתקבל בוועידה .

ן8

דעתם של משתתפי הוועידה על פעילותם של העולים בה היתה ברורה  .ידידיה ינובסקי  -ינאי כתב
בכ " ו בכסלו תרפ " א

:

' " החלוץ " הוא הכוח המאחד את המפלגות ולכן ניצח  .עכשיו אנו יכולים

להגיד בגאון  ,שאנחנו הבאנו את האיחוד הרצוי והנחוץ כל כך לפועלי הארץ ' .

82

' אנו חושבים

שהגדודים [ גדוד העבודה וגדוד שומריה ] יצרו את ההסתדרות הכללית '  ,טען חיים פרידמן בוויכוח
עם רמז במועצת גדוד העבודה במגדל .

נוסדה הודות להתאמצות שלנו

;

83

טבנקין כתב אל נטע גולדברג  -הרפז  ' :ההסתדרות הכללית

אופי של תקנותיה ניתן על ידי החלוצים החדשים  . . .אנחנו היינו

בעד מקסימום של קומפטנציה הפועל הצעיר בעד המינימום  .הכריעו החלוצים  .בני ברית היו ' .
יהודה שרתוק דיווח על מהלך הוועידה ובין השאר כתב

:

84

' התחילה התקפת החלוצים  ,זאב אייזנברג

( צעירי ציון ) דיבר על הרע שמכניסות המפלגות בעבודה  ,הביא

עובדות '  .כאשר האריך בדבריו

לו שמעון קושניר את רגעיו '  ,כלומר את רשות הדיבור  ,והסביר לשרתוק

:

' נתן

' עתה ישמיעו הם ,

החדשים את דבריהם  .דבריהם חשובים יותר  ,אחדות העבודה עמדה לה כאילו בצד  ,כאומרת  :ידברו
הנערים '  .ברנר שנכח בוועידה כעיתונאי ' נכנס כולו לעבי הקורה של עניני הפועל וענינה של אחדות
העבודה  . . .מאחורי הקלעים היה משוחח הרבה מאד והשפיע על החלוצים לא

מעט '  .וכאשר

בסיום

הוועידה ' נתפרצה שירה וריקוד ארצישראלי  ,וההתלהבות היתה גדולה עד כלות הנפש ברנר שאל
בצחוק

:

מה אתם

שמחים ,

קופלכיץ רשם ביומנו

:

הלא התאחדתם אך איחוד מקצועי ' .

85

' הפרקציה שלנו היתה המתווכת והמכרעת [ ההדגשה במקור ,

המנוח ברנר כינה אותנו בשם

ח " ג] .

" פרקצית הגמים והרקים "  ,מכיון שאנחנו לא החשבנו כלל את

ההגבלות הפורמליות  -סייענו לקבלתן לשם האיחוד ושלמותו ' .

86

ההסתדרות הכללית עוצבה בוועידת הייסוד שלה לא ברוח שיתוף הפעולה המוסכם מיולי ולא

79

ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה

 , ) 35עמ '

. 202

מאיר יערי הזכיר שמותיהם של חמישה חברי השומר הצעיר  ,ראה

:

דיוקנו של מנהיג כאיש צעיר  :מאיר יערי  ,פרקי חיים  , 1929 - 1897בעריכת ד ' זית וי ' שמיר  ,גבעת חביבה תשנ " ב ,
עמ '
80

צחור

81

זית ושמיר ( לעיל  ,הערה  , ) 79עמ '

82

94

. 89
( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

. 126

83
84

85
86

; 90 - 89

סלוצקי ( לעיל  ,הערה

מכתבו של ינובסקי  -ינאי  ,כ " ו בכסלו תרפ " א  ,ארז ( לעיל  ,הערה

 , ) 33עמ '

. 97

 , ) 33עמ '

. 225

. 247

גולן ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '
י ' טבנקין  ,דברים  ,ב  ,תל  -אביב
מכתבו

 , 1972עמ '

. 486

של יהודה שרתוק  -שרת לאחיו משה ( לעיל  ,הערה

. ) 77

אלמוג ( לעיל  ,הערה  . ) 8המלים ' גם ' ו ' רק ' הוצעו על  -ידי צירי החלוצים בוועידה  ,והן גישרו בין ההצעות
המנוגדות של שתי הסיעות הגדולות .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

כברית מקצועית כדרישת הפועל הצעיר  ,אלא כהסתדרות כללית מאוחדת  .בהחלטותיה הוטבעו
אחדים מעקרונותיה של ועידת החלוצים על הכרמל .
חבריו של טרומפלדור השלימו את שליחותו הלא גמורה  .בסיומה של ועידת ההסתדרות הודיע
אלקינד

:

' מרכז החלוצים מילא את עבודתו ומעתה אני מודיע כי הוא מתבטל ' .

87

רוב פעילי ועד

' החלוץ ' הצטרפו לאחדות העבודה  ,אחדים מהם פעלו בגדוד העבודה  .מונצ ' יק וקוסובסקי פעלו
בהפועל הצעיר  .פעילי השומר הצעיר המשיכו בריכוז חבריהם במחנה גדוד שומריה שבכביש
חיפה  -נצרת .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל וועידת החלוצים האיצו את מהלכי ההתלכדות הארגונית של ציבור
הפועלים  .הצעירים חברו לוותיקים והכריחום להצפין את משקעי העבר ולייסד את ההסתדרות
הכללית  .החוליה הראשונה של החזית המאוחדת של ארץ  -ישראל העובדת חושלה בוועידת

החלוצים על הכרמל ובוועידת ההסתדרות  ,והשנייה -
שנערכה בימי הקונגרס הציוני הי " ב בקרלסבד .

בספטמבר

1921

ב ' כנסייה העובדת '

88

,

 1ן
~

. 96

87

סלוצקי ( לעיל  ,הערה

88

הכנסייה העובדת היא הוועידה הראשונה של תנועת ארץ  -ישראל העובדת שנערכה כימי הקונגרס הציוני הי " ב
בקרלסבד בספטמבר

, ) 33

. 1921

עמ '

ציר  ' ,ועידת ארץ  -ישראל העובדת '  ,קונטרס  ,צד ( כ ' באלול

תרפ " א ) .

חיים גולן

נסמח

מרוטוקול ועידת החלוצים על הכרמל

:

שבת  ,ישיבת הפתיחה  ,ו ' בתשרי תרפ " א
הת ' ק ופלביץ פותח בשם הוועד הזמני של החלוץ  :בזמן האחרון התחילה העלייה וצריך לציין את
זאת במנוחת  -נפש  .לא התאספנו לארגן עוד מפלגות והסתדרויות  .התאספנו לגמור את עבודת

" החלוץ " בארץ  .לפני אספת הפועלים [ ועידת הייסוד של ההסתדרות ] צריכים אנחנו להביע את
דעתנו  .אנחנו כולנו מרגישים מה שחסר לנו  ,חסר לנו  -מנהיגנו  ,מגיננו

ושומרנו  ,חסר

לנו
ן

טרומפלדור

( קמים ) ,

חסרים לנו כבר שני חברים מן הכביש  ,אחד נטבע והשני נפצע ומת

( קמים ) .

בגלות ישנן עוד דעות שונות על דבר מהות החלוץ  ,מדברים אודות פתיחת משרד החלוץ וכו '  .אנחנו
צריכים להביע את דעתנו בנוגע לזאת  .בשם הוועד הזמני מציע לנשיאות את החברים

אלקינד ויערי  ,ואל המזכירות

:

פרידמן - - -

( ביהודית  -יידיש )

מפ " ם מציעה

 :קוסובסקי ,

את הח ' ריימסדורף לנשיאות והח ' ריזנדורף למזכירות  .מציעים

שהנשיאות תיבחר באופן פרופורציונלי  ,מפני שבחרו גם אל הוועידה על פי השקפות .
עוד אחד ממפ " ם מגן על ההצעה .
אחד מהשומר הצעיר חושב שאץ צורך להתעקש ולתת להפרקצעת את האפשרה להבן את
דעתך אולי גם השומר הצעיר יחפוץ .
מציעים להצביע איך בוחרים .

[ ההצבעה ]

באופן פרסונלי

או על פי הפרקצעת

( ) 34

(6

מפ " ם מודיעים שלא ישתתפו בבחירות לנשיאות .
נשיאות

קוסובסקי  ,אלקינד ויערי  .מזכירות

:

היושב ראש

מפ " ס

:

פרידמן  ,כהן .

אלקינד .

חלק גדול של הצירים אינו יודע עברית ; אחד משני המזכירים צריך לנהל [ את
[ יידיש ]

יהודית
מלמד

:

:

:

"

הפרוטוקול ]

2.

מציע להצביע אם אפשר על ועידת החלוץ ומה גם בארץ ישראל להצביע הצעה כזו .

קנבסקי מבסס את הצעת מלמד .
ס) :

כץ ( מפ "

צום אפשטימונג

[ להצבעה ] ,

היות שהרשו לדבר נגד ולא בעד הם לא ישתתפו

בהצבעות .
מפ " ס

:

מודיע שהפרקציה ממנה מזכיר בעצמה .

בוחרים ועדה לביקורת המנדטים

בקירוב יש
רגלמנט

45

צירים  ,בא כוח הפועל הצעיר  -ליברמן  ,אחדות העבודה  -רמז  ,מפ " ס  -חלדי .

[ תקנון ] :

הרצאות אינם מגבילים  ,להשתתף בוויכוחים פעם אחת בלבד לכל שאלה

רגעים  .אם ירשמו יותר
1

:

לובלינג  ,דרור ו - - -

מ 10 -

יבחרו ב " גנרל  -רעדנערס " [ נואמים

3

10

מרכזיים ] .

שלום סימרניצקי חבר כצעירי ציון מווילגה טבע בים יפו  .דוב אופר  ,חבר בקבוצת חברי השומר הצעיר שישבה
בביתניה עלית  .הוא השתתף מטעם השומר הצעיר באספת בחירות של פועלים וחלוצים שנערכה כחמי טבריה
בשבת ל ' באב תר " ף  ,ובלילה בדרכו חזרה לביתניה עלית נרצח  .ראה

ו) ק2

הצעיר  ,יג ,
2

20 ( 44

כאוגוסט . ) 1920

' אל הועידה באו גם " פועלי ציון " ( מ  .פ  .ס  ) .ודרשו להכיר את היהודית [ יידיש ] בתור שפה רשמית בועידה  .הצעתם
נדחתה '  .ראה

3

:

יהודה אלמוג

( לעיל  ,הערה

 . ) 8הפועל

:

הארץ ,

 21כספטמבר 1920

.

צבי ליברמן  -לבנה  .ניהל את המחלקה לעלייה של הפועל הצעיר
מרדכי חלדי  ,מזכיר הוועד המרכזי של

מפ " ס .

 :דוד רמז  ,חבר בוועד הפועל של אחדות העבודה :

ועד ' החלט ' בארץ  -ישראל

מפ " ם מבקשת לתרגם את ההצעה ליהודית [ יידיש ] .
ד " ר הוגו ברגמן ( מכתב )

:

אין בין השקפותי להשקפותיכם שום דבר  .אתם התחלתם את המלחמה

בעד העבודה העברית וצריך להמשיך  ,ההסתדרות הציונית נהרסה  ,אבל אי אפשר לחיות בלעדיה ,
עלינו לברוא אותה מחדש  .זה התפקיד של הפועל בארץ ישראל  .אין פה שאלת מפלגות  .הקריאה
הזאת צריכה לצאת מוועידת פועלי ארץ ישראל .
טלגרמה מהח '  ,טובה חסקינה .

4

5

בשם הסתדרות פועלי הרכבת בחיפה מברך חברם
חלדי ( מפ

"ס)

מברך בעברית

:

:

שתעמוד על הגובה הנחוץ .

הנני מאושר שיכול אני לברך אתכם  ,שכל כך הרבה זמן חכינו

וקוינו עליכם  .יש מילה אחת המקסימה את כולם  -אחדות  .אבל ישנם דרכים שונים אל האחדות ,
וכאן הפירוד  ,שאתם כל כך נפחדים מפניו  .באיחוד אפשרי רק דרך אחת  ,הדרך שאתם בחרתם בה
וגם אנחנו  .וזוהי הדרך של איחוד העבודה  ,אבל רק העבודה  ,איחוד היצירה  ,אבל רק היצירה .

מטרה אחת של עבודה  ,של יצירה לכולם  -וכאן המקום לאיחוד  .יש רק דרך אחת של ארגון
הפועלים בהסתדרויות מקצועיות בלתי מפלגתיות  .בדרך זו אנחנו הולכים כבר שנה וחצי  ,וגם אתם
רוצים בזה ולשם זה התאספתם פה  .מברך וכו ' .
בשם הסתדרות המורים

,

סניף חיפה .

ליברמן בשם הפועל הצעיר .
רמז בשם אחדות העבודה .
הח ' מונצ ' יק

:

חברי הוועד הפועל [ של החלוץ

בוורשה ]

רושטשוק והפטמן לדאבוננו לא באו

עדיין  ,ומפני זה לוקח אני על עצמי לברך אתכם בשם הוועד הפועל של החלוץ וביחוד בשם מרכז
החלוץ בפולין .
מתווכחים אודות סדר היום .
קופלביץ מוסר דין וחשבון של הוועד הזמני .
אלקינד ממשיך את הדין וחשבון .

מונצ ' יק  -הערה אישית .
יום א ' בבוקר

הרצאות מונצ ' יק על דבר החלוץ בגולה .
הח

'

כהן על דבר החלוץ ברוסיה .

הח ' יערי על דבר החלוץ בגליציה  -אוסטריה .
הח ' אלקינד על דבר החלוץ בליטא הטאריבארית .
הסקנדל עם מפ " ס

:

הצעת הח ' פרידמן  ,הצעת הח ' מלמד  ,הצעת מונצ ' יק  .החלטה להסיר את

השאלה מסדר היום ; הסתלקות הח ' פרידמן מן המזכירות ; הצהרת הח ' רמז בשם אחדות העבודה .

57
4

ד " ר הוגו ברגמן  ,ממייסדי ההתאחדות בוועידת פראג וחכר בוועדה לחידוש שיתוף הפעולה  .ראה

מעברות  ,ט  ,יפו תר " ף .
5

טובה

חסקינה חברה בוועד ' החלוץ ' .

 :ברגמן  ' ,פראג ' ,

' חיים גולן
ישיבה ג '

הודעת הקומיסיה המנדטית  -לוקחים מבא כוח מפ " ם את הרשות להשתתף  .הסקנדל  ,בקשת
הפסקה  .עזיבת מפ " ס  .הוויכוחים  .הצהרת מפ " ס .

6

הרצאת הח ' קופלביץ על דבר המשבר בארץ ותפקיד העולה החדש .
ישיבה ד '
הרצאת הח ' אלקינד על דבר צורות ארגון הפועלים .
ישיבה ה '
נואמים החברים

יערי  ,פרידמן  ,רמז  ,האפס [ הפועל הצעיר ]  ,אריה  ,לובלינג  .עזיבת מפ " ס את

:

החדר  .הוויכוחים בנוגע לזאת  ,החלטה להסיר את השאלה מסדר היום .

נואמים החברים

:

7

לופט  ,קופלביץ  ,מאלץ  ,טשרנומורסקי  -ישראלי  ,קנבסקי  ,א  .מ .

קולר  ,קוראן ,

וקסברג  ,מלמד .
יום ב ' בבוקר

נואמים החברים  :קנטור  ,רוטנברג  ,אריה  ,קוסובסקי  ,גלצמן  ,הלפרן  ,זרחי  ,רוזשאנסקי  ,אלקינד  ,כץ .
עונים קופלביץ ואלקינד .
הרצאת הח ' קנבסקי על דבר סידור העלייה .

הח ' מונצ ' יק קוררפרנט
[ מונצ ' יק

?] :

8

[ מגיב ]
[ פיקוח ] ,

בשנה הראשונה העולים נמצאים תחת קונטרולה

אינם מתקבלים אל

ההסתדרות החקלאית  ,אלא בראשונה אל סקציה מיוחדת של החדשים  .את העלייה מסדר ועד
העלייה הנבחר על ידי ועידת הפועלים ושבו משתתפים גם באי כוח המפלגות המודות בארץ ישראל
עברית עובדת ובשפה עברית  ,זהו המינימום ולא האידיאל שלי .
9

הרצאת הח ' בן ציון טשרנומורסקי  -ישראלי על דבר סידור העולים בעבודה .

השאיפה לחקלאות  ,ערך הקבוצות  ,לימוד והשתלמות  .העבודה בעד החדשים
הישנות .

)2

)1 :

בקבוצות החדשות  ,שבוודאי תיווסדנה  ) 3 .עבודה אצל איכרים עד כמה שאפשר ללמוד

שם את העבודה .

6

עבודה בקבוצות

)4

עבודת ההכשרה תתפוס את המקום הראשי  .עלינו לקבל את כל העבודות על

' זוכר אני את כינוס העולים החלוצים על הר הכרמל  .מתחת לעץ מסועף הועמדו שולחן וכיסא ואני הייתי היושב

.

ראש  .התישבתי במקומי והצעתי את סדר היום של אותה ישיבה  .והנה מעלי על ענף עבה מעל לראשי ממש ,
התיישב חבר

המפ " ם . . .

ושמו היה אריה סתום העין  ,זה ניענע ברגליו מעל ראשי בלי הרף הפריע לי בקריאות

בינים פרובוקטיביות  .אף על פי שהוא עיצבן אותו כהוגן  ,הצלחנו בכל זאת לסכם את הדיונים  .סיכום מלכד ' .
ראה
7

:

זית ושמיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 79עמ '

. 88

.

' החלוצים  ,חברי מפס לא עזבו את הוועידה  .הם השתתפו בכל הויכוחים ובהצבעת ההחלטות ובשאלות העיקריות
של הוועידה לא היו שום ניגודים חשוכים כיזם ובין יתר הצירים '  .ראה

באוקטובר . 1920

192
~

:

מכתב מ ' אלקינד למערכת הארץ 6 ,

8

על קליטת העולים וסידורם נאבקו שתי המפלגות  .קנבסקי הציג את עמדת הוועד הזמני של ' החלוץ ' בארץ

ומונצ ' יק הציג את עמדת הוועד הפועל של ' החלוץ ' בוורשה  .ראה  :א '
17 ( 11 - 10

9

כן

מונצ ' יק ,

' ע " ד החלוץ '  ,הפועל הצעיר  ,יד .

בדצמבר . ) 1920

ציון טשרנומורסקי  -ישראלי היה חבר במרכז החקלאי של ההסתדרות החקלאית המסונפת לאחדות העבודה .

ועד  ,החלוץ ' בארץ  -ישראל

חשבון אנו  ,בלי שום קבלנים ומתווכים  .ערך מיוחד יש לעבודות על פי תוכנית רוטנברג 0 .י היא

תהיה כולה בידינו  .צריכה להיות טנדנציה [ מגמה ] בין החלוצים לחדור אל כל העבודות בארץ ביחוד
אל הרכבת  .עבודות מקצועיות שיש להן יחס

לחקלאות  ,עבודה בעד

הרצאה על דבר גדוד העבודה  -ישראל שוחט .

צעירות .

ח

כל דבר גדול דורש חלוציות  .החלוציות מתחילה רק פה בארץ  .גדוד לעבודה ולהגנה צריך לקחת

בידו את כל עבודות ההכשרה  [ .הגדוד ] מתחלק לארבע פלוגות  :כיבוש

דרכים  ,הכשרת קרקע  ,יבוש

ביצות ועוד עבודות ציבוריות וההגנה הפרופסיונלית  [ .הגדוד ] עומד ברשותה של ברית הפועלים
[ הסתדרות

העובדים ] .

כל עולה חדש צריך במשך שנה לחיות בגדוד  .צריך ללכת לכל מקום

שישלחו  .משמעת חברים רק משמעת  .רק אחרי שגמר את השנה נשאר עוד בריזירבה לשם הגנה .

הח ' שינקר  -ארטלים [ חבורות

הח

'

יערי בשם הוועדה המתמדת

אחרי שש שנים של חיכוי

:

עבודה ]

קואפרטיביים .

הוועידה של העולים החדשים והחלוצים  ,שהרוב הגדול קיבל

[ המתנה ]

את היכולת לחדור אל הארץ הודות לוועדי העלייה של

ההתאחדות העולמית של הפועל הצעיר וצעירי

ציון  ,מביעה את הכרתה ותודתה להתאחדות

הנ " ל

ומבקשת מאיתה להמשיך את עבודתה מבלי להתחשב עם שום קושי והפרעות מן הצד 2 .י

10

באותה עת ניהל

פנחס רוטנברג סייע כהשגת העבודה בכביש טבריה  -צמח
למפעל
החשמל  ,וכבר אז העסיק פועלים בעבודות ההכנה הראשונות .
;

99
את המשא רמתן על קבלת הזכיון

ולהתארגנותו .

11

ישראל שוחט סייע לייסוד גדוד העבודה

12

חברי השומר הצעיר נעזרו בעלייתם בוועדי העלייה  ,והם היו כנראה בין יוזמי החלטת התודה

הזאת .

המעבר לשיטת השקילה המטרית בארץ

 -ישראל

יגר נבו

מבוא
בשנת

1790

האורך

הציע טאלרן לאספה הלאומית הצרפתית לקבוע מחדש את מידות

המעבר לשיטה המטרית היה מהפכני והשתלב במהפכה התעשייתית שהתחוללה

תקופה .

בצרפת .

ועדת מומחים המליצה על חלוקה עשרונית שבה כל יחידות המדידה

בצרפת באותה
קשורות זו לזו

 ,וקילוגרם

בצורה הגיונית  .בשנת  1793הציעה הוועדה את השם ' מטר ' ליחידת האורך הבסיסית
מארבעים שנה
אחד נקבע כמשקל של דצימטר מעוקב מים באפס מעלות צלסיוס  .אך עברו יותר
 עשרה מדינות עלעד ליישום השיטה המטרית בצרפת באופן מלא  1 .במאי  1875חתמו שמונה
הקמת המוסד
האמנה הבין  -לאומית שבה נקבע כי המטר הוא יחידת האורך הבסיסית וכן הוכרז על

הבין  -לאומי למידות ומשקלות  .בין המדינות שלא חתמו על האמנה בולטות

המדינות דוברות

האנגלית .

 ,כשיחידת

בארץ  -ישראל שימשו בראשית המאה העשרים יחידות השקילה העות ' מאניות

השקילה הבסיסית שלהן היא הדירהם  .במקור היתה הדירהם מטבע כסף ערבי במשקל

 2 . 9גרם .

השימוש בדירהם ,

עם התפשטות האימפריה העות ' מאנית מזרחה אל אזורי השלטון הערבי נמשך
אלא שעתה הוא הגדיר את יחידת השקילה הבסיסית לסחורות  ,שערכה היה

. 205

גרם .

3

2

 -ישראל זכה

נושא המידות והמשקלות שהיו בשימוש במאתיים השנים האחרונות בארץ

3

מאמר זה

לתשומת לב מעטה להוציא שני מאמרים המתארים את יחידות השקילה העות ' מאניות .
בארץ  -ישראל ,
עוסק במעבר משיטות השקילה והמדידה העות ' מאניות לשיטת השקילה המטרית
ישראל  .המאמר
שהתחיל עם ' הצעת פקודת המשקלים והמידות  4 ' 1926והסתיים עם הקמת מדינת
The Laws ofpalesrine
מתבסס על פרסומים ב ' עתון הרשמי ' )  ( Ihe Palestine Gazetteובקובץ
ועל חומר המצוי בארכיון עיריית תל אביב  .הסתייענו גם בפרסומי משרד המסחר והתעשייה

ביבא -

-

*

ועידית הכס  ,אוניברסיטת חיפה  ,אשר הינחתה אותי

תודתי נתונה במיוחד לעופרה רימון מנהלת מוזיאון ראובן
במהלך הכנת המאמר  .כמו כן נתונה התודה למר ליונל הולנד וד " ר אברהם ערן על הערותיהם

לגברת ציונה רז מנהלת ארכיון עיריית ת " א  -יפו  ,שלוחה תודה
1
2

132

 .ק Zwolle 1990 ,

5 of Weights,ז"

( ) ק) ן

על החומר הרב ששימש אותי בכתיבת מאמר זה .

שו G. M. M. Houben , 5000

של

;

וראה להלן  ,הערה

guaiterly Magazine of the
מ' Okka Weights 1

.

.3

,

Holland , ' 8811

 Ottoman Palestine ' , EguilibriumמWeights 1

 ,הנסטן ;  . 907 - 912קע , ) 1986 ( ,

(Jollectors

Scale

'

ק Society

81ח" ! ] 0

 . 1023 - 1025קק 01101881 Palestine ' , 151) , ) 1987 ( ,
4

 3 . 2גרם .

במשך רוב שנות השלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל ובאזורים שמסביב לה היה הדירהם בערך
במאה האחרונה קבעה הממשלה התורכית את משקלו של הדירהם בערך של  3 . 205גרם כסטנדארד  .מקור השם
דירוגם מהדרכמה היוונית

3

המקצועיות .

' הצעת פקודת המשקלים והמידות '  ,אהת " א  ,זט '  , 3תיק

השלטונות

.

]

,

חץ! ! 8

1

 -אביב מטעם

. 127

הצעה זו הועברה לעיריית תל

המעבר לשיטת השקילה המטרית

הנוגעים לעדכוני תקנה

9

וסעיף

ל ' פקודת המידות והמשקלות

107

' . ' 1947

תחקירים של אנשים

שיש להם נגיעה לעניין המידות והמשקלות  ,כגון יצרני משקלות ופקחים על השווקים מטעם

מידע בעל ערך .

משרד המסחר והתעשייה  ,תרמו אף הם
אישרו את המידע שנמצא

יחידות השקילה

בכתובים .

בדיקות אוספי המשקלות המצויים בארץ

6

7

העות ' מאניות

בשלהי השלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל נהגה השקילה ביחידות הרוטל  ,האוקיה והקנטר  ,ואלה

 3 . 205גרם .

היו מבוססות על הדירהם שערכו היה

צפון הארץ
 213 . 659גרם
 800דירהם

אוקיה
רוטל
קנטר

100

8

דרום הארץ
 240 . 370גרם
 900דירהם
 100רוטל דרומי

רוטל צפוני

הרוטל חולק לשתים  -עשרה יחידות שכל אחת נקראה אוקיה ( ראה איור

.)1

הקביעה של ערכי

משקל שונים לרוטל בצפון הארץ ובדרומה לא לוותה בהגדרת המרחבים על  -ידי השלטון  ,וגם לא
נמצא שום מסמך רשמי התוחם מרחבים אלו  .אך מאחר שבאזור חדרה נמצאו משקלות רוטל
דרומי ורוטל צפוני וחלקיהם נראה כי האזור הצפוני היה מחדרה צפונה וכלל את הערים חיפה
ועכו ואת הגליל העליון והתחתון  ,והאזור הדרומי היה מדרום לחדרה וכלל את הערים יפו ,

ושומרון .

ירושלים  ,שכם

9

בפקודת המשקלים והמידות מספר  , 24מאוגוסט

1944

אזור חברון  .יחידות השקילה באזור חברון היו כדלקמן

אוקיה

=

רוטל

=:

קנטר

=:

 1 / 12רוטל
1 , 000
100

.

= 267 073

גרם

= 3 205

ק" ג

.

דירהם

.

רוטל = 320 5

0ן

מופיע לראשונה אזור שקילה נוסף ,

:

ק"ג

והמשקלות  / 1947יי

הופעתווןל אתר

שקילה זה בתקופה כה מאוחרת לוטלטק המנדט בארץ  -ישראל אעה מובנת

מפתיע העדרו

א ור חברכן מופיע כאתר שקילה נוסף גם ב ' פקודת המידות

5

קמת התקנ ת

6

כך למשל לפי עד

(

ט " ו באדר תש " ט ,

"

;

. 16 . % 1 %9

ו של ק ' מנחמת  ,בעל ב

-

המסחר ' דעק ' ל " צור

"
בשנת . 1936

"

של מאזמש  ,הקים מלמד בשותם

יקל ברחוב סלמה  .על המשקל
המפעל שכן בעו

"

מפעל ל " צור משקל
ואחרת כסמל
מנחמוב האות מ
עם הוטבעה
בו
הישן  .מפעל שסף שהוקם בתל  -אביב בשנת 1932היה מפעל ' מאתיהאק ' ( בבעשת

ד " ר ראודנק והאחים
7

8
9

"

הולצר) .

ברש
המחבר מצף אחד מאוסן המשקל
הנחלש באףה
' פקודת המשקלים והמידמע  / 1928העתך הרשמך מס ' 1 , 202

"

.

"

ראה מאמרו של הולנד על הרוטל

,

( לעיל הערה

3

"

עמ '

בעואר

ן

. 1928

. 909

10

0 .ח1ח8תט1קקט135 5
1 , 17 Allgust 1944

11

' פקודת המידות והמשקלות  / 1947 ,העיתק הרשמם מס '  , 1563תוספת  15 , 1במארס . 1947

Gazette ,

"

חרצת

0 . 24 , 1947 , Theחטסח8חש ] 0

' Weights

()

ן

=

זני

עו

. 1944

ב ' פקודת המשקלים והמידות  ' 1928ולא מובנת הופעתו המאוחרת בפקודה משנת

לציין שעד כה לא נמצאה כל משקולת חברונית בתקן המשקל המיוחס לאזור
יחידת משקל נוספת שהיתה בשימוש בארץ  -ישראל היא אוקה  .ערכה היה

 1 , 282גרם  .האוקה היתה זהה במשקלה בכל המרחב ( כולל
של הרוטל הצפוני  -וערכה שווה למחצית הרוטל

' הצעת מקודת המשקלים והמידות

ארצות שכנות ) .

זה .

400

ראוי

2ן

דירהם  ,שהם

ניתן להגדירה כנגזרת

הצפוני .

926וימ

בתחילת שנת  1926גיבשו שלטונות המנדט הבריטי באשן  -ישראל את ההצעה לפקודת המשקלים
והמידות כצעד ראשון לקראת המעבר לשיטה המטרית בארץ  .מגמת ההצעה היתה לבטל את אזורי
השקילה השונים  ,לאחד את יחידות המשקל והמידות לשיטה המטרית ולהקים מנגנון לפיקוח על
השימוש במשקלות החדשים בשוקי

הארץ .

ההצעה להנהיג בארץ את שיטת השקילה המטרית התקבלה בברכה על  -ידי המוסדות
היהודיים  ,שכן תושבי הארץ היהודים היו אובדי עצות נוכח שיטות המשקל העות ' מאניות שהיו
שונות מאזור לאזור  .בעיריית תל  -אביב התקיים דיון בהצעה והיא זכתה ליחס אוהד  ,כפי שניתן
ללמוד מהתגובה שהועברה בכתב לסגן נציב מחוז יפו  .נראה כי ההצעה תאמה את תפיסתם של

המשתתפים בדיון בדבר המצב הבלחי אפשרי ששרר בשווקים בשל ריבוי שיטות השקילה  .הם

אימצו מיד את ההצעה ותבעו להחילה תוך פרק זמן של שנה  -שנתיים  ,תקופה הקצרה במחצית מזו
שהוצגה בהצעת הפקודה עצמה  .אך עברו עוד שנים רבות עד שהפקודה נכנסה

' מקודת המשקלים והמידות
הפקודה משנת

1928

לתוקפה .

928ו ' "

קבעה כי המטר הוא מידת האורך הבסיסית באוץ  -ישראל  ,ואורך המטר

הוגדר כאורך המטר הבין  -לאומי  .כמו כן החילה הפקודה באוץ  -ישראל את הקילוגרם  ,הליטר

והמטר המרובע הבין  -לאומיים

המקובלים .

בהמשך עוסקת הפקודה בנושא הפיקוח ובמנגנון

הפיקוח שיכלול מפקחים ממשלתיים ומפקחים מקומיים מטעם

בסעיף

12

העיריות .

בפקודה צוין כי בתוך חמש שנים מיום הכנסת הפקודה לתוקפה יוכל הנציב העליון

לאסור את השימוש במידות ובמשקלות שאינם מטריים ומיום פרסום צו כזה תוטל חובה

להשתמש אך ורק במידות ובמשקלות מטריים  .כמו כן מופיעה בסעיף זה פסקה המתירה לנציב
העליון לקבוע חריגות מן השימוש במשקלות ובמידות מטריים  .השלטון הכיר אפוא בקושי הרב
הכרוך בביצוע הפקודה  ,במיוחד באזורים כפריים  ,אשר הפיקות על שוקיהם  ,אם היה קיים  ,היה

חלש ביותר  .לשלטון המרכזי היה כמעט ברור שלא יוכל לכפות את המעבר לשיטה המטרית תוך
פרק זמן כה קצר  -חמש שנים מיום פרסום
104

12

הפקודה .

יש לציין כי גם לדברי א ' רונן  ,ראש היחידה לפיקוח על המידות והמשקלות כמשרד המסחר והתעשייה  ,אשר
בסמכותו גם הפיקוח על השווקים בשטחים שנכבשו בשנת  , 1967לא נמצאו עד כה יחידות שקילה מאזור חברון .
תמונה דומה מצטיירת מבדיקת אוספי משקלות

13

ראה לעיל  ,הערה

14

ראה לעיל  ,הערה

.4
.8

שונים .

המעבר לשיטת השקילה המטרית

על הקשיים הכרוכים בפקודה הצביע היועץ המשפטי של עיריית תל  -אביב עורך  -הדין ד " ר
מרדכי ויזל במכתב ששלח

באפריל

ב 12 -

1933

אל מאיר דיזנגוף ראש העירייה  .מדבריו של ויזל

עולה כי כבר עם הצגת נוסח ' פקודת המשקלים והמידות  ' 1928הצביעו נציגי היישוב על שני

סעיפים העתידים להקשות את יישומה  .אחד הוא סעיף

,9

המציין כי החובה לעבור לשימוש

ביחידות מטריות ( למידות ולמשקלים ) תחול רק על הממשלה ועל העיריות והמועצות המקומיות ,

בעוד שעל כלל הציבור לא הוטלה חובה זו  .סעיף זה מוסיף למעשה על שני אזורי שקילה שהיו
בארץ עוד אזור של מידות ומשקלות  ' ,אזור העיריות והמועצות שעברו לשיטה המטרהע '  ,ובכך

מכבידה הפקודה על המצב הסבוך ממילא  .הסעיף האחר שצפוי היה לעורר קשיים הוא סעיף

12

שנזכר לעיל  .אך בסיכומו של דבר קיבלו נציגי עיריית תל  -אביב את הפקודה בברכה וביקשו זמן
להיערך

ליישומה .

חשוב לציין שב ' פקודת המשקלים והמידות

מאוחרים יותר שהופיעו עד שנת

המשקלות

הנבדקות .

משלה  ,ורק בשנת

1944

' 1928

וכן בנוסח המתוקן משנת

1933

ואף בנוסחים

לא צוין מה יהיה חותם האימות שיטביעו הפקחים על

מפליא הדבר שהפקודה אפשרה לכל עירייה ומועצה להטביע סימון

5ן

1944

פורסמה תקנה בנדון  .ראוי לציין שכבר החל בשנת

- 1927

דהיינו שנה

אחת לאחר שהובאה ' הצעת פקודת המשקלים והמידות  ' 1926לעיון המוסדות הלאומיים

והמקומיים  -קיימות משקלות שמוטבע עליהן חותם אימות המציין את השנה בתוספת ראשי

התיבות ' ע  .ת  .א  ( ' .עיריית תל  -אביב ) .
בשנת

1933

הוצאה פקודה מתקנת לפקודת המשקלים והמידות אך בה רק תיקונים קלים

.

לפקודה המקורית 6י סעיף  12הופיע גם בפקודה המתקנת  ,וזאת קרוב לוודאי בשל בעיית אכיפת
החוק במגזר

הכפרי .

בתחילת שנת

1936

המלקן

היועץ המשפטי של עיריית תל  -אביב לקבל את הצעת שלטונות

המנדט ליישם את הפקודה בכל האוץ ולא רק בערים הגדולות  .ממכתבו ניתן להתרשם עד כמה
מסובך היה המצב בשווקים ועד כמה הכביד השימוש בשיטות השקילה והמדידה העות ' מאניות

על חיי המסחר בארץ וכן על סחר החוץ  .במכתבו הדגיש את קשיי העולים החדשים אשר הורגלו

בשיטה המטרית ולא מצאו את ידיהם בשיטת המידות והמשקלות שהיתה נהוגה אז באוץ  .ראוי
לציין שהמשקלות העות ' מאניות מופיעות בדרך כלל ללא ציון משקלן או שציון המשקל טבוע בהן
באותיות ערביות קטנות

ביותר .

עובדה זו וכן הלכלוך המצטבר בד " כ על משקלות מנעו כל

אפשרות לזהות את משקלן  .הדבר נכון למשקלות הרוטל  ,האוקיה והאוקה  ,ששימשו את הציבור
באו

-,

ישראל בתקופה זו  .לעומת זאת על המשקלות המטריות שהונהגו בארצות אירופה  ,ארצות

המוצא של רוב בני היישוב היהודי בתקופה זו  ,הוטבע המשקל בצורה

הפיקוח על השווקים

בתחילת
1941

15

1941

על  -ידי

הפעילה עיריית

הרשויות המקומיות

תל  -אביב את הפיקוח על השווקים הלכה למעשה .

ב 17 -

בפברואר

רוקח  ,ובה נמסר כי על המשתמשים
ו
פורסמה מודעה בחתימתו של ראש העירייה ישראל

3151 E) ay of December , 1933 . vol . 11 , Chapter 150 ,

The
 . 1535 - 1540קק Weights and Measures , London 1934 ,
16

בולטת .

העתון הרשמי  ,מס '  6 , 373ביולי

. 1933

R . H. Drayton , The Laws of Palestine ,

איור

: 4

במידות ומשקלות לצורך מסחר  ,להביאן לבדיקה

הטבעת

הפיקוח מטעם המועצה

נשנת

1944

 ,ועל גבי

משקולת בת שלוש
אוקיות
אויר  : 5הטבעת
הפיקוח מטעם

עיריית

תל  -אביב משנת

1932

שעליהן מיטבע סמל עיריית תל  -אביב ( ראה איור

ע " י העיריה .
, )6

החל בשנה זו מופיעות משקלות

בעוד שקודם לכן היו משקלות עם הטבעת

סמל העירייה  .אולם תוך פרק זמן קצר התברר שלא ניתן ליישם
האותיות ע  -ת  .א  ( .איור  ) 5אך ללא
לאכיפת הפקודה .
את הפיקוח מאחר שבאזורי הארץ שמחוץ לתל  -אביב לא ננקטה פעולה

הטבעות הפקחים העירוניים בתקופת המנדט הבריטי
הפקחים העירוניים נהגו לציין את תקינות המשקלות על  -ידי הטבעת חותם אימות שבו צוין

מקום

איור  : 6הטבעת
הפיקוח מטעם עיריית
תל  -אביב משנת 1941

נדירותן של המשקלות המייצגות את השיטה המטרית  ,עליהן הוטבעו
היישוב ( ראה איורים . ) 7 - 4
חותם אימות )  ,מצד אחד ומצד
חותמות האימות ( ראה לדוגמא איור  : 6משקולת בת  20ג ' ועליה
שני תפרצתן הגדולה יותר ( יחסית ) של משקלות עות ' מאניות ועליהן הטבעות אימות הן עדות

עיריית

לשיטה המטרית  .לכאורה היה על הפקחים לפסול את
לקשיים הרבים שהיו בהפעלת המעבר
והמשקלות ועל  -פי
המשקלות העות ' מאניות ולהוציאן משימוש  ,וזאת על  -פי פקודת המידות

איור

: 7

הטבעת
מטעם

הפיקוח
תל  -אביב משנת

1948

קנרת העיר  ,רת אשר מטעמן פיקחו על השווקים  .נראה כי המשתמשים בהן פיתחו מערכת יחסים
מאניות ואף לזכות
קרובה עם הפקחים  ,וכך התאפשר להם להמשיך ולהשתמש במשקלות העות '

באישור הפיקוח ( ראה איור

105

. )8

פקודת המשקלים והמידות מספר , 24

1944

מטריים )

מספר

ב ' צו המשקלות והמידות ( משקלות

7, ' 1945 , 2

' פקודת המשקלים והמידות 7 , ' 1944 ,י נאמר כי השימוש במשקל

17

העתון

הרשמי  ,מס '

14 , 1417

ביוני

. 1945

ביוני

1945

על בסיס

שהוצא ב
שאינו מטרי הוא בלתי חוקי  ,ובכך

מש
5

ס

"

*

2

1

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

.

ץ-

52

י_34 42

)

ןנ-

י

י4

ן

*
איר

אטר12

11

יי,""--

איור

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

איור

14

"

עייעי)

איור

17

אושר

,

במ" "::ל: :

//

איור

4

~

,

מתר

;

איור

: 16

אושר בשנת

חותם אימות

של משקלות רגילים
1965

שצ
איור

אושר

: 17

2

"

ב 15 -

1970
18

;

חותם אימות

של משקלות

ע

איור

1959

אטר4ו  :ותותם אימות
על מווילות בערך
נקוב וסל  20גרם או

אשרנו

16

במרס

1949

בערך נקוב קל סו גרם

ק"---יי /

15

ב6-

באוגוסט

ג

1

, ,,

: 1 1

אטר  : 12חותם אומות
על מנקלות רגלים

ו/

"

איר

חותם אימות ,

107

רגילים

;

בספטמבר

נקבע רשמית וסופית המעבר לשיטת השקילה המטרית באוץ  -ישראל  .סעיף  , 12שהופיע בכל
נוסחי הפקודות שפורסמו עד אז  ,ואשר הותיר לנציב העליון גמישות ביישום המעבר לשקילה על -

פי השיטה המטרית  ,שונה בפקודה משנת
והמדידה הבלעדית בכל רחבי

הארץ .

בתוספת השנייה לפקודה משנת

הנבדקות .

8ן

הטביעה

כוללת

צו זה נכנס לתוקפו החל

ב1 -

בספטמבר . 1945

מובא תיאור חותם האימות אשר יוטבע על המשקלות

1944

את

, 1944

ומעתה הפכה השיטה המטרית לשיטת השקילה

האותיות ע

ו , )[ -

שהן

ראשי

התיבות

של Palestine

 , Governmentרביניהן כתר  ,שתחתיו מופיע מספר זיהוי  .הכתר המופיע בין האותיות בטביעות
עם ספרות הזיהוי
איור

; ) 10

 5ו6 -

( ראה איור

)9

שונה בצורתו מזה המופיע עם ספרות הזיהוי , 1

עד כה לא נמצאה משקולת ועליה מספר הזיהוי

,4

 2ו3 -

ונראה כי ספרה זו לא היתה

( ראה

בשימוש .

כמו כן לא נמצא הסבר לשימוש בשתי צורות שונות של הכתר בחותמת הפיקוח .
בשנת

1947

הורחבה הפקודה פעם נוספת 9 .י נוסח זה שימש את מדינת ישראל לאחר הקמתה ,

וסמכויות הנציב העליון לפי הפקודה הועברו מעתה לשר המסחר והתעשייה .

המיקוח על המידות והמשקלות לאחר הקמת המדינה
על משרד המסחר והתעשייה הוטלה האחריות להשלמת המעבר לשיטה המטרית בארץ .

באמצעות משרדים אזוריים בחיפה  ,בתל  -אביב בירושלים ובבאר  -שבע מפקח המשרד באופן
שוטף על השווקים ועל הגופים התעשייתיים והמסחריים הנזקקים לאמצעי שקילה ומדידה  .עם
הקמת המדינה הוצע דגם חותם האימות שיוטבע על גבי המשקלות ומדי מספר שנים משנים אותו

במטרה להגביר את יעילות הפיקוח על המשקלות ( ראה איורים

. ) 18 - 11

סיכום
אכיפת השיטה המטרית על  -ידי השלטון הבריטי לא יצאה לפועל  ,בעיקר בשל התחשבות
בהבדלים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית ומפני שהאוכלוסייה הערבית היתה ברובה כפרית

וחקלאית  ,ולפיכך קשה היה להטיל פיקוח על שיטות השקילה והמדידה שנקטה .
תהליך הנהגת השיטה המטרית הושלם למעשה רק עם קום המדינה  .משרד המסחר

והתעשייה

הוא זה שנתן תוקף להוראות ' פקודת המידות והמשקלות ' והחיל אותן למעשה על כל התחומים
הנוגעים

לה .

כיום לא נמצא בשווקים משקלות שאינן על  -פי השיטה המטרית  ,ובכך הושם קץ לשימוש
בשיטות המדידה והשקילה שהיו נהוגות באשן במשך מאות

1 08

18

העתון הרשמי  ,מס '

19

' פקודת משקלות ומידות ( מס '

22 , 1343

ביוני _ 1944
)2

לשנת

' 1947

( לעיל  ,הערה

) 11

שנים .

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו בשנת

1 948

דב גביש

ארץ  -ישראל ידעה תהפוכות שלטון במאה הנוכחית

:

השלטון העות ' מאני  ,המנדטורי  -הבריטי

והישראלי  ,ואפשר להוסיף עליהם את השלטון הירדני ( ביהודה ובשומרון ) והמצרי ( ברצועת

עזה ) .

כל ממשל יוצר בימיו רובד תיעודי שעשוי לשרת את האוכלוסייה בחלוף השלטון  ,גם אם חילופי

השלטון אינם ממוסדים או נערכים בתנאי מלחמה  .כשלושים שנה ניהלו הבריטים את האמן  ,מהן
עשרים ושמונה שנים בתוקף כתב המנדט  .לאחר ההחלטה על חלוקת הארץ

ב 29 -

בנובמבר

1947

,

כאשר נאלצו הבריטים להשלים עם קצו הקרב של שלטונם  ,הוציאה המזכירות הראשית של
הממשלה סדרה של הנחיות נסיגה

) ( withdrawal

לפינוי מזורז  .לרשות הבריטים עמדו רק שישה

חודשים ; במהלכם הלכה השליטה והתפוררה  ,והתמעטו הסיכויים להעברה מסודרת

הנטישה הותירה רושם של תוהו ובוהו מכוון  .האומנם כך

של השלטון .

?

בדקתי בעבר את שנעשה במחלקת המדידות המנדטורים לקראת הפינוי הבריטי  ,ן והתרשמתי
שכל עוד היה הדבר תלוי בהם  ,התכוונו הבריטים להעברה מסודרת של המשרדים  .השאלה היא
כמובן מה היתה המדיניות הכללית  ,הרשמית  ,והאם אפשר ללמוד ממה שסתרחש במשרד אחד על
מה שאידע במשרד

אחר ?

אין ספק שבמשרדים שאצרו במשך שנים מאגרי נתונים חיוניים נחרדה

הפקידות הבכירה לשמע האפשרות שהמידע יופקר לגורלו  .אבל אולי אין להסיק מן הפרט על
הכלל  ,ואפשר שבפועל היו התוצאות בשטח תלויות ברצונם של הפקידים להיפטר מהעול  ,במידת
האכפתיות האישית וביזמתם של מנהלי המחלקות הממשלתיות  .מטרתו של מאמר זה היא לחשוף

את המאמץ הממשלתי הבריטי שהוקדש לשמירה על ספרי האחוזה של ארץ  -ישראל לבל ייפגעו

בשלב שבו לא היה ברור מי יתפוס את השלטון עם יציאת הבריטים את הארץ .

המינוי והשמדת מסמכים
ארבעה ימים לפני החלטת האומות המאוחדות ,

ב 25 -

הנחיה כללית בדבר השמדה של תיקים ממשלתיים

בנובמבר  , 1947הוציאה המזכירות הראשית

;2

בעטיה עשו העובדים בכל משרד ומשרד

כהבנתם  ,והחלה התפוררות השליטה במחלקות הממשלה  .אפשר שמסיבה זאת מינתה ממשלת

אוץ  -ישראל  ,לאחר כחודש  ,את עוזר המזכיר הראשי אריק מילס

*

( 11115א

 .ע )  ,כנציב למשימה

תודתי למר חירם דנין על עזרתו הרבה באיתור מסמכים  ,בביקורתו רבהארותיו  .ובקשר שיצר עבורי עם סר ג ' ון
פ

' ספריי  ,מבריטניה .
1

על

הנסיון לשמר את מאגר המידע של מחלקת המדידות המנדטורית ראה בספרי ' קרקע ומפה  :מהסדר קרקעות

למפת ארץ  -ישראל
2

, ' 1948 - 1920

ירושלים

 , 1991עמ '

. 246 - 243

Notice 53 , Subject : Destruction Files , 25 November 1947

 ,אמ " י ,

חט ' , 41

. 112/ 11

קוק) ך

(

מיוחדת

)  Special Dutyמס

Commissioner

 ,לטיפול בסדרי המנהל המתחייבים

מתהליך הפינוי .
לצמצם

ב  21 -בינואר  1948פירסם מילס צו ראשון ובו ההנחיה '  . . .להשמיד ככל האפשר על מנת
 3בהמשך
את הנפח שיידרש לאחסון ובלבד שלא להביך את מי שיירש את המנהל הממשלתי ' .
החומר
המסמך פורטו ההנחיות ונקבעו הממונים על ביצוען  ,כולם פקידים ערבים  .כן נקבע שכל

שיישאר  -יישמר במלון המלך דוד ויועבר לידי

האו " ם .

4

מן ההנחיה אין זה ברור אם החומר

שאמור היה להימסר לאו " ם התייחס לארץ  -ישראל כולה או רק לירושלים  ,שנועדה להיות מובלעת

בין  -לאומית .
לקראת הפינוי היה על המנהל הבריטי לקבל שתי החלטות בעניין המסמכים הממשלתיים

:

א.

אילו תיקים להשמיד  ,להוציא או להשאיר בארץ ; ב  .איך לחלק את המסמכים שיישארו בארן לפי
ההחלטה על גבולות החלוקה  .הבריטים עזבו כאן חומר רב  ,ותיקים של המשרדים הממשלתיים
,
נשארו בדרך כלל במקומם ומצאו את דרכם בהמשך הזמן לארכיון המדינה  .אך  ,לפי עדותם
הבריטים השמידו באופן סלקטיווי או העבירו ללונדון תיקים שהוגדרו כרגישים  .רשימת תיקים
אלה נמצאת בארכיון הציבורי הבריטי בלונדון

) PRO

 ,במסמך שכותרתו Government Records

 ~ . Disposal of Secret Papersכן הוציאו הבריטים תיקים הנוגעים לענייני

העובדים .

בזכויות

כוח אדם  ,כדי לטפל

לקפריסין הועברו תיקיהם האישיים של עובדי הממשלה שאינם

וללונדון הועברו התיקים של אנשי הסגל

בקונסוליות ובמוסדות דת זרים

,

הבריטי .

6

תיקים ומסמכים רשמיים הועברו גם

בריטים ,

למשמרת

וחומר אחר הושחת או אבד עקב הנסיבות  -כתוצאה מכך

הוחשדו הבריטים בהפקרה מכוונת של

מסמכים .

8

ועדת המצב לשמירת צלם השלטון
מסמכים בריטיים רבים הנוגעים להוראות הפינוי הגיעו גם לוועדת המצב שהחלה לפעול בארץ
,
לאחר החלטת החלוקה בנובמבר  . 1947הוועדה הוקמה על  -ידי הסוכנות היהודית והוועד הלאומי
ולהכין תשתית
כדי לעקוב אחר תהליך הפינוי  ,למלא את מקומו של השלטון הבריטי המתפורר
שלטונית לקראת ההכרזה על הקמת המדינה  .מחשש שהממשלה תנקוט שיטת ' אדמה

חרוכה ' ,

9

הבריטיות

הקימה הוועדה ועדות משנה מקצועיות ומועצה משפטית  ,ואלה אספו חומר על ההכנות
הממשלה
לפינוי  ,על רכוש הממשלה והצבא ועל מבנה השלטון  ,והתוו תכניות לארגון
על  -ידי אנשי
תיקי ועדת המצב שמורים בארכיון המדינה בחטיבה ארכיונית  . 41החומר נאסף

העתידה .

0 .א , Office Order

23

כינואר

 ,אמ " י  ,חט ' , 41

. 112 / 1111

ב 22 -

3

1

4

יש לזכור שחומר ממשלתי רב אבד בעת החבלה במשרדי המזכירות ה ראשית במלון המלך דוד

co

.

75872
המקורי / 159 / 41
שסימנו
במסמך
Establishment of Palestine Government
Account
Clearance
Office

, PRO ,

5

733 / 489 / 1

6

 cyprus and 8 Residualמ1
733 / 488 / 1

co

] 948

PRO ,

1948 ,

Staff of the Colonial Office , Notice
26 , London , 9 April

( ) 75872 / 159 / 24
170

7

8

9

 -טוב ,

צ ' אופטר אל ח ' אבן  -טוב  18 ,ביולי  , 1948אמ " י  ,חט '
(  , ) 8204 / 2464שם  ,שם ,

 . 13ק 1991 ,
ארץ  -ישראל
ש'

; 113 / 13 , 41

. 113 / 16

 Jsrael , 1 , Jerusalemחן the Archives
] 948 - 1940

ליולי . 1946

 ,ירושלים

1990

 ,עמ '

0

,

17

באוגוסט

1948

ש ' שפירא אל אבן

לזר  ,המנדאטורים
 , Guidesל 4 .ט)

Alsberg

; P. A .

. 198 - 197

בן  -שמש בתזכיר פנימי ' לשאלת שמירת ספרי האחוזה בארץ ' ,

,
 2בפברואר 1948

:

ה'
אצ " מ ,

. 1) 11 /442/ 3

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

הסוכנות והקרן הקיימת ועל  -ידי פקידים יהודים שעבדו במנגנון הממשלתי המנדטורי ופקידים
בריטים ואחרים שעבדו בשירות הציבורי במדינות שונות 0 .י
לאור הנסיבות פעלה ועדת המצב כוועדת הצלה  ,מפני שעקב התפוררות המנגנון הממשלתי

והבטחון הרעוע  ,פשטה הביזה בעיר  .ציוד משרדי  ,ריהוט  ,תיקים  ,כלי רכב  ,משרדים  ,חנויות
ובתים נטושים היו

לבז  ,יי

ובתוך כך נמצאו על  -ידי אנשי ה ' הגנה ' תיבות של תיקים שנארזו

למשמרת או למשלוח לאנגליה  ,והם הועברו לידי ועדת המצב .

משרד ספרי האחוזה
אחד ממאגרי הנתונים האוץ  -ישראליים  ,אולי החשוב שבהם  ,היה במשרד ספרי האחוזה  ,שם נצבר
ונשמר כל התיעוד המשקף את מצב הבעלות על נכסי מקרקעין  .גם העות ' מאנים בשעתם הכירו

בחשיבותם הכלכלית והמשפטית של ספרי האחוזה  .הספרים הראשיים נוהלו על  -ידם בקושטא ,
ואת העתקיהם  ,שנוהלו בארץ  ,העלימו בימי מלחמת העולם הראשונה  ,ככל הנראה מחשש לגורלם
בתקופה של אי ודאות

שלטונית .

עם הכיבוש הבריטי בשנת

2ן

ירשו שליטי האו

1918

,

החדשים את משרדי ספרי האחוזה

מהעות ' מאנים ולאחר הקפאה קצרה הפעילו אותם מחדש  .בהמשך הזמן ערכו הבריטים רפורמה
בשיטה שההוה נהוגה בארץ  ,ובשנת

1928

הנהיגו גישה חדשנית לרישום מקרקעין  ,גישה

שהטביעה את חותמה על מאגרי הנתונים המשפטיים והכלכליים בנושאי מקרקעין ומסי

אולם בשנת

1947

רכוש .

עלולים היו מאמציהם לרדת לטמיון  .מן התיעוד שברשותנו עולה שלממשלת

אוץ  -ישראל לא היתה כוונה להוציא את מסמכי הסדר המקרקעין ואת ספרי האחוזה
לפיכך נערכו המשרדים להגנה על החומר מפני ביזה

והשחתה .

ב 4-

בדצמבר

1947

מהארץ .

שוגר חוזר

פנימי אל המשרדים המחוזיים של המחלקה להסדר מקרקעין  ,ובו התראה לקראת חלוקת

המסמכים הנוגעים להסדר הקרקעות לארבע קבוצות  :המדינה הערבית  ,המדינה העברית  ,האזור

הבין  -לאומי של ירושלים ויישובים שגורלם טרם הוכרע על  -פי קווי הגבול של החלוקה .
' י אשר
למשרד ספרי האחוזה  ,הבריטים לא הסתפקו בהנחיה
לחלוקת החומר ונתנו את דעתם לגיבוי ,
להצלתו על  -ידי צילומו  .עיקר המידע על מעשה הגיבוי של מסמכי משרד ספרי האחוזה ) Land
( Registration

נמצא בדו " ח שכתב באוקטובר

המשרד ולמעשה המנהל בפועל .

1948

ג ' ון פ ' ספריי

)

 spryממלא מקומו של מנהל
t

4ן

המשרד נקרא בתקופה העות ' מאנית ' טאבו '  ,בימי המנדט  ' -משרד ספרי האחוזה ' ובמדינת

ישראל  ' -לשכת רישום מקרקעין '  .בתקופה העות ' מאנית פעלו באוץ שלושה משרדים במרכזים

!0

ז ' שרף  ,שלושה ימים  ,תל  -אביב

! 1

על סדרי העזיבה של הבריטים ראה

של חירם דנין ,

 .ק 1935 ,

 , 1965עמ '
:

. 43

אבן  -טוב אל ז ' שרף ,

4

במאי

! 948

 ,אמ " י  ,חט ' ! , 4

ירושלים .
Palestine , Tel-Aviv

4 . [ . Doukhan , The Land Law ofן גש F. M. Goadby

!2

299

!3

" קמפ אל מחוזות הסדר המקרקעין וקציני ההסדר

14
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גבול החשקה - - - 1947

.שגו ,,י
~ג

ק " מ 20

0

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

המנהליים

:

בירושלים  ,ביפו ובחיפה  .בתום המנדט היו להלכה שישה  -עשר משרדים ולמעשה

פחות  ,שכן כמה משרדים היו משולבים

:

חברון  ,חיפה  ,טבריה  ,טול  -כרם  ,יפו  ,ירושלים  ,נצרת

( כולל בית  -שאן)  ,נתניה  ,עזה ( כולל באר -שבע)  ,עכו  ,צפת  ,שכם  ,תל  -אביב ומשרד מצומצם
,

בג ' נין .

המשרד הראשי שכן בבניין מלון פאלאס בירושלים

( היום משרד המסחר והתעשייה ) .

בבניין לידו ( היום משרד המכס ) שכן משרד הטאבו המחוזי  ,ובקומה מעליו שכנו משרדי מחוז
ירושלים של הבולשת הבריטית

( (ע  . 1 .ם ) .

לנגד עיניהם של הבריטים עמדה בעיים

בטחונם של המשרדים המחוזיים ובטחונם של

התושבים שנזקקו לשירותיהם  .שאלת אבטחתם של המשרדים עמדה כבר במבחן בימי המרד

הערבי  ,ובכמה מהם  ,כמו ביפו ובטול  -כרם  ,שותקה העבודה  .שני משרדים אלה  ,ששכנו בלב ערים

ערביות  ,שירתו בעיקר את האוכלוסייה היהודית  ,והיא נמנעה מלהגיע אליהם  .לפיכך הוחלט

.

לפתוח שני משרדים חדשים בערים יהודיות  ,בתל  -אביב ( בשנת  ) 1936ובנתניה ( בשנת 5 ) 1939י

לאחר כעשר שנים  ,עם החלטת עצרת האו " ם בנובמבר  1947על הקמת שתי מדינות בארץ  -ישראל ,
התעוררה ביתר שאת שאלת בטחונם של משרדי הטאבו  .אבל שלא כבעבר לא הועלתה שאלת
בטחונם של האנשים שבאו להסדיר את ענייניהם במשרד  ,אלא הצלתם של המסמכים וספרי
המקרקעין  .לחשש זה היה יסוד  ,שכן

ב 12 -

בדצמבר

הטאבו בטול  -כרם הוחל בהשמדת תיקי קרקעות .

!6

נמסר בעיניון ' אד  -דפאע ' שבמשרד

1947

בנסיבות אלה החליטו הבריטים על נקיטת כמה

שינויים מנהליים ומשפטיים בכוונה להשאיר את ספרי האחוזה למשמרת בידי הקהילה שהיה לה
אינטרס מובהק בקרקעות

הרלוונטיות .

פקודת פנקסי הקרקעות ,

944

ו

בעיית שמירתם ושיקומם של מסמכי משרד ספרי האחוזה כבר נדונה בממשלת ארץ  -ישראל שלוש
שנים לפני החלטת האו " ם  .הממשלה נתנה את דעתה לעניין זה בחודש יולי  , 1944לאחר ההתקפה
של ארגון האצ " ל על משרדי הבולשת המחוזית

ב 14 -

ביולי 7 .י בהתקפה על הבניין נפגעה קשה

דווקא הקומה התחתונה  ,שבה שכן משרד ספרי האחוזה  .נזק נגרם למסמכי המחלקה  ,תיקים
נפגעו  ,ביניהם גם פנקסים עות ' מאניים  ,מסמכים עלו באש או ניזוקו בהצפת מים ותיקים מעטים
אבדו

לחלוטין .

לא הוזה זאת הפגיעה הראשונה במשרד הטאבו  .כבר קודם לכן נפגעו המשרדים בתל  -אביב ,
והחומר שם שוקם על  -ידי שחזור ותיקון הרישומים  .אבל כאשר קרה דבר דומה בירושלים הוחלט
לא להסתפק בפתרון מנהלי אלא לעגן את השיקום בחקיקה  .לשם כך חוקקה ממשלת אין  -ישראל
את ' פקודת פנקסי הקרקעות ' ,

8ן

שקבעה שיטה לטיפול במסמכים שהושחתו על  -ידי חידוש

הרישום או שהזורו  ,כדי שלתיקונים יהיה תוקף

משפטי .

9ן

השיקום בירושלים היה כרוך בחקירה

. 39

15

ספריי  ,שם  ,עמ '  , 9סעיף

16

ח " א אל ז " ש ( כנראה חנה אבן טוב אל זאב שרף )  ,על ידיעה שמסר

"

שמעוני  1 ,בינואר  , 1948אמ " י  ,חט ' , 41
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113

17

ד ' ניב  ,מערכות הארגון הצבאי הלאומי  ,ד  ,תל  -אביב

18

 . 90 - 95קק Land Registers Ordinance 1944 , PG 1359 , Supplement 1 , 14 September 1944 ,

19

ספריי ( לעיל  ,הערה  , ) 14נספח  ; 1מ ' דביר ( דבוסיס )  ,רישומקרקעות בישראל  ,הלכות ונוהל  ,ירושלים  , 1957עמ '
; 56 - 55

, 1973

עמ '

. 270 - 267

א ' אייזנשטיין  ,יסודות והלכות בדיני מקרקעין  ,א  ,תל  -אביב  , 1990עמ '

. 112 - 111

של כאלף וחמש מאות מקרים  .באף אחד מהמקרים שתוקנו לא הוגש ערעור  ,אך במקרים ספורים
סירב הפקיד המוסמך לאשר את תיקון הרישום בטענה שאינו מבוסס דיו  .גם בתום המנדט לא
הושלם הטיפול במסמכים  ,ונותרו רישומים רבים שלא הספיקו

לתקנם .

מצאי סמרי האחוזה
כאשר היה ברור שהממשל המנדטורי עומד להתפנות מהארץ  ,דרוש היה מעשה למקרה שלא
תהיה רשות אחראית שתקבל על עצמה את שמירתם של ספרי הטאבו  ,שהיו חשובים לכל ממשלה
עתידית ולמאות אלפי התושבים שזכויותיהם בקרקע היו מובטחות ותלויות ברישומים  .לפיכך
החליטו הבריטים שהספרים לא יוצאו מן הארץ וכן שעדיף לבזרם  ,מחשש שרצונם של היהודים
והערבים להשתלט עליהם יביא

להשמדתם .

כצעד מעשי ראשון היה על השלטונות להחליט אילו פנקסים ומסמכים יש לשמר ומהו היקף

המבצע העומד בפניהם  .החומר נחלק לשניים

:

ספרי האחוזה  ,שהיו בעלי החשיבות העליונה ,

והמסמכים שעליהם התבססו הספרים  .במשרד נהגו להפריד בין מסמכים של קרקע לא  -מוסדרת

לאלה של קרקע מוסדרת  .מסמכי קרקע לא  -מוסדרת נשארו בתוך התיקים  .אבל מסמכי קרקע
מוסדרת הוצאו לקראת עזיבת הארץ מהתיקים  ,אוגדו בנפרד והתיקים הושמדו  .המסמכים במשרדי
האחוזה היו סדורים באופן הבא  :פנקס עות ' מאני )  , ( Ottoman Registersפנקס השטרות ( של
קרקע לא  -מוסדרת ) )  , Register of Deedsפנקס הזכויות ( של קרקע מוסדרת ) ) Registers of
 ,ספרי
 , Titleפנקס הצווים והפקודות של בתי  -המשפט ) Register of writs and Orders

השטרות

) ( Deeds Books

ותיקים של קרקע לא  -מוסדרת .

אינוונטאר במשרדי הטאבו  ,שנועד כאמור להעריך את גודל
884

פנקסים עות ' מאניים ,

ספרי שטרות ,

1 , 906

2 , 192

ב 17 -

המשימה .

פנקסי שטרות  1 , 424 ,פנקסי זכויות ,

אוגדני מסמכים

ו 247 , 600 -

בנובמבר
20

47

תיקים של מקרקעין

1947

נערך סקר

לפי הממצאים היו בארץ

פנקסי צווים ופקודות ,

690

לא  -מוסדרים .

חלוקת סמרי האחוזה
על  -פי נתוני המשרדים התרשמו הבריטים שאין זה מעשי ואין זה רצוי להעביר את כל המסמכים
ממשרדי הטאבו ולרכזם במקום אחד למשמרת  .לפיכך הוחלט להפקיד את החומר למשמרת בכל
אזור ואזור ברשותה של הקהילה בעלת האינטרס הראשי בו  .הבריטים הבחינו בין משרדים שפעלו
בערים מעורבות לבין משרדים שפעלו בקרב אוכלוסייה אחת אבל שירתו אוכלוסייה אחרת  .לפיכך
הוצע לסגור את המשרד בצפת  ,מחשש שהעיר תהיה לשדה קרב  ,ולפצל את החומר שהיה בצפת

בין עכו לטבריה  .החלוקה נעשתה על  -ידי הפרדה בין אדמות הכפרים  ,בערך על  -פי הקו שהותווה
בשנת

1940

בין אזור

14

לאזור

8

בחוק הקרקעות י 2שגזר איסור או הגבלה על רכישה של קרקעות

על  -ידי היהודים  .מסמכי האדמות שממערב לקו זה היו אמורים להישלח לעכו  ,והמסמכים

4נ .1

4

המסמכים של אזור בית  -שאן

הנוגעים לאדמות שמזרחה לו  -לטבריה  .כן הוצע להעביר את
מהמשרד בנצרת לטבריה  ,מפני שאזור נצרת היה בסביבה ערבית מובהקת  ,ובהנחה שטבריה

( לעיל  ,הערה

נספח

. 11

20

ספרח

21

Land Transfer Regulations , 28 February 1940

,)]4

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

תישאר

מעורבת .

אבל כאשר נשארה טבריה בידי היהודים  ,הוחלט על שינוי בתכנית  .מסמכי

המשרד בבית  -שאן  ,שהועברו לירושלים לשם גיבוי  ,לא הושבו לנצרת או לטבריה  ,בגלל מצב

הבטחון בדרכים  .בירושלים חולקו המסמכים בין אדמות הערבים לאדמות היהודים  .כן הוצע
להעביר את המסמכים של היישובים העבריים בעמק  -יזרעאל מנצרת לחיפה  .הוצע גם לפתוח
משרד חדש ברמלה ולהעביר אליו מסמכים מהמשרד ביפו הנוגעים לשטח הכפרי הערבי  ,מפני

שרמלה ישבה בלב אזור כפרי ויפו היתה מנותקת מהכפר על  -ידי רצועה של אדמות בבעלות

יהודית .

אולם משחק שיבוצים זה קיבל משמעות אחרת משהוחלט על צילום

החומר .

תכנית הצילום
צילום

ספרי האחוזה נחשב מלכתחילה אמצעי אבטחה  ,לאחר הפגיעה במרשם הירושלמי בשנת

 , 1944אך מאז קבלת החוק לא נעשה דבר בנדון  ,והעניין עלה שוב סמוך לתום המנדט  .באוקטובר
אושרו הצעדים שהוצעו לשמירת החומר  ,בדצמבר הוטסו לארץ שלוש מכונות צילום  ,מהסוג
ששימש את אנגליה בימי ה ' בל " ן '  ,ובשלב מאוחר יותר נוספו שתי מסרטות שהותאמו במיוחד

למטרה .
בניגוד לתכנון ולהתרשמותם הראשונה הגיעו מנהלי המחלקה למסקנה שמיתקן הצילום

מסורבל ואין זה מעשי להעביר את המצלמות ממקום למקום  ,והן הותקנו בירושלים  .הספרים מכל

משרדי ספרי האחוזה בארץ  ,להוציא את תל  -אביב ונתניה  ,הועברו על  -ידי הצבא והמשטרה
לירושלים לשם גיבוי  .בתום הצילום הוחזרו למקומם הספרים של באר  -שבע  ,עזה  ,שכם וטול -

כרם  ,אבל מחמת הידרדרות מצב הבטחון בכבישים נמנעה החזרתם של ספרי המשרדים האחרים ,

והם נשארו בירושלים  .למרות המצב דבקו הבריטים בתכניתם

ונשארו עקביים בחלוקת המסמכים .

הם ביקשו משני גופים מייצגים  ,המועצה המוסלמית העליונה והסוכנות היהודית  ,לקבל למשמרת
את המסמכים הנוגעים לעדותיהן  ,ונענו בחיוב  .בהזדמנות זאת חולקו המסמכים של המשרד

בבית  -שאן בין שתי העדות  ,והמועצה המוסלמית קיבלה את המסמכים של צפת הערבית  ,עכו ,
חברון  ,יפו  ,ג ' נין ונצרת  .הסוכנות היהודית קיבלה את הספרים של טבריה  ,צפת העבריין ופנקסים
שהועברו עתה מהמשרד ביפו למשרד בתל  -אביב  .הסוכנות קיבלה גם את הספרים של חיפה ,

לרבות אלה של עמק  -יזרעאל  ,שהוצאו מנצרת  .הספרים של חיפה היו אמורים להישלח מירושלים

חזרה  ,אך מחשש שיעשו את דרכם דרך שכם הם הופקדו בידי הסוכנות  .הספדים שהופקדו בידי

המועצה המוסלמית הוחבאו לבטחון בעזרת הנשים של אל  -אקצא ובכיפת הסלע  ,ואילו אלה
שהועברו לידי הסוכנות היהודית אוחסנו בבניין ' בצלאל ' ברחוב שמואל הנגיד  .לאחר ההחלטה
על חלוקת הארץ נפתחו משרדי טאבו ברחוב ממילא לערבים ובמגרש הרוסים ליהודים  ,והתיקים
הועברו מהמשרד המחוזי למשרדים אלה לפי

הצורך .

אבל במהלך הקרבות נוצלו הספרים

שבמגרש הרוסים לדיפון העמדות של לוחמים יהודים  ,שלא הבינו את

משמעותם .

22

הבריטים נתנו את דעתם גם לשאר המסמכים הקשורים לעניין הקרקעות  ,מסמכים שלא
התכוונו לצלמם והם נשארו במקומם  .אלה הופקדו במקומות בטוחים שאותרו במחוזות הטאבו
השונים  :המסמכים של חברון  ,טבריה וטול  -כרם  ,עזה ( ובאר  -שבע )  ,עכו ושכם  ,הופקדו במשטרות

22

ראיון עם חירם דנין ,

23

בדצמבר

; 1993

דנין אל שרף ,

19

במאי

, 1948

אמ " י  ,חט '  , 41מספר תיק
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1 15

דב גביש

טיגארט המקומיות
הצבאי של רמלה

;
;

מסמכי נצרת ובית  -שאן נשארו בנצרת

;

מסמכי יפו הועברו לשדה  -התעופה

המסמכים בג ' נין  ,בצפת ובמשרדים שבערים העבריות הושארו במקומם

והועברו לחסות הרשות המקומית  .היתה כוונה להעביר את המסרטות לצילום המסמכים לתל -
אביב  ,אך התכנית סוכלה משנחסמה הדרך מירושלים לשפלה  .מצד אתר הבריטים התנגדו להעביר
את הספרים לצילום בירושלים מחשש שיושמדו

בדרך .

23

במשרד ספרי האחוזה של מחוז ירושלים היה המצב שונה ומסובך  ,מפני שירושלים היוזה

אמורה לקבל מעמד בין  -לאומי  .חלוקת המסמכים בין היהודים לערבים היעה בלתי אפשרית בזמן
הדחוק שנותר לרשות מבצע הגיבוי  ,בשל העירוב בין האוכלוסיות  ,ומשום שכל החלטה שהיונה
מתקבלת היתה פוגעת באחת

מהן .

ערב הפינוי ביקש ספריי להפקיד את הספרים בידי ועדת

הקונסולים לשביתת הנשק  ,שנתמנתה על  -ידי מועצת הבטחון של

האו " ם ב 23 -

באפריל

. 1948

הוועדה  ,שהיתה מורכבת מהקונסולים של ארצות  -הברית  ,בלגיה וצרפת בירושלים  ,סירבה
לקבלם  .המוצא מסבך זה נמצא כאשר הספרים הופקדו כביכול  ,בידי הצלב האדום  ,אשר התבקש ,
ביזמתו הדחוקה של המזכיר הראשי הבריטי  ,לקבל את כל ירושלים תחת

חסותו .

24

מילר  ,מנהל

ימק " א בירושלים  ,הסכים לאחסן את החומר בספרייה  ,בבניין הראשי  ,שמעליו התנוסס באותה עת
דגל הצלב האדום  .לאחר זמן קצר הועברו הספרים למקלט פנימי בטוח יותר  .המסמכים האחרים
של המחלקה  ,פנקסי המשכונות בבנק העות ' מאני לחקלאות ואדמות עו ' ר  -מודאווארה ( הסכם
בית  -שאח  ,הועברו לבניין בית  -המשפט במגרש הרוסים  .עם הפקדת הספרים בימק " א נגולה אבן

מלבם של כל החרדים לשלומם של הספרים  .חירם דנין  ,שהוסמך על  -ידי ועדת המצב לטפל
במסמכי מחלקת הקרקעות  ,סיכם בצורה עניינית  ' :זה הפתרון הטוב ביותר שיכולנו להגיע אליו ' ,
ואילו חנה אבן  -טוב  ,שעמדה בראש ועדת המצב בירושלים  ,נשמה לרווחה כאשר נמצא הפתרון
במוסד הנוצרי ודיווחה

:

' אלוהים

יעזרנו' .

25

צילום המסמכים26
הבריטים פנו אל יוסף שווייג בבקשה שיקבל על עצמו את עבודת הצילום  .שווייג היה צלם
ירושלמי מוכר ומקובל על הבריטים  ,שעבד גם עבור המוסדות הלאומיים  .עבודת הצילום התלה

בינואר  , 1948להלכה בפיקוח מלא של המחלקה  .מלכתחילה נקבעו כמה כללים לעבודה  :אין
לצלם ללא נוכחותו של לפחות אחד מעובדיה הקבועים של המחלקה וללא נוכחותו של פקיד
בריטי  ,וחייב להיות במקום לפחות ערבי אחד או יהודי אחד ; מדי יום יש לערוך כמה סדרות של

צילומים לביקורת של כל אחת מהמצלמות ; יש לצלם את האישור לצילום  ,שנחתם על  -ידי ספריי ,
ממלא מקום מנהל המחלקה  ,בתחילת סרט הצילום ובסופו ובכל ספר מספרי האחוזה ; יש לספרר

את סרטי הצילום ולהכין רישום מלא של כל מה שצולם ; יש למסור את כל סרטי הצילום של

הספרים למחלקה לפתחם ולהעבירם לאנגליה .
11 6

23

ספריי ( לעיל  ,הערה
, 1948

, ) 14

אמ " י  ,חט ' , 41

24

שרף ( לעיל  ,הערה

25

אבן  -טוב אל אדריאן ,

26

ספריי ( לעיל  ,הערה

נספח  , 111סעיף

 ; 6אגודת

המורשים לפעולת הטאבו אל הסוכנות היהודקו ,
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 , ) 10עמ ' ; 37 - 36

ספריי ( לעיל  ,הערה  , ) 14נספח  , 11סעיף . 9

14

במאי

; 1948

, ) 14

נספח

ו. 11
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דנין אל שרף ( לעיל  ,הערה

. ) 22

16

באפריל

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

בינתיים גבר אי  -השקט בארץ  ,והמערכת  ,שנדרשה לזרז את עבודתה  ,התקשתה לפעול

במתכונת המתוכננת  .ההצעה לפקח על הצילום נמצאה בלתי אפשרית  .המצלמות הותקנו במשרד
הראשי בבניין פאלאס  ,מקום נוח לגישה לערבים וליהודים  ,אך הפקידים הערבים גילו חוסר עניין

בעבודה זאת ונכחו במקום רק מדי פעם  .הפקידים היהודים נכחו תמיד במקום  ,כל עוד לא סיכנו
את עצמם  ,שכן הבניין היה נתון לצליפות ודרכם של כל העובדים היתה כרוכה בסיכון רב  .לכן
התנהלה לפעמים העבודה בנוכחות עובד יהודי  ,לפעמים אך ורק בנוכחותו של עובד זמני  ,או ללא
נוכחותו של עובד המחלקה בכלל  .אבל כמעט תמיד נכחו במקום יהודי או ערבי  ,שייצגו את
הצדדים

אלה היו עובדיו של הצלם

;

שווייג .

מאחר שהיה ברור שאין אפשרות לצלם את כל החומר  ,נקבע שיצולמו רק הפנקסים

העות ' מאניים  ,פנקסי השטרות  ,הזכויות  ,הצווים והפקודות ופנקסי המשכונות  .כן צולמו ספרי
השטרות של הטאבו בירושלים  ,בגלל אי  -השלמת תיקונם של מסמכים ותיקים שניזוקו בחבלה
בשנת

. 1944

כל החומר שצולם נרשם במפתח מפורט  ,כדי שניתן יהיה לאתרו בסרטי הצילום  ,אך

לאור התנאים ששררו במקום  ,נותר הספק אם אמנם נערך המפתח

כראוי .

מכשולים בביצוע
הצלמים נתקלו בקשיים שלא נחזו מראש  .הפנקסים העות ' מאניים  ,פנקסי השטרות והצווים היו
ספרים כרוכים  ,ופנקסי הזכויות היו דפים חפשיים  .הספרים הכרוכים היו גדולים מכדי שאפשר
יהיה לצלם בצילום אחד עמודים

כפולים .

גם צילום של כל עמוד משני צדיו גרם לעיכוב

משמעותי  ,כי צריך היה להזיז את הספרים ימינה ושמאלה בכל צילום וצילום  .נמצא אפוא שקל

יותר לצלם את צדם האחד של הדפים בכל הספר ולחזור ולצלם בשיטתיות את צדם השני  .אולם
בכמה מהספרים הופיעו מספרי העמודים רק בצדו האחד של העמוד  ,ולכן היה צורך לספרר גם את

צדם השני  ,דבר שלא תמיד נעשה  .במסמכים חפשיים  ,שלא נכרכו  ,לא הופיעו תמיד מספרי

הגושים והחלקות מעבר לעמוד  ,ומחמת קוצר הזמן הם לא נרשמו בעת ההכנות לצילום  .היו דפים
שצולמו פעמיים  ,כאשר התעורר ספק באיכות הצילום  .אם היו בספרים עמודים ריקים הם צולמו
מפנים ומאחור  ,אבל גם בסוף כל פנקס צולמו שני עמודים ריקים  ,ודבר זה הוסיף על

הבלבול .

בספרים של ירושלים  ,שתיקונם לא הושלם  ,היה מקום לבלבול יתר  ,כי היו בהם עמודים שלא
שוקמו והושארו ריקים  .העמודים צולמו והטעו לחשוב שהם מסמנים את סוף הרשומה  .האחראים
למלאכה קיוו מן הסתם שמי שבקיא בחומר יצליח להתמצא ברצף הצילומים  ,שנעשו לפי סדר

העמודים .
בסך הכל צולמו יותר

מ 1700 -

סרטי צילום  ,כל אחד אורכו

100

רגל  ,בין מיליון ורבע למיליון

וחצי צילומים  .ההערכה המקורית הקעה שהעבודה תעלה לממשלת ארץ  -ישראל בין

לא " י  ,אך העלות הממשית לא נודעה וככל הנראה עלתה על

8 , 000

6

ל  9 -אלפים

לא " י  .במשרד המושבות קיוו

שבבוא היום  ,אפשר יהיה לחייב בחלק מההוצאות את מי שיירש את

הבריטים .

27

כל הסרטים

בסולחו ללונדון ללא פיתוח ולאחר שפותחו הועברו למשמרת ב ' סוכנות הכתר ' למושבות

15תט. ) 248
27
28

28

שם  ,סעיף
co

) Crown
/

 9ובמזכר

PRO ,

מיום

Agents ,

733 / 494 / 76452 / 1

20

בנובמבר

Crown

by

, 1948

אמ " י  ,חט ' , 41

Retained
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חירם דנין רושם
תביעות של אנשי
הכמר יהודייה ( 1931

בתום העבודה נמכרה מצלמה אחת לסוכנות היהודית ושתי האחרות אוחסנו במוזאון רוקפלר ,
בתקווה שישרתו את הממשל הבא  .מכשיר לקריאת סרטי הצילום  ,שנרכש עם המצלמות  ,הושאל

למוזאון .
גיבוי המסמכים וועדת המצב
תכנית הגיבוי היתה גלויה וידועה לערבים

וליהודים  ,שנתבקשו לשתף פעולה בשמירת

בנימין פישמן  ,סגנו של ספריי  ,גם דיווח עליה בעל  -פה ובכתב לאנשי הסוכנות היהודית

הספרים .
בדצמבר

,

 29 . 1947במכתבו ליוסף ויפן סקר פישמן את התכנית לגיבוי הספרים לשלביה ואת היקפה החזוי
מעורבת של
וציין שבהשפעתו יצולמו בראשונה ספרי המשרדים שבתחומם היו קרקעות בבעלות
בדבר
יהודים וערבים ושל משרדים שהיו באזורי סכנה  .במכתב זה התווה פישמן גם את רעיונותיו
הפרישה החדשה של משרדי הטאבו עם הקמת המדינה  ,ותיאר את התכונה במחלקות האחרות

ץ5

ן; ;1

המטפלות בנושאי קרקעות  .במחלקה להסדר קרקעות  ,כתב פישמן  ,המנהל אדיש לגמרי לעניין
לא
שמירת החומר  ,ומשמידים בה ניירות ותיקים כדי לצמצם את הארכיון  .פישמן ככל הנראה
הסדר המקרקעין ב  4 -בדצמבר  30 , 1947אבל אישר את המידע
שללמחוזות
שניתנה
ההנחיה
מחלקת המדידות הממשלתית בין היהודים לערבים  .עם זאת הציע
הארכיון
הכיר אתלוקת

~
29

פישמן אל י ' ויפן ,

30

ראה לעיל  ,הערה

28

. 13

בדצמבר  , 1947ארכיון פרטי של דנין .

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

לסוכנות להשיג את הרשימות של אדמות הממשלה י 3ואת החומר המחקרי של נציבות המים ,

שצורפה משום  -מה  ,לאחר מלחמת העולם השנייה  ,למחלקה להסדר

המקרקעין .

חירם דנין נקרא על  -ידי זאב שרף  ,מטעם ועדת המצב  ,לאסוף את כל החומר של מחלקת
הקרקעות המנדטורית  ,לרבות משרד ספרי האחוזה  ,הסדר הקרקעות ומחלקת המדידות  ,ולהכין

המדינה .

את חידוש פעולתן של המחלקות לכשתוקם

32

חנה אבן  -טוב דיווחה לשרף שהטיפול

בעניין ספרי האחוזה שנשארו בירושלים נתון בידיהם הנאמנות של דנין  ,זלמן ליפש " ן ושמעון בן -

הספרים ) .

שמש ( והביעה הסתייגות מהצלם שווייג  ,שכנראה ייחס לעצמו את הצלת

ביולי

33

1948

פשר מנהל ימק " א למרדכי דבוסיס  ,ממלא מקום רשם הקרקעות בירושלים  ,לבקר במוסד ולראות
~
במרתף את

הספרים ' .
4

וכאשר עבר בניין ימק " א מרשות הצלב האדום לידי האמריקנים

ב 22 -

ביולי

 , 1948מסר דב יוסף  ,מושלה הצבאי של ירושלים  ,באמצעות אנשי ועדת המצב מכתב למנהל
ימק " א  ,ובו דרישה לקבל את הספרים  .על מנת למנוע ספק בנחישותם להוציא את הספרים  ,שלחה

אתם אבן  -טוב ' טרנספורט ' וסבלים כדי ' שזה ישפיע על הגויים '

;

35

מנהל המוסד מסר אותם ללא

ערעור  .הרצון המידי להשען את הספרים עמד בניגוד משווע לתנאים שבהם אפשר היה לשמור
עליהם  .בתקופה קשה זאת בעיר נאלצו דנין  ,שפירא  ,שלמה לוין והאנשים שאתם לטלטל את ספרי

לשמירתם .

הטאבו הכבדים והרבים עד שנמצא להם מקום סביר

36

אבן  -טוב  ,שעבדה כבר באותה

עת במזכירות הממשלה  ,נאלצה לפנות להרמן כהן במשרד המשפטים בבקשה  ' :אנא תן יד למפעל
הצלת ספרי האחוזה מהידיים של

היהודים ' .

37

מבצע הגיבוי הצליח  ,ולספקנים לא נותר אלא להודות שחששותיהם

התבדו .

הבריטים אף

38

ביקשו לקבוע בחוק ששבועיים לפני תום המנדט ייסגרו משרדי הטאבו  .זאת  ,כדי למנוע תוהו
ובוהו של הרגע האחרון ולקבוע בפרק זמן קצר זה הלכות לרישום עסקות שיושלמו בזמן שמשרדי
הטאבו יהיו סגורים  .הם חזרו והסתמכו על סגירת משרדי הטאבו בתקופת המעבר עם כיבוש הארץ

במלחמת העולם הראשונה  .היהודים לעומתם היו פחות רגועים  ,אולי מפני שלא כולם ידעו על
המאמץ הכן שנעשה מאחורי הקלעים  .בעקרונות פורסמו מכתבי קוראים שגינו את הבריטים על
המזימה לסגור את משרדי הטאבו

39

והיו שתכננו לפתוח ספרים חדשים כדי להמשיך ברישום לא -

רשמי .
ב 12 -

במאי  ,ערב צאתו מהארץ  ,נפגש ספריי עם אברהם גרנובסקי ( גרנות ) לתיאומים אחרונים

ולמכירת אחת המצלמות לסוכנות תמורת ארבע מאות

31

הרשימה נמצאת באמ " י  ,חט ' , 41

. 117 / 2

דנין אל מנהל הארכיון הציוני המרכזי ,

בספטמבר  , 1986ארכיון פרטי של

32

חירם

33

אבן  -טוב אל שרף ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

34

דנין אל המזכירות הירושלמית של ממשלת ישראל ,
22

35

כיולי

, 1948

שם ,

שפירא אל אבן  -טוב ,

לא " י .

40

באוקטובר  , 1948באנגליה  ,ישב

14

דנין .

.2
12

ביולי  , 1948אמ " י  ,חט '

; 113 / 16 , 41

דבוסיס אל פישמן ,

. 117 / 4
 17באוגוסט

 , 1948אמ " י  ,חט ' 16 , 41

; 113 /

אבן  -טוב אל שפירא  23 ,באוגוסט  , 1948שם .

שמואל שפירא היה אחראי מטעם מנהלת העם בירושלים על העברת הרכוש הנטוש למקום

ביולי

36

דנין אל המזכירות הירושלמא של מדינת ישראל ,

12

37

אבן  -טוב אל כהן  25 ,ביולי  , 1948אמ " י  ,חט ' , 41

. 117 / 4

38

בן  -שמש ( לעיל  ,הערה

. )9

39

מ ' פומרנץ  ' ,הממשלה סגרה את משרד ספרי האחוזה בירושלים '  ,האוץ  ,מארס

הטאבו אל הסוכנות היהודית ( לעיל  ,הערה
40

ספריי אל הסוכנות היהודית ,

12

; ) 23

; 1948

ארכיון פרטי של

דנין .
ק) ן ן

; 1948

אגודת המורשים לפעולת

' נעלמו ' ספקי הטאבו  ' -ונמצאו '  ,מעריב ,

במאי  , 1948אמ " י  ,חט '

, 41

מבטחים .

. 113 / 19

18

במאי

. 1948

דב גבר

מבצע גיבוי

ספריי לכתוב את המזכר שהוא היסוד למאמר זה  ,ובו תיאר לפרטיו את

המסמכים .
באוץ -

במכתב הלוואי למשרד המושבות לא הסתיר ספריי את שמחתו על ידיעות שקיבל מיהודי

ישראל שמשרדי הטאבו בתל  -אביב  ,בנתניה  ,בחיפה  ,בטבריה ובירושלים נפתחו וחזרו

לעבודה

סדירה  ,ושאחד מבכירי העובדים היהודים כתקופת המנדט נתמנה למנהל הטאבו .
החזרת הצילומים לישראל
בינואר

1949

החליטה ממשלת ישראל למכור לקרן הקיימת לישראל את ' מיליון הדונם '

הראשון ') שניטשו על  -ידי הערבים במלחמת העצמאות  ,לצורכי התיישבות .

( ' המיליון

י 4כאשר החלה הקרן
לחדש את

הקיימת לטפל ברכישה  ,התברר שחסרים ספרי אחוזה באזור נצרת  ,וצריך היה

הקיימת

הרישומים בפנקסי הקרקעות של אדמות כמה מהכפרים  42 .דנין  ,שהיה אחראי מטעם הקרן
המחלקה
לטיפול בעניני הקרקעות נזכר בעבודת הגיבוי של ספרי האחוזה ; הוא הכיר מקרוב את
וידע על עבודת
המנדטורית  ,עמד בקשר עם ספריי ועם הפקידות היהודית  ,הערבית והבריטית ,
הגיבוי ועל משלוח הסרטים

דנין פנה אל ד" ר קפל

ללונדון .

) Capell

 .וי

)  ,נציג הקרן הקיימת בלונדון  ,בבקשה לאתר

את סרטי

הצילום במשרד המושבות  ,על  -מנת להזמין העתקים מתוך ספרי האחוזה של כפרים
הקיימת מטפלת

בקרקעותיהם .

במשרד המושבות נענו ברצון לבקשה להכנת העתקים

43

תשלום  ,ובפרץ של פתיחות אף סיפרו שממשלת ירדן הקדימה והזמינה את העתקת ספרי

שהקרן
תמורת
האחוזה

44

לאותו חלק של ירושלים שבשליטתה תמורת חמשת אלפים

ליש " ט .

בשלב הראשון  ,כל עוד לא התגבשה תפיסה כוללת בעניין החומר שנמצא בידי

הבריטים ,
ובגליל

הסתפקה הקרן הקיימת בהזמנת העתקה מתוך ספרי האחוזה של כפרים באזור נצרת
התלבטות
התחתון  ,כדי שהצילומים יהוו תחליף לספרים האבודים  .ההתכתבות עם לונדון כללה
ניתן היה
אם להעתיק את סרטי המיקרופילם או להגדיל צילומים נבחרים מתוכם  ,דבר שלא
בנושא
לעשותו בארץ בשל העדר מכשור מתאים ; בסופו של דבר אכן הוזמנו ההגדלות  .הטיפול
הקיימת בלונדון
זכה לפן משעשע עם הגיע המשלוח הראשון של ההגדלות לארץ  .אנשי הקרן
להטיל מס על
הצהירו על תכולת המשלוח '  , ' Cinema Filmsנאנשי המכס הישראלי לא היססו

ארן  -ישראל .

מסמכי הטאבו של

45

ביוני  , 1951בשעה שעמדה הקרן הקיימת לקבל את המשלוח הראשון של

ההגדלות מתוך סרטי
לרשותה של

הצילום  ,הגיע לצירות ישראל בלונדון מכתב ובו הסכמה של משרד המושבות למסור
שיעבירו לרשות
ישראל את הנגטיבים המקוריים של כל השטח שבתחומה  .כן הודיעו הבריטים
עותק כפול אם
ירדן את הנגטיבים של השטח הנתון לשליטתם  ,והבטיחו  ,ברוב הגינותם  ,שיכינו
יהיה צורך
יתברר שבנגטיבים מסוימים יש רישומים הנוגעים הן לישראל והן לירדן  .הם העריכו כי
בעלות של
לשכפל כעשרים וחמישה אחוזים מתוך אלף ושבע מאות סרטי הצילום  ,וכי כל צד ישא
אפריל  , ) 1992עמ ' , 154 - 122

41

א ' גולן  ' ,תפיסת קרקע על  -ידי ישובים יהודים במלחמת העצמאות ' ,

49נ . 153 -

ובמיוחד עמ '

1 :20

42

קתדרה ( 63 ,

אל פיטמי ,

12

בינואר 951נ  ,שם

;

 ; KKL 5ויק
הקרן הקיימת בחיפה אל דנין  8 ,בנובמבר  , 1949אצ " מ , / 18912 ,

דנין אל שרף ,

23

ביולי  , 1951שם

43

דנין אל קפל ,

44

קפל אל דנין ,

15

בפברואר

45

דנין אל קפל ,

15

ביולי

8

בינואר

, 1951

;

וראה שם מכתבים

נוספים .

שם ; דנין אל משרד המושבות ,
, 1951

, 1951

שם .

סעיף , 4

שם .

5

כפברואר

1951

.

וראה מכתבים נוספים
שם

;

שם .

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

שבע מאות

ליש " ט " .

4

פקידי משרד המושבות אף העבירו לצדדים עותק של מפתח הצילומים

שהוכן בארץ בעת צילום הספרים  ,לשם סימון הסרטים שכל צד מבקש לקבלם  .אולם ההסדר

הפשוט וההגיוני  ,שהוצע על  -ידי הבריטים עצמם  ,הטריד ככל הנראה מישהו במשרד החוץ

בלונדון .

באוגוסט

1951

הודיעה הצירות הבריטיוז בתל  -אביב למשרד החלו שלנו שהבריטים

התייעצו בנדון עם ועדת הפיוס  ,שאמורה היתה לפעול בארץ  .ועדת הפיוס הוקמה על  -ידי האו" ם
בדצמבר

1948

לשם תיווך בין מדינות ערב לישראל  ,וחיפשה עניין לענות בו  .הוועדה ביקשה

להעביר אליה את סרטי הצילום  ,בתקווה שהצדדים לסכסוך יצטרכו להיתלות

בה .

47

במשך אותם

החודשים לא הרפה דנין מבקשותיו לקבל העתקים מתוך החומר המצולם  ,אך בעקבות התערבותו
של משרד החוץ הבריטי סירבו פקידי משרד המושבות לאשר בקשות נוספות להעתקת קטעים
מתוך ספרי

האחוזה .

48

בצירות ישראל בלונדון לא היססו להאשים את האפוטרופוס לנכסי נפקדים בישראל  ,שאילו
העביר את שבע מאות הליש " ט מיד  ,בחודש יוני  ,לא היו ' נותנים למשרד החוץ הבריטי להמציא
רעיונות גאוניים ביחס לשיתוף ועדת הפיוס '  ,הסובלת מחוסר עבודה

חמור .

49

בסופו של דבר שולם

הסכום למשרד המושבות  ,תוך התעלמות מופגנת מהנחיית משרד החצן הבריטי  ,ובינואר

1952

נערכו הבריטים להעברת סרטי המיקרופילם לישראל  .אף  -על  -פי -כן ביקש דנין לעכב את משלוחם
לאו

,

 ,כדי להכין מהם בלונדון צילומים

מוגדלים .

ב 14 -

בפברואר

1952

הודיעו ממשרד החוץ

הבריטי לצירות בלונדון על נכונות למסור לישראל את הסרטים של ספרי האחוזה לפי הרשימה
שהוכנה בארץ  ,ואף החזירו שבע מאות ליש " ט  ,מאחר שלא היה צורך להכין העתקה של סרטים
המכילים חומר המשותף לישראל ולשטח שבשליטת ירדן  .בד בבד עם בשורה זאת הם הודיעו
לדנין שהזמנתו להעתקה ולהגדלה של מסמכים נבחרים

תבוצע .

50

סרטי המיקרופילם של ספרי האחוזה נשלחו מלונדון אל דנין בשלושה משלוחים  .לפי הערכתו
של המזכיר הכללי של הקרן הקיימת בלונדון היו אלף וארבע מאות גלילים  ,ואילו הוגרלו והודפסו

במלואם היתה ההוצאה עולה לכדי עשרים וחמישה אלף ליש " ט  .לפיכך הוחלט כמובן  ,שמוטב

לרכוש מכשירים לקריאת מיקרופילם  .וי עד פברואר

1953

הגיעו כל גלילי המיקרופילם  ,ודנין

העבירם לבנימין פישמן  ,מנהל האגף לרישום והסדר הקרקעות במשרד המשפטים  .כך הושבו
צילומי הגיבוי של ספרי האחוזה

למקומם .

בשבח האכפתיות
פינוי הבריטים מהארץ בשנת

1948

נעשה ללא העברת שלטון מסודרת ובאווירה של ניכור  .בתנאים

אלה ניתן היה לפרש את דרכם של הבריטים ברצון מופגן להשאיר כאן תוהו ובוהו או כנקיטת
46

גי " מ הנטר
מכתב

ה

"

ברין  ,צירות ישראל 13 ,
שם .
המושבות ) , ,אל
ללא תאריך
משרד
העתק
1תט, ) (11
16562 / 2 / 51

שם .

ד4

וילסון אל י ' מרוז ,

48

משרד המושבות אל קפל ( העתק ללא תאריך ) ,

49

אליצור אל מב " ר ( המחלקה לחבר העמים הבריסק ,

24

באוגוסט

, 1951

50
51

הנטר אל ברין ,

אוסטרלי

14

)  . Osterleyנ , ) 11 .

ן ק .ך

שם .
 21בספטמבר 1951

האפוטרופוס על נכסי נפקדים  5 ,באוקטובר , 1951

בפברואר , 1952

ביוני

1951

 ,שם ; משרד המושבות אל קפל ,

 ,אצ " מ  ; KKL 5 / 20606 ,מרוז אל פורת ,

שם .

שם .

הקרן הקיימת בלונדון  ,אל דנין ,

2

במאי

, 1952

שם .

סר ג ' ון 9

מדיניות חד  -צדדית  -וכל אחד מהצדדים המעורבים בסכסוך סבר

שהבריטים נטו חסד

ליריבו .

בא להפחית מל הרושם

מאמר זה  ,המתאר את השתלשלותו של מבצע גיבוי ספרי האחוזה  ,לא
ממשלת המנדט  ,אלא בא לחשוף
הקשה ומאווירת אי  -האמון ששררה בארן בשעתה האחרונה של
מהעול ומהמטרד  .ספק אם מבצע
פן של גילוי אתריות שלטונית בשלב שבו גובר הדחף להיפטר
ומבצע הגיבוי היה כרוך בהקצאת
הגיבוי היה מסע של איש אחד ; ספריי לא פעל בחלל עצמאי ,
לגורלם של ספרי האחוזה ,
משאבים רבים בכסף  ,בציוד  ,בתובלה ומעל לכול באחריות כבדה
על העיר  .עם זאת אין
שהועברו לירושלים בימים של אי  -שקט בדרכים ובעיצומה של הלחימה
נבעה ככל הנראה מגישה
להקל בחשיבותה של היזמה ובגודל הישגו האישי של ספריי  ,שהצלחתו חשוב למדינות שבדרך .
אכפתית של עובד ציבור המבין את משמעותו הגורלית של אבדן נכס כה

אחרית דבר של ספריי
ב 23 -

122

באוגוסט

1994

מתקופת עבודתו

פניתי אל סר ג ' ון ספריי בלונדון  ,באמצעותו

בארץ .

5-

של דנין  ,וביקשתי ממנו תמונות

בספטמבר שלח אלי את תמונתו  ,התנצל שאין

סר ג ' ון נענה מיד  .ב

ברשותו צילומים אחרים  ,ואגב כך הוסיף פרטים שאינם מוכרים לנו

מן המסמכים

מנהל

:

בפועל ) .

ישבנו

המזכיר הראשי כינס פגישה של כל ראשי המחלקות ( אני הייתי
הודיע לנו שככל הנראה
סביב שולחן דמוי פרסה  .האור היה עמום  .המזכיר הראשי

המאמץ הבריטי להצלת מסמכי הטאבו

האדמיניסטרציה תתקפל תוך שישה חודשים בלא שתועבר לאף יורש  .הוכינו בתדהמה

;

מעולם לא ציפינו להתפתחות כזאת  .הוא ביקש מכל אחד ואחד שישקול מה הן הבעיות
שיש לצפות להן בכל מחלקה

ומחלקה .

הייתי מודאג מאוד  .חשבתי שתיתכן חבלה מכוונת במרשם המקרקעין  ,לבד מנזק שעלול
להיגרם תוך כדי ההתקוממות

והלחימה .

ואז  ,במקרה  ,קראתי באיזה עיתון על

ההתפתחות שחלה במזעור צילומי  .דיברתי עם מר צ ' רלס תטפורד

) , ( Thetford

שהיה

הדובר או בעל תואר דומה  ,והוא שסייע לי בכל המבצע  .הוא זימן אלי צלם יהודי צעיר ,
שלצערי אינני יכול להיזכר בשמו  ,והוא שניסה לצלם במצלמת הלייקה הקטנה שלו את
ספרי

הקרקעות .

בינתיים פניתי לממשלה ושאלתי אם אפשר להטיס לארץ את המצלמות ואת המכשירים
המתאימים בעזרת חיל  -האוויר הבריטי  ,מפני שלא הקזה דרך אחרת לקבלם

בזמן .

הממשלה ביקשה אישור לכך מלונדון  ,האישור ניתן  ,והציוד הוטס לארץ במהירות

הראויה לציון  .המתקן שנשא את המצלמות היה כבד ולא קל להתקנה  .לכן החלטנו שלא
לטלטלו ממשרד למשרד באוץ  ,כפי שתכננו  ,ושכל עבודת הצילום תיעשה

בירושלים .

ספריי חתם את מכתבו בהדגשה מכוונת  ' :במשך המבצע קיבלתי את מלוא העזרה ושיתוף הפעולה
מאנשי הסגל הערבים  ,היהודים

והבריטים ' .

מכתבי ריגש ככל הנראה את ספריי  ,שלאחר כמעט חמישים שנה ראה לנגד עיניו סגירה של
מעגל היסטורי  ,ובפתח תשובתו כתב  ' :נגע ללבי שעבודתי בארץ  -ישראל תיזכר לאחר כל השנים
האלה '  .זאת תזכורת לנו שלא כל הפקידות הבריטה ] היתה מקשה אחת ; מאחורי מסך הרשמיות
עמדו גם אנשים שמילאו את חובתם לפי מיטב השקפתם וחינוכם כעובדי ציבור מסורים ואף

קיבלו את עזרתה המלאה של ממשלת ארץ  -ישראל

למפעלם .

123

מפלגה מתמודדת עם כשלונה  -מפא " י

לנוכח

תוצאות הבחירות לכנסת השלישית
יחיעם ויץ
מבוא
הבחירות לכנסת השלישית נערכו

ב 26 -

ביולי

. 1955

מבחינתה של מפא " י  ,מפלגת השלטון ,

תוצאותיהן היו קשות למדי  -היא איבדה כעשירית מכוחה וזכתה בארבעים מנדטים  ,לעומת
ארבעים וחמישה שבהם זכתה בבחירות לכנסת השנייה  ,שנערכו בק " ן  . 1951י תוצאות אלה היו
הקואליציה
חלק ממגמה כוללת יותר של ירידה בכוחן של המפלגות המתונות יחסית שהרכיבו את
בתקופת כהונתה של הכנסת השנייה ועלייה ככוחן של המפלגות הרדיקליות  ,ה ' אקטיוויסטיות '
בשנים
בלשון אותם ימים  .הציונים הכלליים  ,השותפים הבכירים כממשלות בן  -גוריון ושרת

 , 1955 - 1952איבדו למעלה משליש מכוחם ,

2

ומן הצד האחר חירות כמעט הכפילה את כוחה -

חמישה  -עשר מנדטים בבחירות לכנסת השלישית לעומת שמונה בבחירות לכנסת השנייה -

והתנועה לאחדות העבודה  ,שהיתה זו הופעתה העצמאית הראשונה כבחירות לכנסת  ,זכתה
בעשרה

מנדטים .

עבורם

לראשי מפא " י לא היו התוצאות הפתעה מוחלטת  .השנה שקדמה לבחירות אלה היתה
 גוריון מינה אותוקשה מנשוא מכמה סיבות  :תפקודו הבעייתי של שר הבטחון פנחס לבון  -שבן
,
באופן מתמיה לתפקיד זה  -ששיאו היה ב ' עסק הביש '  ,אשר בעקבותיו נאלץ לבון להתפטר

מריר וזועם ; היחסים המתוחים בין בן  -גוריון לבין יורשו הכפוי משה שרת ויצירת מוקד שלטוני
 הדין של השופטחלופי בשדה  -בוקר ; התליות בקהיר ופרשת האונייה בת גלים  .ולבסוף  ,פסק
תחמושת
בנימין הלוי במשפט קסטנר  ,שניתן בעיצומה של מערכת הבחירות  ,ואשר סיפק מלאי
לכל יריבי מפלגת השלטון  -משמאל ומימין .
מעבר לזה  ,בשנים אלה נשמעו הביטויים הראשונים למרירות קשה מצד מאות אלפי העולים
שהממסד
שהגיעו לארץ בשנות המדינה הראשונות  ,והחלה להתפתח מודעות ראשונה לכך
הקולט  ,כלומר מפלגת השלטון  ,משלם וישלם מחיר גבוה על המבצע שיוסף גורני כינה אותו ,

בפרספקטיווה של שנים  ' ,נס העלייה ההמונית '  .שנת

1955

הראשון  ,שהחל מיד עם קום המדינה והסתיים בשנת

, 1953

. 1956
*
1

1 24

היתה אחת השנים שבין גל העלייה
בשנת
לבין גל העלייה השני שהחל

זאת היתה שנה שבה ניתן היה אפוא להתפנות קמעה ולבחון את הבעיות שבפניהן ניצבה

כל האיורים במאמר
מפא " י במסגרת מערכת הבחירות לכנסת השלישית .

גולדה מאיר  ,הם מודעות בחירות של

זה  ,פרט למודעה של הציונים הכלליים התוקפת את

בבחירות לכנסת השנייה  ,שנערכו כ  30 -ביולי  , 1955קיבלה מפא " י  37 . 3אחוזים (  256 , 456קולות )  ,וכבחירות
מצביעים ולשלישית -
לכנסת השלישית קיבלה  32 . 3אחוזים (  ; ) 274 , 735לכנסת השנייה הצביעו 687 , 492

. 853 , 219
2

בבחירות לכנסת השנייה קיבלו הציונים הכלליים עשרים מנדטים והפכו למפלגה השנייה בגודלה  .במהלך
כהונת הכנסת הצטרפו אליהם שני נציגי המפלגה הספרדית ונציג מפלגת התימנים  .בבחירות לכנסת השלישית
זכו בשלושה  -עשר מנדטים

בלבד .

המדינה הצעירה שקלטה מספר שיא של עולים בפרק זמן של פחות מחמש שנים ( רק בשנת

הגיעו

266

עולים על כל

למעלה ממחצית

.

1 , 000

( ) 50 7 %

יהודים שחיו

מהעולים בשנים

בארץ ) .

1949

היו אלה שנים של מהפכה דמוגרפית -

1953 - 1948

הגיעו מארצות אסיה

ואפריקה .

אחת

התוצאות החשובות של מהפכה זו היתה גידול ניכר מאוד בהיקף המשפחה הממוצעת  ,ובעקבות

זאת שינוי בהרכב הגילים של האוכלוסייה  -ריבוי פעוטות וילדים מכאן וקשישים מכאן  ,דבר

שהביא לירידה בשיעור המפרנסים ולעלייה בשיעור התלויים בהם .
גורם זה וכן היקפה האדיר של העלייה והקצב המהיר שבו התנהלה הביאו לכך שנוצר פער ,
שהלך וגדל  ,בין עצם העלייה לבין קליטת הקבע של העולים  ,והדבר השתקף בתעסוקה  ,בדיור
ובהבטחת

שירותים .

פער זה הביא לכך שמאות אלפי אנשים חיו משך שנים במצב ארעי בכל

הקשור לתעסוקה ולדיור ובניתוק גמור מהחברה הישראלית הוותיקה והקולטת  ,מתרבותה

ומאורח חייה  .נקודות המפגש בין הקולטים לנקלטים היו מצומצמות  ,והמנגנון הקולט היה במידה
רבה ערוץ התיווך העיקרי בין העולים לבין החברה הוותיקה  .הדבר אמנם הקנה למנגנון זה  ,שהיה
מזוהה לטוב ובעיקר לרע עם מפלגת השלטון  ,עוצמה רבה  ,אך מצד אחר גרם לכך שהעוינות ,
הטינה והתסכולים של אותם מאות האלפים שחיו במעברות והתפרנסו מעבודות דחק הופנו בעיקר
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כמעט

כלפיו  .כוחו של הממסד הקולט היה אדיר  -תלות העולים החדשים בו היתה

מוחלטת .

3

אולם כוח זה עלול היה להיות מוסב נגדו באחד הימים ולפגוע

בעצמו .

לתוצאות

מטרתו של מאמר זה היא להציג את תגובת מפא " י  -מנהיגיה  ,חבריה ובטאוניה -
הבחירות לכנסת השלישית ובהקשר זה להעלות שתי שאלות

:

הסיבות

מה היו להערכת מפא " י

ואפילו

לכשלונה ? והאם היא ראתה בו כשלון קוניונקטורלי  ,שנבע מסיבות חולפות  ,ואשר ניתן
 ידה כאות אזהרה המחייב עיון בסדרירצוי היה לעבור עליו לסדר היום  ,או שמא הוא נתפס על

העדיפויות המפלגתיים הלאומיים

?

תגובת העיתונות הממלגתית

יסודיים

תגובת צמרת מפא " י על תוצאות הבחירות היתה מעורבת  .היו שראו בהן ביטוי לתהליכים
ועמוקים ועדות לזעזוע במעמדה של מפא " י כמפלגת שלטון

הגמונית  ,והיו שראו בהן קצף

המים  ,תוצאה של אירועים מקריים ותו לא  .לוויכוח זה היה היבט נוסף  :האם ניתן לראות

אלה עדות לשינויים המבניים שחלו בחברה הישראלית מאז קום המדינה ובמיוחד לנוכח
ההמונית או שמא מדובר רק בצירוף נסיבות חולף

על פני

כתוצאות
העלייה

?

מכה

ראש הממשלה משה שרת התייחס לתוצאות ברצינות רבה וסבר כי ' המפלגה הוכתה

אנושה ' .

4

לעומתו בן  -גוריון  ,שבפברואר

1955

הוזעק משדה  -בוקר על  -ידי ראשי מפלגתו

כדי לכהן כשר הבטחון בממשלת שרת  ,לא ראה סיבה לדאגה  .לטענתו ' השפיעו
קסטנר ,

)2

מדיניות הבטחון של

האינטליגנציה העובדת ,

)5

מ  .ש.

החרדים

[ משה

שרת ] ,

)3

הפעם

)1 :

ארזי ומשפט ארלוזורוב

כמה סניפי מפא " י ירודים ( עכו  ,באר  -שבע

ועוד ) '  .י

,

משפט
)4

רוגז

שהירידה

מחלוקת זאת באה לידי ביטוי גם בעיתונות המפלגתית  .מצד אחד היו שטענו כי אף
זאת הפעם
בכוחה של המפלגה אינה חמורה כשלעצמה  ,בכל זאת היא סימן מבשר רע -
הנמוכה
הראשונה זה חצי יובל שנים שכוחה של מפא " י נמצא בירידה  ,ואפשר שלפנינו לא הנקודה

ביותר אלא ראשיתה של מגמה שסופה מי ישורנו  .ומן הצד האחר נטען כי גם אחרי
מפא " י נשארה המפלגה הראשית והאחראית שבלעדיה אין שום אפשרות להקים

תוצאות אלה ,

ממשלה .

הטענות המרכזיות שהועלו בהקשר זה בעיתונות המפלגתית היתה כי ציבור הבוחרים

להסתה מתמדת  -זולה  ,פופוליסטית וחסרת

אחריות .

להסתה זו היו שני

6

אתת

היה נתון

מקורות .

המקור
ומצוקה

הראשון  ,הוותיק והמוכר  ,היה תנועת החירות  .כלפיה נטען כי היא מוכנה לנצל כל קושי
עצמה  -כדי לגרוף
 תוצרי לוואי הכרחיים של משימות הענק שהמדינה החדשה לקחה עלעל קבוצות
באמצעותם רווחים פוליטיים  .הרצל ברגר  ,חבר  -כנסת ומעורכי ' דבר '  ,בא בטרוניה

3

בעניין זה ראה

:

.

ד ' הורובהו ומ ' ליסק מצוקות כאוטופיה

:

ישראל חברה בעומס

. 124 - 104
4

5

שרתן .

מ ' שרת  ,יומן אישי ד  ,תל  -אביב
יומן בן  -גוריון ,

3 )1

ביולי

שירת כקצין במשטרת

12

, 1955

 , 1978עמ '

, 1101

31

כיולי

1955

[ להלן

 ,שבזמן רצח ארלוזורוב

:

אב " ג  .כמה חודשים לפני הבחירות טען יהודה ארזי

ארלוזורוב ; גילויים אלה שימשו את חירות

המנדט  ,כי הרויזיוניסטים אינם אחראים לרצח

467

במערכת הבחירות  .יש לציין כי בספרו מדינת ישראל המחודשת א  ,תל  -אביב
~

.

יתר תל  -אביב

, 199 ) 1

עמ '

, 1969

גוריוןן בן  -גוריון מביא את תוצאות הבחירות לכנסת השלישית בלי כל התייחסות

[ להלן  :בן -

עמ ' - 466

מיוחדת .

 ' ,מסקנות '  ,הפועל הצעיר 2 ,

6

י ' לוי הירושלמי  ' ,אורות וצללים במפא " י '  ,הדור  5 ,באוגוסט ; 1955

י ' ' שעיהו

באוגוסט  . 1955ישעיהו היה חבר  -כנסת מטעם מפא " י ודמות מרכזית במנגנון המפלגתי .

מפלגה מתמודדת עם כשלונה

מדיניות שמעולם לא ידעו מה משמעות הנשיאה בעול על שהן מתפתות לנצל את הקשיים הנלווים
להתפתחותה המהירה של החברה כדי להבטיח קפיצת דרך ולהפריח

אשליות .

7

לעתים נוסחו הטענות נגד חירות במונחים חריפים הרבה יותר  .נאמר כי היא אינה רק מפלגה
רדיקלית ופופוליסטית אלא מפלגה פשיסטית  ,ולכן עליית כוחה היא סכנה לעצם קיומה של

הדמוקרטיה הישראלית ואיום לעליית משטר פשיסטי  .מיד כשנודעו תוצאות הבחירות נכתב

במאמר של ' הדור '  ,עיתון הערב של מפא " י

:

' שכונות העוני  ,המעברות  ,הבדונים  ,ההזנחה ,

הבשילו את פרי הביאושים  -התחדשותה של הסכנה הפאשיסטית בישראל בדמות " חרות "  .סדן
הארץ אחד הוא  -והמצוקה  ,הבערות והעוני יכולים לגדל הצבעה פאשיסטית אף

בישראל ' .

8

אולם לא הכול היו שותפים לתחושות האימה והחרדה  .היו שהתייחסו לעליית כוחה של חירות
ולאפשרות שתשנה את המשטר בזלזול ואפילו

בביטול .

ראש וראשון להם היה

בן  -גוריון .

באירוניה מושחזת  ,שאפיינה את יחסו באותן שנים למפלגה שבראשה עמד ' האיש היושב על  -יד
חבר  -הכנסת

בדר ' .

כתב

:

ודאי שאין לזלזל בנצחון הגדול והנורא של הרשימה הפטריוטית היחידה בעם היהודי ,
הנושאת את שם ' תנועת החרות ' מיסודו של הארגון הצבאי

מנדטים  ,אחרי שבכנסת הראשונה היו להם

14

הלאומי . . .

מנדטים ובכנסת השנייה

הם קיבלו

.8

16

נצחון כזה

מכריע ואדיר טעם לא היה  ,כידוע  ,לשום רשימה וסיעה שבעולם  .ואחרי נצחון כזה יבצע
בלי ספק ' המנהיג ' הנערץ והדגול הבטחותיו להרחיב גבולות הארץ עד נהר פרת ונהר
מצרים ולכרות מיד ברית  -שלום עם הערבים  ,ולהפסיק כל הסתננות  ,ולפטור את העם
ממסים  ,ולפרק הטרוריסטים של ההסתדרות השמאלית ולהחרים כל רכושה ולהושיב כל
אנשי המעברות ויישובי העולים

בתל  -אביב .

9

המקור השני והחדש להסתה נגד מפא " י היה התנועה לאחדות העבודה  ,שכאמור רק שנה קודם
לכן נפרדה ממפ " ם וזו היתה הופעתה העצמאית הראשונה במסגרת מערכת הבחירות

לכנסת .

למקור האחרון התייחסו בחומרה יתרה  ,אחרי הכול לא מדובר בצאצאי ה ' פורשים ' אלא בבשר

מבשרנו .

אהוד אבריאל  ,שנבחר כחבר  -הכנסת השלישית והיה מראשי הדור הצעיר במפא " י

וממקורביו של בן  -גוריון  ,גרס כי כל עוד רק בגין ומרעיו עסקו בהסתה ' לא נתקבלו הדברים על לב
רבים וקל היה להזימם  .אך הנה קמו מפקדים צבאיים ידועי שם מימימלחמתהשחרור ולא היססו
להוציא את הפרוסה האחת מפיהם של אנשי חרות ולא חשו ולא הרגישו מה יצמח מהסתה זו

יחד ' .

ומסילוף זדוני של העבר וההווה גם

לטענתו את התועלת מדבריהם ההרפתקניים וחסרי

האחריות של יגאל אלון  ,משה כרמל ובני מרשק  -שלושתם חברי אחדות העבודה ומהדמויות
שסימלו את מלחמת העצמאות  -הפיקה בעיקר ' חרות '  ' :את האלופים שמעו ברצון  ,אך את קולם

נתנו בכל זאת להרפתקנים המועדים  .בגין ומרידור נאמנים בעיניהם לקיום אירדנטה יותר מאשר
הבחורים הטובים מ " הקיבוץ המאוחד " ' 0 .י לתחושה כי תנועת החירות קוצרת את שאחדות
העבודה זרעה היו שותפים

7

נוספים .

ה ' ברגר  ' ,למחרת הבחירות '  ,דבר ,

29

ב ' הדור ' נכתב כי ' התעמולה השחצנית והדבורים חסרי
ביולי

955ן .

ץל

ראשון '  ,הדור  28 ,ביולי . 1955

8

' סיכום

9

ד ' בן  -גוריון  ' ,רשימותיו של אזרח '  ,דבר ,

~
 3באוגוסט ; 1955

לפי התוצאות החלקיות הנזכרות שם חירות קיבלה

שישה  -עשר מנדטים אך בסופו של דבר זכתה בחמישה  -עשר בלבד .
10

נ

א ' אבריאל  ' ,מסקנות ראשונות '  ,דבר  29 ,ביולי

. 1955

1
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האחריות של אחדות  -העבודה בתחומי הבטחון הכשירו את הדרך בפני עליית " חרות " '  .ובן  -גוריון
עצמו כתב כי ' לא מעט סייעו בידי " חרות " הדמגוגיה " האקטיוויסטית " המנופחת של כמה

העבודה ] '  : .י

מתועמלני תו [ אחדות

נקודה זו עלתה גם בדיווחי דיפלומטים זרים על

בדו " ח השגרירות הבריטית בתל  -אביב נכתב  ' :לבשורה האקטיוויסטית

הבחירות .

] [ The Activist Gospel

של חירות  ,הלאומנית והאנטי  -סוציאליסטית הטיפה גם אחדות העבודה  ,הזרם המכובד למדי של
תנועת העבודה

;

רבים חשים כי המערכה שניהלה האחרונה תרמה לעליית כוחה של חירות יותר

מאשר לעליית כוחה שלה ' 2 .י

הדיון במרכז הממלגה
את חשבון נפשה ערכה מפא " י בראשית אוגוסט  ,כשמרכז המפלגה התכנס לדון לא רק בתוצאות

הבחירות אלא גם במשמעותן  .הישיבות 3 ,י במהלך שכהגדרת שרת היה ' מיפקד המפלגה לשם
עריכת חשבון נפש ' ,

4ן

דיברו עשרות רבות של חברים  :מנהיגי המפלגה ונציגיה במוסדות המדינה

השונים  ,כולל הממשלה והכנסת  ,אך גם חברי מרכז מן השורה שלדבריהם חשיבות ומשקל מאחר
ה ' איש מן

שייצגו את עמדתו של

הרחוב ' .

עשרות הדוברים העלו עניינים שונים ותירצו את כשלון המפלגה בבחירות תוך שימוש
בנימוקים שונים  .האירוע המרכזי בישיבה  ,שנחרט בזכרון המשתתפים  ,היתה התקפתו  -הלא

מעודנת  ,בלשון המעטה  -של בן  -גוריון על שרת ומדיניותו  .אין פלא שכותרת הפרק ביומנו
5ן

האישי של שרת המוקדש לישיבה זו היא ' תועבה במרכז

מפא " י ' .

מתוך הנקודות הרבות שבהן עסקו המשתתפים בישיבה נתמקד באחת

:

הקשר בין תוצאות

הבחירות לבין מעמדה של מפא " י כמפלגת השלטון בעיני העולים החדשים  ,עניין שנדון כבר
במאמרים שהוקדשו לנושא תוצאות הבחירות 6 .י העניין הועלה כבר בדברי הפתיחה של אריה
בהיר  ,איש קיבוץ אפיקים  ,מראשי איחוד הקבוצות והקיבוצים ומראשי מטה הבחירות של

מפא " י

בבחירות לכנסת השלישית וחבר הכנסת השלישית  .בהיר לא נמנה עם צמרת המפלגה  ,אך לדבריו
משקל מיוחד גם בגלל התפקיד שמילא במערכת הבחירות וגם מאחר שבמשך שנים רבות מילא
תפקידים שונים ומגוונים במסגרת המנגנון המפלגתי .
בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

11

הירושלמי ( לעיל  ,הערה

12

מתוך דיווחו של המזכיר הראשון ו " ה מארש

; )6

. )9

) ( Marsh

על תוצאות הבחירות [ ללא תאריך ] PRO , FO ,

371 / 115813
13

הישיבה הראשונה נערכה ב  8 -באוגוסט  1955והשנייה ב  17 -באוגוסט  .הפרוטוקול ראה  :אמ " ע  . 23 / 55בישיבה
השתתפו  ,מלבד חברי המרכז  ,גם עשרות רכות של אנשים נוספים ביניהם אנשים מרכזיים בצה " ל ובמערכת
הבטחון כמו מנכ " ל משרד הבטחון שמעון פרס  ,ראש שירותי הבטחון איסר הראל ( המופיע בפרוטוקול בשמו

הקודם הלפרין )  ,האלוף צבי צור ואלוף  -משנה יוסף גבע .
14
15

16

ץ1 :22

שרת  ,ד  ,עמ '

שם  ,עמ '

8 , 1115

באוגוסט

. 1955

. 1099

ראה למשל  :א ' פורת  ' ,בל נזלזל באזהרה '  ,הדור  1 ,באוגוסט . 1955
השנייה " שלא עשינו די לביטול המחיצות בין ישראל הראשונה  ,המבוססת  ,לבינה .

פורת כתב על ' חטא שחטאנו לפני " ישראל
יש " רזרוואר " של כוחות

בישראל שלא ניצלנו אותו כדכע " .

מ ' ארגוב  ,יושב  -ראש ועדת החוץ והבטחון של הכנסת  ,כתב כי ' קצתן של

שכבות עממיות  ,ובעיקר במעברות  ,בשכונות ובפרברים  ,אשר מבחינה סוציאלית וציונית הם בני ברית לנו -

פנו לנו עורף  .ואין להעריך נסיגה זאת רק לאור מספרים  ,מנדטים וקולות '  .מ ' ארגוב  ' ,הבחירות ולקחן '  ,הפועל
הצעיר ,

 2באוגוסט

. 1955

מפלגה מתמודדת עם כשלונה

בהיר  ,שלדברי שרת ' הרצה ארוכות  ,ללא השראה  ,כדרכו  ,אך בעניין ,

7ן

מסר נתונים עגומים

ביותר על תוצאות הבחירות בכל ריכוזי העלייה ההמונית  .בערי העולים כמו באר  -שבע  ,רמלה
ולוד ' התוצאות הפעם היו עגומות ביותר באופז יחסי '  .בבאר  -שבע לדוגמה קיבלה המפלגה

קולות בבחירות לוועידת ההסתדרות ,

8ן

2 , 400

קולות בבחירות למועצת העיר  ,ורק

בבחירות לכנסת ( הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות נערכו באותו
' התוצאות הן העגומות

היום ) .

2 , 000

3 , 000

קולות

לכן  ,סיכם בהיר ,

ביותר ' .

חמור עוד יותר היה המצב במעברות  -הסתמנה בהן ירידה תלולה בכוחה של

מפא " י .

בבחירות לכנסת השנייה זכתה מפא " י בכשישים אחוזים מכלל קולות אנשי המעברות ואילו עתה
לא הגיע חלקה אלא לשלושים וחמישה אחוזים מקולותיהם  ,והיו אף מעברות שבהן הצביעו
עבורה פחות משלושים אחוזים מתוכם  .חמורה ביותר נראתה בעיני הדובר  ,וכנראה לא רק בעיניו ,

התופעה ש ' ישנן קלפיות אשר מספר המצביעים [ בהן ] בשביל " חירות " עולה על מספר המצביעים

למפלגת פועלי א " י ' .

גם במושבי העולים  ,שהשתייכו לתנועת המושבים הקשורה למפא " י

ושאליהם נשלחו רבבות עולים גם כדי לשמור על כוחה של מפא " י במינזר

מעודדת .

זהרן

לא היתה התמונה

לעומת שמונים ושבעה אחוזים שקיבלה מפא " י בכל המושבים שהשתייכו לתנועת

המושבים  ,במושבי העולים קיבלה רק שבעים אחוזים ו ' ישנם מקומות רבים שהאחוז הוא יותר

קטן  .ישנם מחוזות שלמים שהאחוז הוא בין שישים ל  -שישים וחמישה אחוזים  ,ואני מדבר על
המושבים הקשורים עם תנועת המושבים ולא עם תנועות אחרות '  .במיוחד נחרד הדובר מהעובדה
שבמושבים אלה קיבלה חירות

600

קולות .

נתונים קודרים אלה שהציג בהיר אכן שיקפו את המציאות הקשה שבאה

לידי ביטוי בבחירות .

ניתוח סטטיסטי של תוצאות הבחירות בירושלים הוכיח כי ירידת כוחה של מפא " י בשכונות
הוותיקות היתה מתונה יחסית  ,אך ירידת כוחה בריכוזי העולים ובמעברות שבעיבורי העיר היתה
חריפה ביותר ,

.

מ 55 3 -

ב2

בבית  -הכרם  ,שהיא דוגמה לשכונה ותיקה  ,איבדה מפא " י כשישית מכוחה וירדה

.

אחוזים בבחירות לכנסת השנייה

שאיבדה פנו שמאלה  -לעומת

ומפ " ם יחד

.

13 1

.

8 3

ל 45 6 -

אחוזים בבחירות לכנסת השלישית  .רוב הקולות

אחוזים שקיבלה מפ " ם בשנת  , 1951קיבלו אחדות העבודה

אחוזים  .לחירות לא היתה בשכונה זאת שום אחיזה של ממש והיא קיבלה

2

אחוזים בלבד  ,לעומת  1 . 3אחוזים בשנת  . 1951שונים היו פני הדברים במעברת תלפיות  .מפא " י
איבדה כמעט מחצית מכוחה וקיבלה

.

27 8

אחוזים  ,לעומת

ואילו חירות כמעט שילשה את כוחה ; היא עלתה
, 1955

מ 13 2 -

.

אחוזים בשנת

1: 4

לביטוי במעברת תלפיות היא גידולו המרשים של השמאל

.

אחוזים בשנת

.

הציוני  :מ 3 1 -

אחוזים בשנת

1951

ל-

. 1955

17

שרת  ,ד  ,עמ '  8 , 1155באוגוסט

18

20

לטובת מפא " י  .תופעה נוספת שבאה

. 1955

בבחירות לוועידה השמינית של ההסתדרות  ,שנערכו במאי

19

.

 1951ל 33 8 -

אחוזים בשנת

כלומר מספר תושבי המעברה שהצביעו עבורה היה גדול ממספר התושבים שהצביעו

למפא " י  ,וזאת כשארבע שנים קודם לכן היחס היה

10 6

.

49 5

אחוזים שקיבלה בשנת

. 1951

, 1955

קיבלה מפא " י

58

אחוזים מן הקולות לעומת

. 1949

 57אחוזים שקיבלה בבחירות לוועידה השביעית  ,שנערכו בשנת
בעניין זה ראה  :י
' בן  -ארצי  ' ,תמורות בהעדפתן ' של צורות התיישבות עם קום המדינה  :מבט היסטורי '  ,ו '
פילובסקי ( עורכת )  ,המעבר מיישוב למדינה  : 1949 - 1947 ,רציפות ותמורות  ,חיפה  , 1990עמ ' . 187 - 173
א ' רענן  ' ,עיון בתוצאות הבחירות  -ניתוח קצת עובדות סטאטיסטיות '  ,מולד  ,יג [  ( ] 84יולי  , ) 1955עמ '
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יחיעם ויץ

מחבר הניתוח העריך כי בירושלים היו תופעות אלה קיצוניות מאשר בשאר אזורי הארץ  .עם
זאת לטענתו ' אין כל ספק כי רוב הפסדיה של מפא " י באו מהמעברות ושכונות העוני  ,הל לטובת
" חרות " והן לטובת מפלגות השמאל  ,ואילו בשכונות הוותיקים היו הפסדי מפא " י לטובת " חרות "
מבוטלים  ,אך גדולים יותר לטובת

יש לציין כי גם איש השגרירות

מפלגות השמאל ובעיקר אחדות  -העבודה ' .
הבריטית היה מודע לתופעה זאת  .בדין  -וחשבון

שכתב על

תוצאות הבחירות ציין כי ' " חירות " הצליחה בעיקר בקרב הדור הצעיר והעולים החדשים '  .י2

העולים החדשים ותוצאות הבחירוה
בהיר לא הסתפק בהצגת נתונים  ,הוא גם היכה על חטא  ,במיוחד בכל הקשור להתיישבות העובדת

:

המפלגה לא גייסה מספיק כוחות חינוכיים וחברתיים לפעולה ביישובים אלה  ,רק בכשליש מהם
פועלים מדריכים  ,וותיקי תנועת המושבים אינם מתגייסים במידה הראויה כדי לסייע למושבים

החדשים .
בעקבות הנתונים החמורים שהוצגו התייחס חלק ניכר מהדוברים לשאלה היכן נכשלנו
ומדוע ?

וביקשו למצוא הסבר לעובדה שדווקא העולים החדשים  ,שהובאו ארצה בהנהגת מפא " י ,

הפנו למפלגה עורף  .בן  -גוריון  ,שלא הוטרד מתוצאות הבחירות כשלעצמן הקדיש לנושא זה חלק
ניכר מדבריו  .הוא ראה בתוצאות אלה ביטוי לתופעות חמורות ומדאיגות ביותר  -לפער בין
העולים החדשים ליישוב הוותיק ולתחושות מרירות ותסכול בקרב העולים החדשים העלולות

להתפרץ בזעם רב  .הוא ציין כי ' מצבם של העולים החדשים זה שנתיים אינו נותן לי מנוח  ,אם כי
מעולם לא חשבתי עליו מתוך אספקט של בחירות  ,אבל כמובן שזה התגלה גם

בבחירות ' .

דבריו הקשים ביותר  ,המדהימים בחריפותם אך גם בראייה הבהירה  ,המחודדת ומרחיקת
הראות העולה מהם  ,היו מכוונים אל חברי קיבוצי עמק הירדן  .ההתקפה המרה על חברי הקיבוצים

הללו נבעה אמנם גם מהעובדה שבן  -גוריון ראה בהם את השאור שבעיסה  ,אך מעבר לזה מערכת
יחסיו עם התנועה הקיבוצית כולה היתה טעונה  ,בעייתית ורווית מתחים באותן
דבריו

שנים .

22

ואלה היו

:

עכשיו מסר לי חבר  ,שבטבריה היו אלף קולות ח '  .אנשים אלה עובדים כולם במשקי

עמק  -הירדן  .משקי עמק  -הירדן בעיננו  ,אני חושב בצדק  ,הם פינת חמד של הארץ מכל
הבחינות  ,גם מבחינה משקית  ,גם מבחינה חברתית  ,גם מבחינת האדם האנושי המעולה
 -מכל הבחינות  .במה עוד אפשר לברך משקים אלה ואין להם

?

אבל זה בעיננו אנו ולא

בעיני העולים העובדים שם  .בעיניהם אלה הם בעלי אחוזות עשירים שיש להם הכל -

חינוך טוב לילדים  ,שדות  ,כרמים  ,גנים יפים  ,משק

נהדר . . .

אינני חושב שאנשי דגניה

ואפיקים לא הרגישו שכאן קיימים שני מעמדות  -לא במובן של ניצול כספי  ,לא במובן
מרכסיסטי אלא במובן האנושי

!בימ

הפשוט .

בן  -גוריון האשים את אנשי קיבוצי עמק הירדן בכך ש ' לא הלכו אף פעם למעברות לחיות עם
1
21
22

מארש ( לעיל  ,הערה
ראה למשל

. 198 - 187

:

. ) 12

ב ' כנרי  ' ,התנועה הקיבוצית בישראל במעבר מיישוב למדינה '  ,פילובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

העולים לראות מה נעשה שם  ,איך מתייחס האב לילדיו '  .לו עשו כך  ' ,אילו היו חיים מספר אנשים
מאפיקים בתוך המעברה  ,היה שם

אחרת ' .

בסיום דבריו שוב התייחס בן  -גוריון לבעיה זאת  ,בלי קשר לבחירות  ,טען  ,בעיית המעברות ,
בעיית ' ישראל השנייה '  ,רק תלך ותחריף  ' .זאת הבעייה החברתית הכי חמורה שישנה

בישראל .

וכשם שאם לא נחסל את המדבר  ,המדבר עלול לחסל אותנו  -אם אנו לא נשנה מציאות חמורה זו
מציאות חמורה זו תשנה

אותנו ' .

בן  -גוריון התייחס גם לבעיית בטחונם של העולים החדשים שנשלחו ליישובי ספר והעומדים
בפני סכנה יום  -יומית של מסתננים ופדאיון  .רובם המכריע של עולים אלה  ,ציין  ,אינם חלוצים  ,אך

' הם עושים מעשים שהחלוצים היו עושים  [ ,אף  -על  -פי ש ] הם יהודים פשוטים שבאו מאטלס ,
מטונים  ,וזה לא פשוט שחייהם יהיו

הפקר ' .

הוא טען כי בניגוד לאנשי ' השומר ' שהלכו לכפר

גלעדי וידעו בדיוק למה הם הולכים לשם  ' ,היהודים האלה לא יודעים זאת '  ,לכן ' אנחנו שולחים
אותם ויש לנו אחריות כפולה ומכופלת

[ כלפיהם ' ] .

בהקשר זה ראוי להזכיר את חרדתו של בן -

גוריון לנוכח האירועים במושב פטיש שבנגב המערבי  .במארס

1955

התקיפו מסתננים מרצועת

עזה את המושב בעיצומה של חתונה שהתקיימה במקום והרגו את ורדה פרידמן  ,מתנדבת מכפר -
ויתקין שבאה לסייע למתיישבים  .בעקבות הרצח ביקשו המתיישבים לנטוש את המקום ולעלות
לירושלים להפגין לפני הכנסת  .האירוע השפיע על בן  -גוריון וזעזע אותו עמוקות  .אמנם בנאום
פומבי מעל במת הכנסת דיבר על כושר העמידה של המתיישבים  ,כולם עולים חדשים  ,אך בכנס

ץ :ע:
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לנו את הבטחון
סגור של הפיקוד העליון של צה " ל היתה נימת דבריו שונה לחלוטין

:

שהעולים החדשים  ,בייחוד היישובים החדשים  ,מסוגלים לעמידה

' ברגע זה אין
3נ

כזו ' .

נמיר  ,ממנהיגי

לקשר בין הכשלון בבחירות לבין קליטת העלייה ההמונית התייחס גם מרדכי

העלייה וביחסי

המפלגה הבכירים ומי שהיה משך כל שנות החמישים מראשי העוסקים בקליטת

העבודה ( בשנים

1956 - 1950

כיהן כמזכיר ההסתדרות ובשנים

לבן  -גוריון  ,נמיר ראה את התוצאות בחומרה רבה
מאוד '  ,אמר  ' ,פרט לבחירות לעיריות [ בשנת

1959 - 1956

כשר

העבודה )  .בניגוד

שהמפלגה קיבלה מכה קשה

 ' -אין ספק

. . . ] 1950

אינני יכול להזכר בעובדה

של ירידה כל כך

ובהדרכתה

רצינית  .אחרי מאמצים כל כך עצומים אשר המדינה וההסתדרות בראשות המפלגה
למשל הפגיעה
ובהנהלת מנהיגיה השקיעו בעם ובמדינה '  .לדעתו כמה סיכות הביאו לירידה זאת ,
העבודה  .אולם אחת
הקשה בדימויה האקטיוויסטי של המפלגה שממנה נבנתה בעיקר אחדות
הטבע ראו
הסיבות המרכזיות לכשלון היתה זעמם ותסכולם של רבבות תושבי המעברות שכדרך
במפלגת השלטון את האחראית לעוניים

ולמצוקתם .

כראש

לשאלות קשות אלה התייחס גם שר האוצר לוי אשכול  ,שבשנות העלייה ההמונית כיהן
ראה בתוצאות
מחלקת ההתיישבות של הסוכנות והיה האדריכל של ההתיישבות ההמונית  .הוא לא
המרכז לאחר
הבחירות כשלון  .אמנם  ,טען  ' ,לא הייתי מתנגד לוא היינו מקיימים את ישיבות
אחרת '  .אשכול
הבחירות עם חמישה מנדטים נוספים '  ,אך ' הענין הוא מקרה ויכול היה גם להיות

סירב בתוקף להכות על חטא ולראות בקליטת העלייה ההמונית
הצביעו לחירות או

כשלון  ,גם אם

למפ " ם .

רכים מהעולים

הדור הצעיר של

אולם  ,לא נמצאו שותפים לאופטימיות של אשכול  .שלמה הלל  ,אז מראשי
העולים אלא ביחס
מפא " י וצעיר נציגיה בכנסת  ,ראה את שורש הרע לא במצבם האובייקטיווי של
לעתים של חודשים ,
אליהם  .חוסר העבודה  ,עבודת הדחק והשכר על עבודה זו המשולם באיחור ,
אינם העיקר  ,כי
לא רק על הלחם לבדו יחיה האדם  ,ולעתים חשוב איך מוגש הלחם  ,ולעתים

חשוב יותר
עלייה ,

מיום עבודה  ,פרנסה וקורת  -גג  ,איך טיפלו האנשים שהיו צריכים לטפל באותה
 ,ונוכחנו
באיזה יחם הם טיפלו בהם  .אנו יודעים את המימרא ' כי לשון רכה תשבר גרם '
זאת .
לדעת שלעתים קרובות לא היה זה הקו שהנחה את האנשים שטיפלו בעלייה
משקל מיוחד בגלל
דברים ברוח דומה השמיע גם חבר  -הכנסת אברהם הרצפלד  ,שלדבריו היה
מעמדו כאחד מאבות ההתיישבות העובדת  ' .איש העלייה הזאת '  ,אמר  ' ,דורש

יתר  ,מלה טובה  ,יחס טוב  ,הקשבה רבה  ,הסברת עניינים  .אין זה פשוט
אדם  .להפוך ארץ היה הרבה יותר קל  .אבל להפוך את האדם לא עלה

טיפול אחר  ,טיפול -

להפוך ארץ ולהפוך גם

בידינו .

נכיר בזה  -לא עלה

בידינו ' .
בדיונים השתתפו כאמור לא רק אנשי צמרת המפלגה וככיריה אלא גם פעילים

יותר .

 ,4ונ
~

אחד מהם היה דב ליפוב  ,איש מועצת פועלי ירושלים ,

בדרגים נמוכים

שהעלה נקודה קונקרטית

:

עולים  ,חברי

הפרוטקציוניזם בלשכות העבודה  ' .אין צדק בלשכה '  ,קבע  ' ,יש תלונות קשות בין
עבודת דחק ; עבודה
מפלגה ולא חברי מפלגה  ,שלשכת העבודה נותנת לאיש הכלתי  -מפלגתי רק

23

בעניין זה ראה  :מ ' כראוי  ,שערי עזה  :מדיניות הבטחון והחוץ של מדינת ישראל
עמ '

. 56

, 1957 - 1955

ביבא -

תל אביב

:

-

, 1992

מפלגה מתמודדת עם כשלונה

טובה  ,משרדית  ,היא מחלקת רק בין חברים '  .עניין זה פוגע בשמנו הטוב ומעוות את דימוינו בעיני
העולים החדשים  ,המשיך  ,אנחנו האחראים לכך ' כי אנחנו טוענים בפניהם השכם והערב כי אנו
האחראים בער כל מה שנעשה במדינה זאת '  .ראשי המפלגה  ,כמו העיתונות  ,עסקו גם בדרך שבה
מנצלות מפלגות אחרות  ,ובייחוד חירות  ,את מצוקתם של העולים  -עד כמה מוכנות מפלגות
אלה לדוג במים עכורים כדי להשיג הישגים אלקטורליים

סוף המשטר הדמוקרטי ואפילו עליית הפשיזם

?

?

והאם אנו עדים לתהליך שמשמעותו

טענת ראשי מפא " י שעליית כוחה של חרות

משמעה עליית הפשיזם נבעה מתחושהת חרדה  .זכרון הדרך שבה ניסו תנועת החירות ומנהיגה
מנחם בגין לקעקע את הסכם השילומים היה טרי  .הרי חלפו רק מעט יותר משלוש שנים מאז אותו
יום חורף ירושלמי שבו הכריז בגין באוזני האלפים שהתקבצו בכיכר ציון  ' :או חירות או מוות  ,אין

נסיגה  .באם חרפה זו תקום  ,אם זה יהיה  ,לא נראה אותה [ את הממשלה ] כממשלה

יהודית ' .

24

אך

בה בעת האיום בעליית הפשיזם היה דרך נוחה להתחמק מהתמודדות אמיתית עם תוצאות

הבחירות ובעיקר עם הסיבות שהביאו לתוצאות אלה  .ניתן לראות בזעקה ' פשיזם

!

פשיזם ! ' גם

תוצאה של תחושת הקורבן שלה היו שותפים חברים במפא " י  ,כולל חברים מרכזיים  .ביטוי

לתחושה זאת ניתן למצוא במשפט כמו  ' :כל מר נפש  ,כל עולה שוכן פחון  ,כל עולה תשוש כוח  ,כל
מוכה גורל  ,שימש נושא להסתה נגדנו

וקשייהם ' .

;

עלינו הצביעו באצבע כעל האשמים בכל מדוי החיים

25

דובר מרכזי שהתייחס לנקודה זאת היה ראש הממשלה שרת  .לדבריו  ,במערכת הבחירות נוצלו

שתי בעיות  ,שתיהן קשות ובוערות  ,לתעמולתו המופקרת והדמגוגית של בגין  .שתי הבעיות הן
הבטחון ובניין הארץ  ,כלומר קליטת העלייה  .את הטענה אודות הדמגוגיה הבטחונית של בגין
העלה שרת בהמשך לתלונתו מימי מערכת הבחירות על שראשי מפלגתו מתבטלים בפני
האקטיוויזם משולל הרסן מימין ומשמאל ,

26

אך בעיקר כדי להתמודד עם הטענה  -שבכיר

משמיעיה היה בן  -גוריון  -כי את קולר הכשלון יש לתלות בצוואר מדיניותה הפשרנית וההססנית
של ממשלת

שרת .

שתי מסקנות הסיק שרת  .את המסקנה הראשונה  ,בעניין הבטחון  ,כיוון  ,אם כי ללא ציון מפורש
של שמו  ,כלפי בן  -גוריון  ' .הבעייה היא '  ,אמר  ' ,אם אנו לעתיד לבא נתחרה בדמגוגיה  ,או אם נעמוד

בפניה '  .מסקנתו השנייה היתה כי

' לא רק נצטרך לדאוג שלא לייצר מעברות חדשות  ,אלא לדאוג

לחסל את המעברות הקיימות בתקופה הקצרה

ביותר ' .

אולם  ,המשיך שרת  ,תוך שהוא רומז

לפולמוס הקשה והמר בינו לבין בן  -גוריון  ,כדי להגשים מטרה מרכזית זו חובה עלינו לקבוע סדרי
עדיפויות ברורים ולנקוט מדיניות שתביא לצמצום הוצאות

הבטחון .

בשעה ששרת דיבר על דמגוגיה  ,הלל דיבר ב ' רחל בתך הקטנה ' וטען מפורשות כי הצבעת
העולים החדשים לחירות היא הרבה יותר מסוכנת מהצבעת כל מגזר אחר באוכלוסייה עבורה ,
מפני שמתקיימים בקרבם התנאים הנחוצים לעלייתן של מפלגות

24

בעניין זה ראה

:

נ ' ברזל  ' ,ישראל וגרמניה ,

 : 1956 - 1945התפתחות

פשיסטיות .

יחס החברה והמדינה בישראל לגרמניה

בעקבות השואה '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת חיפה  ,אוקטובר  , 1990ב  ,עמ '

( לעיל  ,הערה

. ) 16

במאי

1955

25

ארגוב

26

לדוגמה

ב 17 -

שרת ביומנו

:

עקץ :ך

. 279 - 270

אישרו שרי מפא " י הבכירים  ,בניגוד לעמדתו  ,את פעולת עזה ב  .אחרי האישור רשם

' ידעתי היטב כי הכל חושבים אותה שעה  ,אם כי אין מגיד  ,כי אפס מעשה בשעה זו היא מכה

אנושה לנו בבחירות  -והסגרת אלפי מצביעים לח ' [ חירות ] ולת ' [ אחדות

העבודה ] ' .

שרת  ,ד  ,עמ '

. 1001

סיכום
שתי הישיבות המרתוניות של מרכז

המשתתפים .

מפא " י הסתיימו בשורה ארוכה של הצעות שהעלו

חלק ניכר מהן עסקו בהעמקת האחיזה של המפלגה בקרב העולים החדשים  .בן -

גוריון הציע ' להרחיב את פעולת הגדנ " ע בפרברים  ,במעברות וביישובי העולים ' ; לוי יצחק
הירושלמי  ,מזכיר מערכת ' הדור '  ,הציע להקים מחלקה לטיפול בשכונות ; יצחק חצקלברג מכפר

ויתקין הציע לשלב את ' חברינו מעדות המזרח בהתיישבות העולים ' ולמנות חבר מהמחלקה
לעדות המזרח במרכז המפלגה כרכז תרבותי של חבל לכיש  ,שעשה אז את צעדיו הראשונים  ,ואילו
אברהם הרצפלד ומרדכי סורקים  ,ראש מועצת כפר  -סבא ודמות מרכזית במנגנון המפלגתי  ,קבעו

נחרצות כי ' יש לחסל את המעברות '  .הצעות אחרות עסקו בין השאר בבריחת בוחרים דתיים מן

המפלגה  .כך לדוגמה חבר  -הכנסת שמואל דיין  ,ממייסדי נהלל ומראשי תנועת המושבים  ,הציע

' להקים מחלקה לענייני דת ולהעמיד בראש המחלקה איש דתי אמיתי  .מחלקה זאת צריכה לחנך
את העולים החדשים הדתיים חינוך רעיוני  ,לשלוח חומר קריאה לפי טעמם

ומסורתם ' .

אולם הישיבות ושפע ההצעות שהועלו במסגרתן נבלעו בסדר יומה העמוס לעייפה של המדינה
ושל המפלגה  .מעיון בהצערת הללו עולה האפשרות שכינוס מרכז מפא " י היה לא רק פורום לליבון
בעיות אלא גם מעין מסגרת לתרפיה קבוצתית שנעה על הקו שבין הלקאה עצמית לרחמים

136

עצמיים  .העניין המעשי המרכזי שהמפלגה עסקה בו באותה עת היה כינונה של ממשלה חדשה ,
על רוב יציב
הפעם בראשותו של דוד בן  -גוריון  .ממשלה זאת  ,שקמה בראשית נובמבר  ,נשענה
ביותר  -תמכו בה שמונים חברי כנסת מחמש מפלגות ( מפא " י  ,הפועל המזרחי והמזרחי  ,אחדות
העבודה  ,מפ " ם

והפרוגרסיווים ) .

הממשלה החדשה נקטה מדיניות מפותלת  ,סבוכה ודו  -משמעית  ,שהובילה בדיוק שנה לאחר

מפלגה מתמודדת עם כשלונה

הקמתה למבצע

קדש .

27

ביסוד מדיניות מהוססת זו עמדו כמה גורמים  ,אך אין ספק כי אחד מהם

היה התחושה כי יש ' לגול את הרפת הבחירות '  -חרפת מדיניותו של שרת  ,שביוני

1956

הודח

אחרות .

בברוטליות מכהונתו כשר החוץ  ,וחרפות

מבצע קדש  ,למרות תוצאותיו הדו  -משמעיות  ,העלה לגבהים חדשים את יוקרת המפלגה
ובייחוד את יוקרת העומד בראשה  ,ואין זה פלא שבמערכת הבחירות לכנסת הרביעית היתה אחת
הסיסמאות המרכזיות של מפא " י ' הגידו כן

לזקן ! ' .

הציבור הרחב  ,שהער " ן את תקיפות המנהיג

והוקסם מדיבוריו הבוטים  ,היה הרבה פחות מודע לפקפוקיו  ,לפער שהתגלה לעתים בין דיבורים
רמים נוסח ' מלכות ישראל השלישית ' ובין המעשים ובעיקר לחרדותיו
בבחירות לכנסת הרביעית  ,שנערכו בסתיו

, 1959

העמוקות .

מכל מקום

28

השיגה מפא " י את הגדול בנצחונותיה וקיבלה

חמישים ושניים מנדטים ( ארבעים ושבעה מנדטים שלה ועוד חמישה מנדטים שניתנו לרשימות
הערביות הקשורות

אליה ) ,

בין השאר על חשבון אחדות העבודה  ,שאיבדה כשליש

מכוחה .

' השד העדתי ' שעליו דובר בשנת  1955בעיקר בחדרי חדרים  ,פרץ במלוא עוזו ביולי  , 1959ערב
הבחירות לכנסת הרביעית  ,במהומות ודי סאליב שבעיר התחתית של חיפה  ,אירוע שהעלה על פני
השטח את המרירויות  ,המצוקות והתסכולים שעד אז לא ניתן להם ביטוי כה

אלים .

29

מהומות ודי

סאליב הסעירו את הציבור בישראל ימים ארוכים אך לא פגעו במערכת הבחירות של

מפא " י .

גם אחרי הבחירות לכנסת הרביעית  ,כמו אחרי הבחירות לכנסת השלישית  ,התכנס מרכז מפא " י
לישיבה מיוחדת 0 .י אך בניגוד לאותה ישיבה  ,שעיקרה היה חשבון נפש והכאה על חטא  ,בלטו

בישיבה זו זחיחות דעת ושביעות רצון  .הדבר בא לידי ביטוי בדברי רוב הנואמים  :יוסף אלמוגי ,
שעמד בראש מטה הבחירות של המפלגה ושהנצחון נזקף בראש ובראשונה לזכותו  ,י 3טען כי

בבחירות אלה ' המפלגה הופיעה בפני העם כמפלגה מאוחדת  ,עשתה רושם ונהנתה מחיבה  .לא רק
מחיבה  ,אלא גם

מחיבה ' .

השאלה המרכזית שהטרידה אותו היתה מדוע לא השיגה המפלגה רוב מוחלט בכנסת  .הוא
העלה שאלה זו משתי סיבות

:

ראשית מפני ש ' תוצאות אלה הן הוכחה שגם בשיטת הבחירות

הקיימת יש אפשרות להגיע לרוב '  ,שנית מפני שלהערכתו קיימת היתה אפשרות שלא רק הפועלים

אלא גם כל השכירים והמעמד הבינוני הנמוך יתמכו במפא " י  .בן  -גוריון  ,שלא היה בדבריו שמץ

מאותה הטפת מוסר קודרת שאפיינה את נאומו ארבע שנים קודם לכן  ,אמר ברוח דומה  ' :אני הייתי
ממצה את כל ענין הבחירות בשתי מלים ובשני מספרים
27

28

:

הצלחה ושלום ' .

מדיניות זו מתוארת בצורה בהירה וחיה בספרו של בראון ( לעיל  ,הערה . ) 23
שלמה

אבינרי כותב בעניין זה כי בן  -גוריון היה ' מצביא מהולל שהעלה את קרן ישראל בעמים  -שהיה עם

זאת  ,מלא חרדות קיומיות לגורלה של מדינת ישראל ושללא חרדות קיומיות אלו אין להבין לא את מדיניותו
הזהירה ולא את הרטוריקה חסרת הפשרות שבהופעותיו
אביב
29

 , 1980עמ '

הציבוריות ' .

ש ' אביזרי  ,הרעיון הציוני לגווניו  ,תל -

. 227

יש לציין כי בזכרונותיו בן  -גוריון מזכיר את פרשת ודי סאליכ בצורה פורמליסטית ביותר  .אחרי שהוא מציין כי
' כחודש ימים לפני הפגרה האחרונה של הכנסת השלישית התרחש בחיפה מאורע שהסעיר את הארץ כולה ' הוא
מביא תקציר של הדיון שנערך בכנסת בנושא זה ב  12 -ביולי  . 1959בן  -גוריון  ,ב  ,עמ '  . 588 - 585כן יש לציין כי

בספרי זכרונותיו של י ' אלמוגי  ,שכיהן באותה עת כמזכיר מועצת פועלי חיפה והיה האיש החזק בעיר  ,עניין זה
מוזכר בצורה שולית ביותר  .הוא אינו נזכר כלל בספרו בעובי הקורה  ,תל  -אביב  , 1980ומוזכר בדרך אגב בספרו
המאבק על בן  -גוריון בעקבות הפרשה  ,תל  -אביב  , 1988עמ '
30
31

ישיבת המרכז התכנסה
על מערכת

ב 12 -

הבחירות לכנסת הרביעית ראה

המאבק על בן  -גוריון

. 35 - 34

בנובמבר  . 1959הפרוטוקול ראה אמ " ע ,

( שם )  ,עמ '

. 48 - 11

:

. 23 / 59

אלמוגי  ,בעובי הקורה ( לעיל  ,הקרה

 , ) 29עמ ' ; 180 - 171

הנ " ל ,

137

היחיד שהשבית במשהו את השמחה הכללית היה אהרון ידלין 2 .י אך גם הוא לא דיבר על השסע
החברתי והעדתי אלא על הצלחתה היחסית של תנועת החירות שקיבלה בבחירות אלה שבעה  -עשר

מנדטים ( לעומת החמישה  -עשר שקיבלה בשנת  . ) 1955לטענתו חירות אמנם לא השיגה את יעדיה
לעמוד בראש קואליציה חלופית או לפחות לנגוס מכוחה של מפא " י  -העלייה בכוחה
הדאיגה אותו  ,בייחוד לנוכח האפשרות ש ' היא תסגל לעצמה דרכי הסוואה חדשות ותדגול
בליברליזם מבלי להסתבך בסימנים של הפאשיזם '  .אולם דברי ידלין נבלעו במצהלות השמחה
ובטפיחה העצמית על השכם שהביאו את אלמוגי להכריז כי ' למעשה ישיבה זו היא מעין ישיבה

חגיגית  ,אלא שאיננו יושבים על  -יד שולחנות

ערוכים ' .

נראה לי כי עיקר חשיבותו של הפרוטוקול של ישיבות מרכז מפא " י באוגוסט

1955

איננה

בדברים הקונקרטיים שנאמרו בו אלא בעובדה שאף  -על  -פי שמדובר בדיון מפלגתי שעסק
בתוצאות

הבחירות  ,רוב המשתתפים התייחסו אל הבעיות שהועלו במהלכו ברמה הלאומית

דווקא  .ניתן אפוא לראות בדיון זה את אחד הביטויים המוקדמים לעימות עם סוגיה שהביאה
לשינוי רדיקלי בדיוקן החברה הישראלי ושלא ירדה מסדר יומה משך שנים רבות .

ץ ע :ן

~
2נ

ידלין  ,חבר קיבוץ חצרים  ,הוצב במקום ה -

בעקבות התפטרותו של אהרון

בקר .

48

ברשימת מפא " י ונכנס לכנסת כמה חודשים אחרי הבחירות

מדיניות כלכלית ולאומיות  -פיתוח ענף הטקסטיל
בישראל בשנות החמישים והשישים
דוד לוי  -פאור

ביוני

פרסם משרד המסחר והתעשייה את תכנית פיתוח התעשייה לשנים

1957

. 1961 - 1957

היתה זו

ההזדמנות הראשונה שבה יכול היה הציבור הרחב ללמוד על תכנית פיתוח מיוחדת של משרד זה
לענף הטקסטיל .

ן

התכנית השאפתנית  ,פרי רירנים ממושכים במשרד שבראשו עמד השר פנחס

ספיר  ,הוצאה לפועל במהירות  .בהנהגת ספיר התחולל שינוי מואץ בענף הטקסטיל  ,שינוי שהביא
למהפכה מבנית  ,גאוגרפית וטכנולוגית בהתפתחותו  .תכנית הפיתוח של ענף הטקסטיל היא אחת
מאותן פרשיות המעצבות את התודעה הקולקטיבית של החברות שבהן הן מתרחשות  .מחירה הגבוה
של התכנית הביא לדיון רחב ומקיף בציבור הישראלי  ,בביורוקרטיה הממשלתית ובקהיליית

התעשיינים אודות העלות והתועלת של מעורבות המדינה בתחום הכלכלי  2 .חלק מהאירועים שליוו
את תכנית הפיתוח של הענף  ,דוגמת ההקמה של ' פולגת ' ושל ' כיתן  -דימונה ' ולחילופין פרשת ג ' ימי

לוי  ,היו למילות צופן המשמשות עד היום בוויכוח על תפקידה של המדינה בתחום הכלכלי  .הסרת
מגבלות הסודיות על חלק ניכר מהמקורות בגנזך המדינה מאפשרת גיבוש פרספקטיווה מעמיקה
יותר על האירועים שליוו את תכנית הפיתוח .
מאמר זה מבקש להאיר את המדיניות הכלכלית של הממשלה באור הלאומיות רלקשור בין
ההכרעות הכלכליות לבין תהליכי בינוי אומה ובינוי מדינה הנובעים מהאידאולוגיה הלאומית .

"

3

תודת
הישראלית
מהאגודה; 1965
בשנים - 1948
אריאלי
למדינה
לאריאל
תעשייה
המחבר
גומלין בין
יחסי מודה
כמו כן
שעניינה
העבודה .
דוקטור
מעבודתמנחת
יעל הרי
פרק
לפרופ '
מבוסס על
המחברזהנתונה
מאמר
לטקסטיל על הערותיו לגרסה מוקדמת של המאמר  ,שפורסמה בשני חלקים בכתב  -העת ילקוט לטקסטיל גליון
 ( 132אפריל  ) 1993וגליון  ( 135ינואר

1

עד

. ) 1994

אז התנהלו הדיונים בתוך משרד המסחר והתעשייה  ,בלי שניתן להם פומבי ובלי שהושגה הכרעה ברורה

בדבר כיווני הפעולה  .ההתחבטות במשרד נמשכה מאז ינואר

1956

 ,זמן קצר לאחר שספיר מונה לשר המסחר

והתעשייה .
2

עלותה

של התמיכה בענף היתה נושא עבודת הדוקטור של בני תורן  ,שהיה מנהל אגף הטקסטיל במשרד המסחר

והתעשייה  .תורן מצא כי התמיכה למיקום בענף הטקסטיל בין השנים
שלוש מאות ושבעה  -עשר מיליון
 , ' 1965 - 1958עבודת דוקטור ,

ל" י .

ראה

:

1965 - 1958

עמדה  ,במחירי

1962

 ,על

ב ' תורן  ' ,התמיכה למיקום מפעלי הטקסטיל בערי הפיתוח ,

האוניברסיטה העברית בירושלים  , 1979 ,עמ '  . 163על מנת לקבל מושג על גודלו

של  :תון זה יש לחשב את העלות השנתית של התמיכה במפעלים שעמדה על קרוב לארבעים מיליון ל " י ( שוב
במחירי

. ) 1962

תקציב זה מייצג כעשרה אחוזים מהתקציב שהופנה לבטחון בשנת התקציב

אחוזים מתקציב המדינה  .מקור נתוני התקציב
3

:

שנתון סטטיסטי לישראל  ,כד ,

 , 1963עמ '

 , 1961 / 62או 1 . 6

. 575

)
ראה בהקשר זה את התיאוריה של הלאומיות הכלכלית
] 1 . Seers , The Political ::: Economic :
 ; Economy ofNationalismכמו כן ראה  :ג ' אוזר וו ' בלאנשפילד  ,תולדות המחשבה הכלכלית ,
Odord 1983

,

תל  -אביב תשל " ח  ,עמ ' London 1983 ; ; 191 - 176
 ( , New Jersey 1991ה01א100

.

- Political Economy

The National System of

,

0

. ldem ,

1 . ]151 , The Natural System

בהקשר הישראלי ראה  :י ' מצר ,

' לאומיות כלכלית ומבנה סקטוריאלי במשק היהודי בתקופת המנדט '  ,רבעון לכלכלה ,

. 231 - 221

98

( תשל " ט )  ,עמ '

ק ץ :ן

~

ם

,

ש

סמלים מסחריים של

.

טקסטיל משנות
החמישים
מפעלי

-

.

מז

)

.

וי  , 7 .יג ,

.

Lr

NILLS

.

,

ט

~
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,

"ש

המאמר דן בארבעה אירועים של הקמת מפעלי טקסטיל במסגרת פעולת הפיתוח של המדינה  .על
סמך אירועים אלה נבחן כוח ההסבר של שלושה הסברים חלופיים לפעולה הכלכלית של המדינה

:

הסבר כלכלי  ,הסבר כוחני והסבר אידאולוגי  .יתרונו של ההסבר האידאולוגי  -הלאומי בניתוח
המדיניות הכלכלית וכהצגת מעורבות המדינה בכלכלה מודגש במסקנות המאמר .

מעולת המיתוח של ענף הטקסטיל
באמצעות סקירת ארבעה מקרים של הקמת מפעלי טקסטיל בגיבוי ובתמיכה של המדינה בוחן חלק
זה של המאמר את מדיניות הפיתוח של הממשלה ואת העלויות של מדיניות זו .
140
הקמת ' כיתן -

דימונה '

תכניות ראשונות להקמת דימונה שורטטו כבר בראשית שנות החמישים  ,אך חוסר היכולת להניח

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל
בסיס

כלכלי לעיר מנע את ביצוען עד ספטמבר

העיר  ,ובסוף אותה שנה מנתה

1955

4.

בתאריך זה החליטה הממשלה על הקמת

נפש  ' .משהתקבלה ההכרעה על הקמת העיר החלה הביורוקרטיה

311

המדינתית לבחון תכניות שונות לביסוס המבנה הכלכלי שלה  .ענף הטקסטיל היה אחד הפתרונות
האפשריים  ,ואכן תכנית פיתוח התעשייה  ,שפורסמה ביוני

על  -ידי חטיבת התעשייה במשרד

1957

המסחר והתעשייה  ,הזכירה את דימונה כאחד משישה מרכזי טקסטיל ארציים  6 .יום שישי  ,ה -

ביוני

, 1957

21

הוא נקודת ציון בהיסטוריה של ענף הטקסטיל ודימונה  .בצהרי אותו יום הגיעו לחולות

דימונה פנחס ספיר ומשלחת של תעשיינים ויזמים מענף הטקסטיל שאורגנה בעזרת התאחדות בעלי

התעשייה  .שבעה בעלי מפעלי טקסטיל היו במשלחת ובראשם אריה שפיגל  ,יושב  -ראש סקציית

הטקסטיל בהתאחדות  7 .במהלך הסיור הכריז ספיר על הכוונה לגייס את ענף הטקסטיל ואת יזמיו
למשימה של פיזור התעשייה  .תיעושה של

הטקסטיל " .

על

הענף ,

דימונה ,

הוכרז באותו

סיור ,

יוטל על ראשי ענף

קבע ספיר  ,הוטלה ' משימה חלוצית חשובה של כיבוש השממה הדרומית

וקליטת אלפי עולים חדשים ' .

9

באותה הזדמנות הביע ספיר את בטחונו בחלוציותם של תעשייני

הטקסטיל שהצטרפו לסיור והבטיח כי עזרת המדינה מובטחת למשקיעים בהלוואות בשיעור של

ארוכות " .

שישים  -שבעים אחוזים לתקופות

ן

עשרת מפעלי הטקסטיל שתוכננו להיבנות בדימונה

של העיירה  .יי

אמורים היו לספק תעסוקה לכאלף משפחות ולהיות הבסיס להתפתחותה הכלכלית

למשימת הפיתוח גויסו גם בעלי מפעל הטקסטיל ' כיתן '  ,שפעל בהדר יוסף בתל  -אביב  .בסיוע
נדיב של המדינה הם לקחו חלק בתיעושה של דימונה באמצעות הקמת תשלובת הטקסטיל ' כיתן -
דימונה '  .ההשקעה הראשונית בהקמת המפעל החדש היתה אמורה לעמוד על ארבעה  -עשר מיליון
ל " י  .בהסכם שנחתם

ב 29 -

ביוני

1958

נקבע כי הממשלה תעמיד לרשות המשקיעים הלוואה לזמן

ארוך בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים מההשקעה הכוללת  .כעבור מספר חודשים אישר ספיר
הגדלה

של שיעור ההלוואה לסך של שמונים אחוזים " .

כשלוש שנים מאוחר יותר נחשפה מעל במת

הכנסת העובדה כי שיעור ההלוואה טיפס אף מעבר לשמונים האחוזים

המובטחים  ' .י

הלוואות אלו הבטיח ספיר להעמיד לרשות המשקיעים אשראי לצורכי הון חוזר

מלבד

:

הנני לאשר לכם בזאת כי מתוך האמצעים הכספיים שיעמדו לרשות משרד המסחר
והתעשייה לצרכי מתן הלוואות להון  -חוזר למפעלים חיוניים  ,יועמד לרשות

במידה האפשרית  ,אשראי לצרכי

4

ראה מאמר המערכת של עיתון הארץ ,

מעריב ,
5

6

7

22

באפריל

 , 1953עמ '

4

הון  -חוזר ,

בדצמבר

, 1965

וכמו  -כן אנו נעשה את מיטב מאמצינו

עמ ' 2

וכן

;

:

ר ' בן  -עדי  ' ,סוללים כביש חדש בנגב ' ,

.4

עירית דימונה  ,סקר רמת הפיתוח  ,תכנון  ,ייערן ומחקר  ,ד ' זסלבסקי  ,דימונה דצמבר
משרד המסחר והתעשייה  ,תוכנית פיתוח התעשייה
הארץ 23 ,

ביוני

 , 1957עמ '

: 1961 - 1957

 , 1957עמ '

.5

.5

8
9

שם .

10

שם  .סיכום ההקלות שהוצעו למפעלי תעשייה אשר יוקמו בדימונה עד

מתאריך  7באוקטובר

. 1969

קווים ראשונים  ,ירושלים

שם .

1957

מפעלכם ,

 ,ראה

:

' הקמת מפעלים '  ,אמ " י ,

ל  31 -בדצמבר 1960

מפורט במסמך

 / 4216 / 941ג .
141

.5

11

האוץ  23 ,ביוני  , 1957עמ '

12

כיתן אל נ ' וידן  ,מנהל חטיבת התעשייה  ,נ 2בספטמבר

13

ספיר לא הכחיש את הטענות ואף כרך את מ ' בנטוב בהסכמה לסבסד את עשרים האחוזים הנוספים של ההשקעה

, 1959

אמ " י ,

 / 6000 / 44111גל .

באמצעות קניית איגרות חוב של נשר  ,שהיה בבעלות החברה המרכזית שפעלה ב ' כיתן דימונה '  ,ראה
הכנסת  ,לד  ,עמ '  18 , 2772ביולי

. 1962

:

דברי

דוד לוי  -פאור

שהבנקים יעמידו לרשות המפעל אשראי לצרכי הון  -חוזר מתוך הכספים המופרשים על -

ידי הבנקים למטרה זו .

4ן

בהמשך סייע ספיר בדרכים שונות למשקיעים ב ' כיתן  -דימונה ' להתמודד עם הבעיות הכספיות
שליוו את הקמת המפעל  .כבר בשלב מוקדם התברר כי עלות ההשקעה תגיע לעשרים מיליון

ל "י ,

במקום ארבעה  -עשר המיליון המתוכננים  .משרד המסחר והתעשייה ניאות להגדיל את השתתפותו
כך שיישמר היחס של הלוואת מדינה בשיעור שמונים אחוזים מההשקעה הכוללת 5 .י כשנדרשו עוד
כספים הצטרפה למשקיעים  ,בלחצו של ספיר  ,החברה הישראלית המרכזית למסחר

שנוהלה על  -ידי אברהם פרידמן .

6ן

בהמשך  ,כאשר נזקק

המפעל לאמצעים

והשקעות ,

נוספים ,

כספיים

הצטרפה גם החברה הישראלית למימון והשקעות שבבעלות בנק דיסקונט וקבוצת משקיעי

ישראל ,

שבראשות סם רוטברג  .גם כאן היתה זו תוצאה של פעולתו של ספיר לפתרון בעיותיו של המפעל .
הדעת נותנת כי הצטרפותם של גורמים אלה למפעל לבקשת ספיר היתה מלווה במחויבויות של
האחרון למי שנענו לבקשתו  .לקראת סוף

1964

המיר הבנק לפיתוח התעשייה  ,שעמד תחת מרותו

של ספיר  ,הלוואות שנתן למפעל למניות  ,וכך הצטרף גם הוא למשקיעים

הקמת ' טקסטיל

במפעל " .

בית  -שאן '

לבית  -שאן  ,שקמה על חורבות יישוב ערבי  ,נשלחו עולים רבים שהועסקו בעבודות יזומות  .הצורך

בהסדרת אמצעי קיום יציבים וכלכליים יותר הביא את ספיר לבקש מאריה שפיגל  ,יושב ראש
סקציית הטקסטיל בהתאחדות בעלי התעשייה  ,להקים מפעל בבית  -שאן  .היה זה לאחר

ששפיגל ,

אשר עמד בראש משלחת התאחדות בעלי התעשייה לדימונה  ,ביקש להקים מפעל בעיירה הדרומית .

כיוון שדומה היה שתיעושה של דימונה מובטח באמצעות הקמת מפעל הטקסטיל ' כיתן  -דימונה '
ומפעל נוסף

בשם ' סיבי  -דימונה '  ,הפנה אותו ספיר להקמת המפעל בבית  -שאן  ' .י

כיוון שלשפיגל לא

היו המשאבים הכספיים הדרושים הפגיש אותו ספיר עם ויליאם רובינסון והלה הצטרף כשותף אל
שפיגל .

9ן

כמו במקרה של ' כיתן  -דימונה ' גם כאן הועמדו לרשות המפעל והשותפים אמצעי סיוע חריגים .
בהסכם שערך שפיגל בספטמבר

עם משרד המסחר והתעשייה נאמדה ההשקעה בהקמת

1958

המפעל בשבעה מיליון ל " י  .כתנאי לקבלת הלוואות מדינה בסך של שבעים וחמישה אחוזים
מההשקעה התחייבו המייסדים להשקיע

מיליון ל " י .

20

3.2

מיליון ל " י בהון המניות ולהלוות לחברה סך של

להעמידו על רגליו והוא נקלע לקשיים כספיים  .מבקר המדינה קבע כי בסוף מארס
ההשקעה הכוללת בהקמת המפעל על סכום של

היו הלוואות מהבנק לפיתוח

14

 42ך

~

התעשייה ,

ספיר אל כיתן ואל החברה המרכזית ,

30

14 . 6

והשקעת הבעלים היתה כשמונה אחוזים מההשקעה

באפריל

, 1958

אמ " י  / 6000 / 4412 / 111 ,גל .

לבני  ' ,מגמות בהתפתחותו התעשייתית של הנגב '  ,תעשייה ומסחר ,

( אוגוסט

15
)1

ראיון עם אברהם פרידמן ,

17

ראה תשובת ספיר לשאילתה פרלמנטרית של בנטוב  ,דברי הכנסת  ,מא  ,עמ '

12

בדצמבר

באפריל

24

 , ) 1961עמ '

1

15 , 631

בדצמבר

א ' אבנרי ספיר  ,גבעתיים תשל " ו  ,עמ '

19

הארץ ,

20

8

1960

. 1964

ביוני . 1992

מבקר המדינה  ,דו " ח על הביקורת במפעלי טקסטיל בית  -שאן  -נצרת  ,ירושלים ינואר . 1971

 ,עמ ' 7

.3

. 1990

ראיון עם עמוס שפיגל  ,הבן שהועסק במפעל ,
;

1962

עמדה

מיליון ל " י  .תשעים ושניים אחוזים מסכום זה

מ'

18

1 . 02

גם האמצעים הנדיבים שהועמדו לרשות המפעל על  -ידי המדינה לא הספיקו על מנת

על רובינסון ראה עוד

:

111 - 103

הכוללת  .השקעת הבעלים בסך של

1.2

מיליון ל " י היתה נמוכה מסכום התחייבותם  .שפיגל לא היה פנחס ספיר באחד

מסוגל לגייס את הכסף הנדרש למפעל  .רובינסון  ,שאולי יכול היה לגייסו לא היה מעוניין לעשות

במפעל
מביקירןי כנראה
טקסטיל ,

, 1964

 ,כיתן

קיבלו שפיגל ורובינסון על עצמם את הצלת ' טקסטיל  -נצרת '  .גם כאן היה זה באמצעות תמיכה

ברעם

כן  .המפעל קרטע במשך תקופה ארוכה ללא יכולת לעמוד בכוחות עצמו  .מאוחר יותר  ,ביולי

,

לידו

נדיבה של המדינה  .דרך הבנק לפיתוח התעשייה מימנה המדינה את קניית המפעל באמצעות הלוואה

בלתי צמודה בסך אחד  -עשר מיליון ל " י  .המדינה הצטרפה גם לבעלי המניות ורכשה שליש מהון
המניות של התשלובת החדשה שנקראה מעתה

' טקסטיל

בית  -שאן  -נצרת '  .י

?

למרות הראורגניזציה

בבעלות ובארגון שליוותה את הקמת התשלובת החדשה לא הצליח שפיגל לבסס את מפעלו מבחינה
כלכלית  .בסוף

1966

פעל ספיר לשינוי נוסף בבעלות על התשלובת שעמדה בסכנת קריסה .

באמצעות כלל  ,חברה שהוקמה ביוזמתו של ספיר  ,ובאמצעות אהרון דברת  ,מנהל כלל  ,שהיה קודם
לכן מנהל חטיבת התעשייה במשרד המסחר והתעשייה  ,נרכשו מניותיו של רובינסון  .לאחר מכן
ריכזה כלל בידיה גם את שליש המניות שהיו בידי המדינה  .מעמדה זו  ,כשבידיה שני שליש ממניות
הבעלות  ,לא התקשתה חברת כלל לדחוק את שפיגל מניהול המפעל .
21

שם .

22

ראיון עם עמוס שפיגל ( לעיל  ,הערה

. ) 18

22

143

:

משה

דוד לוי  -פאור
הקמת ' טקסטיל  -נצרת '

הקמת

' טקסטיל  -נצרת ' ,

המדינה בשנת

, 1957

היתה אף היא חלק מתכנית הפיתוח המדינתית  .נצרת עילית הוקמה על  -ידי

והדבר עלה בקנה אחד הן עם מדיניות פיזור האוכלוסייה והן עם הרצון לבסס

יישוב יהודי לצדה של העיר הערבית הגדולה בישראל  .מכיוון שהמדינה הקימה את נצרת
ומכיוון ששלחה לשם עולים  ,נדרשה גם לספק

תעסוקה : 3 .

עילית ,

בד בבד עם הקמתה של העיר החל הנסיון

לאתר מקורות תעסוקה לתושביה ובמסגרת זאת נוצר הקשר בין משרד המסחר והתעשייה ליום ג ' ימי
לוי .
גם לשם הקמת

' טקסטיל  -נצרת ' נתנה

המדינה בהלוואה כשבעים אחוזים מההשקעה

שנאמדה בעת הקמת המפעל בתשעה מיליון ל " י .

24

הכוללת ,

הסיוע הנדיב לא סיפק את לוי והוא ניסה להוציא

מהמדינה כספים רבים ככל האפשר  .בחינת האירוע מעלה כי מגעים ראשונים בקשר להשקעה

התקיימו כנראה כבר במהלך  . 1957במגעים אלה הביע לוי נכונות להקים מפעל טקסטיל גדול
בתנאי שיינתן לו הסיוע

המקובל  .מלכתחילה היה ברור לאנשי משרד המסחר והתעשייה כי מדובר

בטיפוס מפוקפק  .ריחפו שמועות על מעשי נוכלות שונים של לוי ועל היותו מבוקש על  -ידי ממשלת
תורכיה והאינטרפול בעוון הונאה  .בכל זאת משפנה לוי למשרד המסחר והתעשייה לא הופלה לרעה
וככל יזם נדרש לעמוד במספר קריטריונים לקבלת תמיכה ממשלתית .

ב 27 -

באוגוסט

1957

כתב רמי

טייבר  ,מנהל חטיבת התעשייה במשרד  ,אל לוי  ,כי המשרד נכון לאשר עקרונית הלוואה בשיעור
שלא יעלה על שישים וחמישה אחוזים מן ההשקעה ובתנאי שהמפעל יוקם באזור
מכתבו של טייבר הועבר לספיר וזה טרח וכתב לו מכתב קצר ובו האזהרה הבאה

פיתוח ' .
:

:

העתק

' קראתי העתק

מכתב אל מר לוי מס '  959 / 374מיום  27 . 8 . 57בנדון  .כאמור  ,יש להזהר לא ליפול בפח  ,עם האיש
שלדעתי הוא

מהמפוקפקים ' : 6 .

תצא אל הפועל .

טייבר עצמו הביע בשלב זה ספקנות לגבי הסיכויים שתכנית המפעל

בשלב זה היה אמור המפעל לקום באחד משלושה אתרים שעליהם המליץ

27

המשרד  -בית  -שאן  ,אופקים או דימונה  .לוי נתקל ביחס צונן שהבהיר את ההסתייגות מן הכוונה
להגיע להסכם עימו  .שינוי ביחס אליו חל רק כאשר מגעים שניהל המשרד עם קבוצת משקיעים
אחרת להקמת מפעל טקסטיל בנצרת עילית

נכשלו : 8 .

בינואר

1958

פנה משרד המסחר והתעשייה אל

לוי  ,שהודיע על נכונות להשקיע מ כס פו ומכספי שותפיו הא יסלק ים והשווייצרים .
האיטלקים ,

המשרד התברר כי השותפים

29

מבדיק ה שערך

המייצגים שלושה בתי  -חרושת לייצור ציוד לתעשיית

הטקסטיל באיטליה  ,וחברה שווייצרית נוספת התחייבו להשקיע כשבעה  -שמונה אחוזים מן הסכום
הנדרש  ,והיתרה היתה צריכה להיות השקעתו של לוי .

30

המלצות על השותפים האיטלקים קיבל

משרד המסחר והתעשייה מהשגרירות האיטלקית  ,ועל השותפים השווייצרים  -מבנק לאומי .

ן

'

בשלב זה קיבלה העיתונות מידע על המשא  -ומתן שניהל המשרד עם לוי  .השערוריה שהתעוררה

23

אוכלוסיית נצרת עלית מנתה בסוף
סואן ומ ' תמיר  ,נצרת עלית

1 44

בינואר

24

הארץ ,

25

טיבר אל לוי ,
ספיר אל טייבר ,

26
27

26

26

1957

אלף תושבים

ניתוח חברתי  ,חיפה

:

 , 1958עמ ' 22 ; 5

במאי

באוגוסט  , 1957אמ " י ,
 28באוגוסט , 1957

;

בסוף

1960

. 1970

 , 1958עמ '

.5

 / 6000 / 4412 / 111גל .

שם .

על  -פי הערה בכתב ידו בתגובה על המכתב ששלח לו ספיר ,
ספיר במסיבת עיתונאים  ,הארץ  22 ,במאי

שם .

.5

28

עדות

29

שם ,

30

' תכנית הקמת מפעל לטקסטיל בנצרת '  ,אמ " י  / 6000 / 4412 / 111 ,גל .

31

האו

26

,

 , 1958עמ '

בינואר  , 1958עמ ' . 5

 22 ,במאי  , 1958עמ '

.5

חיו בה שלושת אלפים תושבים  .ראה

:

ד

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

בעקבות המגע עם היזם המפוקפק הביאה את המשרד לבחון שוב את ההסכם ובמקביל פעל לפיקוח

על תכניותיו של לוי  .טייבר  ,ששהה אותה עת באירופה  ,בדק את הציוד שאמור היה לוי להזמין
באיטליה .

32

ספיר הבטיח פומבית כי ' ננקטו כל הצעדים כדי למנוע גרימת נזק למשק המדינה

ולממשלה . . .

השר הוסיף  ,כי פקפוקים ביחס לאישיותו של יוזם התכנית  ,ג ' לוי  ,גורמים לבדיקות

נוספות וקפדניות של התכניות ' .

3

'

שלושה ימים מאוחר

יותר  ,ב 4 -

ביוני

, 1958

כינסו אשכול וספיר

ישיבה יחד עם תשעה מפקידי משרד המסחר והתעשייה ומשרד האוצר לדיון בגורל המפעל  .עשרה

מתוך אחד  -עשר משתתפי הישיבה חייבו את הקמת המפעל  ,בכללם היה מי ששימש תדיר כמצפן
מוסרי  ,סמנכ " ל האוצר  ,מרדכי זגגי .

34

הדבר החמור ביותר העלול לקרות  ,טען אשכול  ,הוא שלוי

יברח  .אבל את המכונות והמפעל לא יוכל לקחת איתו .

רוב מכריע של המשתתפים תמכו בהקמת

35

המפעל  ,והישיבה סוכמה בנכונות המשרד לסייע בהקמתו למרות החששות מג ' ימי לוי  .למחרת

הפגישה הודיע מיכאל צור  ,מנכ " ל המשרד  ,לטייבר על מספר תנאים להקמת המפעל

:

א.

שנמנה מפקח שילווה את המפעל בכל שלביו עם הקמתו .

ב.

שהכספים שאנו ניתן יהיו להשקעות נכסיות בלבד  ,דהיינו להוציא החזקת

משרד ,

נסיעות וכדומה .

שנתבע ערבויות שיש ברשותו של מר

ג.

ג'.

לוי כספים לממן את ההתיקרות  ,במידה

שתחול  ,וכן הון חוזר להפעלת המפעל כאשר יקום  .בהעדר ערבות כזאת  ,יש להבטיח
 אם באמצעות מכשיר חוקי קיים או בצורה חוזית  -שבמידה שמר לוי לא יוכללהפעיל את המפעל בין מסיבות פיננסיות ובין מסיבות טכניות  ,תוכל הממשלה
להכנס לנעליו ולהפעיל את המפעל  .וזאת כדי למנוע שרכוש לאומי יהיה משותק
ובלחי מופעל .
תוכנית הבניה ושטחה במידה שאנחנו מסמנים אותה מוגבלת לשטח האפקטיבי

ד.

הדרוש לבצוע התכנית שהוגשה לנו  .במידה שמר לוי ירצה לבנות שטח בנין יותר
גדול תוך צפיה להגדלה בעתיד  ,עליו לבנות תוספת זאת ללא השתתפותנו  .נקודה זו
יש להבהיר גם לקבלן .

36

במקביל שלח גם ספיר מכתב לטייבר ובו ביקש להקפיד על קיום התנאים שצוינו במכתבו של צור .

37

כבר בשלב ההקמה התגלה כי חשבונות שהגיש על ריצוף המפעל במרצפות מיוחדות מתוצרת
איטליה היו מנופחים .

לב .
32

39

38

יחד עם המפעל האיטלקי שסיפק את החשבוניות טען לוי לטעות בתום

מבקרי החשבונות במרכז ההשקעות שבמשרד המסחר והתעשייה  ,הקדישו מעתה ואילך
שם  .טייבר העביר למסו " ת חוות דעת חיובית על המכונות שהתעתד לוי לרכוש באיטליה  ,ראה
 , 1958עמ '

.5
.5

33

שם ,

34

מעמדו זה של זגגי התברר לי מתוך ראיון עם אהרון דברת ,

22

:

שם  3 ,ביוני

במאי

1958

 ,עמ '

1

כאפריל

אשכול החולה השתתפו מלבד ספיר ואשכול גם טייבר  ,צור  ,י '

. 1992

בישיבה שהתקיימה בביתו של

ארנון  ,מ ' זגגי .

גוטליב  .מראיון עם טיבר עולה שארנון היה המתנגד היחיד להקמת המפעל עם
35

ראיון עם טייבר ,

36

צור אל טייבר ,

5

10

ביוני

לוי .

. 1992

כיוני  , 1958אמ " י ,

ביוני

י ' גליקמן  ,צ ' דינשטיין וש '

145

 / 6000 /4412/ 111גל .

שם .

37

ספיר אל טייבר ,

38

ניפוח חשבונות הוא שיטת רמייה על  -ידי הגשת חשבונות ציוד גבוהים מהעלות הריאלית למרכז ההשקעות כדי

10

, 1958

שיעלה שיעור הסבסוד הממשלתי של
39

ההשקעה .

ראיון עם אהרון גילת שכיהן אז כראש מרכז ההשקעות ,

13

באפריל

. 1992

דוד לוי  -פאור

תשומת לב יתרה לחשבונות המפעל אולם המשיכו לסייע בהקמתו .
בנוכחותו של ספיר .

40

ב 28 -

ביולי

1960

נחנך המפעל

כבר במועד זה פיגר לוי בתשלום הריבית על הלוואה שקיבל מכספי המדינה .

ן4

בחודשים הבאים התברר כי לא רק שלוי פיגר בתשלומים למדינה אלא שאין בידו גם הון מספיק על
מנת לעמוד בתשלומי שכר  .בעיות היו גם בתשלומים שהתחייב להעביר לקופות התגמולים של
העובדים וכן לקופת החולים  .באפריל

הגיעו הדברים לידי משבר  .המפעל הושבת בתחילת

1962

אפריל על  -ידי פועליו בשל אי  -תשלום שכר חודש פברואר .

42

חברת החשמל ניתקה את אספקת הזרם

בשל אי  -תשלום חוב  .המשבר נפתר זמנית בעזרת משרד המסחר והתעשייה  ,אשר העניק ללוי
הלוואה להון חוזר בסך של שש מאות אלף ל " י  .התנאי שהועמד לקבלת ההלוואה היה כי לוי יגייס
כספים מקבילים  .כשלא עלה בידו לגייס את הכספים הללו נקלע המפעל שוב למשבר בתחילת יולי
, 1962

ופועלים רבים פוטרו .

43

הפעם החליט ספיר לפעול להפקעת המפעל מידי לוי  .לאחר שלוי

סירב למכור את המפעל לבעלים חדשים החליט ספיר לפנות לדרך משפטית  .בתחילת יולי הגיש

הבנק לפיתוח התעשייה תביעת פירוק לבית  -המשפט המחוזי בתל  -אביב  .התביעה התבררה במשך
מספר חודשים עד שהתקבלה הכרעה סופית על פירוק המפעל

נוהל המפעל על  -ידי מפרק עד סוף דצמבר

, 1963

ב 20 -

בנובמבר

1962

44 .

מכאן ואילך

ואז נמכר לשפיגל ולרובינסון  .כשסולק לוי

מהמפעל התברר כי למרות אמצעי הזהירות והפיקוח הצליח להונות את המדינה  .הסכומים
המדויקים לא התבררו אף לאחר חקירה משטרתית בעניין  .בהערכות שהתפרסמו בעיתונות דובר על

סכום של כשלוש מאות אלף דולר ( תשע מאות אלף ל " י
חשבונות ציוד .

1

"

בעת

הפרסום )

שהושג באמצעות ניפוח

סך ההונאה לפי הערכות אלו הגיע לכדי עשרה אחוזים מסכום ההשקעה הכולל .

בעקבות התערבות נציגי ממשלת ישראל פוצתה המדינה על  -ידי חברה איטלקית לייצור מכונות
טקסטיל לפחות בחלק מהסכום .

הקמת ' תעשיות

6

"

רוגוזין '

' תעשיות רוגוזין ' הוקמו לאחר שאשכול וספיר גייסו פילנתרופ ואיש עסקים יהודי מארצות  -הברית
לפתרון בעיותיה הכלכליות של אשדוד .

7

"

השקעתו של ישראל רוגוזין בסך של כתשעה מיליון דולר

הפכה אותו למשקיע הפרטי הגדול בישראל  .את הכסף הזה השקיע ללא מלווה ממשלתי ובעקבות
40

41

ז ' שיף  ' ,רשות הדיבור לג ' ימי
ספיר כתב אל לוי

ב7-

ביוני

לוי '  ,הארץ  16 ,בספטמבר  , 1960עמ '

: 1960

.3

' אין לי מה להוסיף על כל מה שנאמר בנוכחות ה " ה גיל  ,חיימוב וגור אריה .

אני עומד בתוקף על כך שתעשו את הפעולות הבאות ללא כל דיחוי נוסף

:

א ) שתשלמו לפנק את כל הפיגור של

הריבית  .ב ) שתפעילו את המפעל כנקבע בחוזה ותביאו אישור המומחים על כך  .ג ) שתשלימו הבאת הציוד

והרכבתו .
 / 6000 / 4122גל .

אי קיום התנאים הנ " ל יהוה להפרת

42

באפריל

הארץ 17 ,

בעלי

 , 1962עמ '

 , 1962עמ '

החוזה .

אל תאלצונו לאחוז באמצעים נגדכם '  ,אמ " י ,

.7

.7

43

נטם 9 ,

44

לפירוק המפעל קדם מאבק חרז בק לף ועורך  -דעו מ ' כספק יטשימ1ט גם כעעכ ראש מועצת המנהלים של

המפעל  ,לבץ ספיר1טביקע1לדחוק אתלוימהמפעל  .ראה

;) ; ;

באוגוסט  , 1962עמ '

2

45

מעריב .

46

הארץ ,

47

מספר מקומות

12

6

בפברואר

במאי

15 ; 7

:

.

הארץ 9בזלי , 1962עמ ' 11 ; 7בעלי , 1962עמ ' 5 ; 5

באוגוסט  , 1962עמ ' . 8

 , 1964עמ '

 , 1964עמ ' 25 ; 4

, 1

.3

באוקטובר

, 1964

עמ '

.7

נשקלו להקמת המפעל  ,ובסרו של דבר נמרו על כנן שתי אפשרתות

אוטכול וספיר הקים רוגודן את המפעל באוטדוד .

:

חדרה ואשדר  .לבקשת

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

פניות ושתדלנות מצד שר האוצר ושר המסחר והתעשייה  .בבעלותו של רוגוזין היתה בארצות -

הברית חברת טקסטיל גדולה שעסקה בתחום הזהורית .

48

אליעזר קפלן ובחן לראשונה אפשרויות השקעה בארץ .

49

בשנת

1951

בשנים

נפגש עם שר האוצר דאז

 1953ו 1954 -

ניהל שיחות על

אפשרות השקעה בארץ  .הבדיקות שארכו זמן הובילו לבסוף להחלטה על הקמת המפעל  .היה זה
לאחר נסיונות שכנוע שיזם
אוקטובר

, 1955

אשכול  ,אשר

בביקורו בארצות  -הברית נפגש עם רוגוזין .

בסוף

50

בפגישה שערך עם אשכול במשרד האוצר בירושלים  ,הודיע רוגוזין על נכונותו

להקים מפעל זהורית בהשקעה של עשרים מיליון דולר  .י 5כמחצית מתוצרתו יועדה לתעשיית

הצמיגים  ,וחלקה האחר  -לענף הטקסטיל  .בשלב הראשון היה אמור חומר הגלם לייצור החוטים

הסינתטיים להגיע מחוץ  -לארץ  .בשלבים מאוחרים יותר תוכננה העמקת הייצור כך שלפחות חלק
ממרכיבי חומר הגלם ייוצרו בארץ  .ההסכם עם רוגוזין קבע כי ההשקעה בפרויקט תנוע בין עשרים
ושניים לעשרים וארבעה מיליון דולר  .השקעה זו אמורה היתה להתבצע במספר שלבים  .בשלב
הראשון התחייב רוגוזין להשקיע שישה מיליון דולר מכספו שלו  .וכן נקבע שההלוואות שיקבל
מהמדינה לא יעלו על חמישים אחוזים מכלל ההשקעה הדרושה להקמת המפעל .

52

עם זאת הבטיח

רוגוזין בפומבי כי ישתדל עד כמה שניתן לגייס הון בחוץ  -לארץ למפעל כולו ולהשתמש מעט ככל
האפשר בכספי תקציב הפיתוח .

53

בחינת האירועים שליוו את הקמת המפעל מגלה כי פעמים רבות גרמו רוגוזין ואנשיו לפקידי
המדינה ולשריה טורח ויגיעה רבה על מנת לסלול להם דרך חלקה וללא שיבושים להשלמת
הפרויקט  .דומה כי היחסים בין שרי הממשלה לבין רוגוזין היו כיחסים שבין נתין לשליטו  .המכתב
הבא של שר האוצר אשכול אל מנכ " ל משרד המסחר והתעשייה ואל ראש חטיבת התעשייה במשרד
זה רומז על מתכונת היחסים בין הצדדים

זהירות

ן

מוקשים ,

:

' לוטה מכתבו של מר רוגוזין אלי מיום

: 20 . 3 . 1958

שימו לב וטפלו בכל תשומת הלב בזמן ובמרץ לבלי חת אמתלאות ונימוקים

לטענות ומענות  .האיש חשוב המפעל גדול ויש לתת לו העזרה המקסימלית במהירות וביעילות ' .

4

'

מכתבו של אשכול נכתב לאחר שרוגוזין חולל שערורייה ציבורית בהודיעו על ביטול התכנית
להקמת המפעל  .ההודעה לוותה בשורה של תלונות על יהדות אמריקה  ,על ההסתדרות הכללית  ,על

ממשלת ישראל  ,על הטכניון  ,על מכון וייצמן ועל עובד בן  -עמי מקבוצת בוני ערים ( חברה פרטית

שבנתה את אשדוד ) .

5

'

ההודעה על ביטול הקמת המפעל מצאה את ספיר בפיליפינים  .במברק בהול

ומפציר ששלח אל רוגוזין כותב ספיר  ,בלשון השמורה למתרימי כספים לצורכי הציבור
48

פרופיל קצר של רוגוזין ניתן למצוא במאמר ללא חתימה ' תכניות מפעלי רוגוזין בישראל '  ,ילקוט ,
 , ) 1958עמ '

49
50

שם .

51

סיכום פגישה מה -

52

הארץ ,

( יוני  -יולי

. 33 - 32

ש ' טבת  ' ,סיפור רוגוזין בארבע נוסחאות '  ,האוץ ,

24

14

:

במאי

31

באוקטובר

, 1955

3

במארס  , 1961עמ '

.9

אמ " י  / 6000 / 4412 / 11 ,גל .

 , 1957עמ ' . 7

53

שם .

54

אשכול אל גליקמן וטייבר ,

55

האשמה התחלקה לדברי רוגוזין כדלקמן  :ארבעים אחוזים מן האשמה רבצו על יהדות אמריקה  ,עשרים אחוזים

30

במארס  , 1958אמ " י ,

 / 6001 / 44121גל .

על ההסתדרות הכללית  ,עשרים אחוזים על יהדות ישראל ועשרים אחוזים על ממשלת ישראל  .יהדות אמריקה
איכזבה את רוגוזין בשל חוסר נכונותם של ראשיה לסייע בידו להמיר איגרות מלווה העצמאות והפיתוח

( בונדס )

במניות המפעל שלו  .עשרים האחוזים של ההסתדרות הכללית נזקפו לחובת הקשיים שהיו לו במשא  -ומתן עם

מפעל הצמיגים של כור  ,אליאנס  ,שהיה אמור לקנות את תוצרתו  .עשרים האחוזים של יהדות ישראל יוחסו לאי -
הנכונות של חברת קב " ע להיכנס להשקעה

במפעל .

147

דוד לוי  -פאור

זועזעתי לשמוע מאשכול על כוונתך להפסיק הקמת המפעל באשדוד ולחסל התכנית
כליל  .מכות רבות קיבלתי בחיי אך זו עולה על כולן  .זכורני הנחת אבן  -הפינה באשדוד
והתחיבותך כלפי הילדים הרכים שבאו מגלויות שונות לבנות מולדת  .מותר לי להזכירך

ידידי

הזקן  ,שזלגו דמעות מעיניך והצהרת שתבנה מפעל לפרנסת הוריהם וקיומם

המפעל יביא גם רווח

לבעליו  -יוזמיו ,

,

הם .

ואנו מצדנו התחייבנו לעשות הכל כדי להקל

המלאכה  ,גם אמצעים לא מעטים הובטחו  .אני מבקשך חזור בך ותקים המפעל שיהווה
משענת לכלכלתנו  ,וגלעד חיים לך  .שוב בקשתי לך  ,גבור על קשיים  ,מצבי  -רוח
יש ,

אם

ותן יד להקמת המפעל המשותף .

ומרירות ,

56

לאחר שיחה שניהל אשכול עם רוגוזין התרצה איש העסקים והודיע על הסכמתו להקים את
המפעל .

57

פרשה זו היתה רק אחת בסדרת פרשות שבהן איים שוב ושוב על מקבלי ההחלטות לסגת

מתכניתו להקים את המפעל  .כך למשל בפברואר

, 1955

מיד לאחר ששוחרר מבית  -החולים בלינסון

,

נזעק ספיר למסיבת יום הולדתו של רוגוזין בניו  -יורק ובמעמד חגיגי זה שכנע אותו לחזור בו

מהחלטת הביטול ' .

5

לפחות עוד פעם אחת נשמעו איומי ביטול מצד רוגוזין  .היה

כאשר בעת ראורגניזציה של ניהול המפעל סירבו הפועלים להוריד משכרם .

9

'

לה באוגוסט , 1961

במהלך הקמת המפעל

נדרש ספיר לפעול אישית להסרת מכשולים ותקלות  .תיקי המפעל במשרד המסחר והתעשייה
גדושים בדוגמאות שבהן נדרש המשרד לסייע בעניינים מעניינים שונים
ואיטליה

60 ,

בסלילת כביש גישה למפעל שהיתה כרוכה בסילוק נפלי הפצצות

שהכביש עבר במרכז מטווח לשעבר של חיל האוויר ,
המפעל ,

בלתי

62

:

בהשגת ויזות לשווייץ

ן6

מהאתר ,

מאחר

בהשגת דחייה משירות מילואים למהנדס

בתשלום עבור חשבון התקנת הטלפון שהמפעל סירב לשלם מפני שהחשבון נראה לו

סביר ' ,

6

בקבלת אישור מנציב המים לחפירת באר מים לצורכי המפעלת ואפילו בעריכת

מסיבת יום הולדת לרוגוזין במלאת לו שבעים

ושלוש שנה בהשתתפות אשכול וספיר ' .

6

במקרה של

חשבון התקנת הטלפון שילם המשרד את ההפרש בין הסכום שנראה להנהלת המפעל כהוגן לבין
הסכום שהיה נקוב בחשבון של חברת הטלפונים  .במקרה אחר ביקש רוגוזין להעניק לקרובי

משפחתו בארץ מניות של המפעל  ,ומשרד המסחר והתעשייה הפך כתובת לקרובים שביקשו למכור
את המניות  ,שלא היו רשומות בבורסה .

66

יתרה מזאת  ,רוגוזין הצליח לגרום לספיר לכפות על שני מפעלי הצמיגים

בארץ ,

שמשון

ואליאנס  ,לרכוש את תוצרת מפעלו  .לרוגוזין הובטחה אמנם חסימת השוק בפני ייבוא

שהובטח למשקיעים

56

טבת

57

58

141

~

אולם מכאן ואילך היה עליו לבוא במשא  -ומתן עם שני המפעלים

( לעיל  ,הערה . ) 49

הארץ  7 ,במארס
טבת

אחרים ;

,

כפי

 , 1958עמ '

( לעיל  ,הערה

.7

. ) 49
.7

59

הארץ  8 ,באוגוסט  , 1961עמ '

60

מנהל המפעל נ ' לוין אל א ' הרשברג ממשרד המסחר והתעשייה ,

61

ב ' בסין  ,מנהל מע " ץ  ,אל ספיר  8 ,ביוני , 1959

62

ביולי

ספיר אל אלוף ג ' שוקן  ,ראש אכ " א ,

15

14

באפריל

, 1959

אמ " י  / 6001 / 44121 ,גל .

- OW

, 1959

שם .
ביולי

שם .

63

מנהל המפעל לוין אל משרד המסחר והתעשייה ,

64

לוין אל ספיר ,

4

65

תשובת משרד

המסחר והתעשייה אל גלבר ממפעלי רוגוזין על הנכונות לערוך ארוחת ערב חגיגית לכבוד

66

רוגוזין  20 ,בינואר  , 1960אמ " י  / 6001 / 44121 / 1 ,גל .
לוין אל ספיר  3 ,בדצמבר  , 1959אמ " י  / 6001 / 44121 ,גל .

בדצמבר

 , 1959שם ;

15

, 1959

ספיר אל מנהל תה " ל  8 ,בדצמבר

, 1959

שם .

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

שלו  .שני מפעלי הצמיגים גילו התנגדות בשל חשש מטיב התוצרת ובשל

לרכישת תוצרת המפעל

מחירה  .הם התקוממו גם נגד המונופול שדרש רוגוזין על ייבוא הזהורית לארץ  ,ייבוא שנעשה עד אז
על  -ידי המפעלים עצמם .

67

לדרישתו של רוגוזין התערב ספיר בעניין

;

הוא לחץ על המפעלים ,

שייבוא עצמאי נמנע מהם  ,ואף הורה לפקידי משרדו לא לטפל בשום עניין הקשור למפעל הצמיגים
שמשון  ,וכך כפה על שני מפעלי הצמיגים את דרישותיו של רוגוזין .

68

הפתרון שהושג היה במידה

מסוימת על חשבון קופת האוצר  .על דעתו של ספיר חתמו מנכ " ל תעשיות רוגוזין ומנכ " ל שמשון
על הסכם שקבע כי המדינה מתחייבת לפצות את מפעל הצמיגים בהפרש המחירים בין המחיר
ששילמו תמורת חומר הגלם של הזהורית קודם להקמת המפעל ובין המחיר שבו מוכן למכור אותו
רוגוזין  .ההסכם קבע גם כי הממשלה תביא על חשבונה שני מומחים  -האחד ממפעלו של רוגוזין

בארצות  -הברית והאחר מחברת ג ' נרל שבארצות הברית  ,חברת האם של שמשון  -שיבדקו את

הדרך שבה יוכל מפעל הצמיגים שמשון להשתמש בבד הזהורית המיוצר על  -ידי רוגוזין .

69

הגורמים למעורבותה של המדינה בענף הטקסטיל
שלושה הסברים נבחנים כאן למעורבותה של המדינה בפיתוח ענף הטקסטיל  :הסבר כלכלי  ,הסבר
כוחני והסבר אידאולוגי .

הסבר כלכלי
לענף הטקסטיל היו יתרונות כלכליים שגרמו למדינה להתערב בו ולהפוך אותו ליעד לפיתוח ,
וחסרונות כלכליים שמעורבות המדינה נועדה לפצות עליהם  .בצד היתרונות הכלכליים של הענף
ניתן למנות את המיומנות היהודית

בענף ,

ובעולם ,

בארץ

אשר אמורה היתה להקל על רכישת

מיומנויות הייצור ועל תהליך השיווק ולספק יתרון יחסי בתחרות הכלכלית הבינלאומית  .ההגיון
הכלכלי בפיתוח הענף התבסס גם על ההצלחה בגידול הכותנה  ,הצלחה שניזונה מהנסיונות
העקשניים של היהודי האמריקאי סם המבורג .

70

דומה היה באותה תקופה כי מציאותו של חומר גלם

זמין  -כותנה ישראלית  -תתן לענף יתרון יחסי אל מול המתחרים בעולם  .ביסוס הענף בעיירות
הפיתוח  ,שבהן היתה אבטלה  ,אמור היה לספק כוח עבודה זול יחסית  .במשרד ובענף רווחה הערכה
כי אף  -על  -פי שהשוק המקומי לא יוכל לקלוט את התוצרו  ,ניתן יהיה לשווקה בחוץ  -לארץ .

ןל

על

הבסיס הכלכלי להרחבת הענף ניתן ללמוד גם ממגמת הגידול שקדמה לכניסתו של ספיר למשרד

67

,

רוגוזין דרש גם מונופול על ייבוא חוטי הניילון לאו
ההשקעות  ,אל טייבר ,

18

בדצמבר

, 1957

שם .

68

מנכ " ל שמשון אל מנכ " ל מסו " ת  19 ,במאי

69

מנכ " ל שמשון אל מנכ " ל רוגוזין ,

70

71

16

אבל בעניין זה לא נענה  .ראה

:

ש ' הורן  ,נציג מרכז

, 1959

במאי , 1958

שם .
שם .

על פעולתו של המבורג ראה  :י ' שביט  ,חרושת הטקסטיל באתן  -ישראל  : 1956 - 1854מתעשייה חלוצית
לתעשייה מובילה  ,תל  -אביב  , 1992עמ '  . 148 - 147יבול הכותנה עלה במהירות מיבול שנתי של עשרים טונות

סיבים בשנת

, 1953 - 1952

. 1962 - 1961

ראה

:

ליבול של ארבעת אלפים ומאה טון בשנת

שנתון סטטיסטי לישראל  ,בג ,

 , 1962עמ '

 1957 - 1956ועד

ליבול של  16 , 070בשנת

. 200

יתרון חשוב של ענף הטקסטיל היה לכן הערך המוסף הפוטנציאלי שלו  .בעיני אנשי משרד המסחר והתעשייה
יכול היה ענף הטקסטיל לייצא כמעט בלי לצרוך ייבוא לשם כך  .ראה  :מ ' צור  ' ,מקומו של ענף הטקסטיל בייצור
וביצוא '  ,ילקוט ,

16

( דצמבר  - 1958ינואר  , ) 1959עמ '

. 31

קן1 , 4

:ן י י
'!

לי

,

 :ן %ו ץ ן 1י4
'
;

:
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'ז

--

ש

~

מ4

"
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"

לש2

,,

המסחר והתעשייה  .הדין  -וחשבון השנתי של התאחדות בעלי התעשייה לשנת

1955 - 1954

מסר כי

בתוספת לשישים ושניים אלף הפלכים הקיימים בארץ צפויה הזמנת פלכים במסגרת השילומים
להעמיד את הענף על מאה וארבעה  -עשר אלף פלכים ולהגדיל את ייצור החוטים במאה אחוז .

בפברואר

, 1956

שלושה חודשים לאחר מינויו של ספיר לשר המסחר

יעד הפיתוח לענף הטקסטיל הוא מאה ושלושים אלף פלכי כותנה .

73

והתעשייה  ,הודיע אשכול

72

כי

כושר הייצור של הענף גדל

אפוא עוד קודם להצגת מטרות הפיתוח השאפתניות של ספיר  .תהליך זה התנהל על בסיס בחירה

אוטונומית שהיתה מבוססת על שיקול כלכלי  -עסקי של היזמים  ,להבדיל מהתהליך של חיפוש

ופיתוי של יזמים להשקיע  ,שהחל בו ספיר במהלך שנת  . 1957אולם גם כשהוקמו מפעלי הטקסטיל
באזורי הפיתוח השונים הובא בחשבון הצד

הכלכלי  .כך למשל במקרה של המפעל של רוגוזין

באשדוד  ,שהוקם ממניעים פילנתרופיים  .במסיבת עיתונאים שנערכה ב 23 -

במאי

1957

טען רוגוזין

שלא הקים את המפעל לשם רווחים אישיים אולם כל מפעל צריך להיות מתוכנן כך שיהיה כדאי
מבחינה כלכלית .

74

כשנחנך שלב א של המפעל  ,בתחילת דצמבר

בשלב זה הרוויח רוגוזין די על מנת לכסות את השקעתו .
הישראלי והאמריקאי היתה

()ע12

באפריל

72

מעריב ,

73

דברי הכנסת  ,כ  ,עמ '

74

הארץ ,

75

שם ,

76

שם 8 ,

2

7

, 1959

:

' יש רווחים בישראל ' .

עמ ' , 3

14 , 1071

 24במאי 957נ  ,עמ ' . 7
בדצמבר  , 1958עמ ' . 5
בפברואר  , 1960עמ ' . 1

.4

בדצמבר

. 1956

76

75

, 1958

השתבח ספיר בעובדה שכבר

אחת הבשורות של רוגוזין לציבור

גם לגבי המפעל של לוי היתה במשרד המסחר

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

והתעשייה הערכה חיובית של הבסיס הכלכלי להקמתו  .הערכה זו העמידה את ההכנסות המשוערות
על

7.3

מיליון ל " י לעומת הוצאות ייצור של

6.5

מיליון ל " י  .הערך המוסף של תוצרת המפעל אמור

היה להיות שישים אחוזים  .הרווח המשוער היה אמור להגיע לשמונה מאות אלף ל " י  ,שהם כשנים -
עשר אחוזים מהמחזור וכשבעה אחוזים מההשקעה  .חישוב זה היה מבוסס על מחירי ייצוא שהיו
נמוכים ממחירי השוק המקומי  .כלכלני המשרד קבעו כי מכיוון שחלק מהתוצרת תופנה בוודאי
לשוק המקומי ניתן לשער שהמפעל ישיג רווחיות גבוהה אף יותר .

77

ההסבר הכלכלי מקבל חיזוק גם מהערכת החולשות הכלכליות של הענף שרווחה במשרד

המסחר והתעשייה  .המשרד היה מודע לחולשותיו הכלכליות  ,דוגמת המבנה המפוצל של

הענף ,

ולהשפעתה של ההגנה היקרה מפני תוצרת חוץ על פריחת הענף  .להערכת החולשות הכלכליות
הללך של הענף היתה השפעה על נכונותו של המשרד להתערב בהתפתחותו ולפעול לשינוי מבני בו .
דו " ח המחלקה הטכנולוגית במשרד המסחר והתעשייה

מה 15 -

ביולי

1949

מציין את ' ההרכב המפגר

של תעשיית הטקסטיל '  .במיוחד מתעכב הדו " ח על מספרם הגדול של המפעלים הקטנים המגיע
בתת  -ענף האריגה לשמונים ושניים אחוזים  ,בתת  -ענף הסריגה לשבעים אחוזים  ,בתת  -ענף הגרביים

לשישים ושניים אחוזים ובתת  -ענף הטריקו לחמישים ושישה אחוזים  .עוד מזכיר הדו " ח את המספר
הניכר של מכונות ישנות שאינן ראויות

לעבודה " .

7

מבחינתו של משרד המסחר והתעשייה היה זה

ביטוי לבעיה שהקיפה את התעשייה כולה ואשר אופיינה על  -ידי

י ' ליינקרם  ,מנהל חטיבת התעשייה

במשרד המסחר והתעשייה  ,ולימים מנכ " ל התאחדות בעלי התעשייה

:

במקרים נדירים בלבד התעשיינים שלנו הם תעשיינים בני תעשיינים  ,דור שני או שלישי .

רובם  ,תשעים אחוז מהם  ,הם דור ראשון לתעשייה  ,ולאו דווקא כאלה שקיבלו את ההכנה
הטכנית ואפילו זו המסחרית  . . .לרוב מדובר בבעלי מלאכה קטנים שעלו והיו לבעלי
תעשייה  ,או פועלים שעלו  ,ובמקרה הטוב ביותר  -מהנדסים ששאלת האדמיניסטרציה

אינה ידועה להם  . . .ההנהלה בנויה בעיקר על קשרי משפחה  ,ולאו דווקא על הבנים שחיו
באווירה של תעשייה מילדותם  . . .בבית חרושת ממוצע בעל בית החרושת הוא גם המנהל

הטכני  ,גם מנהל

העבודה  ,גם המפקח על המשלוחים ,

גם הקופאי וגם הגזבר .

דימוי שלילי זה של התעשייה הפרטית לא פסח גם על ענף הטקסטיל .

1

79

מנקודת מבטה של המדינה

היו למפעלים קטנים בעלי ציוד מיושן  ,שנוהלו בצורה חובבנית  ,מגבלות קשות  .מפעלים כאלה לא
היו מסוגלים להתחרות בשוק העולמי ולספק את הדרישה לייצוא  .מגבלות התעשייה הפרטית
סיפקו  ,לכן  ,הצדקה למעורבות המדינה  ,שכללה הזרמת אשראי זול לחידוש פני הענף ולהקמת
תשלובות טקסטיל גדולות שימצו

את יתרונות הגודל ואת יתרונות השילוב האנכי  .י '

יותר מכל מקום

אחר בלטה השפעת חסרונותיו הכלכליים של הענף בתכנית שנודעת בכינוי ' תכנית צור '  .התכנית
המיוחסת למיכאל

77

78
79
80

81

צור ,

שכיהן כמנהל החטיבה לסחר חוץ ולאחר מכן כמנכ " ל משרד המסחר

ראה לעיל  ,הערה . 30
דו " ח המחלקה הטכנולוגית  15 ,ביולי  , 1949אמ " י . 5613 / 9 / 5 / 2 ,
ועדת הכספים  17 ,בינואר  , 1955אמ " י  ,כ . 81 /
נ ' גליה  ' ,תעשית הטקסטיל '  ,ספר התעשייה  ,תשי " ח  ,עמ ' . 175
שילוב אנכי

) ( vertical integration

מבטא את מידת השליטה של חברה בשלבים רציפים של הייצור  ,למשל

מידת השליטה של יצרן בירה בשלבי ייצור של הזכוכית ובקבוקי הזכוכית המיועדים לבירה או שליטה של
חברת בנייה במפעלי תעשייה המייצרים את חומרי

הבנייה .

1 51

דוד לוי  -פאור

והתעשייה  ,נועדה להגדיל את כושר הייצור באמצעות מודרניזציה של המפעלים ובאמצעות עידוד
הצטרפותם של גורמים חדשים לענף הטקסטיל  .לשם כך הועמדו לרשות בעלי התעשייה הלוואות
נוחות אשר איפשרו גידול כושר הייצור בממדים שחייבו אותם לאחר מכן להגיע לייצוא  .צור סבר

כי משיוקמו המפעלים יושג גם היתרון היחסי  ,אם על  -ידי יתרונות הגודל

שיושגו  ,אם על

צמצום הוצאות הייצור והניהול עד למינימום ואם על  -ידי ידע טכני עדיף .

82

 -ידי

הסבר כוחני
הסבר המדגיש את העוצמה כגורם לפעולת המדינה בענף הטקסטיל חייב לקשור בין גורמים בעלי
עניין החותרים לחיזוק עוצמתם הכלכלית או השלטונית לבין הפעולה בענף הטקסטיל  .באמצעות

בחינת גורמים פוטנציאליים ברמת המנהיגות  ,הביורוקרטיה  ,המפלגה וקבוצת האינטרסים נבחן
כאן כוח ההסבר של החתירה לעוצמה כגורם למעורבות המדינה בטקסטיל .
ההסבר הכוחני יכול לייחס את מעורבות המדינה בענף לחתירתו של ספיר לעוצמה  .אך טענה זו
היא בעלת כוח הסבר חלש  .המאפיין העיקרי של מדיניות ספיר בענף מטוויות הכותנה היה הרחבה
מודעת ומתמשכת על פני זמן של הענף  .הרחבה זו נמשכה למרות ספקות שהועלו באשר ליכולת

לייצא את התפוקה  ,עקב העדר תחרותיות של הענף בשוק העולמי  ,ולמרות ביקורת ציבורית  .אי -
אפשר להאשים מי שנקט מדיניות זאת באופורטוניזם פוליטי  .כל הפעולות בתחום הטקסטיל היו
כרוכות בסיכון ובביקורת  ,לעתים גם בתוך המשרד  .טייכר  ,ראש חטיבת התעשייה ומעוזריו
הקרובים של ספיר  ,התנגד בחריפות להקמת מפעלי הטקסטיל בדימונה  .הוא העדיף את פיתוח
המקום על בסיס מחצבי הנגב  ,וסירב להשתתף בסיור המפורסם לדימונה .

83

הקמת מחלקת האשפרה

הצורכת מים רבים בלב הנגב הצחיח היתה גם היא נושא לביקורת  ,ובכל זאת הכריע ספיר כזכות

הקמתם  ' 4 .מנחם מאיר  ,ראש לשכת התכנון במשרד המסחר והתעשייה  ,שיזם מחקר מקיף על תת -
 על -ענף מטוויות הכותנה  ,הציג את הדו " ח הספקני לגבי עתידו הכלכלי של הענף בפני ספיר  ,ואף

פי  -כן המשיך ספיר לתמוך בפיתוח הענף .

85

ההכרעה הקשה ביותר היתה במקרה של לוי שבו נחרתה

בתודעה הציבורית דווקא העובדה שיזם מפוקפק הצליח לשטות במדינה  ,מעין גולת כותרת לכל

אותם מקרים  -ידועים יותר או ידועים פחות  ,שהתגלו ושלא התגלו  -שבהם מרומות רשויות
המדינה העוסקות בחלוקת כספים  .השיח הציבורי בעניין התעלם מהמצב שבו מצאו עצמם אשכול
וספיר אשר מצד אחד ידעו על עכרו המפוקפק ומצד אחר היו מודעים לצורך הדחוף לבנות את

82

83
84

י ' אליצור  ' ,פצעי ההתבגרות של התעשייה הישראלית '  ,מעריב ,
ראיון עם טייבר ( לעיל  ,הערה

17

בפברואר

1959

 ,עמ ' , 3

.9

. ) 35

ראיון עם טייבר ( שם )  .על הוויכוח בנושא מפעל האשפרה סיפר ש ' גור אריה  " ' :למה דווקא דימונה  .הרי במפעל
משולב יש צורך במחלקת אשפרה הצורכת מים רבים  ,מהיכן תיקח כמויות גדולות של מים לדימונה ? "  .התריס
ספיר לעומת הדובר  " :אם כך  ,מה אתה מציע לדימונה ? " והתשובה

:

" מפעל זכוכית "  .אמר לו ספיר  " :אני מוכן

לכך  .תקים גם מפעל זכוכית "  .המציאות היא שבדימונה קם מפעל טקסטיל גדול  .מפעל זכוכית  -אין  .אמנם
לדימונה לא הגיעו בן לילה  .תחילה היתה קרית גת  .היה יותר קל לשכנע בדבר הקמתו של מפעל כקרית גת

2נו12

הרחוקה כדי
ראה

85

:

50

ק " מ מתל אביב  .אחר כך היתה אופקים  -הקרובה לה  .ואם כבר אופקים אפשר גם

א ' פז  ' ,ראשיתה ופיתוחה של תעשית הטקסטיל '  ,ילקוט  , ) 1982 ( 97 ,עמ ' . 18

ראיון עם מנחם מאיר  28 ,באפריל

. 1992

בדימונה ' .

 1גשנ aanb
*

"

aha

הארץ ולספק מקומות עבודה  .לא פחות משחיזקה מעורבות המדינה בענף הטקסטיל את ספיר היא פנחס ספיר מבקר
חשפה אותו לביקורת .
ן

( פברואר

) 1956

1

כל גישה המפרשת את פעולותיו של ספיר במונחים של חיפוש אחר עוצמה צריכה גם להתמודד
עם הקריירה של האיש הרצופה במקרים שבהם סירב למלא תפקידים מרכזיים  .ספיר הגיע לארץ

' והסתתר בכפר  -סבא ' .

86

לאחר מכן סירב לכהן כמנכ " ל משרד האוצר עד שנכנע בסופו של

כעבור שנה  ,ללחצו של אשכול .

87

דבר ,

גם באשר למינויו לתפקיד שר המסחר והתעשייה היה צורך

ללחוץ עליו קשה על מנת שיסכים לקבלו על עצמו .

88

ספיר סירב בשלבים מאוחרים יותר להיות

ראש הממשלה  ,ותמך בגולדה מאיר ואחר כך ביצחק רבין למילוי התפקיד  .ספיר היה ללא כל ספק
86

לדברי נאור ספיר מילא תפקיד בכיר ב ' החלין ' בפולין ויכול היה להשתמש בתפקידו זה כנקודת זינוק נוחה
לחיים הפוליטיים כארץ אלא שהוא בחר ב ' נפילה
 , 1949 - 1930תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

87

לאלמוניות ' .

מ ' נאור  ,צמיחתו של מנהיג

:

פנחס ספיר

. 45 - 42

א ' קפלן היה מוכן לקבל את ספיר כמנכ " ל האוצר

כבר במארס . 1952

ראה  :יומני בן  -גוריון ,

18

במארס

, 1952

אב " ג  .אלא שלפי עדות טייבר וכן לפי יומני בן  -גוריון סירב ספיר לעזוב את מינהל הפיתוח לטובת האוצר  .ראה

:

שם  6 ,ביוני  . 1952נראה כי מאוחר יותר  ,כשמונה אשכול לתפקיד שר האוצר  ,נכפה עליו מינויו של א ' אבריאל

למנכ " ל  .לזכותו של אבריאל עמדה העובדה שהיה ' איש העולם הגדול '  ,דרישה שנתפסה כחיונית לאור הנורמה
שעיצב המנכ " ל הקודם ד ' הורוכ " ן .
88

.

פרשת המינוי של ספיר מתוארת במחקר של א ' עופר שלא פורסם ועומד לרשותי פרשה זאת מלמדת כי הסירוב
של ספיר היה יותר מאשר צעד טקטי או ביטוי לנורמות שהיו נהוגות אז  ,דוגמת דין

התנועה .

הננוף ן

דוד לוי  -פאור

בעל עוצמה גדולה מאוד  .בפי אהוד אבריאל תואר כבר בשנת

1957

כרודן הכלכלי של הארץ .

9

'

לעתים  ,כמו במקרה של הקצאת כספים מתקציב פיתוח התעשייה להקמת בריכה לקיבוץ במבואות
ירושלים ,

ניצל את עוצמתו בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם מינהל תקין .

לשנאותיו ולאהבותיו האישיות בפעולתו הפוליטית .

ן9

90

לעתים נתן ביטוי

אבל קיומה של עוצמה אצל אדם  ,ואפילו

שימוש לרעה בחלק מהמקרים בעוצמה זו  ,אינו מבסס את הטענה כי המניע לפעולתו הוא החתירה
לעוצמה  .במקרה הנדון דווקא המחיר של הפעולה והפרופיל האישי  -וספיר נטה להמעיט בערך

עצמו  -הם המעידים יותר על מניעי הפעולה .
הסבר כוחני נוסף יכול לייחס את מעורבות המדינה בענף לחתירה של הביורוקרטיה המדינתית
לעוצמה  .נראה שלביורוקרטיה היתה השפעה גדולה מאוד על התפתחות הענף  -החל בקביעה מי
יקבל סיוע ומי לא וכלה ביכולת לקבוע את גודל יחידת הייצור האופטימלית  .הכלים שהעניקו
לביורוקרטיה את היכולת הזו היו רשיונות הייבוא מצד אחד וחלוקת כספי ההלוואות מצד אחר .
אולם העובדה שלביורוקרטיה היתה עוצמה אינה מהווה כשלעצמה הוכחה לכך שהחתירה לעוצמה
הניעה את ההחלטה לפתח את ענף הטקסטיל או עמדה מאחורי המעורבות האינטנסיווית הגבוהה
של המדינה  .מטבען של הכרעות של תכניות פיתוח ביורוקרטיות שהן נעשות בצמוד להקמת מבנים

ארגוניים  ,סוכנויות  ,אשר לכשעצמן הן כלים לגיוס משאבים ועוצמה  -מבנים כאלה לא נמצאו
בהקשר של תכנית הפיתוח של ענף הטקסטיל  .שניים מבכירי המשרד ומבעלי ההשפעה בו  ,המנכ " ל

יוסף גליקמן וראש חטיבת התעשייה אברהם ( רמי ) טייבר  ,לא היו ביורוקרטים ' מקצועיים ' אלא

ביורוקרטים ' מושאלים ' ( מהסקטור הפרטי ) הנוטים פחות לרכז עוצמה במבנה המדינתי  .כך ניתן
הטקסטיל  ,יוסף עמי מ ' אתא ' ואמיר

לטעון גם לגבי שניים משלושת חברי הוועדה לפיתוח ענף

שפיץ מחברת השילומים  .קשה למצוא עדויות שיעזרו לאשש את הטענה כי חתירתה של
הביורוקרטיה לעוצמה היא העומדת מאחורי הפיתוח המהיר של ענף הטקסטיל  .בתקופה מאוחרת
יותר  ,כאשר החל תהליך עליית כוחם של הכלכלנים המקצועיים בקרב הביורוקרטיה של משרד

המסחר והתעשייה  ,גברה נטייתה להוביל מהלך שיתרום לצמצום מעורבותה של המדינה בתהליך
הכלכלי .

הסבר אידאולוגי
שלושה הסברים אידאולוגיים ניתן למנות למעורבות המדינה בענף הטקסטיל  :ההסבר הראשון הוא

ההסבר הסוציאליסטי שייחס לה קווי פעולה בהתאם לאידאולוגיה סוציאל  -דמוקרטית שבמרכזה
רצון לחלוקה הוגנת יותר של משאבים כלכליים  :ההסבר השני הוא ההסבר המרקסיסטי שינתח את
מעורבות המדינה ככלי לקידום האינטרסים של בעלי ההון

;

וההסבר האידאולוגי השלישי הוא

ההסבר הלאומי או הציוני שיתאר את מעורבות המדינה כפעולה העולה בקנה אחד עם הגשמת
התהליך של בינוי אומה בהתאם לציווי הציונות .

89

4נ
(

~

מ ' שרת  ,יומן אישי  ,ח  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ '

. 2272

המדינה  ,דו " ח שנתי מספר  , 11ירושלים  , 1959 / 1960עמ '

. 134

90

מבקר

91

כך בפרשת ה ' דן ; ראה עדותו של ד ' הכהן  ,עת לספר  ,תל  -אביב תשל " ד  .וכן בפרשת יחסיו עם מ ' לוי  ,מפעילי
התאחדות בעלי התעשייה  ,שעורר עליו את חמתו של ספיר  .ספיר נקם בלוי באמצעות פנייה לשותפיו לפרוש
מהמפעל המשותף  .שותפים אלה  ,שהצטרפו למפעלו של לוי לפי בקשת ספיר  ,פרשו מהשותפות והביאו את

המפעל לכינוס נכסים ( ראיון עם משה לוי ומשה וייסגלס פעילי התאחדות בעלי

התעשייה ) .

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל
הסבר

סוציאל  -דמוקרטי למעורבות הפעילה של המדינה בענף יכרוך את הפיתוח המזורז של ענף

הטקסטיל במלחמה באבטלה ובנסיון לספק תעסוקה בערי הפיתוח  .אלא שהסבר זה עומד בפני שתי
בעיות מרכזיות  .הבעיה הראשונה היא שעצם שליחת העולים החדשים  ,בין אם עולי צפון אפריקה
ובין אם עולי רומניה  ,נעשתה במכוון על חשבון רווחתם  .העולים נשלחו לאותם מקומות שהקושי
להתבסס בהם היה מכריע  .לפחות בטווח הקצר ריחוקם ממרכזי הפעילות הכלכלית  ,התרבותית
והפוליטית היה בו כדי לפגוע ברווחתם ולא לקדמה  .יתרה מזאת  ,הבחירה בענף הטקסטיל היתה
בחירה בענף שבו ההשקעה לעובד היתה נמוכה  ,ענף עתיר עבודה אשר כבר אז לא נחשב למקצוע
שהכנסה נדיבה בצדו  .הבעיה המרכזית השנייה שעימה צריך להתמודד ההסבר הסוציאליסטי היא
פרטית ,

העובדה שהאסטרטגיה המרכזית ליצירת מקומות עבודה היתה תמיכה נדיבה מאוד בבעלות

תוך הימנעות עקרונית  -עד לשלבים מתקדמים של תכנית הפיתוח  -מבעלות מדינה  .גם
משקיבלה המדינה על עצמה בעלות על מפעלי טקסטיל  ,כמו במקרה של ' המטוויות

המאוחדות ' ,

' תעשיות רוגוזין '  ,מפעל הטקסטיל של לוי ו ' טקסטיל בית  -שאן '  ,היא פעלה להעברתם המהירה
לידיים פרטיות  .ההסבר הסוציאל  -דמוקרטי נתקל אם כן בקשיים לקשור בין העקרונות המוצהרים
של הסוציאליזם הדמוקרטי לבין הפעולה בענף הטקסטיל  .גם ההסבר האידאולוגי המרקסיסטי
מתקשה להתמודד עם הגורמים לפיתוח ענף הטקסטיל  .לפי הסבר זה המדינה שבויה בידי
הקפיטליסטים  .התמיכות הנדיבות לייצור ועידוד היזמים הפרטיים  ,מקומיים וזרים  ,סייעו לבניית
דומיננטיות של הקפיטל והקפיטליזם בכלכלה ובחברה הישראלית  .הטענה שספיר עודד התפתחות
שבבסיסה היא יזמות פרטית ותרם להתפתחות זו היא אכן טענה נכונה לכעצמה  ,אך עדיין אין היא
מסבירה מדוע נהג כפי שנהג .
ההסבר האידאולוגי  -הלאומי הוא בעל כוח הסבר עדיף בניתוח פעו תה של המדינה כמו גם

~ המדינה כורך את פיתוח
בניתוח פעולתם של השחקנים האחרים  .ההסבר הלאומי  -הציוני למעורבות
ענף הטקסטיל בציווי האידאולוגי  -הציוני של קליטת מהגרים ( ' עולים ' )  ,בהמשך תנופת הפיתוח של
הארץ באמצעות הקמת עיירות הפיתוח והשגת עצמאות כלכלית  .המחויבות הגדולה של ראש

הממשלה בן  -גוריון לפיתוח הנגב מעניקה משנה תוקף להסבר זה  .הנימוק הלאומי  -הציוני שימש את
ספיר בנאומו בפני חברי אגודת טכנאי הטקסטיל בדצמבר

1957

בדבריו על פיתוח הענף

עלינו להקים מפעלים נוספים גם מפני שאנו חייבים ליישב את המחצית השניה של
המחצית

השוממה

;

:

הארץ ,

גם בלי לרצות לחזות שחורות אפשר לראות שעננים שחורים

מתחילים לכסות את שמינו  .שומעים דיבורים על תיקון

גבולות  ,וסכנה זו עלולה

להיות

מוחשית  ,אם מחציתה השניה של הארץ תישאר שוממה  .היא תחלוף רק אם ניישבה  .אין
כוח שיוציאנו ממקום שאנו יושבים בו  ,וכך ייראה הדבר גם בעיני העולם לכשנשב באותה
מחצית ~ .
תיעוש ערי הפיתוח היה חלק מקווי היסוד של הממשלה החדשה שאליה הצטרף ספיר במהלך
נובמבר

. 1955

ברצועת החוף

קווי היסוד של הממשלה הללו קבעו כי
המרכזית

נושא

:

' ריכוז התעשייה ורוב גדול של האוכלוסין

בחובו סכנות חמורות  ,בטחוניות וכלכליות  ,לעתיד המדינה ,

והממשלה רואה בפיזור האוכלוסין והתעשייה והמלאכה בכל חלקי הארץ כצו קיומנו ' .

92

פ ' ספיר  ' ,תכניות פיתוח תעשית הטקסטיל בישראל '  ,ילקוט  , ) 1957 ( 11 ,עמ '

93

דברי הכנסת  ,יט  ,עמ '

2 , 228

בנובמבר

. 1955

. 30 - 29

93

ן1ן11

דוד לוי  -פאור

בשל השימוש התדיר במלה הכתוכה והמדוברת כמכשיר למניפולציה אין בכוחם של נאומים
ומאמרים של פוליטיקאים לשמש אבן בוחן מרכזית לבחינת ההקשר שבו מבוצעת ומיושמת
המדיניות  .אבל הטיעונים הפוליטיים יכולים לשמש מכשיר לבחינת האידאולוגיה הדומיננטית  ,אם

ישנה כזאת  ,בחברה מסוימת  .הציונות והציוויים הציוניים טבעו את חותמם על השיח הפוליטי

בישראל בתקופה הנדונה במחקרנו והכשירו את הקרקע להכרעות מדיניות  ,כלכלית ותעשייתית
שבמרכזן יישום אידאולוגיה זו  .תוקפו של ההסבר הציוני מתחזק כאשר נבחן הפיזור הגאוגרפי של
המפעלים החדשים  .מתכניות משרד המסחר והתעשייה לגבי הקמת מטוויות כותנה עולה כי
התוספת הגדולה של פלכי וכותנה  ,שהעלתה את מספר הפלכים ממאה ושלושים אלף בתחילת
 1955עד לכמאתיים וארבעים אלף ביוני  , 1965נעשתה כערי הפיתוח

נצרת עילית
( 12 , 300

( , ) 20 , 000

קריית  -גת

( , ) 18 , 000

בית  -שאן

( , ) 29 , 000

:

דימונה

באר  -שבע

( 55 , 800

פלכים ) ,
 -שמונה

קריית

( , ) 15 , 300

) 94 .

מנקודת מבט ציונית היו לענף מספר יתרונות נוספים

:

הוא היה עתיר עבודה  ,נדרש לכוח אדם

בלתי מיומן  ,וניתן היה להקים בו יחידות ייצור גדולות במהירות רבה  .יתרונות אלה היו בולטים

במיוחד בהקשר של קליטת גל העלייה של יהודי צפון אפריקה  ,שהגיע לשיא במהלך שנת . 1956
הצורך לספק מקומות תעסוקה יצרניים  ,טען משרד המסחר והתעשייה בסיכום עשור של פיתוח
 95כבר בתחילת
מואץ  ,היה אחד הגורמים המרכזיים בהחלטה על פיתוח נרחב של ענף הטקסטיל .
תהליך הפיתוח קבע ספיר כי ההשקעה הנדרשת על מנת ליצור מקום עבודה בענף הטקסטיל היא
נמוכה יותר מאשר בכל תעשייה אחרת  .משרד המסחר והתעשייה היה מוכן לסייע לכל מפעל
שההשקעה לעובד בו לא תעלה על

100 , 000

ל "י .

96

יתרון נוסף של ענף הטקסטיל היה כאמור בכוח

האדם הבלחי מיומן שניתן להעסיק בו  .על רקע ההרכב ההשכלתי והמקצועי של העלייה והמרחק
שלה ממסורת של תעסוקה תעשייתית בלט הענף בכך שאיפשר קליטת עובדים תוך פרק זמן קצר
יחסית  ,מה שתרם לתמיכה בו בקרב מקבלי ההחלטות  .ואכן בדיקת התפלגות המועסקים בענף בשנת
1968

מעלה כי ענף הטקסטיל וההלבשה התבסס יותר מענפי תעשייה אחרים על פועלים בלתי

מקצועיים .

97

עוד יתרון היה כאמור טווח הזמן הקצר יחסית שבו ניתן לספק עבודה בתעשיית

הטקסטיל  .קצב ההקמה בענף זה  ,בניגוד לענפים אחרים  ,וכמיוחד בתת  -הענף של המטוויות  ,הוא
מהיר יחסית  ,שכן ניתן להקים מטוויות על בסיס תכניות הנדסיות ומערך ציוד קיימים שהוצעו על

ידי ספקי הציוד .

98

בשל מצוקת העבודה בעיירות הפיתוח החדשות היתה לשיקול זה חשיבות רבה

בהחלטה על פיתוח מואץ של הענף .
מרכזיות השיקולים הלאומיים מזדקרת לעין בכל האמור במשקיעים הזרים

;

ישראל

פולק ,

ישראל רוגוזין ואחרים הגיעו לכאן בשמם של מניעים ציוניים או לפחות מחויבות ליהדותם  .העזרה

94

הוועדה לבירור בעיות תעשית הטקסטיל  ,דין וחשבון הוועדה  ,תל  -אביב ינואר

95

משרד המסחר והתעשייה  ,התעשייה

96

ספיר ( לעיל  ,הערה

97

12 ( 6

 , ) 92עמ '

:

עבר ועתיד  ,ירושלים  , 1965עמ '

.8

. 30

ושלושה
שתי קבוצות אלו היו שבעים אחוז מכלל המועסקים בענפי הטקסטיל וההלבשה  ,בהשוואה לחמישים אחוזים
אחוזים בלבד בממוצע בתעשייה כולה  .ראה  :תורן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  . 9ויינשל טען כי רק שמונה
מהעולים לישראל לאחר הקמת המדינה היו פועלי תעשייה בעבר  .ראה  . ]( . Weinshall , 'The :ז
 .א  - Israel ' ,צ ] ) תטסכ ) Industrialization ofa Rapidly Developing
 Workק  , Handbookן4 .ט) Dubin

,

80ח  and soחOrganh241 ] 0
(
 . 949 - 989קק ~ Chicago 1976 ,
98

1970

 ,עמ '

. 137

תורן ( לעיל הצרה  , ) 2עמ '

. 10

פנחס ספיר חותם עם
ישראל פולק על הסכם
להקמת ' פולגת '
( ) 1961

הכספית הנדיבה שקיבלו חלק מיזמים אלה אינה עומדת בסתירה לקביעה זו אלא משלימה אותה .
רוגוזין הצהיר שאינו ציוני  .אך עם זאת ציין בראיונות עיתונאיים שהוא רואה עצמו מחויב לעתידה
של ישראל  .מחויבות זו באה לידי ביטוי בחיזוק מערכת הייצור הכלכלית והטכנולוגית בארץ .

99

רוגוזין טען כי אינו מקים את המפעל לשם רווחים אישיים  ,אולם הוסיף  ,כל מפעל צריך להיות
מתוכנן ומופעל על בסיס כלכלי .

] 00

הוא ביקש להוכיח שיש רווחים בישראל ועל  -ידי כך להמריץ

השקעות הון על בסיס עסקי  .ן0י כשנבנה השלב השני של המפעל שכלל מכונות לייצור סיב סיתנטי

חדיש בשם פופיפלורפילאן  ,הצהיר רוגוזין כי ' לישראל תנתן ההזדמנות לייצר את החוטים
הסינטטים החדישים ביותר  .כך שתוכל להתחרות בתוצרתה זו בשוקי העולם עם כל מדינה
שהיא ' .

%

י

רוגוזין בא לישראל כיהודי עתיר נכסים שבתמורה לכספו דורש כבוד והכרת טובה ללא

גבול 03 .י אולם ניתן לראות בו גם מי שגויס לתכנית המדינתית לפיתוח ענף הטקסטיל ולאספקת
תעסוקה בעיירות הפיתוח  .משנפטר הוריש בצוואתו שבעים אחוזים ממניות המפעל למדינה .
שלושים האחוזים הנותרים הועברו למוסדות ציבוריים ולמקורבים .
את מניות המפעל לקבוצת משקיעים

04ן

בשנת

1969

מכרה הממשלה

פרטיים 05 .י

בדצמבר  , 1958עמ ' . 5
בפברואר  , 1960עמ ' . 5

99

האוץ  24 ,במאי  , 1957עמ ' . 7

101

שם 2 ,

100

שם .

102

שם ,

103

אישיותו הקשה של רוגוזין בלטה גם בשתי פגישות שקיים עם בן  -גוריון  .בן  -גוריון כתב ביומנו  ' :רוגוזין  -איש
לא סימפטי  ,אם כי ליטווק [ שמוצאו

יומני בן  -גוריון ,

 5במארס ו 4 -

מליטא ] ' ,

7

ובפגישה השנייה  ' -בדרך כלל  -אדם לא סימפטי '  .ראה

:

.

בדצמבר  , 1958אב " ג כשבא רוגוזין לביקור בארץ  ,באפריל  , 1957טרח מ ' שרמן ,

נציג משרד האוצר ומשרד המסחר והתעשייה בארצות  -הברית  ,להזהיר את ספיר להכשיר את הקרקע לקראת
הביקור ולהכין לרוגוזין ' שומר ראש אשר יעמוד לימינו בביקורו בארץ  ,על מנת לשחרר אותו מהרבה פגעים

קטנים פה ושם במחלקות ממשלתיות  ,עיקריות וכו '  .תפקיד זה ידרוש את כל זמנו של האיש הזה  -כי רוגוזין
מוכשר לשגע גם חצי תריסר אנשים '  .שרמן אל ספיר ,
104

הארץ ,

105

שם .

1

בינואר

1969

 ,עמ '

. 16

8

באפריל

1957

,

אמ " י  / 6001 /44121 ,גל .

) 7מ
~

ג

י
~

אריה שנקר
( ) 1959 - 1874

הציונות מסבירה גם את העמדה הפסיווית של

התעשיינים ,

שלקחו חלק בפעולת הפיתוח

המהירה למרות ההשפעה השלילית שהיתה לה על יציבות הענף  .כאשר הוסיפו ספיר וצור יזמים
חדשים למשק הישראלי יצרו בהכרח תחרות שפגעה בתעשיינים הוותיקים  .אולם אלה היו מוכנים

לסייע לפיתוח לפחות על  -ידי הימנעות מהתארגנות לפעולה ממשית שתבלום את מאמצי הפיתוח

.

של המדינה בענף  .בחלק גדול מהמקרים סייעו גם בתמיכה פעילה אם על  -ידי נכונות להתגייס

לפעולות הפיתוח ואם על  -ידי מתן פומבי לתמיכתם במדיניות הממשלה  .למרות המטרות
השאפתניות של תכנית הפיתוח ואף  -על  -פי שאריה שנקר ידע שהיא מכוונת להכתיב תנאי שוק
חדשים אשר יחייבו את בעלי התעשייה לייצא את תוצרתם וימנעו מהם את מותרות הייצור לשוק
המקומי הוא נתן את ברכתו לתכנית  .במכתב ששלח אל ספיר ב  28 -ביוני  , 1957כתב שנקר  ' :בסיפוק
רב אני מציין את היחס החיובי של הממשלה להקמת מרכזי חרושת בדימונה ,

ז  .א  .יצירת מקורות

פרנסה לאלפי אנשים ופועלים נוספים באזורים האלה  . . .אין ספק שבחוטים מכותנה וצמר סרוק
אפשר לפתח יצוא גדול ' .

; 06

לתמיכתו של שנקר בתכנית ניתן פומבי 07 .י הוא אף נענה לפנייתם של אשכול וספיר ועשה צעדים
ראשונים להקמת סניף של מפעל הטקסטיל שלו בדימונה  .על היענותו של שנקר לפנייתם של
אשכול וספיר ניתן ללמוד ממכתבו לספיר מן

ה 22 -

באוגוסט

, 1957

שבו הוא מוסר כי מועצת

המנהלים של לודז ' יה החליטה להקים בדימונה בית  -חרושת לטקסטיל אשר יהווה שלוחה של
ע1251
106

107

שנקר אל ספיר ,
על

28

ביוני

, 1957

אמ " י ,

 / 6000 / 441228 / 111גל .

תמיכתו של שנקר ניתן ללמוד מדיווח של עיתון הארץ ,

בוועדת הכספים של הכנסת ,

30

בינואר

, 1962

אמ " י ,

30

כ. 139 /

ביוני

 , 1957עמ '  ; 5ראה עוד עדותו

של ספיר

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

החברה .

בעידודו של שנקר הביעו ארבע מטוויות כותנה נכונות לקחת חלק בפעולת הפיתוח

08ן

בדימונה .

09ן

סיכום
לכל אחד מההסברים שנבחנו היה כוח הסבר מסוים  .ניתן להתייחס אליהם כאל הסברים המשלימים

זה את זה  ,אולם בחינה מעמיקה יותר תלמד כי ההסבר האידאולוגי  -הציוני נהנה ממספר יתרונות
המעניקים לו עדיפות .
השיקול הכלכלי או המשקי הובא בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות על כיווני
לראות בו תנאי מאפשר ולא תנאי הכרחי .

0ון

הפיתוח  ,אולם נטו

במקרים שבהם השיקול הלאומי עמד בסתירה לשיקול

הכלכלי ניתנה לשיקול הלאומי עדיפות  .כך למשל הקמת מחלקת האשפרה ב ' כיתן  -דימונה '  ,שלשם
מים ,

הפעלתה נדרשה כמות גדולה של

היתה מנוגדת לשיקול כלכלי בשל מיעוט המים בנגב .

המשקיעים דרשו לקבל את המים במחיר שווה למחיר במרכז הארץ ובכך לבטל את הקשר הכלכלי
שבין ביקוש להיצע  .טייבר סירב לסבסד את המחיר המוזל ויחד עם ספיר הביא את העניין לפני
אשכול  ,אך אשכול אישר את בקשתם של מקימי ' כיתן  -דימונה ' .
השיקול הכוחני אינו מסוגל לספק תשובה למניעי הפעלת תכנית הפיתוח כמו גם לנכונות לשלם
את המחיר הכרוך ביישומה  .הנכונות של ספיר ואשכול לבוא לידי שותפות עם לוי למשל היתה
בבחינת העזה שסופה היה ביקורת ציבורית שהוטחה בהם  .העובדה שסייעו לתכנית המפעל של לוי
תוך שהם מודעים לסיכונים הפוליטיים הכרוכים בה מציגה אותם כמדינאים בעלי חזון ולא כמי
שחותרים לתגמולים כוחניים  .הנכונות של ספיר ואשכול לרצות את רוגוזין ולהיענות לתביעותיו
מלמדת על נכונות לספוג בסובלנות פגיעות והשפלות מצד הפילנתרופ היהודי לטובת המפעל
באשדוד  .נכונות זאת מטילה צל על פירושים כוחניים לפעולתם  ,מערערת את היכולת להשתמש

בהסבר הכוחני ובהסבר הלאומי כמשלימים זה את זה  ,ומחזקת את ההסבר הלאומי בדיון על פיתוח
ענף הטקסטיל .
מדיניות הפיתוח התעשייתי של ישראל עוצבה תוך מעורבות רבה של המדינה  .מההתחקות אחר
הנסיבות שבהן נוצרה מעורבות זו עולה כי לפחות במקרה של ענף הטקסטיל היה הגורם המרכזי
לכך אידאולוגיה ציונית ולא גורמים כוחניים או סוציאליסטיים  ,המוגדרים תדיר כמעצבים את
פעולת המדינה והפוליטיקה .

חן

יש להדגיש לכן כי גישה ביקורתית כלפי מעורבות המדינה בחיים

הכלכליים בישראל היא לא רק ביקורת על החתירה הבלחי נלאית של הפוליטיקאים לעוצמה או על
התפיסות הסוציאליסטיות של חלק מהם  ,אלא גם על מקומה של האידאולוגיה הלאומית בעיצוב

108

התכנית לא יצאה אל הפועל  ,ראה
מטוויות הכותנה אל שנקר ,

שנקר אל ספיר ,

:

109

אגוד

110

השווה לדבריו הבאים של קימרלינג

ביולי

11
:

, 1957

22

באוגוסט

, 1957

אמ " י  / 6000 / 4412 / 111 ,גל .

שם .

' רווחיות כלכלית לכשעצמה לא נדחתה בדרך כלל אפריורי  ,ונחשבה

כרצויה  -בתנאי שלא התנגשה באלמנטים שונים בתהליך של בינוי אומה  .במקרה שכזה קונפליקט התקיים ,
או נחשד

3
111

[

כקיים .

התמיכה בדרך כלל ניתנה לפעילות אשר נחשבה כתורמת לתהליך של בינוי אומה ' 8 . .

.

 .ק Kimmerling , Honism and Economy Cambridge , Mass . 1983 ,

על הנטייה להתעלם מההשלכות הכלכליות של הלאומיות ראה למשל  :ג ' רובינסון  ,פילוסופיית הכלכלה  ,תל -

אביב תשכ " ה  ,עמ '
אחראי

לכך .

. 162

ייתכן כי היחס השלילי ללאומיות  ,הרווח בחלקים שונים של האינטליגנציה המערבית ,

קנ15

דח  -לוי  -פאור

המציאות החברתית והכלכלית בישראל  .דומה שחלק גדול ממבקרי המעורבות הרבה של המדינה
בכלכלה נמנעו מלהתמודד עם הגורם המרכזי להיווצרותה .

יש לשים לב גם לעובדה שהאידאולוגיה הלאומית  -הציונית הזינה את התהליך שבו התעצמה
מעורבותה של המדינה בפיתוח התעשייתי ולכן תרמה לחולשתם של הסקטור הפרטי והחברה
האזרחית  .נדרשת אם כן התייחסות מתמדת של החברה הישראלית ליחסי העלות  -התועלת הנובעים

מיישומה של האידאולוגיה הציונית לתחומי החיים הכלכליים  ,אך גם התרבותיים והפוליטיים  .יכול
אולי הקורא להגיע מכאן למסקנה המבקשת לחזק את החברה האזרחית ואת הסקטור הפרטי על
חשבון החלשת השפעתה של הציונות על החיים הכלכליים בישראל  .זוהי לעניות דעתי גישה חד

ממדית  .גישה רב  -ממדית חיטה לראות במתח בין אידאולוגיה קולקטיביסטית כמו

הלאומיות ,

ומעורבות המדינה בפיתוח הכלכלי שהיא גוררת עימה  ,לבין בנייתה של חברה אזרחית עוד אחד
משורה של מתחים שהחיים הקולקטיביים מציבים בפנינו  .במצב זה יש לבנות מערכת שתמזג את
הטוב משני העולמות  ,סולידריות לאומית מצד אחד וחיזוק החברה האזרחית מצד אחר .

o

יש

"

למלי

מגמות ותמורות במחקר ההיסטורי ,

החברתי והחינוכי של הקיבוץ
יובל דרור
4 History , 1 : Origins and Growth , 2909 - 7939 , Odordי
 .קק University Press , Odord 1992 , 431

ספרו 2ל הנרי ניר הוא מחקר היסטורי  ,חברתי

"

מקיף

וחינוכי

ומסכם

על

הקיבוץ .

Near , The KibbutzMovement :

הקיבוץ מצויה

סקירתו

מספקת הזדמנות נחוצה זה מכבר לסכם את

ובמאמרו של אורי לויתן  ,סוציולוג

3

הנכתב במחקרי הקיבוץ עד כאן  ,ולפיכך ייסקר

וראש

הספר לאור ' מצב התחום '  .עד כה נכתבו רק

חיפה ,

שתי סקירות שהן כמעין ' מחקר  -על ' של מחקר

' Research

הקיבוץ

:

מחוקריו החברתיים הבולטים
ל ' קיבוץ במחקר

המורחבת

:

סקירה

המכון
%

לחקר

באוניברסיטת

הקיבוץ

' Research Note : The Kibbutz as
for cross -Cultural

חלקית דומה

ת8110ט ! . 51

4

על הקיבוץ כימעבדת

של הקיבוץ ,

מחקר ' חברתי וחינוכי מצויה במאמרו של

ובגרסה

שחקר

ביבליוגרפיה ' -

בקובץ

במבוא התאורטי לספרו של

איש מדע המדינה יוסף לניר ' הקיבוץ כמערכת
מדינית '

הקדמתו של מנחם רוזנר  ,סוציולוג ,

.

1י

The Sociology of the

'  -והפרק ' מחקר החינוך הקיבוצי :
בעיות וסיכויים ' שכתב צבי לביא  ,ממנווטי

החוקר הקנדי ג ' ק קוורטר
את

) , ( Quarter

הקיבוץ במשך תקופות ממושכות
Research

Laboratory :

' Limitations

%

as

~ . Relevance

and

:

' The

Kibbutz

לשלוש

סקירה חלקית

סקירות אלה ניתן לצרף שתי סקירות  -זוטא של

הכוללת דוגמאות מרכזיות במחקר החברתי של

המחקר ההיסטורי של הקיבוץ בעמודי הקדמה

המחקר של החינוך

1

מ ' רוזני  ' ,המחקר החברתי של הקיבוץ '  ,ש ' שור
( עורך ) ,

, 1979
].

הקיבוץ

עמ '

. 18 - 7

במחקר :

וראה

:

ביבליוגרפיה ,

' Social

4 .א

New Brunswick -London

צ ' לביא  ' ,מחקר החינוך הקיבוצי  :בעיות וסיכויים ' ,
עיונים בחינוך עכשווי  ,חיפה

4

חיפה

Rosner ,

 , 1991עמ '

ד. 177 - ] 5

8

as

 . 67 - 75קק Studies 5 / 1 ) 1984 ( ,

 . ( , The sociology ofסט ) Krausz

 . 7 - 22קק 1983 ,

3

Situation for crpss -Cultural Research ' ,

Research , Change and the Kibbutz ' ,

Kibbutz ,

2

הקיבוצי .

2

א ' לויתן  ' ,החברה הקיבוצית

וכגרסה

עברית

כשותף

במחקרים ' בין  -תרבותיים '  ,הקיבוץ ,

(  , ) 1985עמ '
5

;

Research

. ] 28 - 116

8

Limitations ' ,

5 . ( ,טט )

Paz

:

11

Kibbutz 85

Quarter , ' The

4חRelevance 8

1.

1

Oved

.נ

Laboratory :

,

 .ץ  . Gorni ,ו

י ' לניר  ,הקיבוץ כמערכת מדינית  ,אפעל  , 1990עם ,

Internalional Perspec -

. 26 - 15

Communal
tive
ג Lfe :
 . 302 - 316קק 1987 ,
Efal -New Brunswick

Note : -The Kibbutz

~ 17 . Leviatan ,

"
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ו

חצר דגניה

( 4ו9ו

ספורים אך ממצים בעבודותהדוקטור של ברוך

המחקר החברתי והחינוכי של הקיבוץ וחסר

שעניינן היבטים מוגדרים

בהן העדכון לשנות השמונים ולראשית שנות

הארצי .

התשעים  8 ,ואין כלל בנמצא סקירה מקיפה על

כנרי6

ודוד זית ,

7

בתולדות הקיבוץ המאוחד והקיבוץ

מכלל הן נלמד לאו  -מעטות הן הסקירות על

6

ההגשמה  ,השליחות

 1988והוא מהווה סדרה מחודשת של כתבי  -העת

והדימוי העצמי של הקיבוץ המאוחד  ,אפעל , 1989

ו ' מאסף ' שקדמו לו )  .בנוסף נבדקו כל

ב ' כנרי  ,לשאת את עמם

:

דוקטור ) .

ד ' זית  ' ,מקיבוץ למפלגה  :השומר הצעיר והקיבוץ

פרסומי המכון לחקר החינוך הקיבוצי ב ' אורנים '

עבודת דוקטור  ,אוניבר -

ושמונה  -עשר ביטאוניו  ' ,ידיעות המכון '  ,שראו אור

15 - 11

המאוחד ,

( הספר הוא עיבוד של עבודת
, ' 1947 - 1936

סיטת תל  -אביב  ,תשמ " ו  ,עמ ' א  -יא  .וראה עכשיו

משנת

גם בספרי  :ד ' זית  ,חלוצים במבוך הפוליטי  ,ירוש -

 ' -מכפנים '

לים תשנ " ג  ,עמ '

.1

967נ .

גם הפרסומים התנועתיים במובהק
של

' הקיבוץ המאוחד ' ( ואחר כך

התק " ם )  ' ,ניב הקבוצה ' של ' איחוד הקבוצות והקי -

לצורך עדכון הסקירות עד ראשית שנות התשעים

נסרקו המקורות הבאים  :הרשימות הביבליוגרפיות

בוצים ' ו ' הדים ' של ' הקיבוץ הארצ " -

נבדקו ,

בסיוע מפתחותיהם שהוציא לאור ( כשנים תשל " א ,

המתעדכנות שבמאגר המידע של המכון לחקר

תשל " ה ,

הקיבוץ באוניברסיטת חיפה  -רובן ככולן התפ -

המשותף לאפעל  ' /יד טבנקין ' ולאוניברסיטת תל -

רסמו משנת

1973

בכתב  -העת המחקרי ' הקיבוץ '

;

כל שלושה  -עשר הגיליונות של כתב  -עת זה  ,היוצא

תשמ " ו )

מפעל הביבליוגרפיה הקיבוצית

ביטאוני
אביב  .בקטגוריה התנועתית כללנו גם את
' החינוך המשותף ' ( ' הקיבוץ הארצי ' ) ו ' איגרת לחי

לאור בחסות מכון הקיבוץ החיפאי  ,וכן שמונת

נוך ' ( תק " ם )  ,שמופתחו בחלקם על  -ידי ארכיון

לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה ' ,

לחקר תנועת העבודה

גבעת  -חביבה  .למרות מיעוט המחקר ההיסטורי ,,
החברתי והחינוכי שראה אור בעיתונות התנועתית
ניתן ללמוד ממנה על מגמותיו העיקריות  .תקצירי

והחברה הקיבוצית '  ,בהוצאת ' יד יערי '  ,המרכז

הכנסים של חוקרי הקיבוץ בארץ וחוקריהקומונות

( ביטאון אחרון זה ' מאוחד עם " הדים " ' משנת

מאמצע
והקיבוצים בארץ ובחוץ לארץ שנערכו
שנות השמונים שימשו במה מסכמת ומייצגת לעד

קובצי ' שורשים

( :2ש 1

' כדרך '

פרסומי מכוני המחקר הקיבוצים שנמנו לעיל וכן

עמ '
7

המחקר ההיסטורי של

הקיבוץ .

ספרו המסכם

:

בהוצאת ' יד טבנקין ' של התק " ם ( מתשל " ט )  ,ועש -

רים ותשעה מאספי ' יעד

:

לתיעוד וחקר של ' השומר הצעיר ' בגבעת  -חביבה

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

של ניר הוא היסטורי בראש ובראשונה  ,ועוסק
גם במכלול החברתי והחינוכי של
לרגל צאתו

עבודת מוסמך על הקיבוץ הגדול  ,הקבוצות

הקיבוץ .

והמושבים

(-

 -operaסם !ש

' Communitarian

נציין בקצרה את הכלול בסקירות

'  Palestineתו  . ( tlve Settlementsלאחר רקע

הקודמות  ,נשלימו ונעדכנו במחקר ההיסטורי ,

כללי על היישוב היהודי  ,התנועה הציונית

החברתי והחינוכי של הקיבוץ שעד ראשית

ותנועת העבודה בארץ  -ישראל  ,תיאר גבריאלי

שנות התשעים  -ונסקור את הספר לאור כל

בעבודתו כל אחת מצורות ההתיישבות  ,בלו -

ניתוח ספרו של ניר על הדומה בו לכל

ויית ' ניתוח סטטיסטי וכלכלי ' וכן פרק שעניינו

המחקרים שקדמו לו והשונה מהם יאפשר לנו

' מגמות ובעיות '  -כל זה בהסתמך על חומר

אלה .

לסכם את מאמרנו בהצגת פרמטרים לבחינת

אותנטי שפורסם בתנועה

מחקר הקיבוץ  ,זה שנכתב עד היום והמשכיו

1935

בעתיד .

שיבואו

הקיבוצית .

בשנת

הגיש יוסף וייס בברן עבודת דוקטור על

' הקבוצה '  ,שהיתה אף היא שילוב של נתונים
ממקורות

מחקר הקיבוץ עד ראשית
שנות התשעים

ראשוניים

ושל

סוציו -

ניתוח

אקונומי 9 .
מרטין בוכר התעניין מאוד בקבוצה ובקי -

דגניה  ,הקבוצה הראשונה  ,נוסדה בשנת

בוץ .

1910

בשנות מלחמת העולם השנייה כתב את

ובמחצית השנייה של שנות העשרים קמו

מאמרו הקלאסי על הקיבוץ כ ' ניסיון שלא

כתבי  -העת של התנועות

נכשל '  -לימים אחד מפרקי ' נתיבות באוטו-

הקיבוצית הכילו כבר בשנות השלושים פרקי

פיה '

יש הרואים גם בכך מהתחלות מחקר

עיון ופובליציסטיקה שנגעו לקיבוץ ואפילו

הקיבוץ  ,משום שגישתו של בובר שימשה

סקרים שנערכו בקיבוצים בודדים על תחומי

קבוצת סוציולוגים ירושלמים בשנות החמי -

רק מאמצע שנות השלושים

שים  ,ואחר כך השפיעה על אין  -ספור חיבורים

הקיבוציות .

התנועות

החיים השונים

;

הוחל בכתיבה מדעית שיטתית על הקיבוץ -

:

על הקיבוץ מזוויות ראייה

מאמצע

אך עד ראשית המדינה היתהזו כתיבה תיאורית

שנות

שונות .

הארבעים

0ן

נערך

המחקר

ותאורטית מאוד  ,שילוב של נתונים שהיו אז

השיטתי על הקיבוץ בעיקר על  -ידי חוקרים

בגדר חידוש עם ניתוח סוציו  -אקונומי ראשוני .

ובקיבוץ .

בשנת

1934

כון הסקירות

הגיש חיים גבריאלי באוקספורד

על מחקר הקיבוץ בעשור האחרון

:

מחוץ  -לארץ ששהו רק זמן קצר בארץ

ספרו של זיגפריד לנדסהוט

9

) ( Landshut

מחקר

נהוג לראות במחקרו של זיגפריד לנדסהוט משנת
( להלן  ,הערה  , ) 11את המחקר השיטתיהרא -

כנסי חוקרי הקיבוץ והרעיון השיתופי הראשון

1944

( אוניכרסיטת חיפה  -אורנים '  , ) 1986 ,השוי ( מדרשת

שון על הקיבוץ  ,אך מתברר כי זוהי טעות  .גבריאלי

רופין ,
; ) 1990

) 1989

והשלישי ( מכללת עמק הירדן  ,צמח ,

תרם בשנת

1982

עותק של עבודתו ל ' יד יצחק

בן  -צבי ' והוא שמור בספריית המכון  .וראה

הוועידות של International Communal

:

3.

 - Studies Associationבאפעל (  , ) 1985בניו

Weiss , ' Die " Kwuzah ' " , Ph . D . dissertation ,

ובאלתבתטאון

 . University ofעל חיבורו של

לנרק

) Lanark

, New

) , 991 , Elizabetheown

בשנת  , ] 990בכנס כין -

וייס למדתי לא מכבר מספרו של סטנלי מרון

שנערך באוניברסיטת חיפה וב ' אורנים '  ,הוצגו

 Market Society, Yadם ח ] 5 . Maron , Kibbutz
 . 53ק  Tabenkin , Ramat Efal 1993 ,על חיבורו

השונים  ,גם

של גבריאלי נודע לי לראשונה מפיו של הנרי ניר

לאומי בנושא
'(

"

]

988

])

1935

Bern

,

).

8 -ט ) ' Utopia : Imagination and 1

לצד עבודות רבות מתחומי הרוח

.

 -חודרת לשניהם על תרומות

היבטי מציאות קיבוציים וקומונליים  ,כחלק מהעי -

סוק המחקרי הבין  -לאומי בקיבוץ שגבר בעשור ,
האחרון

10

אלה .

מ ' ברבר  ,נתיבות באוטופיה  ,תל  -אביב תש " ז .

ו:

()

1

יובל דרור

סוציולוגי על הישוב הקיבוצי

בארץ  -ישראל ' י י

וספרו של הנריק פ ' אינפילד

) ( Infield

 ! Workם Operative Communities

בהרכבם
חיים

:

12

co-

דומים

הראשון תיאר בתחילתו ' שותפויות
הקומונות באמריקה הצפונית

דתיות ,

וניסיונות סוציאליסטיים ליצירת שותפויות -

חיים

חילוניות '  ,והשני פתח גם הוא בקבוצות

הוזירים ( שם

ובניסיונות קומונליים

קומונות )

והקרוב .

שונים מהעבר הרתוק

לנדסהוט דן

עסק בתיאור כללי של מערכת החיים

) ( Spiro

בקיבוץ כקהילה

במשפחה

[ ' . ) ] 1965

[  , ) ] 1972והתרכז גם

( 1956

ובמערכת

( ) 1954

אווה רוזנפלד

ן

החינוך

( 1958

בחנה

) ( Rosenfeld

שינויים בדפוסי הצריכה  ,בריבוד ובשוויון בקי -
בוץ ( 4 . ) 1957 , 1951י ר " ד שוורץ

) ( Schwartz

התמקד בהעדר חוק פורמלי בתוך הקיבוץ

ובסוגיית

( ) 1954

( . ) 1957

הדמוקרטיה

5י סטנלי ריימונד

הקיבוצית

) ) 1957 ( ( Diamond

ברקע הלאומי והחברתי להיווצרות הקבוצה ,

השווה את תרבות הקיבוץ לזו של העיירה

המבנה

הגלותית הקטנה  ,ה ' שטעטל '  ,שבהווייתה מרדו

ימרט

לגבי

הקיבוציות ,

התנועות

המשקי והחברתי  ' ,הרכב הגילים '  ' ,האישה

בקבוצה '  ,וכן ' הדור הצעיר '  .אינפילד הביא את
כל אלה בקיצור  ,כשההקשר הקומונלי הבין -

לאומי הוא העיקר

בחיבורו .

לנדסהוט ואינ -

פילד  ,שניהם סוציולוגים מחוץ לקיבוץ  ,לא
חרגו במחקריהם מעבר לניתוחים ולתיאורים
הראשוניים של קודמיהם בשנות
החברתי  -הכלכלי

המחקר

הקיבוץ

העמיק והתמסד בשנות החמישים בשתי קבו -
צות

נפרדות .

בעשור זה ערכו אנתרופולוגים

אמריקניים מחקרים בקיבוצים שונים בארץ

6ן

הסוציולוגיות המקובלות לגבי המשפחה  .לאור
שהמשפחה

העובדה

במובנה

הקלאסי אינה קיימת בקיבוץ

האוניוורסלי
רוזנפלד בדקה

;

את תאוריית הריבוד על  -פי החברה נטולת
המעמדות של הקיבוץ

;

ושוורץ ודיימונד השוו

לגליסטיות  -דמוקרטיות

תאוריות

השלושים .
של

מייסדי הקיבוץ .

ספיירו בחן את התאוריות

וקהילתיות

הקיבוץ .

דאז למקרה הספציפי של

לעומת אנתרופולוגים בודדים אלה  ,שחקרו
בטכניקות

של

קבוצתה

תצפית

של

משתתפת ,

יונינה

פרופ '

ניסתה

טלמון  -גרבר

וסיכמו את עבודתם במאמרים ובספרים לוע -

במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית

זיים שלא השפיעו כמעט על התנועה הקיבו -

בירושלים לערוך באמצעות שאלונים ניתוח

בודדים

הנחקרים .

צית .

המחקרים

בקיבוצים

התרכזו

ובבעיות תאורטיות ספציפיות שנבדקו ב ' מעב -
דה החברתית ' של

11

הקיבוץ .

ז ' לנדסהוט  ,הקבוצה

:

מלפורד ספיירו

מחקר סוציולוגי על הישוב

הקיבוצי בארץ  -ישראל  ,ירושלים
12

! (Jommunities 0

13

utopia ,

הדרישה למחקר קיבוצי שימושי באה על רקע

הפילוגים והעזיבות  ,אי  -הגידול והמשבר בכל

Kibbutz ' ,

. 1944

H . F . Infield , co -Operative

ח!

the
Case

Kibbutz:

Venture

; 1956 ; New York 1972

Spiro

44 .

Cambridge , Mass .

 Americanיidem , ' 18 the Family Universal ? ' ,

Anthropo/ogist
idem
;  . 839 - 846קק , 56 ) 1954 ( ,
, Children of the Kibbutz , New York

1 64

מדגמי ,

גם

ת]

the

' Institutional

Change

 . ! 10 - 136קק Social Prob[ems , 5 ) 1957 ( ,

W~ rk , London 1947

אן

מדעי

שנועד

לצרכי

1

Law

,

 .קק

; 471 - 491

idem ,

the

Factors

חן

' Social

Schwartz ,

R. D.

St
Development
dy
of Legal Control :
ofT- wo Israeli Settlements ' ,
) 1954 ( ,

Collectivism

 .קק ) 1957 ( ,

137 - 147
Shtetl ; The

5

and

63

' Democracy

Social Problems ,

and

' Kibblltz

,.

מח -וע0נ

K2
ibbur ' ,

Diamond ,

5.

1958 , 1965
14

8

ת]

Stratifaction

sociological
idem ,

' Social

Classless
1
. Rosenfeld ,

1 -99ך  .קע  ( ,ל) 195

Society' , American

; 766 - 774

 .קק

) 1951 ( ,

16

5

Social Prob /ems ,

Review ,

Idea ' ,

מב of

History

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

התנועות הקיבוציות לאחר מלחמת השחרור

הקיבוץ גם כשהמחקר המוזמן הסתיים

ועד ראשית שנות השישים  .למרותזאת התקיים

שראל ואחר כך רוזנר ועמיתיו עסקו בדור

המחקר רק בשנים  -עשר קיבוצים של ' איחוד

השניאי אמיתי עציוני9י ואריק כהן 20הרחיבו

הקבוצות והקיבוצים '  ,מטעם ועדת החברה של

במבנה הארגוני  ,יוחנן פרס פיתח את מחקר

משה

:

תנועה זו ( כיום כלולים קיבוצים אלה  ,יחד עם

האספה הכללית ככלי של דמוקרטיה ישירה י2

יישובי ' הקיבוץ המאוחד '  ,ב ' תנועה הקיבוצית

ועוד .

המאוחדת ' -

התק " ם ) .

המחקר של קבוצת הסוציולוגים הירושל -

טלמון  -גרבר היתה סוציולוגית מאסכולת

מית זכה לפרסום אקדמי בארץ ובחוץ  -לארץ ,

ממשיכה

אך הוא לא יושם לפתרון בעיות התנועה הקי -

מובהקת של בובר בהגותו שב ' נתיבות באוטו -

בלבד .

ההיסטוריה

תלמידה

החברתית ,

בוצית  ,ומה גם שעסק בתנועה אחת

פיה '  .הקיבוץ נתפס במחקר זה כחברה אוטו -

בשנות

פיסטית מהפכנית הפתוחה לחברה שסביבה ,

' הקיבוץ הארצי ' של תנועת ' השומר הצעיר ' ,

ועוברת את שלב ה ' רוטיניזציה של הכריזמה '

ואחדים מקיבוצי ' הקיבוץ המאוחד ' נחקרו אף

הבראשיתית על  -פי דגם המנהיגות של מקס

הם כחלק ממדגם כללי .

הקיבוץ חולק על  -פי טיפולוגיה מבנית

לחקר

ובר .

( ' מוסדות ' כמשפחה וכחינוך ) וערכית ( על  -פי

יישום

עקרונותיו ) .

משנת

השישים

ב ' אורנים '

הצטרפו

המכון

לנחקרים

23

בשנת

22

נוסד

1964

החינוך

המשותף מראשיתו לכל התנועות

קיבוצי

הקיבוצי ,

הקיבוציות .

נבחנו לשיטת

באמצע שנות השישים יסדו ' הקיבוץ הארצי '

הסוציולוגים הירושלמים היבטים שונים של

וה ' איחוד ' שני מכוני מחקר סוציולוגי ; האחד

המשפחה .

1954

כדפוסי נישואין ,

מספר הילדים

והסדרי הלינה  ,ותמורות ערכיות כגון תפיסת
ה ' הסתפקות

במועט ' .

הספר

' יחיד

המסכם

התרכז בתמורות במעמד החבירות בקיבוץ ,

24

והאחר  -בהשלככם המעבר ללינה משפח -

תית .

בשנת

25

1969

החלו שני המכונים לשתף

והברה בקיבוץ ' ראה אור רק כעבור כחמש -

פעולה עם המרכז לחקר ההתיישבות הכפרית

וכלל גם פרקים על בחירת

בין

עשרה שנה 7 ,י

מקצוע בידי בני הקיבוץ  ,בעיות

ברחובות ב ' מחקר הדור השני בקיבוץ

:

השוויון ,

המשכיות לתמורה '  .רוזנר  ,תלמידה של טלמון -

הלוקת עבודה בין המינים  ,הזדקנות ועוד  .חלק

גרבר  ,ריכז את המחקר ופרסמו עם עמיתיו רק

מחברי הצוותהמשיכווביססו את מחקריהם על

17

י ' טלמון  -גרבר  ,יחיד וחברה בקיבתן  ,ירושלים

בשנת

21

תש " ל .
18

מ ' שראל  ' ,שמרנות וחידוש בדורהשניבקיבוצים ' ,
 ; 123 - 99מ '

רוזנר ,

הקיבתן בין המשך לתמורה  ,תל  -אביב

"

'The Organizational Structure

23

.ג

of California , Berkeley 1958
20

(1

,.

Zollschan

G . K.

Kibbutz' ,

א ' כהן  ,מחקר על תחום העבודה
;

דו " ח סיכום  ,ירושלים

"

11ש5

Study

Comparative

of Collective

ג

Cohen ,

.ע

Political Institutions

 Israel, Jerusalem 1968חן ments

.ע

of the

of the

24

Cohen , 'The Structural Transformation

ראה למשל

:

. 105 - 76

. 1964

:

. 1978

Etzioni ,

22

ofthe Kibbutz' , P : D . dissertation , Universi -

ל

י ' פרס  ' ,האספה הכללית בקבוצה '  ,אבניים  ,ג

בקיבוצי ' השומר הצעיר '

בן -

דוד  ,א ' אבנת  ,נ ' כהן וא ' לויתן  ,הדור השני

וש

26

( תשכ " ג )  ,עמ '

מגמות  ,א (  , ) ] 961עמ '

19

. 1978

המחקר הניב ספרים נוספים ,

מ ' רוזנר  ,סיכומי המחקר על החבירה בקיבוץ ,

גבעת  -חביבה
25

"

. 1966

שפר  ,השתקפות שיטות הלנת הילדים כמבנה

ביבא -

החברתי של הקיבוץ  :מחקר משווה  ,תל אביב

 , social Change , New Yorkן65 .ט) Hirsch

תשכ "ז .

 . 703 - 742קק 1976 ,
26

רוזנר ואחרים ( לעיל  ,הערה

. ) 18

-

ושש 1

יובל דרור

והקדימו

שהרחיבו

בתוכו .

פרקים

27

שורת

מחקרי המשך נערכו על הדור השני בקיבוץ

( למשל על עזיבת בני הקיבוץ  , ) 28ושלושת
המכונים השותפים חברו גם למחקר על הישא -

הנח " ל .

רות גרעיני
מראשית
' הקיבוץ

וה ' איחוד ' ,

הארצי '

ובשיתוף

עם

את המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה ,
מכון זה פעל למן הקמתו בזיקה למכון לחקר

ב' אורנים ' .

מאז לימדו רבים

מהחוקרים במכונים אלה ' לימודי קיבוץ ' בחוג
לסוציולוגיה של אוניברסיטת חיפה ובחטיבה

האקדמית של האוניברסיטה ב ' אורנים '  .במק -

ביל נמשך המחקר ההיסטורי במרכז של ' הקי -
בוץ הארצי ' בגבעת  -חביבה ובזה של ' הקיבוץ
המאוחד ' באפעל ( משנת

המאוחדת ' ) .

הקיבוצית

1979

של ' התנועה

לאחר מותו של יצחק

ושל מאיר יערי בשנת

1971

הוקמו על  -שמם

1987

מכון המחקר ' יד טבנקין '

באפעל ו ' יד יערי ' בגבעת  -חביבה  -מוסדות
אלה מעמיקים מאז את המחקר ההיסטורי של
הקיבוץ  ,של תנועות הנוער שלו ושל מפלגות
הפועלים

שאליהן היה ועודנו

קשור .

מסוף

שנות השמונים החל ' יד טבנקין '  -ולאחרונה

גם ' יד יערי '  -במחקר עכשווי  .כולל עיסוק
במתודות חברתיות

וכלכליות ובתחומי החינוך .

מכוני מחקר אלה מוציאים ביטאונים שנסרקו
לצורך סקירה זו

;

כל ההתפתחויות הקיבוציות והמחקריות של
שנות השבעים והשמונים חלו תוך התקרבות

29

התאחדו מכוני

התנועה השלישית  ' ,הקיבוץ המאוחד '  ,הקימו

טבנקין בשנת

קדשו לחקר הקיבוץ בפרט והקומונות

גוברת והולכת בין המוסדות התנועתיים השו -

שנות השבעים

החינוך הקיבוצי

הארציים וארבעת הכנסים הבין  -לאומיים שהו -

בכלל .

הם שיתפו פעולה מאמצע

נים  ,הדבר בא לביטוי בתחומי מחקר קרובים
ואף משותפים ורק במעט פרויקטים

מוגדרים .

נציין כאן שתי קבוצות מעורבות של חוקרים
ובעיקר אנשי מעשה
בשנת

, 1985

חינוכי :

האחת עסקה ,

בבעיות החינוך המשותף בכלל

( ב ' יד טבנקין ' בריכוזו של ד " ר חזי דר ) ,

30

והאחרת בחנה עד לאחרונה את עתיד המוסד
החינוכי

' הקיבוץ

של

ב ' יד

הארצי '

יערי '

שבגבעת  -חביבה  ,בריכוזו של פרופ ' צבי לם ) 1 .י
אחרון  ,חשוב ומתהווה הוא מחקר ' הקיבוץ
במפנה

המאה

:

משבר ,

המשכיות '

שינוי ,

שמרכז הפרופ ' אליעזר בן  -רפאל ב ' יד טבנקין '
באפעל מסוף

של

שנת . 1990

מחקרים מקיפים

פרויקט זה נערך בדרך
של תחומים או של

תהליכי שינויים  ,לצד ' חקרי מקרה ' בבעיות
מוגדרות מתחומי הכלכלה  ,הארגון  ,החברה
והתרבות של

הקיבוץ .

עד כה ראו אור מספר

מחברות מחקר ודו " חות ביניים מפירות מפעל

זה 2 .י
עד כאן ' חתך האורך ' של התהוות מחקר
הקיבוץ  ,על ראשוני חוקריו  ,מוסדותיו וכתבי -
העת שלהם  .ב ' חתך הרוחב ' נחשפת שורה של
תחומים ונושאים המופיעים בביטאונים  ,בפר -

סומים ובכנסים

השונים .

שנות השמונים בהכנתם של שלושת הכנסים

27

נ'

כהן  ,הקיבוץ בעיני מייסדיו וממשיכיו  ,רחובות

; 1974

י ' בן  -דוד  ,עבודה והשכלה בקיבוץ  ,רחובות

. 1975
28

;) ן) 1

ראה

למשל  :א ' לויתן  ,גורמי הזיקה של בני הקיבוץ

לקיבוציהם
; 1975

והסיכות

לעזיבתם ,

הנ " ל  ,א ' אורחן  ,וא ' אבנת  ,גורמי הצלחה

בקליטת בנים בקיבוץ  ,חיפה
29

גבעת  -חביבה

. 1978

ד ' עתיד  ,א ' כהנוב " ן וש ' ליפשיץ  ,קליטת גרעיני
נח " ל בהתיישבות  ,רחובות

. 1975

החינוך המשותף

:

מצב  ,מגמות ( סמינר

אורנים  ,אפעל ויגור
ראה למשל

:

רעיוני ) ,

תשנ " ג .

' מבעיות חינוכנו '  ,החינוך המשותף ,

 ( 147מרץ  , ) 1993עמ ' . 33 - 4
למשל

:

הקיבוץ

במפנה המאה

:

משבר  ,שינוי ,

המשכיות  ,דיוני צוות החשיבה  ,אפעל ( שלוש פגי -
שות ראשונות  ,אוקטובר  , 1991פגישות

מאי

. ) 1992

, 6 ,5 ,4

קבוצת פועלים
במרחביה

( ) 1912

ספונטנית  -ראשונית ל ' קהילה ' ואחר כך ל ' הת -

המחקר החברתי של הקיבוץ
המחקר החברתי של הקיבוץ משתמש בעיקר

בקבוצה

דילמות ותהליכים אלה בלטו במחקר התי -

מכוני

עוש  ,בעיקר בשנות השישים והשבעים  .רוזנר

בכלים

סוציולוגיים ,

המחקר הקיבוציים  ,ועד למכון לחקר הקיבוץ

בחן את הסוגיה המרכזית של ניגוד לכאורה בין

של

הירושלמית

מאז

תחילתו

אגדות ' ממוסדת ומסועפת גילים

ומוסדות .

33

טלמון  -גרבר ,

דרך

מחקר זה הסתמך מרא -

ערכי השיתוף והשוויון לבין הקדמה הטכנולו -

שיתו על הקלאסיקה הסוציולוגית של ובר ,

וממשיכיו בדקו את הקשר בין גורמים

באוניברסיטת

חיפה .

טונים ושמנלנבך

;

נבחנה בו הדילמה היסודית

גית ,

34

חברתיים לתוצאות כלכליות ,

35

בין האידאולו -

שבין קדמה לקהילתיות ( אריק כהן ורוזנר בעק -

גיה של ' הקיבוץ הארצי ' למאפייני התעשייה

שקדמה דורשת

וכן סוגיות כגון עבודת נשים  ,אקדמאים

בות טלמון  -גרבר )  ,בהנחה

שלה

36

רציונליזציה  ,ארגון והייררכיה ניהולית ואילו

ושכירים  ,רוטציה וניהול עצמי  ,פריון והקצאה

קהילתיות פירושה חברותא ספונטנית  ,ראשו -

ועוד  .הממד ההשוואתי בולט במחקרי תחום זה

מרבית הסוציולוגים בקרב

 -בין ענפי התעשייה לחקלאות  ,בין המפעל

חוקרי הקיבוץ מסתמכים על המעבר מ ' עדה '

לזה שבאזור  ,בין ישראל לארצות

ניח

33

ודמוקרטית .

ראה

למשל ניתוח מסכם של פרדיגמות המחקר

בקיבוץ

35

הסוציולוגי של הקיבוץ בספרו של לניר ( לעיל ,
הערה
34

 , ) 3עמ '

צית ' ,

ירושלים

שנה ) .

1975

תוצאות

. 26 - 15

חביבה

מ ' רוזנר  ' ,היררכיה ודמוקרטיה בתעשיה הקיבו -

עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

א ' לויתן וד ' עדן  ,השפעתם של גורמים אנושיים על

העברית ,

( פורסם גם בגבעת  -חביבה באותה

36

א'

כלכליות

בתעשיה

הקיבוצית  ,גבעת -

. 1975

לויתן ,

16( 7

' השפעתם של גורמים אנושיים על תוצ -

ארת כלכליות במפעלי תעשיה קיבוציים '  ,מגמות
כב (  , ) 1975עמ '

. 118 - 107

יובל דרור

שונים .

אחרות בעלות משטרים

' הקיבוץ '

לתיעוש .

הכללית המשיכו את מחקרו ה ' קלאסי ' של פרס

גיליון

הוקדש כולו

( ) 1976 - 1975

של

קרטיה הישירה בקיבוץ ; מחקריהם על האספה

2

בכנס הישראלי השני של חוקרי הקיבוץ  ,בשנת
, 1989

היו מושבים מיוחדים על ' מנהלים  ,רוט -

בנדון .

ן4

את

הסוציולוגיה

של מדע

זוויות המחקר

ציה ומינויים '  ' ,התפקיד הניהולי '  ' ,המפעלים

המדינה  -למשל בעסקו ב ' קיבוץ כמערכת

האזוריים '  ' ,ניתוק המפעל מהקיבוץ '  ' ,מדיניות

מדינית ' וב ' דמוקרטיה רב  -מבנית בקבלת החל -

תעשייתית '

ועוד .

טות ' .

37

סוגיית הצריכה ושביעות הרצון של חברי

ספרם הבסיסי של דניאל כץ ונפתלי

42

גולומב ' הקיבוץ

כמערכת חברתית פתוחה '

הקיבוץ ממנה היא חלק מתחום השוויון והג -

התקשר אף הוא לגישה המערכתית בחקר הקי -

שמתו  ,ותחום זה קשור גם לשאלת הריבוד

בוץ  ,וחידש בשיתוף שנרקם בו בין חוקר

והדמוקרטיה  .סוגיה זו העסיקה את האנתרופו -

אמריקני לחוקר

מהקיבוץ .

43

לוגים הזרים ואת קבוצתה הירושלמית של

המחקר החברתי של הקיבוץ התחדש ונפרט

והיא חוזרת

במשך השנים לתחומי משנה נוספים  ,כגון

מזווית

הזקנה ( גליון

טלמון  -גרבר בשנות

ונדונה

בעבודות

החמישים .
שונות

38

הבוחנות

העבודה הקבוצתית ושיטותיה ,

44

לה ) ,

של ' הקיבוץ ' הוקדש

היבטים

מבנית  -ניהולית את השוויון מול הריבוד ושי -

) 1980 / 1 ( 8

נויים הכרוכים בהכנסת דפוסי צריכה ופנאי

משפטיים של הקיבוץ וכן כל הקשור ביחס בין

חדשים ( בעיקר אצל שמעון שור . ) 39בן  -רפאל ,

הקיבוץ

המתמקד בסוגיה משנות השבעים ומתווכח עם

רים שהשוו בין קומונות דתיות בארצות  -הברית

שור ,

מניח

בקיבוץ

שיש

המתבטא

ריבוד

במעמדו של הפרט בקיבוץ ובתגמולים הלא -

חומריים

המתלווים

לכך .

40

רוזנר אף הוא

לקיבוץ .

לסביבתו .

45

בסוגיה זו יש לציין מחק -

כבר מראשית מחקר הקיבוץ בשנות

החמישים ניסו רבים להקיש מהקיבוץ לחברה

המודרנית .

46

אורי לויתן  ,אברהם פווין ואחרים

התווכח בסוגיה זו עם בן  -רפאל  ,ויחד עם שור

במכון לחקר הקיבוץ בדקו בסדרת עבודות את

ונני כהן הבליט את השוויון והשיתוף שבדמו -

יחס החברה הישראלית לקיבוץ  -לפני

כנס חוקרי הקיבצן

( לעיל  ,הערה

1989

טלמון  -גרבר ( לעיל  ,הערה

קרסיה והקיבוץ  ,תל  -אביב

.)8

. ) 17

42

ש ' שור  ,היש ריבוד בקיבוץ  ,תל  -אביב

; 1973

במכון לחקר הקיבצן  ,אוניברסיטת חיפה
א ' בן  -רפאל  ' ,האוטופיה

היבטים

. ) 1983

והקונפליקטים שלה

43

מגמות  ,כ (  , ) 1974עמ '

44

הריבוד בקיבוץ

:

45

תל  -אביב
41

תשמ " ו .

פרס ( לעיל  ,הערה

מ ' רוזנר ונ ' כהן  ' ,דמוקר -

; 116 - 85

ש ' שור  ,מ ' רוזנר ונ ' כהן  ' ,האסיפה

הכללית בקיבוץ
( תשמ " ו )  ,עמ '

; 204 - 177

נ ' כהן ומ ' רוזנר  ,הדמו -

והקיבוץ ' ,

הקיבוץ ,

; 130 - 115

Bennett ,

.

הנ " ל  ,קהילה

; 1986

. 1986

' World

,

( , ) 1979 - 1978

7-6

 .יי

Colony :

.נ

the

Outside

the

'Society and

מ

~

)

ש

Barkin

and

and

46

עמ '
]( .

' Kibbutz

Economics

Comparative Studies

 . 456 - 4% 3ע 9יו1ו14 ) 19

נקודת מבט אחרת '  ,שם  ,ה

-

א ' ניב  ' ,שיורו של חידוש חברתי  :אירוע הקומונה

Collective

טיה ישירה בקיבוץ '  ,שורשים  ,ב ( תש " ם )  ,עמ '

:

;

א ' בית  -אור  ,קבוצה  ,קהילה  ,קיבוץ

ודפוס החפיפה החלקית  ,שער  -הנגב

רפאל  ,קידמה כנגד שיוויון  :ריבוד ושינוי בקיבוץ ,
: ) 21

:

. 1971

ד ' בר  -און וא ' ניב  ,דילמת הגודל של

והתביעה לקטנות  ,שער  -הנגב

הערות למאמרו של אליעזר בן -

רפאל '  ,שם  ,כב (  , ) 1975עמ '

ראה למשל
1988

שור  ' ,לבעיית

; 132 - 127

( תשנ " ב ) ,

עמ '

. 223 - 199

כמערכת חברתית

הקיבתן מנקודת מבט של למידה מערכתית  ,אפעל

:

א ' בן -

נ'

. 1988

הנ " ל  ' ,דמוקרטיה  ,הנהגה

גולומב וד ' כץ  ,הקיבתן

פתוחה  ,תל  -אביב

תאורטיים של הליכי ריבוד בקיבוץ ' ,
 ; 224 - 211ש '

לניר ( לעיל  ,הערה

; )3

ותקשורת '  ,שורשים  ,ז

הנ " ל ,

' בעיית השיוויון בתנועה הקיבוצית '  ,עבודת דוק -
טור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ( 1982ראה אור גם

ש1 5

לניר צירף לחקר המנהל הקיבוצי בכלי

ראה לעיל  ,הערות , 13 , 5 , 4

, ; 5 , 14

. 16

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

ואחריו ובמגזרים

ככולו להתפתחות הגישה להשכלה הגבוהה

השונים בחברה הישראלית  ,כולל באזורי הפי -

בקיבוץ  ,לביטוייה הכלכליים והחינוכיים בקרב

ה ' מהפך ' הפוליטי של

1977

תוח הסמוכים לריכוזים

קיבוציים .

הצעירים ולמעמדם המתהווה של אקדמאים

47

תחום משיק שהתפתח ליד המחקר החברתי

הוא חקר התרבות  ,הנוף וסיפורי המקום הקי -

בוציים .

חגי הקיבוץ והגדותיו  ,הארכיטקטורה

עובדי

חוץ

המשפחה

חיזוק

בקיבוץ .

נבחן

בקיבוץ

מעמדה
אצל

כבר

וטלמון  -גרבר בשנות החמישים ,

ואחר כך ,

50

הקיבוצית הייחודית בבתים ובגניהנויוהמיתוס

בהתמקדם

והסיפור הקיבוצי מופיעים במחקר הקיבוץ

השבעים

בשנות

ובעיקר

ובראשית שנות התשעים

' הקיבוץ '

בשנות
;

48

הוקדש

( ) 1990

גיליון
כולו

13

של

לספרות

העוסקת בקיבוץ  .הקיבוץ והיהדות נבחנים גם

בהסדרי

ספיירו

שהחליפה בהדרגה את הלינה המשותפת  .עסקו

השמונים

הלינה

של

המשפחתית

השישים .

בכך גרסון  ,שפר ואחרים בשנות

ספרם של ליונל טייגר ויוסף שפר תו

ן5

' Women

'  the Kibbutzעררר דיון נוקב על ( אי -
השוויון בין המינים ;

)

החוקרים שנטו לייחסו

הם באותן שנים  ,ואף להם הוקדש גיליון מיוחד

לסיבות ביולוגיות והחולקים עליהם כתבו יחד

תפיסות היהדות

של ' הקיבוץ ' שהוק -

של ' הקיבוץ '

[ ; ) ] 1988

( 12

והקיבוץ והחפיפה ביניהן נדונות שם במאמרו
של אלכסנדרברזל ( ובכל כתביו

את מרביתו של גיליון

( . ) 1977

דש לנושא

4-3

בעייתה של האישה בקיבוץ

הפילוסופיים ) ;

שלא הגשימה את שיוויונה המצופה חוזרת

אריה פישמן דן ביהדות הייחודית ל ' קיבוץ

שוב ושוב בעבודות של אורי לויתן  ,גילה אדר ,

עבודותיהם של דוד מיטלברג ולילך

חנה לואיס ואחרים במכון לחקר הקיבוץ בחי -

הדתי '

;

לב  -ארי משוות בין מתנדבים יהודים למתנדבים

טבנקין ' .

פה וב ' יד

52

לא  -יהודים השוהים בקיבוץ  ,וכן הם עוסקים

את הדיון במחקר החברתי נחתום בהארה

במסרים הערכיים של האולפנים הקיבוציים

בלבד לגבי תחום החינוך  ,שכן מחקר החינוך

הקיבוץ .

וב ' יורדים ' בני

הקיבוצי הוא נושא החורג ממסגרת סקירה

49

בין התחום החברתי לחינוכי מצויים ענייני
ההשכלה ,

גיליון

47

המשפחה

של ' הקיבוץ '

5

ראה למשל

צבי לביא  ,מנהלו של ' המכון לחקר החינוך

המינים .

הקיבוצי ' באורנים במשך שנים רבות  ,סיכם את

הוקדש רובו

בסקירתו

והשוויון בין
( ) 1977

ה ' בעיות והסיכויים ' שבמחקר זה

א ' לויתן  ' ,עמדות הציבור היהודי

:

ומודרניזציה '  ,שם  ,עמ '

חיים בקיבוץ '  ,מגמות  ,כו (  , ) 1980עמ '  . 236 - 232א '

עמ '

 16 - 98נ .

פווין  ,א ' רוזנקיאר  ,פעילות חברתית של חברי

50

צ ' בן  -חורין ,

51

מ ' גרסון  ,המטפלת בגיל הרך  ,אורנים

; 1981

( לעיל  ,הערה

חיפה

 ; 1983א '

פווין  ,קיבצן ועיר פיתוח  :קואופר -

חיפה ,

ס ' ביז ' אוי  ,שילוב  ,שיתוף או ניכור

; 1983

. 1988

אזורי ? אפעל

ראה כנסי חוקרי הקיבוץ ( לעיל  ,הערה

; )8

רביעי  :מראות באספקלריה הספרותית '  ,שורשים  ,ז
( תשנ " ב )  ,עמ '

ראה לדוגמה

בוץ ,

12

:

52

the

1ון

למשל

Women

Shepher ,

:

. 332 - 277

( , ) 1988

7.

"

ש

Tiger

.

1 .

בקיבוץ במעורבות ובמשולבות בקיבוץ והפנמת

א ' ברזל  ' ,היהדות והקיבוץ '  ,הקי -

עמ '

15

( . ) 1984

א ' לויתן  ,הבדלים בין חברים וחברות

עקרונותיו  ,חיפה

 ; 25 - 13א '

מחקרים ) ' ,

ידיעות

 . Kibbutz, New York -Londonראה גם

בקיבוץ  ,אפעל וחיפה

פישמן  ' ,יהדות

 ; 1971שפר

ראה גם  ' :לינה משותפת  -לינה

המכון לחקר החינוך הקיבוצי ,

1975

' שער

. ) 25

. ) 13

משפחתית ( תקצירי וסיכומי

טיב שכונתי בבית  -שאן וקשריו עם קיבוץ שכן ,

49

ד ' מיטלברג  ' ,צעי -

ספיירו ( לעיל  ,הערה

קיבוצים ועיירות  -פיתוח ( מפטרנאליזם לשותפות ) ,

48

; 45 - 26

;

רים יהודים ולא  -יהודים מהמערב בקיבוץ '  ,שם ,

בארץ כלפי התנועה הקיבוצית וכלפי אפשרות

קיבוץ בעיירות פיתוח  ,חיפה

זו .

; 1983

ג ' אדר וח ' לואיס  ,חבירות

. 1988

קלע) 1

יובל דרור

הוא שואל ' מדוע מחקרים כה רבים הנוגעים

בית  -הספר ( מידת היותו בית  -ספר מקיף ) שבהם

לחינוך בקיברן ולאישיותם של ילדי קיבוץ ,

נטלו בין היתר חלק עדנה שוהם  ,חזי דר ויובל

מניבים מימצאים כה שונים  ,ולעיתים אף מנוג -

מחקריו ההיסטוריים של ראובן פורת

תשובותיו הן שמחקרי הסוציאליזציה

תרמו רבות לתולדותיו של תחום החינוך הקי -

הקיבוצית הם בדרך כלל חד  -כיווניים ומצומצ -

שימוש בספרו הנדון .

דים ? ' .
מים

בוצי ,

57

וגם ניר עשה בהם

 -הם אינם בודקים את תרומת הילד

עצמו

לתהליך

חינוכו

הם אקולוגיים

ואין

מחקר ההיסטוריה של הקיבוץ

לכלל

במחקר ההיסטוריה של הקיבוץ בולט הפער בין

הסביבה החינוכית  .לביא מציין עוד כי מרבית

ריבוי עבודות התיעוד לבין מיעוט המחקרים

בגישתם ,

הם

קרי

מתייחסים

אינם

המחקרים מסתפקים בחינוך בשנות הלימודים

והביקורתיים .

המדעיים השיטתיים

תמונה זו

העלומים

עולה מעיון במפתחות של כתבי  -העת הפובלי -

שלאחר מכן (  , ) 30 - 18וכן הוא קובל על חסרונו

ציסטיים המובהקים  ' -מבפנים ' של ' הקיבוץ

של מחקר בין  -דיסציפלינרי ובין  -צוותי ( חברי

המאוחד '  ' ,הדים ' של ' הקיבוץ הארצי ' ( וממשי -

בבית  -הספר

קיבוץ

ומתעלמים

ושאינם )

מגילאי

של החינוך

הקיבוצי .

כיו ' בדרך '  ' ,מאסף ' ו ' יעד ' ) ו ' ניב הקבוצה ' של

53

נזכיר כאן בקצרה שלוש קבוצות עיקריות
של מחקרים

בתחום החינוך  ,הבולטות גם

בחוברות ' ידיעות המכון לחקר החינוך הקי -

' חבר הקבוצות '  ' /איחוד הקבוצות והקיבוצים '
אלה

כוללים

בגיליונותיהם

( בעיקר משנות השבעים

;

תיעוד היסטורי

ואילך )

של פרשיות

בוצי '  :א  .מחקרי המתבגרים בני הקיבוץ  ,איש -

עבר הנוגעות בדרך כלל לתנועות המסוימות

יותם  ,ערכיהם ורגשותיהם ( מחקרים אלה נערכו

ומעט מאוד ניתוח היסטורי  .באף אחד מהם אין

בין השאר בקשר לשאלת שיטת ההלנה -

תמונה כוללת  ,תופעה המאפיינת גם את המחק -

שערכו

רים הנקודתיים הרבים המצויים בכתב  -העת

מיכאל נתן  ,עליזה שנבל  ,עמוס טל  ,ארזה

' שורשים ' ואת המעטים יותר שבגיליונות ' הקי -

משותפת

או

משפחתית )

מהם

-

ומהם

בוץ '  -שניהם ביטאוני מחקר במהותם  .בשני

שערכו חוקרי חוץ כמלפורד ספיירו  ,אלברט

אלה ,

והבין -

רבין  ,אורי ברונפנברנר  ,ג ' ק קוורטר וברונו

לאומיים  ,הציגו המתעדים והחוקרים המובה -

ב  .מחקרי הגיל

קים של הזרמים הקיבוציים ו  /או של תנועות

אברהמי ,

ליברמן

יעקב

בטלהיים על ' ילדי

ועמיתיהם ,

החלום ' .

54

הרך  ,המטפלת  ,הקבוצה החינוכית ושיטות

כבכנסי

המחקר

הנוער שלהם פרקים

הישראלים

מספריהם .

פרקי מופת

הלינה שערכו בין היתר גדעון לוין ואורה

אלה נגעו כולם לעשייה החלוצית  ,להתפת -

ג  .מחקרי

חויות המסגרתיות  -התנועתיות  ,או לאידאולו -

הלימודים ותכניותיהם  ,בחינות הבגרות וגודל

אליה .

אביעזר  ,מנחם גרסון ולוטה

לביא ( לעיל  ,הערה
ראה

 , ) 2עמ '

רמות .

55

גיה ולמחלוקות הפוליטיות הקשורות

שלפני בית  -הספר '  ,ידיעות המכון לחקר החינוך

. 160

הקיבוצי  , ) 1983 ( 14 ,וראה גם לעיל  ,הערה

' גיל הנעורים בקיבוץ ( תקצירי מחקרים ) ' ,

:

ידיעות

1 70

דרור

; 56

המכון

לחקר

החינוך

הקיבוצי ,

16

56

בעיני זרים  ,תל  -אביב  ' ; 1984קטעים מתוך מאמרי
ביקורת על " ילדי החלום " מאת ברונו בטלהיים ' ,

57

( ) 1987 - 1986

ד ' ורדי ( עורך )  ,החינוך המשותף

ידיעות המכון לחקר החינוך הקיבוצי ,
ראה

:

4

( . ) 1970

' תקצירי מחקרים על החינוך הקיבוצי בגילים

ראה

11

. 51

למשל ידיעות המכון לחקר החינוך הקיבוצי ,
( ; ) 1980

12

(  , ) 1987 - 1986עמ '

( ; ) 1981

13

( ; ) 1982

16

. 103 - 88

ר ' פורת  ,החינוך בקבוצות ובקיבוצים עליה שניה -
רביעית  ,תל  -אביב תשל " ז ; הנ " ל  ,היחיד והיתד -

תולדות בית  -הספר הקיבוצי  ,תל  -אביב

. 1987

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

חוקרים מעטים בלבד הציגו תמונה מקיפה ,

רב  -תחומית .

רב  -תנועתית או

מגמת הצמצום

לות בזמן ובמקום בחיי תנועה

את מחקריהם של זיתי

זו ' .

כנרי מונה

ואלקנה מרגלית ,

62

בהיקף המחקר באה לביטוי למשל בדבריהם

העוסקים ב ' שומר הצעיר ' וגם ב ' קיבוץ הארצי '

של רושם התולדות זאב צור והחוקר ברוך כנרי ,

הוא אינו מציין סוגיות חשובות אחדות בתול -

שניהם חברי ' הקיבוץ המאוחד ' וחוקרי תנועה

דות תנועה זו שחקרו בעיקר משה צ ' יזיק ואח -

זו  -שנכתב עליה יותר מאשר על התנועות

באוניברסיטת

האחרות .

הקיבוציות

צור מבהיר

:

' לא

היה

בכוונתנו לפרוש בספר זה את יריעת החיים
הקיבוצית בישובים ובתנועה [ ' הקיבוץ המאו -

במלוא היקפה ולמצות תכניה בשאלות

חד ' ]

במכון

רים

חיפה י "
שדמי ,

הקיבוץ

לחקר

;

ועבודות אחרות של חברי התנועה אלי

64

מנחם שדמית ואחרים  .כנרי איננו

מזכיר גם את מתעדיה השונים של תנועה זו -

לוי דרור  ,שערך את כרכי תולדות התנועה ,

66

שלמה רכב 68ו ' אבות תנועה ' נוס -

התרבות והחינוך  ,החברה והפרט והביטחון

זאב בלוך ,

וכו '  .תחומים אלה מחייבים מחקרים לעצ -

פים שהכינו תקצירים לבתי  -הספר ולסמינרים

ובדומה לכך כותב כנרי  ' :חיבור זה בא

רבים אחרים

מם ' .

8

'

הרעיוניים

67

;

חסרים

גם

אצלו

" תדמית ההגשמה " של הקיבוץ המאו -

המתעדים כיום בפרויקטים שונים של ' יד יערי '

אופן השתקפותם של המאורעות השו -

בגבעת  -חביבה את תולדות ' השומר הצעיר '

נים דרך עיניהם של מנהיגי וחברי הקיבוץ

בארצות הגולה השונות ואת קשריו ל ' קיבוץ

המאוחד ' 9 .י

הארצי ' .

לתאר את

חד . . . .

מבין המחקרים הישירים העוסקים

כנרי סוקר במבוא לספרו את עיקרי המחק -

ב ' קיבוץ המאוחד ' מונה כנרי רק שניים  ' :בראש

;

" הקיבוץ

רים על הזרמים השונים של התנועה הקיבוצית

נסתמך כאן על דבריו ונוסיף עליהם  ' .על חבר

ובראשונה

של

מחקרו

הנרי

והחברה הכללית 923 ,נ " 1933 -

ניר
69

עין  -חרוד . . .

...

המתמקד

הקבוצות נכתבו מעט מאד מחקרים  .מחקרו של

בגיבושו של קיבוץ

ברוך בן  -אברם הוא החיבור המקיף הגדול

ביסודות שבנו את " תדמית ההגשמה " של הקי -

היחידי אודות זרם קיבוצי

זה .

60

המחקרים על

נוגע בהכרח

בוץ המאוחד ונותן להם הסבר משלו

הקיבוץ הארצי השומר הצעיר מרובים יותר ,

ומחקרו

בעיקר אותם מחקרים העוסקים בסוגיות מוגב -

הפוליטית והרעיונית של הקיבוץ המאוחד " ' .

58

ז ' צור  ,הקיבוץ המאוחד בישובה של הארץ  ,א

תל  -אביב

, 1939 - 1927

 , 1979עמ '

:

של אהרון

מקורות לחקר תולדות השומר הצעיר ,

59

כנרי ( לעיל  ,הערה

60

ב ' בן  -אברם  ,חבר הקבוצות  :התפתחותו החברתית

והרעיונית  ,תל  -אביב . 1976

ההיסטורי  ,תל  -אביב . 1985

61

עמ ' . 11

הנ " ל  : ,השומר

הצעיר בין ראליזם לאוטופיה '  ,עבודת גמר  ,אוני -

ראה למשל

זית ( לעיל  ,הערה

:

א'

. )7

תשל " א .

מרגלית  ,השומר הצעיר  :מעדת נעורים למארכ -

ראה

למשל

:

מ'

. 1971

צ ' יזיק ,

' כין

גדוד

העבודה

ל " השומר הצעיר " '  ,הקיבתן  , ) 1982 - 1981 ( 8 ,עמ '

ראה

למשל

 ; 1961ג  ,מרחביה . 1964
ז ' בלוך  ,במערכות הקיבוץ  ,מרחביה . 1952
ש ' רכב  ,מבחר כתבים  ,מרחביה . 1966
ה ' ניר  ,הקיבוץ והחברה  ,ירושלים . 1984
א ' קדר  ' ,התפתחותו הפוליטית והרעיונית של הקי -

בוץ המאוחד '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העב -

. 149 - 131
64

:

מ ' שדמי  ,הקומונה הישראלית ברצף

א  ,מרחביה  ; 1956ל ' דרור ( עורך )  ,שם  ,ב  ,מרחביה

סיזם מהפכני  ,תל  -אביב
63

4

ל ' דרור וי ' רוזנצוויג ( עורכים )  ,ספר השומר הצעיר ,

ברסיטת תל  -אביב
62

70

( מרץ . ) 1986
ראה למשל

, )6

" התפתחותו

השפעות ( מ ' יערי  ,נ ' ביסטריצקי  ,ג ' ויניקן  ,ה '
ביהלר ) ' ,

.8

קידר

על

-

:

א ' שדמי ( עורך )  ' ,קורות  ,תעיות ,

רית בירושלים ,

. 1984

171

יובל דרור

הדרי 72ואורי

והעדכניות של מחקר תולדות הקיבוץ והתוס -

' הקיבוץ

פות המעטות שמנינו מעידות אפוא גם הן על

המאוחד '  ,ומזכיר בין היתר את מחקריהם של

מיעוט המחקר ההיסטורי ועל התמקדותו בסו -

76

מצומצמות

כנרי מוסיף את זאב צור  ,ן 7חיים
ברנר 73כמתעדים העיקריים

אלקנה מרגלית ,
ישי7ן

יעל

( בנפרד )

יוסף גורני ,

74

וישראל

75

של

יונתן שפירא ,

אופנהיים78

הנוגעים

בגדוד העבודה  ,ב ' אחדות

העבודה ' .

בסיעתיות בתנועת העבודה ובתנועת ' החלוץ '

בתנועות

גיות ,
יחסית

-

ובתנועות נוער
התייחסות

ללא

כוללנית ,

רב -

תנועתית ורב  -תקופתית מן הסוג המופיע לרא -

ניר .

שונה בספרו של

עניינים הנוגעים כולם ישירות לתולדות
' הקיבוץ

סמרו של ניר

המאוחד ' .

סקירה

פחות או יותר  ,מופיעה

דומה ,

הקיבוצית

:

 909ו 1939 -

בהקדמה למחקרו של זית ' מקיבוץ למפלגה -

ספרו של ניר הוא סקירה מקיפה של שורשי

- 1936

מראשית המאה העשרים ועד ערב

השומר

. ' 1947

הצעיר

המאוחד ,

והקיבוץ

הקיבוץ

בדומה למחקרו של כנרי  ,גם זוהי

מלחמת העולם השנייה  -תוך הבלטת סוגיות

עבודת דוקטור המסתמכת על עבודות קודמות

עיקריות בכל תקופת משנה שבשלושים השנה

ייחודן

המתוארות  .נדון בספר לאו דווקא על -פי סדרם

' " השומר הצעיר "

המדויק של הפרקים  .נפתח את דיוננו בפרקי

ובמרכזה הקיבוץ הארצי ו " אחדות העבודה

' חתך האורך '  ,העוסקים במסגרות ההתיישבות

פועלי ציון " ובמרכזה הקיבוץ המאוחד ; לאחר

הקיבוצית ( והאחרת ) ובתנועותיהן  ,כולל מסג -

79

אך עדיין מתמקדת בתחום צר יחסית

של מפלגות הקיבוץ

מכן

" מפלגת

-

הפועלים

המאוחדת "

:

ששתי

התנועות הקיבוציות היוו את היסוד הדומיננטי

רות תנועות הנוער שהיו קשורות לתנועות הקי -

בוציות .

אחר כך נדון בפרקי ' חתך הרוחב '

לנסקר אצל כנרי וזית יש להוסיף את

הסוקרים את אורח החיים היום  -יומי  ,החברתי ,

מחקריהם של הסוציולוגים שעסקו  -בנוסף

הכלכלי והחינוכי  .נושאי ' חתך הרוחב ' מובל -

לבן  -אברם חוקר ' חבר הקבוצות '  -בהיבטים

עים בספר גם בפרקים שעניינם מסגרות ההת -

מוגדרים של ' איחוד הקבוצות והקיבוצים ' י8

יישבות  ,וזאת בסיפורי רקע אופיינים ממקורות

וכן את מחקריהם השונים של פישמן ויעקב צור

הימים ההם  .כך שזורים חתכי האורך והרוחב

בתוכה ' .

עי
71

80

הקיבוץ

72

הדתי ' .

צור ( לעיל  ,הערה

תל  -אביב

; 1984

. 1977

ראה למשל

:

אפעל תש " ם

74

; ) 58

שם  ,ב  ,תל  -אביב

ד  ,תל  -אביב
:

; 1982

ג,

. 1986

77

78

:

החלטות

. 1981

א ' ברנר  ,הקיבוץ המאוחד ב ' הגנה ' ,
;

אלו

79

" ישי  ,סיעתיות בתנועת העבודה  ,תל  -אביב . 1978
י ' אופנהיים  ,תנועת החלוץ בפולין  ,ירושלים . 1982
:

כנרי ( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ ' . 13 - 12

. )7

זית ( לעיל  ,הערה

ט.

80

שם  ,עמ '

81

ראה למשל

:

טלמון  -גרבר ( לעיל  ,הערה

; ) 17

י'

בן  -דוד  ' ,הקיבוץ ממרכז לפריפריה  -מציאות ,

הנ " ל  ,צבא יהודי עצמאי  ,אפעל

תשמ " ד .

דימויים  ,והשפעות  ,תוך תשומת לב מיוחדת לשי -

א ' מרגלית  ,קומונה  ,חברה ופוליטיקה  ,תל  -אביב

נויים במעמדו הפוליטי של האיחוד '  ,הקיבוץ ,

. 1980
75

באלו .

לציטוטים ראה

החלטות ותעודות ,

הנ " ל  ,הקיבוץ המאוחד

ותעודות  ,אפעל
73

82

שתי הסקירות המקיפות

ח ' הדרי  ,קיבוץ עין  -חרוד

אפעל

1 72

תולדות התנועה

גורני  ,אחדות העבודה  , 1930 - 1919תל  -אביב
". 1973
י ' שפירא  ,אחדות העבודה ההיסטורית  ,תל  -אביב

. 1975

. 235 - 203

(  , ) 1979 - 1978עמ '
82

למשל

ראה

דת

:

פישמן ( לעיל  ,הערה

לאידאולוגיה

הדתי  ,ירושלים
הדתי
עמ '

:

7-6

:

; ) 49

הנ " ל  ,בין

יהדות ומודרניזציה בקיבוץ

; 1990

"

צור  ' ,ראשיתו של הקיבוץ

שורשים והשפעות '  ,שורשים  ,ז ( תשנ " ב ) ,

. 37 - 31

מסגרות הקיבוץ  ,תנועות הנוער
וההתיישבות
כבר

בפרק

הראשון ,

' רקע

כוב ו ' פועלי ציון ' ואת רעיון כיבוש העבודה

וההתחלות ,

העברית לשיטתם של גורדון ו ' הפועל

הצעיר ' .

 , ' 1920 -דן ניר במהויות של מסגרות

ניר מבחין בין הקומונות הזמניות לבין הקבו -

ההתיישבות השונות  ,כשהקיבוץ לגווניו עומד

צות והקיבוצים שעלו להתיישבות של קבע

1904

במרכז והמסגרות האחרות  -מראשית הציו -

ומקבל את הלגיטימיות של ' הזרם הסג ' רתי '

נות ועד תקופת העלייה השנייה  -מוצגות

ו ' הזרם הדגנייתי ' כאחד בוויכוח הידוע בין

בהשוואה אליו  .ניר מציין את הניסיונות החבר -

הטוענים כי התחלת הקיבוץ היתה בקולקטיב

חיים הבודדים של איכרי מושבותהעלייה הרא -

הזמני בן השנה בסג ' רה לבין הטוענים כי

בעיבוד הקרקעות  ,שהבולט

של התיישבות

שונה

לשיתוף

והידוע שבהם  -ניסיונם של הביל " ויים לייסד
יישוב קואופרטיבי  -נכשל ( עמ '
הפרק ( עמ '

) 57 - 11

. ) 11 - 8

רוב

מוקדש לנסיבות ההיססו -

ריוח שבהן הוקמו והתפשטו בתקופת העלייה

ראשיתו

בקבוצה

הראשונה

הקבע בדגניה  ,המשגשגת עד היום בעמק

הירדן ' .

8

הקומונות השונות נדדו ברחבי הארץ

בתקופת

מרחיב

העלייה

השנייה  ,והמחבר

בהקשר זה בתיאור של קבוצת צעירים ברחו -

השנייה הקומונות והקבוצות  .ברקע מתאר ניר

בות ; קשיי הקליטה בעבודה של פועלים אשכנ -

את העולים ארצה בניגוד לאחיהם שהיגרו

זים אלה מובאים על רקע מסקנתו של בן  -גוריון

לארצות  -הברית  ,ומציג את התפיסה של היפוך

בשנת

כי יש להביא פועלים יהודים מתימן

הפירמידה המעמדית מבית  -מדרשם של בורו -

וכורדיסטן שיוכלו לעמוד בתנאים הפיסיים של

1910

173
83

ראה דיון בנושא ' המניעים האידאולוגיים בהתה -

' השלמות לדיון '  ,שם  ( 23 ,ניסן תשמ " ב)  ,עמ '

וותה של הקבוצה בימי העלייה השניה '  ,בהשתת -

ה ' ניר  ' ,איש ודגניה לו '  ,שם ,

פות ר ' פרנקל  ,ב ' בן  -אברם וה ' ניר  ,קתדרה ,
( טבת

תשמ " א )  ,עמ '

 ; 129 - 111ב '

18

בן  -אברם וה ' ניר ,

 - 187נ; 19

תשמ " ד )  ,עמ '

. 78 - 63

29

( תשרי

יובל דרור

עבודה חקלאית בארץ ( עמ '

גם קלווריסקי ,

מוצלחת המאפיינת את כל פרקי הספר  -פונה

שלו ) .

ניר לדגשים הקיבוציים של תקופה זו  .את הדיון

מנגד מוסברת הצלחתם של מתיישבי דגניה

בקיבוץ ובעלייה השלישית הוא פותח בתיאור

שבאו מרומני שבאוקראינה בגיבושם כקבוצת

התהוותו של ארגון ' החלוץ ' בגולה בהשראת

חקלאים מצטיינים שעברו את חוות ההכשרה

יוסף טרומפלדור ובשינוי שחל בתפיסה של

בכינרת מייסודו של ארתור רופין בדרכם להת -

אישיות

מעצבת זו בארץ מרעיון הקבוצה

יישבות על קרקעות שאף אותן רכש המשרד

הקטנה לגדודי העבודה של החלוצים  .החלו -

; 21

פקיד יק " א  ,היה שותף לדעה זו בדרכו

הארץ  -ישראלי .

המסקנה

היא

שההתיישבות

הקיבוצית לא היתה עולה יפה ללא גיבוש

בקרב תל  -חי בשנת

חברתי מוקדם של גרעיני התיישבות  ,הכשרתם

העבודה על  -שמו  ,ופלוגותיהם  ,בדומה לפלו -

החקלאית ומיסוד רכישת הקרקע עבורם -

נות קיבוץ עין  -חרוד  ,עסקו בעיקר בסלילת

מתכון שחזר על עצמו אחר כך בדרכים ציוניות

שונות .

בעבודה

כבישים ,

1920

הקימו את גדוד

במחצבות

ועוד .

המחבר

לעומת זאת  ,ובהמשך לתיאור קבוצת

מתחיל בפרק זה בתיאור שני הגופים  -גדוד

הצעירים ברחובות  ,מתוארים בקצרה ניסיונות

העבודה וקיבוץ עין  -חרוד  -הקשרים ביניהם

של העשור הראשון של

להסתדרות העובדים העבריים שזה עתה קמה

הקמת מושבי פועלים ליד המושבות

 -והתארגנות ' השומר הצעיר ' בנפרד  .המשכו

רחובות ופתח  -תקווה ( רק עין  -גנים שליד פתח -

של הפרק מוקדש לתיאור ההתארגנות התנוע -

תקווה שרדה מספר שנים ) וניסיון הקואופרציה

חית סביב גופים אלה  ,למקומו של הקיבוץ

במרחביה על  -פי שיטת הסוציולוג אופנהיימר

בממסד הפוליטי וההתיישבותי ( כולל המוש -

את הניתוח ההיסטורי המשווה

בים הראשונים והמוסדות הציוניים המיישבים ,

( עמ '

ולסיפורים שונים על קשיי

הנפל הקומונליים
המאה

( עמ '

:

. ) 31 - 30

והמלומד ,
, ) 34 - 32

המתומצת

בטבלת

נתונים

מאיר ניר בקטעי מקורות אפייניים

מהימים ההם  -למשל תיאור ' סדר ' הפסח
בדגניה בשנת

עמ '

) 96 - 91

-

היום  -יום וחיי המשפחה ששוזר ניר בשם אומ -
ריהם לאורך כל הספר .

מכתבו של מנדל

הפרק הרביעי ממשיך ברצף ההיסטורי ומר -

פורטוגלי  ,איש ארגון ' השומר ' הנודד בגליל ,

מסגרות ההתיישבות השונות

אל

רעיית ,

1914

( עמ '

טובה ( עמ '

בוסל בשנת

1916

, ) 41

) 48

והגיגיו של יוסף

בדגניה על הצורך באחריות

משותפת לטיפול בילדים ( עמ '

) 50

-

מה

שהוליד בהדרגה את מסגרות החינוך הקיבוצי

המשותף .

חיב

בסקירת

בתקופת העלייה הרביעית ,

. 1930 - 1924

המבוא לפרק מתאר את דפוסי ההתיישבות
השונים בתקופה זו ( עמ '

, ) 136 - 131

בהסתמך

84

ובהמשך

על מחקרו המקיף של דן גלעדי ,

המחבר מסכם בהתפתחויות החבר -

נדונים בהרחבה מערכת היחסים המורכבת של

חיות והכלכליות של דגניה ומסגרות השיתוף

גרוד העבודה וקיבוץ עין  -חרוד  ,פילוגיהם ואי -

האחרות של העלייה השנייה  ,ומתאר לצד זאת

חודיהם וקשריהם להסתדרות  .טבלאות המידע

את בעיות גידול הילדים וחיי
17*4

צים שעלו לארץ לאחר מותו של טרומפלדור

הנישואין .

העלייה השלישית  ' , 1923 - 1918 ,תקופת
הכביש  ,ם '  ,הביאה ' הרחבה וחיזוק ' למפעלה
של

דגניה .

לאחר מבוא היסטורי תמציתי אך

מקיף לפרק השני ( עמ '

) 59 - 58

-

מתכונת

שנבחרו בקפידה מתפתחות אף הן מהפרק
השני לרביעי  :מטבלה מרוכזת של אוכלוסיות
הקיבוצים השונים והמושבים בשנת  ( 1923עמ '
8

ל

 , ! 929 - ! 924תל  -אביב . ! 973

ל

ע

) 80

לטבלאות התפתחותיות של אוכלוסייה ויי -

שובים על  -פי התנועות שאליהן השחייכו שנה
שנה

מ 1920 -

עד

( עמ '

1928

. ) 139 - 137

בין

החברתית  ,המבנה הכלכלי והתנועתי והקשרים

לתנועות הנוער מחד גיסא ולגופים הפוליטיים

מאידך גיסא .

המסגרות הנדונות בפרק זה כלולות שלוש

אי אפשר להמשיך ולתאר את התפתחות

התנועות הקיבוציות שנוסדו בתום שנות

בתקופת

העשרים .

' הקיבוץ הארצי ' ו ' הקיבוץ המאוחד '

המרכוזיים  ,שנוסדו בשנת

, 1927

על  -פי

ההבדלים

ו ' חבר הקבו -
, 1929

האידאולוגיים

ביניהם .

מדגישה את

המאחד והשונה בין גדוד העבודה  ,קיבוץ עין -
חרוד ,

שצמח

ל ' קיבוץ

הקבוצות ' .

הארצי '

ו ' חבר

שבדיוק

ההיסטורי

מסייעת

לקורא

המאוחד ' ,

בטבלה

ההדיוט

עם

העלייה הרביעית והחמישית ( עד

, 1939

ערב

מלחמת העולם השנייה ) ללא היזדקקות לתנו -

מתוארים בהרחבה ברצף התהוותם ומנותחים

הטבלה המסכמת ( עמ '

מסגרותיו

אלו .

צות ' הפדרטיווי יותר  ,שנוסד בשנת

) 161 - 160

הקיבוץ

על

ותנועותיו

' הקיבוץ

כל

מעין

הקושי

זו ,

והמומחה

היא
כאחד

עות הנוער שהזינו את הקיבוץ בשנים

לשם

כך יש לחזור ברצף ההיסטורי לפרק

השלישי  ' ,תנועות הנוער החלוציות
מקורותיהן וגידולן ,

. ' 1935 - 1900

-

תולדות

ארגון ' החלוץ '  ,שכבר נזכר בקשר לטרומפל -

דור  ,מפורטות בפרק זה

:

צמיחתו ברוסיה ,

התרחבותו בכל ארצות אירופה ובמיוחד בפו

-

לין ( ראה טבלת חברים בארצות השונות  ,עמ '

. ) 101

לאחר סקירת תולדות ' החלוץ ' מנותחים

להתמצא בסבך המסגרות והתנועות  .בהתייחס

קשריו עם הקיבוץ  -כשאלה מתמצים בקיבוץ

לחתכים הבאים  :מטרותואמצעים  ,סוגהיחידה

חוצבי האבנים בקלוסובה ופלוגותיו  ,הסמל

עש17

יובל דרור
החדש של ההכשרה החלוצית בהשראתו של

ניר ממשיך

על ההסתדרות בקרבות מלחמת המעמדות  .ניר

ומתאר את תנועות הנוער ה ' קלאסיות '  ,החל

מדגים כאן את מקומם הפוליטי המרכזי של

ב ' בלאו  -וייס '  ,מתעכב על דמותו הדומיננטית

ו ' הקיבוץ הארצי ' על סמך

יצחק טבנקין

. ) 111 - 103

( עמ '

' הקיבוץ המאוחד '

של יערי ב ' שומר הצעיר ' ובניגוד בין שניהם

הסכם

ל ' החלוץ '  ,ודן גם בתנועה השלישית בגודלה

. ) 212 - 211

. ) 125 - 112

בן  -גוריון  -ז ' בוטינסקי משנת  ( 1934עמ '

גם בפרק זה הוא מונה את תנועות

' החלוץ ' היה

הנוער כולן  ,כולל נצ " ח ( הענף הרוסי של

קשור ל ' קיבוץ המאוחד '  ' ,השומר הצעיר ' ל ' קי -

' השומר הצעיר ' )  ,שהצטרפה דווקא ל ' קיבוץ

' גורדוניה ' ( עמ '

בוץ הארצי ' ו ' גורדוניה ' ל ' חבר הקבוצות '  .אך
המחבר איננו מסתפק בהם

הוא מציג את

:

המאוחד ' ( עמ '

. ) 215 - 214

לצד תיאור התפש -

טותן של תנועות הנוער נצ " ח  ,מגוון התנועות

התמונה כולה לפרטיה ומשלים את החסר בספ -

בגרמניה ופדרציית ' החלוץ ' בפולין מביא ניר

רות הקיבוצית  -תיאורן של תנועות הנוער

ציוני דרך פוליטיים

הקטנות

הצעיר

ססס " ר ' ותנועות הנוער הקטנות בגרמניה על

וני -

:

הצעיר ' ,

' החלוץ

' השומר

שני סיכומים מקיפים

:

שונים בהתפתחותן של תנועות הנוער שקשרו

חת  -קבוצותיהם והקיבוצים שאליהם היו קשו -
רות בארץ ( עמ '

. ) 128 - 125

אותן לתנועות הקיבוציות ( עמ ' ) 235 - 231

. ) 219 - 215

חוח השוואתי בין התנועות ( עמ '

גם כאן  ,כביתר

בטבלה מאלפת המסכמת ' גישות פוליטיות

:

בשנת  ' 1935מוצגת התייחסותם של התנועות

תנועות הנוער הייחודיות מול הגוף הפדרטיווי

הקיבוציות ,

בו -

של ' החלוץ '  ,סוגיות אידאולוגיות משותפות

גוריון  ,ברל כצנלסון ויוסף שפרינצק לשש הסו -

בתחום הראייה המעמדית  ,האפשרות הפתוחה

המרכזיות

הפרקים  ,מובא סיכום שיש בו מהמבט הכללי

לכל

של

ההכשרה

החקלאית

הנוער

הציוניות

ככלי חינוכי ב ' החלוץ '

של ארגון ' החלוץ '  ,איגוד

לגופים

אלה

כאחד .
בשנים

מידת הפתיחות

מקצועי משותף ליהודים ולערבים והיחס לרו -

, 1935 - 1927

הפוליטיזציה של כל שלוש התנועות הקיבו -
ניר מפרט בפרק השישי את הגישות

האידאולוגיות של כל תנועות הנוער והתנועות
הקיבוציות  ,שהיווצרותן תוארה בפרקים הקוד -
מים  ,ואת תהליך הפוליטיזציה המשולב שלהן

:

קשרי הקבוצות עם מפלגת ' הפועל הצעיר ' מחד

גיסא ועם ' גורדוניה ' מאידך גיסא

ויזיוניסטים ( עמ '

. ) 218

כאשר

' הפוליטיקה והנוער ' נקשרו זה לזה בתהליך

ציות .

והסוציאליסטיות

וחוות

הזיקה בין תנועות ההתיישבות לתנועות
התהדק

גיות

תנועות

הנוער

והמנהיגים

שעמדו אז על סדר היום הציבורי ; בין אלה -

ההצטרפות

ובתנועות הנוער

176

את מדיניות מפלגת ' אחדות העבודה ' ומשפיע

עוד אחת מן התרומות הייחודיות של הספר

היא סקירת ' התנועות הקטנות ,
' 1939

בפרק השמיני ( עמ '

- 1930

) 298 - 274

והדיון

בשונה ביניהן ובמאחד אותן בקשריהן עם
התנועה

הקיבוצית .

רבות ושונות
( בן  -אברם ) ,

:

פרק זה מתמצת עבודות

' מכבי הצעיר  -ברית הצופים '

' הנוער הציוני ' ( יוחנן

כהן )

ותנו -

' הקיבוץ

עות נוער שונות בעיקר מחוץ למרכז אירופה

הארצי של השומר  -הצעיר ' שהפך מתנועת נוער
לקיברץ מפלגה  -וראייתו הייחודית את

 כולל באסיה  ,אפריקה  ,צפון אמריקהודרומה  ,אוסטרליה וניו  -זילנד ( למשל יהודה

;

_

השאלה הערבית והמעמדית ( ' תורת

השלבים ' ) ;

' הקיבוץ המאוחד ' שראה עצמו כגוף המבצע

רימר ) .

בדומה לכך מתוארות בקצרה תנועות

הנוער ביישוב שבוגריהן הגשימו בתנועה הקי -

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

בוצית

:

' הצופים ' ( על  -פי תמדה אלון )  ' ,הנוער

את חתך החיים החברתיים בקיבוץ לתחומיהם

ו ' המחנות

העולים '

השונים  -כולל בפרקים מיוחדים הכתובים

:

' הקיבוץ

בין חתכי האורך המסגרתיים  .הפרקים
החמישי  ,השביעי  ,העשירי  -והפרק האחד

העובד ' ( מוניה

( יצחק

כפכפי )

הדתי ' ( אריה

אדמתי )
-

ובמגזר הדתי

פישמן )

ו ' בני עקיבא ' ( מרדכי

בר  -לב ) וכן ' פועלי אגודת ישראל '  .בסיכומו של

עשר המסכם  -עוסקים בהיבטים

פרק זה בוחן ניר את השפעותיהן של תנועות
הנוער על הקיבוץ  ,קהילתו וחינוכו  ,מפרט את

והגידול ,

' ההבראה

אלה .

' 1935 - 1927

-

אחרי משבר אמצע העלייה הרביעית  -עומ -

השתלשלותן ההיסטורית בחתך כלל  -תנועתי ,

דים

וחותם בגורמים שעיצבו את כוחן היחסי ואת
ההתפתחויות ההיססו -

גיה מביא ניר נתונים על הכלכלה הקיבוצית ועל

קשריהן אל הקיבוץ

:

במרכז הפרק

החמישי .

ההיסטורי ותיאור ההתיישבות השיתופית לסו -

לאחר המבוא

ריות ביישוב  ,המצב התרבותי  -החברתי של

התפתחותה

הקהילות היהודיות  ,התפתחותן הפנימית של

החיים הקשים כשה ' פרימוס '  ,החבר ה ' שלישי '

התנועות  ,מקומם המשתנה של היישוב והציו -

הבודד  ,גר באוהל אחד עם משפחה  .הוא משלב

נות ביהדות ושל הקיבוץ בתוך היישוב וניואנ -

תיאור מזעזע של מצוקה אישית עם השתקפות

סים אישיים ואידאולוגיים שונים ( עמ '

. ) 298

הנדונה וכן על תנאי

בתקופה

רמת החיים הירודה בעיני סר ג ' ון קמפבל  ,איש

הפרק התשיעי דן ב ' תקופה ההרואית ,

משלחת חבר הלאומים לענייני פליטים שביקר

לאחר מבוא קצר על המרד

בקיבוצים בשנת  , 1927ובעיני משה בילינסון ,

. ' 1939 - 1936
הערבי

( עמ '

) 304 - 299

נדונים

' הקיבוצים ,

התנועה הקיבוצית והערבים ' בתקופה זו  .הגנת
קיבוץ

חולדה

המבודד

מתוארת

בפירוט

והמחבר מציג את עמדת הערבים ואת התפיסות

עורך
גות

' דבר ' ( עמ ' . ) 188 - 184
התפתחויות

בסיכום הפרק מוצ -

דמוגרפיות

וגאוגרפיות

הממוקדות בבחינה של התפרשות הקיבוצים
באזורי הארץ

הביטחוניות של תנועות ההתיישבות ושל מפל -

הדיון

השונים .

בנושא

' ה קהילה

ה קיבוצית

גות הפועלים לגוניהן בעת ההיא  .הפרק מרחיב

' 1935 - 1920

בהתיישבות הביטחונית שבלטה בתנועה הקי -

המצב הכלכלי ורמת החיים בקיבוץ  .החינוך

בוצית

בפרק השביעי משלים את תיאור

מדיניות ' חומה ומגדל ' בתשובה

הקיבוצי מתואר דרך סדרי ההלנה וסוגי בית -

למרד הערבי מחד גיסא ולהצעות החלוקה

הספר ( ומסתמך בעיקר על התיעוד המקיף

ובתרומות של

תהליך התפתחות הלינה

-

הבריטיות מאידך גיסא

-

בספריו של

פורת. ) 85

' ההלרג ' ושל התנועה הקיבוצית ( ובמיוחד

המשותפת מוסבר ככורח חברתי שיצרו הנשים ,

להעפלה הבלתי  -לגאלית

שרצו להשתוות בעבודתן לגברים  ,וכתוצאה

ולמוסד לעלייה ב ' של ' ההגנה '  .גם פרק זה

של מצב הביטחון של קיבוצי הספר דאז ( עמ '

מסוכם בטבלה סטטיסטית של האוכלוסייה

. ) 238 - 236

והיישובים החדשים בכל אחת ממסגרות ההת -

בתי  -ספר לשם המחשת שיטות החינוך דאז

' הקיבוץ

המאוחד ' )

יישבות ( עמ '

. ) 329

לאחר מכן מביא ניר דוגמאות של
:

בית  -ספר בכל יישוב על  -פי הדגם שיצר מרדכי
סגל בכפר  -גלעדי  .בית  -ספר שקשר בין החניך
לסביבתו הקיבוצית המידית אך בהדרגה גם

חיי היום  -יום  :חברה  ,כלכלה וחינוך
בשלושת העשורים הראשונים בקיבוץ

הקיבוץ יצר דרך חיים ייחודית  ,וניר מציג גם

לסביבה הרתוקה יותר
85

פורת ( לעיל  ,הערה

:

' חברת הילדים ' בבית -

. ) 57

1 77

הר הכרמי

( 1924

אלפא ,

שעברה

טלטלות

עזות ,

פוליטיות

חיים קיבוצי בשנת

ו ' המוסד החינוכי ' הפנימייתי במשמר  -העמק ,

גדול הקיבוצים  ,מ ' הקיבוץ המאוחד ' ; במשמר -

הצעיר ' .

הצעיר ' ,

שנוסד בשנת

1931

לכל נערי ' השומר

שלוש הדוגמאות מייצגות את ' הקיבוץ הארצי '
ואת ' הקיבוץ

המאוחד '

בלבד  ,ואילו ' חבר

העמק ,

קיבוצי

מוותיקי

' השומר

ובחולדה  ,קבוצה אפיינית ב ' חבר הקבוצות ' ,
מייסודה של

' גורדוניה ' .

אין ספק שפרק זה ,

הקבוצות ' נקט שילובים פרגמטיים שלהן  .כשם

הממוקם היטב לקראת סופו של הספר  ,מעשיר

שתפיסותיהן הפוליטיות  -החברתיות של שתי

את התיאור ההיסטורי על  -פי אסכולת ה ' אנאל '

תנועות הקיבוץ הראשונות תאמו לשיטותיהן

במחקר ההיסטורי

החינוכיות  ,כך גם החינוך ב ' חבר הקבוצות ' היה

ארגון  ,בתנועות חברתיות ופוליטיות ובמנהי -

את

גיהם  ,אלא בפרט בחיי היום  -יום של הקהילה

פלורליסטי ומותאם לנסיבות

המקומיות .

ההתאמה הזו בין מערכות החברה למסגרות

הבודדת ( עמ '

החינוך מסכם ניר בהרחבה בסיום תת  -הפרק
החינוכי בתוך הקהילה ( עמ '

. ) 245 - 244

עניינו לא במסגרות

-

. ) 273 - 255
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הסיפא של הדיון בקהילת הקיבוץ משולב
בספרו של ניר בדיון מסכם במסגרות התנו -

בפרק ' הקהילה ' מובאים גם קטעי תיאור

עתיות

השונות

-

' כלכלה ,

( פרק

פוליטיקה

עשירי) .

כלכלת

אותנטיים על הפעמון ומקומו בלוח הזמנים

וחברה ,

היומי של חבר הקיבוץ דאז  ,על יחסי האנוש

הקיבוץ נקשרת כאן להשלכות הכלכליות של

והקרבה במסגרות הקיבוציות השונות ועל חיי

המרד הערבי ולתפיסת ' המשק המעורב '  ,לרווח

הרוח והתרבות  ,שהתבטאו בלהקות אמנותיות
ץ172

1935

-

בגבעת  -ברנר ,

ובצורות

אחרות

ובעיקר

בהתחדשות

החג

היהודי בכלל והחקלאי בפרט בתנועה הקיבו -
צית ( עמ ' . ) 255 - 246

ולהפסד

' 1939 - 1936

של

86

על אסכולת ה

לשם המחשה מסיים ניר

את הפרק בשלושה

' אנאל ' ראה למשל  ' :זמנים ' ,
ובמיוחד מאמרו של מ ' הרסגור ,

35 - 34

( ק "1

תיאורים מקוריים של אורח

הקיבוצים

בעשור

1939 - 1929

ולמשק המים המתפתח באזורי ההתיישבות

) 1990

' ביקור חוזר

בים של

ברודל '  ,שם  ,עמ '

. 25 - 19

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

השונים

. ) 342 - 340

המאזן הדמוגרפי

במערכת החינוך  ,התרחבות רשת בתי  -הספר

המפורט מראה כי אוכלוסיית הקיבוצים מנתה

הקיבוציים  ' ,חברות הילדים ' ותנועות הנוער

בשנת

נפש

( עמ '

1939

בסך  -הכול עשרים וארבעה אלף

.

-

אחוזים מאוכלוסיית היישוב ,

5 41

.

. 1936

בקיבוצים ואת הקמת סמינר הקיבוצים בתום

התקופה

( עמ '

. ) 382 - 365

המעבר ההדרגתי

המגמות

והאטי מדפוסי הצריכה הכלליים  -הפוריטניים

הפוליטיות שנסקרו בתקופות הקודמות שבות

ל ' נורמות ' נוחות יותר  ,המתחשבות בצורכי

הסו -

הפרט  ,חותם את הדיון בתנועה הקיבוצית ערב

בהשוואה

אחוזים בשנת

ל 4 43 -

. 1939 - 1936

ועולות בפרק בנוגע לשנים

גיות הנזכרות כאן הן  :קריאתו של ברל כצנלסון

מלחמת העולם השנייה ( עמ '

. ) 385 - 382

לאיחוד התנועות הקיבוציות  ,שבאה טרם זמנה

בפרק האחרון  ,האחד  -עשר  ,מסכם ניר את

ולא נענתה  ,בעיקר לא מצד טבנקין ו ' הקיבוץ

ההתפתחויות הכלכליות  ,הפוליטיות  ,החבר -

המאוחד '

התגובות השונות

חיות והחינוכיות לאורך כל התקופה הנדונה

( עמ '

בספר  , 1939 - 1909 ,על  -פי חתכי הרוחב והאורך

ניצניה של סיעה ב ' במפא " י וב ' קי -

שנקט בספר  .בסיכום יחסי ' הקיבוץ והעולם

( עמ '

; ) 350 - 346

להצעת החלוקה של ועדת פיל בשנת
; ) 352 - 350

1937

בוץ המאוחד '  ,שהיו ראשיתה של שרשרתהפי -

לוגים

' העבודה '

בתנועת

מאמצע

שנות

הארבעים ועד ראשית שנות החמישים ( עמ '

החיצוני ' באותן שנים מונה ניר חמש אפש-
רויות שונות לתפיסת הקיבוץ ותפקידו בחברה

א.

:

הקיבוץ כמופת  ,כמודל חיקוי לסביבתו ,

 , ) 358 - 353ועמדותיהן של תנועות ' הקיבוץ

כפי שהיו הקבוצות הראשונות

ב.

הוליזם

הארצי ' ו ' חבר הקבוצות ' בסוגיות הפוליטיות

קיבוצי  -הקיבוץ  ,כתפיסת גדוד

העבודה .

של התקופה ( עמ '

. ) 364 - 359

בהמשך לכך שבה

הטבלה המסכמת ומעדכנת את הגישות הפולי -

טיוח בשנת

סוגיות .

1935

העבריים

יתפשט בחברה כולה

ג  .מרקסיזם קיבוצי ,

שתוארו

בעלייה הרביעית נוספו  :איחוד התנועה הקיבו -
מעמדיות -

עליונותו של הקיבוץ על פני מסגרות חיים

פוליטיות שונות  .בן  -גוריון  ,כצנלסון ושפרינצק

אחרות  ,או על  -פי ' תורת השלבים '  ,שבראשיתה

הם גם כאן האישים המובילים ואילו החלוקה

שיתוף

לא -

התנועתית בטבלה מעט שונה  ' :מנהיגות ' ו ' או -

פועליים ; ד  .חלוציות כאורח חיים של הליכה

היחס

הסוגיות

הפועלים

בארץ  -ישראל ,
;

כלומר

שבו דגלו ' הקיבוץ המאוחד ' ו ' הקיבוץ הארצי '

לססס " ר

הקודמות

יהיה בסופו של דבר הקומונה הכללית של

 -בדרך של מלחמת מעמדות  ,שתבליט את

צית ,

לשש

( עמ '

) 218

87

לגבי עשר

;

ותפיסות

פוזיציה ' ב ' קבוץ המאוחד '  ' ,גורדוניה ' כחלק
מ ' חבר

הקבוצות '

המאוחד ' ( עמ '

. ) 366

ונצ " ח

בתוך

' הקיבוץ

בהתפתחויות החברתיות

והחינוכיות של התקופה

האחרונה הנדונה

לפני

פעולה

המחנה .

' הקיבוץ

עם

מעמדות

ציוניים

תפיסה שאפיינה גם היא את

הארצי '

וחלקים

נרחבים

ב ' קיבוץ

המאוחד ' ; ה  .הקיבוץ כמחנך את בוגרי תנו -
עות הנוער  -הדגם המנחה ב ' קיבוץ הארצי ' ,

בספר מונה ניר את בעיות אי -השוויון של

שהורתו

בתנועת

הנשים בקיבוץ  ,חרף המגמה השוויונית המו -

. ) 393 - 389

מיון ייחודי זה של ניר הוא דוגמה

' השומר

הצעיר '

( עמ '

צהרת  ,ואת ביסוס תחום התרבות והחגים ; את

לספר כולו  :המחבר מסתמך על מחקריו הקוד -

קידום הקיבוצים הדתיים ופתרון בעיותיהם

מים ועל עיקרי כלל המחקרים ההיסטוריים של

את התפתחות תפקיד המטפלת

הקימוץ  ,ומוסיף מקורות וניתוחים מקוריים

ההלכתיות ;

משלו  .ניר בחר לסיים את הסיכום לספרו בציון
87

ראה

לעיל  ,סקירת הפרק

השישי.

הדיאלקטיקה שבין האידאולוגיה לפרקטיקה

ך

-

יובל דרור

היום -יומית זל הקיבוץ  ,ובהבלטת הקיבוץ

תמשו

כמגשים את ערכי תנועת ' העבודה ' שהם המשך

באסכולה מוגדר  ,בתיאוריה היסטורית מרק -

למסורת החברתית היהודית ( עמ '

. ) 398- 395

(

בראשוניים

,

,

-

וזאת

ללא

עיגון

סיסטית  ,ביקורתית אואחרת  .יש  ,בכך מן השבח

הספר נע לא רק בין הדיון המסגרתי  -התנועתי ללכותב  ,ועם זאת לו היה משווה את גישתו
לדיון הקהילתי  -החברתי  ,אלא גם בין ערכי
הקיבוץ הנשגבים לניסיונות להגשימם כאן ,

בארץ  -ישראל  ,על פני אדמות

הקיבוץ .

לגישות מחקריות אחרות אל הקיבוץ ומשלים
מהן היו כל הקוראים יוצאים

נשכרים .

הקיבוץ מוצג בספר זה ללא השוואה לקומו -
נות או לצורות חיים אחרות  ,כמקובל במחקרים

הערכת סמרו של ניר על רקע

רבים על

מחקר הקיבוץ

להוסיף בהכללת הממד ההשוואתי  ,ולו בדרך

ניר כתב ספר מחקר ראשון ויחיד עד כה על

התמצות שבה מצטיינות כל המובאות וההפ -

תולדות כלל התנועות הקיבוציות  ,בעוד שאר

שבספר .

המחקרים עוסקים על  -פי רוב בתנועה אחת

למרות העדר הממד ההשוואתי המחקר

ולעתים שתיים  .את מרבית הממקרים כתבו עד

נערך על רקע העולם היהודי דאז  -מודגש בו

כה אנשי קיבוץ כמו ניר  ,אך כל מחקר עסק

מוצא

בתנועה המסוימת שאליה משתייך הכותב או

והשוני בין הקיבוצים כתוצאה מכך  .אווירת

השתייך

בעבר .

הקיבוצים

מתנועות

הנוער

השונות

הישוב הקיבוצי המסוים  -לצד ' רוח התקופה '

הנתונים והטבלאות השזורים בספר לכל

העולה מספרו של ניר  ,עשויה לתרום לא רק

אורכו מעגנים את השאיפות במציאות  .מחקר

למחקר הקיבוץ אלא לכל מחקר היסטורי מקיף

זה מחדד את ביקורת המציאות  ,את ההבחנה

אחר .

בין מה שהוכרז לבין מה שהיה בפועל -

ספרו של ניר הוא אפוא הספר השיטתי

כמקובל רק בחלק ממחקרי הקיבוץ ; רבים מהם

והמקיף ביותר שנכתב עד כה על תולדות הקי -

הסתמכו על דברי המנהיגים ודיוני המוסדות

בוץ בשלושת עשוריו הראשונים  .הספר ייחודי

כעל

עובדות .

ומשלים בהרבה את החסר אצל קודמיו  -הן

בניגוד לרבים ממחקרי הקיבוץ  ,המסתפקים

חוקרי ההיסטוריה והן חוקרי התחומים החבר -

על  -פי רוב

בתיאורים מבניים  ,מקומיים ותנועתיים  ,על

חיים

עשיית הקיבוץ  -או בדברי מנהיגות התנועה

לשורשי התופעות שהם מתארים  .עם זאת לוקה

 -מביא ניר בספרו מן ההוויה היום  -יומית ,

הספר בהתייחסות מעטה מדי לקודמיו במחקר

ומן המתרחש בחברה ובחינוך  ,ובכך מציג

הקיבוצי על סוגיו המגוונים  ,ובהעדר בחינה של

תמונה מקיפה של הקיבוץ דאז .

הקיבוץ על רקע תאורטי או השוואתי  ,קומונלי

השונים ,

שאינם

יורדים

התיאורים האישיים והמקומיים האותנטיים ,

מתחומי ההיסטוריה  ,הסוציולוגיה  ,האנתרופו -

הנתונים והטבלאות  ,שזורים בכתיבה קולחת

לוניה והחינוך בכלל  .המחקר ההיסטורי מקיף

שילוב של חתכי האורך

והמרכיבים

ובהירה

o

ניות

הקיבוץ .

גם כאן נראה שניתן היה

שיש בה

ותמציתי

בעת

ובעונה

אחת ,

והרוחב  .מתודה מהקרית מעורבת זו מסייעת
להצגה היסטורית אמיתית של הקיבוץ .

החברתיים  -הקהילתיים שלו רק מוסיפים לתי -
אור ההתפתחות ההיסטורית  .אף  -על  -פי -כן ,

מצד אחר המחקר מתבסס רק על תיעוד

באותם חלקים הדנים בחינוך או במרכיבים

וניתוח של מקורות מן התקופות הנדונות -

המבניים היה מיטיב המחבר לעשות לו נזקק

במישרין או באמצעות מקורות משניים שהש -

למחקרים היסטוריים נוספים הנדרשים להת -

מגמות ותמורות בחקר הקיבוץ

חלת תופעות אלה בראשית ימיה של התנועה

המקום ' בכל קיבוץ על  -פי מיישביו לדורו -
תיהם ?

' העבודה ' .

הקיבוצית או בתנועת

על רקע ציוני  -יהודי מקיף המביא את ' רוח
ספרו של ניר מציג את יתרונות הרקע

פרמטרים לבחינת מחקר

סיכום
הקיבוץ
:

ק ף

י

לבחינת מחקרי
ן
מוצעים עשרה פרמטרים
להלן ן

הקיבוץ ; השאלות והתשובות ' הופקו ' מסקירו -

של

תיהם

לביא ,

בפתיחת המאמר ,

88

לויתן

שנזכרו

וקוורטר

מסקירת המחקרים שהבאנו

לעיל ומניתוח ספרו של ניר

החברתי והחינוכי .
ההיסטוריה ,
ד  .האם המחקר עוסקו בתחום
ן

'

;

החברה או החינוך כשלעצמו או בכל התחומים
ך
חד  .עמדנו1יע

י

להפיק מהעמקה בחינוך בלבד או
7
מהמחקרים החברתיים לגוניהם אנו למדים

:

א  .האם הכותבים הם מהקיבוץ ו  /או מחוץ לו

?

נראה שצודק לביא בהציעו  -על סמך הניסיון

מהמאמרים הנזכרים של לביא  ,לויתן

וקוורטר .

ה  .האם המחקר עוסק רק בהצהרות אידאולו -

אליבא

שנצטבר במתקר החינוך הקיבוצי  -צוותי

גיות או גם בוחן אותן לאור ביצועיהן

מחקר מעורבים  ,לניצול יתרונותיהם של שני

דניר עדיף השילוב שבין ההלכה למעשה  ,וגם

הצדדים .

במתקר החברתי והחינוכי יש למדוד את ההיש -

ב  .האם וכיצד כלול במחקר המימד ההשוואתי

ו  .האם נעשה במחקר שימוש במגוון מתודות

?

חברתית  -חינוכית

טוען

האם הוא עומד על תיאור היסטורי או חברתי

' הקיבוץ הוא חברה שכבר התנסתה

בלבד  ,או שמא יש בו גם נתונים סטטיסטיים ,

הקיבוץ
לויתן

נים  ,ככל שניתן הדבר  ,ב ' תפוקות '

ממשיות .

בעניין

לקומונות ולחברה המודרנית בכלל

:

?

כמעבדה

;

במצבים אישיים ובהסדרים חברתיים רלוונ -

טבלאות מסכמות ועוד

טיים כיום לחברה התעשייתית  ,אם בהווה ואם

ללמוד על תרומת המגוון  ,ובכך דוגל גם לביא

בעתיד

הקרוב' .

להוכחת טענתו הוא מביא

' חמש דוגמאות  :א  .שינויים בהרכב תפקידים
)  ( role -mixבמשך מחזור החיים .

ב  .רוטציה

אופקית של עיסוקים  .ג  .ביטול פרישה

כפויה .

ד  .שילוב לימודים ועבודה  .ה  .אינטגרציה של

הקשישים ' .

89

קוורטר מציג את הרלוונטיות של

לגבי מחקר החינוך

ז.

?

מספרו של ניר ניתן

המשותף .

האם המחקר מבוסס על אסכולת מחקר

מסוימת  ,משלב אסכולות אחדות או איננו
מובהק כלל בגישתו המחקרית

?

לדעת לביא

ולעניות דעתנו ראוי לפחות להתייחס לאסכו -

לות הקיימות אם לא להשוות

ביניהן .

מחקר הקיבוץ להתפתחות המוסרית והפולו -

ח  .האם המחקר עוסק בתנועה קיבוצית אחת ,

טית  ,לחינוך הפרוגרסיווי והגבוה  ,לבתי  -ספר

של

קהילתיים

וכן

לקואופרטיבים

לקראתם .

של

עובדים

בשתי תנועות ( כמו ' מפלגות הקיבוץ '

זית י ) 9או בתנועות רבות  ,כספרו של ניר

?

נראה

לכל הסוגיות הללו של

שבשלב זה של מחקר תולדות הקיבוץ יש

החברה התעשייתית יש גם היבטים היסטוריים ,

להרחיב את היריעה המחקרית ולדון במגוון

ולחינוך

90

ותולדות הקיבוץ יכולות להוסיף

להבנתם .

ג  .האם הקיבוץ לבדד ישכון במחקר או ינותח

לעיל  ,הערות

88

ראה

89

לויתן ( לעיל  ,הערה

,2

.5 ,4 , 3

, )4

מאמרו האנגלי  ,עמ '

מאמרו העברי  ,עמ '

. 124 - ; 22

; 71 - 69

התנועות הקיבוציות במקביל ; כך נהוג זה שנים
במחקר החברתי

והחינוכי .

90

קוורטר ( לעיל  ,הערה

91

זית ( לעיל  ,הערה

. )7

. )5

181

יובל דרור

ט  .מהו השימוש בממד הזמן  -האם המחקר

הקורא שהשתמש במחקר  -זוטא זה שלנו יעריך

מתמקד באירוע בודד  ,במספר שנים  ,בעשור /ים

אם הצלחנו להקיף את כל השאלות גם יחד  .את

בעקבות ספרו של ניר מומלץ לעשות

סקירתנו על מחקרי הקיבוץ לגוניהם ועל ספרו

שימוש מגוון בממד זה  ,בפרט במחקר היסטורי

החדש של ניר הועדנו להוראה ולקבלת החל -

שעניינו והשלכותיו נוגעים לפרקי זמן ארוכים

טות  ,לקהל האקדמי והרחב כאחד  .אם הצלחנו

וכו '

?

וקצרים

כאחד .

להסביר את חשיבות הספר על רקע המחקר

92

י  .מהיאוכלוסייתהמשתמשים במחקר  -האם

הוא נועד לחוקרים מקצועיים  -אקדמאים בלבד ,
לקהל הרחב  ,לשימוש בהוראה  ,לקבלת החל -
טות עכשוויות על סמך נתוני העבר  -או לכל

אלה גם יחד

?

182

92

ראה לעיל  ,הערה

86

לגבי אסכולת

הדוגלת בעיסוק ב ' זמן ' לכל

גווניו .

ה ' אנאל '

שקדם לו  ,לשימוש אפשרי של כל אוכלוסיות
היעד -

דיינו .

..

,
,
יי יי
,

%

*

גאוגרפיה של פיוט
זאב ספרא

במאמרו ' גבולות ארץ  -ישראל בפיוט ארץ  -ישראלי

קדמון '

ן

דן ישראל רוזנסון בקטע פיוט המציג

את גבולות ארץ  -ישראל  .ראוי הוא לכל שבח על הבאתו של מקור נשכח לתודעת הציבור ועל
טיפולו בנושא  ,אך דומה שיש לחדד מעט את המסקנות המשתמעות ממנו  .וזו לשון הקטע

סל ששי

ביות מתפללים לו

סטרץ שנייה סייר

/

תל

ששל שסים סשססוים

? משל ? ? ד אוקיינוס

/

לו

/

:

ותשוב

לסם ? סם יקסי סשלך פחת

? סייטה קילה ידינה עסת  ? /סיגשל חומותיה בכפליים /
סירדן ? ? ד פינות ] חומה המשסית  /סיגים ? ? ד אילת חומה הדרומית

/

שליב שסיב סז

יסאילת

/

? צד צוער חומה ס ? פונית

/

/

ומצוער ועד כיום חומה סס וסית

/

"

כדרכם של פייטנים כל משפט בפיוט רומז לפסוק או למדרש  ,וכך יש לפרש את הקטע .
קמואל  ' -קמואל [ הוא ] אבי ארם ' ( בראשית כב  ,כא )  .וארם הוא דמשק  ' -כי ראש ארם

דמשק ' ( ישעיה
לבוא

:

fr

ה ועוד )  .דמשק  ,אוקיינוס ויקבי המלך מופיעים במדרש כגבולות ירושלים לעתיד

' אמר ר ' יוחנן עתידה ירושלם להיות מגעת לשערי דמשק  . . .הרי לאורך  ,לרוחב מנין

?
2

ממגדל חננאל עד יקבי המלך  ,ר ' ברכיה אמר עד אוקיינוס  .ר ' זכייה רבה אמר עד שיחיה דיפו ' .

וכבר הביאו רבינוביץ ורוזנסון מדרש זה ' .

ירדן  -הירדן כגבול ארץ  -ישראל מופיע במקורות רבים בתורה ( במדבר לד  ,יב ועוד ) ובדברי

חכמים ( וראה להלן הדיון באילת ) .
אילת  -אין זו אילת הדרומית שעל חוף ים סוף ; הפייטן רומז למשנה ' ואיזו היא תחומה ? [ של
 3המחבר לקח
ירושלים לעניין פדיון כרם רבעי ומעשר שני ] אילת מן הדרום  . . .והירדן מן המזרח ' .
משפט שנאמר בהקשר הלכתי והציגו כמציין את גבול ירושלים  .ברור אפוא שגם הירדן כגבול
מזרח נקבע בהשראתה של משנה זו  .אילת זו היא האלה הקדושה ליד חברון  ,כפי שפירש כבר
שמואל קליין .

1

4

י ' ריזנסון  ' ,גבולות ארץ  -ישראל בפיוט ארץ  -ישראלי קדמון '  ,קתדרה  ( 74 ,טבת תשנ " ה )  ,עמ '  . 32 - 22הקטע הנדון

נדפס במחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים  ,מהדורת צ " מ רבינוביץ  ,א  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  . 334 - 333הפיוט

הוא לשבת נחמו .
2

פסיקתא דרב כהנא  ,רני עקרה כ  ,ז ( מהדורת מנדלבוים  ,עמ ' . ) 318 - 316

3

משנה  ,מעשר שני ה  ,ב .

4

ש ' קליין  ,ארץ יהודה  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ ' . 247

שון 1

זאב מפראי

צוער  -כאן רומז המחבר לתורה  .בספר דברים מסופר שה ' הראה למשה ' את כ ל הארץ  . . .עד

צער ' ( דברים

לד  ,א  -ג ) .

אם כן צוער היא גבול הארץ .

מצוער ועד כיום  -רוזנסון הציע לגרוס ' כים '  :זו הצעה דחוקה למדי  ,אך אין בידי הצעה טובה
יותר .
כל התיאור איננו גאוגרפי  .ציון הגבולות מבוסס על ציטוטים של דברים שנאמרו בהקשרים

שונים  .חלקם גבולות עתידיים של ירושלים  ,חלקם גבולות אזור ירושלים וחלקם גבולות הארץ  .יתר
על כן  ,צוער  ,המצויה בדרום ים המלח  ,איננה עשויה בשום אופן להיות גבול צפוני של

בוודאי לא לאחר שדמשק

( קמואל )

ירושלים ,

נקבעה כגבול זה .

יש במקורותינו פיוטים קדומים המזכירים שמות מקומות  .ידועים הם הפיוטים החורזים את

שמות המקומות שבהם התגוררו כ " ד משמרות הכהונה ; באלו דנו קליין ועזרא פליישר ארוכות  5 .כן
מצוי פיוט של יניי החורז את מקומות מושבם של שבטי עבר הירדן  6 .גם בפיוטים אלו אין הפייטן
רומז מאומה לטיבם של המקומות הנזכרים  .שם המקום הוא כפנינה  ,והפייטן חורז מחרוזת ומשבץ
אותו בשיאה  .שמות המקומות אינם בהכרח ריאליים אלא הם חלק מארץ הקודש  .הפיוט שלפנינו

קיצוני יותר שכן אגב המחרוזת מתעלם המחבר מהמפה הריאלית של ארץ  -ישראל .
בספרות חז " ל דרשות גאוגרפיות רבות  .רובן ריאליות  ,הווה אומר שהדרשן הכיר את המקום
האמיתי  ,וכנראה ציפה שגם שומעיו יכירוהו  .אך לעתים הדרשות אינן ריאליות והדרשן דורש את
שם המקום לא במשמעותו הגאוגרפית אלא בצורה שונה  .במקרים אלו מעדיף הדרשן את המסר
הרעיוני על פני פרשנות הפשט הגאוגרפית  ,או שיש לו מפה אוטופית אידאולוגית של
וזו חשובה לו יותר מהמפה הריאלית .

ארץ  -ישראל ,

7

פיוטנו מיוחד בכך שהסטייה מהמפה הריאלית איננה משרתת בו שום רעיון  ,אלא נובעת מתלותו
היתרה של המחבר במקורות שרצה לשבץ בפיוט  .הפייטן מתייחס אל שמות המקומות כפי שדרשן
אמוראי מתייחס אל מילים במקרא  ,אשר אותן רשאי הוא לשבץ בדרשתו במנותק ממשמעותן
ומהקשרן .

דרך זו של דרשה נדירה במקורות היהודיים  ,אך איננה ייחודית  .בתרגומים הארמיים מתורגם
השם ' צין '  -גבולה הדרומי של הארץ  -כ ' ציני טור פרזלא '  ' ,דהיינו ציני הר הברזל  .מה להר
הברזל שבעבר הירדן ולצין
כשרות '

ש ' ציני הר הברזל

התשובה לכך היא שמשנת סוכה הדנה בלולבים מהר הברזל קובעת

?

9.

המתרגם נתקל במילה ' צין '  ,וזו הזכירה לו  ,בצורה אסוציאטיווית  ,את

המשנה  ,והרקע הריאלי נדחק לגמרי .
המשנה קובעת את חלוקת הארץ לשלושה מחוזות לצורך ביעור מעשרות  ,וכל מחוז מתחלק

להר  ,שפלה ועמק  .גבולות יהודה והגליל נמסרים כבר במשנה  ,וחלוקת המשנה נמסרת בתוספתא
ובירושלמי 0 .י אבל חלוקת יהודה והגליל שם ריאלית  ,ואילו לשם חלוקת עבר הירדן נעשה שימוש

5

 ,4ץ1 2

לסיכום רשימת הפיוטים ראה א ' אופנהיימר  ,הגליל בתקופת המשנה  ,ירושלים
( לעיל  ,הערה

6

מחזור פיוטי רבי יניי

7

לדיון מפורט מעט יותר ראה
למדעי היהדות

8

תרגום

:

:

 , ) 1עמ '

תשעה  ,עמ '

. 54

הערה . 26

. 120 - 119

ז ' ספראי  ' ,הדרשות הגיאוגרפיות כמקור היסטורי '  ,דברי הקונגרס העולמי השביעי

מחקרים בתלמוד  ,הלכה ומדרש  ,ירושלים

תשמ " א  ,עמ '

. 92 - 79

יונתן לבמדבר לד  ,ד  ,יא  :תרגום ירושלמי המקוטע וניאופיטי לכמדבר לד  ,ד .

9

משנה  ,סוכה ג  ,א .

10

משנה  ,שביעית ט  ,ב ; תוספתא  ,שביעית ז  ,יא ( מהדורת ליברמן  ,עמ ' 197

) ;

ירושלמי  ,שביעית ט ב

( לח

ע" ד) .

גאוגרפיה של פיוט

בסדרת ציטוטים  .ערי העמק והשפלה מצוטטות מיהושע ( יג  ,סו  -כ )  ,ותיאור ערי ההר  ,לפחות זה
בנוסח שבירושלמי  ,הוא תיאור הדלקת המשואות

בעבר הירדן לשם הודעה על קידוש החודש  .יי

גם
ט

תיאור עבר הירדן בברייתת התחומים מורכב מסדרת שמות מקראיים חסרי משמעות ריאלית .

בתלמוד הבבלי מספר עדויות נוספות לדרשות גאוגרפיות לא ריאליות  ,ולא כאן המקום למנותן .
ייתכן שבכל המקרים הללו הדרשן או הפייטן פשוט לא הכירו את המציאות

הריאלית  ,והראיה

שברובם מדובר על עבר הירדן  ,חבל ארץ שהיהודים נטשוהו במאה השנייה 3 .י
לטיעון זה היגיון  -מה כאשר מדובר בחכמי בבל  ,אך הוא קשה יותר כאשר הוא מועבר אל חכמי
ארץ  -ישראל ואל פייטן ארץ  -ישראלי כיניי  .עם זאת אין הוא בלתי אפשרי  ,שכן ייתכן שיניי  ,שחי
בגליל  ,כבר לא הכיר את אזור יהודה  .ברם סביר יותר שהדרשנים והפייטן התעלמו מהריאליה כפי
שדרשני כתובים ובעלי אגדה התעלמו מחוקי הטבע או ממשמעות הכתוכים .

ארץ  -ישראל כה קדושה עד שיישוביה כבר אינם רק מקומות יישוב

ריאליים  ,אלא שמות

קדושים

בעלי חיות עצמית מעבר למשמעותם הגאוגרפית  .מפת ארץ  -ישראל אינה רק מפת ארץ הקודש אלא
מפת קודש ההופכת לעתים לערטילאית  .פן זה של עיסוק בארץ  -ישראל ראוי להרחבה ולדיון

נוסף ,

ולא כאן המקום לכך .

בפיוטנו לקט של רמזים למדרשים ופסוקים העוסקים בגבולות ארץ  -ישראל וירושלים  .הרוצה

לנווט את מסעו לאורך גבולות הארץ או גבולות ירושלים העתידית  ,ייטיב לעשות אם יבחר טקסט
אחר מתוך הספרות הקדומה ולא יסמוך על התיאור שבפיוט .

ענן
11

תוספתא  ,ראש השנה ב ב ( א

זוסמן .

יז )

( מהדורת ליברמן  ,עמ '

. ) 310 - 309

12

י'

13

ז ' ספראי  ' ,מצב הישוב היהודי בארץ  -ישראל לאחר מרד בר  -כוכבא '  ,א ' אופנהיימר וא ' רפפורט ( עורכים )  ,מרד

בר  -כוכבא

' ברייתא ד " תחומי ארץ ישראל " '  ,תרביץ מה ( תשל " ו ) עמ '  , 236וראה גם הערה הבאה .

:

מחקרים חדשים  ,ירושלים

תשמ " ד  ,עמ '

. 214 - 212

~~

לוורוד י~יליייי

' פיוטה ' של הגאוגרפיה
ישראל רוזנסון

הערתו של זאב ספראי למאמרי מוסיפה נדבך חשוב לוויכוח הרחוק ממיצויו באשר למשמעותם
הספרותית וההיסטורית של שמות גאוגרפיים הנזכרים במאמרי חז " ל ובפיוטים
ראוי לשבץ את התשובה לדבריו בבירור מתודולוגי

הקדומים .

על כן

ן

קצר .

נקל יחסית להתייחס אל מקומות ואתרים שמזכירים חז " ל ב ' כרוניקות '  ,בתיאורי מעשים

הנושאים אופי עובדתי ובדיונים הלכתיים פשוטים  .מקורות מעין אלו נתפסים כמשיחים על  -פי
תומם  ,והלכך בדרך כלל אין להיסטוריון סיבה לחשוד במגמתיות המפריעה לראיית הנתונים
הגאוגרפיים כפשוטם  .דומה שבדרך זו הלך שמואל קליין

בבחירת המקורות ל ' ספר הישוב ' .

2

קשה

לאין ערוך לבחון את פשרה של מובאה גאוגרפית במדרשים ובסיפורי אגדה מובהקים  ,שכן
המדרש מנסה לבחון את העבר ( בדרך כלל כפי שהוא מתואר

במקרא )

מבעד ל ' משקפיים ' של

ההווה  .מכאן שבבית הקיבול של פניו החיצוניות של הטקסט המדרשי שרוי תמהיל של עובדות
העבר ואתגרי ההווה  .וגדול שבעתיים הקושי לבחון את משמעותם הגאוגרפית  -ההיסטורית של
ציוני מקומות בפיוט  ,שברגיל לש את החומרים המדרשיים ומעצבם  ,כשהחירות הספרותית שנוטל
הפייטן לעצמו נדמית לעתים אין  -סופית  .לכאורה נחסם בכך כל סיכוי לדיון מדעי ב ' גאוגרפיה של
פיוט '  ,ככותרת הערתו של ספראי  ,ולא היא  .דווקא בגלל החופש הפייטני המופלג והמטען הרגשי

והאידאי המשוקע בפיוט  ,נוכל לנסות לחשוף באמצעות ניתוח ספרותי  -היסטורי את הסיבה
לשימוש במקום מסוים להבעת רעיון מסוים ולהעדפתו על פני מקומות

אחרים .

דוגמה נאה לבירור שכזה נוגעת למקומה של אילת בפיוטנו  .איני יכול להוכיח שהפייטן בחר
באילת הדרומית כדי לתאר את חומת ירושלים העתידית ולא התכוון לאילת הנזכרת במשנת מעשר
שני כגבולה הדרומי של ירושלים לעניין מעשר שני  .אולם אוכל לנסות ולשכנע שבהקשר הנדון
1

ז'

ספראי תרם תרומה חשובה לדיון הזה במאמרו ' הדרשות הגיאוגרפיות כמקור היסטור "  ,דברי הקונגרס

העולמי השביעי למדעי היהדות
2

:

מחקרים בתלמוד  ,הלכה ומדרש  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

בהקדמתו הכללית של ב ' דינבורג לספר נאמר

:

. 92 - 79

' כל ידיעה וידיעה שנכנסה לספר הזה צריכה לשאת עליה במידה

רבה או פחותה חותמה של עדות  ,של ב " פירוש

איתמר " . . .

כספר הישוב יאספו אפוא ויכונסו כל הידיעות

המפורשות על ישובי היהודים בארצם ' ( ספר הישוב  ,א  ,בעריכת ש ' קלין  ,ירושלים תשל " ח [ ןרושלים תרצ " ט ] ,

12 6
~

עמ ' ז ) .
הדיוק הגמור . . .

אפיון מדויק יותר מצאנו שם בדבריו של העורך

:

' אחת מתכונותיה הבולטות ביותר של ההלכה הוא

מכאן יוצא שאם בהלכה נמסר לנו מקום המעשה או של פסק ההלכה הרי לפנינו בלי ספק

תעודה מדויקת על אודות אותו המקום ' ( שם  ,עמ ' יג )  ,ואילו ' האגדה נופלת בערכה

לידיעת המצב הישובי בארץ .

הרי היא עוסקת בעיקרה במדרשם של דברי מקרא לשם מוסר השכל או לשם השלמת דברי הפסוקים  ,ובחומר
כזה אין מקום רב למסירת הודעות ממשיות על מצב הישוב ' ( שם  ,עמ '

יד ) .

' פיוטה ' של הגאוגרפיה

וברוח זמנו של הפייטן אילת הדרומית היתה סמל מוצלח לאין ערוך למצבו של עם ישראל ,

שגלומים בו עבר  ,הווה ועתיד  ,ויש בו כדי לסייע להצגת רעיונותיו של הפייטן  .ספראי הקובע כי
' שם המקום הוא כפנינה  ,והפייטן חורז מחרוזת ומשבץ אותו בשיאה ' אינו רואה כל בעיה בשימוש
במקור הלכתי שאינו אומר מאומר בהקשר הנדון  .ואילו לדידי הפייטן יוצר את הפנינה ( הגם
שבדפוס נתון ) ומעצבה כראות עיניו  ,ועל כן יבחר שם מקום חשוב בעיניו ,

על  -פי השקפתו ועולמו .

רבי יניי  3 ,שפיוטיו רוויים בעוינות עזה כלפי ' אדום ' של ימיו  ,יכול לעשות שימוש נאה באילת

הדרומית בגין זיקתה לאדום במקרא  .מלכתחילה אילת מיוחסת לאדום אך שלמה בנאה
עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום '  ,מלכים א ט ,

(

כו )

'.

שני

אחר

כך נלקחה ( ' וינשל את היהודים מאילות ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה '  ,מלכים ב טז ,

ו) .

ויש כתוב המעיד על השבתה ( ' הוא בנה את אילות

נןשיסס ליהידה ' י דברי  -הימים ב כו  ,ב) .

יש

לשער שכפי שלא נעלמה מעיניו אילת של משנת מעשר שני  ,הכיר פייטננו יפה גם את הפסוקים

הללו  ,הממתישים בצורה מפורשת כל כך את המתח שבין האדומים ליהודים .
זאת ועוד  ,אילת משובצת גם בפרשה ששימשה כר נרחב לדרשנות ולפייסנות בשאלת יחסי

אדום  -ישראל  .ההלק הראשון של פרק ב בספר דברים עוסק בהימנעות ממלחמה עם בני עשו
ובצורך לעקוף אותם

בדרך לארץ  -ישראל .

הוא מדגיש את הצד הגאוגרפי של הסיבוב  ' -ונסב את

הר שעיר ימים רבים  .ויאמר ה ' אלי לאמר

:

רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה ' ( שם ,

א  -ב) .

ואילת מתוארת כנקודת מפתח בסיבוב זה  ' -ונעבר מאת אחינו בני עשו הקצבים בשעיר מדרך
הערבה מאילת ומעצין גבר ' ( שם ,

ת) .

אילת אינה נזכרת הרבה במדרש  ,אך פסוק זה זכה

להידרש :

ונעבור מאת אחינו בני עשו  .א " ר יוסי בן חנינא  :מי גרם שלא יפלו בני עשו בידנו ? ' מדרך
הערבות וגו ' '  ,שלא הלכנו בדרכים הערבות של הקב " ה  .מאילת  .שלא קיימנו איילותיה
ושבועתיה של

תורה . . .

רבנין אמרי

הערבה '  ,כשנלך בדרכים הערבות של

:

אימאתי אין בני עשו משתעבדין בכן

הקב " ה .

?

' דרך

4

במדרש זה  ,הרווי כפי שעולה מהמשכו מתה משיחי עז  ,אילת הגאוגרפית הופכת לסמל מוסרי

שיש בו כדי להסביר את פשר הכפיפות בפני ' אדום ' של ההווה  .אולם אין זה סמל מופשט ! אילת זו

מעוגנת במסכת הכוללת של פרשה מקראית העוסקת באדום .
ובתודעת הדרשן והקורא היא מתקשרת לאילת של זמנו .

לפרשה יש היבטים גאוגרפיים ,

אותו פרק שימש ' חומר גלם ' גם להתחשבנות פייטנית עזה ונוקבת עם אדום שבהווה  .הפייטן

עושה שימוש בהנחיה הגאוגרפית לסוב את הר שעיר ולפנות צפונה למסע לכיוון ארץ  -ישראל .
פנייה זו כרוכה בהתרחקות מבני עשו  ,וכזכור אילת ועציון גבר הן נקודת מפתח בהתרחקות זו .
ברוב כבוד שר וישד הורו  / /שסקנו רב לנכם ] סבוב הרו
גבול גיטז לו שזה לעולם  / /קני של 0וס  ,גו גבול עולם

"

[ורכלם מא ] ליסם

נסרסיקו ] / /

וחוב
~

שסויים

של שריקו

סילו תישבורו  /אם ס19ו תשנביו ]  . . . . . / /תמכיו
טו טי טוב צפון 9 /נו לכם  . . . . . . . . / / T1 eYצפון
3

"

.

כעקבות דבריו של מפראי אני מתייחס אל הפיוט כיצירה של יניי על הספקות בעניין ועל הדעות האחרות עמדתי
כבר במאמרי  ,ומכל מקום ההכרעה בשאלת זהות המחבר אינה מהותית לדיון

4

187

מדרש דברים רבה  ,מהדורת ליברמן  ,עמ '

. 25

שלפנינו .

ישראל רוזנסת

סוב סריו ולצור על ?ויו

עלו ל

מקלו לסלקיו

"
פנות אליו במגן וצינה
4יי שר שה נמת

בזכות הוריו

//

//

//

? ד ןנלה צור ס59ךיו
פנו נא לכם צפונה

תמצאו נא

"

/

תנו :ד לחוריו

//

בטובה אשר בה לכם צפונה

ההתרחקות הפיוטית מושתתת על ההתרחקות המקראית  ,אך בהמשך היא הולכת ומצטיירת
כניתוק מוחלט  ,פוליטי ותרבותי ( ככל שהתנאים הפוליטיים מאפשרים )  ,עד לבוא המשיח .
טל תאיצו באחוןת אלופי איש טךמו4י

טל תבואו בבטי לגי וז שכורה
טל תגשו בגבול גוי

05

גמור

טל תךרכו בדירות דולקי דחות דודים
טל תהלכו בסרי הומים הירהורי הפכפף
טל תזיקו בזרע זד זמני זימה
טל תחפזו בחיפיוני מךשם סילק סטיהם
טל תטעמו בטרף

ש

"

א [ טו ] רף טיבח

[ טל תישבו בירושת ןהירים יו1מי י21ש

טל תשנסו בכניסיות כ . . .

כל כפורים

טל תלפמו וליצים לסטן לשךשם ל . . -
טל תסקרו במלסמות [ מ 4 ] 9 . . .עיו מאודמים
טל תנאצו בנואצים

כונים

תוץ

יווה

ס9ס ] ן 9ב
שעיר [ ~
טל תסרבו בשעיר ~
טל סעורו בעובנר ] ים לאלות על ע  . . .תם5
הנה כי כן  ,הגאוגרפיה של אדום  ,שהמקרא מטעים את זיקתה לאילת  ,משרתת בפיוטנו צורך

ברור .

אידאולוגי

איש אינו יכול לטעון להבנה מוחלטת של תודעת הפייטן  ,אולם מותר להניח שבפיוט ששימש
יסוד לעבודתו  ,פיוט המוקדש לאחת משבתות הנחמה  ,ומושמע לפיכך בהקשר היסטורי מובהק ,
ישתמש הפייטן בסמל המשתלב בתוכני הפיוט  .אילת הדרומית מסמלת מתח בין אדום

ליהודה .

המסע צפונה העוקף את שעיר מתחיל באילת  .היש פלא כי הפייטן  ,המוטרד עמוקות בשאלה מתי
תגיע שעתה של אדום  ,יתן דעתו לאילת של ימיו  ,שהיישוב היהודי בה מחזק את התקוות לגאולה
הקרבה

?

אין לראות בפייטן טכנאי של פסוקים ומדרשים ,

ו ' דגם

המחרוזת ' של ספראי הוצג לטעמי

בהקצנה יתרה  .הפייטן כפוף למסגרת ולתבנית  ,אך החופש הספרותי מאפשר לו לעצב את ' המפה
הפיוטית ' כרצונו  ,ולעתים טובת הפיוט דורשת זיקה בין ' הגאוגרפיה

המקובלת .
188

הפיוטית '

לגאוגרפיה

6

5

מחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים  ,מהדורת צ " מ רבינוב " ן  ,ב  ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

6

כדי לשוות לדיון זה אופי עקרוני התמקדתי בעיקר בשאלת זיהויה של אילת  .דומני שעל הסתייגויות אחרות של

. 129 - 124

ספראי ניתן להשיב בניתוח ספרותי פשוט  .למשל ' עיר קמואל '  -דמשק היא גבול צפוני לירושלים במדרש
הראשון שמשובץ בפיוט שהובא  ,ואינו עוסק בשאלת כיווני הגבולות  -הוא מזכיר את דמשק דווקא משיקולים
אחרים ; אך לא בשני  ,העוסק בחומות ירושלים  ,והמדגיש במפורש גבולות

וכיוונים .

מקורות האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים מרובעים
ן

]

-

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .
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Abstracts

Yuval Dror

earlier
have some weak points : י00 ] 11 סטrelation 10
works which dealt with various facets

Tendencies and Developments 1ת
ifistorical Research 0 תthe

Kibbutz and

of the kibbutz, and

8

paucity of theoretical

1 ) 5 Social and Educational Aspects

4 Review of:

ג

 א. Near ,

1% e Xibbutz Movement :

History, 7 : Origins and Growth , 7909- 793

"

Odord University Press , Oxford 1992 , 431  קע.
Henry Near ' s volume 15 the most systematic
and comprehensive study of the kibbutz during
115

nrst three decades .

which adds much 10
the work

of 115 historical ,
sociological , anthropological and educational

and comparative analysis

11 15

what

 פsingular work ,
was lacking from

of earlier scholars ,

both historians

and behavioral scientists . 11 does , however ,

aspects . Near ' s historical study

from recourse 10 additional historical studies
dealing with these aspects during the early
days of the kibbutz or the labor movement 1מ
Eretz Israel .

Abstracts edited by Priscilla Fishman
and Yohai Goell

191

15

comprehensive and concise פ1 one and the
sarne time . ifis work would have benefited

Abstracts

establishment 0

,

the State of Israel .

Yechiam Weitz

The 1926 recommendation was made by the
Mandatory authorities as the first step ]  מthe
complete shift 10

the metric system .

" יד

24 Party Contends with Failure : Mapai
Faces the Election Results of the Third
Knesset

intention was ז0 do away with the different

 תוthe July 1955

systems of weights that varied from area 10
area institute  בsingle metric system of

Knesset , Mapai lost about  בtenth of זו5
strength , winning 40 seats as against the 45 ן1

elections 10 the

Third

weights and measures , and establish

occupied  חןthe Second Knesset . The decrease

supervisory bodies 10 enforce the reform .
Though the Jewish institutions welcomed the

 תןstrength wa particularly apparent among
the new immigrants . The question that aro

proposal ,

יו

was מ01 implemented because the

population ,

Arab

comprised mainly of

was whether this was  בchance result stemming

from

passing ,

incidental factors , or pointed

scattered farmers who were accustomed for

the weakening of the party ' s status within

rnany generations 10 the local systems of

varlous elements

weights , was difficult 10 supervise .

particularly among the immigrants .

11 was only with the creation of  בhfinistry
of Commerce and Industry  תוIsrael that the

0

,

10

the Israeli public ,

Following the elections , the Mapai Central
Committee held  בspecial meeting  חוwhich

ordinance was enforced throughout the

dozens of members spoke  קט- leaders of the

country .-

party as well as th

who represented the

of the rank and ת18 .

vle

ג

variety of

subjects were dealt with , 6ט1 most of the
questions turned  חסקעthe status or the party

'י

among the immigrants . Several speakers ,

- 1

Safeguard the

Land

British Efforts 10

ת אל

Namir , argued that the results reflected the

1ו

Pale

ן

]

bet

1

ן

,

וז

1

ו
צ

'

ן

frustration and bitterness of the immigrants
living  מוthe ma 'abarot (transit camps ) , who

.

פ

,

ה

ק

..

!

פ

ascribed primary responsibility for their plight
10

Mapai .

ין

"

meeting wa

8 תimportant early

expresslon of confrontation with the

ן

ן

:

intentionall

: 1]
of authority

among them Mapai Secretary Mordechai

reating

י0

.

lssue of

.

the influence of mass immigration 0 תIsraeli

the orderly transfe ~

society and

1 טpolitical syste

the Jewish and Arab states

about 10 be established after their withdrawal .
Wbatever the policy of the authorities may
have been , the officials of the Department of

Da

Land Registration offices and registers , and

Eco

particularly

נ.  ץ.

Spry , Acting Head of the

Department , evinced exemplary responsibility
and initiative 10 preserve these

"

1ב1 records

Qvi-Faur

Policy and Nationalism : The

Textile Industry during the

19505 and

19605
1 חJune 1957 , Israel 's Ministry of Trade and

affecting the property rights of hundreds of
thousands of persons . They placed the registry

Industry published  בdevelopment pla
for the
textile industry . The plan reorganized the

documentation ]  תsafe storage and , above  ] ב1 ,

industry ' s structure , mobilizing ו1  תןthe

microfilmed 1 - 1 % mil [ ion documents ,

interest of the state

microfilms we

stored 1ח

0]

parts

the Colonial Office

 מוLondon and were made readily available מו

the early 19505

י0

both the Israeli Government

enterprises suggest th

development goals .

possible explanations

for the government 's  סעסוח: economic ,

centered , and ideological -Zionist

,

power -

0 ] which the

and the Jordanians who occupied and

last goal appears 10 be the primary motivating

administered the West Bank .

force .

2 ן9ע

nce

Abstracts

goods and , later 0 מ, 1 תreal estate . The
prese
of the Ottomans increased security of

Yehoshua Frenkel

Rural Society תו

Mameluke Palestine

The agrarian history of Palestine during the

both life and property ; this enabled the

Mameluke period has ת01 yet been the subject
of  בdetailed stildy ,  תוcontrast 10 that of the

development of dry farming , and of  פmarket
for arable lands . The seasonal trade of cereal

Crusader and Ottoman periods . The purpose

grains became the 58א0ת1 feature of the Beer

of this article

15

survey information

)0

Sheva market . Evidently , most of the houses

concerning rural society contained  תוlegal
documents , and

ק01ת1

)0

built during the first decades of the town ' s

issues and topics

)0

worthy of further research . What emerges

renewed existence belonged 10 merchants from
Gaza or Hebron .

from the documents 15 that the Mameluke
system 0 ] land ownership and taxation was ב
continuation of Crusader institutions . They

society
adoptedתנthe
order
Crusader
10 finance
tendency
 תבelite
10 subjugate
-. class of
cavalrymen of foreign birth .  וע811

Haim
The * He
Golan
-~ Halutz ' Committee 1ת
Eretz

Israel  תו1920

Muslim

מו
 מוthe early

countries  תוthe Middle East , the ruling

The ' He -" Halutz' movement was established

military class considered the peasants primarily
as  פsource of taxation , and
 פlesser degree

Russia and  מוthe United States

as manpower -. 1hus , the rural populace played

Aliyah and the establishment of cooperative

years of the twentieth century , 10 encourage

 בmarginal role  מוthe Mameluke kingdom תו

settlements

companson 10 the urban military and religious

pla

011105

.

The peasants were under the supervislon

of absentee landlords ,  פcondition which

Joseph Trumpeldor introduced

Yitzhak
Kanievsky-Kanev
~

Kopelowitz-Almog

greatly influenced the development 0! social
institutions

.

115

orm 1 תEretz Israel and , after his death
and Yehudah

formed 8 ' He -~ Halutz '

committee that included immigrants

.

representing the various East European youth
movements . The committee called  פconference

0ן ת41 . Carmel that pressed for the
establishment of

, ם

raj
Gideon

1

]

א

-

,

,

ת

1

8

ס

,

David

,

- Rressel
and-Joseph
Ben The Bedouin
Market
The Cornerstone

נ

united federation of

) ioneering )
The halutzim (Ploneering

s~ang vote

יב

the

held the
1920 conference

convened 10 discuss the formation of such

,

After the
the

640 CE , 1 !
. 11

8

workers  תוthe country .

011

Arab
Ar ab occupation
.
of
] Beer
8
Sheva
1ת
Sh
.

1

י

י ן
1

ן
ן

ן

,

1 .[

.

ן

ן902

ן
1 ced presence

תו
. the
 טNegev
14
10
ן
silpport
]
their
הן
move toward the

8

The

federation , and the Histadrut was formed
ן

' He -~ Halutz' committee then announced 115
dissolution and turned ) 0 other
activity

eas

of

m.

( , י1 מparticular settlement 0 תkibbut

~

Suez Canal , the need for 8 תadministrative
center emerged . The decision 10 locate 11 תו
Beer Sheva was influenced by the fact that the
site was already the recognized marketplace

Yigar Nevo

for transactions between the Bedouin and the

The Sh

sedentary population of Palestine .

Weights~  תוEretz Israel

According 10 oral traditions of the elders of

1ל3

t 10 the Metric System of

נ41 the beginning of the twentieth century , the

the Bedouin community  תוthe Negev , the

Ottoman system of weights , based 0 תthe

marketplace was always מס0 of the primetax
concerns of the regime , which sought 10

the
dirham, was  תוuse  מוEretz Israel . The shift 10
metric system was accompanied by

trade , and become  בthird party 1 תthe

difficulties , and the process that began with

transactions of the

the ' Proposal for the Ordinance of Weights

kt

deserts ' (the Syrian

Desert and the 5מו81 ( 1 תlivestick , consumer

and Measures , 1926 , terminated only with the

Abstracts

Herodian structure primarily 0 תthe basis of

11 נTemple of Jerusalem :
Josephus '

Description and Other Sources

the
Josephus
archeological remalns together with
' accounts , recogninng the

One of the most perplexing problems 1 מthe

contradictions between War and Antiquities

study

and attributing the latter

,

the Second ( Herod 's ) Te
determining the physical layout , dimensions ,
0

"

) 0 the difference
between the edifice actually erected by Herod

gates , steps etc . of the Temple Mount

(Antiguities) and the Temple 's appearance

generally and the Temple 's sacred precincts 1ת
particular . The problem arlses ת0 ) for want of

the time of the First Revolt ( War ) . 1 תmany
ways the hfishnah account corresponds with

pnmary sources , but quite the opposite . There

the description

are ,  תוfact ,  פplethora of sources (Josephus מו

 מוWar although here , too ~
numerous discrepancies exist as well .

War and Antiquities, Mishnah Middot , the
and

Temple
Finally , the changes which took place  תוthe

archeological material ) which relate

)0

Temple and the contradictions between and
within them are many and substantive .

7115 article proposes  בreconstruction of the

%1

.

' s outward , physical appearance are

related 10 several social and religious
developments v

century CE .

~ithin Jewish society of the first

71 4
~

Eretz
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