לפני עשרים שנה ראתה אור החוברת הראשונה של ' קתדרה '  .ומאז  ,בשבעים ותשע חוברות גדושות
ידע ומחקר על תולדות הארץ מהתקופה הכנענית ועד לתקומת מדינת ישראל  ,תרמה ' קתדרה ' רבות
לעיצובו של תחום מדעי זה ולהגברת המודעות הציבורית אליו  .חוברת השמונים נותנת ביטוי נוסף

למגוון הרב  -תקופתי ולגישה המחקרית  -הביקורתית שאפיינו את קודמותיה .
אחת מתוצאות מרד בר  -כוכבא היתה היעלמות צורת ההתיישבות היהודית בבתי חווה וריכוזה של
האוכלוסייה היהודית בערים

ובכפרים  .יזהר הירשפלד מסביר

תופעה זו ומצביע על האפשרות

שהיא מסמנת את ראשיתו של תהליך מעבר לעיסוק אינטנסיווי יותר במסחר

ובתעשייה .

הנוצריות על ארץ הקודש שהתפתחו לאחר המרד משמש היהודי מקור סמכות לאמת

במסורות

הנוצרית .

לימור  ,המנתחת כמה מהן  ,טוענת כי הן חידשו למעשה את האוטוריטה של היהודי בעולם

אורה

הנוצרי .

הקשר היהודי  -הנוצרי מוצא ביטוי גם בצירוף ' השומרוני הטוב '  ,המשמש סמל לדאגה לזולת ועשיית
חסד  ,והנובע ממשל מפורסם בברית החדשה  .שמריהו טלמון טוען כי המשל אינו נסב על שומרוני
טוב  ,כפי שמקובל לחשוב  ,אלא על ישראלי טוב  ,ומציע הסברים לטעות שהשתרשה .

המציאות החברתית  ,הדתית והפוליטית בארץ  -ישראל היוותה החל משלהי המאה הי " ט אתגר

לגורמים יהודיים ולא  -יהודיים שפעלו בה וניסו לעצבה  .בראשית שנות השמונים של אותה מאה עשה
המיסיון האנגליקני מאמצים רבים לנצל את מצוקותיהם של המוני יהודים שעלו מרוסיה ורומניה כדי
להעבירם על דתם  .יוסף לנג מנתח את שיטות הפעולה של ארגון זה ואת דרכי ההתמודדות היעילות
של היהודים אתם באותה תקופה  .לא צלחה אף דרכה של ממשלת המנדט שניסתה בשנות העשרים
לקבוע את החלוקה העדתית  -הדתית ולא הלאומית כבסיס לחברות במוסדות הייצוגיים בארץ  -ישראל

ובכך לנטרל במידת -מה את המאבק הלאומי בארץ .

דפנה צמחוני מסבירה את כישלון הנסיונות

האלה ואת תוצאותיו  -חיזוק הקשר בין הדת היהודית למוסדות הלאומיים של היישוב מצד אחד ובין
דת האיסלאם למוסדות התנועה הלאומית הערבית  -הפלסטינית מצד אחר  .יומרות גדולות אולי יותר
לעיצוב מציאות היו לתנועת העבודה הישראלית  .זאב שטרנהל מתעמת עם ביקורות על ספרו ' בנין
אומה או תיקון

חברה ? '

תוך חידוד טיעונו הבסיסי כי למעשה לא חתרו ראשיה לשינוי הסדר החברתי ,

ועיקר מעייניהם היה בהבטחת עצמאות לאומית והקמת מדינה יהודית  .מטרה מוצהרת של התנועה

הציונית היתה שינויה של המציאות הפיסית בארץ  -ישראל  .אחד מביטוייה המובהקים היה הניסיון
להתמודד עם תוצאת מאות שנים של השמדת היער הטבעי  .נילי ליפשיץ וגדעון ביגר  .מתארים
את תהליך המעבר במדיניות הייעור של התנועה מנטיעת מטעים של עצי זית ועצי פרי אחרים לייעור

שטחים נרחבים בעצי סרק  ,ועומדים על המשמעויות הכלכליות והפוליטיות של שינוי זה .

תקופת

היישוב היתה עדה גם לניסיונות להגשים את רעיון ' יהדות השרירים '  -תחייה גופנית כחלק מהתחייה

הלאומית  .אחד ממימושיו הבולטים היה ייסודה של אגודת הספורט ' הפועל '  .חיים

קאופמן מבליט

את הרקע הפוליטי להקמתה ומסביר את המאפיינים הארגוניים של צעדיה הראשונים .
הציונית נזקקה מאותה תקופה גם לסיפר  -על

) ( narrative

עברם המשותף  ,על זהותם הקיבוצית ועל ייחודם .

התנועה

של זיכרון שיספק לחבריה מושג כוללני על

ברוך קימרלינג מבקר את ספרה של יעל זרובבל

המנתח את התגבשות הסיפר סביב נפילת מצדה  ,מרד בר  -כוכבא והגנת תל  -חי  .בניגוד לכל אלה לצלם
צבי אורושקס לא היתה ככל הנראה יומרה לעצב מציאות בארץ  -ישראל המנדטורית  ,שבה פעל

;

הוא

הקדיש את חייו לשיקומה של מציאות זו  .ואכן שישים אלף התשלילים שהותיר מתעדים את תקופתו

ומספקים  ,כפי שמסבירה ויוויאן סילבר  -ברודי  ,צפנים להבנתה .
חותמות את החוברת הערותיו של אברהם

למאמר של זאב משל שפורסם ביקתדרה ' . 76
אורי ביאלר

נגב לגבי זיהוי מקומו של ' סלע ' הנבטים בתגובה

חוברת זו יוצאת לאור בסיוע הקרן ע " ש יצחק לייב ורחל גולדברג ז " ל
published with the assistance of the Izhak Leib and Rachel Goldberg Fund
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בן  -שמאי ,

יוסי הקר  -האוניברסיטה העברית
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שינויים בדפוסי ההתיישבות של האוכלוסייה
היהודית הכפרית לפני המרידות ברומאים
ואחריהן
יזהר הירשפלד

מבוא
בשנים האחרונות מתרבות והולכות העדויות הארכאולוגיות המצביעות על שינוי מהותי שחל

בדפוסי ההתיישבות של האוכלוסייה היהודית הכפרית בארץ  -ישראל  ,לפני המרידות ברומאים

ואחריהן .

בתקופה שקדמה למרד הגדול  ,כלומר במחצית השנייה של תקופת הבית השני

( המאה השנייה לפה " ס עד המאה הראשונה לספירה )  ,אנו מוצאים  ,לצדם של הערים והכפרים ,
בתי חווה לא מעטים שהיו מיושבים על  -ידי יהודים  .לעומת זאת בתקופה שאחרי מרד בר -
לספירה ) ,

כוכבא  ,כלומר בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית ( המאה השנייה  -השביעית

האוכלוסייה היהודית מתרכזת  ,ככל הידוע לי  ,בערים ובכפרים בלבד  .זאת בניגוד לאוכלוסייה
הנכרית  ,הפגאנית ויורשתה הנוצרית  ,שבשטחי יישובה אנו מוצאים אתרים רבים שניתן
להגדירם בתי חווה  .כלומר מהמרד השני ואילך חל שינוי בדפוסי היישוב של האוכלוסייה

היהודית ( ואולי גם השומרונית )  ,שינוי המייחד אותה ומבחין בינה ובין החברה הנכרית .
מאמר זה מוקדש לבירור טיבו ומהותו של השינוי הנזכר  .בחלקו הראשון יוצגו הנתונים
הארכאולוגיים שעליהם מבוססת הטענה כי השינוי ההתיישבותי הוא דפוס קבוע המאפיין את
האוכלוסייה היהודית

בארץ  -ישראל .

בחלקו השני ייעשה ניסיון להבין את משמעותו של

השינוי  ,לאתר את סיבותיו ולעמוד על השפעתו האפשרית על חיי הקהילה היהודית בארץ -

ישראל בפרק הזמן הנדון .

תקופת הבית השנו
בית חווה או בית אחוזה  -הדומה לבית חווה בתפקודו אך עולה עליו בממדיו ובאיכות בניינו

 -מוגדר כמבנה בודד הממוקם בשטח חקלאי  ,והמשמש לצורכי מגורים

.

ומשק .

1

במבנים

תודת המחבר נתונה לישראל שצמן  ,דוד עמית ועוד שורה של עמיתים  -חוקרים שקראו

את כתב  -היד והעירו

עליו הערות
מועילות .

1

שמעון דר מגדיר בית חווה
האדמה '  .ראה

:

:

' מבנה מכונס בתוככי שטת חקלאי אשר שמש למגורים ולמלאכה לעובדי

ש ' דר  ,התפרוסת היישובית של מערב השומרון , 1 ,

תל  -אביב  , 1982עמ ' . 9
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האוכלוסייה היהודית הכפרית

אלה  ,המוכרים לנו במגוון רחב של צורות וגדלים  ,התגוררו על  -פי רוב בעלי הקרקע ולעתים
איכרים  -אריסים

;

אלה ואלה ביקשו  ,מטעמים של נוחות וחיסכון בזמן  ,לחיות בתוך שטחי

העיבוד של נחלתם  .קיומם של בתי חווה או בתי אחוזה מותנה היה בתנאי ביטחון טובים  ,אשר
אפשרו לבעליהם לצאת מן המסגרת המגוננת של העיר או הכפר ולהתיישב בשטח החקלאי

הפתוח .

2

זיהוי ' יהדותם ' של יושבי החוות מן התקופה הנדונה שנתגלו ביהודה מבוסס על שני סוגי
ממצא

:

בשנים האחרונות התברר כי מתקני הרחצה המדורגים

מקוואות טהרה וכלי אבן .

החצובים בסלע או חפורים בקרקע ומטויחים בטיח אפרפר  ,האפייני לתקופת הבית השני  ,הם
מקוואות טהרה ששימשו את האוכלוסייה היהודית באותה
באתרים יהודיים מובהקים  ,כגון

:

עת .

3

מקוואות מסוג זה נמצאו

ירושלים  ,גזר  ,יריחו וגמלא  ,ומכאן שגילוים באתרים מן

התקופה הנדונה מעיד על מוצאם היהודי של יושביהם  .בדומה לכך הוכח כי השימוש בכלי אבן

טיפוסיים ( קערות  ,ספלים וכד ' ) רווח בקרב האוכלוסייה היהודית באותה עת  ,ומכאן שניתן

להשתמש גם בו כסממן של נוכחות יהודית באתר .

4

האתרים השמורים והמובהקים ביותר שניתן להגדירם כבתי אחוזה של יהודים מתקופת בית
שני הם קלנדיה שמצפון לירושלים וחורבת עקב ברמת  -הנדיב  ,מצפון  -מזרח לקיסריה ( ראה
איור

.) 1

המבנה שנחשף בקלנדיה הוא מכלול גדול

ומתקני תעשייה לייצור שמן

ויין .

5

( 1 , 200

מ " ר ) ובו אגפי מגורים  ,חדרי אחסון

המבנה הוקם בשלהי התקופה ההלניסטית ושימש ברציפות

משמשת את ישראל פינקלשטיין במאמרו

 ,חוית

חקלאיות

במיידית

המערביים של הר שימרון '  ,ארץ  -ישראל ,

החווה וגם בתי האחוזה שנמצאו בארץ מתאפיינים  ,בניגוד
ובהעדרם של
מרבית בתי
הצנועות
הערה . 5
במידותיהם
עמ ' , 347
הרומית ,
תשמ " א ) ,
לווילה
סי (
מבני מותרות  .לפיכך אין לקבל את השימוש שעושה
שמעון אפלבאום במונח ' וילה ' לצורך הגדרתם  .ראה  :ש ' אפלבאום  ' ,בעיית הווילה הרומאית בארץ ישראל , ,

ארץ  -ישראל  ,יט ( תשמ " ז )  ,עמ ' . 1

על ההבחנה בין וילה כמבנה המתוכנן ומיועד להסב הנאה לבעליו ובין בית

חווה המיועד לצרכים חקלאיים  ,ראה

coantty :

,

0

and Ideology

Form

1110 :

,

7 . 5 . Ackerman, The

 . 9 - 10קק  . Houses, Princeton 1990 ,המודל של הווילה הכפרית במערב  ,המתואר לפרטיו בחיבוריהם של

וארו  ,קאטו  ,קולומלה ואחרים  ,כמעט איננו מוכר בארץ  .אי לכך השימוש שעושה בו מפראי לתיאור בתי חווה
או בתי אחוזה מקומיים הוא חסר כל ביסוס  ,ראה :

2 . Safiai , The Economy of Roman Palestine ,

 . 82 - 83קק 1994 ,

York

London-New

על היתרונות הכלכליים שהניעו את הכפריים לעזוב את הכפר ולעבור למגורים בשטחי העיבוד ראה

2

:

ז'

מפראי  ' ,הריבוי הדמוגראפי כתהליך יסוד בחיי הארץ בתקופת המשנה והתלמוד '  ,א ' אופנהיימר ואחרים
( עורכים )  ,אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה  ,ירושלים  , 1986עמ '  . 31 - 30לעתים קרובות שימשו בתי החווה

גרעין להיווצרותם של כפרי  -בת .

תהליך דומה לזה אפיין את היווצרותם

העות ' מאנית  .ראה  :ד ' גרוסמן  ,הכפר הערבי ובנותיו  ,ירושלים

לחקר המקוואות ושימושם בקרב האוכלוסייה היהודית ראה

3

 , 1994עמ '
:

מסוציאל

כפרים ערביים בתקופה

. 42 - 41

ר ' רייך  ,מקוואות  -טהרה יהודיים בימי הבית

השני ובתקופת המשנה והתלמוד  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,חש " ן ; הנ " ל  ' ,מקוואות -

טהרה יהודיים בתל גזר '  ,קדמוניות  ,סו ( תשמ " ב )  ,עמ '
.

; 76 - 74

הנ " ל  ' ,משנה שקלים פ " ח מ " ב והממצא

הארכיאולוגי '  ,א ' אופנהיימר ואחרים ( עורכים )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני  ,ירושלים תשמ " א ,

עמ ' . 256 - 225
4

על כלי האבן שהיו בשימושה של האוכלוסייה היהודית  ,בעיקר ביהודה בתקופת הבית השני  ,ראה  :י ' מגן ,

תעשיית כלי אבן בירושלים בימי בית שני  ,תל  -אביב תשמ " ח  ,הנ " ל  ' ,ירושלים כמרכז של תעשיית כלי אבן

בתקופת הורדוס '  ,קדמוניות ,יז ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 127 - 124
5

י ' מגן  ' ,קאלאנדיה  -חווה חקלאית לגידול גפנים ולייצור יין מימי בית שני '  ,קדמוניות  ,יז ( תשמ " ד )  ,עמ '
: 71

י ' הירשפלד  ,בית המגורים הארץ ישראלי בתקופה הרומית  -ביזאנטית  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

. 25

- 61

5

6

מזמון  :צולום אווור של

משמאל  :צילום אוויר

שרידי בית האחוזה
בקלנדיה ( המאה

של בית האחוזה

השנייה לבה " ס -
המאה הראשונה
לסמירה )

ברמת  -הנדיב ( המאה
הראשונה לפה " ס -
המאה הראשונה

לסבירה

)

לגוש  -עצוון ( המאה
הראשונה  -השנייה

לספירה

)

למטה  :מראה כללו של
האתר בפסגת  -זאב
מצפון  -מזרח לירושלים
( המאה השנייה -
הראשונה

לפה " ס )

יזהר הירשפלד

עד שנת

70

לספירה  .באגף המגורים של המכלול ( בניין

ץ,

לפי מינוח

נתגלו שני

התופר )

מקוואות טהרה חצובים בסלע  .הממצא באתר כלל גם כלי אבן מסוגים שונים  ,ולפיכך
היהודית של יושבי בית האחוזה איננה

זהותם

מוטלת בספק .

בחורבת עקב שברמת  -הנדיב נחשף בית אחוזה גדול (  2 , 800מ " ר ) מוקף חומה ובו אגפי
של
מגורים ומתקנים חקלאיים שונים  ,בכללם שתי גתות  6 .בין שרידיו של אגף המגורים
המכלול נתגלה מקווה טהרה חצוב בסלע ומטויח בטיח הרודיאני אפרפר  .על סמך ממצאי
ושימש
החפירה נקבע כי היה זה בית אחוזה יהודי אשר הוקם בשלהי המאה הראשונה לפה " ס
עד שנת

70

לספירה .

הוא

אתר נוסף שניתן לפרש את שרידיו כשרידי בית חווה של יהודים מתקופת הבית
השנישרידי
7
.
אתר נחל חגית  ,אשר נחשף לאחרונה ברמת מנשה  ,סמוך לנחל יקנעם ( ואדי מילנ )
ארבע
השכבה הראשונה של האתר כוללים קירות של מבנה מלבני ולידו מתקנים שונים וכן

בככות מדורגות אשר שימשו כמקוואות .
קבוצה גדולה של בתי חווה יהודיים מתקופת הבית השני נתגלתה לאחרונה בחפירות הצלה
בראש
שנערכו בסביבות ירושלים  8 .בפסגת  -זאב שמצפון  -מזרח לירושלים נתגלה מבנה בודד
קערות
גבעה ולצדו מקווה  ,גת ובית  -בד תת  -קרקעי  9 .הממצא באתר כולל כלי אבן אפייניים (
כולל
וספלים )  ,ומבחר עשיר של כלי חרס מתקופת בית שני  .הממצא הנומיסמטי במקום

מטבעות מימיו של אלכסנדר ינאי .

10

לא הרתק משם  ,בחורבת כעכול  ,נתגלו שני מבנים מבודדים ולצדם בורות מים

ומקוואות .

,

הממצא בשני המבנים מעיד כי היו בשימוש בתקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה
הברזל
עד שנת  70בח ' רבת אר  -ראם  ,מצפון לירושלים  ,נחשף מכלול שראשיתו כבר בתקופת
ומחסנים ,
אך עיקר שימושו היה בתקופת הבית השני  11 .המכלול מורכב מאגפי מגורים

.

הערוכים לצד חצר שבה נמצא מקווה טהרה  .שרידי מבנים ומקוואות מתקופת12הבית השני
נמצאו גם בחורבת מוצה  ,מצפון  -מערב לירושלים  ,ובגבעת המטוס שמדרום

6

י ' הירשפלד ור ' בירגר  ' ,בתי אחוזה וגיתות ברמת הנדיב '  ,קדמוניות  ,כא ( תשמ " ט )  ,עמ '

לעיר .
00ן ; 114 -

הנ " ל  ' ,רמת

הנדיב'  ,אחא " ח  ,ד  ,עמ ' . 1475 - 1474
7

י ' זליגמן  ' ,נחל חגית'  ,ח " א  ,קד ( תשנ " ו )  ,עמ ' . 56 - 55

8

צ ' גרינהוט  ' ,חידושי המחקר הארכיאולוגי בפריפריה של ירושלים '  ,אריאל ,

9

א ' שוקרון וא ' סבריאגו  ' ,ירושלים  -פסגת זאב ( שכונת " בנה ביתך " ) '  ,ח " א  ,צט

. 147
 , ) 1994 ( 100עמ ' - 142

( תשנ " ג )  ,עמ '

. 53 - 51

בשכונה

אחרת של פסגת  -זאב  ,מזרחית לתל אל  -פול  ,נחשפו שרידים של בית חווה גדול ובו שלושה מקוואות מטויחים

בטיח הרודיאני אפור  .ראה

:

י ' זליגמן  ' ,ירושלים  -פסגת זאב ( מזרח

בשכונת פסגת זאב מזרח א  , ,ירושלים '  ,קדמוניות  ,בו
10

( תשנ " ד ) ,

י ' זליגמן  ' ,ירושלים  ,ח ' כעכול '  ,ח " א  ,ק ( תשנ " ד )  ,עמ '

עמ '

. 60 - 59

א )' ,

שם  ,עמ '

: 49 - 47

הנ " ל  ' ,חפירות

. 111

מצודה '

באזור הסמוך לכפר ענתא נחשפה '

מהתקופה הפרסית שהשימוש בה נמשך דמוקרטיה הרומית הקדומה עד המרד הגדול  .ראה  :י ' גדלמן  ' ,פסגת
זאב  , ' 3שם  ,צט ( תשנ " ג )  ,עמ '

 . 51 - 49בעיני סביר

חווה

יותר לראות את ה ' מצודה ' הפרסית כמבנה של

מבוצרת אשר המשיכה לשמש עד המרד הגדול  ' .מצודה ' פרסית דומה ששימשה גם בתקופה ההלניסטית

 ,שם  ,קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ ' . 76

11

נמצאה בהר  -אדר  ,מצפון  -מערב לירושלים  .ראה  :מ ' דדון  ' ,הר
א ' און וי ' רפיואנו  ' ,ירושלים  ,חר ' א  -ראס '  ,ח " א  ,ק ( תשנ " ד )  ,עמ '

12

בחורבת מוצה נמצאו שרידי מבנים  ,מקוואות וכלי מדידה מאבן ראה  :י ' ביליג  ' ,חורבת המוצה '

אדר '

8

. 61 - 60

.

( תשנ " ה )  ,עמ '

. 72 - 71

 ,ח " א  ,קג

כגבעת המטוס  ,מדרום לירושלים  ,נמצאו שרידי מבנה ולידו מקווה בתוך מערה  .ראה

א ' קונן  -זהבי  ' ,ירושלים  ,גבעת המטוס '  ,שם  ,ק ( תשנ " ד )  ,עמ '

. 76 - 73

:

שרידים של בית חווה ומקווה מהתקופה

האוכלוסייה היהודית הכפרית

שרידים של בתי חווה עם מקוואות מאותו פרק זמן בקירוב נמצאו גם בהר חברון  .בחורבת

הלל  ,מצפון  -מערב לגוש  -עציון  ,נמצא מכלול המורכב ממבנה מגורים  ,חדרי אחסון ומקווה

טהרה גדול .

13

הממצא באתר  ,הכולל גם כלי אבן  ,אפשר לתופר לתארך את המבנה למן המאה

הראשונה לפה " ס עד המאה השנייה לספירה  ,ומכאן מסקנתו שהיה זה ' בית אחוזה יהודי
שהוקם בימי הורדוס

וחרב במרד בר כוכבא ' .

14

בדרום הר חברון נתגלו בשנים האחרונות שרידים של בתי אחוזה מבוצרים המורכבים

מחצר מוקפת מבנים ולצדה מגדל עוז בנוי היטב  .באחדים מן האתרים הללו נמצאו מקוואות

.

טהרה המלמדים על מוצאם היהודי של בעליהם דוגמה לכך הוא

אד  -ריר שמצפון

רוג ' ום

ליסה  .באתר זה נשתמר מגדל מוקף חלקלקת אבן משופעת וסמוך לו פתח המוליך אל מקווה
טהרה חצוב

בסלע .

15

דוגמה נוספת  ,שמורה טוב יותר  ,היא חורבת צלית  ,במורדות הדרומיים

.

של הר חברון באתר זה נחשף מגדל ולצדו חצר הכוללת חדרים  ,מחסנים  ,בורות מים ושני
מקוואות חצובים

בסלע .

16

על  -פי הממצא העשיר שנמצא באתר ( כולל מבחר של כלי אבן ) ,

הרומית הקדומה נסקרו בשיח ' עובייד  ,ליד מטף  ,מערבית לירושלים  .ראה  :ש ' גיבסון ,
( תשנ " א )  ,עמ ' ; 23
( תשנ " א ) ,

עמ '

. 102

' סטף , ' 1989 -

שם  ,צו

הנ " ל  , ,סטף  -פרוייקט ארכיאולוגי בהרי יהודה לבחינת הנוף והסביבה '  ,קדמוניות  ,כג
בח ' רבת אל  -מרמיתא  ,ליד בית  -שמש  ,נתגלו שרידים של מבנה מתקופת הבית השני ובו

כלי אבן  ,חרסים ומטבעות מסוף המאה השנייה לפה " ס וער המאה הראשונה לספירה  .ראה  :ל גרשוני  ' ,ח '
אל  -מרמיתא  , ' 1992 - 1991שם  ,ק ( תשנ " ד )  ,עמ '  . 80 - 79בית חווה או אחוזה מתקופת הבית השני נסקר בראסם
דהנה מדרום  -מזרח לבית גוברין  .ראה :
המסתור בשפלת יהודה  ,תל  -אביב  , 1987עמ ' . 215 - 214

ע ' קלונר  ' ,המסתור באסם דהנה '  ,הנ " ל וי ' טפר ( עורכים )  ,מערכות

13

השווה עם אתר נוסף  ,קצר פירג ' ס  ,שם  ,עמ '

- 203

. 202
ד ' עמית  ' ,חורבת הלל ( ח ' הילאל ) '  ,תא  ,צז ( תשנ " ב )  ,עמ ' . 80 - 79
שנתגלה בחורבת חזן שבשפלת הודה  .ראה  :ג ' אבני ואחרים  , ,המערכת התת  -קרקעית ב " אחוזת חזן " '  ,קלונר
וטפר ( שם )  ,עמ '  . 127 - 115בנוסף למקווה נחשפו באתר ממצאים המעירים על שימושו בתקופה הרומית
בנוסף לחורבת הלל יש להזכיר את המקווה

)

הקדומה  ,כולל כלי אבן  .ממצאים אלה מצביעים על נוכחות יהודית  ,אך מהעדר שרירים אדריכליים אין
אפשרות לקבוע אם האתר תפקד ככפר  -בת או כבית חווה בתקופה זו  .מהתקופה הביזנטית נמצאו באתר
שרידים של בית אחוזה משוכלל שהדיון
'1
1:

בו חורג מהמסגרת הנוכחית .

עמית ( שם )  ,לעיל  ,עמ ' . 79
ד ' עמית  ' ,רוג ' ום א  -דיר '  ,ח " א  ,צה ( חש " ן )  ,עמ ' . 70 - 69
רוג ' ום אל  -תמירי  ,המצוי מדרום  -מזרת ליסה  .השרידים

ניתן להשוות אתר זה עם אתר אחר  ,השמור טוב יותר ,

ברוג ' ום אל  -חמירי כוללים חצר מוקפת חדרים ומגדל

מוקף חלקלקת אבן שיפועית  .סקרתי את האתר במסגרת הסקר של דרך הספר המזרחית  ,ותארכתי אותו
לתקופה הבגינטית ; ראה  :י ' הירשפלד  ' ,שרשרת מצודות ביזאנטיות לאורך דרך הספר המזרחית של הר
חברון '  ,קדמוניות  ,יב ( תש " ם )  ,עמ '

. 84- 52

אולם בחפירות שערך לאחרונה יובל ברוך התברר שהאתר הוא

מתקופת הבית השני  .תודתי נתונה לחופר על מסירת הפרטים הנוגעים לאתר חשוב זה  .ראה
1

:

י ' ברוך ,

' המצודות כהר חברון '  ,ז " ח ארליך ו " אשל ( עורכים )  ,מחקרי יהודה ושומרון  ( , 3 ,תשנ " ה )  ,עמ ' . 143 - 137
ד ' אלון  ' ,חורבת צלית ( א  -צלנתה ) '  ,ח " א  ,פח ( תשמ " ו )  ,עמ '  . 32 - 30החופר מפרש את האתר כמצודה  ,אולם לי
נראה סביר יותר  ,על סמך הממצא והשוואות עם אתרים אחרים  ,לראות באתר בית אחוזה מבוצר מסוף תקופת
הבית השני  ,ראה

:

Period,

Roman-Byzantine

the

ול 7he Palestinian Dwelling

Hirschfeld ,

.ץ

 . 71 - 72קק  . Jerusalem 1995 ,גיתן להשוות את חורבת צלית עם אתר דומה  :אתר נחל יתיר  ,אשר חרב אף
הוא במרד בר  -כוכבא  .ראה  :ד ' אלון  ' ,המסתור באתר נחל יתיר ' ,

קלונר וטפר ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 158 - 154

העדר מקוואות איננו מצביע בהכרח על כך שיושבי האתר של נהל יתיר היו נכרים  .שרידים של מבנה בודד מן
המאה הראשונה לספירה  ,נתגלו בתל שרע  ,מצפון  -מערב לבאר  -שבע  .ראה  :א ' אורן  ' ,צקלג  -עיר מקראית
בדרום השפלה '  ,ד ' אורמן וא ' שטרן ( עורכים )  ,אדם וסביבה דרום השפלה  ,באר  -שבע  , 1988עמ '

מדידה מאבן גיר שנמצאו באתר מרמזים על מוצאם היהודי של תושביו .

. 137

ספלי

קן

-

-

-

-

ינהר הירשפלד
נקבע

כי שימש בתקופה שבין שתי המרידות  ,היינו מסוף המאה הראשונה לספירה עד ראשית

המאה השנייה .
יוצא דופן בממדיו ובעושרו הוא המבנה מתקופת בית שני אשר נחשף בח ' רבת אל  -מורק ,
מדרום  -מזרח

לבית  -גוברין .

זהו מכלול גדול

( " 37

פריסטילית ) ובו אולמות  ,הדרים  ,בית  -מרחץ קטן

 42מ ' )

ועוד .

17

הבנוי סביב חצר עמודים ( חצר

על סמך פארו ומבני המותרות שבו

.

ניתן להגדיר את המכלול מצד אחד כווילה במסורת הרומית מצד שני  ,שרידי האתר כוללים גם

מגדל עוז מוקף סוללה משופעת ומכאן שלפנינו בית אחוזה מבוצר  .זיהוי יושביו כיהודים
מבוסס על כתובת שנמצאה חרוטה על אחת מאבני הבנייה  ,והמזכירה את שמו של ' חלקיה בן
שמעון '  ,וכן על גילוי כלי אבן שונים באתר  .תוצאות החפירה מלמדות שהאתר חרב במרד

הגדול .
שרידים נוספים של מבני מגורים ומקוואות מתקופת הבית השני נתגלו גם באזור מודיעין .
באתר הסמוך ליישוב רעות נחשפו שרידיו של בית חווה חשמונאי  -הרודיאני ולידו גתות  ,בור
מים ומדרגות חקלאיות ( טרסות )  18 .הממצא באתר כולל מבחר כלי אבן המצביעים על מוצאם
מבנים
היהודי של תושביו  .בחורבת חרמשית  ,המצויה אף היא באזור מודיעין  ,נתגלו שרידי
מתקופת בית שני ולידם שני מקוואות חצובים

בסלע .

19

הדוגמאות שהובאו לעיל מצביעות על תופעה יישובית רחבה של איכרים מקרב האוכלוסייה
 20מובן מאליו כי צורת
היהודית הכפרית של תקופת הבית השני שישבו באחוזות ובחוות .

התיישבות זו רווחה לא רק בקרב האיכרים היהודים  .בתי אחוזה ובתי חווה מתקופה זו ואף
קדומים יותר נמצאו באזורים שונים בארץ  .במערב השומרון נסקרה קבוצה גדולה של בתי

17

18
19

ע'

רמתי  ' ,ארמון חלקיה '  ,קדמוניות סו ( תשמ " ג )  ,עמ '

; 120 - 117

הנ " ל  ' ,ארמון חלקיה '  ,מ ' כרושי ( עורך )  ,בין

חרמון לסיני  :יד לאמנון  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '  ; 113 - 93י ' הירשפלד ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' . 90 - 88
ח ' היזמי  ' ,רעות ( ח ' אבו  -סריס ) '  ,ח " א  ,צג ( תשמ " ט )  ,עמ ' . 71 - 70

. 69 - 68

צ ' גרינהוט  ' ,חורבת חרמשית ( נאות קדומים ) '  ,ח " א  ,צג ( תשמ " ט )  ,עמ '
חורבת חרמשית ראה  :צ ' גרינהוט ומ ' עירון  -לובין  ' ,חורבת חרמשית ( נאות קדומים )
( תשמ " א )  ,עמ '

. 58 - 56

על שרידיה הביזנטיים של

צו
 , ' 1990שם - ,
בחפירת הטרסות הסמוכות לאתר נתגלתה קרמיקה רומית קדומה  .ראה  :מ ' עירון

לובין  ' ,חורבת חרמשית ( נאות

קדומים ) -

 , ' 1992שם  ,קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ '

; 73

שם  ,קג ( תשנ " ה ) ,

עמ '

 . 60 - 58השרידים מתקופת הבית השני בחרמשית אינם מאפשרים לפי שעה להגדיר את האתר ככפר או כבית
אחוזה  .בהקשר זה יש להזכיר את חורבת זיכרין השוכנת בשפלה הפנימית מדרום  -מזרה לתל אפק  .באתר זה
נתגלו שרידים של בתי חווה אשר ניטשו במרד הגדול  ,ראה  :מ  .פישר  ,חורבת זיכרין 987 -נ  , 1989 -שם  ,צט
( תשנ " ג )  ,עמ '

; 40

הנ " ל  ' ,החפירות בחורבת זיכרין '  ,קדמוניות יח

( תשמ " ו ) ,

עמ '

3נ . 1

.

מאוחר יותר במאות

השנייה  -השלישית  ,הוקמו במקום בתי חווה אשר שימשו גרעין להתפתחותו של הכפר הביזנטי שנחשף

במקום ( שאוכלוסייתו  ,כפי שעולה מגילויה של הכנסייה במרכז הכפר  ,היתה נוצרית) .

מקוואות אחדים

מתקופת הבית השגי נתגלו לאחרונה בחפירות הנערכות בשוהם ממזרח ללוד  ,בהנהלתו של עוזי דהרי מרשות

העתיקות  .בחפירותיו של דוד עמית בחורבת מזור הסמוכה  ,ראה  :ח " א  ,ק " ו ( בדפוס )  ,נחשפה חווה הלניסטית

אופיינית.
20

ק) ך

לאחרונה נתפרסמו שרידיה של אחוזה גדולה בשומרון המזוהה עם

ראה

:

אחוזתו של תלמי  ,שר החצר של הורדוס .

ש ' דר  ' ,אחוזתו של תלמי  ,השר הבכיר של הורדוס '  ,א ' אופנהיימר ואחרים

. 50 - 38

( עורכים ) ,

יהודים ויהדות

בימי בית שגי  ,המשנה והתלמוד  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '
המלכותיות שהיו לבני השושלת החשמונאית וההרודיאנית ביריחו  .ימי הבית השני מתאפיינים בקיומן של

,

בהקשר זה ראוי להזכיר את האחוזות

אחוזות גדולות אשר הוענקו כתמורה לשירות צבאי ו  /או ממלכתי  ,ראה
00- 400 : 748נRamat Gan
 . 187ק 1978 ,

1( . Sperber, Roman Palestine :

האוכלוסייה היהודית הכפרית

חווה שראשיתם בשלהי תקופת הברזל והמשכם בתקופות הפרסית וההלניסטית .

21

צפונה משם ,

באתר המכונה קצר אל  -לג ' ה  ,נסקרו שרידים מרשימים של בית אחוזה מבוצר מהתקופה

ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה .

22

.

במקורות מתקופת הבית השני נזכרים בתי האחוזה ובתי החווה במונחים כלליים בלבד כך
למשל
שנהרסו

מזכיר

יוסף

על  -ידי

( ) 6ק )זאיט, ) 0

העיר חברון .
של עיר זו .

בן  -מתתיהו

שודדים

' מקומות

שבבשן .

בטרכון

' מבצריה '

(

יישוב
בספר

23

חשמונאים

ו ' מגדליה '

) ' OXUpb

UTU

וכפרים '

( ) חע

%

ן

נזכרים"
~

( m] pyoi

%

איקש ) %

' בנותיה '

של

)

~
כוללים גם את בתי החווה המבוצרים שנמצאו בתחומה
ייתכן שמונחים אלה

24

המונח המשנאי שניתן לבית האחוזה הוא ככל הנראה ' עיר של יהיד ' ,

25

ומרכיביו השונים

המפורטים במשנה ( ' המוכר את העיר מכר בתים  ,בארות  ,שיחין  ,ומערות  ,מרחצאות  ,ושובכות ,

21

פינקלשטיין ( לעיל  ,הערה

.) 1

לדבריו חוות אלה פסקו מלהתקיים בתקופת המלחמות והזעזועים הפוליטיים

שנתלוו למלחמות החשמונאים ( שם  ,עמ '

. ) 347

לממצא זה ניתן להוסיף ' חווה חקלאית מבוצרת '  ,כדברי

החופרים  ,שנחשפה בטירת יהודה  .ראה  :ז ' ייבין וג ' אדלשטיין  ' ,חפירות טירת יהודה '  ,עתיקות  ,ו ( תש " ל ) ,
עמ '

. 67

ראשיתה של החווה בטירת יהודה בתקופת הברזל ( המאה השמינית  -השביעית

לפה " ס ) .

פריחתה בתקופה ההלניסטית ( המאה השלישית  -השנייה

השומרון  .ראה  :ש ' דר ואחרים  ,אום ריחן  ,תל  -אביב תשמ " ו  ,עמ '

לפה " ס )

ועיקר

שני בתי חווה נוספים נסקרו בצפון מערב

109 - 107

( חוות מושב ריחן )  ,עמ '

זקזוק ) .
בצפון יהודה ( איזור ביתר ) '  ,ח " א  ,צז ( תשנ " ב )  ,עמ ' . 78 - 77
את ה ' מצודה ' הפרסית שהפכה לבית חווה הלניסטי  .ראה  :רדון ( לעיל  ,הערה  . ) 10מבנה של חווה
נתגלה סמוך למושב אדרת בשפלה  .ראה  :א ' יוגב  ' ,אדרת '  ,ח " א  ,עת  -עט ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 82 - 81
באזור יהודה  ,שמדרום לירושלים  ,נסקרו שלוש חוות מתקופת הברזל  .ראה

:

113

( חוות

ד ' עמית  ' ,סקר חוות

ואילו בהר  -אדר  ,מצפון  -מערב לירושלים  ,הזכרנו

22

לתיאור שרידיה של קצר אל  -לג ' ה ראה  :דר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '
; 113

. 1510 - 1509

הנ " ל  ' ,סקר מערב שומרון '  ,אחא " ב  ,ד  ,עמ '

; 25 - 21

הלניסטית

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '

- 109

קצר אל  -לג ' ה מייצגת בתי חווה מבוצרים

נוספים שנמצאו במערב השומרון  .ביניהם נזכיר את המבנה שנחשף ליד עופרים  .מבנה זה  ,שתוארך לתקופה
הרומית הקדומה ( המאה הראשונה

חדרים  .ראה

:

לפה " ס )

כולל מגדל מוקף חלקלקת אבן משופעת ולצדו חצר מוקפת

ש ' ריקלין  ' ,עופרים '  ,ח " א  ,ק ( תשנ " ד )  ,עמ '

החווה המבוצרים של דרום יהודה ( ראה לעיל הערה
23

קדמוניות טז  ,ט  ,א ,

278

( תרגום שליט  ,עמ ' . ) 229

. 46 - 45

בצורתו ובמבנהו מזכיר המבנה את בתי

. ) 15

יוסף בן  -מתתיהו מזכיר את הכפר ארוס בשומרון אשר היה

אחוזה (  ( KTaVaTUשל תלמי  ,שר החצר של הורדוס קדמוניות יז  ,י  ,ט  ( 289 ,תרגום שליט עמ '

24

. ) 271

על  -פי דר ( לעיל הערה  ) 20היתה זו אחוזת ענק אשר כללה מצודה ומספר כפרים בשטח קרקעי גדול .
חשמונאים א ה  ,מה ( תרגום כהנא  ,עמ ' קפד ) .
קיט )  .מרבית האוכלוסייה של תקופת הבית השני ישבה בכפרים מסוגים שונים  ,גדולים וקטנים  .כפרים

אלה

)

או ,

השווה  ' :ויקח את יעזר ואת בנותיה ' שם  ,ח ( תרגום כהנא  ,עמ '

נזכרים במקורות התקופה ( יוסף בן  -מתתיהו  ,ספרי חשמונאים

על  -פי שגרת הביטוי המקראי  ,במונח ' עיר ,

(

1ג6יז

).

ועוד )

במונח ' כפר '

(

ת

"

"4

יש לשים לב כי השימוש במונח זה איננו אלא

~
במשמעותו היוונית  -הרומית  ,דבר  .ראה Schirer, Yhe History :
שגרת לשון ואין בינו ובין המונח ' פוליס '

  11 , revised and edited by 6יש/ 3 . 196 - 197קק Edinburgh 1979 ,

.מ  .נ-

.,ע א

25

)ן

גל

Vermes

"

the Age ofJesw Christ

"

ofthe Jewish People

משנה  ,עירובין ה  ,ו  .על המונח ' עיר של יחיד ' במשמעות של בית אחוזה ראה ' Economic :
 the First Century , 11 ,הThe Jewish People 1
 . 641 - 643קק 1976 ,

Stern ) 665 . ( ,

].

Applebaum ,

5.

4 .ן !ש  Palestine ' , 5 . Safiaiתו Life

; וכן  ,ש ' אפלבאום  ' ,מפעל ההתיישבות של בית חשמונאי  :מניעיו

ובעיותיו '  ,אופנהיימר ואחרים ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 75

ביאור זה של המונח מסביר את הדיון במשנת עירובין

על תהליך שבו ' עיר של יחיד ונעשית של רבים ' ( שם )  ,כלומר תהליך שבו בתי אחוזה הם גרעין להיווצרותו
של כפר  .לתהליך זה נמצאו עדויות ארכאולוגיות  .ראה

להביא קטע מדברי יוסף

:

דר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 40בהקשר זה מעניין

בן  -מתתיהו המזכיר את העיר גברה בגליל התחתון ואת ' הכפרים . . .

והעיירות '

ן

ן

,

ו

- - - - - - --

ו
,פ

---

  - - - - -ט- - - 5 110ש

-

ם

84שש44מ.
]

ן ן
ן
ע  -ין ן

ק

י3

ן נסן

ן

ן -1

וי

1נ

-

ן ן
;

לל

"

ן

כניסו

ובור מים

44

תכנות של

12

%2

שרידי בית

האחוזה ברמת  -הנדוב ( המאה הראשונה לפה " ס  -המאה הראשונה

לספירה )

האוכלוסייה היהודית הכפרית

בית הבדין  ,ובית השלחין . . .

תואמים את מרכיביהם של בתי האחוזה מתקופת הבית השני

,

' ) 26

שנמצאו באתרים כמו קלנדיה שמצפון לירושלים וחורבת עקב ברמת  -הנדיב  .יש לשער שהדיון
במונח ' עיר של יחיד ' וביישומו במציאות היום  -יומית כפי שהוא עולה מתוך ההלכה התנאית
משקף את ימי הבית השני  .בהלכה המאוחרת יותר של תקופת האמוראים הדיון בנושא זה נעלם

כמעט לחלוטין .

27

דומה כי הטעם לכך הוא

שבתי אחוזה יהודיים היו לנחלת העבר .

התקומה הרומית המאוחרת והביזנטית
באפריל

הוזמנתי לשאת הרצאה בנושא

1995

:

' חוות וכפרים בארץ  -ישראל

הביזנטית ' .

28

במהלך ריכוז הספרות הארכאולוגית הרלוונטית לנושא זה נזדקרה לנגד עיני תופעה יישובית
ראויה לציון

:

בתי חווה ובתי אחוזה מן התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית נמצאו בכל

רחבי הארץ  ,למעט האזור שבו נתרכזה האוכלוסייה היהודית באותה עת  -הגליל המזרחי
והמורדות המערביים של הגולן  .מפת האתרים שבהם נמצאו שרידים של בתי  -הכנסת העתיקים
אשר נתפרסמה לאחרונה מאפשרת לתחום ביתר דיוק את האזור

האמור :

הגליל העליון

המזרחי  ,שטחי הגליל התחתון בין ציפורי לטבריה ואגן הניקוז הצפוני של הכינרת  ,משני צדיו

של נהר הירדן .

29

שניתן להגדירם
( 14ע )מגסן
26
27

28

אף שבאזור זה נערכו חפירות וסקרים לא מעטים  ,לא נמצאו בו עד כה אתרים

כבתי אחוזה .

 . . . KUlהאקפא )

30

אשר מסביב לה ( מלחמת היהודים ג  ,ז ,

134 , 1

( תרגום חגי  ,עמ '

. ) 162

קטע זה ' העיר הקטנה ' מצויה בתחתית המדרג היישובי  ,ואפשר שכוונת המחבר לציין בתי אחוזה .
בבא בחרא ד  ,ז .
בתלמוד כמעט ולא נמצא דיון מעשי בהלכות הקשורות ב ' עיר של יחיד '  .אזכור בודד לכך  ,בירושלמי ,
ח  ,א ( ח  ,ע " ד )  ,נושא אופי סיפורי בלבד  .תודתי נתונה לזאב מפראי שהפנה את תשומת לבי למקור זה .

לפי

יבמות

ההרצאה שעליה מתבסס מאמר זה נישאה בסימפוזיון השנתי של המוסד לחקר לימודים ביזנטיים  ,דמברטון

אוקם  ,בוושינגטון  .נושא הסימפוזיון בראשותו של פרופ ' ז ' סוריני  ,היה ' ארץ  -ישראל ועבר הירדן בתקופה
29

שלפני האיסלאם '  .תוכנה של ההרצאה עתיד להתפרסם בתוך  Dambarton Oaks Papers :של שנת . 1997
המפה המעודכנת ביותר היא זו שהתפרסמה לאחרונה במסגרת מפת ההתיישבות של האימפריה הרומית.
ראה

Palaestina: Eretz :

 .ק 1994 ,

ס

Tsafiir , ] . 1( ] Segni 11 [ . Green , Tabula Imperii Romani - ludaea

the Hellenistic, Roman and B]zantine Periods, Maps and Gazerteer, Jerusalem

0 . 4מ  , Mapץ
30

"

 .ר

"

Israel

בין הסקרים העיקריים שנערכו בעבר באזור זה נזכיר את חיבורו של ז ' ייבין  ' ,סקר יישובים בגליל ובגולן
מתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל " א  .ייבין
סקר כחמישים יישובים  ,ומדגם מייצג של עשרה אתרים מתוכם משמש בסיס לדיונו על ' העיר היהודית '  .סקר
הגולן בראשותה של קלודין דופין  ,נערך במרכז הרמה  ,אזור שבו היתה אוכלוסייה מעורבת  .ראה C . M . :
 the GolanתDauphin 1 [ . [ . Schonfield, ' Settlements of the Roman and Byzantine Periods 0

 . 189 - 206קק , /21 /, 33 ) 1983 ( ,

תוצאותיהן של עשר שנות סקר

'

;

ק ' דופין וש ' גיבסון  ' ,יישובים עתיקים וסביבתם בלב הגולן -

( , ' ) 1988 - 1978

קתדרה 73 ,

ובמורדותיו לכיוון הכינרת נערך על  -ידי צבי מעוז  .ראה

:

( תשרי תשנ " ה )  ,עמ ' . 25 - 3

צ ' מעוז  ' ,גולן '  ,אחא " ב  ,א ,

בדיונו על ההתיישבות היהודית בגולן מזכיר מעוז כפרים בלבד
מה 13 -

באוגוסט

) 1995

( עמ ' ; ) 298

סקר בגולן התחתון
עמ ' , 276

. 300 - 288

לדבריו ( במכתב ששלח אלי

' בתחום בתי הכנסת שבגולן לא מוכרות לי חוות '  .הסקר החשוב ביותר הנוגע לענייננו

נערך בשנים אלו על  -ידי יוסי סטפנסקי באזור ראש  -פינה ורמת כורזין  ,ממערב לירדן  ,תחום התיישבות יהודי

מובהק  .ראה  :י ' סטפנסקי  ' ,סקר מפת ראש פינה  , ' 1993 -ח " א  ,קג
ראש פינה -

, ' 1992

( תשנ " ג )  ,עמ ' ; 7 - 5

שם  ,קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ ' 11

; 13 -

( תשנ " ה ) ,

הנ " ל  ' ,סקר מפת ראש פינה  , ' 1991 -שם  ,צט

הנ " ל  ' ,סקר מפת ראש פינה '  ,שם  ,צז ( תשנ " ב )  ,עמ '

שום אזכור של בית חווה מן התקופה הרומית  -הביזנטית .

עמ '

; 14 - 12

הנ " ל  ' ,סקר מפת

. 10 - 9

בפרסומים ראשוניים אלה אין

קן ן

יזהר הירשפלד

העדרם של בתי חווה ו  /או בתי אחוזה באזורי ההתיישבות היהודית בגליל ובגולן בולט

במיוחד נוכח השפע הרב של אתרים מסוג זה שנמצאו באזורי הארץ האחרים  .בין הדוגמאות
 31באזור
הרבות ניתן להזכיר את בתי החווה ששרידיהם תועדו במורדות הדרומיים של החרמון ,
הגליל המערבי ,

32

בכרמל ,

33

בשפלת

החוף 34 ,

ביהודה35

ובנגב .

36

תקופה זו  ,שהצטיינה

כתקופת שלום וביטחון מן הממושכות שידעה הארץ  ,אפשרה לחקלאים לעזוב את המסגרת
היישובית של הכפר ולצאת אל נהלתם בשטח הפתוח  .הדבר בולט במיוהד בנגב  ,שבו נמצאו ,

במקומות נידחים ביותר  ,מאות בתי חווה מסוגים וגדלים שונים  .למגורים בנחלות המרותקות
נ3

ש ' דר  ,תולדות החרמון  :אתרים של היסורים  ,תל  -אביב  , 1994עמ '

 ( 176 - 172קלעת בוסטרה )  ,עמ '  - 247נ25

( נחל גובתא ) ועוד .
32

בתי חווה רומיים  -ביזנטיים בגליל המערבי נתפרסמו על  -ידי רפאל פרנקל כמסגרת מחקריו על ייצור השמן
באזור  ,ראה למשל  . :קק  Presses from WesteG ) [ 811106 BASOR , 286 ) 1992 ( ,תל ) ' Some

1) . Frankel ,

"

)  . 49 - 56 ( Khirbet 01 -Quseirקק 40 - 42 ( Horvat Zabadi ) ,
33

סקר אתרים בכרמל נערך על  -ידי שמעון דר  .ראה
האתרים שדר מגדיר חוות ביזנטיות הם חורבת דרג וחורבת רקית  .בח ' רבת אל  -כרך אותר כפר רומי שראשיתו
:

ש ' דר  ' ,סקר בכרמל '  ,ח " א  ,קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ '

. 44 - 43

בבית חווה מסוף התקופה הפרסית  .בית אחתה גדול במיוחד (  90 " 90מ ' ) מהמאה השנייה  -הרביעית לספירה
נמצא בשכבה השנייה של אתר נחל חגית בדרום

הכרמל ( ראה לעיל  ,הערה . ) 7

שרידיו של מבנה זה הוקמו על

גבי חורבותיו של המבנה משכבה  1של תקופת הבית השני  ,שבו כאמור נמצאו ארבעה מקוואות  .ממצא זה
מעיד על חילופי אוכלוסייה שחלו במקום לפני המרד הגדול ואחריו  .בית אחוזה נוסף  ,הבנוי במתכונת של

וילה רוסטיקה מסוף התקופה הביזנטית  ,נחשף בחורבת עקב שברמת הנדיב מעל שרידי בית האחוזה מתקופת

בית שני שנזכרו לעיל  ,ראה  :הירשפלד ובירגר ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  13 - 109נ .
34

להלן מספר דוגמאות של בתי חווה רומיים  -ביזנטיים בשפלת החוף שנסקרו או נחפרו בשנים האחרונות
פורת  ,ש ' דר וש ' אפלבאום  ,קדמוניות עמק חפר  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '

; 66 - 65

ח ' היזמי  ' ,גבעת אהוד

( יהודית ) '  ,ח " א  ,פד ( תשמ " ד )  ,עמ '  ; 30 - 29י ' פורת  ' ,משמר דוד '  ,שם  ,צ ( תשמ " ח )  ,עמ '

בית אחתה ביזנטי נתגלו בחורבת חזן  ,מדרום לבית  -גוברין  ,ראה למשל

:

אבני ואחרים

לאחרונה נחשף בית אחוזה ביזנטי גדול ממדים ובו מתקני תעשייה משוכללים מצפון
ישראל  ' ,אשקלון '  ,ח " א  ,ק ( תשנ " ג )  ,עמ '

, 91 - 86

; 39 - 38

שרידים של

( לעיל  ,הערה . ) 13
לאשקלון  .ראה  :י '

הנ " ל  ' ,כלכלת חבל עזה  -אשקלון בתקופה הביזאנטית לאור

סקר וחפירות ב " אחוזת המיל השלישי " ליד אשקלון '  ,מכמנים
35

:

י'

8

( תשנ " ה )  ,עמ ' . 132 - 119

מספר בתי חווה מן התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית נחשפו מסביב לירושלים  .על וילה כפרית שנחשפה

מצפון לעיר מעל שרידים מתקופת הית שני ראה  :און ורפיואנו ( לעיל  ,הערה  ; ) 11בית חווה פשוט יותר נחשף
מדרום  -מערב לירושלים הביזנטית  .ראה  :נ ' פייג  ' ,ירושלים  -בית צפאפה '  ,שם  ,קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ ' - 88

. 86
עמ '

שרידים של בית חווה וגת נמצאו גם ממערם לירושלים  .ראה  :י ' גת  ' ,ח ' עין אל  -תות '  ,שם  ,עז ( תשמ " א ) ,

. 26 - 25

בתי חווה מסוגים שונים נחשפו מצפון  -מזרח לירושלים  ,בשולי מדבר יהודה  .ראה למשל

שיאון  ' ,אדם '  ,שם ,

קא  -קב ( תשנ " ד )  ,עמ '  . 75 - 74שרידים

:

ע'

של גת ביזנטית וככל הנראה גם בית חווה נחשפו

בשכבה מאוחרת בחורבת הלל  ,ממערב לגוש  -עציון  .ראה  :עמית ( לעיל הערה

. ) 13

בדרום הרי יהודה  ,מזרחית

לקיבוץ להב  ,נחשפו שרידים של בית חווה מן המאה החמישית לספירה  .ידיעה על כך מסר א ' נבון  ' ,יער

סנסנה '  ,ח " א  ,צד ( חש " ן )  ,עמ ' . 58 - 57

רשימה זו היא חלקית  ,ונועדה להדגים את קיומם של בתי החווה הרבים

באזור יהודה .
36

אחת התופעות המדהימות של הארכאולוגיה הביזנטית בארץ  -ישראל היא תופעת ריבוים והתפשטותם של
בתי החווה בנגב בתקופה זו  .בסקרים שנערכו מבקעת באר  -שבע דרומה  ,עד מכתש רמון  ,נסקרו מאות בתי
חווה  ,חלקם במקומות מרוחקים שהגישה אליהם לעתים קשה ביותר  .הנתונים על כך עולים מתוך פרסומי

אגודת הסקר הישראלי המוקדשים לנגב

1 '4

( עד

כה נתפרסמו שמונה חוברות של סקרים באזור

הנגב) .

לסיכום

4ן
. Haiman
כללי של תופעה זו ראה  :ר ' רובין  ,הנגב כארץ נושבת  ,ירושלים  . 1990ההוות המרוחקות ,
בשוליים
יותר
הדרומיים של הר הנגב הוקמו ככל הנראה רק בסופה של התקופה הביזנטית  ,ראה  Early :מ14
;

 . 1 - 14קק  the Negev Highlands ' , Atiqot , 26 ) 1995 ( ,תו  Nahal Mitnanא  . Islamic Period Farmלמרות
כותרת המאמר  ,מציין מחברו שהממצאים בבית החווה של נחל נותנן מאפשרים לתארכו לסוף המאה השישית

( שם  ,עמ ' . ) 9

האוכלוסייה היהודית הכפרית

מן הכפר היה יתרון כלכלי תשוב בקיצור משך הזמן אשר נדרש כדי להגיע מהבית לשדות
ולשוב מהם  .כך ניתן היה להרחיב באופן משמעותי את שטחי העיבוד ולנצל את עתודות

הקרקע באזורים שלא היו מיושבים קודם לכן  .רבים מבתי החווה שימשו גרעין להתפתחותם
של כפרי  -בת אשר יצרו את התמונה היישובית המפותחת המאפיינת את הארץ בתקופה

הביזנטית .
והנה למרות היתרונות הגלומים בכך נראה  ,על סמך הממצא הארכאולוגי  ,כי האיכר היהודי
בתקופה זו העדיף להמשיך להתגורר בכפר הולדתו גם אם חלקת שדהו היתה מרוחקת  .כך ניתן
להסביר את העדרם של בתי חווה באזורי היישוב היהודיים של הגליל והגולן מצד אחד  ,ואת

קיומם של ' כפרים גדולים ( תקפא  ) EyiOTfiשל יהודים '  ,כפי שהם מכונים במקורות התקופה ,
מצד אתר  37 .דומה כי תהליכי הפיצול שהביאו למדרג היישובי המפותח באזורי הארץ האחרים ,
,

פסחו על הכפרים היהודיים בגליל וכנראה גם בדרום יהודה .

38

יושביהם של כפרים אלה נשארו

לגור בתחומם למרות השגשוג הכלכלי ותהליכי הריבוי הדמוגרפי  ,אשר הביאו במקומות

אחרים להקמת בתי חווה וכפרי  -בת קטנים יותר  .הכפר שנתכנה במקורות חז " ל על  -פי שגרת
הביטוי המקראית ' עיר ' ( וברבים ' עיירות ' )  ,היה כתוצאה מכך לצורת היישוב הרווחת בקרב
האוכלוסייה היהודית הכפרית בפרק הזמן הנדון 39 .
תופעה זו וההסבר לה זכו לאבחון מדויק במחקרו של רוני אלנבלום המוקדש בעיקרו

להתיישבות הפרנקית בארץ  -ישראל

הצלבנית .

40

לדבריו אזור ההתיישבות היהודית בגליל

העליון המזרחי בתקופה הביזנטית מתאפיין ביישובים גדולים יחסית ( למעלה מחמישה  -עשרה

דונם ) .

אלנבלום דותה  ,בצדק  ,הסברים כלכליים  ,אקלימיים או ביטחוניים לכך  ,שכן תנאי

הקיום של האוכלוסייה היהודית בפרק הזמן הנדון לא היו שונים מאלו של האוכלוסייה הנכרית
באזורי הארץ האחרים  .ההסבר לתופעה זו נעוץ לדבריו בהווי החיים היהודי  ,אשר היה מותנה

37

כך מכנה

איסבייס

את הכפיים היהודיים ב ' דרום '  ,ראה

'

 . 108 ( etc .ק )

' ; ( 26

.ש

' ' Eshthemoa

; ( 68

:

Eusebius, Onomastikon, ' Engaddi ' (ed .

 .ע  Klostennann [GCS, 11 , 1 [ ,לסיכום תופעת

ההתיישבות היהודית בדרום ראה  :ע ' קלונר  ' ,היישוב היהודי בשפלת יהודה בתקופת המשנה והתלמוד על פי

הממצא הארכיאולוג "  ,ברושי ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' . 196 - 186
38

י  ,שוורץ ,

היישוב היהודי ביהודה  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '

 : 65שוורץ

מציין  ,בצדק  ,ש ' היהודים נטו להתיישב

בכפרים מפני שזו היתה להם מסגרת נוחה שהיתה בה מידה לא מבוטלת של אוטונומיה דתית וחברתית ' ( ראה

להלן ) .

מעבודתי הארכאולוגית בהר חברון אין אני מכיר שריד של אתר שניתן להגדירו כבית חווה של יהודים ,

בניגוד לאתרים הגדולים  ,כמו חורבת סוסיא או אשתמוע  ,שהיו כפרים יהודיים מובהקים .
39

המונח ' עיר ' במשמעות של כפר רווח הרבה בספרות חז " ל  .מניתוח אזכוריו השונים ניתן להוכיח כי הוא מציין
כפרים כגדלים שונים ( ' עיר גדולה ' ו ' עיר קטנה ' כלשון ההלכה  ,ראה למשל  :משנה  ,עירובין ה  ,ח ; ירושלמי ,
מכות ב  ,ז [ לא

ע " ב] ) .

המונח השמור בספרות חז " ל לעיר של ממש  ,כלומר עיר כמובן של פולים יוונית -

רומית  ,הוא ' כרך '  .לדיון עדכני ומסכם  ,ובו מראי מקום לספרות המחקר  ,ראה
בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '

. 49 - 29

:

ז ' מפראי  ,הקהילה היהודית

על מרכיביה השונים של ה ' עיר '

התלמודית  ,כלומר הכפר  ,ראה  :ז ' ייבין  ' ,העיירות הבינוניות '  ,ארץ  -ישראל ; יט (  , ) 1987עמ '

. 71 - 59

טעות

נפוצה המצויה בחיבוריהם של ספראי  ,ייבין ואחרים היא פירוש של המונח התלמודי ' עיר ' כעיר קטנה
במובנה המודרני

40

( באנגלית  ( to~m :או

עיירה

( מושג

שמקורו בספרות יידיש של מזרח אירופה ) .

השלכות רבות על תפיסות שגויות של מהות הכפר  ,תכנונו ואורח החיים בו .
ר  .אלנבלום  ' ,היישוב הכפרי הפראנקי בארץ ישראל בתקופה הצלבנית ' ,
העברית בירושלים  , 1991עמ ' . 310 - 307

לטעות זו

עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

ען ך

יזהר הירשפלד

בית  -הכנסת .

בזמינות של שירותים קהילתיים שונים ובקרבת בית המגורים אל

41

למגורים

בסמיכות לבית  -הכנסת נודעה אז  ,כבימינו  ,חשיבות מיוחדת בעיקר בשבתות ובימי מועד ,

שבהם מוגבל מרחק ההליכה בין בית  -הכנסת למקום המגורים על  -ידי תחום שבת .

42

אם נכון הדבר  ,הרי שלאיכרים יהודים לא מעטים ששדותיהם היו רחוקים מן הכפר לא רק

נגרמה אי נוחות אלא הם אף סבלו מהפסד כלכלי ממשי  .כך ניתן להבין את דבריו של רב  ,גדול
אמוראי בבל בראשית המאה השלישית  ,אשר אמר
הכנסת  ,ברוך אתה בשדה שיהיו נכסיך קרובים

:

' ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית

לעיר . ' . . .

43

ניתן לשער כי כתוצאה מכך נאלצו

בני איכרים שחלקותיהם היו רחוקות במיוחד  ,ועל כן לא כדאיות לעיבוד חקלאי  ,לצמצם את

המסחר ו  /או התעשייה .

עיסוקם בחקלאות ולפנות לעיסוקים שונים בתחום

44

לסיכום  ,בדפוסי ההתיישבות של האוכלוסייה היהודית הכפרית בתקופה הרומית המאותרת
והביזנטית ניכר שינוי מהותי ביחס לתקופה הרומית הקדומה  ,שבה היו בתי אחוזה יהודיים
רבים  .בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית נמנעו היהודים מלהתגורר בחוות מבודדות או
בכפרי  -בת קטנים  ,בניגוד לאוכלוסייה הנכרית הכפרית  ,שבמדרג היישובי שלה בתקופה זו

נכללים בתי חווה וכפרירים רבים  .כתוצאה מכך הכפרים היהודיים גדלו והתרהבו בפרק הזמן

הנדון הן בשטחם והן במספר תושביהם .
השינוו בדפוסי ההתיישבות של האוכלוסייה היהודית  -זמנו והרקע להיווצרותו
את שורשיה של תופעה יישובית זו  ,המייחדת את האוכלוסייה היהודית  ,ניתן לבחון על רקע
תוצאותיהן הישירות והעקיפות של שתי המרידות ברומאים  .החורבן שהמיט המרד הראשון ,
וביתר שאת המרד השני  ,גרם לנטישה מסיווית של יהודה ולמעבר של רבים מקרב האוכלוסייה
היהודית
41

לגליל .

שם  ,עמ '

. 309

45

הנמלטים מיהודה היו לפליטים חסרי כול  ,וכדרכם של פליטים נאלצו

הבחנה זו נרמזת בדבריו של ספראי

( יעיל

הערה  , ) 2עמ '  , 32אך הוא מסייגה בכך ששירותים

קהילתיים ניתנו גם ביישובים לא  -יהודיים .
42

תחום זה נקבע על  -פי ההלכה התנאית ( אשר מקורה כנראה כבר בתקופת הבית ) למרחק של אלפיים אמות ( לא

יותר מ  . 2 -נ

ק "מ)

סביב בתי

היישוב .

מאוחר יותר הוסיפו חכמים את עניין עירוב התחומים  ,המאפשר

להתרחק עוד אלפיים אמה ממקום העירוב  ,אך לא לכל רוח  .מגבלה זו לא אפשרה למעשה ליהודים שביקשו
לקיים את ההלכות הקשורות בבית  -הכנסת לגור מחוץ ליישוב  .על מסכת עירובין ומידות הגבול של עירוב
תחומים ראה  :ח ' אלבק  ,סדר מועד  ,תל  -אביב תשל " ז  ,עמ '  ; 78 - 77ספראי ( לעיל  ,הערה  , ) 38עם
43

בבלי  ,בבא מציעא קז ע " א  .על משמעות הדבר ראה
 . 176ק 1994 ,

44

Jerusalem

,

:

",

) 140

.

 Crafts and Commerceה4 . Aberbach , ] 060ן

'Ancient

במקורות חז " ל נזכרים כפרים יהודיים רבים ומהצטיינו בתעשיות שונות  ,כגון  :אושה ( מחצלות )  ,כפר חנניה

( כלי

חרס ) ,

נטופה ( שיחין )  ,עמוקה ( סוג של סנדלים )  .ראה  :ספראי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

ייצור כפריים של כלי חרס בגליל ראה

:

Roma " Galilee ,

"

1

Common Pottery

,

. 37 - 36

על מרכזי

Adan -Bayewitz

.ם

 . 23 - 41קק  " . Jerusalem 1993 ,תכן כמובן שתופעה זו איננה ייחודית לכפר היהודי אלא משותפת לכפרים

הגדולים של כלל האוכלוסייה בארץ .
45

 6ך

על החורבן שהמיטו המרידות על האוכלוסייה היהודית ביהודה ועל תפיסת נחלותיהם על  -ידי האוכלוסייה
הנכרית נכתב הרבה  .ראה למשל  :ג ' אלון  ,תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,תל -

אביב

תשכ " ו  ,עמ ' ; 55 - 53

מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזאנטיון  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

תולדות ישראל בתקופת הבית השני  ,חיפה תשמ " ד  ,עמ '

300

היהודים על מרבית הקרקעות ביהודה נמשכה גם אחרי המרד
בפרובינקיה יודיאה לאחר שנת

70

; 22

א ' רפפורט ,

ועוד  .יחד עם זאת בנימין איזק הראה שחזקת

הגדול .

ראה

לספירה '  ,אופנהיימר ואחרים ( לעיל  ,הערה

:

ב ' איזק  ' ,אדמת יהודים

 , ) 2עמ '

. 92 - 91

סיוע להנחה זו

הן מספר אחוזות של יהודים כמו חורבת הלל וחורבת צלית  ,ששרידיהן תוארכו לתקופה שבין שתי

על חורבת הלל ראה  :עמית ( לעיל  ,הערה

; ) 13

על חורכת צלית ראה  :אלון

( לעיל  ,הערה . ) 16

המרידות .

האוכלוסייה היהודית הכפרית

להסתפח ליישוב מבוסס  ,עיר או כפר  ,שבו ישבו אנשים הקרובים להם

מבני עמם .

ממילא יובן כי האפשרות לרכועז חלקת קרקע ולהקים עליה בית חווה לא היתה מעשית
בדור החורבן או בדור שאוזריו  .אולם השאלה הנשאלת היא מדוע לא התרחש הדבר בדורות
הבאים  ,לאחר שהאוכלוסייה היהודית בגליל  ,בגולן ובדרום יהודה התאוששה מתוצאות המרר
ואף ידעה תקופה ממושכת של שגשוג ופריחה

?

אפשר שהתשובה לשאלה זו קשורה בתחושת אי הביטחון ששררה בקרב היישוב היהודי ,

אשר חי כמיעוט בין האוכלוסייה הנכרית של ארץ  -ישראל  .ייתכן גם שההרס והחורבן שנגרמו
בעטיין של שתי המרידות ברומאים הותירו משקע אישי של חוסר ביטחון אשר הניא איכרים
יהודים

מלצאת ולהתגורר בבתי חווה מבודדים .

46

אולם נראה שהסיבה המשמעותית יותר לכך שהיהודים המשיכו לא לבנות לעצמם בתי חווה
נעוצה בהשפעתה של ההנהגה הדתית של העם  ,אשר ביקשה ליצור מסגרת קהילתית פעילה
ונמרצת כתגובה לחורבן הפיסי והנפשי שהביאו המרידות ברומאים  .הגברת פעילות הקהילה ,
היינו שגרה של קריאה בתורה ותפילה בציבור  ,דרשות חכמים  ,לימוד בבית הכנסת וקיום
ההלכה שהתגבשה באותם ימים  ,יצרה מצב חדש שלא היה קיים קודם

לכן .

זיקת הפרט

47

למסגרת הקהילתית היהודית הקשתה על האיכר היהודי לעזוב את הכפר ולהתיישב בנחלה
מרוחקת  .תהליך זה נמשך  -כפי שניתן ללמוד מן הממצא הארכאולוגי  -בתקופה הרומית
המאוחרת והביזנטית  ,למרות הגידול שחל באוכלוסיית הכפרים היהודיים והרחבת שטחי
העיבוד  .מתברר אפוא שהאיכר היהודי באותה עת העדיף לכתת את רגליו דרך ארוכה אל

חלקתו וממנה  ,מאשר לעזוב את המסגרת הקהילתית של הכפר  .זאת בניגוד לעמיתו בחברה
הנכרית  ,הפגאנית  ,ומאוחר יותר הנוצרית  ,שבחר לעתים קרובות לעזוב את הכפר ולהתיישב

בלב נחלתו .
תהליך זה  ,שיצר הבחנה ברורה בין החברה הכפרית היהודית לחברה הכפרית הנכרית
בארץ  -ישראל  ,מעלה שאלה הנוגעת לאוכלוסייה השומרונית  .האם החברה השומרונית  ,שגם
היא היתה כפרית בעיקרה  ,היתה קרובה יותר לדגם היהודי או לדגם הנכרי

הארכאולוגיים שנערכו בשומרון מצביעים לטובת האפשרות

הראשונה .

?

המחקרים

בסקרים ובחפירות

שנערכו במערב השומרון כמעט ולא נמצאו אתרים שניתן להגדירם כבתי חווה מן התקופה
הרומית המאוחרת

46

על

והביזנטית .

בעיית הליסטית

( שם ) ,

לעיל  ,עמ '

יהיסר

; 41

48

לעומת זאת באותו אזור נחקרו ונחפרו מספר רב של כפרים

הביטחון בדור שאחרי החורבן ראה  :אלון ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '

ב ' איזק  " ' ,ליסטים " ביהודה ובערביה '  ,קתדרה

39

( ניסן

תשמ " ו ) עמ '

; 108

אבי  -יונה

. 24 - 3

47

על פעילותם של חכמי יבנה ופועלם לליכוד העם סביב התורה ולימודה ביהודה ובגליל ראה

48

הגליל כתקופת המשנה  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '  : 18רפפורט ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ ' . 304
חוות ומגדלים מהתקופה שלפני חורבן הבית נמצאו בשומרון בשפע  .לעומת זאת

:

א ' אופנהיימר ,

מהתקופה הרומית

המאוחרת והביזנטית כמעט לא נמצאו שרידים של אתרים שניתן להגדירם כבתי חווה מובהקים  .דוגמה לכך
ניתן למצוא באזור אום ריחן  ,בצפון  -מערב השומרון  ,שבו נסקרו ונחפרו בתי חווה אחדים  ,שאינם מאוחרים

לתקופה הרומית הקדומה  .ראה  :דר ואחרים ( לעיל  ,הערה

, ) 21

עמ '

. 114- 105

במחקרו הגדול על ההתיישבות

במערב השומרון מגדיר דר שני אתרים בלבד כבתי חווה דמויי וילה רומאית  :ח ' רבת בסחין ודיר סמען  .ראה
דר ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' ; 53 - 41

:

בחינתם של שני האתרים מראה שהראשון איננו מתוארך היטב והשני נבנה

ושימש כמנזר בסוף התקופה הביזנטית .

1 7

יזהר הירשפלד
מאותו פרק זמן 49 .
להתיישב בכפרים .

מחקרי השומרון מצביעים אפוא על כך שהשומרונים  ,כמו היהודים  ,העדיפו

תופעה מעניינת זו מעוררת מספר שאלות  :מה הניע את האיכר השומרוני להתנהג כעמיתו
היהודי

?

האם עברו השומרונים תהליכים דומים לאלו שעיצבו את דפוסי ההתיישבות היהודית

אחרי החורבן

?

גורלם של השומרונים בתקופה שבה מרדו היהודים ברומאים לוט בערפל  .מצד

אהד ישנן עדויות להרס וחורבן שפקד אתרים שונים בשומרון בתקופת המרד הגדול  ,ומצד
אחר מן המקורות עולה כי השומרונים נבנו מן החורבן היהודי במרד

השני .

50

מאוחר יותר ,

במאה הרביעית חלה בקרב האוכלוסייה השומרונית מעין תנועה של שיבה אל הדת  ,בראשותו

של מנהיגם בבא רבה  .נראה כי מימיו של בבא רבה ואילך אימצו השומרונים את ההלכה
היהודית בענייני טומאה וטהרה ואת ההתכנסות סביב בית  -הכנסת כמקום תפילה ולימוד

תורה .

כתוצאה מכך נזקקו האיכרים השומרונים למערכת השירותים שסיפקה קהילתם ,

51

בדומה

לקהילות בכפרי היהודים .

שרידיהם של מספר בתי  -כנסת מפוארים מתקופה זו נתגלו לאחרונה בכפרים שונים

בשומרון .

52

ייתכן אפוא שעל השומרונים פעלו אותם גורמים אשר הניאו את האיכרים היהודים

מלעזוב את כפריהם  .השערה זו וכן הנתונים הארכאולוגיים לביסוסה זקוקים עדיין לעיון נוסף .
סיכום
להרס ולחורבן שהותירו מרידות היהודים ברומאים ולפעולות השיקום שבאו בעקבותיהן היו
השפעות מרחיקות לכת על עיצובו וגיבוש דמותו של העם היהודי  .החברה היהודית הכפרית
 -וכנראה גם השומרונית  -התפתחה אחרי המרידות באופן שונה מן החברה הכפרית

הנכרית  .התהליך הרגיל שהביא ליציאה משטח הכפר ולהתיישבות בבתי חווה בשטחי העיבוד

המרוחקים לא התרחש בכפרים היהודיים  .האיכר היהודי העדיף  ,אם בשל מצב ותחושה של
חוסר ביטחון ואם בשל דרישות ההלכה וקיום מצוות הדת  ,להישאר בתחום הכפר גם כאשר

חלקתו היתה מרוחקת  .להעדפה זו נודעת חשיבות מרחיקת לכת  .יש בה להעיד על החשיבות
יוצאת הדופן שהיתה לקהילה היהודית ולמוסדותיה בחיי הפרט  ,לא רק בערים הגדולות אלא

גם בכפרים המרוחקים יחסית  .ייתכן שהיא מסמנת את תחילתו של תהליך ממושך שהביא
לנטישת החקלאות כמקור הפרנסה העיקרי של היהודים ולמעבר לעיסוק אינטנסיווי יותר

במסחר ו  /או בתעשייה .
49

בין שרידי הכפרים הביזנטיים במערב השומרון ניתן להזכיר את אום  -ריחן  ,ראה  :דר ואחרים ( לעיל  ,הערה

. ) 21

לאתרים נוספים ראה

:

ש ' דר  ' ,ח ' בורק '  ,ח " א  ,עח  -עט ( תשמ " ב )  ,עמ '

 ; 40 - 38ש '

דר וז ' מפראי  ,ח ' אל

.

בירה  , ' 1981 - 1980 -שם  ,עמ '  50 - 49כפר שומרוני מובהק נחשף בקדומים  ,ראה  :י ' מגן  ' ,קדומים '  ,אחא " ב ,
עמ '

. 1342 - 1339

על גידולם של הכפרים במערב השומרון בתקופה הרומית  -הביזגטית ראה

מערב השומרון '  ,שם  ,עמ '
50

:

ש ' רר  ' ,סקר

. 1509

ז ' ספראי  ' ,השומרונים '  ,צ ' ברם ואחרים ( עורכים )  ,ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א ,

ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 257

18נ

מקוואות טהרה

51

שומרוניים '  ,ד ' יעקבי וי ' צפריר
ק

עורכים ) ,
ק
(

הביזאנטית  ,ירושלים
בארץ ישראל ז
יהודים  ,שומרונים ונוצרים ר

תשמ " ח  ,עמ ' . 244 - 242
52

י ' מגן  ' ,בתי כנסת שומרוניים '  ,קדמוניות  ,כה ( תשנ " ג )  ,עמ '

. 90 - 66

תגליות אלה מצטרפות לתגליות קודמות

של בתי כנסת בשעלבים  ,תל איצטבא ועוד  .ראה  :ז ' מפראי  ' ,בתי הכנסת של השומרונים בתקופה הרומית -

ביזנטית '  ,קתדרה

4

( תמוז תשל " ז )  ,עמ '

112 - 84

,

עורבורוני

טוש

או

' ישראלי

טוש ?

שמריהו טלמון

א
הצירוף ' השומרוני הטוב ' נעשה מטבע עובר לסוחר בכל בית במקומות שבהם נודעה הברית

החדשה  .רק

משל הבן האובד זכה לפרסום דומה .

1

גיבור המשל בבשורה על  -פי לוקס י  ,כה  -לד

היה לסמל של אחוות רעים ונכונות לבוא לעזרת החלש והנדכא  .מי שנוהג במידת הרחמים כלפי
הדל והרש זוכה לתואר הכבוד ' השומרוני הטוב '  .בתי  -חולים נקראים על  -שמו  ,וארגוני צדקה

מגייסים בשמו תרומות להצלת חולים ואביונים .
נציג בקצרה את הסממנים העיקריים של המשל המפורסמי המשמש סמל מובהק של דאגה
לדולת ועשיית חסד

ישוע בניסיון -

עולם ? ' .

11 :ך % 61

ע416ם

)

0ע  ,שהוא כפי הנראה התמורה היוונית של ' חכם '  ,העמיד את

"
"

עסן% 81 ) 4

ישוע השיב לו בשאלה

,4

3

בהציגו לו את השאלה  ' :רבי  ,מה עלי לעשות כדי לרשת חיי

' מה כתוב בתורה

:

?

מה אתה

קורא ? ' .

החכם עונה על כך

לשביעות הרצון של ישוע על  -ידי שהוא מצרף שני כתובים מן המקרא למענה אחד

:

' ואהבת את

ה ' אלוהיך ( השווה  :דברים יא א ) בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ( שם ו  ,ה ) ובכל שכלך '  ,עם

.

' ואהבת לרעך כמוך ' ( ויקרא יט  ,יח ) על השאלה הנוספת של החכם  ' ,מיהו רעי ? '  ,ישוע אינו
משיב במישרין  ,אלא עונה על דרך משל  ,כמנהגם של מורים ודרשנים

4:

איש אחד עשה דרכו

מירושלים ליריחו  .שודדים התנפלו עליו ונטלו את כל רכושו  ,הכו אותו והשאירו אותו מוטל
כמת בצד הדרך  .כוהן אחד שעבר במקום וראה את הפצוע הפנה ראשו לצד האחר של

הדרך .

כמוהו עשה גם לוי אחד שנקרה למקום  .אולם  ' ,שומרוני שעבר בדרך ' ריחם על האיש המוכה ,
טיפל בו  ,חבש את פצעיו  ,הושיב אותו על חמורו והביאו לאכסניה  ,ואף הבטיח לבעל האכסניה
שבשובו ישלם בעד כל הוצאות הסיעוד והמזון של הפצוע  ' .ובכן  ,מה דעתך

היה רע לאיש שנפל בידי השודדים ? '  ,שאל ישוע  .השיב החכם

:

מי מן השלושה

?

' דה שעשה עמו

חסד ' .

5

רישוע

יעץ לו  ' :לך ועשה כן גם אתה ' .
1

.Theology and

Their History,

Sect,

Earliest Jewish

The

Samaritans:

Montgomery ,

The

) .ע 7 .

 . 160 - 161קק Lilerature, New York 1968 ( Philadelphia 1907 ( ,
2

10 -ת0 ] 0ז  -ת60ת( , New York- ] 0נ , 28 - 28עע )  Lu/(eש The Gospel According

 , 11 : Auslegungעצשל

leichnisreden

7 . 24 . Fitzmyer , 5 . 7 . ,

 . 883 - 885 ; /1 . JUlicher, Dieקק 1985 ) 1970 ( ,

Sydney -Auckland

~ der Gleichnisreden der drei ersten
 . 585ק Evangelien, TUbingen 1910 ,
3

ושורה בראשית כב  ,א ; דברים ו  ,טז ; ח  ,ב ועוד  ,שם משמש אותו פועל ביוונית לתרגום

4

בבבלי  ,שבת לא ע " א מובא סיפור דומה על אדם עקשן ש ' העמיד בניסיון ' את הלל ושמאי בסדרת שאלות  .בעוד
הלל ענה לו באורך רוח  ,סבלנותו של שמאי פקעה והוא גירש

5

' נסה ' .

את האיש .

ברברה תירינג מציעה השערה נטולת יסוד שאותו איש לא היה אלא יוחנן המטביל  ,שירד לים המלח כדי לסייע
לאיסיים

; 60

 .ק 1992 ,

Jesus and the Riddle ofthe Dead Sea Scrolls, San Francisco

,

,

B.

,

15

שמריהו טלמון

הכוהן והלוי  ,שעל  -פי מעמדם ותפקידם היה עליהם לאהוב את הזולת ולהגיש לו עזרה לעת

צרה  ,התעלמו מחובתם  .ואילו השומרוני

( 1רד1קנקם' ) 2

שאינו בן תורה  6 ,קיים את מצוות התורה

ושימש דוגמה ל ' חכמים '  ,לכוהנים וללויים ולכל מי ששמע או קרא את
גרהרדסון

:

המשל .

7

אומר בירגר

העם ' .

' גלוי לעין כי המשל של השומרוני הטוב בא לגנות את המנהיגים הדתיים של

8

וכיוצא בזה ג ' ימס מונטגומרי  ' :אף " עכו " ם טוב " יכול היה לשמש דוגמה  ,אלא שהשומרוני קרוב

יותר ואילו המוטיב של דחייה

דתית. . .

יכול היה לשמש כאן אך ורק אילו דיבר הכתוב באיש

ישראל ' .

9

הביקורת המוסרית הנמתחת על הכוהן והלוי מבליטה קו מחשבה הרווח בברית

החדשה

:

ההתנגדות לממסד הדתי של כנסת ישראל והיחס האוהד כלפי ' עמך ' שבעלי

האוונגליונים ביקשו להביא בקהלם .

10

לכאורה המסר של הפסקה אצל לוקס ברור לחלוטין  .אולם עיון מעמיק יותר מעלה שאלות

נוקבות  ,שאמנם לא נעלמו מעיני המפרשים .
והפתרונות המגוונים שהוצעו להן  .עם זאת
11

אין טעם לפרוש כאן את רוהב היריעה של הבעיות

12

נשמע במפתיע הד של תפיסה נוצרית מובהקת .

ראוי לציין כי מבקשת החכם להשיג ' חיי
13

עולם '

ואילו בתשובת ישוע מסתמן לכאורה יסוד של

חשיבה יהודית ( פרושית ) המבקשת להביא את השואל לידי הכרה כי התשובה לשאלתו מצויה

בתורה  .אך הפסוקים שהחכם מצטט בתשובתו אינם נוגעים כלל בהקשרם המקורי לחיי

עולם .

14

תחת זאת אהבת ? ? ואהבת ה ' מוצגות בהם כתנאי לקיום ההבטחה ' למען תאריך ימים על

האדמה  /הארץ אשר ה ' אלהיך נאן לך '  .מוטיב זה הובלט במיוחד בספר דברים 15יהוא

בספרי מקרא אחרים .

6

16

בא גם

לעומת זאת העונש שיבוא על אדם שאינו אוהב את ה ' ועובר על מצוותיו

בספרים חיצוניים השומרונים מושמים לעתים ללעג כשוטים  ,וכנראה כך גם בברית החדשה  .ראה  :מונטגומרי

,

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 164 - 155
7

ל.

 . 180ק . 7 . Masson, ' The Parable of the Good Samaritan ' , Expository Times , 48 ) 1936 - 1937 ( ,

קשיחות לבם של הכוהן והלוי גלויה לעין  ,ומשהושוו עם השומרוני הטוב והמיטיב  ,החכם נאלץ לדונם לחובה .
8

the Good Shepherd? (Coniectanea ]Veotestamentica , 16 ( ,
 . 11ק

1958 ,

Gleerup/Copenhagen : Munksgaard

( לעיל  ,הערה

Gerhardsson, ~he Good Samaritan -

Lund :

. 161

9

מונטגומרי

10

 . 173ק  . 1991 ,תת41ן  , The Gospel ofLuke (Sacra Pagina , 3 ( , Collegeville ,ת50תן70

,)1

עמ '

8.

 .ז  .לדברי

ג ' ונסון

' הסיפור אינו בא לעמת יהודים עם שומרונים לשבח האחרונים  ,כי אם להנגיד מי שהיו מקובלימ כבני עם

ישראל עם מי שאינם מבני ברית '  ,ללא הבחנה על יסוד אמונה או לאום  .פירוש זה של המעשה מקובל גם על

פרשנים אחרים  ,אולם הוא טעון תיקון .
11

גרהרדסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ ' ; 9 - 3

וכן ראה

2 :

Good Samaritan )= Semeia ,

שי7

(] 7 .
Crossan ) 04 . ( ,

.

( [ ] 1974
12

לסקירות מעודכנות של תולדות הפרשנות ומצבה העכשווי ראה

:

פיצמאייר ( לעיל  ,הערה

; )2

ג ' ונסון ( לעיל ,

הערה . ) 10
13

1ל:92 ),

14

ראה  :יוחנן ג  ,סו  -טז ; לוקס יח  ,יח  ,ל ; מעשי השליחים יג  ,סו  ,מח ; האיגרת אל הרומים ב ,
יהודה כא ועוד .
איגרת
האיגרת אל הגלטים ו  ,ח ;
המונחים ' ירש חיי עולם ' אינו מצוי כלל בתורה ; ראה  :ג ' ונסון ( לעיל  ,הערה
צירוף
ג ' ונסון מעיר בצדק כי
ן ;

ה  ,כא

עמ '  . 172פונק עוקף נקודה זו  ' :דומה כי המשל דורש את המהצית השנייה של המצוה '  .ראה :
 Parable , 14 Study ofת' The Old Testarnent 1
 . 255ק 10 : 25 - 37 Encounter , 26 ) 1965 ( ,

;

ו  ,כב  -כג

;

, ) 10

R . W . Funk ,

15
16

"

דברים ד  ,כו  ,מ ; ה  ,טז = שמותכ  ,יב ; דברים ה  ,לגזו  ,ב  -ג ; יא  ,ט ; יז  ,כ ; כב  ,ז ; כה  ,טו ; לב ,

יהושע כד  ,לא

=

שופטים ב  ,ז ; מלכים א ג  ,יד ; ישעיה גג  ,י ; והשווה  :משלי כח  ,טז .
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שמריהו טלמון

הוא קיצור ימי חייו על פני האדמה

; 17

רלעם שחטא  -תאבד הארץ שאלוהים

נתן לישראל .

18

ראכן

בסיום הדו  -שיח ישוע מבטיח לחכם שאם יקיים את המצוות  ,יזכה בחיים  ,ולא בחיי עולם  ' :עשה

זאת ותחיה ' .
דומה כי חוסר התואם הבולט לעין בין השאלה לתשובה מקרב את המסקנה כי מחבר

הבשורה על  -פי לוקם התאים לצרכיו מאמר ידוע שבמקורו ביטא כנראה מוסר השכל שונה  ,כפי
שקלוד מונטיפיורי הניח בצדק  ' :סיפור המעשה ודאי נודע בנפרד מהשאלה  ,וסביר כי לוקס הוא

שקישר את הפסוקים י  ,ל  -לז עם י  ,כה  -כח באמצעות פסוק כס  .במילים אחרות  ,הסיפור לא סופר
לראשונה על  -ידי ישוע בתשובה לשאלה ( של

החכם )

שבפסוק

כט ' .

19

חרקרים כבר ציינו כי

במשל משתקפים לכאורה סממנים מרכזיים של מסורת המקרא בדבר מלחמת פקח בן רמליהו
מלך שומרון באחז מלך יהודה  ,שבה ירושלים ויריחו ממלאות תפקיד חשוב  .בעקבות מסעם על

ירושלים בני שומרון לקחו בשבי רבים מבני יהודה ( דברי הימים ב כח ,
הפציר בהם לשחרר את השבויים ולהשיבם למולדתם ( שם ,

שהוזכרו בשמותיהם

:

ט  -יא ) .

ו -ח ) .

אך עודד הנביא

וכן עשו אחדים מבני שומרון

' ויקמו האנשים  . . .ויחזיקו בשביה וכל מערמיהם הלבישו מן השלל

וילבשום וינעלום ויאכלום וישקום ויקכום וינהלום בחמרים לכל כושל ויביאום ירחו עיר
התמרים ' ( שם ,

טו ) .

20

הדמיון אכן בולט  .ברם ההקשר הכרונולוגי מקרב את ההערכה כי המשל

של לוקס הושפע ממוטיבים ודפוסים ספרותיים של חז " ל לא פחות מאשר מדגמים

מקראיים .

!2

ב
בדיון במשל העומד במרכז דיוננו אבוא לחזק פירוש שכבר הציע בעבר יוסף הלוי  ,ושיוסף

פיצמייאר ומפרשים מודרנים אחרים ביטלוהו .
כפי שמקובל לחשוב  ,כי אם על ישראלי טוב  .אבסס

לדעת הלוי המשל אינו נסב על שומרוני טוב ,

22

מחד גיסא ושל ענייני תוכן מהותיים מאידך גיסא

.1

חוקרים כבר העירו על כך כי

דעה זו על  -ידי בחינה של היבטים ספרותיים

:

על  -פי לוקס בלבד ולא בגרסות

' המשל בא בבשורה

המקבילות במרקוס ובמתי  .הדבר עשוי ללמד כי צירוף המשל עם שאלת החכם אינו

ל  ,יח .

17

דברים ד  ,כו

18

השווה קהלתז  ,טו

;

19

 .ק 1970 ) 1930 ( ,

Literature and Gospel Teachings, New York

;

מקורי ' .

23

ח  ,יג .
C . G. Montefiore, ' Luke ' , Rabbinic

345
20

4 .ן  . 94 ; 7 .ע ET, 69 ) 1957 - 1958 ( ,
 . 182ק ET, 80 ) 1968 - 1969 ( ,

21

 Luke 10 : 25 - 37תFuGess , ' Fresll Light 0

גרהרדסון סבור כי ביסוד המשל מונח המוטיב המקראי של רועה שנדרש כ  -רעה  ,אולי מחמת היגוי מוטעה

ראה  :גרהרדסון
22

".

ofthe Good Samaritan ' ,

Oded : The Proto -Type

F .H . Wilkinson,

4 ) 1982 ( ,

;

( לעיל  ,הערה ) 6

Samaritain ' , REJ,

Dite au Bon

ט % 611 0ת8עOrigine de 18 Parabole 1

א

7 . Halevy , ' Sens

 ; pp . 249 - 255פיצמאייר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' ~ ; 887מונטיפיורי ( לעיל  ,הערה 1 . Abrahams, ' The ; ) 18

:22

 .קק 1924 ,
34 - 37
23

and the Gospel, Cambridge

" Pharisaism

,

Studies

Good Samaritan ' , 1 . Abrahams ) 06 . ( ,

,

 , ' The Parable ofתפת 1לס !  . [ . 1כנגד זה אומר פונק כי
 . 153ק Good Samaritan ' , ET, 59 ) 1947 - 1948 ( ,
הטקסט של לוקס י  ,כה  -לז היה מלכתחילה מגבש ספרותי אחד  .אולם יהד עם זאת הוא סבור כי ' משיקולים של

מתודה ראוי לקבל דעת גרהרדסון כי יש לדון במשל בפני עצמו '  .ראה  :פונק

( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' . 259 - 258

' שומרוני טוב ' או ' ישראלי טוב ' ?

ואכן ניתוח ספרותי מוכיח כי הקשר ביניהם רופף

למדי .

24

נראה כי הסיפא של פסוק לז

' לך

:

ועשה כן גם אתה  ,אמר לו ישוע '  ,הוא בבחינת חזרה מגשרת 25עם סיום הדו  -שיח בפסוק כח

:

' יפה ענית  ,אמר לו ישוע  ,עשה זאת ותחיה '  .בשני המקרים אזכור של המצווה מן המקרא ' ואהבת
לרעך כמוך ' קודם לפסוק

המסכם .

מסגור המשל ( פסוקים כס  -לו

בין שני האברים

רישא )

התואמים של חורה מגשרת ( פסוקים כח  ,לז ) מלמד כי המשל היה במקורו יחידה עצמאית  ,וכי

המחבר 26שילבה בין מעשה החכם ( כה  -כח ) ובין הסיפור בדבר מרתא ומרים

( לח  -מב ) .

27

לפיכך

אמנם מוצדק הדיון במשל השומרוני הטוב בנפרד ממעשה החכם .

.2

דומה כי המשל מתאפיין בנטייה לשילוש  -דגם בולט בספרות המקרא שאף הבשורה של

לוקס מצטיינת

בו .

28

.

אך דגם זה כלל אינו משמש בדו  -שיח הכוהן והלוי אמנם עשויים להיות

שתי צלעות של שילוש  ,והאיש המושיע את קרבן השודדים יכול להיחשב הצלע השלישית

.

המשלימה אולם הצלע הצפויה והשכיחה יותר להשלמת הצמד כוהן ולוי היא כמובן ישראל ,
נציג הרובד החברתי שאין לו מעמד מוגדר וייחודי במערכת

הפולחן .

החלוקה החברתית

לכוהנים  ,לויים וישראלים  ,שבאותו זמן בוודאי היתה ידועה לכול  ,רווחת בספרות
חלוקה זו ניכרת ברשימת שמות השבים מגלות בבל ,

29

המקרא .

התואמת ריבוד משולש זה  .השילוש בולט

במיוחד בכתוב המסכם שם את הרשימה  ,שהוא בעת ובעונה אחת רמז מקדים לאירועים

הבאים .

30

חלוקת העם לשלושה רבדים חברתיים  -דתיים רווחה בכנסת ישראל בסרף ימי בית שני והיתה
מקובלת גם על כיתות פורשות .היא מילאה תפקיד חשוב במבנה של עדת ' באי הברית החדשה '

שיצירותיה הספרותיות השתמרו במערות קומראן במדבר

24

25

דיינו להביא כמה וכמה

' Das Gleichnis vom barmherzigen Sa

Zeitschret, 15 ) 1959 ( ,
Theologische

 . 176 - 194קק

יהודה .

31

.א

Binder ,

~naritaner' ,

 . 1 - 10קק  literarkritisches Prinzip ? ' , ZAW, 64 ) 1962 ( ,ח1ם  . ] . Kuhl, ' Die "Wiederaufnahme " -קול
פיתח את הדיון בטכניקה זו  ,שה ' ווינר יישם אותה בניתוח של ספר שופטים  .דגם ספרותי זה כבר אובחן

למעשה על  -ידי מפרשי ימי  -הביניים  ,ראה
 Hebrewו

"

Studies

9 - 26 ) = idem ,

.

.( ,

5

"

5 . Werses ) 8

:

and

:נ

Synchroneity

Of

' The Presentation

Biblical Narrative ' , [ . Heinemann

)
2

.
2

2

"

קיל

ן LiteraF] Studies

ואחרים רואים בחזרה המגשרת טכניקה של עריכה בלבד ",ניסיתי אני להראות ( שם ) שהיתה

עשויה לשמש את המחברים גם כטכניקה של סטרוקטורליזציה .
יוליכר מסכים עם ניתוח זה ומסביר שבעזרת השיבוץ התכוון לוקס להדגיש את המסר הנוצרי של הפסקה כולה .
ראה  :יוליכר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 596
נ )  the "Original " ofתH . F .D . Sparks , ' The Partiality of Luke for "-Three" and 115 Bearing 0

"

 . 141 - 145קק 37 ) 1936 ( ,

ב  ,א  -סט

2

עזרא

3

עזרא ב  ,ע ; ג  ,א

=

,

'

Journal of

נחמיה ז  ,ז  -עא .
=

נחמיה ז  ,עבו עזרא ז  ,ז  ,יג ; וכן מלכים א ח  ,ג  -ה ; עזרא י  ,ה  ,יח  -כה ; נחמיה יא  ,כ ; דברי

הימים ב ל  ,כז  .השווה גם  :דברים יח  ,א ; כז  ,ט ; יהושע ג  ,ג ; יחזקאל מד  ,סו ; נחמיה י  ,א
וכיוצא
3

Simultaneity

קע Narrative Throaghout the Ages (Scripta ffierosolymitana , 27 ( , Jerusalem 1978 ,

 . 112 - 133קק the Hebrew Bible : Form and Content, Jerusalem 1993 ,

בעוד שווינר ,

Talmon ,

5.

:

' שרינו לוינו כהנינו '

ן2 ,

באלה .

בשם זה מתכנים חברי העדה בכתב  -יסוד שלהם  ,ומן הראוי כי בשם זה תכונה העדה בספרות המדעית  .ראה

~' The Community of the Renewed Covenant' , The , Commanit
1 . Ulrich and
of [the
. Vanderkara
Renewed
0
the Dead Sea Scrolls

"

 . 3 - 24קק  , 1994 ,א45 . ( , Notre Dame , 1ס )

Talmon ,

The Notre Dame Symposium

:

5.

Covenant :

,
ב4
:

,

שנ

.
~

' ישראלי

' שומרוני טוב ' או

טוב ' ?

יגב וייי

המחשות של נורמה זו  .החלוקה המשולשת באה לידי ביטוי בטקס של קבלת חברים חדשים בעמוד ממול  :כנסיית
שתואר במגילת סרך היחד ,

32

שהוא בבחינת מימוש חוזר של טקס הברכה והקללה מן התורה

( דברים כז  -כח )  ,המוזכר גם ביהושע ח ,

באספותיהם .

העדה

במלחמתם

(

ל  -לה .

33

אותו דירוג היה תקף גם בסדר הישיבה של חברי אלבטרוס  -צילומי אוו

חלוקה זו חוזרת בהיפוך מרכיבים בתיאור פקודת הקרב של בני האור ~

34

העתידה נגד בני החושך  ' :ישראל  ,לוי ואהרן ' .

35

לשילוש כוהן לוי  ,ישראל נועד תפקיד במסורת עדת השומרונים עד עצם ויום הזה  .זכויות
הכוהנים  ,ובמידה פחותה גם זכויות הלויים  ,נשמרות בקפידה  ,ויש להן השלכות על כל ההיבטים
של חיי הפרט והקהילה כאחד  .המספר הקטן של השומרונים בימינו אנו  ,פחות משש מאות נפש ,

מגביל מאוד את יכולת הבחירה של בן או בת זוג  .חרף זאת כוהנים ולויים יימנעו מנישואין עם

בני עדתם המתייחסים על שבטי אפרים ומנשה לבית יוסף  .הביצוע של מצוות הדת  ,וראש לכול
הקרבת זבח הפסח  ,מופקד בלעדית בידי כוהנים ולויים  .הם המנהיגים  ,שומרי המסורת והחכמה ,
הזוכים לכבוד גם מצד המלומדים שבקרב עדתם שפעמים השכלתם עולה על תלמודם של כלי

הקודש .
מן הנאמר יש ללמוד כי האיש המושיע והרחום שבמשל לוקס היה למעשה מבני ישראל ,

הצלע השלישית בשילוש המקובל כוהן  ,לוי  ,וישראל  ,כפי שהלוי ציין אל נכון .

.3

מחבר המשל ייסדו על הדפוס הספרותי המקראי של

וארבעה '  .במבנה ספרותי

' שלושה . . .

זה שילוש של בני אדם  ,בעלי חיים  ,עצמים או יחידות זמן משמש רקע להצגת גורם רביעי ,
הדומה לשלושה במהותו וחרף זאת הוא נבדל מהם  ,בדרך כלל לטובה

מובהקות של אמצעי ספרותי זה יש בסיפור

ולעתים לרעה .

36

דוגמאות

איוב ושלושת רעיו ובסיפור דניאל ושלושת חבריו .

37

יהודה בן יעקב עולה על שלושת אחיו הגדולים ממנו  ,ראובן  ,שמעון ולוי ( בראשית כס  ,לב  -לה ) ,
כפי שגם דוד עתיד לעלות על שלושת אחיו הבוגרים המוזכרים בשמותיהם ( שמואל א טז  ,ו  -ט

יז ,

יג ) .

38

;

רכן ראוי לציין סדרות של שלשות שכל אחת מהן נסגרת על  -ידי גורם רביעי ( עמוס א ,

ג  -ב  ,ו ; משלי ל ,

יא  -לא ) ואת התבנית ה חוזרת של שלוש יחידות של ימים  /חודשים  /שנים  ,שהן

בבחינת רקע ליחידת זמן רביעית  ,שבה יחול מהפך במערכת המאורעות שתוארו .

י ( מהדדרת אביהם מאיי

הבימן  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ '

32

סרר היחד א  ,יח -

33

ראה במיוחד  :דברים כז  ,ט  -יג ויהושע ח  ,לג .

34

ברית דמשק יד  ,ג  -ה ( הברמן  ,שם  ,עמ ' . ) 87

35

מלחמת בני אור בבני חושך ב  ,א  -ב ; ה  ,א וכו '  .מהדורת יגאל ידין  ,ירושלים  ,עמ '

36

" " Ascending Numerical
Stanley

,

0

ב,

Memory
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"
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. ) 61 - 59
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Triad " : 14 Biblical Literary Convention and

"

והשווה גם

:

טקקסז " ' The

עזרא א  ,ה .
5 . Talmon,

 , Let Your Colleagues Fraise you : Studiesן6 .ט) Pattern ' " , 1) . 3 . Ratner

25

 . 1 - 16קק Gevirti, )= Maarav , 8 ] 1993 [ ( ,
37

the Bible, Cambridge ,

0

,

 , The Literary Guideן48 .ט)  1) . Alter 8 ] 1 . Kermodeזי1ט1 881

'

 . 343 - 356קק Ma . ,
38

ארבעת בני ישי האחרים אינם מוזכרים בשמותיהם ( שמואל א טז  ,י

הצעיר ( שם טז  ,יא ; יז  ,יד ; השווה

:

.

""

ן

 . 49 54 - 56קק XVII ,

"

;

)

5 . Talmon ,

יז  ,יב )  ,על  -אף שנולדו לפני דוד  ,הבן

5 - 8 Ps 1518 , DJD , 11עס. ) 11

שמריהו טלמון
עם

זאת השימוש בדגם של ' שלושה . . .

וארבעה ' במשל של לוקס לוקה בסתירה פנימית  .הדגם

מתאפיין בכך שהנפשות או העניינים המרכיבים את השלישייה הבסיסית שייכים כולם לאותה
קטגוריה

ואכן התארים כוהן ולוי מגדירים נפשות אלה כיהודים מלכתחילה ,

:

39

רמן ההקשר

משתמע שאף קרבן השודדים היה יהודי  .אולם הצגת שומרוני  ,שאינו בן כנסת ישראל  ,כדמות
המשלימה את השילוש סותרת את היסוד הקבוע של

הדגם .

40

יתרה מזו  ,אילו האיש המושיע את

קרבן השודדים  ,המרכיב המשלים את השילוש  ,היה אמנם מן השומרונים  ,המוצגים לעתים
כאויבי היהודים  ,היינו מצפים כי המחבר יזהה אותו במפורש כשומרוני  ,במקום שיזכירו באופן

סתמי כמי שעשה ' מעשה חסד ' ( לוקס י  ,לז )  ,וכי יבליט עניין זה על  -ידי שיפרט כי קרבן
השודדים היה יהודי  ,במקום להתייחס אליו בביטוי הסתמי ]1ן  ' , &sdp bnoאיש אתד ' ( שם ,

ל) .

(

~
ואהבת לרעך כמוך ' ( ויקרא יט ,
ועוד היה מתבקש כי ייסד את המשל לא על המצווה הכללית '

יח )

אלא על מקרא קרוב יותר לעניין  ,על מקרא הדורש לנהוג במידת הרחמים אף עם אויב  ,כגון
' בנפל אויבך אל תשמח ' ( משלי כד  ,יז )  ' ,אם רעב שנאך האכילהו לחם ' ( שם כה  ,כא )  ,ומעל
לכול  ' ,לא תשנא את אחיך בלבבך '

( ויקרא יט  ,יז ) .

41

הדיון בכמה וכמה היבטים ספרותיים של המשל מקרב את הדעה כי כשילוש הבסיסי  -כוהן ,
לוי  ,קרבן השודדים  -כן גם המרכיב הרביעי  ,משמע הדמות הנוספת בדרמה  ,לא היה שומרוני
אלא ישראל היה  ,שהיטיב לקיים את המצווה ' ואהבת לרעך כמוך ' יותר מכלי הקודש שתורתם

אומנותם .

42

המסקנה דלעיל מתאששת מטיעונים נוספים  ,המשוכים מתחומים אחרים

המשל הובא בהקשר של תיאור המסע של ישוע מהגליל

נחום וים כינרת 44עברה פמלייתו בוודאי ב ' מטלית של כותים

לירושלים .
' 45 ,

:

43

בדרך מכורזין  ,כפר

שהשתרעה משונם בצפון ועד

בית -אל בדרום  ,ובמרכזה העיר שכם  .חטיבת הטקסט הקודמת לפסקה שאנו דנים בה אכן מדברת
בתושבי כפר שומרוני שסירבו לתת מחסה לישוע

אחר ,

39

47

שלא זוהה במפורש כיישוב של

ולתלמידיו .

לפיכך הללו המשיכו לכפר

46

שומרונים .

ברור שגם החכם שבדו  -שיח יהודי הוא  :במתי כב  ,לד  -מ הוא מכונה במפורש פרושי  ,ובמרקוס יב  ,כח  -לד -
סופר  .לפיכך אפשר לבנות עוד שלישייה  -חכם  ,כוהן  ,לוי  -שהמושיע משלים אותה  .ראה  :בינדר ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ ' . 177
40

נוטים לשכוח עובדה זו  .ג ' ונסון ( לעיל  ,הערה  , 10עמ '  ) 175מדבר ללא שום הסבר על

41

השווה לוקס ו  ,בז  ' :אהבו את אויביכם ,

42

אינני רואה כל בסיס מתקבל על הדעת לפרשנות אלגורית למשל  ,שלפיה השודדים מסמלים את הקנאים  ,הכוהן

היטיבו לשונאיכם ' .

והלוי  -את הצדוקים  ,החכם  -את הפרושים  ,והקהבן  -את האיסיים  .ראה
 .קק 11 ) 1969 ( ,

. travelling Judean

Novum Testamentum ,

Parabole du Bon Samaritain ' ,

:

"

Daniel, ' Les Ess &niens

).

I ' Arriire-~ FOfid Historique de 18

71 - 104

() 2נ

43

לוקס ט  ,נא  -יט  ,כז .

44

שם י  ,יג  -סו  .הוא דין המסע בכיוון השני  .בדרכו מיהודה לגליל  ' ,ישוע היה צריך לעבור דרך שומרון ' ( יוחנן ד ,

45

מכונה חבל ארץ זה פעמים בספרות חז " ל  .הכינוי נגזר ממסורת במלכים ב יז  ,כד  -מא המדברת בגויים מבבל ,
כךד ) .
ג-
מכותא וכו ' שמלך אשור יישבם בשומרון לאחר שכבש

46

47

לוקס ט ,

שם ,

נו .

נא  -גה .

את ממלכת אפרים .

' שומרוני טוב ' או ' ישראלי טוב ' ?

מעשים אלה ממוקמים מטבע הדברים ב ' מטלית של כותים '  ,בראש לכול בסביבות העיר שכם ,
כיתר המסורות בברית החדשה שיש להן זיקה לשומרונים  .בדרכו לירושלים עבר ישוע ב ' כפר
אחד '  ,מן הסתם יישוב שומרוני  ,שבו ריפא עשרה

מצורע ' סובבת כנראה על איש שומרוני.

49

מצורעים .

48

גם מסורת אחרת בדבר ' ריפוי איש

רדומה כי המעשה היה באותו אזור  .תיאורו שולב מצד

אחד בין סיפורי אירועים שהתרחשו בכפר נחום ובקרבת ים כינרת בצפון  ,ומצד אחר בין סדרת
מעשים שבהם התעמת ישוע עם פרושים ו ' סופרים ' מיהודה ומירושלים  ,מעשים שאירעו מדרום

לשומרון .
שכם ,

50

והוא דין סיפור האישה השומרונית שישוע פגש ליד הבאר של סוכר שבקרבת העיר

היא המכונה באר יעקב גם שם וגם במסורת השומרונית  .באותו אזור היו המעשיות

51

בשמעון המכשף  ,שבלי ספק היה

קשור בשומרונים .

52

במתי נאמר כי ישוע הורה לתלמידיו  ' :אל

תלכו בדרך הגויים ואל תיכנסו ליישוב של שומרונים  ,אלא לכו אל הצאן האובדות אשר לבית

ישראל ' .

53

מניסוח המאמר משתמע כי כפרי השומרונים היו מרוכזים באזור מצומצם למדי  ,כפי

שאמנם היה במציאות  .בחפירות ובמחקרים שנערכו לאחרונה בכמה ובכמה אתרים בשומרון
נחשפו שרידים של מספר גדול של אתרים שומרוניים  ,בנייני ציבור ושטחי קבורה

נרחבים .

54

מכאן ראיה כי האוכלוסייה השומרונית שהתגוררה באותו אזור היתה צפופה בהרבה סמה

שמקובל לחשוב .
רק משל השומרוני הטוב יוצא מכלל זה .

במתכונתו הנוכחית הסיפור מצריכנו להניח כי

בנוסעו מן הגליל לירושלים סטה ישוע מדרכו  ,וכי זירת האירועים הועתקה באופן מפתיע מן

השומרון אל מורדות הרי יהודה בואך ים המלח  .אף אין זה מן ההיגיון כי שומרוני שנוא היה
מסתכן לעבור דרך קבע באזור השומם שהשתרע בין ירושלים ובין יריחו  ,כפי שמשתמע

.

מהסיפור  .אין עדות לכך כי בתחילת המאה הראשונה לספירה ישבו שומרונים באותו אזור מפת

התפוצה של מנורות שמן שומרוניות שנתגלו בארץ  -ישראל מעידה על אוכלוסייה צפופה בצפון
הארץ  -מנהריה שבצפון  -מערב ועד תל קסילה שעל חוף הים התיכון ליד תל  -אביב בדרום -

מערב  ,ומבית -שאן שבצפון  -מזרח ועד תל אנ  -נצבה בדרום  -מזרח .
דרומית לירושלים ודרומית  -מזרחית לה נתגלו אך מעט ממצאים שומרוניים .

לעומת ואת בכל השטח

יא  -יט .

48

שם יז ,

49

שם ה  ,יב  -טז ; השווה  :שם י ,

50
51

52

53
54

טז .

שם ה  ,א  -יא  ,יז  -בו .
יוחנן ד  ,ה  -מב .
מעשי השליחים ח  ,ה  -כה .
מתי י ,

ראה

ה.

 :י ' מגן  ' ,עיר בצורה מן התקופה ההלניסטית על הר גריזים '  ,קדמוניות  ,יט ( תשמ " ו)  ,עמ ' ; 101 - 91

' הר גריזים  -עיר מקדש '  ,שם  ,כג ( חש " ן )  ,עמ '
55

55

ו ' ווסמן ,

הנ " ל ,

2 7נ

. 96 - 70

' קטלוג של מנורות שמן שומרוניות ' ,

תל  -אביב ,

0ן ( , ) 1983

עמ '  , 86ציור

. 10

אולם יש לציין כי

חפירות ארכאולוגיות חשפו לאחרונה נוכחות שומרונות באזור שבין ירושלים ליריחו בתקופה הביזנטית  .ראה
י ' מגן  ' ,קדומים  -אתר שומרוני מהתקופה הרומית  -ביזנטית '  ,קדמוניות  ( 16 ,תשמ " ג )  ,עמ '
הנ " ל  ' ,מקווי הטהרה בקדומים ומנהגי הטהרה אצל השומרונים '  ,קתדרה  ( 34 ,טבת תשמ " ה )  ,עמ '

:

; 83 - 76 , 63 - 62
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מפת תפוצה של
מנורות שמן שומרוניות
בארץ  -ישראל

עין הבשור

--

8

-

' שומרוני טוב ' או ' ישראלי טוב ' ?

על רקע זה יש לתמוה על שהמושיע הטוב שבמשל היה לכאורה מוכר היטב לבעל האכסניה ,

שמן הסתם יהודי היה  .הלה קיבל ללא היסוס את הבטחת האיש כי בשובו ( מנין

בעד טיפולו בקרבן השודדים .

57

ישלם לר

? ) 56

באותם ימים העדיפו השומרונים לדבוק במובלעת שלהם ולא

לעבור בשטחי יישוב של יהודים  ,כפי שבני כנסת ישראל נמנעו מלעבור בימטלית של כותים
לעומת ואת
סביר לחלוטין כי יהודים היו רגילים לעבור באזור שבין ירושלים ליריחו כוהנים ,

'.

.

לויים וישראלים נהגו לעלות לירושלים ממקומות מגוריהם  ,במיוחד בבוא דמן המשמר שלהם
לשרת בבית  -המקדש

' התקינו הנביאים הראשונים עשרים וארבע

:

משמרות .

על כל משמר

ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים  ,של לוים ושל ישראלים  .הגיע זמן המשמר לעלות ,
כהנים ולוים עולים לירושלים  ,וישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן וקוראין במעשה

בראשית ' .

58

רדייקה התוספתא

:

רק ' שאינן יכולין לעלות לירושלים ' מכל משמר התאספו

בערים 59או מי שגרו רחוק מדי מהעיר  60 .ההשתתפות של כל שלושת
רובדי החברה בכנסת
ישראל בעבודת בית  -המקדש הוחזקה תנאי שאין בלחו לביצוע נאות של הקרבן  ' :אמר רב יהודה

הקרבן ' .

אמר שמואל  :כהנים ולוים וישראלים מעכבין את

61

רשיב  , .ימה

טעם תיקנו מעמדות -

לפי שנאמר " צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי " ( במדבר כח  ,ב )  ,והיאך
קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו

?

התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה

משמרות  .על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוים ושל ישראלים ' .
לעיר יריחו נועד מקום מיוחד בעניין משמרות הכוהנים

:

' תנו רבנן עשרים וארבעה משמרות

בארץ ישראל ( דברי הימים א כד  ,א  -יח )  ,ושתים עשרה ביריחו  .שתים עשרה

סובא

?

62

ביריחו ?

נפישך להו

.

אלא  :שתים עשרה מהן ביריחו הגיע ומן המשמר לעלות  ,חצי המשמר היה עולה מארץ

ישראל לירושלים  ,וחצי המשמר היה

שבירושלים ' .

63

מיריחו כדי שיספקו מים

עולה

ומזון

לאחיהם

ממסררת זו עולה שבימי בית שני עשו כוהנים  ,לויים וישראלים בתדירות את

דרכם מיריחו לירושלים

ובחזרה .

יש להסכים עם הדעה כי המתכונת הנוכחית של הפסקה שהשתמרה בבשורה של לוקס היא
בבחינת עיבוד משני של מסורת קדומה
ששכתב י ' בריץ ' כדי לשחזר את הנוסח

56

57

58

יותר .

אולם איננו צריכים לניסוח השונה לחלוטין

המקורי המשוער .

64

כאמור לעיל כל הסתירות מתיישבות

 . 1 - 6קק  the Road 10 Jericho ' , Evangelical Ouarterly , 42 ) 1970 ( ,מס  . 1 . Bishop , ' Peopleע  . 2 .בישופ
כותב  ' :אשר לשומרוני  ,לא הוכח כלל אם היה בדרכו חזרה לשומרון  ,כפי שהסיקו מדבריו " כאשר אבוא שוב
",
כלומר במסע לעבר הירדן  ,או אם היה בדרכו לעבר הירדן וישוב כאשר ישלים שם
עסקיו' .
 . 543ק ' Greek Testament , 1 ,
ל
 . /) . 8 . Bruce , The Expositorלדברי ברוס ' הוא מסוציאל  :לשוב אל מקום עסקיו ,
כאורח קבוע
באותה אכסניה ' ( כמובא אצל בישופ  ,שם  ,עמ '  , 4הערה . ) 8
משנה  ,תענית ד  ,ב .

59

תוספתא  ,תענית ד  ,ג ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '

60

משנה  ,ביכורים ג  ,ב ועוד .

61

בבלי  ,תענית כז ע " א .

62

שם .

63

שם .

64

 . 158 - 169קק  Silence ofJesus; Philadelphia 1983 ,ש

, 219

. ) 19 - 16
ק) ק

7 . Breech , 7

~

שמריהו טלמון

ולא

שומרוני.

מאליהן אם נקבל כי במקורו דיבר הכתוב במושיע רחום שהיה בל כנסת ישראל
 ,שעבר לפני כן
בדרכו מיריחו לירושלים פגע אותו מושיע באיש מוכה  ,בוודאי יהודי כמוהו
המסילה  .כוהן ולוי
באותה דרך עצמה  ,נפל בידי ליסטים ששדדוהו ופצעוהו והשליכוהו בצדי
 ' ,עמך '  ,שבא
שעברו במקום הפנו עורפם לאותו ' ? ע ' בצרתו  .ואילו ישראל מן השורה
המצווה
בעקבותיהם  ,רחמיו נכמרו על המסכן והוא הושיט לו עזרה  .בכך קיים כהלכתה את
 ,ואהבת לרעך כמוך ' ושימש מופת ל ' תופשי התורה '  ,נציגי הממסד הדתי .

ד
נשאלת השאלה כיצד נוכל להסביר את השרבוב של ' שומרוני ' בנוסח המשל בבשורה
במקום הגרסה המקורית המשוערת ' ישראל '

?

אפשר כי המחבר הנוצרי או מי שמסר

של לוקס ,

את דבריו

הגרסה

שינה את הטקסט ביודעין מחמת עוינותו ליהודים שבזמנו  .אולם סביר יותר לחשוב כי
ישראל '  65 .בברית החדשה הכינוי
' שומרוני ' צמחה מפירוש שגוי או מתרגום מוטעה של השם '
- Ia ala
לרוב
כונו
הללו
אבל
גוז קס 1יוצא אמנם על כלל כנסת ישראל או על פרטים שבה ,
~
את השם
יהודים  66 .ואילו מאז פרישת השומרונים מעם היהודים 67הם מקפידים לקרוא על עצמם
 68לפיכך אפשר כי סופר שחי
ישראל  ,ומפגינים בזה את התייחסותם על עם ישראל מימי המקרא .
במחשבה תחילה .
בשלהי ימי הבית יכול היה לזהות ישראל כשומרוני  ,אם מחמת שגרת לשון אם
במשל
כללו של דבר  ,הדיון שלעיל מאשש את התזה שהצעתי בראשית דברי  :עיון מדוקדק
יוסד
שבבשורה של לוקם י  ,ל  -לז תומך בסברה כי לא שומרוני טוב היה גיבור הסיפור שעליו

"

המשל במקורו אלא ישראלי טוב .

65

0ן

ראה
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 . 104ק 0 , 1 , Leiden 1975 ,ש ! ם

)

4 . Sanders , ' From Isaiahנ 7 .

ין4 .ט)  . Neusnerנ  ,י Luke 4סו 61

cults: A orton Smith

Greco -Roman

~

67

מונים קרוב למאתיים אזכורים של שם זה בברית החדשה .
מועד הפרישה שנוי במחלוקת חכמים  .לענייננו אין נפקא מניה אימתי פרשו .

68

כדברי מונטגומרי  ' :השומרונים כבשו לעצמם את השם התאוקרטי " ישראל " '  .ראה  :מונטגומרי

66

,)1

עמ '

. 318

( לעיל  ,הערה

(

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית
אורה לימור

המושג המפורסם ' האמת העברית ' )  , Hebraica veritasשטבע הירונימוס במבוא לחיבור
 Genesimח , Hebraicae guaestiones 1מבטא את אמונתו בעדיפות המוחלטת שיש לנוסח
העברי של המקרא על

תרגומיו .

ן

אמונה זו מקנה בדיעבד גם מעמד מיוחד ליהודים ולידע

היהודי  ,שכן הירונימוס היה מעוניין לא רק בטקסט העברי  ,שרק היהודים מבינים אותו

לאשורו  ,אלא גם בפרשנות היהודית עליו  .פגישותיו הליליות עם בר חנינא בירושלים ובבית -
לחם ולימודיו עם מורים יהודים מטבריה ומלוד 2מוכיחים שהירונימוס ידע כי ההידברות עם
יהודים הכרתית כדי לחלץ מפיהם ידיעות שיש בידיהם על הטקסט  ,ידיעות שהכרה טכנית של
השפה איננה יכולה להיות מפתח להן  .אפשר לטעון  ,על כן  ,שהירונימוס לא רק מדבר על ' אמת
עברית ' )  ( Hebraica veritasאלא גם מרמז ליאמת יהודית ' ) Judaica veritas
 ,מושג שמטבע
הדברים אין הוא משתמש בו  .מה שהירונימוס חיפש אצל יהודים בתחום השפה והטקסט

חיפשו נוצרים אחרים בזמנים אחרים בתחומים שונים של הידע והרוח  3 ,ודומה שאפשר לדבר
בהכללה על אמונה נוצרית מושרשת שלפיה ליהודים יש ידיעה מסוג מיוחד שהם נושאים עמם
מדור לדור  ,ואף לטעון כי לאמונה נוצרית זו היה תפקיד מרכזי בעיצוב דימויו של היהודי בעיני

הנוצרים .
בדברים שלהלן בכוונתי לדון בכמה מסורות נוצריות של ארץ הקודש  ,שבהן משמש היהודי

.

סמכות לאמת הנוצרית מסורות אלה הן ביטוי בולט ומוחשי להכרה הנוצרית בידיעה היהודית

ובעדיפותה של ידיעה זו  .חלק מן המסורות הללו הן מסורות

ייסוד .

הן נוגעות בדמויות

העומדות בתשתית הסיפור הנוצרי  -ישו  ,מרים אמו  ,סטפנוס הפרוטו  -מרטיר ואף דוד המלך ,
ראשיתו של מאמר זה בהרצאה שהכנתי לכינוס '

llinkers

 the Eyes of Christianתו ' Jews and Judaisrn

ושונה במידת  -מה  ,של המאמר יתפרסם בספר הכנס ,
שנערך בוולפנביטל בזחיו  . 1994נוסח אנגלי  ,קצר יותר ~

בעריכתו של ג ' רמי כהן  ,במסגרת  . WolfenbUtteler Mittelalter-Studienאני מודה לידידי עודד עיר  -שי
שסייע בידי בנדיבות כל עת עבודתי על הנושא  .תודה גם לגלית נגה -בנאי וללילי ארד אשר על האיורים .
נ

(  . 2ק  . de Lagarde, CCSL 72 ,ע .

 .ס .א .נ

;  . 153 - 167קק 1975 ,
idem ,

;

Nebraicae qwaestiones

.ffieronymus ,

וראה :
libro Genesim (ed
;  . 42ק 4 . Kamesar, Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible, Oxford 1993 ,נ

'bought

"

Writings, and Controversies, Worcester-London

,שפן

Kelly, Jerome: His

 Jerome'sת5 . Kamin, ' The Theological Significance of the Hebraica Veritas 1

~
Jews and Christians Interpret the Bible, Jerusalem 1991
*  . 1 * - 11קע ,
06 ( PL , 28 , 001 . 1081 ( ; idem, Epistula , 84 , 3 ) 04 . 1 . ffilberg ,ל  librwmו
, 29 , 001 .

.

(PLי interpretes
(  401וראה :

ixx

"

 librum Paralipomenon iuxtaו

Hieronymus , Praefatio

 . 123 ( ; idem, Praefatioק CSEL , 55 ,

דמוקרטיה )  ,עמ ' . 191 - 186
' שוורץ ' ,הירונימוס ויהדות ארץ  -יהודה '  ,ציון  ,מז ( "

רפואה וקבלה הן שתי דוגמאות בולטות  .על רפואה ראה לאחרונה

Berkeley 1994

:

"

מס 7 . Shatzmiller, Jews, Medicine ,

 . Medieval 560180על קבלה ראה Wirszubski, Pico della Mirandola Encoanter :
4 Jewish Mysticism , Jerusalem 1989
ק1

"

"

).

ן3

אורה לימור

אבי השושלת המשיחית  -והן עוסקות במקומות שנודעו כבמה לאירועי המסד של הנצרות

:

ירושלים ובתוכה הגולגותא  -מקום הצליבה  ,הר ציון  -מקומה של ' כנסיית האם ' הנוצרית ,
הר הבית  -מקום המקדש החרב  ,והר הזיתים  -מקום עלייתו של ישו השמימה והמקום

שאליו ישוב בקץ הימים לשפוט את החיים ואת המתים  .איסוף המסורות האלה יחד למסכת
אחת תורם להבנת מקומן של הידיעה היהודית  ,העדות היהודית והסמבות היהודית במסורת
הנוצרית  ,מוסיף גוון להבנת הדימוי היהודי בעיני הנוצרים  ,ומסביר את מקומו של היהודי

.

בהגדרת הזהות הנוצרית מלבד זאת הוא גם מאיר פרק מרתק בתולדות הפולמוס התאולוגי על
המקומות הקדושים של ארץ הקודש  ,פולמוס שנתקיים בין יהודים לנוצרים משחר ימיה של

הנצרות .
מקום  ,פולמוס  ,סמכות

בסוף הרבע הראשון של המאה הרביעית נעשו הנוצרים שליטי ארץ הקודש .
מיד
בבעלותם גם ' ארץ ההבטחה ' ; אף היא  ,כמו הטקסט המקראי  ,ירושה יהודית .

מעתה היתה

4

בימיו של

קונסטנטינוס  ,הקיסר הנוצרי הראשון  ,החל תהליך איתור וזיהוי של מקומות קדושים ושל
מסורות קדושות  ,מהם מקומות הנזכרים במקרא  ,דהיינו ב ' ברית הישנה '  ,מקומות שהיו
מקודשים קודם לכן ליהודים  ,ומהם מקומות הנזכרים ב ' ברית החדשה ' והם מקודשים לנוצרים

בלבד .

5

בכל הנוגע למקומות מן ' הברית הישנה ' נשענו הנוצרים בדרך כלל על מסורות

מקומיות עתיקות  ,ומקומות אלה נעשו באופן טבעי ליעדי עלייה לרגל נוצריים  .תהליך זה של
ניכוס ( אפרופריאציה ) מיוצג היטב בחיבור המוכר בשם ' מסע מבורדו ' והמתוארך לשנת
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6

חיבור זה כולל מסלול מסע מהעיר בורדו בצרפת לארץ הקודש ובחזרה  .בארץ הקודש מונה

המהבר את המקומות הקדושים שמן הראוי לו לנוסע הנוצרי לבקר בהם  .מתוך ארבעים וארבע
מסורות הנזכרות בחיבור נוגעות עשרים ושתיים ב ' ברית

שתיים אין לזהות עם אחת

מהן .

7

הישנה ' ,

עשרים בברית החדשה ועוד

כך למשל מונה החיבור בסביבת יריחו את המעיין שהמתיק

אלישע  ,את בית רהב הזונה שבו הסתירה את המרגלים  ,את חומות יריחו שבני ישראל הקיפו
עם ארון הברית  ,את שתים  -עשרה האבנים שהעלו בני ישראל מן הירדן ואת המקום שבו מל

יהושע את בני ישראל ; בצרפת הוא מציין את החדר שבו גר אליהו אצל האלמנה ; ובבית אל -

את המקום שבו נרדם יעקב וראה חלום  .ואלה
4

5

מקורי של המישג ' ארץ ההבטחה ' באיגרת אי העביים יא  ,ט .

על עיצובה של ארץ " קודש " ניצרית ראה לאחרינ "

Palestine 4 ! :

1992 ; 2 . ] . Taylor, Christans and the Holy

Christian Histoty and Thought, New Haven-London

Oxford 1993
6

דוגמאות בלבד .

8

Origins ,

:

~R. L . Wilken , 7 % 6 Land Called

Places: The Myth ofJewish-Christian

(  . 1 - 26קק  . Geyer 1 0 . Cuntz, CCSLI 175 ,ץ  , Itinerarium Burdigalense (eds .להלן  :מסע

מבורדו .

תרגום עברי של החלק הנוגע למקומות הקדושים ראה  :ש ' קליין  ' ,ספר המסע  Itinerarium Burdigalenseעל

ארץ ישראל  ,מאסף ציון  ,ו ( תרצ " ד )  ,עמ ' יב  -לח ; א ' לימור  ,מסעות ארץ הקודש  :תיאורי מסע לטיניים משלהי

העת העתיקה  ,ירושלים ( כדפוס ) .
7

2 . Wilkinson, ' Jev~ish Holy Places - The Origins of Christian Pilgrimage ' , 1) . Ousterhout ) 86 . ( ,

המאה הרביעית

,

 . 44ק  . 7he Blessing ofPilgrimage Urbana-Chicago 1990 ,גם בתיאורי ארץ הקורש מן
 מסע אגריה ומסע פאולה  -נשמרת עדיפותן של מסורות המקרא  .פאולה למשל ביקרה בארבעים מקומותשעליהם מסופר במקרא ורק בעשרים ושבעה שעליהם מסופר בברית החדשה  .יחס זה משתנה באופן קיצוני
(]

32

במאה החמישית והשישית  .ראה  :לימור ( שם )  ,המבוא למסע מבורדו ; וכן
 1995תYork- 101

8

מרע

.

1 ives ofth 8
( Prophets, LeidenNew

מבוירוי עמ ' , 14 , 12

. 19 - 18

the

. Satran , Biblical Prophets :
 Byzantine Pale ~5חן

rtine : Reassressrng
(

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

מרבית המסורות שמקומות אלה משמרים קיבלו בנצרות פרשנות טיפולוגית  ,ולפיה

האירועים ההיסטוריים שאירעו בהם צופנים אמת חבויה שמשמעותה נוצרית  .הירונימוס מספר
כי פאולה  ,בבואה אל המקומות הללו  ' ,התבוננה בשדה גלגל  ,בגל הערלות  ,המסתורין של
המילה השנייה  ,ובשתים  -עשרה האבנים אשר נישאו מתוך הירדן וחיזקו את יסודות שנים  -עשר
השליחים  ,אף במעיין התורה הישן  ,מר עד מאוד ועקר  ,אשר אלישע איש אמת המתיק בחכמתו
ועשה למתיקות

ולשפע ' .

9

ואולם גם אם פרשנויות אלה היו כבר מוכרות לנוצרים במאה

הרביעית  ,אין המחבר של ' מסע מבורדו ' טורח להזכירן  .תיאורו מתרכז בגאוגרפיה המקראית
של ארץ הקודש ברובד ההיסטורי הישיר שלה  ,והיא משמשת לו  ,מן הסתם כמו לשאר הנוסעים
הקדומים  ,מעין כלי עזר ללימוד

המקרא .

עם זאת  ,אף  -על  -פי שהוא איננו מחפש במקומות

10

שהוא מבקר בהם משמעות חבויה  ,חשוב לציין כי לעצם האימוץ והניכוס של המסורות
המקראיות בידי נוצרים היתה משמעות פולמוסית  .מבחינת הנוצרים מה שהיה בעבר יהודי -

.

בהווה הוא נוצרי  ,ובדין עצם הבעלות הנוצרית על ארץ הקודש ומקומותיה מוכיחה את האמת

.

הנוצרית ואת הטעות היהודית כתביו של הירונימוס  -הן פרשנות המקרא שלו  ,הן כמה

.

מאיגרותיו  -רוויים בפולמוס עם היהודים לגבי מקומות קדושים הוא אף הקדיש איגרת
מיוחדת למשמעות המושג ' ארץ ההבטחה '

) ( Terra repromissionis

ולגבולותיה  ,ובה הסביר כי

' ארץ זו  ,אשר באמצעות ענותו של כריסטוס ותחייתו היתה לארץ ההבטחה שלנו  ,תושבים
[ היהודים ] לנחלתם  ,מאחר שעם

היהודים התנחל בה בשובו ממצרים ' .

11

הנוצרים ראו עצמם אפוא יורשים ישירים וחוקיים של הארץ ושל מקומותיה

ומסורותיה .

מקומות אלה  ,כפי שמלמדנו המחבר של ' מסע מבורדו '  ,היו ידועים ומפורסמים  ,מסורותיהם
מוכרות היטב ועתיקותן מוכחת  .כשם שהטקסט המקראי שירשו הנוצרים עתיק יומין הוא
ואיננו זקוק לאישור ולהוכחה  ,כך גם המקום שהטקסט מדבר עליו עתיק יומין הוא ואיננו זקוק

לאישור ולהוכחה .
הדברים נדמים מסובכים יותר בכל הנוגע למקומות הקדושים של הברית החדשה  .בעוד
שהמקומות המקראיים היו עתיקים וידועים  ,וזיהוים נסמך על ידע ישן  ,המקומות הקדושים של

הברית החדשה היו חדשים כמוה  .הנוצרים  ,שנעשו במאה הרביעית בעליה של ארץ הקודש ,
צריכים היו להוכיח את אמיתות זיהוים של מקומות שלא היו ידועים עד כה  ,או שנשתמרו
במסורות שבעל  -פה  .כמעט שלוש מאות שנה חלפו מן המאורעות המתוארים באוונגליונים

ובספר מעשי השליחים ועד שהחלה בניית הכנסיות במאה הרביעית  .בכל הנוגע למקומות מן
הברית החדשה היה על הנוצרים  ,שירשו עתה את ארץ הקודש  ,לקבוע את מפת מקומותיהם

.

הקדושים  ,ולמצוא סימוכץ לעתיקות המקומות ולקדושתם תופעה מעניינת היא  ,ועליה ברצוני
להתעכב בדברים שלהלן  ,שהיהודים נתפסו כסמכות עדיפה ולעתים יחידה לא רק לגבי
המקומות והמסורות של ' הברית הישנה '  ,אלא גם באשר למקומות ולחפצי קדושה של הברית

9

(  . 321ק lfieronymus, Epislwla 708 : Epitaphium Sanctae Paulae , 12 ( ed . 1 . ffilberg, CSEL , 55 ,

תרגום עברי  :לימור ( לעיל  ,הערה . ) 6
טיילור ( לעיל  ,הערה

10

על הכרת הארץ ככלי עזר ללימוד המקרא ראה

11

 . 83 - 106קק the Later Roman Empire, AD 372 - 460 , Oxford 1982 ,
Dardanum de terra repromissionis , 20 ) 06 . 1 Hilberg, CSEL , 56 ,

:

; )5

"

(  . 169ק

וכן

:

E.D . Hunt, Holy Land

Pilgrimage

Ad

Heronymus, Epistala 729 :

 11ונ

אורה לימור

,

החדשה  ,כלומר באשר למקומות ולחפצים שהם עצמם אינם מודים בקדושתם  .במילים אחרות
נתפסים כסמכות
אף  -על  -פי שהם עצמם אינם מסכימים עם קדושת המסורת הנוצרית  ,עדיין הם

היכולה לזהותה באופן אמין ולהעניק לה מהימנות ויוקרה .

12

יש לדייק ולומר שהגיעו לידינו סיפורים רבים על גילוי מקומות קדושים וחפצים קדושים
הברית
נוצריים שבהם אין היהודי מעורב כלל ועיקר  ,ביניהם קברים של דמויות מן המקרא ומן
החדשה גם

יהד .

עם זאת דומה כי במסורות שיובאו להלן יש כדי להצביע על תפיסה

13

עקרונית הניתנת להתפרש כך  :היהודים הם בעלי הבית הישנים של הארץ ואף

ממנה בדין  ,מפתחותיה נותרו בידם ורק הם יודעים

נוצרית

 -על  -פי שסולקו

להשתמש בהם .

הצלב האמיתי
בשנת

335

נחנכה בירושלים כנסיית התחייה  ,האנסטזיס  ,שנודעה לימים ועד היום בשם ' כנסיית

הקבר '  ,היא הכנסייה במקום צליבתו  ,קבורתו ותחייתו של ישו  ,הקדוש בכל המקומות
הקדושים לנצרות  ,קודש הקודשים

הנוצרי .

כשניים או שלושה דורות לאתר מכן נתגבשה

14

בארץ  -ישראל האגדה המפורסמת על אודות מציאת הצלב הקדוש  ,המפורסמת בכל אגדות
הגילוי ) jnventio

Is

לאגדה זו כמה נוסחים  .הנוסח המפורסם ביותר ( שאינו המוקדם

מכולם )

הוא הסיפור על אודות יהודה קיריאקוס )  , ( Cyriacusהיהודי שגילה את מקום צלבו של ישו -
קיריאקוס הגיעה לידינו
' הצלב האמיתי '  -להלנה  ,אמו של הקיסר קונסטנטינוס  .אגדת יהודה
בשלושה נוסחים קדומים  -סורי  ,יווני ולטיני  ' 6 .אף  -על  -פי שהאגדה מאוחרת לגרסאות

האחרות של מציאת הצלב  ,היא זכתה לפרסום ולתפוצה רבה במערב הנוצרי  ,תורגמה ללשונות
 ,שנאספה באמצע המאה הי " ג  ,ושהיתה
דיבור רבות ונכללה ב ' אגדת הזהב ' ) Legenda aurea
על מושג הסמכות בעולם הרומי ראה

12

Nomos :

.(,

) . 1 . Friedrich ) 06

 . Arendt, ' What was Authority ' ,א

 . 79 - 112קק  ; 7 : Aathority, Cambridge, Mass . 1958 ,לעניין זה מעניין להשוות את יהמם של הנוצרים

לידיעה היהודית לעומת יחסם השונה לחלוטין של היוונים לחכמות עתיקות בכלל וליהדות בפרט  .ראה

:

) .ע

 . 74 - 122קק Momigliano , Alien Wisdom : The Limits ofHellenization, Cambridge 1975 ,
13

למשל תיאור

גילוי קבר איוב אצל

[  . 57 - 58קק 175 ,

,

CCSL

,

"

אגריה (  1) .ש Itinerarium Egeriae , 16 [eds . Aet. Franceschini
; תרגום עברי  :לימור [ לעיל  ,הערה  ) ] 6וגילוי קבר יעקב ' הקטן '

( Hagiographica Latina [BHL ] , 4099

; Bibliotheca

יאה

:

א ' לימור  ' ,מסורות נוצריות של הר הזיתים

בתקופה הביזאנטית והערבית  ,עבורת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשל " ח  ,עמ ' . ) 117
14

על כנסיית הקבר ראה

:

41 Jerusalem ,

London

 , Jerusalem 1981חGer~salemme , 1 - 1

!ש

Holy Sepulchre

Santo Sepolcro

הקבר  :תולדותיה ומרכיביה הארכיטקטוניים '  ,ש ' מפראי " ,

ע

of

Corbo ,

he Church

v.c.

; ; 1974

) . Coaasnon , 7

 ,פטריך  ' ,כנסיית

י

צפריר ומ ' שטרן ( עורכים )  ,ספר ירושלים

:

התקופה הביזאנטית ,ירושלים ( בדפוס ) .
15

; ] 4541

Die

supplementum ,

Straubinger,

1.

novum

; 81 - 87

619 - 621 ; BHL,

1,

Appendix

[BHG] ,

3 ,ח1

Bibliotheca Hagiographica Graeca

Orientalis ,

Hagiographica

Bibliotheca

 besondererאפ Kreuzaad~ndangslegende : Unters~ changen aber ihre altchristlichen Fassungdn
Ber~ cksichtigang der Syrischen Texte , Paderborn 1912 ; 5 . Borgeha~nmar, How the Holy Cross

4ן

the Great and the Legend oiHer Finding ofthe Tr~ e Cross, Leiden

Augata :

)

-

Helena

. Drijvers ,

*

Stockholm 1991 ; 1 .

Legend,

[ Medieva

0ן was Found: From Event

The Mother ofCowtantine

. 1992
16

הנוסה_נסוונ

עמ ' , 161 - 154

תורגם בידי דריוורס ( שם ) ,

. 271 - 201

עמ ' ; 171 - 165

הנוסח הלטיני הוהדר ותורגם כירי בורגהמר

( שם ) ,

סצנות מאגדת מציאת
הצלב מתוך טריפטיכון
מסטוולוט ] ( Stavelot
מאמצע המאה הי " ב .

הסצנות המתוארות בו

היהודים לפני הלנה

;

מצואת הצלב ; הצלב

האמיתי מחייה

מת

35

:

אורה לימור

לטקסט הסטנדרטי במערב הנוצרי על אודות קדושי הנצרות  .לפיכך מבחינת המערב הנוצרי זה

היה הסיפור המהימן על אודות מציאת הצלב האמיתי .

17

אגדת יהודה קיריאקוס נכתבה במקורה ביוונית או בסורית ,

הנראה בראשית המאה החמישית ( בין השנים

. ) 450 - 415

18

והועלתה על הכתב ככל

היא מספרת כיצד גמרה הלנה בנפשה

לגלות את הצלב שעליו הוקע ישו  .בבואה לירושלים אספה הלנה את כל תושביה ואת היהודים

שהיו בה ובסביבותיה ( בירושלים  ,מציינת האגדה  ,לא חיו באותה תקופה אלא שלושת אלפים
יהודים

בלבד ! ) .

19

הלנה נשאה דרשה נוצרית בפני היהודים  ,נזפה בהם על שראו חושך תחת

אור  ,ודרשה מהם לשלוח אליה אלף יהודים מלומדים  .לאחר שהטיפה גם לאלף יהודים אלה
בלשון דומה  ,דרשה מהם להעמיד לפניה מלומדים באמת בתורה  .הפעם נבחרו חמש מאות
יהודים מלומדים לעמוד לפניה  ,והיא שבה והטיפה להם בפעם השלישית  ,נזפה בהם על

עיוורונם ושוב דרשה להעמיד לפניה קבוצה נבחרת מתוכם  .אהד מן היהודים  ,יהודה שמו ,

הבין לאן פני המלכה  .הוא הסביר ליהודים כי היא רוצה לגלות באמצעותם את הצלב שעליו

נצלב ישו  ,והזהיר אותם שלא לגלות לה את הדבר  ,שכן הגילוי יהיה סופה של היהדות  .יהודה ,
מתברר  ,היה שארו של סטפנוס הקדוש  ,שהאמין בישו ונסקל בשל כך בידי היהודים ,
אבותיו של יהודה האמינו כי ישו הוא

המשיה .

21

20

וגם

היהודים  ,לאחר ששמעו את דבריו של יהודה ,

אסרו עליו לגלות את מקום הצלב  ,אך לנוכח איומי מוות מסרו אותו לידי הלנה  .הלנה דרשה
מיהודה שיגלה לה את מקומה של גבעת גולגותא  ,וכשענה שאינו יודע היכן המקום הושלך
לתוך באר יבשה  ,והורעב שם במשך שבוע

ימים .

מותש מן הרעב ומפחד המוות השתכנע

.

יהודה למסור את סודו הוא התחנן לפני הלנה להעלותו מן הבאר והבטיח לה בתמורה לגלות

.

לה את המקום שבו חבוי צלבו של ישו כשהועלה מן הבאר  ,הלך אל המקום  ,והתפלל בקול

גדול לאלוהים ( בעברית  ,מציינת האגדה ) שאם אכן הצלב קבור במקום שעליו יצביע  ,יעלה ריח

.

ניחוח מן המקום  .מיד בתום התפילה נשמע קול רעם  ,וריח ניחוח נפלא עלה מן המקום לאחר
שהודה לאלוהים נטל יהודה את וחפר במקום  ,עד שנתגלו שלושת הצלבים  ,זה של ישו ואלו

של שני הגנבים שנצלבו עמו .

22

כל שנותר עתה לברר הוא איזה מן הצלבים

הוא צלבו של ישו .

על  -פי עצתו של יהודה הניחו את הצלבים בזה אחר זה על גופתו של צעיר שמת זה עתה ,

17

(  . 303 - 311קק Graesse, Osnabrack 19653 ,

 .ןד

aurea (ed .

 . Jacobus de Voragine, Legendaהשוב

לציין כי מוטיבים שונים באגדה חוזרים ומופיעים באגדות אחרות הקשורות בקונסטנטינוס  ,ובמיוחד באגדת

סילווסטר  ,שגס בה נודע לשכנוע היהודים תפקיד מרכזי  .מקומם של היהודים באגדות קונסטנטינוס ראוי
אפוא למחקר נוסף  .ראה לאחרונה
18

19

) 61 print) :

'  . Yuval, ' Shared Myths, Common Languageג 1 .

החוקרים נחלקים ביניהם בשאלת הנוסח המקורי של האגדה  -יווני או סורי  .ראה  :בורגהמר ( לעיל  ,הערה
 , ) 15עמ ' . 154 - 149

לאמיתו של דבר לא ישבו יהודים בירושלים במאה הרביעית  .ראה
על כניסת יהודים לירושלים '  ,ציון  ,ס ( תשנ " ה )  ,עמ '

20

1? )7

21

22

. 178 - 129

 :ע'

עיר  -שי ,

' האיסור שהטיל קונסטנטינוס

המספר שלושת אלפים הוא כמובן מספר

טיפולוגי  .ראה למשל  :מעשי השליחים ב  ,מא .
מעשי השליחים ו  ,ח  -ז  ,ס .
האגדה אינה מפרשת כיצד יהודים שהאמינו במשיחיותו של ישו נותרו בכל זאת יהודים  ,ואולם טיפוס זה של
יהודי חוזר ומופיע במסורת הספרותית הנוצרית ובפולמוס הנוצרי נגד היהודים במהלך הדורות  .כך למשל
הפולמוס הנוצרי על התלמוד נתלה בטענה שחכמי התלמוד ידעו כי ישו הוא המשיח  .ראה למשל  ' :ויכוח

הרמב " ן '  ,כתבי הרמב " ן  ,א  ,בעריכת ח " ד שעוועל  ,א  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ ' שג .
מתי כז  ,לח .

מצואת הצלב

( איור בכתב  -יד

מוורצ ' לי  ,הרבע השנו של המאה התשועות
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ששם

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

משמעות הפן היהודי של האגדה נדונה בעבר בעיקר בהקשר הפולמוסי  .במחקר מקיף על

המיתוס של קונסטנטינוס בימי  -הביניים והקשריו היהודיים הציג אמנון לינדר בקצרה את
תפקידו של היהודי באגדה ואת האמונה הנוצרית הגורסת כי ' המקורות המוקדמים והראשוניים
של האמת הנוצרית נמצאים

ביהדות ' .

24

לינדר עמד על תיאורם של היהודים באגדה כעיוורים

מרצונם  ,עיוורון שמשמעותו שלילה שטנית של האמת שהם מכירים בה ואף מצהירים עליה

למרות רצונם .
ההקשר הפולמוסי הקונקרטי של האגדה מקבל את מלוא מובנו לנוכח מעמדה של היהדות

באימפריה הרומית במאה הרביעית והחמישית  .אף  -על  -פי שבמשך התקופה הביזנטית כולה לא
התגוררו יהודים בירושלים  ,עדיין היתה היהדות באימפריה בכלל ובארץ  -ישראל בפרט חזקה
למדי  .הצורך לבסס את ההצדקה האידאולוגית של השליטה הנוצרית בירושלים ואת עליונותה
של הדת הנוצרית נדמה חזק במיוחד אחרי הטראומה שגרם לנוצרים יוליאנוס  ,שניסה לבנות

את בית  -המקדש ולחדש את הפולחן היהודי

בעיר .

25

דור לאחר שירשו את העיר התברר לפתע

לנוצרים ששלטונם בה איננו מחויב המציאות  ,שהברית בין הנצרות לאימפריה אף היא איננה
מחויבת המציאות  ,וכי לבעלי הבית הקודמים של ירושלים תביעה שעשויה לזכות בתמיכה

אימפריאלית .

הדבר מסביר את הדגש היהודי שקיבלה אגדת מציאת הצלב  ,שבנוסחיה

הקדומים נעדרו ממנה היהודים כליל .

26

אלא שדומה כי היהודים גויסו לאגדה לא רק כדי להתפלמס עמם  ,אלא בעיקר כדי
להשתמש בהם ובסמכותם לצרכים נוצריים  ,דהיינו נדי שיאשרו את הלגיטימיות של השליטה

הנוצרית בירושלים בפרט ובאימפריה בכלל  ,ובכך יאששו את יסודותיה של האמונה הנוצרית .
הצלב האמיתי נמצא במערה שמתחת למקדש ונוס בירושלים  ,והיה העדות הנחרצת לכך כי
זה המקום שבו נצלב ישו  ,נקבר וקם לתחייה  ,המקום שבו נשתנה מהלכה של ההיסטוריה

האנושית והיא נפרדה מעידן החוק ובאה אל עידן החסד  .גילוי המקום העניק גאוגרפיה לאירוע
טקסטואלי  .יתר על כן  ,היה בו כדי לאשר את תכניה של האמונה הקשורה בו  ,שהרי מקומות

24

 the Medieval Myth 01 Constantine the Great' , Revae belgeתו 4 . Linder, ' Ecclesia and Synagoga
 . 1038ק  ~ de philologie 0 ! d'histoire , 54 ) 1976 ( ,עיין גם idem, ' The Myth of Constantine the :

!

 the West : Sources and Hagiographic Comrnemoration ' , Studi MedievaliJ , 16 ) 1975 ( ,תו Great
 . 86ק
25

י ' לוי  ' ,יוליינוס קיסר ובניין

הבית '  ,הנ " ל  ,עולמות נפגשים  ,ירושלים

 , 1969עמ '  ; 254 - 221י ' גייגר  ' ,המרד

בימי גאלוס ופרשת בניין הבית בימי יוליאנוס '  ,צ ' כרס ואחרים ( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד
הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  . 217 - 202הבעיה שהציבה בפני הנוצרים החלטתו של יוליאנוס
לבנות את המקדש מודגמת היטב בסיפור שמביא פילוסטורגיוס  ,ושעל  -פיו בשעה שעסקו בבניין בית  -המקדש
בפקודת יוליאנוס  ,מצאו הפועלים מערה ובתחתיתה חדר מרובע  .על גבי עמוד שהתנשא במערה מצאו את

הבשורה על  -פי יוחנן  ,דבר שהתפרש כהוכחה נחרצת לכך שהאמת הנוצרית נמצאת ביסודותיו של המקדש

היהודי .

ראה  . :קק I' hilostorgius , The Ecclesiastical History , 15 ( ed . 1 . Walford) , London 1855 ,

41

482 - 483
26

על התפתחות נוסחי האגדה ראה דריוורס ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ ' . 180 - 79

באגדה קופסית המייחסת

לאורוקסיה את גילוי הצלב משאיר המחבר את היהודי כדמות שלילית בלבד  ,ומסלק כליל את רעיון הסמכות

היהודית .ראה  . :ז
 . , Milano 1980ע  , Orlandi 01במיוחד עמ ' . 153 - 151

 coptic, eds .תו  Constantinan Legendג Eudoxia and the Holy Sepulchre :

אורה לימור

.

קדושים מאז ומעולם מתפקדים כעדות והוכתה לאמיתות המסורות שהם מציינים ' הנה כאן זה

קרה ' משמעו  ' -אכן זה קרה ' .

27

אף שהלנה  ,אמו של הקיסר קונסטנטינוס  ,נותנת גושפנקה קיסרית לאגדה  ,הגיבור האמיתי

.

שלה הוא היהודי יהודה  ,שהלנה מצליחה ללכדו בערמה ובאיומים בלא יהודה מתהלכים

הנוצרים בירושלים כסומים  .רק הוא יכול לגלות לפניהם את המקום שהם מחפשים  .ליהודי
נועד באגדה תפקיד מפתח תרתי

משמע :

הוא זה שפותח לפני הנוצרים את צפונות המקום ,

ובלעדיו אין להם גישה למקום הקדוש שלהם  .יהודה הוא ' היהודי

היודע ' .

28

הוא איננו מאמין

אך הוא יודע  .הוא יודע משום שהוא יהודי  .ידיעתו היא ידיעה מורשת ובלעדית  ,הסגורה

וחתומה בפני מי שאינו יהודי .
ידיעתו של יהודה איננה ידיעה תמימה  .הוא יודע את המשמעויות הצפונות בידיעתו ולכן
הוא רוצה להסתירה  .לגילויו של הסוד  -כפי שיהודה עצמו אומר באגדה  -מסקנה אפשרית

אחת ויתידה  :ויתור על היהדות  .גילוי סודו של יהודה הוא לפיכך ביטול היהדות  .מכאן תפקידו
הכפול של יהודה באגדה  :זה שיודע וזה שמכסה  .המפתח בידיו של יהודה  ,והוא משתמש בו

.

לרעה ואיננו מוכן לפתוח בפני המאמינים את אוצר ידיעתו הסמכות השלטונית וההטפה

הקדוש .

הנוצרית אינן יכולות לו ורק העינויים מכריחים אותו לגלות את סודו  ,סוד המקום

משמתגלה המקום הקדוש מתחולל הנס הנותן אישור שמימי לאמת שגילה יהודה  .אל מול הנס
מסתנוור גם יהודה עצמו מן האור הגנוז שגילה  ,ועתה אין לו אלא להגיע אל המסקנה

המתבקשת ולהתנצר  -וכך הוא אכן עושה .
אגדת מציאת הצלב ומקומו של היהודי בה נקראים כמעין נוסחה  ,נוסחה שתשוב ותתגלה

.

בסיפורים נוצריים אחרים פשרה של הנוסחה שקוף וחד  -משמעי

:

ראשית  ,היהודי  :שמו של היהודי ' יהודה ' והוא מייצג את היהדות  ,את היהודים כולם  ,את

.

' היהודי ' הפרוטו  -טיפי אבל יהודה  ,כפי שמלמדנו הירונימוס  ,פירושו גם  ' :מודה ' ), ( conffesor

זה המודה בסופו של דבר באמת הנוצרית .
והוא נקרא מעתה קיריאקוס  -של האדון .

29

לאחר שוויתר על יהדותו ויתר יהודה גם על שמו

שנית  ,היהודי והנוצרי  :קיים פער בין מצב ההכרה של היהודים לזה של הנוצרים  .היהודי

איננו מאמין אך יודע  ,הנוצרי מאמין אך איננו יודע  .אמונה וידיעה עומדות כאן זו מול זו .
לאמונה אי אפשר בלא הידיעה  ,אך עדיפותה של האמונה על הידיעה איננה מוטלת בספק .
במילים אחרות  ,הידיעה  -ידיעתו של היהודי  -נתפסת ככוה ולא כזכות  .היהודי מנצל את
כוהו לרעה מול הנוצרים  ,שהם תמימים באמונתם  ,וזקוקים לאיומים ולעינויים כדי לחלץ מידי

ולנסים  -כדי שיוסקו המסקנות מן הידע הזה .

היהודי את הידע שברשותו ,
שלישית  ,המקום הקדוש

:

המקומות הקדושים  ,ובכללם המקום הקדוש ביותר  -מקום

הצליבה והתחייה  -שייכים עתה לנוצרים  ,אבל לנוצרים אין בעצם גישה אליהם מבלעדי
27

2ין

8ב

לדברי איסבייס הקבר היא ' עדית לת" " " "
איגיסטינוס
רא
דבריי שי
 Psalmosל  . 644 - 645 ( ; Ennarationesקק 46 ( eds . 8 . Dombart 4 4 . Kalb, CCSL , 48 ,
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eds . D".E .
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29

 Constantini , 3 , 28 , [PG , 20 ,שעו )

 - 56 ( ' De Civitate Dei, 18 ' :ק ' Sermo , 1 , 5 ( ed . ] . Lambot, CCSL 41

! 1 .ש

;;

וראה

 print ) :ת

,

) ' Limor, ' The Knowing Jew

 .ץ ffieronymus, Liber interpietationis hebraicorum nominum (ed .
(  . 67ע de Lagarde, CCSL , 72 ,

sive confessio ' ,

)( .

' Iuda laudatio

קדחנה נוצרית  -סמכות יהודית

.

היהודים  .כאמור  ,יהודים לא חיו בירושלים בימים ההם מאז דיכוי מרד בר  -כוכבא ובניינה של
איליה קפיטולינה לא הורשו יהודים להתגורר בירושלים  .גם אם לא חודשה הגזרה בימיו של
קונסטנטינוס סביר להניח כי בימים אלה של אקסטזה דתית נוצרית היתה העיר ריקה

מיהודים .

30

אבל העדרם של יהודים מן העיר לא שלל את מעמדם המיוחד

כלפיה .

מה

שמשתמע מן האגדה הוא הכרה נוצרית בכך שרק היהודים יודעים את צפונותיו של המקום  ,מה
שעל אדמתו ומה שמתחתיה  .הם יודעים בתוקף היותם יהודים וידיעתם קדומה  ,מולדת  ,בלתי

נרכשת .

31

היהודי העניק אפוא לגיטימציה למסורת הנוצרית  ,ולדבר היתה משמעות מיוחדת לגבי

הנצרות  ,שזה עתה נעשתה לדת מוכרת בעולם הרומי  .ארץ  -ישראל היתה עדיין פגנית בחלקה ,
וכלפי הפגנים  ,כמו גם לגבי נוצרים חדשים ואף לגבי הנוצרים בכלל  ,היתה התמיכה היהודית

נחוצה ככלי נשק נגד פקפוקים וסתירות  .היהודים באגדה נדרשו להעמיד לרשות הנוצרים אותו
דבר שלנוצרים לא היה  -זיכרונם הארוך  .אבל בכך אין די  .יהודה  ,כשכופים זאת עליו  ,מגלה
את האמת  ,אבל

"

סיפור אינו בא לסופו הטוב עד שהוא מבין בעצמו את פשר האמת שחשף

ומתנצר  .היהודי נדרש אפוא לתת לנוצרי את הספר ואת המקום  ,אך רק בשעה שיכיר בעצמו
באמת שהוא נושא עמו רק אז ייחתם מעגל הישועה  .היהודי  ,יש לזכור  ,הוא המכחיש הקיצוני

.

הגושפנקה הסופית והמוחלטת שלה .

והעיקש ביותר הכרתו באמת הנוצרית היא

32

עצמותון של מטטנוס הקדוש

בדצמבר  , 415בשעה שיוחנן בישוף ירושלים היה בוועידת כנסייה בדיוספוליס ( לוד של

בעניין המחלוקת הפלגיאנית  ,בא לפניו פרסביטר ושמו לוקיאנוס
התגלות שהיתה

לו .

33

) ( Lucianus

היום )

וסיפר לו על

שלוש פעמים הופיע לפניו בחלום אדם שזיהה עצמו כגמליאל  ,לשעבר

המורה הפרושי ועתה נוצרי  .הוא הורה ללוקיאנוס לחפור את עצמות סטפנוס הקדוש  ,הפרוטו -

מרטיר שהוא בעצמו קבר בנחלת משפחתו בכפר גמלא  ,וכן את עצמותיו שלו  ,את עצמות
אביבאס בנו  ,שנטבל יחד עמו  ,ואת עצמות ניקודמוס נכדו  ,זה שבא בלילה לישו לשמוע את
30

ראה לעיל  ,הערה . 19

31

ההשקפה כי ילידי הארץ הם שנושאים את סודותיה איננה מיוחדת למסורת הנוצרית  .ראה למשל הסיפור על

הערבי היודע שחרב המקדש ושנולד המשיח  :ירושלמי  ,ברכות כ  ,ד ( ה ע " א )  .לנקודה זו מכוונים גם הדברים
המיוחסים לאוכריוס מליון  ,באיגרת שלו ' על מקומה של ירושלים '  ' :אלה דברי יוספוס  .אשר על כן חשבתי
לנכון לכלול את דבריו בחיבור זה  ,כדי שלאלה המבקשים בלהיטות את האמת יביא סופר יהודי עדות מהימנה
על אודות

יהודה ' .

Eucherius, De situ Hierosolymae epislula ad Faastam Presbyteram , 31 ( ed . 1 .

(  . 243ק CCSL ~ 175 ,
32

;

תרגום עברי

:

לימור ( לעיל  ,הערה . ) 6

זהו אכן תפקירו של היהודי בעלילות לחם הקודש ואף בעלילות הדם באירופה בימי  -הביניימ  .היהודי הכופר
בתורת הטרנסובסטנטיאציו חייב להודות בה משמתגלים הנסים שמחולל לחם הקודש באמצעותו  .קרבן
הכפרה של ישו  ,שהיהודי כופר בו  ,שב ומקבל אישור כאשר גופותיהם של קרבנות הרצח הפולחני שהיהודים

כביכול מבצעים  ,מחוללות נסים .
33

0015 .

 - 1653 ; BHL , 7848 - 7856 ; Epistula Lwcjni ad omnem ecclesiam (PL , 41 ,אBHG , 1648

Revwe des Etudes

"

( ' Revelatio Sancti Stephani (BHL 7850 - 6

807 - 818 ( ; 5 . Vanderlinden,

 the Bones of Saint Stephen ' , Churchת . 178 - 217 ; 1 . 1 . Clark ' CIaims 0קק Byzantines , 4 ) 1946 ( ,

 11 de Jerusalem 01 les cultes de 8 .תומגן  . 141 - 156 ; 44 . van Esbroeck ,קק Hislory , 51 ) 1982 ( ,
 . 99 - 134קק Analecta 80 Ilandana , 102 ) 1984 ( ,

"

או0ז )  de 18א תEtienne , de 18 Sainte 510

43

משמאל  :סקילתו של
סטפנוס ; מימין :
גמליאל בחלומו של
לוקואנוס ( איורים

בכתב  -יד רומנסקי
משווביה  ,הרבע השני
של המאה הי " ב )

דבריו  ,ואחר כך נטבל בידי האפוסטולים פטרוס ויוחנן ונרדף על שום כך בידי

היהודים .

34

הבישוף הורה לחפור במקום  ,ובמהלך החפירות נתגלה בחזון לאחד הנזירים מקומן המדויק
של עצמותיו של סטפנוס  .בשעה שהתקרבו החופרים אל העצמות נמלא האוויר ניחוח נפלא עד

כי לוקיאנוס  -שהעלה לאחר מכן את הדברים על הכתב  -חשב כי הגיע לגן העדן  .בו

התחוללו .

במקום נרפאו שבעים ושלושה איש מחוליים שונים ומשונים ועוד נסים רבים
משנתגלו השרידים
( 8851880ש )

היתה

הם

ב 26 -

הועברו

בתהלוכה

חגיגית לכנסיית ציון

בירושלים .

ההעברה

בדצמבר  ,ויום זה נעשה ליום האזכרה הרשמי של סטפנוס  ,שנערך מדי

שנה בכנסיית ציון  ,יום לאחר אזכרתם של דוד המלך ושל יעקב  ,הבישוף הראשון של כנסיית
ירושלים  .כשנקבע

ה 25 -

בדצמבר כתג המולד גם בירושלים  ,נדחה חגם של דוד ויעקב

בדצמבר  ,וחגו של סטפנוס  -ליום הבא ,

44

35

בכך נקבע מקומה של שלישייה זו

:

המלך  ,מייסד השושלת המשיחית  ,הבישוף הראשון

Sinaiticus

6.

בתולדות העיר כשלושה אבות מייסדים

34

ה 27 -

בדצמבר .

35

ל 26 -

יוחנן ז  ,נ ; ג  ,א  -סו ; יט  ,לט .
(Subsida

)siicle

(Ae

34

 . 112 , 418 - 419קק 30 ( , Bruxelles 1958 ,

מסורת'  ,ד ' יעקבי ו "
עמ '

. 21

,

du

Garitte ,

Le Calendrier palestino-gtiorgien
; א ' לימור  ' ,קבר רוד בהר ציון  :למקורותיה של

צפריר ( עורכים )  ,יהודים  ,שומרונים  ,נוצרים בארץ ישראל הביזאנטית  ,ירושלים תשמ " ח ,

גמליאל הזקן מתגלה
ללוקיאנוס בתלום
( איור בכתב  -יד

, ,

ן4זץשמזאק

1תש 1ש

*

,

aimaia

דת

phan

~

והמרטיר הראשון  .שרידיו של סטפנוס הגיעו גם לכנסיות בספרד  ,בגליה  ,במינורקה

 ,בצפון

הקשורה

.

אפריקה ובירושלים עצמה ארבעה אתרים ירושלמיים התחרו ביניהם על היוקרה
18ו4818ן ) בהר הזיתים ,
בעצמותיו  :כנסיית ציון  -מקום משכנן הזמני ; כנסייה שבנתה מלניה (
 36קבר סטפנוס  ,שבנתה הקיסרית
ושהכילה שרידים שלו שהובאו מן העיר קונסטנטינופוליס ;

הועברו

אודוקיה ) ( Eudociaמול שער שכם  ,במקום שבו על  -פי המסורת הוא נסקל ולשם
 פי מסורתעצמותיו לקבורה של קבע ;  37וכנסייה נוספת  ,בעמק יהושפט  ,שהיתה אף היא  ,על
36
37

קלרק ( לעיל  ,הערה
1894

Paris

,

. ) 33
son sanctuaire 4:

.

המאה
משווביה ,
השנו של
רומנסקי
הרבע

!6

6ח !ושו ! 1

 . LagTange, Saintנ 14 .

_

ן4

מריה  ,מרט מתיאור
הצליבה ( איקונה טסנטה
קתרינה  ,המאה השבועית
או השמו4ות  ,נעשתה
כנראה בארץ ישראל )

מתחרה  ,מקום הסקילה .
חזון נדיר בארץ הקודש .

38

כפילות של מסורות  ,נדידה של מסורות ותחרות בין מסורות אינן

לענייננו חשובה דמותו של גמליאל  ,המוסר ללוקיאנוס וליוחנן את המפתת למקום

העצמות  .גמליאל היה אחד מן הפרושים  ,מורה תורה מכובד שהזהיר את אנשי הסנהדרין לבל
יפגעו בשליחים ומורו של פאולוס ,
46

38
39

40

39

ועל  -פי מסורת נוצרית אפוקריפית התנצר באחרית ימיו .

40

לימיר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 116 - 113
מעשי השליחים ה  ,לג  -לט ; כב  ,ג .
 ( ,נ - A. D. 13ב)  3 .ג/ 7

,

Christ

 ofJes~sשצג

 theה! 1 Scharer, 1% e Histoty ofthe Jewish People

.ס

8 byששס

4 . Blach 11 , Edinburghנ Vermes , 1 . Miller 1
 . 368ק  1979 ,ראה גם  :האנט ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' 220 - 214

.

New English version , rev

.

~ sed and

4

קדחנה נוצרית  -סמכות יהח -ית
הוא גילה ללוקיאנוס בחלום כי הוא זה שקבר את עצמותיו של סטפנוס ועל כן

מקומן  .לוקיאנוס מתאר אותו כ ' איש בא בימים  ,גבה קומה  ,פניו נאים  ,זקנו
לבוש בגדי לבן

וצלבי זהב רקומים על גלימתו ' .

הוא יודע את

יורד על מידותיו ,

41

את

גמליאל הזקן הוא היהודי השומר  ,זה השומר למען הנוצרים את קודשיהם ומגלה להם
הידיעה
מקומם כשבאה השעה  .הוא אמנם התנצר  ,אך מבחינת הגיון הסיפור הוא משמר את
מציאת הצלב .
היהודית ואת הסמכות היהודית  ,ומעמדו בסיפור זהה למעמדו של יהודה בסיפור
מרכזית  .סטפנוס
גם כאן לפנינו סיפור של גילוי ( 110ת0עת , ) 1וגם כאן מדובר במסורת נוצרית
הפרוטו  -מרטיר ,
הלא איננו קדוש סתם  ,אהד בשרשרת מרטירים וקדושים נוצרים קדומים  .הוא
ובמותו העיד
המרטיר הנוצרי הראשון  ,יהודי שהאמין בישו  ,נסקל על שום כך בידי היהודים ,
מיוחד  ,שעוד
על אמיתות אמונתו  .ואילו גמליאל  ,כמו יהודה קיריאקוס  ,אף הוא יהודי מזן
הוא שומר על
בהיותו יהודי נטה לבו אחר הנצרות  .הוא התנצר אחר כך  ,אך לצורך המיתוס

מעמדו כ ' יהודי היודע ' .
בגדנו של נשו

איגרת בשפה הערבית מספרת כיצד נתגלו בירושלים  ,בשנת  , 450שרידי

הבגדים שלבש ישו

קתרינה בסיני והאתר
בעת הצליבה  .האיגרת  ,שנשתמרה בשני כתבי  -יד בערבית  ,האחד בסנטה
דורותאוס
במילנו  ,נתפרסמה בידי מישל ון אסברוק בשנת  . 1986היא מיוחסת לקוקס
) ( Dorotheus

וממוענת אל מרסל ומארי )  , ( Marcel, Mariשני ראשי מנזרים

דורותאוס מספר כי בשנת

450

נשלח בידי הקיסר מרקיאנוס

מקריית עזה .

) , Marcianus

42

) 457 - 450

הבושים

לירושלים לדאוג לענייניו שם  .בבואו קיבל את הפיקוד על בית  -הסוהר שבו היו
יחוס על חייו
בנימין  ' ,ראש היהודים '  ,ובן אחיו ראובן )  . ( Rubilבנימין אמר לדורותאוס שאם
בגדיו של ישו ,
ולא יוציאו להורג  ,הוא יתן לו דבר מה יקר מזהב ומכסף  .מצויים בידיו שרידי
' אלה אשר בהם צלבו אותו אבותינו היהודים '  .הקומס  ,ששמח

מאוד לשמע הדברים  ,נטל עמו

שנים  -עשר חיילים שילוו את היהודי מבית  -הסוהר  .בנימין הוביל את ההבורה לביתו
מתוך תיבת עופרת התומה שני בגדים  ,האחד קטן והאתר גדול  ,ואמר  ' :הפיסה

 ,שם הוציא

הקטנה היא מן

הטוניקה שלו והגדולה ממעילו '  .לאחר שקיבל לידיו את השרידים החזיר דורותאוס את
לבית  -הסוהר  ,וציווה על הסוהר לעקוב אחריו עד שתוכח אמיתות השרידים  .כעבור

בנימין

יומיים יצא

מסביב

הקומס מן הכנסייה ופגש באדם משותק על גבי אלונקה  .אז  ,לעיני המון רב שהתקבץ
והתחיל מיד לקפץ כאילו לא היה חולה
קירב הקומס את שרידי הבגדים אל המשותק  ,והלה ק
 הסוהר הופיעמעולם  .בנימין ובן אחיו שוחררו מבית  -הסוהר  .בנימין סיפר כי כששב לבית

"

prolix barb
41

vultll decorum ,

 vestitu candido ,ת4 1

' intextae

ת1
summitate
tamquan aureae cru
longum hieroprepencuills
(hoc est
dignum erant
sacerdotem

[ לעיל  ,הערה  , ] 33טור ) , ; ) 809
1 inerant gemmulae aureae habentesט0

nem

canum ,

. ) 192comte
'  ( intrinsecus sanctae crucis signumונדרליגדן ]  [ QWעמ '
' Une lettre de Dorothie
de Palestine
 , Analectaי 452ת Mari 0א 4 Marcel
The
 . Bollandiana ,צל הקומס דורותאוס ראה :
 . 145 - 159קע 104 ) 1986 ( ,
Prosopography ofthe Later Roman Empire

van Esbroec$(,
Martindale,

 . 377 - 378קק Cambridge 1980 ,

,

- 52גA . D. 39

2:

,

~

virum

barbam prolixam habentem , palliatum alba stola
t

42

' Vidi virum aetate senem, statura procerum,
Epistuala Lucji) amictum pallio

%4 .

 . 1).ג

,ע ג

אורה לימור

לפניו בחלום השטן בדמות מפלצת נוראה  ,ואמר לו שלאחר שמסר את השרידים הוא משחרר

אותו מידיו לעולם  .בנימין  ,ששוחרר מציפורני השטן ומן הכלא  ,נטבל  ,על  -פי בקשתו  ,לנצרות ,

ואילו את השרידים שלח הקומם למשמרת במנזר של קריית עזה .

43

לסיפור המסופר באיגרת זו אין אישור משום מקור אחר  ,ואולם ענייננו כאן איננו
באותנטיות של האיגרת אלא במסורת שהיא מביאה  .מסורת גילוי בגדיו של ישו דומה להפליא
למסורת גילוי

הצלב :

שליח מטעם הקיסר גורם לגילוי השרידים הקדושים  ,שנשמרו בידי

יהודים בירושלים  .אמיתות השרידים מתבררת באמצעות נס  ,והיהודי שומר השרידים משתכנע
ומתנצר  .כמו יהודה קיריאקוס גם בנימין הוא יהודי אידאלי  :זה שהשתכנע באמיתות הנצרות
ונטבל  ,סמל ודוגמה לכל היהודים  ,העתידים אף הם להתנצר בקץ הימים  ,מאורע שיחתום את

מהלך ההיסטוריה ויכשיר את הקרקע למלכות שמים .

בגדי מרים בגליל
הידיעה היהודית איננה מוכתבת
נוטלות בה

44

על  -ידי קריטריונים של מין (ז , ) % 6846וגם נשים יהודיות

סיפור המצוי בכמה נוסחים בספרות ההגיוגרפית היוונית  -האורתודוקסית

חלק .

מספר על גילוי שמלת מרים הבתולה  ,שנשמרה בידי בתולה יהודייה חסודה וחסידה בכפר
בגליל  .הסיפור  ,שתוכנו הובא בידי נורמן ביינם בשנת , 1956

 , ( Galbius ,שחיו בקונסטנטינופוליס בימי הקיסר ליאו

וקנדידוס ) Candidus
( ) 474 - 457

45

מספר על שני אחים  ,גלביוס

ואשתו ורינה

(8ת1ז, 6ו ) .

) ( Leo

הגדול

האחים היו פטריקים אריאנים  ,ובמהלך האירועים

המתוארים בסיפור המירו את דתם האריאנית באמונה הקתולית  .שני האחים התליטו לצאת
למסע עלייה לרגל לירושלים  ,כדי לבקר במקומות הקדושים  .כשהגיעו לארץ הקודש העדיפו

ללכת דרך הגליל ולא דרך החוף  ,כי רצו לראות את נצרת וכפר נחום  .כשהיו בדרכם ירד עליהם
הלילה  ,והם מצאו מקלט לילה בכפר גלילי קטן  ,בביתה של אישה זקנה וכבודה  ,שהיתה ידועה
בצניעות הליכותיה

:

גילה ולובן שערה תרמו לה ארשת רוממות והיא קרנה עוד יותר ביפי סגולותיה  .היתה
זו היא אשר נתמנתה שומרת שמלת הבתולה  ,וכיצד יכול היה הדבר להיות אלמלא
השתבחה במעלות טובות ובנשמה ברה

?

43

על קריית עזה ראה  :ון אסברוק ( שם )  ,עמ ' . 153
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על מקומו של היהודי באסכטולוגיה הנוצרית ראה

:

,

ועם זאת האישה היתה יהודייה  -כי האמת

.

of the End: Apocalyptic

visions
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~ ~ Otherאישור
~

ביזנטיים  ,המספרים כי בשנה השבע  -עשרה למלכותו של ליאו הגדול נמצאו בגדיה של מרים הבתולה בידי

' בתולה עבריה אדוקה מאוד '  ,ראה  . :ק Leo Ghrammaticus, Chronographa (ed . 1 . Bekker, Bonn 1842 ,
(  . 614ק 114 ( ; Gregorius Cedrenus , Historaram Compendium (ed . 1 . Bekker, Bonn 1838 ,

Early
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rgin
TheVi
e
Cameron
London

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

יקרה היא  -ואפשר לומר כי אף  -על  -פי שנשמתה לא הוארה

וראויה לקבל את האור .

 ,היא היתה מוכנה

י
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וריח ניחות עולה

ממנו .

כאשר נקראו האחים לארוחה ראו בבית חדר פנימי מאיר באור יקרות
החדר ההוא  ,אך האישה סירבה
הם ביקשו מן האישה לחלוק עמם את מזונם  ,כי רצו לדעת מהו
להביא את מזונה שלה
באמרה שאין יהודייה יכולה לחלוק עם נוצרים את מזונם  .הם הציעו לה
בחדר הפנימי  ' :שדים
שמתחוללים
ולאכול עמם  .בעת הארוחה סיפרה להם האישה על הנסים
 47האתים שאלו לפשר
מגורשים  ,העיוורים רואים  ,הפיסחים הולכים והחרשים שומעים ' .
ואשר לפיה אלוהים הראה
הנסים  ,והאישה סיפרה על מסורת שמוסרים היהודים מאב לבן ,
האחים לא היו מרוצים
עצמו במקום הזה לאחד מאבותיהם ומאז חסדו נשמר שם  .אבל
שעד כה לא גילתה
מהתשובה  .הם הפצירו באישה והשביעו אותה לגלות להם את האמת  ,אמת
לאיש  ,אלא להעבירו מדור
לאיש  .אבותיה מסרו את הסוד לבתולה אחת והשביעוה לא לספרו
היתה הבתולה האחרונה
לדור  .אך מכיוון שראתה כי האחים הם אנשים חסידים ומאמר שהיא
בתולות ,
במשפחתה  ,הסכימה לספר להם את סודה  .וזה היה הסוד  :הבתולה מרים נתנה לשתי
משפחתה  .היא נטלה את
סמוך למותה  ,שתי שמלות כברכה  .אחת משתי הבתולות היתה בת
חבויה עתה בחדר
השמלה והניחה אותה בתיבה  ,וזו הועברה במשפחתה מדור לדור  .התיבה
האחים הודו לאישה והבטיחו -
הפנימי  ,והשמלה שבתוכה היא שמחוללת את הנס? ם .
בלילה בחדר שבו
כבקשתה  -לא לספר את הדבר לאיש בירושלים  .הם ביקשו רשות ללון
המדויקות של התיבה .
השמלה ובילו שם ליל תפילות ובכי  ,אך קודם לכן נטלו את מידותיה
הביתה באו שוב
כשהגיעו האהים לירושלים הזמינו מידי נגר העתק מדויק של התיבה  .בררכם
את רשותה להעביר
לכפר ושוב הותר להם ללון בחדר הפנימי  .בלילה התפללו לבתולה וביקשו
החליפו את התיבות  ,ואת
את שמלתה לעירה שלה  ,מלכת כל הערים  .וכך  ,בהסכמת הבתולה ,
לכבורה כנסייה
התיבה המקורית ובה השמלה נטלו עמם לקונסטנטינופוליס  ,שם נבנתה

אימפריאלית  ,והשמלה  ,בתוך תיבה של כסף

וזהב  ,הופקדה בתוכה .

שמלת הבתולה והסיפור שמאחוריה תרמו לביסוס פולחנה של מרים

מקור השמלה  -מלמד הסיפור  -בגליל  ,מולדתה של הבתולה .
הביזנטית הביאו עמם מארץ הקודש מסורות גליליות של מרים  .הנוסע

בקונסטנטינופוליס .

רגל בתקופה

גם עולי

שבאיטליה  ,המוכר בשם אנטונינוס  ,שתר במקומות הקדושים בשנות

48

מפיאצ ' נצה

האנונימי
השישים של המאה

השישית  ,מספר על ביתה של מרים הקדושה בנצרת שנעשה לכנסייה ומזכיר אף

הוא בגדים של
הוא אומר -

מרים שנשמרים שם ונסים שמתהוללים בזכותם  ' :ברכות ] [ beneficiaרבות -
הנשים היהודיות בגליל
היו שם בשל בגדיה '  49 .הוא גם יודע לספר על יופיין המיוהד של

עמ ,

. 241
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אורה לימור

' בעיר זו כה רב חנן של הנשים העבריות עד כי אין למצוא בארץ ההיא בין העבריות נאות מהן ,

ואומרות הן כי הדבר הוענק להן מידי מרים הקדושה  ,שכן  ,אומרות הן  ,כי היתה שארתן  .ואם

כי אין כל אהבה מן העברים כלפי הנוצרים  ,הן כולן מלאות אהבה '  . 50היחסים בין יהודיות
הגליל למרים אינם מוגבלים אפוא רק לסיפור שמלת הבתולה  ,והם ראויים  ,כך נראה  ,לתשומת
לב

נוספת ' .

5

כאן על כל פנים ענייננו בגלגול נוסף של מוטיב הסמכות היהודית למסורת

נוצרית  .שמלת הבתולה נשמרה בגליל דורות על דורות בידי בתולות יהודיות  ,לאחר שמרים
הבתולה בעצמה הפקידה אותה בידיהן  .ומה טיבן של נשים יהודיות אלה

?

היהודייה בסיפור

שלפנינו היא בתולה חסודה  ,נפשה טהורה ומעלותיה טובות  ,אך היא מחזיקה ביהדותה  .הגיון
הסיפור מחייב שתהיה יהודייה  ,שאלמלא כן לא תוכל להקנות לשמלה את סמכותה  .לעומת

זאת תכונותיה כולן נוצריות  ,שאלמלא כן לא תהיה ראויה לתפקידה .
מעשה המטבחת
אבדן השליטה הנוצרית בארץ הקודש לא מנע ממוטיב הסמכות היהודית להמשיך
ארקולפוס

) ( Arculfils

היה בישוף מגליה  ,ובשנת

הארץ בידי המוסלמים  ,ערך מסע למקומות
ניטלטל אל האי איונה

() 1088

670

ולהתגלגל .

בקירוב  ,כשלושים שנה לאחר שנכבשה

הקדושים .

בשובו הביתה נטרפה ספינתו והוא

שליד חופי סקוטלנד  ,שם סיפר את סיפור מסעו לאב המנזר

אדמננוס )  , Adamnanusוזה רשם את הדברים

מפיו .

52

בספר הראשון של תיאור מסעו  ,ספר

)
המוקדש לאתרים הקדושים בירושלים  ,מובא המעשה במטפחת
 ,תכריך ) שהיתה על
ראשו של ישו בקברו  ,מטפחת שארקולפוס ראה במו עיניו כשהיה בירושלים ולמד את סיפורה

מפי הנוצרים בעיר  ' ,שסיפרו לו אותו לעתים

קרובות ' .

מדובר אפוא בסיפור שהיה רווח

בירושלים על אודות אחת מן הרליקוויות החשובות של העיר  .אדמננוס  ,על כל פנים  ,מקדיש לו

פרק שלם בספרו .

53

הבד הקדוש )  - ( sacrosanc m linteolumמספר הסיפור  -נגנב בידי יהודי ישר ומאמין
) ~ idoneus credulus Iudaeus
( quidam satis

מקבר האדון  -מיד לאחר התחייה  .היהודי החביא

את הבד בביתו  ,ושם נתגלה לפני כשלוש שנים ( כלומר שלוש שנים לפני ביקורו של

ארקולפוס ) .

מדובר אפוא במסורת חדשה  ,ברליקווייה חדשה  ,וגיוס היהודים לאישורה הוא

לפיכך מעניין במיוחד  .בערוב ימיו  ,ממשיך הסיפור  ,הגנב המאמין

) ( felix 01 fidelis fiEaX

קרא

לשני בניו  ,הראה להם את המטפחת שגנב והציע להם לבחור אם ירצו לקבל בירושה את כל
50

שם .

51

על היחסים בין יהודים לנוצרים בגליל בתקופה הביזנטית ראה  :י ' צפריר  ' ,המאבק בין הנוצרים ובין היהודים
באזור טבריה בתקופה הביזאנטית '  ,ח " ז הירשברג ( עורך )  ,כל ארץ נפתלי  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '

רובין  ' ,פרשת הקומם יוסף והנסיונות לניצור הגליל במאה הרביעית לספירה '  ,קתדרה ,

26

; 90 - 79

ז'

( טבת תשמ " ג )  ,עמ '

 ; 116 - 105ע ' עיר  -שי  ' ,יהודי טבריה והנהגתם בשלהי השלטון הביזאנטי '  " ,הירשפלד ( עורך )  ,טבריה מיסודה
עד הכיבוש המוסלמי ( עידן  , ) 11 ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  ; 65 - 57וכן  :מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזנטיון ,

ק) ע2

ירושלים תש " ל .
52

Scriptores Latini Hiberniae , 3 ( ; Admanani de locis

(  . 173 - 234קק Bieler, CCSL , 175 ,
53

.

]

 . Meehan,ם

sanctis (ed.

שם  , 9 ,מהדורת מיהן  ,עמ '  ; 55 - 52מהדורת בילר  ,עמ ' . 194 - 192

 De locis sanctis (ed .ל

Adamnan

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

כספו ורכושו או את המטפחת הזאת  .אחד הבנים בחר בכסף והאתר במטפחת  ,ומאותו
החל רכושו של הבן שבתר בכסף להידלדל עד שאבד כולו  ,ואילו הבן המבורך של
המבורך

) fi~acis filius beatus

 , (beatiשהעדיף מטפחת על נחלה  ,שגשג והלך בעושר

היום
הגנב

הארץ

והשמים  .כך עברה המטפחת מאב לבן  ,משומר מאמין אחד לבנו  ,ער דור המישי  .אבל לאחר
חמישה דורות לא היו עוד יורשים מאמינים והמטפחת נפלה עתה בידי יהודים לא מאמינים
בכבוד הראוי
)  . ( infideliurn Iudaeorumהללו  ,אף  -על  -פי שלא היו ראויים  ,שמרו את המטפחת

לה  ,ובשל כך ראו טובה

בחייהם .

אך כשנודע הדבר  ,התלו היהודים המאמינים

) Iudaei

 ( credentesלהיאבק ביהודים הלא מאמינים וניסו בכל כוחם לקבלה לידיהם  .הסכסוך פילג
מעאויה
את תושבי ירושלים לשתי סיעות  :מאמינים ובלחי מאמינים  .הם פנו אל
( שליט הסרקנים ( יש לזכור כי הארץ כבר היתה אז בשליטה מוסלמית )
awiya
Mavias-Mu

)

'
כדי שישפוט

ביניהם  .השליט ציווה על היהודים הלא מאמינים שהחזיקו

למסור אותה לידיו  ,הורה להתקין מדורה  ,וכשהאש בערה בעוז אמר

:

בעקשנות במטפחת
מושיע

' עתה כריסטוס ,

העולם  ,שסבל למען המין האנושי ושהמטפחת הזו הונחה על ראשו כשהיה בקברו  ,ישפוט בין
54

הנצים באמצעות להבת האש  ,למען נדע למי משתי הקבוצות יעניק

את מתנתו ' .

וכשאמר זאת

.

השליך את המטפחת אל תוך הלהבות  .אך האש לא יכלה למטפחת שלמה וללא פגע התרוממה
למטה ,
מן המדורה והתעופפה אל על כציפור  ,ולאחר שהתעופפה זמן מה באוויר  ,שבה וירדה

אל תוך קבוצת הנוצרים  ,שהמשיכה כל העת לייחל לכריסטוס  .הללו נשאו כפיים אל על והודו

.

על המתת שירדה אליהם ממרום ארקולפוס בעצמו ראה יום אהד את המטפחת כשהוצאה מן

התיבה בכנסייה ונישק אותה  ,יחד עם מאמינים רבים אחרים  .אורכה כשמונה

רגליים .

דומה כי הסיפור היפה הזה איננו זקוק להבהרות רבות  .בין שרידי הקדושה שהראו לעולי
הרגל בירושלים במחצית השנייה של המאה השביעית היתה גם יריעת בר שעליה אמרו כי זו

.

.

המטפחת שהיתה על פניו של ישו בעת שנקבר מטפחת זו לא נזכרה לפני כן בירושלים מאה
שנה קודם לכן שמע עולה הרגל מפיאצ ' נצה  ,אנטונינוס  ,כשהיה על גדת הירדן  ,שבמנזר הנמצא

במקום נשמרת מטפחת שהיתה על פניו של האדון .

55

כפי שארקולפוס מספר בעצמו  ,המטפחת

היתה שריד קדושה חדש  ,בן שלוש שנים בסך הכול  ,ולפיכך היתה זקוקה לעדויות נחרצות
שיחזקו את

אמינותה .

הסיפור על גילויה סופר על כן לפרטיו לעולי הרגל המשתאים ,

ובאמצעות אחד מהם הגיע גם לידינו .
גלגולי המטפחת ראויים לתשומת לב  .תחילה היא נשמרה בידי ' יהודים מאמינים '  ,כלומר

,

.

יש לשער  ,יהודים מאמינים בישו  ,יהודים  -נוצרים  ,הקהילה הנוצרית הראשונה בירושלים לאחר
 על -חמישה דורות היא נפלה לידיהם של ' יהודים לא מאמינים '  ,כלומר יהודים סתם  ,אשר אף
לוותר
פי שלא האמינו בישו הוסיפו לשמור על החפץ הקדוש בכבוד ובהערצה  ,ולא היו מוכנים

.

עליו אלה היו אפוא יהודים מובהקים  ,שהתאימו בכול לדימוים המפורסם בעיני הנוצרים  :הם

הכירו באמת הנוצרית  ,אך לא הסיקו מסקנות מהכרה זו  .הם שמרו למען הנוצרים על החפץ
הקדוש  ,אך סירבו למסרו לידיהם  .לבסוף מצטרפת לסיפור קבוצה של ' מאמינים ' שרוצה לקבל

את המטפחת  ,ושמקבלת אותה לבסוף בסיוע הרשות השלטונית וההשגחה האלוהית  .קבוצה זו

54
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שם  , 9 ,מהדורת מיהן  ,עמ '  ; 54מהדורת בילר  ,עמ ' . 193
אנטונינוס ( לעיל  ,הערה  , 12 , ) 49עמ ' . 136

אורה לימור

בקראת תחילה ' יהודים מאמינים '  ,אחר כך ' יהודים  -נוצרים '  ,ולבסוף סתם ' נוצרים '  .דומה כי

למחבר  -עולה הרגל שסיפר את הסיפור או אב המנזר שרשם אותו  -היו קשיים בתיאור
הסיעות היריבות וביצירת רצף היסטורי הגיוני בין מאמיני ישו הראשונים  ,שעמדו למרגלות
הצלב  ,ושהיו יהודים  ,לבין הנוצרים הירושלמים של

ימיו .

אשר ל ' יהודים הלא מאמינים ' ,

שלידיהם נפלה המטפחת בדור החמישי  ,הם בעיניו אבותיהם הישירים של יהודי ירושלים
בימיו  ,שעל העדרם מאות שנים מן העיר אין הוא יודע

דבר .

הכיבוש המוסלמי יצר בעיה לגבי הנוצרים  .השלטון הנוצרי בירושלים נתפרש כהוכחה
לאמת הנוצרית ולטעות היהודית  .עתה לא זו בלבד שהעיר נפלה בידי הלא מאמינים  ,אלא
שהשלטון המוסלמי התיר ליהודים לשוב ולהתגורר בירושלים ואף לבנות להם בתי  -כנסת
ולקיים את

פולתנם .

56

הנוצרים מצאו עצמם בין בעלי הבית החדשים  ,כובשי העיר  ,לבין בעלי

הבית הישנים שחזרו אליה בתמיכת השלטונות  .על רקע דברים אלה יש משמעות מיוחדת

לסיפור המטפחת  .האמת הנוצרית זוכה בסיפור זה באישור

כפול :

השליט המוסלמי ומאידך גיסא אישורם של היהודים שומרי
החיליף מעאויה

( ) 680 - 658

מחד גיסא אישורו של

המסורת .

השופט המוסלמי ,

בכבודו ובעצמו  ,שופט בין הצדדים  .המשפט הוא משפט האש ,

אורדאליום  ,משפט אלוהים  .למרות היותו מוסלמי נושא מעאויה  -קודם שהוא משליך את

הבד אל האש  -נאום נוצרי למהדרין  ,שבו הוא קורא לישו מושיע העולם  ,שסבל למען המין
האנושי  ,לשפוט למי תהיה

המטפחת .

משפטו מתגלה כמשפט צדק והוא מחוזק באישור

שמימי  .אשר ליהודים  ,הם ממלאים כרגיל את תפקידם הכפול  :מצד אחד הם שומרים למען
הנוצרים את שרידי קודשיהם ועל כן גם מעניקים להם אמינות  ,ומצד אחר  ,הם מסרבים למסור

לידי הנוצרים את השרידים כשאלה דורשים זאת מהם  .כמו יהודה קיריאקוס גם היהודים כאן

יודעים כי מסירת השרידים לידי הנוצרים תהיה הודאה באמת הנוצרית  .משתי הבחינות הללו

הם ממלאים אפוא את תפקידו הקלסי של היהודי  -לשמור ולהכחיש .
המטפחת כמוה כטקסט המקראי  .גם ' הברית הישנה ' כמו המטפחת

נמצאת בידי יהודים

מכוח הירושה  ,והם שומרים עליה ומכירים בחשיבותה  ,ואולם את משמעותה הם מסרבים
להבין  .תפקידם הוא אפוא לשמור על האמת הנוצרית  -טקסט  ,מקום  ,רליקוויה  -למען

הנוצרים המאמינים עד שיבואו לקבלה מהם .

הצלב על הר הזיתום
הכיבוש המוסלמי שינה אכן את מעמדם של היהודים כלפי ירושלים  .עתה חזרו יהודים לשבת

בעיר ואף רכשו להם בה עמדת כוח  ,כפי שאפשר לראות גם מסיפור המטפחת של ישו  .מסורות

מוסלמיות ויהודיות מספרות על ביקורו של הח ' ליף עמר בירושלים סמוך לכיבוש העיר  .לפי
מסורות אלה הצטרף אל עמר יהודי ושמו כעב אל  -אחבאר  ,הדריך אותו בירושלים וסייע לו
ק
52

ז

ה ' מקום קידש הקודשים היהודי  ,שם בנו המוסלמים את כיפת

02

56

מ ' גיל  ' ,היסטוריה פוליטית של ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה '  ,י ' פראוור ( עורך )  ,ספר ירושלים
התקופה המוסלמית הקדומה  , 1099 - 638ירושלים  , 1987עמ '

 ; 8 - 1גיל  ' ,היישוב היהודי '  ,שם  ,עמ ' . 139 - 133

:

קדישה נוצרית  -סמכות יהודית

הסלע .

57

על  -פי מסורות אלה היה הר הבית מכוסה כולו אשפה  ,שכן הנוצרים בתקופה

הביזנטית הפכו אותו למצבור האשפה של העיר  .היהודים סייעו למוסלמים בניקוי המקום
זיקה
והראו להם את מקום הסלע  .במסורות אלה יש כנראה גרעין היסטורי  .יהודים שמרו על

לירושלים  ,וגם בתקופת השלטון הביזנטי  ,כשלא הורשו להתגורר בעיר  ,הורשו על כל פנים
לבוא ולהתפלל בה לפתות פעם בשנה  ,בתשעה

באב .

58

השליט המוסלמי הסתייע אכן אף הוא

בידע היהודי  ,ידע גאוגרפי  -היסטורי ששימרו יהודים לגבי אתרים יהודיים מקודשים  ,ידע שונה
במידת מה מזה שעסקנו בו עד כה  .עם זאת מסתבר שגם המוסלמים קיבלו את התפיסה

בדבר

האוטוריטה היהודית בכל הנוגע למרחב הקדוש  .תאופנס  ,היסטוריון נוצרי מן המאה השמינית
שכתב יוונית  ,מספר

:

באותה שנה החל ? מר לבנות מסגד בירושלים  .הבניין לא עמד אלא קרס
כשביקש לדעת מדוע אמרו לו היהודים את הסיבה

:

' אם לא תסיר את הצלב בראש

כנסיית הר הזיתים לא יעמוד הבניין '  .על כן הוסר משם הצלב וכך הוקם

מסיבה זו הסירו שונאי כריסטוס צלבים

רבים .

ונפל .

בניינם .

59

הסיפור מיוחס לשנה  , 644 - 643השנה שבה הוחל בבניין המסגד על הר הבית  .הוא מגלה טפח
עתה
מן המתח ששרר בעיר בין שלוש הדתות מיד לאחר הכיבוש המוסלמי אף שהשלטון היה
מפוארות ,
מוסלמי  ,מרבית תושביה של ירושלים היו נוצרים  .העיר היתה משופעת בכנסיות

.

במנזרים ובקפלות  .תיאורי עולי הרגל מן התקופה הביזנטית ומן התקופה המוסלמית מלמדים
על פארן הגדול של הכנסיות הירושלמיות בפרט ועל הידורה של העיר בכלל  .בראש הר
הזיתים  ,החולש על ירושלים ממזרח  ,עמדה כנסיית העלייה השמימה  ,המקום שממנו עלה ישו

השמימה ארבעים יום לאחר תחייתו והמקום שאליו  -על  -פי האמונה  -הוא עתיד לשוב
 61וכשנשרף הצלב
לשפוט את החיים ואת המתים  60 .בראש כנסיית העלייה הוצב צלב זוהר ,
 62הצלב הזה נראה
בדלקה שפרצה במקום הציבה הקיסרית אודוקיה במקומו צלב נחושת גדול .
היהודים
מן הסתם מכל מקום בעיר  63 ,והיה לצנינים בעיני תושביה ההדשים של העיר -

והמוסלמים  .אין ספק שהיהודים  ,שהיו להם מהלכים אצל השליטים המוסלמים  ,עשו כמיטב
יכולתם כדי להמעיט מאופיה הנוצרי של העיר  ,ועל כך מעיד היטב הסיפור של תאופנס  .עם

זאת גם סיפור זה מעיד על דימוים של היהודים בעיני תושביה האחרים של העיר  .כאשר נפל
המסגד שוב ושוב לא היפש השליט המוסלמי אדריכל טוב יותר כדי שיפתור את הבעיה  .הוא
פנה ליהודים  ,משום שיש להם ידיעה מיוחדת על טבעו של המקום  .תאופנס  ,ההיסטוריון
של הצלב ,
הנוצרי  ,שהיה אויבם של האיקונוקלסטים  ,ביקש בוודאי להעיד בסיפורו על כוחו
57
58

59

גיל  ' ,היישוב היחיד "  ,שם  ,עמ ' . 140 - 133

" "

4ן ( ed .

מסע מבירדי ( לעיל  ,ער  , ) 6עמ ,
(  . 673ק  ; 76 ! 4 ,וראה  :עיר  -שי ( לעיל  ,הערה
; 16

הירינימוס  ,הפירוש לצפניה א סו  -טז . Adriaen, CCSL ,

 , ) 19עמ ' . 164- 157

635 ( ed . 1 . Classen, Corpus Scriptorum Historiae E]zantinae ,

Theophanes, Chronographa, A . C

.

(  . 524ק 39 , Bonn 1839 ,
60
61

62

לימור ( ,לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 90 - 81 , 24 - 23
הירונימוס  ( ,לעיל  ,הערה  ( , 12 , ) 9עמ ' . ) 320
 .ק 3 ) 1898 ( ,

ו

"

 , evEque de Maiouma ' , .Revwe de l'orient ch /"titien ,פ70

' Les Plerophories de

245
63

ראה תיאורו של אדמננוס  ( 23 ,לעיל  ,הערה  , ) 52מהדורת בילר  ,עמ ' . 202 - 199

Nau ,

.ע

) ן'

אורה לימור

שלא הניח למקדשם של הלא מאמינים להיבנות  .ואולם בדיעבד הוא מלמד גם על סגולתם של
היהודים  ,שלהם התבונה

לפענח את סוד המרחב הקדוש .

התשובה הוהודית  :מסורות מקראיות
קבר דוד
עד המאה הי " ב מיעטו יהודים להתבטא בוויכוח על המקומות הקדושים  .בספרות היהודית

.

כמעט אין תגובות על ניכוס המקומות הקדושים בידי הנוצרים ואחר כך בידי המוסלמים למן
המאה הי " ב  ,לעומת זאת  ,עם תחילת התהוותה של ספרות יהודית על ארץ הקודש ומקומותיה ,
התחילו גם יהודים להתייחס לעניין  .נקודה מאלפת  ,אף כי מובנת מאליה  ,היא שהיהודים

אימצו מיד  ,כדבר מובן מאליו  ,את תפיסת הסמכות היהודית  .הם ראו עצמם כאוטוריטה האחת
והיחידה לאותנטיות של המקום
בשנת

1167

( או סמוך

הקדוש .

לכך )

ביקר בארץ הנוסע הנודע בנימין מטודלה  .בתיאור המסע

שחיבר הוא מספר בין השאר על קבר דוד בהר ציון  .דבריו בעניין זה נפתחים במילים

ציון קברי בית דוד וקברי המלכים אשר קמו אחריו  .ואין המקום ידוע ' .
הקביעה ' ואין המקום ידוע ' נשמעת תמוהה  - .זה שנים רבות הצביעו

' ובהר

:

64

הנוצרים על קבר דוד

בקפלה שבתוך כנסיית ציון  ,באותו מקום שבו מראים אותו עד היום יהודים  ,נוצרים

ומוסלמים .

65

בהמשך דבריו מספר בנימין סיפור ששמע מפי יהודי ירושלמי  :לפני זמן לא רב ,

בעת שיפוצים שנעשו בכנסיית ציון  ,הוציאו שני יהודים אבן מתוך חומת הר ציון וגילו פתח של

.

מערה כשנכנסו בפתח המערה הגיעו לארמון מפואר  ,מצופה בכסף ובזהב  ' ,והוא קבר דוד
המלך ולשמאלו קבר שלמה המלך כמו כן וכן כל קברי המלכים הקבורים שם

ממלכי יהודה ' .

66

כשרצו להיכנס לארמון קמה רוח סערה מפי המערה והפילה אותם ארצה כמתים  ,וכך שכבו עד

הערב  .כשיצאו משם הלכו לפטריארך וסיפרו לו את הדברים .
הפטריארקא לסתום אותו מקום ולהעלימו מבני אדם עד היום הזה ' .

בסופו של המעשה ' צוה
67

מדוע צריך היה הפטריארך לסתום את המקום ולהעלימו  ,אם לא כדי להגן על המסורת

הנוצרית של קבר דוד בהר ציון  ,מסורת שהיהודים  -מסתבר  -הכחישו מכול וכול

?

קבר

דוד  ,כפי שמספר בנימין  ,הוא אכן בהר ציון  ,אך לא במקום שעליו מצביעים הנוצרים  ,דהיינו
לא בתוך כנסיית ציון  ,אלא במקום אחר בהר  ,וסודו ידוע ליהודים

בלבד .

תפקידם של היהודים בסיפורו של בנימין זהה אפוא לתפקידם בסיפורים הנוצריים שהובאו
לעיל  .הם אלה המכירים את צפונות המקום  ,ורק בידיהם שמורים מפתחותיו  .גם הפטריארך
מכיר בסגולתם זו  ,וכדי להגן על המקום הקדוש הנוצרי הוא מעלים את המקום היהודי ,

האמיתי  .כך מתהפכים התפקידים  .יהודה קיריאקוס ביקש להסתיר את מקום הצלב כדי להגן על
54

64

ספר מסעות של רבי בנימין מטודילה  ,מהדורת נ ' אדלר  ,ניו  -יורק  , 1909עמ ' כה .

65

לימור ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 23 - 11

66

ספר מסעות

של רבי בנימין מטודילה

67

שם  ,עמ ' כו  .ראה ניתוח מפורט של המסורת  :א ' ריינר  ' ,עקבות פולמוס יהודי נוצרי במסורות העלייה לרגל
'
( טרם פורסם ) .

( לעיל  ,הערה  , ) 64עמ ' כה .

העלייה השמימה ( איקונה מסנטה

קתרינה  ,המאה

השישית

)

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

היהדות  .הפטריארך מעלים את קבר דוד האמיתי כדי להגן על קודשי הנצרות  .מבחינה זו

,

ומבהינת משמעותו הכללית  ,סיפורו של בנימין מציג במראה מהופכת את הדימוי העולה מן
הסיפורים הנוצריים  .היהודי שומר בו על תפקידו  ,אבל התוצאה הפוכה

:

בסיפורים הנוצריים

היהודי מאשר את הקדושה הנוצרית  ,כאן הוא מכחיש אותה .
קברי האבות בחברון
בנימין מטודלה מספר אף על קברי האבות בחברון

:

ושם הבמה הגדולה שקורין ש ' אברם והיא היתה כנסת היהודים בימי

ישמעאלים .

ועשו הגוים שם ששה קברים על שם אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה ואומ '

לתועים שהם קברי האבות  ,ונותנין שם ממון  .אבל אם יבוא יהודי שם שיתן שכר

לשוער של מערה ויפתח לו פתח ברזל שהוא עשוי מבניין אבותינו  .וירד אדם למטה
במדרגות ונר דלוק בידו וירד למטה במערה אחת ואין שם כלום וכן השניה עד שיצא
אל השלישית והנה שם ששה קברים קבר אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה זה

כנגד זה . . .

68

משמעות דבריו של בנימין כאן דומה במידה רבה למשמעות סיפורו על קבר דוד

:

הנוצרים

.

( = התועים ) מראים שישה קברים ואומרים שהם קברי האבות  ,ולא היא רק היהודים יכולים
להגיע אל המערה האמיתית  .על כך ששוער המערה האמיתית מניח רק ליהודים להיכנס לתוכה ,
מספר גם הנוסע פתחיה מרגנסבורג באותן שנים עצמן  ,והדברים נרמזים גם בתיאורו של יעקב

בן נתנאל הכוהן  .לתיאורים כולם מסר ברור

:

טענתם של הנוצרים שהם יודעים היכן קברי

האבות ושהם מהזיקים בהם  ,בשקר יסודה  .הקברים האמיתיים ידועים רק ליהודים ורק להם

נתונה הגישה אליהם .
בשנת

1119

69

הפולמוס על קברי האבות קשור במאורעות קונקרטיים  :גילוי הקברים

וייסוד מנזר הקנוניקים האוגוסטינים בחברון  ,מאורעות שהפכו את חברון לאתר

עלייה לרגל נוצרי מרכזי  .אלחנן ריינר הראה לאחרונה באופן משכנע שתיאורי עולי הרגל
היהודיים מתייחסים לגילוי המערה ולחג שנקבע בעקבותיו  ,ושהם משיבים במיוחד לסיפור
 70שלושת
הנוצרי הכלול בחיבור הלטיני המתאר את המאורעות האמורים ועושה להם פרסום .
התיאורים העבריים המתארים ביקור במערה  ,רוויים כולם במסר פולמוסי חד  -משמעי  ,והם
שבים ומנסחים את מעמדו העדיף של היהודי בכל הנוגע לידיעת המקומות הקדושים  .הארץ

היא אמנם נחלת הנוצרים  ,אך ידיעת הארץ היא נחלת היהודים .

68

שם  ,עמ '

69

' מסעות ר ' פתחיה מרגנשבורג בסוריה ובארץ ישראל '  ,א ' יערי  ,מסעות ארץ ישראל  ,רמת  -גן

כז .
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אורה לימור

התשובה היהודית  :מסורות נוצריות
יהודים ונוצרים הסכימו אפוא לגבי עדיפותה של הידיעה היהודית  ,ואולם המקומות שהיהודים

מתייחסים אליהם  -קבר דוד וקברי האבות  -נוגעים למסורות מקראיות  ,המשותפות

ליהודים ולנוצרים  .מקומות אלה ומשמעותם  -כמו הטקסט המקראי ומשמעותו  -היו בסיס
לפולמוס ולפרשנויות סותרות  .סיפוריהם של בנימין מטודלה ושל עולי הרגל היהודים האחרים
צריכים להתפרש כתגובה יהודית לשליטה הנוצרית בארץ הקודש וכניסיון יהודי לקעקע את
הלגיטימיות של השליטה

הזאת .

היהודים משתמשים בידיעתם העדיפה לאותה מטרה

שהשתמשו בה הנוצרים אך במהופך  -כדי להפריך את האמת הנוצרית ולחזק את האמונה

היהודית .
אלא שטענתם של יהודים לסמכות עדיפה ואף בלעדית בכל הנוגע למקומות קדושים של

המקרא מובנת מאליה ואין בה כל רבותא  .מעניינת יותר מבחינתנו היא תגובתם לאמונה

.

הנוצרית שהם  ,היהודים  ,מעידים על אמת המסורת הנוצרית ומאשרים אותה השאלה המסקרנת
כאן היא כיצד ישמרו היהודים את מושג ' היהודי היודע ' ועם זאת ידחו את השלכותיו
הנוצריות

?

פולתן הרליקוויות בכללותו זכה אכן לביקורת יהודית  ,אולם מטבע הדברים המסורת
שעוררה את התעניינותם של היהודים וזו שהולידה תגובות מצדם היא מסורת גילוי הצלב ,
המפורסמת בכל המסורות שהבאנו כאן  .שלוש תגובות יהודיות  ,מרוחקות זו מזו במקום  ,בזמן

ובסגנון חושפות שלוש אסטרטגיות תגובה יהודיות .
ספר תולדות ישו
' ספר תולדות ישו ' הוא ' ביוגרפיה ' יהודית של ישו המציגה את סיפורי האוונגליונים בעיניים

.

יהודיות מועד חיבורו שנוי

במחלוקת .

71

אחד מפרקיו מספר כיצד באו היהודים אל המלכה

' היא הילנה המלכה  ,אשת ינאי המלך הנזכר  ,והיא מלכה אחרי מות אישה  ,והיא נקראת גם כן
אוליינא  ,ובנה היה מונבז המלך  ,הנקרא הורקנוס  ,שהרגו הורדוס עבדו '  72 .הטקסט מחבר כאן

.

למסכת אחת כמה דמויות שאין ביניהן קשר אשת ינאי  ,אמו של הורקנוס השני ( שאכן הוצא

להורג בידי הורדוס )  ,היתה שלומציון  ,ואילו הלני אמו של מונבז היתה מלכת תד2ב שנתגיירה
סמוך לשנת

30

לספירה  ,באה לירושלים  ,סייעה בהספקת מזון בעת הרעב של שנת  , 45ונקברה

בירושלים  .נוסח אחר של ' ספר תולדות ישו ' מדבר אף הוא בהלנה  ,אך לא באמו של מונבז אלא
' המלכה הילינית  ,אשת

קושטנטין ' .

73

הלנה היתה אמו של קונסטנטינוס ולא אשתו  ,אך לא

בדיוק ההיסטורי ענייננו  ,אלא בדמותה של הלנה ובתפקיד שהיא ממלאה בביוגרפיה העברית

של ישו .

71

ויליאם הורבורי טען באופן משכנע כי השלד של ' ספר תולדות ישו ' נתחבר כבר במאה השלישית או הרביעית.
ראה  critical Examination of the Toledoftl Jeshu ' , Ph . D . dissertation , :ג
 . Cambridge University 1971ימד עם זאת אין ספק כי הסיפורים הקשורים בהלנה מאוחרים לאגדת מציאת
הצלב הנוצרית  ,ונתחברו כתשובה לה .

ץ51

)

72
73

י ' דן  ,הסיפור העברי בימי הביניים  ,ירושלים  , 1974עמ ' . 126
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אורה לימור

יהודה מת בכוח השם המפורש  ,והנוצרים סבורים כי צלבו של ישו הוא שעשה את הנס .
כך
מתמודד הסיפור
היהודי עם האגדה הנוצרית המפורסמת  ,ומביא לה נוסח מנוגד  ,ההולך
בעקבות הסיפור הנוצרי עקב בצד אגודל  ,אך הופך את משמעותו  .הצלב שמוצא יהודה איננו
כלל הצלב האמיתי  ,אלא תחבולה יהודית שנועדה להסיר את איומי המוות שבהם איימה הלנה
על היהודים אם לא ימציאוהו לפניה  .גם התנצרותו של יהודה בסוף הסיפור איננה
התנצרות
מתוך שכנוע  ,אלא
המרה למראית עין  ,שמטרתה להגן על היהודים מפני גזרות המלכות .

העובדות שעל פני השטח נותרות אפוא בעינן  ,יהודה מצא את הצלב והתנצר  ,אך פרשנותן

מתהפכת  ,ועמה משמעותו של הסיפור כולו .
ספר יוחסין לאברהם זכות
אברהם זכות חיבר את חיבורו ההיסטורי ' ספר יוחסין ' לאחר שנת

1480

וכלל בו מאורעות

היסטוריים בתולדות עם ישראל ואף כרונוגרפיה כללית  ,המתרכזת בעיקר בעולם

.

ההלניסטי -
הרומי ובתולדות הנצרות 78
מקובל להניח כי אחת מן המטרות שלשמן נתחבר הספר היתה
פולמוס נגד הנצרות  ,הנחה שאפשר לאשש מן הדרך שבה מספר זכות את סיפור
גילוי הצלב
האמיתי :

ואח " ז הלכה אמו של קושטאנטין  ,שמה אילינה  ,לירושלם ולקחה שנאה גדולה עם
היהודים וגזרה על היהודים מות אם לא יתנו לה העץ שתלו בו לאותו האיש  ,ואו

התפללו וידעו כי כן הוא אחר ש ' מאות שנה שנתלה  ,ואמרו שמצאו ג ' עצים
בשתי
בערב  ,ובעץ הא
' היה כתוב בלשון יהודי ויוני ולטין שהוא מאותו האיש  . . .ואז יהודי
חזר נוצרי והיא עשתה לו הגמון מירושלם ואחר זה בזמן הבא נהרג  ,ואחר זה הוליכו

העץ לרומי . . .

79

אברהם זכות מביא קיצור של הנוסח הנפוץ של האגדה  ,והוא עושה זאת באופן מהימן
ואולם המילה
' אמרו ' בטקסט של זכות מלמדת על מגמתו הפולמוסית  .היהודים התפללו  ,כמו
באגדה הנוצרית  ,אך לאחר מכן לא מצאו  ,כמו באגדה הנוצרית  ,אלא ' אמרו שמצאו
'  .ולפיכך
הצלב שהציגו היהודים
לפני הלנה לא היה הצלב האמיתי  ,אלא זיוף שהוצג לפניה כאילו הוא
הצלב האמיתי .

ביותר .

ספק אם אברהם זכות הכיר את הגרסה המפולפלת של ' ספר תולדות ישו ' על אודות מציאת
הצלב  .אם הכיר אותה ביכר שלא להשתמש בה  .בשל מגמתו ההיסטוריוגרפית הרצינית
בוודאי
העדיף מקורות מהימנים על חיבור
סטירי שכל מגמתו היתה לחבר פרודיה על אמונות הדת
היריבה  .עם זאת גם אברהם זכות הופך את המסר של הסיפור הנוצרי  ,באמצעות
שינוי קל ,
תמים כביכול  ,של נוסחו .

60
78
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בן  -שלום ( שם )  ,עמ ' . 124

ז ' פרנקפורט תרפ " ה  ,עמ '  . 2468ראה

:

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

ספר חסידים
' ספר חסידים ' מביא את הסיפור הבא

:

מעשה היה והביא גוי חלוק אמר לגוים שהוא הלוק של ישו הנוצרי ואמר  :אם אינכם

מאמינים תראו מה אעשה  .השליך החלוק באש ולא נשרף  .אמרו הגלחים והכומרים
ליהודים  :הרי תדעו כי יש קדושות בחלוק  .אמר החכם  :תנו אותו אלי ואני אראה מה
יש

בו .

לקח חומץ חזק ובורית וכיבס

לעיניהם .

אמר

:

תשליכוהו באש

.

והשליכוהו באש ונשרף  .אמרו לו  :מה ראית לכבסו אמר להם

בסלמנדרא והוצרכתי לכבס הבגד . . .

:

ותנסו .

מפני שהיה משוח

80

כמו בסיפורים הנוצריים גם בסיפור של ' ספר חסידים ' נקראים היהודים להעיד על קדושת

הרליקווייה הנוצרית  .המילים ' הרי תדעו כי יש קדושות בחלוק ' משמעותן אפולוגטית  ,שהרי

.

קדושת החלוק מעידה על אמיתות האמונה הנוצרית גם בסיפור זה  ,כמו בסיפורים הנוצריים ,
מפגינים היהודים את עליונותה של ידיעתם על הידיעה

הנוצרית .

ואולם בעוד בסיפורים

הנוצריים מעיד היהודי על אמיתות הרליקווייה הנוצרית ( בגדי ישו  ,בגדי מרים  ,המטפחת של
ישו )  ,כאן הוא חושף

את שקריותה .

שלושת החיבורים  ' -ספר תולדות ישו '  ' ,ספר יוחסין ' ו ' ספר חסידים '  -מתמודדים כל
אחד בדרכו עם ניסיונם של הנוצרים לגייס את הסמכות היהודית

לשירותם .

חיפוש יסודי

בספרות היהודית של ימי הביניים יגלה בוודאי סיפורים נוספים בעלי מטרה דומה .

הנוצרים והסמכות היהודית
מן הראוי לומר כמה דברי סיכום על אופיין של המסורות הנוצריות שהוצגו כאן

ועל משמעותן .

ראשית  ,המקומות שנזכרו במסורות הללו כולם מקומות מפתח בתאולוגיה הנוצרית  :גולגותא ,

הר הבית  ,הר הזיתים והר ציון  .כך גם הקדושים שמאתורי המקומות  -ישו  ,מרים אמו ,

סטפנוס הפרוטו  -מרטיר ודוד המלך  .היהודי נקרא אפוא לאשש מסורות תשתית נוצריות .
שנית  ,ההכרה בסמכותו המיוחדת של היהודי לגבי המקומות הקדושים מתנסחת בתקופות
שבהן הוא איננו שולט בהם  .באופן דיאלקטי נותנת היעדרותו משנה תוקף לסמכותו  .ואולם יש

לשים לב לעובדה כי רבות מן המסורות מופיעות בתקופות מעבר  -בראשית התקופה הנוצרית

הביזנטית  ,עם הכיבוש המוסלמי או עם הכיבוש הצלבני  -שהרי בתקופות אלה נעשה
הפולמוס התאולוגי בעל משמעויות קונקרטיות  .הדבר ניכר היטב בסיפור גילוי הצלב  ,בסיפורו
של ארקולפוס על המטפחת  ,בסיפורו של תאופנס על הצלב של הר הזיתים ואף בסיפוריו של

בנימין מטודלה על קבר דוד ועל קברי האבות .
שלישית  ,בחלק מן הסיפורים שהבאנו מופיע יהודי מזן מיוחד  ,יהודי בעל תכונות
יהודי זה כאילו ' יושב על הגדר '  -הוא משמר את החכמה והסמכות היהודית  ,אך

נוצריות .

תכונותיו

נוצריות  .גמליאל כבר נטבל כשהופיע בחלומו של לוקיאנוס ; יהודה קיריאקוס ובנימין נטבלו

בעקבות גילוי השרידים הקדושים ; ואילו לבתולת הגליל אישיות נוצרית למרות היותה יהודייה .

80

ספר חסידים  ,מהדורת " וויסטינעצקי  ,ברלין תרנ " א  ,עמ '  , 430סימן תתתתרט .
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אורה לימור

בהתנצרותם נעשים יהודים אלה מעין פרוטוטיפ של היהודים האסכטולוגיים  ,סמל ודוגמה לכל

בני דתם שילכו בקץ הימים בעקבותיהם ויכירו באמת הנוצרית .
עיקרו של דבר  ,למקומות הקדושים ולחפצים הקדושים במסורות שהובאו כאן אין תוקף
מבלעדי היהודי .הוא זה ששומר על סודם  ,חושף אותם מרצון או מכורת ומאשר את

קדושתם .

אגב כך הוא חוזר ומאשר בעל כורחו גם את אמיתותן של האמונות הנוצריות הקשורות בהם ,

ובכך מסייע בכינון הזהות הנוצרית  .זהויות בכלל ,כפי שהראו מחקרים פסיכולוגיים  ,לשוניים ,

היסטוריים ופילוסופיים  ,מכוננות באמצעות ה ' אחר ' בתהליך דיאלקטי של הטמעה והיבדלות .

81

ג ' ונתן סמית אף הצביע על מקומו המיוחד והבעייתי של ה ' אחר ' הקרוב  ,השכן  ,זה שסכנתו
גדולה דווקא בהיותו

קרוב .

82

קרוב ועל כן מסוכן  -כזה הוא היהודי לגבי הנוצרי  ,וכזה הוא ,

גם אם באופן שונה מאוד  ,הנוצרי לגבי היהודי .
המסורות שלנו ממלאות אפוא תפקיד

83

כפול :

מחד גיסא הן קובעות את האותנטיות של

מקומות קדושים וחפצים קדושים באמצעות הלגיטימציה שמעניק להן ' היהודי היודע '  .מאידך
גיסא הן שבות ויוצרות מחדש את האוטוריטה של היהודי בעולם הנוצרי  ,באמצעות שינון
סיפורים נוסחתיים  ,שמהימנותם נתמכת בקדושת המקומות הקדושים ותומכת בהם בעת

ובעונה אחת .

81
82
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~" Late Antiq

המתקר על רימוי הנוצרים והנצרות בעולם היהודי נמצא בראשיתו  .ראה לאחרונה  :י ' יובל ,
הדם והעלילה  .מעלילות קדושים לעלילות דם '  ,ציון  ,נח ( תשנ " ג )  ,עמ ' ; 90 - 33

' הנקם והקללה ,

הנ " ל  " , ,נקמת ה ' היא נקמת

היכלו "  :היסטוריה ללא חרון וללא משוא פנים '  ,שם  ,נט ( תשנ " ד)  ,עמ ' . 414- 351

I

a
ion
Miss
lsted

המאבק בפעילות המיסיון בראשית
הראשונה

והשתקפותו

( ) 1884 - 1882

העלייה
בעיתונות

הירושלמית
יוסף לנג
ערב העלייה הראשונה

( תרמ " ב)

מנה היישוב היהודי

ומהם כשישה  -עשר אלף בירושלים  .המיסיון האנגלי

בארץ  -ישראל כעשרים ושישה אלף נפש

 ,שהחל את פעילותו בארץ בקרב היהודים ,

ורק מאוחר יותר  ,בימי הבישוף סמואל גובס ( נתמנה

בשנת

1846

ונפטר במאי  , ) 1879הרחיב את

לעלייה הראשונה בעיקר בשני תחומים

פעילותו גם לציבור הנוצרים והמוסלמים  ,התמקד עד

:

ורוקחים שהעניקו סעד רפואי ותרופות

רפואה וחינוך ; הוא בנה בתי  -חולים והעסיק בהם רופאים
חע

:

י~

,

"

) The London Society for Promoting

ךיים הזיוה בקוב זנךיס
מביה הל נוינ'ה
בפיהם ' משלחת המסיתים ' ,
1 ! 7 amongst the Jewsם8ט5אום )  ,שפעלה רק בין היהודים ונקראה
ובאמצעותה ניצל המיסיון את מצבה הכלכלי
העמידה משאבים רבים לשליחיה בארץ  -ישראל ,
ובמסווה של שירות הומניטרי ניסה לצוד
והתברואתי הירוד של האוכלוסייה היהודית כירושליסי
ן
את נפשות הנזקקים לשירותיו .
למען מטרותיו נהג המיסיון להפרן באורח קבע
כדי להגביר את השפעתו ולהגדיל את התרומות
והוצאות וכו '  .כמו כן הוציא לאור כתבי
שנתונים ובהם דו " חות ונתונים על פעילויות  ,על הכנסות
ואחרים והפקן אותם בין אוהדיו בארץ  -ישראל
עת שונים ( רבעונים וירחונים ) בנושאים תאולוגיים

ומחוצה

לה .

2

התקיפה של ההנהגה היהודית ,

הצלחותיו של המיסיון היו דלות למדי  ,בעיקר בגלל עמדתה
אפשרה לנזקקים להסתייע בשירותיו
שהשכילה במשך שנים רבות לגדור את הפרצות  ,ועם זאת

החיוניים .

3
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 .ז  .לי

על  -פי האומדנים מקובל כיום להעריך את מספרם
בכחמישה  -שישה בשנה  .ראה  :גינת ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

. 114

1914 - 1838

יוסף לגג

עם בואם של המוני העולים היהודים מרוסיה ומרומניה ארצה בשנת תרמ
" ב ראו המיסיונרים
את התגשמות הזון הנביאים  ,והם
נחלצו לפעילות מוגברת כדי להתמודד עם שיבת ציון המודרנית .
ובלשונם ' . ' The Modern Exodus

ראשי הכנסייה והמיסיונרים האנגליקנים הבינו היטב את משמעותה של שעת הכושר
שנקרתה
לפניהם והתארגנו לקראתה
במהירות ; בתוך פרק זמן קצר יחסית נפתה בית  -הולים הדש
בירושלים  4 ,ונוסדו קרנות לעזרה לפליטים חסרי כול שנחתו בחופי הארץ .
המיסיון חיזק את
תחנותיו בערים השונות
והוציא משלחות תועמלנים לחברון  ,לצפת ולטבריה כדי למשוך אליו את
היהודים  .בירושלים  ,מרכז הפעילות המיסיונרית  ,נערכו נשפים וחגיגות בליווי
תזמורות  ,שנועדו
לפתות את עניי העיר
היהודים להצטרף אל חברת הנוצרים 5 .
הרצון העז להעביר את היהודים על דתם היה כמעט חסר מעצורים  .הוא ניזון

מאמונה עמוקה
הקושרת את גאולתם של
הנוצרים בשיבת ציון ובהמרת דתם של היהודים  6 .שאיפתם של
המיסיונרים נתמכה לכן במשאבים ניכרים והתאפיינה בתחכום רב  .דוגמה לתכסיסנות
המיסיונרית
היתה ההצעה ' לשתול מושבות
קטנות של מומרים בערים שבהן מתגוררים יהודים ולהעמיד [ בהן ]
מורים נוצרים ואוונגליסטים משכילים '  ,שישפיעו בדרכי נועם על היהודים
להמיר את דתם  7 .מתוך
הכרה בעצמתה
ובכוהה של העיתונות יעד לה המיסיון תפקיד מרכזי בפעילותו והוציא לאור

עיתונים אחדים

;

אלה ייסקרו בחיבור

זה .

העלייה הראשונה חוללה תמורות מרחיקות לכת בכל תהומי חייו של היישוב
היהודי בארץ -
ישראל  ,שהתרכז עד אז ב
' ארבע ארצות הקודש '  -ירושלים  ,חברון  ,טבריה וצפת  .העולים הביאו
עימם ערכים הדשים  :לאומיות חילונית  ,השכלה ויצרנות  ,הגשמת רעיון
יישוב ארץ  -ישראל
ותהיית השפה
העברית  ,ואלה בישרו מפנה בתולדותיה של ארץ  -ישראל ויצרו קרקע פורייה
לצמיחתה של עיתונות חדשה נוסף על העיתונים הוותיקים ' חבצלת ' ו '
שערי ציון ' שראו אור
בירושלים  .היה מי
שתיאר את שפע העיתונים שראו אור בירושלים באותן שנים כדלקמן  ' :ככמהין
ופטריות  ,בן

לילה יולדו . . .

לשעתם  ,יקראו
4

5

6

קריאתם . . .

ועבר יום וכבר הזקינו ועברו ובטלו מן העולם

וישובו לעולם התהו ואין זכר

למו ' .

64
5

8

8

הכוונה לבית  -החולים להולי עיניים לכל האוכלוסייה  ,שנפתח כמרפאה בדצמבר
 .בשנות התשעים נחלצו
גם היהודים לסייע לו במצוקתו  .ראה  ' :דברי ימי השבוע
'  ,הצבי  ,יא  ( 26 ,כ ' בתמוז תרנ " ה עמ ' צ " ו ) ; האכר ,
'
רנ ה ' עמ קה ) ' וע  : 7ר ' יצחקי  , ,הקמתו והתפתחותו של בית  -החולים
(
ך
ינ ע
למחלות עיניים סנט ג ' והן בירושלים  , ' 1948 - 1882קתדרה  ( 67 ,ניסן תשנ " ג )  ,עמ
'  . ] 17 - 116על מספרם של בתי -
החולים בעיר ראה  :ג ' ירדני  ,העיתונות העברית בארץ  -ישראל בשנים
 , 1904 - 1863תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ ' , 356
הערה 4ד .
1882

מ ' הרי  ,בת ירושלים הקטנה  ,תרגם " אסיא  ,תל אביב  , 1975עמ '  . 105 - 99ראה גם
הדו " ח שהגיש הקונסול
האוסטרי שטראוץ לשגריר האוסטרי בקושטא פון
קאליצ ' ה  20 ,בפברואר  , 1883בתוך  :מ ' אליאב  ,בהסות
ממלכת אוסטריה , 1917 - 1849 ,
ירושלים תשמ " ר  ,עמ ' . 196 - 195
ראה
בהרחבה  :מ ' ורטה  ' ,רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים 1840 - 1790
'  ,ציון  ,לג
( תשכ " ח )  ,עמ '  ; 179 - 145ש ' כוכב  ' ,שיבתם של היהודים לארץ  -ישראל והתנועה
האוונגלית באגגליה '  ,קתדרה ,
 ( 62טבת תשנ " ב)  ,עמ '  ; 36 - 18מ ' קדם ,
' תפיסות הגאולה של עם ישראל רארץ  -ישראל באסכטולוגיה
קיטא[) the,
, Tidings
עמ '
ניסןתשמ "
9 Fromי (
zionט ' שם '
 . 300 - 303קק  2 , 4 ( October 1883 ( ,ה ה

7

;

כי לא נבראו רק

; 72 - 55

ראה למשל

:

' Our

ראה דיווחו של הפאסטור ד " ר רייניקה מירושלים  13 ,בספטמבר  , 1882בכתב  -העת
המיסיונרי שיצא לאור
בברלין  :שגז  . 141 ; [ . [ 002 ,ק , 26 , 6 ( Deiember 1882 ( ,
Neueste Nachrichten aus dem Morgenland
 . 191ת  . 227 , 239 ,קק 1954 ,
Jewish People and Jesw Christ , London
" ככרך  ,מסע לארץ הקדודיה אשר

נסעתי . . .

[ תרמ " ב ]  , . . .ורומה תרמ " ד  ,עמ '  . 64ראה דיווחו של א " מ לונץ על

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

 -העת המיסיונריים

כיצד הגיבה העיתונות העברית על פעילות המיסיון  ,על ייסודם של כתבי
המציאות החדשה שנתהוותה
ועל מגמותיהם ? האם נשתנה דיוקנה של העיתונות הירושלמית נוכח
עיתוני המיסיון ? המענה
בארץ  -ישראל ? האם נתקיימו יחסי גומלין בין העיתונים היהודיים לבין
ראו אור בשנים , 1884 - 1882
על שאלות אלה הוא חלקי בלבד  ,הואיל והעיתונים הנסקרים  ,אשר
עיתונים נוספים  ,מלבד אלה
היו קצרי ימים  ,והמידע עליהם מצומצם למדי  .בתקופה זו ראו אור
ושלישי ; קצתם נדירים
שנסקור להלן  ,אולם ידיעותינו עליהם מועטות עוד יותר  ,והן מכלי שני
ביותר  ,וייתכן שכבר אינם

בנמצא .

ד  ,ואשר עיצבו במידה

דיוננו יתמקד במספר פרשיות מרכזיות שהתחוללו בשנים תרמ " ב  -תרמ "
היישוב היהודי במיסיון ;
רבה את מציאות החיים החדשה שנתהוותה בירושלים בעקבות מאבקי

כל אלה ייבחנו על  -פי השתקפותם בעיתונות

המקומית .

מרשת ההתיישבות בהרטוב
בק "ן תרמ " ב הגיעו לנמל יפו מאות פליטים יהודים חסרי כול מרוסיה

ומרומניה .

9

למרבית העולים

במושבות שהוקמו באותה

שהגיעו באותה עת נמצאו פתרונות דיור ותעסוקה בערי הארץ או
שנהרן אך קבוצת עולים  -פליטים זו נותרה מנודה וזנוחה כבר מצעדיה הראשונים  .מעטים מהם
עלו לירושלים והתגלגלו
נתקבלו לעבודה בבית  -הספר החקלאי מקווה  -ישראל  ,יי ומרביתם
ברחובותיה רעבים ובלא קורת

גג .

רבני העיר ופרנסיה הסתייגו מן ' הנבהלים יוצאי החפזון ' הללו

 ,והתייחסו אליהם כאל

של בטלנים ' המבקשים להסתייע ' באחיהם יושבי אה " ק שיקבלום

' אספסוף

ברצון '  .יהודי העיר  ,אשר מצבם

הכלכלי הורע עם השתקעותם של אלפי יהודים חדשים  ,התקשו

לסייע להם ,

2ן

מה גם שהיה

 , 33 - 32ו ' בתמוז תרמ " ב
להוציא יב
כוונת אפרים דיינרד להוציא לאור עיתון ביפו  ' :קאנסטאנטינאפיל '  ,חבצלת ,
לאור עיתון בשם ' ראשון לציון '
ד , 2עמ ' . 132 - 131
ביוני  , ) 1882עמ ' רנה  .בתרמ " ג החל ' ועד חלוצי יסוד המעלה ' בהכנות
באמצעות מערכת ' חבצלת '  .וראה  :ז " ד לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,א  ,תל אביב תרפ "
בירושלים  ,אל הנהלת כי " ח
והמלאכה '
Inln
( 23

מן הנתונים שהעביר נ ' בכר ( תר " ח  -תרצ " א )  ,מנהל בית  -הספר ' התורה
ותשע נפשות  .ראה מכתבו של
עולה כי מדובר במאה עשרים ושלוש משפחות שמנו חמש מאות שלושים
במארס  , 1883בתוך  :ש ' לסקוב ,
ש ' הירש  ,מנהל בית  -הספר החקלאי מקווה ישראל  ,אל אבידור לב בפריס  14 ,וראה עוד  :שמ " י  " ,רושלם  ,י " ג

9

כתבים לתולדות חיבת  -ציון וישוב ארץ  -ישראל  ,א  ,תל אביב תשמ " א  ,עמ '
סיון תרמ " ב '  ,הלבנון  ,י " ס

22

( כ " ח בסיוון תרמ " ב)  ,עמ '

. 173 - 172

; 88

תרמ " ג נוסדה ראש פינה ואחריה זכרון

כראשית

10

בתרמ " ב נתחדש היישוב בפתח תקווה ונוסדה ראשון לציון
יעקב ונס ציונה ; ובתרמ " ד נוסדו עקרון ויסוד המעלה .

11

סוכן המיסיון ביפו מורצן הול העסיק אחדים מן הפליטים במחסן
למרכז המיסיון הראשי בירושלים להמשך " הטיפול " '  .ראה רישום מיומנו

;

ן
שולח אותם
העצים שלו  ,ומדי פעם ' היה

של ח ' חיטין ( נובמבר

, ) 1882

נתקבלה לעבודה במקווה

הקבוצה
מרשומות אחד הביל " ויים  ,בעריכת ש' לסקופ ,ירושלים תשנ " א  ,עמ ' . 83
נשיא כי " ח  ,שצורף אל מכתב
,
גולדשמידט
ישראל על  -פי דרישתו של ק ' נטר  .ראה קטע ממכתבו של ד " ר ס " ה
 . 311תביעה זו מקורה כנראה

ההנהלה שנשלח אל ש ' הירש  2 ,ביוני  . 1882ראה  :לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' ט
בשמועה העקשנית על חמישים הילדים שנפלו ברשת המיסיון  .ראה  :הלבנון  ,י "

28

( י " א כאב

י

. 224 - 223

12

תרמ " ב)  ,עמ '

י

837 ,נ  ) 1909 -מאוקטובר  1882עולה כי לעיר נוספו
מדיווחי הקונסול האמריקאי בירושלים סלה מריל )
נפש  .ראה  :ר ' ברטור  ' ,הסיוע
שבעת אלפים יהודים ומספר תושבי העיר היהודים נאמד על  -ידו בכעשרים אלף
מאנית  , ' 1914 - 1856עבודת דוקטור ,

"

הקונסולרי האמריקאי לישוב היהודי בארץ  -הראל בשלהי התקופה העות '
האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשמ " ה  ,עמ '  , 94הערה . 14

על  -פי גרסת המיסיון

נאמד מספר העולים

יוסף לע

לקבוצה דימוי שלילי של אלמנט חברתי בלתי מתאים מבחינה דתית  .בלית ברירה התירו להם רבני
העיר להתפרנס מעבודהת יזומות שהציע להם המיסיון האנגלי ולחסות בצל קורת הגג שהעמיד
לרשותם  ,ובלבד שלא יטלו חלק בתפילות ובדרשות ולא יגררו לוויכוחים

תאולוגיים .

גם ראשי המיסיון הבחינו כי מרבית הפליטים הללו אינם שומרי מצוות  ,וכלשונם

:

' אינם
שבויים לתלמוד
'  ,והיו משוכנעים כי יוכלו להעבירם על דתם ולספחם אליהם בלא קשיים

מרובים .

לשם כך יסד המיסיון ' בן

!3

לילה . . .

בתי יתומים ,

סמינרים . . .

אהלי מועד להשכלה

ולהפצת הדת הנוצרית ' 4 .י בירושלים למשל יסד המומר ליפא ויינברג בית  -ספר ערב  ,והוא ניסה

לייסד בתי -ספר כאלה גם במקומות אחרים  .ביפו נפתח באפריל

הלונדונית .

5ן

1883

בית  -ספר בתמיכת החברה

ראשי הכנסייה האנגליקנית בארץ  ,הקנון ארתור הסטינגז קלק

הרוורנד הרמן פרידלנדר ,

) ( Kelk

6י והמומר

החליטו לנצל עד תום את מצבם הקשה של הפליטים ; הם יסדו קרן

7ן

סעד למענם )  , ( Russian Refugees ' Fundופרידלנדר קיבל עליו להוציא לאור כתב  -עת מיוחד ,
שבאמצעותו יוכל לדווח לאוהדי המיסיון על מעשיו למען הפליטים  ,לנהל תעמולה ישירה לשם
איסוף כספים עבורם ולהשיג סיוע לכל הפעילויות
ב 17 -

(

ביולי

1882

'

Tidings from 2 ! 0

"
בירושלים .

הנדרשות .

ראה אור בירושלים גליונו הראשון של הירחון המיסיונרי ' חדשות מציון
העיתון נדפס בשפה האנגלית בבית הדפוס של החברה הלונדונית

ls

19

פרידלנדר תיאר בעיתון את מצבם הנואש של הפליטים היהודים שחסו בצלו של המיסיון

כעשרות אלפים

!

ראה

:

פמפלט ( להלן  ,הערה

חבצלת  ,י " ר  ( 32י " ח בתמוז תרמ " ד )  ,עמ '
13

14

 , ) 20עמ '

.1

פרומקין אמד את מספרם באלפיים  ,ראה

:

' בפלשת '

. 150 - 149

גידני ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 452ראה גם  :י " ד פרומקין  ' ,חזות קשה '  ,חבצלת י " ג  ( 24כ " ד בסיוון תרמ
" ג )  ,עמ '
 . 187המיסיון הבחין היטב בין פליטי  1882לבין העולים שהגיעו בשנת  . 1884ראה :
ה ' פרידלנדר ' The ,
 . 9ק 3 , 1 ( August 1884 ( ,
הרי ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ

Irrepressible Refugees ' ndints From zion
'

15

. 98

ויינברג ניסה את מזלו גם במושבות  ,אך בלא הצלחה  .ביפו יסדה ג ' יין ווקר  -ארנוט )  ( Walker-Ainottבית  -ספר
באפריל  , 1883אולם יהודים לא באו
16

קלק

( ) 1909 - 1836

כשעריו.

כיהן כראש הכנסייה האנגלית בירושלים בשנים  , 1901 - 1878והיה מעורב בפרשיות

וכמאבקים רבים בשנות העלייה הראשונה  .ראה למשל מכתבו מיום  24ביוני  , 1897שבו קרא להפסקת אש בין
אגודת בני ציון לבין המיסיון  :הצבי  ,י " ג  ( 37ב " ה בסיוון תרנ " ז )  ,עמ ' קמו  .על מאבק זה ראה  :י ' שריון  ,זכרונות ,
ירושלים תש " ג  ,עמ '
17

פרידלנדר
1878

. 40 - 39

( ) 1888 - 1830

ועד ינואר

1879

הנהיג את מרבית הפעילות המיסיונרית בירושלים בשנים

. 1885 - 1872

שימש סגן הקונסול האמריקאי ביפו  .ראה  :ברטור ( לעיל  ,הערה

לראשונה נפגש פרידלנדר עם הפליטים בשובו בספינה מפורט

סעיד במאי . 1882

מ 20 -

באוגוסט

 , ) ! 2עמ '  , 317טבלה

ראה For the :

Crombie ,

ה.
.ש

 . 111ק 1992 ,
18

והמיסיון '
יהודה שנתבקש
ועזרבן -לי ככל
אליעזר
בחיבורו זה ,
הרץ אימבר ,
להסתייע
רוגל ,לי' נפתלי
שהתיר
עליו  :נ '
וראהרוגל
אני '~מודה ; למר
ofZion
הערות .4 - 3 ,
Jerusalem
( בכתב  -יד )  ,פרק ג ,
.
שמו המלא של הירחון :
 Monthly Statement of The London Society 's Workנ Tidings From zion :
 .מידותיו 13 :
Jerusalern

,

among the Jews of

יוני.
דפים
- 1883
יוליעשר
שישה -
 ; 1883ב.
הגליונות בני
יולי - 1882יוני
כרכיםס" :אמ . .רוב
" 20 . 5
בשנים  1885 - 1882ראו אור שלושים ושישה גליונות בשלוותה
 ; 1884ג  .אוגוסט  - 1884יוני  . 1885מחירו לשנה שתי ליש " ט  .בספרייה הלארמית מצויים כל הגליונות  .באצ
)( 6

האוסף חלקי  ,אך מצויים בו פריטים נוספים שאינם בספרייה הלאומית  ,וראה להלן ,
19

המדפיס והכורך המומר יעקב פאול ריזנצרוייג נתמך

הערה

. 20

"מ

על  -ידי החברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים ,
והיא מימנה לו
ציוד לכריכה ולדפוס  .מאוחר יותר שימש מורה לדפוס בבית התעשייה בירושלים  00ט5ט110
 . ( Industryתודה מיוחדת למר דוד פילגי שמסר לי צילומי הפרוטוקולים של החברה הלונדונית בענייניו של
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67

7

יוסף לגג

הירושלמי ואת היחלצותו להצלתם ברוח החמלה הנוצרית  .במדורו הקבוע ' דו " ח '

) ( Report

עקב

אחר גלגוליה של קבוצת הפליטים ומסר פרטים על הסעד הניתן להם ועל התכניות לקליטתם
הרוחנית

והחומרית .

הוא גם הועיד מדור קבוע בעיתון לדיווח אודות פעילותו של המיסירן

באנגליה ובארץ  -ישראל למען הפליטים  ,ופירסם בהבלטה את שמות הנדבנים שהרימו תרומתם
לשיכון  ,לביגוד  ,למזון

וכו ' .

20

את עיקר זמנו ומרצו השקיע פרידלנדר בייסודה של מושבה חקלאית עבור הפליטים  .הוא עמד

עד מהרה על הלכי הרוח הלאומיים ששררו בין העולים החדשים  ,והבין  -כמיסיונרים אחדים

אחרים  -כי שיבת ציון החדשה קשורה בתודעתם של העולים קשר בל יינתק בטריטוריה ,

.

ומטרתם היא יישוב ארץ  -ישראל י 2הוא האמין כי היענות המיסיון לתביעת הפליטים לכונן עבורם

נפשותיהם .

מושבה חקלאית היא הערובה הבטוחה לצוד את

22

להערכתו במושבה מבודדת

ומרוחקת מן הממסד היהודי ומחיי קהילה יהודיים יהיו המתיישבים חשופים להשפעות המיסיון

ולתעמולה נוצרית בלתי מופרעת  .משום כך הצהיר כי אין בכוונת המיסיון לכפות עליהם את

הנצרות .

23

פרידלנדר הדגיש כי אין לראות ביהודי הממיר את דתו מקרה פרטי אלא נציג של העם היהודי
כולו  ,ולכן כל השקעה כספית לשם העברת היהודים להשפעת המיסיון היא

כדאית .

24

בתחילה הציע המיסיון לפליטים את אדמת החווה החקלאית של המומר מלוויל פ ' ברגהיים
בכפר אבו  -שושא  ,הסמוך לתל

20

גזר .

25

בפמפלט שהפיצו פרידלנדר וקלק בשם

אך מסיבות  .שונות לא נסתייעה רכישת האחוזה  ,ובאפריל

 , Jerusalemמיום  8בנובמבר  , 1883נתבקשו נדבנים

Refugees Fund :

ובעלי יכולת להרים תרומה עבור כמה מאות פליטים יהודים עניים  ,שהחליטו להישאר בירושלים  .הפונים יסדו
קרן בשם זה  ,ואין לה כל קשר לקרנות האחרות שנוסדו באותה תקופה  .הפמפלט נכרך יחד עם גליונות העיתון
' חדשות מציון ' משנת  ( 1885כרך ג באצ " מ )  .מידותיו 10 :
גם
העתיקות .
התורמים
סוחר
שפירא  ,.בין
משה עמודים
ארבעה
כוילהלם
והוא בן
רבים
מומרים " מ ,
 14ס
אנשים פרטיים מארץ  -ישראל  ,מיפו וירושלים  ,ובהם גם

"

השמות נדפסו במדור  . Cash -~ Accountעד  17ביולי

נאספו

1882

3373

פיאסטר  .ראה Tidingsfrom ziont 1 , :

 . 13ק  1882 ( ,ו1טנ ) 1
21

נך למשל בחר הכומר הנרי ויליאם הכלר

ראה

:

לסקוב ( לעיל  ,הערה

לצדו של

הרצל ) ;

 , ) 11עמ ' ; 47

) ( Hechler

באודסה כמוקד לעידוד יהודים להתיישב

חיטין  ,מיומן אחד הביל " ויים  ,ת " א תרפ " ה  ,עמ '

72

בארץ  -ישראל .

( מאוחר יותר פעל

הבנה כזו גילה גם מנהיגם של הטמפלרים ד " ר כריסטוף הופמן ( תחש1ח0 )1א )  ,ראה תגובתו

למאמרו של ק ' נטר  , Jewish Chronicle , 21 Mars 1882 ,שנדפסה בחבצלת י " ב  ( 23 ,כ " ז בניסן תרמ " ב )  ,עמ '
189 - 186

( ' מכתב

,

האניג  ' ,עזרת סופרים '  ,המלרן י " ט ,

ראה מכתבו של הירש ( לעיל  ,הערה

 ; ) 9וכן  ' :תקנות לחברת

' המיססיאן ופליטי רוסיא '  ,חבצלת  ,י " ד
תרמ " ה )  ,עמ ' גז .
24

.

Under Christian Direction ' ,
ראה מאמרו 2 , 10 ( April 1884 ( , :
From
5ס1ת' Jewish ) 2010
 . 158 - 167קק  .ראה גם  :גידני ( לעיל ,
הערה  , ) 1עמ '  . 453השווה  " :גאלדמאן  ' ,ירושלים '  ,הצפירה י '  ( 4 ,כ " ט
בשבט תרמ " ג )  ,עמ '  : 30 - 29א '

23

.

. 84

תרמ " ד  ,עמ '
22

נטר ' ) .

השווה לעמדתו של נ ' סוקולוב לעניין זה באותה העת  ' ,יהי אור '  ,האסיף א '  ,ורשה

 ( 2ב'

22

( כ " א באדר ב ' תרמ " ג )  ,עמ '

בחשון תרמ " ד )  ,עמ '

12 - 9

והערות העורך ן הצבי  ,א

תשואות '  ,י ' אסיא  ' ,סיפורה של מרים הר "  ,בתוך  :הרי ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 159וראה עוד
? 2ע )

 . 11ק , 3 , 1 ,
25

13

( כ " ט בטבת

' אין כשמחת  -מצות  ,כשמכניסים נפש מחודשת תחת כנפי " הדת המתוקנת " ואם מזרע היהודים

באדמות

"

לבונטין בביקורו בארץ בשנת
הערה . ) 13
לעיל  ,ז " ר
התעניין גם
הללו 10שנ (

ניהל משא  -ומתן עם פרידלנדר בעניין זה  .לדברי

ף

תרמ " ג )  ,עמ '

, 1882

:

כפלים

Tidints From :

ומזכיר ועד חלוצי יסוד המעלה ש " א שולמן

בריל הציע פרידלנדר סכום של מאתיים ושמונים אלף פרנק

כדי ליישב שם ' את המאתים איש מבנ " י אשר לכד '  .ראה

. 65

. 339

המשיחים '  ,המצוטטות במאמרו של י " ד פרומקין ,

:

" בריל  ,יסוד

ראה גם  :ד ' בוימגארטען  ' ,אזיען '  ,המגיד  ,כ " ז

22

המעלה  ,ירושלים תשל " ח ( מגנצא

( ר " ח סיוון תרמ " ג  ,עמ '

. ) 181

חשובה לציון

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

1883

יצא פרידלנדר לאנגליה לאסוף כספים לשם קניית קרקע והקמת יישוב לפליטים  .הוא יסד

בלונדון את החברה לעזרה לפליטים יהודים

) ( Jewish Refugees ' Aid Society

ופתח סניף שלה

בירושלים  .באמצעותה גייס כספים לרכישת אדמות הכפר ערטוף ( הרטוב ) ולתמיכה במתיישביו

העתידים .

26

פרידלנדר הצליח להתגבר על כל המכשולים שנערמו על דרכו ; בעזרתם של הקונסול
 ,חברי ועד
האמריקאי סלה מריל )  ( Selah Merrillוהקונסול הבריטי נואל טמפל מור Moore ) ,

הקרן הירושלמית

) Refugees ' Fund

 , ( Russianרכש את אדמות הכפר מידי קונסול ספרד

בירושלים אלכסנדר ספניולי  ,שנודע בכינויו אסכנדר אפנדי  ,אשר החזיק בקרקעות כשש שנים

העות ' מאנית .

לאחר שרכש אותן במסגרת הסדר פרעון חובות לממשלה
באסרו חג הסוכות תרמ " ד

( 24

באוקטובר

) 1883

לארבעים ושש המשפחות שביקשו לייסד מושבה

27

נערך בהרטוב טקס העלייה על הקרקע

חקלאית .

החל בגליון השישי של ' חדשות מציון ' ( דצמבר

הופיע בו מדור קבוע בשם ' הרטוב '

) 1883

)  , ( Artufובו תוארו בהרחבה שלבי כינונו של היישוב וקשיי התאקלמותם של מתיישביו  .הסיקור

הנרחב לווה באהדה רבה ובתקוות להצלחת המבצע  .לקוראים נמסרו פרטים למכביר אודות
ההשקעות הכספיות במבנים  ,בציוד חקלאי ,

בבעלי  -חיים וכיוצא באלה .

28

אולם כעבור חודשים
29

מעטים  ,משנכזבה תוחלת המיסיון להמרה רבתי  ,נתגלעו חילוקי דעות בין קלק

לפרידלנדר .

פרידלנדר הואשם כי הוא אינו פועל כשליח המיסיון  ,אלא מונע מכוחה של הלאומיות היהודית ,
וכי בשל כך הפכה הרטוב למושבת מקלט ליהודים יחפנים  ,בעוד שמטרתו האמיתית של המיסיון

מתנצרים .

בהקמתה של המושבה היתה לעשותה למושבת

30

העובדה שסמואל ברגהיים  ,בנו של מלוויל  ,הכיר היטב את פרידלנדר עוד קודם והחליפו כסגן קונסול ביפו
בינואר

. 1879

על נסיון ההתיישבות באזור ראה

ר ' קרק וצ ' שילוני  ' ,חידוש הישוב בגזר '  ,ספר זאב וילנאי

:

( העורך  :א ' שילר )  ,מבחר מאמרים בידיעת הארץ מוגשים לזאב וילנאי עם הגיעו לגבורות  ,ירושלים
335
26

;

ח ' המבורגר  ,שלשה עולמות  ,ג  ,ירושלים תש " ח  ,עמ ' נ " ז ( מפי אהרן

פרידלנדר שהה בלונדון בחודשים אפריל  -אוגוסט

. 1883

, 1984

עמ '

חיות ) .

לנשיא החברה נתמנה הדוכס מאברדין ( ג ' ון קמפל

גורדון )  ,מתלמידיו של הלורד שפטסברי  .בין החברים היו הארכאולוג קפטן קונדר  ,החוקר ה " ב טריסטרם ועוד
אישים  ,ובשנת

1885

הצטרף מקנסי מהמפסטד  .החברה גייסה סכומי כסף נכבדים לרכישת חמש מאות אקר

שעלו ארבעים וחמישה אלף פרנק  .ראה מכתבו של א ' גולדסמידט
קלויזנר  ,בהתעורר עם  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ ' 6

] 3

בידי החברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב

.

 . Jewish Chronicle , 6-וראה  :י '

1883 :

החברה פעלה עד אמצע שנות התשעים והיא נשלטה בעקיפין

היהודים .

ראה בפירוט

81 :

' The Experiment

Pileggi ,

 .ל1

 . 42 - 55קק Artouf , Mishkan , 12 ( January 1990 ( ,
27
28

אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 5מבוא לתעודה  , 78עמ ' . 202
' The colonyt Tidingsfrom! zion
.
ראה למשל רשימותיו של קלק  ! . , :ל!  ,קט1ן )~ 2 , 5 ( November 1883 ( . ' /

"

( 2 , 6 ( December 1883
29

על  -פי ' חדשות מציון ' הטביל קלק שלושה ילדים בהרטוב  .ראה

 . 173ק  . 1884 ( ,גידני מדווח כי בדצמבר
 , ) 1עמ '

. 454

ילדים  ,ראה
30

:

 1883נטבלו

( May :

~ 2 , 11

zion

.

.

!

"
לעיל  ,הערה

Tidings

שישה ומאוחר יותר עוד שבעה  ,ראה  :גידני

(

] ,ם0

'4

מן הנתונים של כנסיית המשיח )  ( Christ Churchעולה כי נטבלו תשעה מבוגרים ואחד  -עשר

פילגי ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ '

. 50

Tidings From ziont 2 , 7 ( January
Jaffa and
[ 884 (Jerusalem
 . 155 ; ' Theק ,
' , The
על גישתו ' הלאומית ' של פרידלנדר ראה Jewish :
תו Refugees from Russia ,
FFophetic News and Israel's Watchman

"

 . 115 - 120קק  ] ? 1883 ( ,שמת נ )  .ראה גם

:

גינת ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 75הערה

.9

השווה לעמדתו של פרנץ

.

דליטש המצוטטת במאמרו של פרידלנדר Tidings From zion 2 , 8 : ' Friendly Voices from Germany ' :
 . 126ק [ 884 ( ,

. ( February

על גישה דומה של מיסיונרים בלבוב המפרידה בין הלאום לאמונה ראה  :י " ל לנדא ,

זכרונות ( בכתב  -יד )  ,ה ' באייר תר " ן  ,עמ '  , 11בסל " א כי " א

( . 40498 ) 19

oa

יוסף לגג
קלק צדק בהערכתו

בשנים  1890 - 1883נטבלו בירושלים כשבעים יהודים ורק אחד  -עשר

;

בהרטוב  .למעשה על  -פי הרישום המפורט בספר ההטבלות המצוי בכנסיית המשיח בירושלים
נטבלו בהרטוב בשנים
ממתיישבי

הרטוב.

1886 - 1883

רק בני משפחה אחת  .פרידלנדר לא הטביל ככל הנראה איש

ן3

קלק הפסיק את התמיכה הכספית בהרטוב והודיע כי לחברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב
היהודים אין עוד קשר למקום  ,וכי כל ענייני המושבה מסורים מעתה ואילך לאחריותם הישירה של
פרידלנדר ושל החברה שיסד

בלונדון .

32

האכזבה מן המושבה גרמה לקרע בין השניים  .פרידלנדר הואשם בניהול כושל ונחשד באי-
סדרים כספיים  .הוא נאלץ להתפטר מתפקידיו ולעזוב את הארץ עם בני משפחתו  ,ולא שב אליה

עוד .

33

ועד החברה הלונדונית לקידום הנצרות הודיע במקביל על הפסקת הופעתו של העיתון ' חדשות
מציון '  ,וביולי

1885

ראה אור גליונו האחרון  .בכך נסתם הגולל על יזמתו של פרידלנדר ,

איבדה את משענה הכלכלי החשוב ביותר ואת אפוטרופסה

מושבת ה ' מתנצרים ' הרטוב נידלדלה מיהודיה

כולם .

בלבד  ,ועד שנת תר " ן עזבוה

;

34

הנלהב .

בסוף תרמ " ה היו בה עשרים ושמונה יהודים

35

פרידלנדר כיוון את עיתונו לאוהדי המיסיון בלבד  ,ובעזרתם  ,כך קיווה  ,יוכל לממן את
לכאורה גליונות ' הטידינז
31

כספר

[ !]

והרטוב

היו נסתרים מעין כל איש יהוד " .

רישום מפורט יחסית של הנטבלים משנת

1839

36

שגיונו .

אולם בפועל  ,למרות ההצהרות

ואילך  .אני מודה למר ק ' קרומבי  ,שבאדיבותו ניתנה לי

האפשרות לבחון הרשימות הללו  ,שבהן נתונים חשובים ביותר  .הכוונה למשפחת ראובן ואנה צ ' רטקוב

וילדיהם .
32

1

 .ק 2 , 7 ( January 1884 ( ,

 ,חNotice ' , Tidings From 210

 . ' Specialעל  -פי חשבונו של פ ' גרייבסקי הושקעו

בהרטוב מאה אלף פרנק לרכישת אדמות ומאה חמישים וחמישה אלף לציוד  ,לבינוי ולכלכלה  .פ ' גרייבסקי ,
' מלחמת היהודים במיסיון משנת תקפ " ד -
תרצ " ה [ אין מספור
33

1824

לספירתם עד היום הזה '  ,מגנזי ירושלים  ,ירושלים ת " ו ניסן

עמודים ] .

The London Society' for Promoting Christianity

ןד  .ע

,

0

The Jewish Intelligence and Monthly Records

 . Am ~ ngst the Jews , 1 ,כבר כאוגוסט

1815 ,

המושבה  .ראה

14 :

 .ק 1884 ( ,

"

210 , 3 , 1 ( August

1884

ניהל המומר מוררן הול

( 811א )

מיפו את

 ~ Tidingsפרידלנדר הגיע גם לאמריקה ושם הוציא

לאור  ,ביחד עם המומר חיים ידידיה המצליח )  , ( Llckyכתב  -עת מיסיונרי בשם ' עדות לישראל  :מכ " ע עברי ,

מעיד על התורה והתעודה ועל כל סגולות האומה '  ,ניו יורק  . 1889 - 1888באנגלית  :ג

.

Jewish Interests, Political, social Literary and Religious, Brooklyn

 . 1888ראה  :מ ' וואקסר  ' ,לתולדות ההסתה בישראל '  ,הדואר  ,יז ,
( ג ' באדר תרצ " ח )  ,עמ '

12

0

,

'' The Peculiar

:

Weekly Journal Devoted

( כ " ו בשבט תרצ " ח )  ,עמ ' 187

; 188 -

שם ,

13

. 205 - 204

 .ק  1885 ( ,ע17 151טנ ) 3 , 12

34

189

35

ראה  ' :מקרב הארץ '  ,הצבי  ,א

45

Friedl
lleanIder,
(
 ,א' Retrospect ' , Tidings From 210

11 .

( כ " ט באלול תרמ " ה )  ,עמ ' קצ  .לעומת זאת גרס י ' קלוענר כי באוקטובר 1885

לא נותרו במקום משפחות ששמרו על יהדותן  .ראה  :קלויזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ ' . 321

(  Refugees Aid Society: Occasional Paper , 1 ( November 1885אצ1שש, 7

ראה גרסתו של קלק

תט1ז 15111011%

,

ף.

ברשימת

:

ן

נמנו בשמותיהם עשרים ושמונה יהודים ( לא ידוע לנו על גליונות נוספים של כתב  -עת זה )  .אין לדעת אם עזבו
היהודים את הרטוב מרצונם  ,או שמא גורשו ממנה לאחר ש ' נתפסו ' מתפללים ' מעריב עם הקפיטול תהילים
ע

בניגון המעציב והידוע על עירה קטנה בליטא '  ,ראה לעניין זה  :י " ל אפל ( שימש מזכירו של י " ל גולדברג בחוותו
בהרטוב)  ' ,נוספות '  ,אצ " מ ,
ושמונה
העשריםבהרטוב .
ברשימתמבוגרים
לפחות שלושה
אינו מופיע
הטביל קלק
בנימין כהן ,
בשנת 1894
של כיהמעיד ,
עולה
שמו
הנטבלים
46 / 31נ ( .
שפרסם קלק )  .מן הרישום בספר

) /

"

על נסיונות רכישת אדמות הרטוב ראה

בגיאוגרפיה ,
36

3

(  , ) 1977עמ ' 123

; 130 -

:

"

בן  -ארצי  ' ,הרטוב  -מושבה נשכחת בהרי יהודה '  ,אופקים

הנ " ל  ' ,הפרק הנוצרי בקורות הרטוב '  ,נופים ,

לדברי בן  -יהודה נתקבלו במערכת שני קונטרסים המופיעים אחת לחודש  .ראה
 ( 34י " ג בתמוז תרמ " ה )  ,עמ ' קמח

;

וכן  :אב " י  ' ,שקר אין לו רגלים '  ,שם  ,ה

10 - 9

( , ) 1978

עמ ' . 144 - 140

:

' אחרי כלות הסדור '  ,הצבי  ,א ,

25

צז .

( כ " ז בתמוז

תרמ " ט )  ,עמ '

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

והכוונות  ,מצאו גליונות ' חדשות מציון '  -ובלשונו של פרומקין ה ' מספחות החודשיות של
המס יתים ' -

את דרכם אל מערכות העיתונים הירושלמיים .

37

לצורכיהם השונים  ,שכן ' יש בהם דברים הראויים להודיע

העורכים ה יהודים עשו בה ם שימוש

בקהל ' .

38

השמועות על סגירתו של

הירחון עשו להן כנפיים ונתקבלו בקורת רוח במערכות העיתונים העבריים בירושלים ובחוץ

לארץ .

39

' חדשות מציון ' היה למעשה מפעלו של אדם אחד  :פרידלנדר  .הוא כתב את רוב החומר
בעיתון  ,קבע את תכניו וערך אותו

כהבנתו .

שנדפס

40

' חדשות מציון ' הוא מקור ייחודי רב ערך להכרת מעשי המיסיון בירושלים ולהבנת
ולבטיו בשנים . 1885 - 1882

מגמותיו

את המקום המרכזי תפסה בו פרשת ההתיישבות בהרטוב  ,אולם מעיון

בגליונותיו ניתן להיווכח כי כוונותיו של המיסיון לא הצטמצמו בה בלבד  .פרידלנדר וחבריו

המומרים בן  -ציון פרידמן  ,ליאו אוצ ' רט ואחרים ניסו להעביר ל ' חסותם ' את יהודי הגליל ואת
החלוצים במושבות  .י4
תוצאות הפעילות המיסיונרית היו כאמור דלות ביותר  ,וגם פרשת הרטוב היתה אפיזודה חולפת

בלבד .
ראבינער מאזעס ועדתו
בין עולי שנת תרמ " ב היה גם משה ירושבסקי  ,שנודע בכינויו ' ראבינער מאזעס '  .איש זה  ,שעברו
המפוקפק היה לוט בערפל  ,הסתפח אל קבוצת הפליטים הדחויה והיה למנהיגה ולדוברה

העיקרי .
37

42

' תשובות באנשי און '  ,חבצלתן י " ג

32

( כ " ח באב תרמ " ג  ,עמ '

. ) 151 - 149

פרומקין  ,שידע אנגלית  ,נהג לצטט

מתוך ' חדשות מציון '  ,ולעתים הדפיס ממנו בלשון המקור  .ראה למשל  ' :חזות קשה '  ,שם  ,י " ג
תרמ " ג )  ,עמ '
38

24

( כ " ד בסיוון

. 187

גם ' הצבי ' עשה שימוש ב ' חדשות מציון '  .הדברים תורגמו מאנגלית על  -ידי מ ' אדלמן ( מיוחס )  .ראה למשל

:

 ,שם ,

' המסיתים '  ,הצבי  ,א  ( 35כ ' בתמוז תרמ " ה )  ,עמ ' קנא ; שם  ( 36 ,כ " ז בתמוז תרמ " ה )  ,עמ ' קנה ; ' מקרב הארץ '
 ( 43י " ח באלול תרמ " ה )  ,עמ ' קפא  -קפב  .במרכזו של הפולמוס בין בן  -יהודה לנ " ה אימבר בעניין ההסתייעות

בכספי המיסיון עמד מאמר של פרידלנדר ' The Adversary Walketh , Seeking whom He eay Devour ' ,
ראה  . 168 - 170 :קק  From ziont 2 , 11 ( May 1884 ( ,ו ?חן  . 71ראה  :אב " י  ' ,שקר אין לו רגלים '  ,הצבי ( לעיל ,

"

הערה  , ) 36עמ ' צז  .וראה על כך
39

ראה  ' :מקרב הארץ '  ,הצבי  ,א  ( 45כ " ט באלול תרמ " ה )  ,עמ ' קצ  .ש ' רפאלאב " ן דיווח כי
חדשות מציון אשר הוציאו המסיתים לאור  -או לחושך  -חדל מצאת '  .ראה  ' :מעת לעת '  ,האסיף ג  ,ורשה

' המ " ע [ המכתב עתי ]

תרמ " ו  ,עמ '
40

:

רוגל ( לעיל  ,הערה

, ) 17

פרק

ט.

. 66

בגליונות הראשונים השתתף קלק באופן פעיל  ,אולם לאחר גליון

סוף התקופה  ,בכרך ג גליון

15 , 6

בחתימת המומר ב " צ פרידמן ( , 3

בינואר
9

 , 1885שבופרסם

[ אפריל

, ] 1885

עמ '

4

בכרך ב

( ) 1884

חדל לכתוב בו  ,ורק לקראת

רשימות אחדות  .פרט לו ולרשימה אחת ( בלא

, ) 128 - 127

כותרת )

לא השתתפו בעיתון כותבים נוספים ( בן  -ציון

פרידמן  ,יליד צפת  ,הוסמך לכמורה בירושלים וניהל את המיסיון בגליל משנת

. ) 1887

אולם נזכרו בו שמותיהם

של מומרים נוספים כגון  :אברהם ליאו אוצ ' רט )  , ( Oczeretראש המיסיון בצפת (  . ) 1886 - 1885ראה ' Report of :
 . Mr . ] . Oczeret , Tidingsכן נזכר גם המומר ג " א הנאואר
210 , 2 , 7 ( Jan
 . 109 - 111קק 1884 ( ,

"

)  , ( Hanauerאשר נשלח מטעם החברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים לנהל את הרטוב  .ראה

,

:

 . 188 - 189קק 0 1884 ( ,מטנ ) ' Artouf 16 1 , 2 , 12
41

הרי ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' , 99

כיסוי) .

ניסיון נוסף לייסד מושבה ליהודים בחסות נוצרית ליד יריחו (  , ) 1899לא הגיע למימוש  .ד ' פילגי ( לעיל ,

הערה  , ) 26עמ '
42

. 105 - 100

במיוחד עסקו בכל אלה הכומר גרין והמיסיונר גוטמן ורעייתו ( שמות

. 52

ידוע כי נולד כניקולייב  ,עסק בזיוף ובמרמה  ,ונדד בין מדינות שונות  .הפרטים הללו נודעו ממכתבו של י " מ פינס

71

יוסף לנג

בבואו לירושלים פעל במרץ רב להקמת שכונה חדשה בתוכה  ,ואף שם נתן לה  ' ,ארץ הצבי '  ,וכן
שאף להרחיב את העיר ולבנות בה שכונות חדשות  .למימוש חזון בניית העיר הדפיס ירושבסקי
שטרי מניות ( ' אקציעס ' )  ,כפי שעשו חברות אחרות ליישוב

ארץ  -ישראל .

את המניות  ,בשווי

שבעה  -עשר פרנק כל אחת  ,הפקן בין יהודים ברוסיה  .הוא ביקש את תמיכתם של הרב שמואל

סלנט ופרנסי העיר  ,אולם הללו דחוהו  .במכתביו אל יהודי רוסיה  ,פירט ירושבסקי את תכניותיו
וביקש לשלוח את תמורת האקציעס אל הרב סלנט ,

ירושלמים נוספים ,

45

43

אל יחיאל מיכל פינס 44ואל נכבדים

תוך התעלמות מיחסם השלילי אליו ואל יוזמותיו  .משנודעו מהלכיו לסלנט

ולפינם  ,והתברר להם כי שמותיהם נשתרבבו לענייניו של ירושבסקי  ,מיהרו השניים להתנער ממנו
בפומבי והזהירו את הציבור

מלניו .

46

הפרסום הרב שניתן להסתייגותם של ראשי הציבור הירושלמי ממעללי ירושבסקי ערער את

הבסיס הכלכלי של חזונו וחיסל את סיכוייו  .הוא החליט לכן להיפרע מדורשי רעתו  .ירושבסקי
ניצל את מצוקתם של הפליטים ואת ייאושם הגובר בשל התנכרותם של ראשי הציבור הירושלמי
לצורכיהם  ,במיוחד לאחר האיסורים והגזרות שהוצאו נגדם בחשוון

תרמ " ג .

47

כדי להוציא את דיבתם של נכבדי ירושלים רעה ולפגוע במעמדם הציבורי בעיני נדיבי היהודים
בגולה  -פגיעה שנודעה לה חשיבות מיוחדת בהיותם כתובת מרכזית לקבלת תרומות ולחלוקתן

 התחבר ירושבסקי אל המיסיון האנגלי בירושלים  ,והוציא לאור בתמיכתו שבועון דו  -לשוני( עברית

ויידיש )

בשם ' מכתב

גלוי ' .

48

על מטרותיו של העיתון החדש דיווח כצפוי הירחון המיסיונרי ' חדשות מציון '  .לדברי עורכו
אל אחד הרבנים

[ כנראה

ק " ן תרמ " ג ]  ,אצ " מ  . 14109 / 15המכתב נדפס במאמרו של א " ר מלאכי  ' ,רי " מ פינס

במערכות המלחמה במיסיון '  ,ג ' ירדני וש ' דרך
; 335 - 322

( עורכים ) ,

פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל אביב תשל " א  ,עמ '

. 568 - 566

וכן אצל לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

ידוע עוד כי בתרמ " ו פרסם ספר שירים  ' ,תבל

במשפט '  ,בחתימת רמבש " י  ,והוא שמו  :ר ' משה בן שלמה ירושבסקי  .בסוף הספרון שטר חוב

!

ראה  :מלאכי ,

פרקים ( לעיל )  ,עמ '  . 335אפשר ששמו האמיתי היה משה ליב  ,והוא שהיה קשור גם בפרשת המרה שגרמה
לעלילת דם נגד יהודים בווינה  .ראה
השערתנו מחייבת בדיקה יסודית  .קיים
ממוהילוף  .ראה  :מקרב הארץ '  ,הצבי  ,א
:

' יום הדין ' ( בלא חתימה )  ,הצבי  ,ט '  ( 3כ " א בתשרי תרנ " ד )  ,עמ '

.6

דמיון רב ביותר בין מעללי ירושבסקי לאלה של המומר ניסן רפפורט

43

סלנט

( ) 1909 - 1816

 ( 11ט " ז בטבת תרמ " ה )  ,עמ ' מט  .וראה  :גרייבסקי ( לעיל  ,הערה . ) 32
היה מנהיגה של העדה הפרושית בירושלים  .הוא יסד מוסדות חינוך וצדקה  ,ושימש נאמן

לכספי אגודות שונות ליישוב ארץ  -ישראל  .ראה

בתמוז תרמ " ב )  ,עמ '
44

:

י " ד פרומקין  ' ,שמעוני אחי ועמי ! '  ,חבצלת  ,יב

32 / 33

( ו'

. 256

פינס (  , ) 1913 - 1843סופר הוגה דעות ועסקן מרכזי ב ' יישוב הישן ' ובייישוב החדש ' בשנות השמונים

והתשעים .

בתקופה הנדונה שימש בא כוחה של קרן מזכרת השר משה מונטיפיורי .
45

46

הכוונה לעסקן ולסוחר בן  -ציון ליאון

רי " מ

( ) 1883 - 1848

ולבנקאי אהרן חיים ולירו

( תר " ה  -תרפ " ג) .

פינס  ' ,אל ידידי המו " ל ( ער " ה תרמ " ג ) '  ,המלדן  ,יט  ( 37כ " ז בתשרי תרמ " ג )  ,עמ '  ; 747את ההכחשה בשמו

של סלנט פרסם י ' גולדמן במדור ' ירושלים ( בשנים עשר לחודש מרחשון ) '  ,הצפירה  ,י '  ( 42ג ' בכסלו תרמ " ג ) ,
עמ '
47

. 333 - 332

ראה גם

:

ד ' בוימגארטען  ' ,ארץ  -ישראל '  ,המגיד  ,בז

47

( ב " ה בכסלו תרמ " ג )  ,עמ '

. 382

על  -פי גרייבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 32האיום בחרם הוכרז בראש חודש חשוון תרמ " ג  .וראה  ' :הודעה רבה והחלטה
גמורה '  ,לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  , 567הערה  , 8ושם נקבע המועד ליום כ " ג

בחשוון .

השווה

:

ד'

בוימגארטען  ' ,אזיען '  ,המגיד כו  ( 42 ,י " ס בחשוון תרמ " ג )  ,עמ '  . 342פינס סיפר כי נכח בבית סלנט בשעת הכרזת

האיסור  ,אולם דעתו לא היתה נוחה ממנו  .נאסר על צירופם למניין  ,אסרו ללמד את ילדיהם ועוד  .ראה  :פינס

72

( לעיל  ,הערה . )46
48

לא הוברר לנו אם ירושבסקי המיר את דתו לשם הוצאת העיתון או שהיה מומר עוד קודם לכן  .בוימגרטן  ,סופר

העיתון ' המגיד ' בירושלים  ,דיווח בק " ן
בתמוז

תרמ " ג  ,עמ ' . ) 245

1883

כי רבינר מוזם הודח מן

המיסיון .

' אזיען '  ,המגיד  ,כ " ז  ( 30כ " ז

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

פרידלנדר נועד השבועון החדש לתת ביטוי לייאושם של הפליטים
ברוסיה וברומניה על מר

גורלם .

49

הגליון הראשון ראה אור בירושלים בחודש דצמבר
לשני טורים

:

היהודים ולהודיע לאחיהם

. 1882

הימני עברי והשמאלי תרגומו ליידיש  ,ושניהם

מארבעת עמודיו מחולק

כל אחד
נדפסו באותיות כתב רש " י 59 .

נדפס שמו בגרמנית

מעל הטור העברי נדפס שם העיתון ' מכתב גלוי '  ,ומעל הטור היירי
 unמם Dffentlicher Brief

( מכתב גלוי לאחינו בני ישראל) ובאנגלית

:

:

~ eren Br~ dern Israel

Lerter

משק() .

51

מאזעס '  ,כמאמר אחד

הגליון הראשון נכתב כולו בידי העורך ירושבסקי  ,המתכנה ' ראבינער
מכל אשר תחת המסוה קודש
ארוך  .בהציגו את תכלית העיתון כתב כי מטרתו ' להתודע ולהגלות
העמיגראנטין [ המהגרים ] ומעמד
מנהיגי ירושלים אשר המה מחריבי ירושלים ולהודיע את מעמד
משעה שנחתו על חופה של
ישוב ארץ ישראל '  .ירושבסקי גולל את מסע ייסוריהם של הפליטים
הערים אשר הונו את הקבוצה ,
יפו ועד בואם לירושלים  .הוא בא חשבון נוקב עם האישים  ,בשתי
להפצרותיו  ,ובבית הרב
התעללו באנשיה והשפילו את כבודם  52 .לדבריו נענה אמנם הרב סלנט
שהרב לא היה מוכן לסייע
נערכו שישה מכתבי בקשת עזרה שנשלחו על  -ידו לנדיבי ישראל  ,אלא
אחת  -לסייע לפליטים
לפליטים להשתקע בארץ  ,ואת כספי התרומות היה מוכן להעמיד למטרה
לשוב לארצות

מוצאם .

53

ירושבסקי הדגיש פעמים רבות בעיתונו כי אלמלא נחלץ המיסיון

בראשותו של פרידלנדר

ואת כבודינו ' 54 .
לעזרת הפליטים  ,היה גורלם מר ממוות  ,והוא ' אשר ישמור את נפשינו
הפליטים בירושלים  ,ובה
בין שאר ענייני הגליון הראשון דיווח העורך על אספה רבתי שקיימו
וראבינער '  55 .באספה אף
הוחלט על בחירת ' שלושה אנשים משגיחים מנהיגים ובית תפילה
לפנות אל נדבנים יהודים
נתקבלה החלטה להתמיד בדרישה לייסד מושבה חקלאית ולהוסיף

שיסייעו למימוש מטרה

זו .

המניות חודשים

העורך פנה אל מקבלי עיתונו  ,שהיו מן הסתם גם אלה שקיבלו את שטרי
את כספם  .מעתה  ,דרש
ספורים קודם לכן  ,ותבע מהם לדווח לו כמה שילמו ולאלו כתובות שלחו
ואת דמי החתימה על העיתון
ירושבסקי  ,עליהם לשלוח את הכספים למען ' מוסדות הקאלאניעס '

 .ק 1882 ( ,

 , 1 , 6 ( Decemberמ' Report ' , TYdings From 210

49

98

50

מידות העיתון 21 % 26 5 :

.

ס " מ  .בכותרת נרשם  ' :מפה עיה " ק ( עיר הקודשן

עת לחוננה לפ " ק ( לפרט קטן ] -
51
52

ירושלים ת " ו 1תיבנה ותיכונןן שנת כי

תרמ " ג' .

שנים  -עשר

מנוי חצי שנתי ברוסיה נדרש לשלם שישה רובל כסף  ,ובשאר הארצות -
בחיים יהושע גולדברג ( 917 - 1839נ ) ,
ביקורת חריפה הטיח ירושבסקי בחיים בקר מיפו  .בקר הוא כינוי שדבק
עולים לנמל יפו  .מתרמ " ג
בעל אכסניה ביפו שניצל את קשריו הטובים עם הפקידים העות ' מאנים וסייע בהכנסת  ; 37 ,א ' סמסונוב  ,זכרון
שימש סוכן פקידות הבארון רוטשילד בעיר  .ראה למשל  :בריל ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '
יעקב

53

:

פרשת דברי ימיה תרמ " ב  -תש " ב  ,זכרון יעקב תש " ד  ,עמ '

ראה

:

קלויזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ '

. 308

דיווחי העיתון הרוסי

קלותנר הסתמך בתיאוריו על

גדול יותר  .גם ק ' נטר זכה י
' ראזסווייט ' .
לשבחי
המיסיון שילם לכל מי שיצא לעבוד סכום ידוע  ,ולשבת העניק סכום כסף
להקים עליו בית  -חרושת
העורך על שהעמיד לרשות אחד מן הפליטים  ,שנשא חן בעיניו  ,שטח אדמה ביפו
לספירט  .נטר נפטר בראשית אוקטובר

55

. 54

34

באב תרמ " ב אין ירושבסקי מזכיר

את הכרוז לעזרה שניסחו הרב מלאנט והחכם באשי רפאל מאיר פניז ' ל בכ " ד

בעיתונו .
54

פרנק .

העורך אינו נוקב בשמותיהם  ,וראה

1882

להלן .

ותכניות רבות שלו

נגנזו .

ראשונה

שנה
שער הגולוון השני של

,

.

4

2

א

ס

4

השבועון הדו  -לשוני

ין* ושלכן

מפה עיה "ק

ן

.

יאחנ

0

שני

ז אדר

"

והבכוו :רווע לד ' א והינו

,

יי

.

כי עה לחננה יפ

ח " ו שנה

,

שן

ן

, 5543 . .

"י

)

1

:m

16

ושנבלוש לנו ולדבינו עד

"ק

ו
י

:

l

Jciusai
וכו '

עולם

( ךנר ' ס כ " ט )
היוצא לאור מפליטר

פעמיים בכל
ולשאר

"

ישראל

ביר)

)

האעמינראנטין הנרדפים

)

י.

חודש  ,כפי מקהו לארץ רוסיאה ששה ר "כ לשנה

רצות שניס עשר פראבק ; וכל זהויות

לעודם וקיים * ישלח עבור ש ליש שנה

לשמוע קול הנולים

מקודם

על אדרעססע

זהנרשם למטה -

תוכן הענינים

'

גורל הבגסה

אורני עזבו וארז והורתי שמרו

כבהד לותרב

,

; צו ; צדיקים

1

י

אורחת מירושוהמ ( הלואי

רמקום שיש חילול השם אין הווקיי
וככיר -רה

נעיב  -ה י

כריה רמו :כריו :י

מרדערו :שרברת י מזמור להאעמיבראנטין י שמוה העומדים בעבודה

נודי הכנסרו אורהים מירושלם
74

 1 " 5כי '  ,ס ' 1 ,ה נ קרין  ,ען נלוח
 ,ס עק כקרנוה נ  .וו
לעניכס עד ' ס נ ! נ
כלי עכידיז ס דז ? ק כ ' ד ' נו  ,נרוח קור וכלנ gf
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כוכנ '

וכ13ק ,

דקל

ר,

ככי! .

ככיס על

עצר

קק  ,לו

ג: ,

ינוקו

עול
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ע  -ת כני

_

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

החדש  -אל מערכת העיתון אשר בבניין הקונסוליה

בירושלים .

האמריקאית

) (Amerikanisches Consulat

ארבעים ואחד שמות של תומכי

בעמודו האחרון של העיתון נדפסה רשימה ובה

56

ירושבסקי מבין הפליטים

בירושלים .

י

57

;

מועד הופעתו המדויק של הגליון ,

פרטים רבים הנוגעים ל ' מכתב גלו " נותרו עדיין עלומים
 58עד כה נודע על קיומו של הגליון ועל תוכנו
היכן נדפס ובכמה עותקים  ,למי נשלח העיתון ועוד .
המגיד ' דוד גורדון  ,אשר קיבל לדבריו עותק
מכלי שני ושלישי ובעיקר ממאמרו של עורך העיתון '
העבריים באירופה 59 .
ממנו  ,וכן מדיווחי הסופרים הירושלמים של העיתונים
ארבעה חודשים וקדמו לו מספר
גליונו השני  ,וכנראה האחרון  ,של העתון  ,ראה אור כעבור
:

אירועים אשר השפיעו על מועד הופעתו ועל תכניו .

סגירת העיתון

' חבצלת '

;

בירושלים עם בואו של הציר

בחודש נובמבר  1882התחוללה תקרית דיפלומטית חמורה
 60מן הדיווחים שנתפרסמו בעיתוני הזמן עולה כי
האמריקאי בקושטא לואיס ואלאם לביקור בעיר .
והתנהגותו של יוסף קריגר אפנדי ,
קבלת הפנים שנערכה לכבוד הציר ופמלייתו היתה חפוזה ,
התורכי רעוף פאשא  ,שנשלח לקדם
מזכיר האדמיניסטרציה הירושלמית ומתורגמנו של המושל
הטקס המקובלים  .נ6
את פניו של הציר  ,נתפרשה כזלזול וכהפרה בוטה של כללי
מתפקידו  ,ודרישתו נתמלאה
ואלאס תבע מן הפאשא להעמיד את קריגר לדין ולהעבירו

במלואה .

62

התלהב להעניק את אזרחות ארצו
56

ליהודים .

לא ברור אם ירושבסקי קיבל נתינות אמריקאית  .הקונסול מריל לא
 ,היתה בסידור זה .
סביר להניח שידו של פרידלנדר  ,לשעבר סגן הקונסול האמריקאי
ביפו וראה  :מלאכי ( לעיל  ,הערה
המוצא .
הרשימה סודרה לפי שמות הגברים  ,כלומר בתי  -האב  ,ומקומות
מהגולים ' ( ההדגשה שלי) .
 . 324מלאכי העתיק שם  ' :על החתום בא הרב מוזם ועוד מ " ד אנשים
 ,עמ '  . 325אולם צילום הגליון הראשון נמצא
מלאכי קבע כי ' העתון לא נמצא כיום והוא גם לא ידוע '  .ראה  :שם
 , ) 42עמ '

57

58

בבית  -הספרים הלאומי בירושלים  ,וסימנו
59

ד ' גורדון  ' ,לישוב ארץ ישראל '  ,המגיד  ,בו " ( 49 ,
שם ,

60

42 /4 1745 :

7

( ז ' באדר א ' תרמ " ג )  ,עמ '

. 1) 2

ן

בטבת תרמ " ג) ,

. 53

כיהן כמושל ניו מכסיקו  ,ואחר כך נתמנה
ואלאס )  , ) 1905 - 1825 , Wallaceאיש צבא ודיפלומט אמריקאי.
במשרד החוץ העות ' מאני להתיר
השתדל
לשגהיר ארצו בקושטא (  . ) 1885 - 1881לבקשת לורנס אוליפנט
נ ) 2 . Adler
A . M. Margalith , With
]7

ג

שבות יהודים בשטחה של ארץ  -ישראל  .ראה

:

"

Right: American
Diplomatic Action Jffecting
~
irmness !Jews
the

 , Washingtonנ- 194
New York 1946
 ! ! -Palestine 1840ם0ה
Relations,
 . 43 - 46 ; F. E .קק DC,
 . 48 - 53ק1949 , 9
ח( Frelinghuysen

; ג  . Manuel , The Jlealities ofוראה

"

מכתבו של ואלאס אל שר החקן האמריקאי פרדריק ת ' פריילינגיוזן

; 395 - 394

דוד באומגארטין  ' ,אזיען '  ,שם  ,כ " ז

11 ( 3

בינואר

מיום

11

ביולי

, 1882

חור '  ' ,נסיך הודו ' ועוד )  .על ביקורו

)

בתוך  :לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  . 394 - 393ואלאס התפרסם גם כסופר ( ' בן
המגיד  ,ב " ו
בארץ דווח מהרחבה בעיתוני הזמן  .ראה למשל  ' :חדשות בישראל ' ,
. 15 - 14
61

י

עמ '  ; 403הצעיר יוסף ריבלין  ' ,לבעל המגיד ' ,

13 ( 48

בדצמבר

 , ) 1882עמ '

 , ) 1883עמ '

 ,ועלה ארצה בראשית שנות השישים לאחר

על  -ידי כי " ח  .שנים רכות נשא

קריגר (  ) 1904 - ) ? ( 1830נולד בקושיצה )  , ( Kaschauצ ' כוסלובקיה
ששהה תקופה ידועה בפריס  .יסד בשנת  1868בית  -ספר בירושלים שנתמך
בפלשתינה כמזכיר וכמתורגמן  .לאחר

בתפקידים שונים בקונסוליות הזרות ובאדמיניסטרציה העות ' מאנית

וברודוס  .למרות מעמדו הרם  ,המידע

הדחתו שימש בתפקידים בכירים בממשל העות ' מאני בתורכיה  ,בסלוניקי

עליו מצומצם
62

מאוד .

מן הפרסומכם השונים קשה לרדת אל חקרה של האמת  .לפי
ביפו  ,ונסע להכין את קבלת הפנים בירושלים  .ראה  :המגיד ,

,

;

אחד הדיווחים קיבל קריגר את פני הקונסול כבר
לעיל  ,הערה
( 48

. ) 60

הסוגיה סוכמה לאחרונה

_,
ק) ע

יוסף לע
בתגובה על הדחת קריגר מתפקידו הרם פרסם ישראל דוב פרומקין  ,עורך העיתון
מאמר נזעם וגינה בו את
התנהגותו של ואלאם המאמר  ' ,רעפובליקאני ודעספאט '  63 ,עורר סערת

' חבצלת ' ,

.

רוחות בעיר  ,והמיסיונרים  ,יריביו של פרומקין  ,הסיתו שנית את הציר האמריקאי להגן על
כבודו
הנרמס ולהיפרע גם
מפרומקין  .הפאשא הירושלמי נאלץ להיכנע בשנית לתכתיביו של ואלאס

והעמיד את פרומקין למשפט  .פרומקין נמצא חייב בדין ; נגזרו עליו ארבעים וחמישה
ועיתונו נסגר  ,ומסיבות
שונות נתעכב חידוש הוצאתו לאור 64 .

ימי מאסר ,

ירושלים .

האיסורים

בחודשי האלם הללו החריפו כזכור היחסים בין הפליטים לבין רבני

שהוטלו על הפליטים בחודש חשוון תרמ " ג  ,ואשר עמדו כביכול בתוקפם  ,לא השפיעו
הפליטים
התקרבו אל המיסיונרים
יותר ויותר  ,השתתפו בתפילות  ,בטקסים ובדרשות  ,והיו שמסרו את
;

ילדיהם לטיפול המיסיון  65 .בעקבות זאת פרסמו הרבנים והדיינים ' אזהרה חמורה
' כנגד אלה
שיבואו במגעים קרובים עם
המיסיונרים ואיימו עליהם בהרחקה מן העדה היהודית  ,באי  -צירופם
לתפילות ובאיסור על לימודי ילדיהם במוסדות הקהילה  66 .גם ראשי העדה המערבית בעיר
הכריזו
כי יוחרמו הנהנים מטובו של
המיסיון  67 .אולם למרות האיומים הוסיפו הפליטים לעמוד במריים ;
הם סירבו לשוב לארצות מוצאם  ,תבעו עזרה לכינונה של מושבה חקלאית עבורם ,
ובלית ברירה
המשיכו ליהנות
מתמיכות המיסיון .
באותם חודשים נותרה ירושלים בלא עיתון שיירתם למאבק במיסיון  ,כפי שעשה זאת
עיתונו
של פרומקין עד לסגירתו 68 .
את המשימה הזאת נטלו על עצמם העיתונאים מרדכי מיוחס ( אדלמן )

ואליעזר

בן  -יהודה .

במחקרו של ברטור ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '

. 114 - 112

רבות וזכה עליהן לשבחים רבים  .ראה  :חבצלת ,
 , ) 1881עמ '  , 139ושם על העיטור שקיבל מהנסיך
טמנו לו פח במתכוון  .קריגר נודע
כמי שלחם
היסטוריה ,
ב  ,ירושלים תרפ " ג  ,עמ '  . 110וראה

אולם יש להבהיר כי קריגר התנסה בעבר בקבלות פניו

 ( 20תמוז תרל " א ) ; ' חדשות בישראל '  ,המגיד ב
" ה  4 ( 17 ,במא
הפרסי על היותר מלווה
נאמן ומוכשר  .משום כך סביר להניח כ
במיסיון  .ראה למשל מכתבו אל כי " ח  :נ ' לון  ,חמישים שנוו
עוד  :מבחר כתבי י " ר פרומקין  ,מהדורת ג ' קרסל  ,ירושלינ

תשי " ד  ,עמ ' צד  .לכן גם לא הועילה הפטיציה שהגישו יהודי ירושלים לקונסול שיחזור בו  .ראה  :חבצלת  ( 6 ,י
בכסלו תרמ " ג )  ,עמ '  ; 42 - 41א " ר מלאכי ( אנגלמן )  , ,העתונות הירושלמית
'  ,בתוך  :א " מ לונץ ( עורך )  ,לוח ארץ -
ישראל  ( 16 ,תרע " א )  ,עמ ' . 117

"ן

63

64

( י " ג בכסלו תרמ " ג )  .על  -פי גרסה זו השתולל סוסו של קריגר  ,ולכן נבצר ממנו להתקרב אל

חבצלת 6 ,
מן הראוי להזכיר בהקשר זה כי פרומקין וקריגר היו בקשרי

66

בלבד .

.

על  -פי גידני השתתפו כמאה יהודים בתפילות ראה  :גידני ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ
'  . 453במסיבה שערכו
המיסיונרים הירושלמים למשלחת תמיכה מאנגליה השתתפו מאתיים
ושנים  -עשר יהודים  .ראה  :ד '
בוימגארטען  ' ,אזיען '  ,המגיד  ,כ
" ז  ( 15ד ' ניסן תרמ " ג )  ,עמ '  ( 116 - 115ראה גם קלויזנר [ לעיל  ,הערה  , ] 26עמ '
. ) 313

מודעות האזהרה הודבקו על קירות בתי  -הכנסת ובתי  -המדרש במוצאי שבת  ,ראה
( כ " ג באדר תרמ " ג )  ,עמ '  . 84כעבור שנים הצדיק יוסף ( יושעה ) ריבלין את

:

3

' ירושלם
' חבצלת ,

י "ג

11

הרבנים שמיהרו ' לגדור בעד הפרצה
( ז ' בחשוון תרמ " ו  ,עמ ' ט '  . ) " -בין השאר אסרו הרבנים להביא

הפרוצה הזאת '  .ראה :
את
הנפטרים מבין הפליטים לקבר
מכתבם אל הפקוא " ם מראשית תרמ " ג  ,יודאיקה ירושלים  :תצוגה ומכירה פומבית ,
פריט  ( 104בידי אברהם י ' פרויליך בירושלים ) .

' לכבוד עורך הצבי '  ,ב

76

חיתון .

ב ' הודעה אל הקוראים '  ,חבצלת  ,י " ג ד ( כ ' בכסלו תרמ " ג ) עמ '  , 56דיווח פרומקין על סגירת עיתונו .
על חידושו
נתבשרו הקוראים במאמר  ' :פדה בשלום נפשי
'  ,שם  ( 8 ,א אדר תרמ " ג  ,עמ '  . ) 57עוד קודם לסגירת עיתונו התלונן
פרומקין על התקלות המונעות את
הופעת העיתונים במועדם  .ראה  ' :ר ' ישראל דוב פרומקין '  ,בתוך  :נ ' סוקולוב
(
עורך )  ,ספר הזכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום  ,ורשה תרמ " ט  ,עמ '  . 179הביוגרף של חכמי ירושלים ,
יעקב גרלדמן  ,ציין כי העיתון נסגר פורמלית לשלושים יום

65

הפמליה .

ישראל.

67

68

6

בינואר

פרידלנדר הודה בפירוש כי פרומקין ועיתונו הם מבקריו החריפים בירתר של המיסיון  .ראה
 . 69ק  ( ,נובמבר , 2 , 5 ) 1883

"

 From 210אמנם באותה שנה ראה אור גם העיתון

( 1994

קטלוג ) ,
:

' Report ' , Tidings

' שערי ציון '  ,אולם ככל הידוע

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

' הצבי  -מבשר

ירושלם '

סגירת העיתון ' חבצלת ' בפקודת השלטונות בדצמבר  1882נתנה לבל

עצמאי על  -פי

הבנתו .

הוא חבר אל מיוחס ,

69

הירשנזון את הפירמן

( רשיון )

70

 -יהודה הזדמנות לערוך עיתון

מיודעו משכבר הימים

 ,אשר שכר מידי יצחק

.

בירושלים י7

לעיתון ואת שירותי בית הדפוס כדי להוציא עיתון

במאמר המערכת ' ראשית דבר אל הקוראים ' נוסחו שתי מטרותיו העיקריות של

העיתון .

הראשונה שהציג מיוחס היתה להגיש לקוראיו מידע עדכני  -ארבעה  -חמישה ימים

72

המטרה

לאחר מועד
רבים

ההתרחשויות  ,ולא כעבור שבועיים כמקובל  73 .לשם כך  ,ציין  ' ,עשינו חוזה עם אנשים בערים
האמיתית והחשובה באמת
[ כך ! ] מערי ארצות הקדם אשר יודיעונו כל אשר יעשה '  .אולם תכליתו
העורכים הטעימו כי
של העיתון היתה הקמת חומה בין משלחת המסיתים לבין יהודי ירושלים .
יעצור בעדו  .לכן
עתה  ,שלא כמו בעבר  ,המיסיון מצליח במעשיו  ,הואיל ואין עוד כל גורם אשר
מאחינו המתקרבים אליהם לא נשא פני
' נקום אנחנו ונגלה את מעשי המסיתים  ,ותועבות האנשים
הוא לא הצטיין במלחמותיו

במיסיון .

את העיתון על
יעקב בכרך  ,שהיה באותם ימים בירושלים  ,ביקר בחריפות

שהפיץ שקרים אודות היישוב בהרטוב ברוח המיסיון  .לדבריו ' שערי ציון ( מכתב
הערה  , ) 8עמ '

. 71 - 70

עתם ) ' .

( לעיל ,

בכרךל ( ' בעל
ראה  :י '  :הנ "

הוא גרס שהעיתון משרת את האינטרסים של המיסיון כפרשת הרטוב  .ראה

תקון

המאמרים ' )  ' ,רוסלאנד '  ,המגיד  ( 41 ,כ " ד בתשרי הרמ " ד )  ,עמ '  . 339וראה עוד  :י ' סאפירשטיין  ' ,מפני
זמן קצר
העולם '  ,המליץ  ,י " ס  ( 39כ " ה אייר תרמ " ג  ,עמ '  . ) 622 - 619על מהימנות הספר ומחברו  ,ששהה בארץ
החברה האנטי -

בלבד  ,ראה  :האסיף  ,א  ,ורשה תרמ " ד  .עמ '  . 248 - 246יש לציין בהקשר זה כי בין מייסדי
היה
מיסיונרית לקניית אדמות הרטוב  ' ,קאמיטיי של קאלאנייע " קהלת ירקב " אשר בין צרעה ובין אשתאול '
וחתימותיהם  ,ז '
יצחק גושציני  ,המוציא לאור של ' שערי ציון ' ואנשי עיתונות ידועים  .ראה מכתב המייסדים
 ,הצפירה
בתשרי תרמ " ג  ,המכתב שמור בארכיון משפחת מיכלין כקרית

אונו  .וראה גם  ' :ירושלים  .צום
העשירי 'ב  -תרמ " ד .
השנים תרמ "

י  ( 50 , ,ר " ח שבט תרמ " ג )  ,עמ '  . 396 - 395למרבה הצער לא נשתמרו גליונות העיתון מן
לא נזכרו מאבקים של העיתון במיסיון גם בסקירתו של י ' פרס  ' ,שערי ציון ועורכו חיים פרס '  ,ד '
 . 61ראה עוד :
( עורך )  ,קבץ מאמרים לדברי ימי העתונות הישראלית בארץ  -ישראל  ,ב  ,תל אביב תרצ " ו  ,עמ ' - 53
יודילוביץ

ירדני ( לעיל  ,הערה
69

 , ) 4עמ '

. 94 - 87

ונסע ללמוד רפואה

בן  -יהודה ( פרלמן  , ) 1922 - 1857 ,יליד לושקי ( ליטא )  ,סיים את לימודיו בגימנסיה בדינבורג

ורשימות בדבר

בפריס  .הוא חלה שם בשחפת  ,ובמשך שנות שהותו בצרפת שיגר לעיתונים העבריים מאמרים

בפועל של

תחיית ישראל בארצו ובלשונו  .עלה ארצה בסוף  1881והשתלב בעולם העיתונות הירושלמי כעורך
בבית  -הספר של כי " ח
' חבצלת '  .מאוגוסט  1882חדל מלמלא תפקיד זה וניסה את כוחו בהוראה
במקביל החל לעסוק בעיתונאות ובהוצאה לאור  ,והתמיד בכך שנים רבים .
בעיתוניו בווינה  .הוא
אדלמן ( מיוחס ) (  , ) 1922 - 1847עיתונאי וחוקר  .שימש שנים רבות עוזר לפרץ סמולנסקין
 ,עמ ' יו

בירושלים .

70

התיידד עם בן  -יהודה בפריס ודיבר עמו עברית  .ראה
( בטעות

נשתבש שם שמו בדפוס

לזונדלמן ) .

:

כל כתבי אליעזר בן  -יהודה  ,א ,

ירושלים [
] 1934בני ברית .
אגודת

היה מראשי המשכילים בירושלים ושותף לייסוד

שנאתו

הוציא לאור לוחות שנה לשנים תרמ " ז  -תר " ן  .משנת תרמ " ח שימש נציג החברה ' למען ציון ' בארץ  .על )  ,עמ '
למיסיון ועל חלקו בפרשת מסירת בנו של פלדשטיין לידי המומר פרידלנדר ראה  :בריל ( לעיל  ,הערה . 11 - 9 25
71

 ; 172 - 168ובהרחבה  :נ ' רוגל  ' ,מעשה באב  ,בבן ובמיסיון '  ,עת  -מול  ,ט " ו  ( ] 89 [ 3שבט חש " ן )  ,עמ
החרן ' הגרמני
הירשנזון ( תר " ה  -תרנ " ז ) זכה בפירמן לעיתון ולבית דפוס לאחר מאבק ממושך ובהתערבות משרד
אביב
תלהירש ,
והקונסול הגרמני בירושלים  .ראה  :מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית , ,

תשל " ג  ,עמ '

; 63 - 61

א ' עץ הדר  ,אילנות  ,תל אביב תשכ " ז  ,עמ '

. 155

שם העיתון נגזר מתרגום שמו

לעברית  -צבי .
72

30
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לסקירה של הגליון ראה  :א ' כנרתי  ' ,יובלו של עיתון  -הצבי  -מבשר ירושלם '  ,למרחב ,
לאוניברסיטת
עמ '  . 4העותק היחיד נשמר בידי ז ' פבזנר  .משהועבר האוסף שהיה ברשות ' בית הלבנון ' ,
ישראל
נעלם פריט נדיר  _ nTפבזנר לא הזכירו בחוברתו ' שבעים שנה לעיתונות הישראלית בארץ

תל אביב ,
:

חוברת

ביבליוגרפית '  ,תל אביב תרצ " ב  .תודה מיוחדת למר מנחם לוין  ,מנהל ארכיון העיר ירושלים  ,שהואיל למסור לי
צילומו של
73

הגליון .

אניית הדואר היתה מגיעה לנמלי ארץ  -ישראל אחת לשבוע  ,ועד אשר הגיע הדואר אל
ומהם אל מערכות העיתונים וכו ' עבר שבוע נוסף .

בתי הדואר בירושלימ

77

יוסף לע

איש ולא נירא מכל  ,כי מלחמת קודש נלחם ויעבור עלינו מה '  .העיתון לא כיוון את מאבקיו
במישרין נגד המיסיון  ,שהרי זה לא עסק אלא בהגשמת היעדים שלשמם נוסד  ,אלא כל כולו נועד
למלחמה כלפי פנים

:

' ליהודים נדבר דברנו ועל פורצי הגדר בקרבנו נערוך מלחמה '  .המערכת

הבטיחה לצאת למלחמת קודש במיסיון ולמענה ' נקדיש את גליוננו כליל ולא נתן דמי לנו עד אם
גדרנו את

הפרץ ' .

על סמך תוכן המאמרים ובמיוחד על סמך המודעה שפרסם וילהלם הרצברג  ,מיום ו ' באדר א ' ,

תרמ " ג  ,אנו מניחים שהגליון ראה אור סמוך למועד זה  .בשני מאמרים שפרסם בן  -יהודה בגליון זה
נדונו האירועים הסוערים שפקדו את יהודי ארץ  -ישראל  .במאמר הראשון  ' ,אחרית המהומה בארץ
ישראל  -ירושלים '  ,עסק בן  -יהודה בתוצאותיה של העלייה המבוהלת  .הרעה הגדולה באמת
שבאה בעקבות עלייה זו קשורה היתה לדבריו בגורלם של הפליטים  ' -אספסוף אנשים ' אשר

קיוו למצוא בארץ  -ישראל ' שולחן ערוך לפניהם '  ,ובראותם כי אין כול  ' ,וימהרו הטובים בהם
לעזוב את הארץ '  .רק מעטים  ,הוסיף בן  -יהודה  ,בעלי המלאכה שביניהם  ,מוצאים את לחמם ,
והשאר מיהרו להילכד ברשת המיסיון והם אף משבחים את טובו ' במכתב גלוי לכל

היהודים ' .

במאמרו השני  ,בלא חתימה  ' ,פליטי רוסיה ורומניה '  ,תיאר בן  -יהודה את גורלם של הפליטים
שעוד נותרו בירושלים  .הוא הביע את צערו על מספרם הרב של הפליטים אשר ' התנפלו ברשת
המסיתים '  .הללו דואגים לכל מחסורם  ,אולם תובעים מהם בתמורה ' לשמוע דרשות מטיפיה בבית

תפלתה ' פעמים אחדות בשבוע  .הוא ציין עוד כי המיסיון הבטיח להם ' גם אדמה וכל הדרוש

לעבודה ' .
בעמודו האחרון של העיתון נדפסו שלוש מודעות בעלות ערך

א  ' .בעקאנטמאכונג '

( הודעה )

מאת ד " ר הרצברג ,

75

לענייננו .

74

שבה מתבקשים כל המעוניינים לצאת את

הארץ ולהיעזר לשם כך בכספים שעוד נותרו בידו  ,לפנות אליו בימי ' פרשת תצוה ' בין השעות
אחה " צ ' וכל הקודם זכה '

( בעברית ) .

3-1

76

ב  .מודעה בחתימת מיוחס  ,המבקש לקנות או לקבל בהשאלה תשובות מרבני רוסיה על שאלות
בדבר המסיתים  ,בדפוס או

בכתב  -יד .

77

ג  .מודעה בחתימת בן  -יהודה  ,ובה הצעה ללימודים חינם לנער שיחפץ ללמוד את מלאכת חרש
הברזל באחד מבתי  -המלאכה

בירושלים .

78

עד כה לא נמצאו גליונות נוספים של ' הצבי  -מבשר ירושלם ' ,

74

79

ולא ידוע גם על הופעת

בגליון נדפסו עוד שני מאמרים  ' :ירושלים ( שנה א וינה תרמ " ב ) '  ,על קובץ המאמרים שפרסם א " מ לונץ ; ' דברי
הימים '  ,סקירה פוליטית  -היסטורית על מדינות אירופה ועל מעמד היהודים בהן  .מאמרים אלה נכתבו בידי

אדלמן .
75

וילהלם ( זאב ) הרצברג (  , ) 1897 - 1827יליד שסטין  ,נתמנה למנהל מקווה ישראל

( , ) 1879 - 1877

והועבד אחר כך

לנהל את בית  -היתומים הפרנקפורטרי כירושלים  .היה ממשכילי העיר וממייסדי אגודת בני ברית
76

ץ71

77
78

79

כה .

הרצברג פנה במכתבים אל ראשי קהילות ישראל באירופה וביקש מהם עזרה  ,וכן פרסם קריאות לסיוע בעיתונות .
ראה  . 5 :ק  . Jewish Chronicle , 15 September 1882 ,הוא ריכז את הכספים שהגיעו לכתובתו רסיע רבות
לפליטים  .מודעה זהה ראה  :חבצלת  ,י " ג  ( 8אי באדר א ' תרמ " ג)  ,עמ '  . 64פרשת תצווה חלה ביום י " ג באדר .
אדלמן התעמק בחקר כתבי  -יד עתיקים של חכמי ישראל  ,ופרסם אחדים מהם בירחונו ' חיי עולם
עידוד לימוד מלאכת כפיים היה אחד מסעיפי התקנון של החברה
' תחית ישראל ' שיסדו בן  -יהודה ופינס
בתרמ " ב  .ראה  :לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ
' . 122
כנרתי סכר שיצאו
שניים או שלושה גליונות נוספים  ,ראה  :כנרתי ( לעיל  ,הערה  . ) 72כמותו גרס גם ג ' קרסל ,

' ( תרל " ט ) .

לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים  ,א  ,מרחביה תשכ " ה  ,עמ '

. 23
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לחידוש הופעת העיתון

'

iW

' חבצלת ' .

' מכתב גלוי לאחב " י ' ( לאחינו בני

ישראל

)

חודש ימים לאחר הופעתם של ' חבצלת ' ו ' הצבי  -מבשר ירושלם '

 ,ראה אור גליונו השני של

80

' מכתב גלוי '

( ז ' באדר ב ' תרמ " ג) .

תבנית הגליון השני היתה שונה ללא הכר מזו של קודמו ; שמו שונה

 ,עיצובו שופר והוא החזיק

בהרחבה בידי מלאכי ( לעיל  ,הערה
80

5.

העותק היחידן ? ) נמצא בספרייה הציבורית בניו יורק  .הגליון נסקר
 . 334 - 330כן ראה מאמרו בעיתון יודישע טאגעבלאט ,

 26באוגוסט

. 1928

 , ) 42עמ '

 : 3ןך

""

יוסף לנו

שישה  -עשר עמודים  ,כתובים ברובם עברית  .י 8אולם מצד תוכנו כמעט שלא נשתנה בו דבר

בהשוואה לקודמו  .זהו כתב פלסתר המכוון בעיקרו כנגד ר " ש  ,הוא הרב שמואל סלנט  ,ונגד ראשי

בירושלים .

הציבור היהודי

הגליון ערוך כסדרה של רשימות  ' -מודעות '  -ובהן מפורטות ראיות ליחסם העוין של רבני
ירושלים כלפי מאתיים וארבעים

הנפשות ( ! )

הממתינות לעבור למושבה

המובטחת .

82

הקשיים

המרובים שנערמו בפניהם זינבו בהם  ,ורבים מן הפליטים ניצלו את העזרה הכספית שהוגשה להם
ועזבו את

הארץ .

83

בעמודיו האחרונים של הגליון פרסם ירושבסקי רשימת ' שמות האנשים העומדים על העבודה ' ,
ובה ארבעים שמות  .השוואת רשימה זו עם הרשימה שנדפסה בגליון הראשון מצביעה על ירידה
במספר תומכי ירושבסקי המקוריים

84

ועל הצטרפות תומכים חדשים  :בניהם של אנשים שהופיעו

ברשימה הראשונה ועזבו את הארץ וירושלמים ותיקים שנסתפחו אל

הפליטים .

הפעם את שמותיהם של ' הנבררים בשם כל עדת האעמיגראנטין '  ,והם
שו " ב מניקיטיבקע  ,שמעון ב " ר אליעזר חאדאראיוו וישראל ב " ר יצחק
אחדים נתגלעה מחלוקת בין נאמניו של ירושבסקי

;

:

85

ירושבסקי חשף

דוד ב " ר אריה ליב גיסן

מאומין .

86

כעבור חודשים

שני ' הנבררים ' הראשונים פרסמו רשימת

ביקורת חריפה ביותר נגדו ונגד עיתונו  .הם טענו כי ירושבסקי הוא נוכל וכי שרבב את שמותיהם
לעיתון בלא ידיעתם  ,וכן ציינו כי הפצת העיתון ' על פני ירושלים ' נעשתה שלא

בהסכמתם .

ביקורתם של השניים היתה אות למרידה בירושבסקי  ,להסתייגות פומבית מדרכו ולנטישת

הקבוצה .

87

בירושלים התחוללו עוד שתי שערוריות חמורות שהסעירו את הציבור בעיר ,
81
82

אמצעיו של ירושבסקי נידלדלו  ,ולכן הודיע כי העיתון יהיה להבא
מודעה

ד  ,עמ '

. 11

דו  -שבועון .

בראשית תרמ " ג הוקמה האגודה ' קהלת יעקב ' שפעלה גם היא לסכל את רכישת אדמות הרטוב

על  -ידי המיסיון ( לעיל  ,הערה
83

88

ולמעשה רק

. ) 68

ירושבסקי הודה כי העוזבים נסתייעו בכספי נטר  ,פרידלנדר והפקידים והאמרכלים מאמסטרדם  .באותו החודש
דיווח " ריבלין על מאתיים פליטים שנעזרו בכספי רבני אשכנז  ,הולנד  ,אנגליה ואמריקה  ' .ירושלים ת " ו ( שבט

תרמ " ג ) '  ,המגיד  ,כ " ז  ( 7ז ' באדר א ' תרמ " ג )  ,עמ '  . 53השווה למכתבו  .ק 1 ? 1882 ( ,

84

Zion
 11 - 12של פרידלנדר לקלק  17 ,ביולי  ; 1882וכן :
עמ ') 1 , 1
קלויזנר ( לעיל  ,הערה 3 ~ , ) 26
. 312 ,, 308
נשמטו ממנה

Tidings

שנים  -עשר שמות  ,כלומר בתי  -אב  ,שהופיעו ברשימה הראשונה  ,ונוספו בה אחד  -עשר שמות
משפחות שברשימה נסתייעו על  -ידה  .ראה  ' :חברת עזרת נדחים לתפארת משה ויהודית '  ,חבצלת  ,ט " ו

(כ"ח

חדשים ( שמו של מרדכי האפמאן נרשם
בסיוון תרמ " ה )  ,עמ '
85

פעמיים ) .

להלן ) עולה

כי חמש

מדו " ח החברה ' עזרת נדחים ' ( ראה

34

. 266

היטיב להגדירם פרומקין

:

אנשים אשר ' בהפקרא ניחא להו '  ,אנשים שנסתפחו בעל כרחם למיסיון וירושלמים

בני דלת העם  ' .להוציא יקר מזולל '  ,חבצלת  ,י " ג  ( 9ט ' באדר א ' תרמ " ג )  ,עמ ' טה  .לא נכללו ברשימתו יהודים
מתימן  ,שחיו במצוקה רבה  .הנוספים היו בני הכוללים ווהלין ופינסק  .וראה
86

:

א ' האניג  ' ,עזרת סופרים '  ,המליץ ,

י " ס  ( 22כ " א באדר ב ' תרמ " ג )  ,עמ ' . 340
בגליון הראשון נדפס שמו הפרטי של גיטין  ,דב ועירו  ,לוקוטיווקע  .גיסין נולד בשנת

1832

בעיר ברדיאנסק

ושימש בה שו " ב  .בתרמ " ז השתקע בראשון לציון ונודע כמוהל וכעגלון הראשון שהסיע נוסעים ליפו  .נפטר

87

2 0

בתרס " ה  .גם שמעון חודורוב התיישב בפתח תקווה  .ראה  :לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9ד  ,עמ ' . 314
' מפרסמין את החנפים '  ,חבצלת  ,י " ג  ( 23י " ז בסיוון תרמ " ג )  ,עמ '  ( 184 - 183נדפס בטעות  . ) 181בריל ציין כי היתה
כוונה ליישב את הפורשים מקבוצת ירושבסקי  ,ביחד עם האיכרים שהביא  ,על אדמות דוראן  .ראה  :בריל ( לעיל ,
הערה

~
88

 , ) 25עמ '

. 71

התנגשות חמורה התחוללה בפורים תרמ " ג  .ראה  " :גאלדמאן  ' ,ירושלים (  26יום לירח אדר ) '  ,הצפירה ,
" 15
( ב " ו בניסן תרמ " ג )  ,עמ '  . 119שערוריה נוספת התרחשה כאשר סירבו לקבור ילד מן הפליטים  ,ורק
בהתערבות
הקונסוליה האוסטרית נמנע שפך דם  .ראה  :י
' גאלדמאן  ' ,ירושלים '  ,שם  ,י '  ( 31י " ח באב תרמ " ג )  ,עמ ' ; 244 - 243

7
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המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

משפחות הפליטים להרטוב  ,רפה בה

מסוף אוקטובר  , 1883עם יציאת עשרים וארבע

העיתון ' מכתב גלוי ' חדל אפוא למלא תפקיד כלשהו  ,והמיסיון

מעל במת האירועים בירושלים אל מקום בלתי

החברה

הפסיק לתמוך בו  .ירושבסקי נעלם

ידוע .

י

' עזרת נדחים '

בק " ן תרמ " ג החליטו משכילי ירושלים  ,שלא היו

לפתור את מצוקותיהם ולמנוע את נפילתם

נתונים בקשיי מחיה

לרשת המיסיון  .יש לזכור שלא רק פליטים אלה היו
בתרמ " ב89

ן

מוכנים להשלים עוד עם יחסו של הממסד אל

גפליטים  ,לנסות ולפעול בדרכים קונסטרוקטיוויות כדי

שהגיעו מתימן לירושלים

המתח .

;

גם עשרות העולים

באותה עת ממצרים מאימי המלחמה

וכן הפליטים שברחו
90

והשתקעו בעיר היו זקוקים לעזרה ציבורית

ממוסדת .

והמלאכה '  ,ביקשו לשים קץ למצב

פרומקין  ,בן  -יהודה ונסים בכר  ,מנהל בית  -הספר ' התורה
לבקש עזרה באשר ימצאו  ,מבלי התבונן
שבו ' בני עמנו בירושלים  . . .אשר יאלצו רבים מהם
ויהודית '  ,שתכליתה המרכזית היתה
למקורה '  .ן 9הם יסדו את החברה ' עזרת נדחים לתפארת משה
בפח המיססיאן '  92 .ראשי החברה ניסחו תקנון מפורט
' לעזור להאומללים הפליטים אשר נפלו
( ח ' בחשוון תרמ " ד )  ,שנערך במלאת
וקיבלו את הסכמתם של רבני העיר  .בטקס כינון החברה
ובו הוגדרו שלוש משימותיה העיקריות :
תשעים ותשע שנים למשה מונטיפיורי  ,נחתם כתב היסוד ,
; ב  .לסייע בכסף או באמצעים אחרים לכל
א  .לסייע לפליטים הרוצים בכך לשוב לארצות מוצאם

מי שיחפוץ להתפרנס ממלאכה וממסחר

;

ג.

לממן לימודי מקצוע

לצעירים .

93

 -מיסיונרי שבאמצעותו יוכלו לנהל תעמולה

ראשי החברה החליטו להוציא לאור כסב  -עת אנטי
 -כך בקרב נדיבי ישראל בגולה  .בדרך זו  ,כך

יעילה  ,קודם כול בין היהודים בארץ  -ישראל ואחר

סברו  ,יגבירו את ההזדהות עם מטרותיה של החברה

ויעלה בידם לאסוף תרומות הגונות  .ואכן

מנהיגים יהודים מרכזיים  ,בעיקר בגרמניה  ,נענו לקריאה

 ,ואישים כעזריאל הילדסהיימר ואריה
ו

94

סלפנדי וכן בעלי הון נרתמו

למשימה .

 -לשוני ( עברית ויידיש ) בשם ' קול

ככל הידוע הצליחה החברה להוציא לאור עיתון דו

מציו. ' 7

באוגוסט  ' ; ) 1883אזיען '  ,שם  ( 34 ,כ " ו אב תרמ " ג  ,עמ '
' אזיען '  ,המגיד  ,כ " ז  ( 33י " ס באב תרמ " ג  ,עמ ' 22 , 272
!
מט " ז באייר תרצ " ה ,
אל חיים מיכל מיכלין
 ; ) 282השווה לגירסתו של פייבל כהנא כמכתבו
'
Jea

.

,,
10
90
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Great
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ב
 ,עמ '  . 182 - 180בפברואר  1881התחוללה עלילת דם
א מ לו ן ,
אותיה '  ,ירושלים  ,ב ( תרמ " ז )
" מ לונץ  ' ,העל
בים נמלטו ממנה והגיעו לירושלים  .פרומקין דיווח על
לנדיבי עמנו '  ,חבצלת  ,י " ג  ( 5כ " ו בחשוון
פליטים מרוסיה  ,ממצרים ומתימן המועסקים במיסיון  .ראה  ' :עם המתיישבים מרומניה על אדמות זמרי

.

צן2ים

. 33

תרמ " ג )  ,עמ '

::

ון

יעקב ) .

אל אלה נסתפחו עוד חמישה  -עשר ' העבדים ' שעלו

ראה

:

המו " ל  ' ,ירושלם '  ,שם ,

 ( 29ז '

באב

. 228

בגליון זה נעתקו דברי קלק מ ' חדשות

תרמ " ג)  ,עמ '

כתבי פרומקין ( לעיל  ,הערה  , ) 62עמ ' . 200 - 196
91

חבצלת  ,יד ,

6

( ח ' בכסלו

תרמ " ד )  ,עמ '

מב  .חזר ונדפס בתוך

:

דיווחו המפורט של מזכיר החברה  :י ' גולדמן  ' ,שאר
המלא :

' עזרת נדחים לתפארת משה ויהודית '  .ראה

93

שמה

94

מ ' אליאב  ,אהבת ציון ואנשי הו " ד

ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,תל אביב תשל " א  ,עמ '

. 307 - 305

:

יהודי גרמניה וישוב

יוסף לגג

אך נראה כי רק שני גליונות של העיתון ראו אור  ,סמוך למועד ייסוד
פרומקין ,
'

החברה .
ראש
החברה  ,העמיד את עיתונו ' חבצלת ' לשירות ' עזרת נדחים '  .הוא פעל באמצעותו
95

להשיג משאבים כדי לעמוד בתחרות עם הסיוע הנרחב שהושיט המיסיון
' חבצלת

לנצרכים

היהודים .

' הוסיף לתקוף את ראשי ' היישוב הישן ' על שאננותם ועל אזלת ידם שבאו לביטוי בכך
שלא השכילו להתרחק מן הימיסיון כראוי ולא הרחקנו מאתנו את הנהנים
מזיוה '  96 .בסדרות
המאמרים
' חזות קשה '  97ו ' תשובות באנשי און '  98התפלמס גם רעיונית עם המיסיון ועם עיתוניו .
' חבצלת ' היה אפוא לבטאונה הרשמי של ' עזרת נדחים '  ,ובו נדפסו דו
הוצאות החברה והכנסותיה ,
למען יראה הציבור וישפוט הדו " חות הללו ראו אור גם בחוברות

" חות שוטפים של

.

בשם ' ספר חברת עזרת

נדחים ' .

99

במשך הזמן הרחיב פרומקין את תחומי פעילותה של החברה וחרג בכך מיעדיה
' עזרת נדחים
' היתה מעורבת בבניית בתי התימנים בכפר השילוח  ,ותמכה בהם כספית ; היא
העניקה הלוואות לסוחרים ; וכן סייעה לפליטים שנתפתו להבטחותיו של
פרידלנדר והתיישבו
באזור פופו ) ( Popho
בקפריסין ועזרה לחלצם
 looהחברה תמכה רבות בייסודה של החברה

הראשונים .

' עזרת ישראל ' ביפו  ,אשר הושיטה סיוע לעולים שהגיעו לעיר ופעלה למנוע את נפילתם
1a
המיסיונרים

לידי

~

פעילותה של ' עזרת נדחים ' נתקבלה בתחילה בברכה  ,אולם משנידלדלו
מקורותיה החלה
תסיסה פנימית כנגד
השתלטותם של פרומקין ומקורביו על קופת החברה  .ביקורת ציבורית חריפה
נמתחה גם על סדרי העדיפויות שקיבלו ראשיה  ,ואשר לפיהם הוקצו
המשאבים המעטים .
פינס  ,בן  -יהודה
ואחרים פרשו מן החברה וטענו כי היא נשלטת בידי פרומקין ומקורביו ,

המשנים את צביונה לקופת ' חלוקה ' רגילה ,

95

02ן

המייצגת בהרכבה ובמגמותיה

כיוונים המתנגדים

הגליונות הללו היו יקרי המציאות סמוך להופעתם  .על  -פי ר פוקס ,
בירושלים  ,תרי " ד  -תרפ " ג '  ,קתדרה  ( 6 ,טבת תשל " ח ) ,
סימן  , 19עמ '  , 194אנו מניחים שהעיתון הופיע בדצמבר
 . 1883לא ידוע מי היה עורך
העיתון וכן אין פרטים על תדירות הופעתו  ,על מחירו וכו '  .ראה  :מ ' אונגער ,
' ביבליוגראפיה  ,עיתונים וכתבי  -עת יהודיים

96
97

98
99

' ביבליאגראפיע פון דער יידישער פרעסע אין ארץ ישראל ' ,
שאבקי ( עורך )  ,זאמלבוך לכבוד רעם צווי הונדרט
און פופציקסטן יובל פון דער ידישער פרעסע  ", 1936 - 1686ניו
יורק  , 1937עמ '  , 166סימן . 201
' להוציא יקר מזולל ' חבצלת  ,י
" ג  ( 10ט " ו אדר תרמ " ג )  ,עמ ' 4 - 73ד
חבצלת ,
 , 24כ " ד סיון תרמ " ג  ,עמ '  ; 189 - 188שם  , 25 ,א ' תמוז תרמ " ג  ,עמ '  ; 195 - 193שם  , 26 ,ח
' תמוז תרמ " ג ,
עמ '  ; 203 - 201שם  , 27 ,ט " ו תמוז תרמ " ג  ,עמ '  ; 212 - 209שם  , 28 ,כ " ט תמוז תרמ
" ג  ,עמ '  ; 119 - 117שם  , 29 ,ז ' אב
תרמ " ג  ,עמ ' . 226 - 224

.

.

חבצלת  , 32 ,כ " ח אב תרמ " ג  ,עמ '
עמ '  ; 266 - 265שם  , 35 ,י " ס אלול תרמ

; 151 - 149

ראה

:

ספר תקנות לחברת

שם ,

" ג  ,עמ '

 , 33ה '

אלול תרמ

; 276 - 273

" ג  ,עמ '  ; 258 - 257שם  , 34 ,י " באלול
שם  , 36 ,כ " ו אלול תרמ " ג  ,עמ ' . 284 - 281

תרמ " ג ,

עזרת נדחים לתפארת משה ויהודית נוסדה בשנת תרמ " ד לפ " ק פעיה

תובב " א .

" ק  ,ירושלם

 100וראה למשל  :ספר חברת עזרת נדחים  ,שנה שביעית ( תר " ן ) פעה " ק ירושלם
תובב " א שנת תרנ " א לס " ק ; ' גלות
ציפערן השני  ,חבצלת  ,ט " ז  ( 38 ,ב " ב סיון תרמ
" ו)  ,עמ '  ; 301שם  ( 40ו ' תמוז תרמ " ו )  ,עמ '  ; 317שם  ( 41י " ג תמוז
תרמ " ו )  ,עמ '  . 825החברה שימשה אף
אמצעי להעברת כספים לאיכרים במושבות ראה  :המגיד  ( 6 ,י " א בשבט
תרמ " ד )  ,עמ
'  . 47 - 46וראה מכתביו של ק " ז ויסוצקי אל ארלנגר (  9ביוני  ) 1885ואל
פינסקר (  12בפברואר
 , ) 1885בתוך  :קבוצת מכתבים שנשלחו לאנשי שם בענין ישוב ארץ  -ישראל  ,ירושלים" תשמ
" א  ,עמ ' . 166 , 36
 101ראה נוסח ' כתב החוזה בין ' עזרת נדחים ( עזרת ישראל ) ' לבין ח
' בקר  ,חבצלת  ,ט " ו  ( 11ח ' בטבת תרמ " ה )  ,עמ '
. 83 - 82

.

 :2ע2
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עמ  310 ,ומכתבי

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

לעמדותיו של ' ועד כל הכוללים ' ( הפרושי ) ולקונסנזוס המקובל על יהודי

ירושלים .

03י

כתוצאה מן הסיוע הרחב שקיבלו הפליטים שנותרו בארץ ולא שבו לארצותיהם  ,פחתה במידה
05ן גם
ניכרת המצוקה בעיר  ' 104 .עזרת נדחים ' הלכה ואיבדה את חשיבותה ובמקביל גם את יוקרתה .
העניין בהרטוב נתמעט עם התרוקנותה האיטית

מיהודיה .

ובפקידיו06ן וכן בפעילותן

תשומת הלב הכללית התמקדה מעתה במעשיו של ' הנדיב הידוע '
של אגודות חובבי ציון ובמושבות

החדשות .

07ן

גם המיסיון הכיר בשינוי שחוללה מעורבותו של הבארון רוטשילד בארץ  -ישראל  ,ואנשיו הבינו
08ן ובלית ברירה
כי פחתו עד למאוד סיכוייהם להשפיע על היהודים בדרך של התיישבות חקלאית ,

שבו לעסוק בשיטות ההמרה המסורתיות שלהם

:

' בה בעת שאנו מראים להעם מה היא חבה

אנושית אמיתית על ידי השתדלותנו לרפא את גופם אנו בראים סביבה עלולה לקבל תורה חדשה

09ן

ותקותנו חזקה שבסופה הבא תביא את נפשותיהם אל ידיעת הנוצרי שהוא

בדרך האמת  ,החיים ' .

בטאוני ' היישוב החדש '
ההוויה החדשה שנרקמה במושבות אמנם זכתה לסיקור בעיתונות הירושלמית  ,אולם לבד מפתח

תקווה  ,שנוסדה על  -ידי יוצאי ' היישוב הישן '  ,נותרו שאר המושבות בשולי החדשות .
מתיישבי ראשון לציון היו ככל הנראה הראשונים אשר ניסו את כוחם בהוצאה לאור של כתב

-

עת משלהם דו  -לשוני עברי  -רוסי  ,שיבטא נאמנה את הווי חייהם החדשים  ,את השקפותיהם
החברתיות והלאומיות ואת הגיגיהם האישיים  .הביל " ויים ליאון שוורץ  ,ישראל בלקינד  ,יוסף
פיינברג וחבריהם הדפיסו בחורף תרמ " ד  ,בהקטוגרף שרכשו  ,גליון בודד של שבועונם

המתוכנן .

 ]0ן

היה זה נסיון חד  -פעמי  ,שכן  ,לדברי חיים חיסין  ,עמו ' נסתם החזון ' בראשון

103

ראה מאמרו של י ' ריבלין  ,מזכיר הוועד הכללי
 ; 758 - 756שב

ונדפס בתוך

:

 ( 78 - 75חתום :

פלטי  -אל בן

עז " ן ) ;

פרומקין
עמ '
104

:

הנ " ל  ' ,מכתב אל העורך '  ,הצבי  ,א

41

' להשבית גאון עזים '  ,חבצלת  ,ט " ו  ( 41י " ז באב תרמ " ה )  ,עמ '

( ג ' באלול תרמ " ה )  ,עמ ' קעו ; ותגובת
; 322 - 321

עמ '

ראה מכתבו של

" צייטלין אל

ועד המשנה של אגודת ' מזכרת משה ' בוורשה  ,י " ס בכסלו תרמ " ה  ,בתוך  :לסקוב

. 656

.

כבר באביב  1882רקמו הבארון רוטשילד וק ' נטר תכנית להצלת יהודים מידי המיסיון ראה  :י ' מרגלית  ' ,מפעלו

" קולת

, ' 1899 - 1882

( עורך )  ,תולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז

העלייה הראשונה  ,א  ,ירושלים תש " ן  ,עמ ' . 420
ספר הציונות  :תקופת חיבת ציון  ,ירושלים ותל אביב תשל " א  ,עמ' . 76 - 75
בנובמבר  1884נערכה ועידת קטובים השנייה  ,והיא עוררה עניין רב .

ראה גם  :סמסונוב ( לעיל  ,הערה

108

109

 , ) 52עמ '  ; 91 , 75ש '

יבניאלי ,

גוסטאב דלמן ציין כי מעורבותו של הבארון רוטשילד במפעל ההתיישבות סיכלה את תכניות המיסיון גם לגבי
ההתיישבות בהרטוב  .ראה  Allgemeinen ' , Nathanael , 7 , 4 :תו ' Theorie und Praxis der Judenmission
 . 122 - 123קק ( Berlin ) ) 1891 ( ,
ציטוט מתוך כתב  -העת המיסיונרי ( 1905

השקפה  ,ו ,
110

 ( 27ה '

סיון

. 211 - 210

של הברון אדמונד דה  -רוטשילד ,

107

שם ,

42

( כ " ה באב תרמ " ה ) ,

ראה למשל  :המו " ל  ' ,אחינו בני תימן ( " רשימת התרומות " שערך הרב אריה סאלוונדי ) '  ,חבצלת  ,י " ר

( לעיל  ,הערה  , ) 9ב  ,עמ '
106

:

( כ " ג בתמוז

תרמ " ה ) ,

עמ '

מבחר מאמרים ורשימות  ,בעריכת נ ' קצבורג  ,רמת גן תשכ " ו  ,עמ '

. 331 - 329

תרמ " ד ) ,
105

מגילת יוסף

:

' חבית ודרקון '  ,המלפן  ,כ " ה

47

לציון .

104

( כ " כ באלול

חיסין ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

תרמ " ד  ,בתוך

:

( August

Vordsb
'for

 .Homעפ " י " :

איזנשטד  ' ,מכאובנו ' ,

תרס " ה )  ,עמ ' . 2 - 1

106

( תרשומת מיום

לסקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9ב  ,עמ '

 2במאי ) ;
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)

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

כעבור זמן קצר עזב שוורץ את המושבה  ,עלה ירושלימה  ,וביחד עם בן  -יהודה ניסה להפיח רוח

חיים בשבועון הכושל  .יין בטבת תרמ " ד ראה אור בירושלים הירחון ' מבשרת ציון '  ,כהוספה
לעיתון ' חבצלת '  .עורכי הירחון החדש היו בן  -יהודה

ושוורץ .

2י1

במקביל לדיווחים  ,לרפורטז ' ות ולרשימות אודות המושבות פתח תקווה  ,ראשון לציון  ,ראש
פינה וזכרון יעקב  ,עודד הירחון ' מבשרת ציון ' את מגמותיה של חברת ' עזרת נדחים ' האנטי -

מיסיונרית ,

 ]3ן

ופתח במאבק מר נגד פעילות המיסיון בירושלים ובמיוחד

בצפת .

עם גבור גלי העלייה החליטה החברה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים לשקם את
תחנתה המנוונת

בעיר .

לימודיהם של שני הצעירים ליאו אוצ ' רט ובן  -ציון פרידמן הופסקו

בפתאומיות והם נקראו לשוב מלונדון  .ביוני

1884

פתח אוצ ' רט מחדש את התחנה בצפת  ,וביחד

עם הרופא הערבי  -הנוצרי ד " ר נ ' שדאן הקים בה מרכז רפואי  ,וזאת על  -פי דגם פעולתה של התחנה
הירושלמית  .לפי דיווחיו זכתה פעילותו זו לאהדה רבה בציבור

היהודי .

1 ]4

שביעות רצונו של אוצ ' רט החרידה את מנוחתו של בן  -יהודה  ,והוא יצא כנגדו במאמר נזעם
בשם ' המסיתים

בצפת ' .

במאמרו גילה דאגה רבה לגורלם של היהודים הנזקקים לשירותיו

הרפואיים של המיסיון ובתוך כך משפיעים עליהם את ' טוב דת

הנוצרים . . .

ורעת דת

העברים ' .

החרם שהטילו הרבנים בצפת על הרופא לא עשה כל רושם  .יתר על כן  ,גם מקרב היהודים היו

כאלה שהפכו ' לסרסרים למשוך נפשות ברשתם . . .
ל " ב א " ש [ ליאון ( ליב ) שוורץ ] ושל ע " ד ליפש "ן נגד המיסיון  ,שפורסמו גם הם ב ' מבשרת ציון ' ,
והיהודים רואים

ומחשים ' 15י

.

מאמריהם של

הדגישו עוד יותר את מגמותיו האנטי -מיסיונריות של הירחון 6 .יי
הירחון ' מבשרת ציון ' לא האריך ימים  ,ובסך הכול ראו אור ארבעה גליונות  ,עד סגירתו בכ " ט
באלול תרמ " ד  .סמוך למועד זה פג כנראה תוקפו של ההסכם בין המוציא לאור של העיתון ' שערי

ציון '  ,יצחק גושציני  ,לבין הירשנזון  ,בעל הפירמן  ,ואת הרשיון שכר בן  -יהודה 7 .יי
ביום שישי ה ' בחשוון תרמ " ה  ,כחודש ימים בלבד לאחר צאת גליונו האחרון של הירחון
' מבשרת ציון '  ,ראה אור גליונו הראשון של השבועון החדש ,

' הצבי ' .

בן  -יהודה  ,עורך העיתון  ,קיבל עליו להמשיך ולנהל את המערכה במיסיון וראה בכך ציווי שאין

להפירו .

החל בגליונותיו הראשונים של ' הצבי ' התריע בן  -יהודה מפני ההזדקקות לשירותי

המיסיון  ,ובמיוחד יצא נגד הפנייה אל הרופאים והרוקחים הנוצרים ותבע מגבאי בתי  -החולים
היהודיים בירושלים להחליפם

111

ליאון שוורץ  ,עלה ארצה בשנת

ביהודים .
 , 1883וכעבור כשנה

שב לעירו  ,אודסה  .על מאמריו ב ' מבשרת ציון ' חתם בכינוי

ל " ב א " ש  ,ובעיתונים הרוסיים  ' -צ ' ורני '  .באודסה נשא אישה אילמת ( לבית פיינברג ? )  ,ואחר כך עבר לווינה

ושם כנראה המיר את דתו  .וראה
112

"

:

א ' בן  -יהודה אל ח ' בן  -יהודה  ,כ " כ מארס א ' תת " ל

לנג  ' ,עיתונות א ' בן  -יהודה ועמדותיה בעניני התשוב היהודי והתנועה הלאומית בשנים תרמ " ה  -תרע " ה

(  , ' ) 1914 - 1884עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת
113

[ , ] 1899

בר  -אילן  ,תשנ " ג  ,עמ ' . 88 - 83

ראה למשל  :ל " ב א " ש  ' ,מקרב הארץ '  ,מבשרת ציון  ,א ,

1

( טבת תרמ " ד )  ,עמ ' י " ז  -כ " א ; ע " ד ליפש " ן  ,שם  ,א ,

( כ " ט באלול תרמ " ד )  ,עמ ' קלג  .לאחר שנטש את חברת ' עזרת נדחים ' חדל בן  -יהודה
114

אנ " מ ,

143 /4נ .

Safed ' ,

Mission 81

and the Jewish

Friedman

Zion

Ben

4

לשבחה .

Real Son of Zion :

4ן ' Crombie ,

.א
135

 . 25 - 37קק Mishkan , 15 ( February 1991 ( ,
115

' מקרב הארץ '  ,מבשרת ציון  ,א ,
עמ ' , ] 67

116
117

תחת הכותרת

ראה לעיל  ,הערה
ראה

:

:

3

( תוספת לחבצלת

' המסיתים

34

תרמ " ד )  ,עמ ' צ " ז ; נדפס בכל כתביו ( לעיל  ,הערה

בצפת ' .

. 113

פרס ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ '

; 74

פ ' גרייבסקי  ,זכרון לחובבים ראשונים  ,ד  ,עמ '

43

[ . ] 227

, ) 70

יוסף לגג

שליחותו של מיכל פרידלנד ( בן נתן ) לכונן מושבה חדשה ליהודים בתמיכת גורמים
מיסיונריים  ,לאחר כשלון ההתיישבות בלטקיה ובקפריסין 8 ,יי נתקלה בביקורת חריפה ונוקבת של

בן  -יהודה  ,וזאת אף  -על  -פי שהוא עצמו תמך בעבר בנסיונות ובתכניות להתיישבות מחוץ לארץ -

ישראל  ,והביע נכונות לקבל את ארם נהריים ואת קפריסין כפתרון זמני .
הזה [ ש ] נודע למדי ולא לתהלה . . .
טיבה  ,אם יד המסיתים גם בזה או לבצע בצע תכליתו ' 129 .

9ין

בן  -יהודה קבע כי ' האיש

הדבר אשר הוא חפץ אך רשת חדשה היא  ,אפס לא נדע מה

המאבקים במיסיון החריפו עוד יותר בשנתו השנייה של העיתון  .בשנת תרמ " ו פתח בן  -יהודה
במערכה כנגד ראשי העדה הספרדית בירושלים על שום שהעסיקה סופר מומר ומכיוון שהנהגת

נוצרים .

העדה וחכמיה הוסיפו לדרוש ברופאים

פרסומן של תופעות אלה נתפס בתודעת ראשי הציבור הירושלמי כחילול כבוד העיר ויושביה

' בעיני אחינו בחו " ל '  .הם חששו שהוצאת הדברים לרשות הרבים עלולה לפגוע במישרין בתרומות
ובנדבות ולסכן אישית את שמות

הנחשפים .

אולם בעניין זה היה בן  -יהודה חסר פניות

ן2ן

והתחשבות  ,וכבר בראשית השנה כתב  ' :כי העת עת מלחמה
לדור דור

!

!

מלחמה לנו במחזיקים במסיתים

מלחמה לנו במתקרבים להם  ,מאירים להם פנים וקורצים להם בעין  ,בפושטים להם יד

או שולחים להם רק

אצבע ' .

122

הספרדים  ,שחששו לגורלם ולהכנסותיהם  ,החליטו לרסן את העורך והכריזו חרם

על עיתונו .

23י

בן  -יהודה לגלג על הסיבות שמנו מחרימיו הספרדים בפני הציבור  -ביזוי תלמידי חכמים
ספרדים  -והצהיר  ' :מלחמה לנו עם המחזיקים במסיתים  ,וכל עמל ידידיהם ובעלי בריתם לסתום
את פינו לא
הקדש

הזו ' .

יועיל ' .

124

הוא נשבע לאמור

:

' כל הימים אשר נשמת שדי תחיינו לא נחדל ממלחשת

25ן

במכתב ששלח דוד יודילוב "ן  ,ידיד נפשו של בן  -יהודה  ,אל חמדה ואליעזר בן  -יהודה תיאר את
סבלו של ידידו הקרוב בהיותו חולה בשנתו הראשונה בירושלים  ,ובין השאר הזכיר כי גם כאשר
' גנח

דם . . .

ומחלתו גברה ולשלם לרופא לא היה ואת רופא המסיון שמרפא חנם לא נתן לקרוא

בשום אופן ויצר עי "ז [ על  -ידי

118

זה ]

מנטליטה חדש

בירושלים ' .

26ן

על הנסיונות הללז  ,בברכתם של שפטסבורי ואליזבת פין ראה  :קלויזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

. 294 - 288

ראה גם

מאמרו של י ' הראל  ' ,מושבה נשכחת מתקופת העלייה הראשונה  :לטקיה  -קולוניה יהודית במימון נוצרי -
119

נסיון שנכשל'  ,קתדרה  ( 74טבת תשנ " ה )  ,עמ ' . 85 - 62
אב" י  ' ,תשועת שעה '  ,חבצלת  14 ( 36 ,ביולי . ) 1882

תודתי למחבר שאפשר לי לעיין

בכתב  -היד .

ראה ההוספה בכתב ידו של הלל מינץ על גבי מכתבו של בן -

יהודה אל פ ' סמולנסקין מיום י " ח בתמוז תרמ " ב  ,בתוך  :למקוב ( לעיל  ,הערה  , ) 9א  ,עמ '  . 381כעבור שנים היה

בן  -יהודה לתומכה הנלהב של תכנית ההתיישבות במזרח אפריקה  ,שנודעה כהצעת
120

2 6

' מקרב הארץ '  ,הצבי  ,א  ( 20י " ס באדר תרמ " ה )  ,עמ '

לנג ( לעיל  ,הערה  , ) 112עמ '

פה .

. 264 - 262

121

ראה

122

' מלחמת מצוה '  ,הצבי  ,ב

123

המיסיונרי ' האמת '  ,שהוציא לאור המומר שלמה פיינגולד  ,שותפו ב ' הצבי ' בשנים
הצבי  ,ב  " ( 12כטבת תרמ " ו)  ,עמ ' מ " ו  -מ " ז ( במסגרת שחורה ) .

124

:

 ( 5כ"א

' הודאת בעל הדין '  ,הצבי  ,ב

18

אוגנדה .

בחשוון תרמ " ו )  ,עמ ' י " ח  .כעבור שנים  ,הואשם בן  -יהודה בתמיכה בעיתון

תרס " ט  -תר " ע .

( ל ' בשבט תרמ " ו )  ,עמ ' ל  -ל " א  .באותו הגליון כתב פינס מכתב ובו קבע כי עד

שנת תרמ " ב נמצא היתר לדרוש ברופאים נוצרים  ,אולם מאותה שנה נקשרו הללו למיסיון ולכן אין שום צד של

~

היתר לכך  ' .לכבוד עורך הצב "  ,שם  ,עמ '
125

126

' מקרב הארץ '  ,הצבי  ,ב '
מכתב מיום

3

באוקטובר

13

ע " א  -ע " ב.

( י " ז בטבת תרמ " ו )  ,עמ '

1921

נ.

( ד ' לכרוז בלפור )  ,אצ " מ ) 192 / 1140 ,ע

המאבק בפעילות המיסיון בעיתונות הירושלמית

בן  -יהודה לא רק נאה דרש  ,והוא עמד בדיבורו ובמשך כל שנות הופעת עיתוניו לא הניח מידו
את חרב מלחמתו

במיסיון .

אחרית דבר
השנים תרמ " ב  -תרמ " ה היו שנות מפנה גם בתולדות העיתונות בארץ  -ישראל  .רוב כתבי  -העת
שראו אור בשנות הסער הללו גוועו בעודם באבם  ,ואלה מהם שהצליחו לשרוד תקופה ארוכה יותר
נאלצו להיכנע לביורוקרטיה העות ' מאנית  .נסיונם של כתבי  -העת היהודיים לשקף את התמורות

שהתחוללו בארץ  -ישראל לא עלה יפה  ,ופרט לירחון ' מבשרת ציון '  ,שנענה לרוחות החדשות
ביישוב  ,שמרו שאר כתבי  -העת על אופיה המסורתי של העיתונות הירושלמית ; הם עסקו בעניינים
הפנימיים הנוגעים למוסדות החברה והרוח בתוך ' היישוב הישן ' וניהלו מאבק מתמשך בכל חידוש

או שינוי שהביאו עמם החוגים הרדיקליים והמשכילים שבין אנשי העלייה הראשונה  .דווקא
,

כתבי  -העת שיצאו מטעם המיסיון או בהשראתו ביטאו על  -פי דרכם את ההוויה החדשה שנבראה
בארץ  -ישראל  ,ועמדו על משמעויותיה הדתיות כמדרגה בתהליך הגאולה ועל היבטיה הפוליטיים
החשובים  ' .באחת ידם יעניקו להם [ ליהודים ] את כתבי הקודש והאוונגליון  ,ובשניה שטר אחוזה
בארץ

ישראל ' .

27ן

אמנם טקטיקה זו לא הניבה את התוצאות המקוות  ,בעיקר בשל התערבותם של

הבארון רוטשילד ושל אגודות חובבי ציון בפיתוח המושבות  ,אך היא מבטאת את השינוי שחל
בתכסיסנות המיסיונרית  ,שהסתמכה על מאפייניה האידאולוגיים של העלייה הראשונה ועל
הנסיבות החדשות שנוצרו

בארץ  -ישראל .

גם בתחום ההמרה לא רשם לעצמו המיסיון הצלחות גדולות ; על  -פי הרישומים בספר טקסי
הטבילה מן השנים

1884 - 1882

עולה כי למרות המצב הכלכלי הקשה שבו היו נתונים נטבלו

בתקופה זו לכל היותר שמונה  -עשר יהודים

בוגרים .

הוצאתם לאור של כתבי  -עת שונים ומגוונים היתה חלק חשוב במערכה על הנפש

היהודית .

מאבקו של היישוב היהודי במגמות המיסיון ובעיתוניו הוליד כתבי  -עת אנטי  -מיסיונריים  .הללו
כיוונו את מאבקם בעיקר אל תוך החברה היהודית ועסקו פחות בביקורות חיצוניות ובהוקעת
המיסיון ומעלליו  .המאבקים הללו לא גרמו  ,כפי שניתן היה לצפות  ,להסתגרות העיתונים אלה
מאלה  .נהפוך הוא ; כשם שהעיתונים היהודיים נהגו לצטט מעיתוני המיסיון  ,לעשות בהם שימוש
ולהתייחס אליהם  ,כך נהגו גם עיתוני המיסיון בעיתונות היהודית בכלל ובעברית

בפרט .

28ן

בסופה של התקופה הנדונה ועם תום מאבקי ההישרדות נותר רק עיתון אחד לצדו של ' חבצלת '

הוותיק  ' ,הצבי ' ( ' האור ' ו ' השקפה ' לסירוגין ) של בן  -יהודה

( האתאיסט ) ,

במיסיון בלא לאות  ,ועמד במשימה זו עד סגירתו במלחמת העולם

אשר קיבל עליו להיאבק

הראשונה .

87

127
128

אסיא ( לעיל  ,הערה
ראה למשל

138 :

, )5

עמ '

. 98

 .ק  , Jewish Intelligence , 1 ( August 1885 ( ,תהו תרגום מהרשימה

בהצבי  ,א '  ( 32כ " ט בסיוון תרמ " ה )  ,עמ '

קל " ז .

' מקרב הארץ '  ,שנדפסה

מדיניות הייעור של התנועה הציונית בארץ  -ישראל
 895ו  948 -ו
נילי ליפשיץ וגדעון ביגר

הקדמה
מאות שנים של הרס והזנחה הביאו להשמדת היער הטבעי של ארץ  -ישראל  .צליינים ועולי רגל
שפקדו את הארץ במאה הי " ט הותירו בכתובים תיאורים של
השיממון שנגלה לעיניהם בכל הנוגע לעצים  ,חורשות

מסעותיהם  ,ובהם הדגישו את

ויערות .

ן

בין התהליכים הגאוגרפיים

ששינו את נופה של ארץ  -ישראל במאה השנים האחרונות בולטת פעולת הייעור  .ההתיישבןת

החדשה בארץ  -ישראל  ,שהחלה עם בוא המתיישבים הגרמנים  -הטמפלרים בשנות השישים של
המאה הי " ט  ,ונמשכה עם ייסוד המושבות היהודיות  ,הביאה לשוני בהתייחסות ליער ולייעור ,
וכתוצאה מכך  -לנטיעות של עצי יער באזורים שונים של הארץ  .עד להקמת מדינת ישראל עסקו
שני גופים עיקריים בייעורה של הארץ

:

מחלקת הייעור של הממשל הבריטי והקרן הקיימת

לישראל  .את מניעיה של פעולת הייעור הנרחבת  ,אך הידועה פחות  ,של הממשל הבריטי בארץ -

ישראל סקרנו במקום

אחר .

2

פעולת הייעור של היישוב היהודי בארץ  -ישראל לוותה בתיאורים

רבים בכתובים  ,בעיקר בעלי אופי הסברתי תעמולתי .

פורסמו גם כמה חיבורים תאורטיים

ומדעיים העוסקים בייעורה של הארץ  ,וביניהם בולט ספרו של יוסף ויץ ,

3

שעמד במשך שנים

בראש המחלקה לייעור של הקרן הקיימת לישראל  .את הצעדים הראשונים בפעולת הייעור של
התנועה הציונית עד מלחמת העולם הראשונה סקר צבי

שילוני .

4

לאחרונה פורסם מאמר מקיף

העוסק בפעולת הייעור של הקרן הקיימת לישראל  ,ועיקרו דיון במדיניותה ובפעולותיה של הקרן
הקיימת בתחומי מדינת

'1
2

ישראל .

5

וטבעה  :יומן  , 1863 - 64תרגם ח
לישראל .
הארץ
הקימת
הקרן חיי
שללחקר
ישראל
ובמימונה
בעידודהבארץ
טריסטראם  ,מסע
המחקר התבצע
ה "ב
' בן  -עמרם  ,ירושלים
 ; 1977ו' גרן  ,תיאור ארץ ישראל  :יהודה  ,השומרון  ,הגליל  ,א  -ז תרגם  :ח ' בן  -עמרם  ,ירושלים . 1987

נ ' ליפשיץ וג ' ביגר  ' ,מדיניות היעור של הממשל הבריטי בארץ ישראל '  ,אופקים בגיאוגרפיה ,

, ) 1994 ( 41 - 40

עמ '  ; 16 - 5ע ' כהן  ,וג ' ביגר  ' ,פעולות השלטון הבריטי לשמירת טבע ונוף הארץ ' א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב
יילנאי  ,ב  ,ירושלים  , 1987עמ '

88

. 295 - 200

3

י ' ויץ  ,היער והיעור בישראל  ,רמת  -גן . 1970

4

צ ' שילוני  ,הקרן הקיימת לישראל וההתישבות הציונית  ,ירושלים

5

נ ' קליאוט  ' ,אידיאולוגיה וייעור בישראל  -יער מעשה אדם באמצעות הקרן הקיימת לישראל '  ,מחקרים
בגיאוגרפיה  ,יג (  , ) 1993עמ '

106 - 87

, 1990

עמ '

. 96 - 71

נצרת לפני הייעור
 940ו )
(הרי

נילי ליפשיץ מידעון ביגר

המאמר שלהלן יעסוק בהתגבשותה של מדיניות הייעור של התנועה הציונית בארץ  -ישראל
בתקופה שעד קום המדינה  ,ובעיקר בתקופת השלטון הבריטי  ,תוך ניסיון להבין את שורשיה

ומניעיה של פעולה גאוגרפית  -היסטורית חשובה זו .

רעיונות ראשונים

בשנים

 :הוועור

895ו 7 -ס 9ו

עצי יער נטעו לראשונה על  -ידי היישוב היהודי כבר עם הקמת המושבות הראשונות ובעיקר
לאחר שהבארון רוטשילד הטיל עליהן את חסותו  .גני נוי וחורשות קטנות נטעו במושבות בצורה
מתוכננת  6 ,ראילו היער הראשון  ,שנוצר בסביבות חדרה  ,לא נטע במטרה לייער את הארץ  ,כי אם
לצורך יישובי מידי  -פקידי הבארון יזמו נטיעה של מאות אלפי אקליפטוסים לשם ייבוש

הביצות באזור .

7

הרעיון לטעת עצי יער בארץ  -ישראל בהיקף רחב הועלה לראשונה למעשה על  -ידי ה ' נייגו ,

מנהל בית  -הספר החקלאי מקווה  -ישראל  ,בכנס של נציגי ' היישוב החדש ' ביפו בשנת . 1894

נייגו

נימק את הצעתו במחיר העצים הגבוה בארץ ובסברה שנטיעת עצים תוכל לשפר את האקלים

בארץ .

להצעה זו  .לא היה

8

כל המשך מעשי .

למנהיגי התנועה הציונית  ,שלא הכירו את תנאי הארץ  ,לא נראה ייעורה של הארץ כצורך

חיוני .

9

אולם משעמדו על העובדה העגומה שארץ  -ישראל חשופה מעצים  ,הציע יונה קרמניצקי ,

לימים מנהלה הראשון של הקרן הקיימת  ,לייער את הארץ מחדש  .הרצל הציע לייסד אגודה

שתרכז תרומות ותטע עצים בארץ ' .
0

בשנת

1898

ביקר הרצל בארץ  -ישראל ונוכח במו עיניו בהעדר יערות בארץ  .לאחר ביקורו

פנה אל אוטו ורבורג  ,בוטנאי ומומחה להתיישבות באזורים טרופיים ששימש לימים בתפקידים
בכירים בהסתדרות הציונית  ,וביקש ממנו להכין סקר מפורט על צמחי הארץ

ואפשרויות יישובה .

כעבור שנה מסר ורבורג להרצל סקר על האזורים האקלימיים השונים של הארץ ועל האפשרויות

לגידול עצים באזורים אלה .
והמצב הכלכלי של הארץ  .באשר לעצי הסרק המתאימים לייעור ציין :
11

ררבורג חיווה דעתו כי עצם הייעור יתרום רבות לשיפור האקלים

היעור חשוב מאד  ,וקודם כל  -אורן החוף
( עד גובה

400

אלון הסלע

מ ' )  ,וגם אורן ירושלים

( א( Quercus 118

יבש מדי ; גם אלת המסטיק
ישראלית

) terebinthus

) (Plrlus Halepensis

ואת אלון השעם
) lentiscus

ל) ק

 , ( Pistaciaאלה תרבותית

orientalis
) vera

בשביל האחרון בוודאי

 , Liquidambarאלה ארץ

 .ע )  ,כמה צמחי בר ממשפחת

קורנית )

יכולים לבוא בחשבון גם כצמחי

 , 1988עמ '

. 187 - 186

6

י ' בן  -ארצי  ,המושבה העברית בנוף ארץ ישראל  ,ירושלים

7

ג ' ביגר ונ ' ליפשיץ  ' ,עצים אוסטרליים בארץ ישראל '  ,מחקרים בגיאוגרפיה  ,יד

8

י ' מיורק  ' ,כינוס נציגי הישוב החדש  ,יפו  , ' 1894קתדרה  ( 66 ,טבת תשנ " ג )  ,עמ '

9

t

) ; ( Quercus suber

, (Pistacia

השפתניים שעל ההרים ( אזוביון  ,מרוה ,

~

) maritima

 , Pinusהמצוי ליד הים התיכון

ואולי יש לנסות גם את

(  , ) 1994עמ ' 121 - 108

. 162

שילוכי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 72 - 71

10

ב"ז

הרצל  ,היומן  ,א  ,כתבי הרצל  ,כרך שני  ,תל  -אביב תש " ך  ,עמ '

11

ספר

ורבורג  ,רמת -גן תש " ח  ,עמ '

 ( 78מכתב

להרצל

334

מ  28 -באוקטובר

(  23באוגוסט . ) 1896

. ) 1898

מדיניות הייעור של התנועה הציוחת

תמרוקים בשביל מכשירי זיקוק ניידים  ,וכן אולי כמה מיני קדד

לספק

) (Astragalus

היכולים

נכאת )  ( traganthאו לודן ( תזטת8אט. ) 18

עוד הוסיף כי רצוי להביא ארצה מינים רבים של עצי פרי  ,עצי יער ועצי נוי מאפריקה  ,אסיה
ואוסטרליה  ,כדי לאקלמם בה  ,ואף צירף רשימה ארוכה של מינים מומלצים  ,כמו דקלים  ,קוקוס ,

שונים .

פלפלון  ,ארז ושיחי נוי

סיוע לדעתו קיבל מהאגרונומים אנשי ארץ  -ישראל זליג סוסקין

17

ואהרן אהרנסון  ,שתמכו גם הם ברעיון .

13

רעיון הייעור המבוסס על עצי יער שאינם מניבים פירות לא עלה בקנה אחד עם הגישה
הכלכלית שעמדה ביסוד פעולתה של התנועה הציונית בארץ  -ישראל באותה עת  .כאשר הוקמה

הוועדה הארץ  -ישראלית על  -ידי הקונגרס הציוני השישי  ,באוגוסט  , 1903הציע ורבורג  ,שנתמנה
ליושב  -ראש הוועדה  ,לדרג את מורדות ההרים בארץ  ,כדי שאפשר יהיה לטעת עליהם עצי פרי

וחרובים .

ים  -תיכוניים  -גפנים  ,עצי זית

14

עץ הזית  ,עץ הפרי המובהק של הים התיכון  ,נראה

המתאים ביותר לייעור הארץ בזכות תפוצתו הנרחבת בארץ  ,תנאי גידולו  -שלדעת אנשי מרכז
אירופה לא היו כרוכים בהשקעה רבה  -וכן האפשרות לייצא את תוצרתו בפירות

הוועדה הארץ  -ישראלית יזמה הקמת אגודה בשם

' תרומות

ובשמן .

עצי זית ' לשם איסוף תרומות ונטיעת

עצי זית באזורים שרכשה הקרן הקיימת  ,אשר אינם מתאימים לגידולי שדה  .פעולה זו אמורה

היתה לשאת עצמה מבחינה כלכלית  ,ואולי עוד להשאיר יתרה כספית לפעולות תרבות  .בראש

האגודה הועמד ורבורג  ,והוא החל בגיוס תרומות מהציבור בעזרת הקרן הקיימת  .תקנון האגודה ,
שהושלם

ב 14 -

בפברואר

, 1905

יצר למעשה את הקשר בין

הקרן הקיימת למפעל ייעור הארץ .

נטיעת ' יער הרצל '
כדי לקדם את גיוס התרומות למפעל הייעור העלה ורבורג הצעה למסד את פעולת האגודה תחת
שמו של הרצל  ,שנפטר ב  , 1904 -ולנטוע על שמו יער זיתים בן עשרת אלפים

עצים .

הוחל

במאמצים לאתר שטח מתאים לנטיעת יער הרצל  ,והאגרונום משה ברמן שמונה למנהל החוות

שתקים הקרן הקיימת על אדמותיה  ,נתבקש לטפל גם בנושא זה .
כבר מלכתחילה יצאו אנשי ארץ  -ישראל  ,שהכירו את תנאי השטח  ,את המיסוי ואת תנאי גידול

הזית  ,כנגד שיטה זו של נטיעת יערות  .בחוגים שונים התעוררה ביקורת על ההוצאות הכרוכות
בהקמת האדמיניסטרציה ועל התנאים המשופרים שניתנו לברמן  .בדצמבר

1905

שלח הוועד

הראשי של האגודות הציוניות בארץ  -ישראל אל הוועד הפועל המצומצם בווינה מכתב ובו מחה
על תכנית יער

הרצל .

!5

הטענות שהעלו במכתב והתבססו על הכרת תנאי הארץ  ,לא נתקבלו על

.

דעת ההנהלה שישבה בחו " ל בנובמבר

1906

החליטה הוועדה הארץ  -ישראלית להכשיר קרקע

91
. 79 - 77

12

שם  ,עמ '

13

א ' לבנה  ,אהרון אהרוגסון  -האיש וזמנו  ,ירושלים

14

ספר ורבורג ( לעיל  ,הערה

15

טילוני ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 76

, ) 11

עמ '

. 159 - 158

תשכ " ט  ,עמ ' , 62 - 60

. 71

נילי ליפשיץ וגדעת ניגר
לנטיעת חורשת

זיתים על שטח של מאתיים דונם ליד חדרה שנרכש על  -ידי הקרן הקיימת ולא

עובד במשך שלוש שנים ולהכין משתלה להרחבת הנטיעות בעתיד  .ברמן מונה לאחראי לביצוע
ההחלטה  .בפברואר

נטע

1907

דוד וולפסון את שמונה  -עשר עצי הדית הראשונים בחורשה

הראשונה של יער הרצל  ,ואת העץ הראשון כינה בשם ' עץ

הרצל ' .

!6

במקום גם הוקמה משתלה

של אלפיים עצים .
דחיפה למפעל הייעור נתן ייסוד הדירקטוריון הראשון של הקרן
1907

הקיימת לישראל .

ב7 -

במאי

נדונה בדירקטוריון הצעת ורבורג והנסקה לרכוש בכספי הקרן הקיימת את אדמות חולדה ,

שהשתרעו על אלפיים דונם  ,לשם נטיעת יער הרצל ולמסור את הביצוע בידי הנהלת

הקרן .

משהתברר כי האדמה אינה מתאימה לגידול זיתים  ,וכי ישנה התנגדות בחוגי האיכרים ובקרב
כמה ממנהיגי היישוב לטעת את העצים במרחק רב מהמושבות החקלאיות הקיימות  ,הציע

ורבורג  -כתחליף לחולדה  -את אדמות בית  -עריף ( בן  -שמן )  ,שנרכשו קודם לכן על -ידי הקרן
הקיימת  .מכיוון שהשטח נרכש לשם יישובם של בוגרי בית  -הספר החקלאי קריית  -ספר  ,הוחלט
להקים באזור משתלה זמנית  ,שתאפשר את התחלת עבודות מפעל הייעור  ,מתוך הבנה שזו
תפונה כאשר השטח יידרש למטרה

תקנון אגודת לנרומות עצי

אחרת .

17

על  -ידי הדירקטוריון והאספה הכללית של

דית ' הושלם ואושר

הקרן הקיימת בינואר  , 1908והוגבר איסוף התרומות לנטיעתו של יער הרצל  ,מתוך כוונה להגיע

לנטיעה של מאה אלף עצים  .במאי

1908

החל ברמן להכין את משתלת הזיתים עבור יער הרצל

על אדמת בית  -עריף  .הקמת משתלת הזיתים נמשכה כחודש  ,ונטעו בה שנים  -עשר אלף

שתילים .

בינתיים גם החלו העבודות בחולדה .
לנוכח הניסיונות הכושלים ליישב את בן  -שמן וסכנת אבדן הבעלות על השטח בשל אי
עיבודו  ,החליטה הנהלת הקרן הקיימת להקצות גם את החלקים הטרשיים של אזור זה לנטיעת
יער הרצל  .היערות בחולדה ובבן  -שמן היו אמורים לגדול תוך שלוש שנים עד כדי חמישה  -עשר
אלף עצים כל אחד  ,ובמקביל תוכננה נטיעת יער שלישי

הנוסח הסופי של החוזה בין הקרן הקיימת לאגודת

בגליל .

' תרומות

!8

ב 11 -

באפריל

1910

אושר

עצי זית ' ; על  -פי חוזה זה הועברה

האחריות לטיפול בנטיעות הזיתים לידי הקרן הקיימת לישראל  .ארתור רופין  ,מנהל המשרד

הארץ  -ישראלי של ההנהלה הציונית  ,יזם וביצע בפועל את נטיעת העצים בחולדה
בכספי אגודת ' תרומות עצי

בפיתוח

3 2

~

16
17

18
19

20

דית ' .

בתרומת קהילת יהודי דסאו בגרמניה הוחל באביב

אתר נטיעות נוסף  ,יער דסאו  ,על מורדות ההרים מעל חוות כינרת .

העולם  ,א  ,יג (  27במרס  , ) 1907עמ '  : 138שם  ,יא (  13במרס
דו " ח מיום  5 - 4ביגואר  , 1908עמ '  , 17אנ " מ . KKL 1 / 586 ,
ספר

ורבורג ( לעיל  ,הערה

, ) 11

עמ '

שילוכי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

 , ) 1907עמ ' 131

. 133 - 132

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין בארץ ישראל  ,ירושלים

. 91

ובבן  -שמן19

תרצ " ז  ,עמ ' . 42

20

1911

מדיניות הייעור של התנועה הציונית

השינוי במדיניות הייעור
התקוות הגדולות שתלו במפעל הייעור לא התגשמו  .כבר במהלך קיץ

1910

הועלו חששות כי

העלות של נטיעת  .כל עץ ועץ גבוהה בפועל הרבה מהחישוב המשוער  ,וכי אגודת ' תרומות עצי

זית ' לא תוכל לטעת את מספר העצים שהתחייבה לטעת בשם התורמים  .באפריל

1911

שלח ד " ר

מקס בודנהיימר  ,מראשי הקרן הקיימת  ,חוזר אל הוועד הפועל  ,ובו טען כנגד התחשיב הבלחי
מציאותי של עלות נטיעת עץ בודד  ,ומחה על בניית בית ההנהלה בחולדה ועל הוצאות הניהול

הגדולות שנלוו לפעולת הייעור  .באותו זמן התחילה להישמע ביקורת על מצב המטעים בארץ .
21

בדו " ח שהכין אהרן אהרנסון  ,בסוף מאי  , 1911על הנעשה בחולדה ובבן  -שמן מתח ביקורת על
מצבם הירוד של מטעי הזיתים והמשתלות בשני המקומות  ,והראה כי העלות של נטיעת עץ זית

גבוהה בחמישים אחוז מהתחשיב המקורי .
בנטיעות יער

הרצל .

22

ב7 -

באוגוסט

1911

כן נמתחה ביקורת על העסקת פועלים ערבים

התקיימה ישיבה של האספה הכללית של הקרן

הקיימת בבזל  ,ובה תקף בודנהיימר בשנית את עניין נטיעת עצי הזית ויצא כנגד עמדתו של
ורבורג  ,שהתעלם מההצעות וההערות שהושמעו

בפניו .

וולפסון  ,נשיא ההסתדרות הציונית ,

23

תמך בבודנהיימר  ,ומשתתפי הישיבה החליטו להעביר את ניהול הנטיעות לקרן הקיימת ; מכאן
 ישראל  ,ועלואילך הפכה זו לאחראית הבלעדית למפעל הייעור של התנועה הציונית בארץ

בודנהיימר  ,שהיה יושב  -ראש הקרן  ,הוטל לנהל את מפעל יער הרצל  .מאחר שנוכח שהתועלת
הצפויה מעצי הזית  ,גם לאחר שיניבו פרי  ,תהיה מועטה  ,החליט לשנות את מדיניות הייעור

.

מיסודה לאחר ביקורו בארץ  -ישראל בשנת

1911

כתב

:

ביקורי זה בארץ היה חשוב בשביל הקהק " ל מכמה בחינות  .בהיותי בארץ נוכחתי
לדעת  ,כי במטע זיתים זה  ,שהטיפו לו ברוב התלהבות  ,היה כשלון
[ ההדגשות שלנו  ,נ " ל ,

ג " כ] .

רק במשק מעורב יש לנטע זה חשיבות מה  .ברם בשביל

משק כזה יש ליצור תנאים שמן ההכרח להשקיע בהם אמצעים מרובים כל כך שיבול
גני  -הזיתים אינו כדאי להם כל עיקר  .נוסף על קושי זה  ,אין לדבר על יערות בארץ

של מושג זה באירופה .
לחולל שינוי עקרוני  .על

ישראל במובנו

אחרי התיעצות עם הד " ר רופין

נמלכתי בדעתי

פי הצעתי ניטעו עצי אקליפטוסים ,

ברושים ועצי גופר [ כנראה אורנים ]  ,שיש בהם כדי לסייע לשיפור נוף הארץ ולהשבחת

האקלים שלה  .יערות כאלה טעונים אמנם השקעת הון לזמן ארוך  ,אבל יש ברכה

בהם .

מפעל זה ניתן לביצוע רק על ידי גוף ציבורי  .על כן ראיתי בכך משימת  -חובה חשובה

של הקהק " ל .

24

נראה אם כן כי הכישלון הכלכלי הביא למהפך במדיניות הייעור  -מנטיעת מטעים של עצי זית

ועצי פרי אחרים לייעור שטחים נרחבים בעצי סרק  .שינוי זה היה בעל משמעות כלכלית
ולאומית  .היה בכך ויתור על רווחים כלכליים עתידיים לטובת הגשמת מטרות בתחום שיפור נוף
3ע
21

שילוני ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

22

טילוני ( לעיל  ,הערה

23

24

, )4

עמ '

. 91
. 92

ז ,לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,תל  -אביב תרפ " ה  ,עמ '  11ן .
מ ' בודנהיימר  ' ,הקרן הקיימת לישראל ' נתן אגמון  ,במסילת ראשונים  ,ירושלים תש " א  ,עמ ' . 139

נילי ליפשיץ וגדעון ביגר

הארץ ואקלימה  ,והדבר היה כרוך בהשקעת כספים בייעור על  -ידי גוף ציבורי שמטרותיו אינן
כלכליות דווקא  ,כי אם
מאז קיץ

לאומיות .

25

מהפך זה התחולל בראשית ימי נשיאותו של ורבורג  ,שעמד

בראש ההסתדרות הציונית  .ורבורג  ,שהיה מאבות הרעיון לנטיעת עצי דית  ,קיבל

1911

למעשה את השינוי בתפיסת הייעור בכורח הנסיבות  ,ומאוחר יותר אף תמך בו בפומבי .הגשמתה
של המדיניות החדשה החלה עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה  .בחולדה נטעו כמאתיים
וחמישים דונם של עצי אורן  ,מאות עצי אורן וברוש נטעו בבן  -שמן  ,ואילו בכינרת  ,כמו גם ליד
מרחביה ודגניה  ,נטעו עצי אקליפטוס רבים  ,בין השאר כדי לייבש שטחים מוצפים שהיו בקרבת
יישובים

אלה .

מלחמת העולם  ,שפרצה זמן קצר לאחר ההחלטה על שינוי המדיניות  ,לא

26

פשרה להגשימו כמתוכנן .
~ בתחנה לניסיונות חקלאיים מיסודו של אהרנסון החלו באותה עת לערוך מחקרים לשם פתרון

בעיות הייעור בארץ  .באתר התחנה בחדרה עסק אהרנסון בשנים

1914 - 1910

בניסיונות לאקלם

עצי יער אקזוטיים שונים שהובאו מרחבי העולם  .כמו כן חיפש בארצות שכנות עצי יער העשויים

.

לתרום לייעורה של הארץ  ,וערך מחקרים על עצי יער שנעלמו עקב השמדתם בידי אדם בעקבות
פעילות זאת גיבש יסודות למדיניות יערנית שמטרתה למנוע השמדה של שרידי העצים הקיימים
ולהגן על הקרקע  ,ואת אלה הציג בחיבורו רחב ההיקף על תישוף היערות ועל ייעורה של ארץ -

ישראל  ,שהוגש למושל מחוז ביירות לרגל ביקורו בתחנה בשנת . 1913

27

מדיניות הייעור של התנועה הציונית כפי שנתגבשה ערב מלחמת העולם הראשונה לא
השתנתה למעשה עד היום  .הייעור נראה כפעולה חיובית להגשמת התכנית הציונית לשינוי נופה
של הארץ ויישובה על  -ידי יהודים  .הקרן הקיימת לישראל  ,שעסקה קודם לכן רק ברכישות קרקע
ובהכשרתה להתיישבות  ,החלה לעסוק בצורה יזומה גם בייעורם של אותם השטחים שלא היו

ראויים לעיבוד חקלאי  ,כדי למנוע את אבדן הבעלות עליהם וכדי לספק עבודה לעולים יהודים .
המעבר מנטיעת עצי פרי לעצי יער הביא למיקום פעילות הייעור בעיקר באזורי ההר ( ומאוחר
יותר בנגב הצפוני )  ,שבהם לא ניתן היה לפתח חקלאות בהיקף נרחב  .לפעולת הייעור העיקרית

של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,שהתנהלה באזור חדרה  ,לא היה עוד המשך  ,כיוון שבסמוך
לתחילת פעולת הייעור של התנועה הציונית הוברר למעשה כי ייבוש הביצות לא יוכל להיעשות
על  -ידי נטיעות  -למטרה זו דרוש ניקוז הקרקע  ,והאקליפטוס לא

הועיל בכך .

25

טילוני ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 94

26

אצ " מ  ' : KKL 5 / 1929 ,מספי העצים בחורשות הקרן הקיימת לישראל מתקופה א

.

.

ויץ ) מיום 1 / 130 ; 30 10 26

עצי יער ( חתום י '
 *4קן

אטינגר ) ; 5 / 1926

תרפ " ד והצעה להבא '
27

א'

 ' :סכום

28

עד לשנת תר " פ ' ( חתום

:

י'

ספירת העצים בנטעים של הקק " ל הנטועים לפני תר " פ '  ,ניסן חר " פ
:

מסמך מיום

. .

 ' ; 15 5 24עבודת

הייעור של הקק " ל בתקופת תר " פ -

( מאת י ' ויץ ) .

אהרנסון  ,הישוף היערות בארץ ישראל והצעה להתקנת חידושם  ,תזכיר על

ביי המושל הכללי לוילאית בירות  ,עקב ביקורו בתחנה באוקטובר

בית אהרנסון .
ביגר וליפשיץ ( לעיל  ,הערה

)7

, 1913

פי הזמנתו של הוד מעלתו בכרי

תרגם לעברית יצחק אפשטיין ארכיון

מדיניות הייעור של התנועה הציונית

מדיניות הייעור בראשית תקופת השלטון הבריטי
עקב מלחמת העולם הראשונה לא התאפשר לטפל כראוי בעצי הפרי במשך כארבע שנים  ,והללו
טעה חורשה חדשה
לא החזיקו מעמד  .עצי הסרק לעומת זאת לא נפגעו מהעדר הטיפול  ,ואף

~
באזור באר  -טוביה  .משנסתיימה המלחמה מונה האגרונום עקיבא אטינגר למנהל פעילות הקרן

הקיימת ומחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית בארץ  -ישראל .

29

אטינגר מימש את תפיסתו

של בודנהיימר וביקש לפרוע את החוב לתורמי העצים  ' ,לא בעצי פרי שאינם בגדר של
יער כי אם בעצי סרק שהם עצי יער מדרך טבעם [ ההדגשה שלנו  ,נ " ל  ,נ " ב ]  ,ולא
יינטעו עצי סרק בעמקים שאדמתם טובה לגידולים חקלאיים אינטנסיביים כי אם בגבעות אבניות
ובהרי

סלעים ' .

30

תפיסה זו הנחתה את פעילות הייעור של הקרן הקיימת  ,שעיקרה היה ' נטיעת

הרבה עצי יער שגידולם מהיר וטיפול בהם אינו זקוק לאריכות שנים ועם זאת יינטעו באדמה
שאינה מסוגלת לניצול חקלאי אחר  ,אלא ליעור  ,כגון

אדמת סלעים  ,ביצות וחולות נודדים ' .

31

מיד עם כניסתו לתפקיד הניח אטינגר את היסודות לעבודת הייעור בהיקף רחב על  -ידי הקמת
משתלות עצים  .כבר בשנת

1919

גידלו במקומות שונים ברחבי הארץ קרוב לחצי מיליון שתילים

שהוכנו לנטיעה  .במקביל נוסתה שיטת הזריעה הישירה של זרעי אורן הגלעין באדמה  ,מבלי

להזדקק לשתילים  ,שיטה שהועתקה מפעולות הגרמנים על הכרמל  .על  -פי הצעתו של אטינגר
התרכז הייעור בשלושה אזורים  :ההרים  ,הביצות והחולות  .שיטות הייעור כללו נטיעת שתילים
בביצות ובחולות וזריעה ושתילה בהרים  .בשנת תר " ף התבצעו עבודות ייעור על שטח של אלף

עצים שונים ונזרעו

ושמונה מאות דונם בהרים  ,בביצות ובחולות  ,שבהם טעו
~
זרעי אורן הגלעין  ,ובסך הכול  625 , 000 -עצים  .באותה שנה הוכנו במשתלות  ,במקומות שונים ,
275 , 000

יותר ממיליון שתילים

ביולי

1919

בשביל עבודות הייעור בתרפ " א .

350 , 000

32

הוזמן יוסף ויץ לעבוד עם אטינגר בהדרכה  ,בפיתוח מטעי עצי פרי ביישובים

החקלאיים של ההסתדרות הציונית ובנטיעת יערות בשביל הקרן הקיימת .
מהקרן  ,ביולי  , 1966הטביע ויץ את חותמו באופן בולט על ייעור הארץ .

צעדים ראשונום -

33

מאז ועד פרישתו

8ו9ו 928 -ו

במשך כל התקופה הנדונה הוקדשה מחשבה רבה לייעוד הנטיעות ולמטרות הייעור  .בראשיתה

עדיין ראו בנטיעת עצי הפרי חלק ממדיניות ייעור כוללת .
בו פעולה נרחבת בעלת מטרות רבות  .הייעור נועד לשקם
34

נראה כי מתכנני הייעור הציונים ראו

את נופה של ארץ  -ישראל על  -ידי

נטיעה במורדות ההרים מזה ועל  -ידי ייבוש הביצות וטיהור האוויר במישורים מזה  .לנטיעות

29
30

31
32
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נועד גם תפקיד כלכלי חשוב במסגרת טיפוח מטעי פרי לייצוא וכמפעל לאספקת עבודה לעולים

היהודים לארץ  ,וכן ראו ביערות מקור לעצי בניין לבנייה העתידית בארץ  ,במקום לייבא עצי בניין
מחו " ל  .לייעור ייעדו גם תפקיד חינוכי  -הכשרת יהודים לעבודת האדמה  ,כאשר ההכנסות

ותרבות עתידיים .

מעבודתם תוכלנה לתמוך במפעלי חינוך

חלק מהיעדים שהציבו לעצמם המתכננים הושגו בתקופה הנדונה  ,וחלקם לא הושגו עד

היום  .אולם נראה כי המחשבה לטווח ארוך שהנחתה את מעצבי מדיניות הייעור השפיעה רבות
על אופי היער הנטוע הארץ  -ישראלי ועל צורתו  .במאמר שנכתב בשנת תרפ " א נסקרה החשיבות

ודרכי ביצועה .

המיוחדת הנודעת לייעור הארץ  ,והוצגו מדיניות הייעור החדשה

היערות ממלאים תפקיד חשוב בתולדות האנושיות  ,מימי בראשית עד היום הזה  .ארץ
שיערותיה מרובים  -ברכה בה והריהי נעשית לכח מושך שיבואו בני האדם להתישב
בה  ,יען כי ליערות השפעה מרובה על שלושת התנאים העיקריים הדרושים להתישבות ,

והם  :האדמה  ,האויר והמים  .ואוי  ,אוי לה לארץ שנחשפה מיערותיה כי גודעו

ונכרתו .

עם העדר היערות נפרעה ההרמוניה של היצירה הטבעית וניתן מקום למלאכי חבלה

להשחית את האויר לרעתו של האדם  ,תושב הארץ  .בני ישראל כשבאו לרשת את הארץ
נצטוו מפי הגבורה על

הנטיעה . . .

ואבותינו הקדמונים קיימו את המצווה במרץ

רב . . .

אולם מיום צאת עם ישראל בגולה חרבה הארץ  ,האויבים הלוחמים פשטו ממנה את
עדי עציה והיא הלכה הלוך וחשוף יותר ויותר במשך מאות בשנים עד היום הוה ,

כשהיא לפנינו בכל מערומיה ועריה .

35

תפיסה רומנטית זו  ,הדמיון בה רב על המציאות  ,מחקרים מדעיים מאוחרים יותר הראו  ,כי ארץ -

ישראל מעולם לא היתה מכוסה ביער עבות כמו היער האירופי  ,וזאת בגלל אקלימה  ,שאיננו

מעודד צמיחת עצים גבוהים ויערות צפופים .

36

עם זאת הגישה הרומנטית אפיינה את הפעילות

הציונית בשנות העשרים  ,ומילאה תפקיד מרכזי בתכנון הייעור של

ארץ  -ישראל .

גם בעיני אטינגר הצטיירה ארץ  -ישראל כארץ שהיתה מכוסה יערות בעבר  ,בדומה לארצות
אירופה  ,וגם הוא סבר כי רק פעולת האדם הביאה להשמדת היער  ,ובעקבותיו ל ' חורבן האדמה ' ,
על  -ידי סחיפת קרקע מהטרסות בהרים  .אטינגר העלה הצעות ופתרונות לשאלת הייעור של ארץ -

ישראל החשופה  ,תוך התחשבות בסוגי הקרקע השונים בארץ  :חולות  ,ביצות והרים .
שטח החולות לאורך הים התיכון הוא בערך  600 , 000 - 500 , 000דונם  . . .יעור

החולות

חשוב מכמה בחינות  .אולם הוא נתקל בקשיים טכניים גדולים ודורש מלבד סכום כסף

גדול לנטיעת כל דונם  ,סבלנות  ,התמדה ועקביות  -שלא להרשות לחולות להתקדם
ולבלוע עוד שטחים המסוגלים לעיבוד חקלאי  .בנוגע ליעור הביצות שרר זמן רב מושג

35

36
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מוטעה  .היהודים בארצנך ובגולה  ,שאינם בקיאים בשאלות הטכניות הנוגעות להבראה
וליעור חשבו כי נטיעת יערות מביאה לידי יבוש
לאקליפטוס אין סגולה ליב17
באמצעות תעלות וצעורות

הפוריה

ביותר . . .

יבוש .

ביצות .

הביצות .

דבר זה אינו

נכון .

גם

מקומות ביצה יש ליבש על ידי ניקח

היבוש על ידי מקוז הופך אדמת ביצה לאדמה

ץ

מכאן ולהבא לא ישתמשו עוד באדמות הביצות שהן מהעשירות

והפוריות בארצנו לשם נטיעת יערות  .אין זאת אומרת שאין לנטוע בעתיד עצי יער על

אדמה פוריה  . . .אולם זאת לא תהיה שיטה של יעור בארץ  .השטחים העיקריים  -מליוני
דונם  -המחכים ליעור בזמננו ובמשך הדורות

הבאים . . .

משתרעים

בהרים .

אחת

הפרובלימות החשובות העומדות לגבי עמנו השב לארצנו  ,היא יעור הרי יהודה ,
השומרון

והגליל .

37

בהמשך עמד אטינגר על הצורך בשיתוף פעולה עם השלטון הבריטי בארץ  -ישראל בכל הנוגע
לשמירה על שרידי היער ולהגנה על הייעור החדש  .הוא התייחס לפעילות הייעור של הקרן
הקיימת ולהשלכותיה של פעילות זו על תפקוד הקרן כגוף המרכזי הרוכש קרקעות עבור המפעל

הציוני .
היא צריכה לראות ביעור אחד מתפקידיה הלאומיים שעליה לפתח ולטפח אותו
בהדרגה פרוגריסיבית וביותר מהירות מאשר עד עכשיו  .צריכים אנחנו להשתחרר
מהפחד  ,שבטיפול זה לטובת יעור ארצנו יש משום סכנה למטרה העיקרית של הקרן
הקימת  -איסוף סכומים גדולים לשם קנית

קרקעות . . .

זאת היא אחת הדרכים

החשובות  ,אשר על ידה יתחזקו ויתגברו הקשרים בין יהודי הגולה ובין מטרות
מסוימות המובילות לשיפור תנאי ארצנו ולהקלת התישבות
עכשיו הן עפי " ר תרומות

מקריות . . .

בה .

תרומות עצים עד

הגיעה העת שבארצות הגולה יעשה הנסיון  -ע " י

הלשכות הארציות של הקרן הקימת  -לארגן מבין התורמים קבוצות או אגודות של

חובבי היער הארץ ישראלי על אדמה לאומית .
אטינגר כתב עוד  ' :בארצות אירופה כשלושים אחוז מכל הקרקעות מכוסים יערות  .אם נגיע לידי
כך שלפחות החלק העשירי מהאחוז הזה של אדמתנו הלאומית יהיה היעור יהיו שבעי רצון בני
בנינו '  .הערכותיו והצעותיו של אטינגר מבטאות את הלכי הרוח ששררו בזמנו באשר למדיניות

הייעור הנחוצה לעתיד לבוא  .ניכרת בדבריו התנערות מהתפיסות הרומנטיות על ייעורה הנרחב
של ארץ  -ישראל במתכונת אירופית

;

המטרה שהציב להגיע לייעור של כשלושה אחוזים מכלל

שטח הארץ הושגה במדינת ישראל רק בראשית שנות השבעים  ,כאשר כשש מאות אלף דונם היו
מכוסים ביערות נטועים  .כמו כן הסתלק אטינגר מרעיון הנטיעה בביצות לשם ייבושן  ,תוך הכרה

כי יש בכך בזבוז של קרקע פורייה  .פעולות הייעור כוונו מעתה בעיקר לאזורי ההרים ולנטיעה
מוגבלת באזור החוף  ,על מנת לעצור את התפשטותם של חולות שפת הים לכיוון השטח

58

הפורה .

אטינגר גם המליץ על שיתוף פעולה הן עם ההתיישבות העברית בכללה והן עם השלטונות
הבריטיים של הארץ  ,שהחלו אף הם בפעולות לשימור היער והרחבתו על -

ידי נטיעות בהיקף

רחב .
37

מ ' אטינגר  ' ,ייעור

ארץ  -ישראל '  ' ,הארץ ' ( , ) 2 7 1926

. .

ארכיון אטינגר  ,אצ " מ 11 / 21 ,

. ,1 / 1

מדיניות הייעור של התנועה הציונית

ורבורג  ,שסיים את תפקידו כנשיא התנועה הציונית בשנת  , 1920תמך ברעיון הייעור בקווים
שהציגו בודנהיימר ואטינגר  .בנאומו בפני הקונגרס הציוני השנים  -עשר  ,שנתכנס בשנת , 1921

טען כי ייעור הארץ חשוב ביותר בעיקר לשם שימור המים בקרקע על  -ידי נטיעות עצים

בהרים .

נאמן לשיטתו טען שהמפעל גדול מכדי שתוכל הקרן הקיימת לקחת על עצמה לבצעו לבדה ,

.

וזאת גם בשל תפקידיה האחרים פעולות הייעור בארץ לגישתו הן  ' :ראשית ליבש את הביצות על

ידי נטיעת אקליפטוסים  ,שנית לנטוע עצים על מורדות ההרים ושלישית ליער את החולות

המצויות עכשיו בארץ ישראל במידה רבה '  .כבוטנאי מיומן הצביע על האפשרות לנטוע עצים גם

בחולות .

38

ועדת הסקר המשותפת לארץ  -ישראל בראשותו של הלורד מלצ ' ט שביקרה בארץ בשנת

1928

התייחסה בדו " ח שלה בקצרה לנושא הייעור  .נאמר שם כי הייעור באזור ההר יסייע לחקלאות

על  -ידי מניעת

סחף  ,קליטת מי נגר עילי והגברת נביעת המעיינות  ,וכן יוסיף הייעור יופי לארץ

ויסתיר את הרס הנוף

שנגרם בידי האדם .

39

סקירת הנטיעות ביערות הקרן הקיימת בתקופה זו מראה כי עד לשנת תרפ " ה נטעו עצי סרק
ממינים רבים  ,בעיקר אקליפטוסים  ,שיטות  ,קזוארינות  ,פלפל  ,אורנים  ,ברושים ועוד  .מסיכום
הנטיעות של אותן שנים עולה כי עד שנת תר " ף תפס אורן ירושלים רק כארבעה וחצי אחוזים
מהנטיעות ( שש מאות ארבעים וחמישה עצים

בסך  -הכול ) ,

ובשש השנים הבאות תר " ף  -תרפ " ה ,
62 , 882

עצים  .במקביל

לכך היה חלקו של האקליפטוס עד לשנת תר " ף כשבעים ושמונה אחוז מעצי

היער  ,ובשנים

היו עצי אורן ירושלים כעשרים ואחד אחוז מכלל הנטיעות  ,ובסך  -הכול -

שלאתר מכן  ,תר " ף  -תרפ " ה  ,הגיע חלקו לכדי חמישים ושלושה אחוז מכלל

הנטיעות .

40

שאר

בלבד .

המינים נטעו בכמויות קטנות

ניסיונות ייעור אלה הביאו את העוסקים במלאכה להחליט על המשך הנטיעה בעץ עיקרי אחד
 אורן ירושלים  ,וזאת לאחר שהוכחה היקלטותו הטובה וצמיחתו המוצלחת  ,בעיקר באזוריההרים ועל אדמות

הגיר .

החל משנת תרפ " ו  ,עם הגדלת שטחי הקרקע ההרריים והגבעיים

שברשות הקרן הקיימת  ,חל שינוי בולט בהרכב הנטיעות  ,ואת מקום האקליפטוס תפס אורן
ירושלים  ,שהלך והפך למין דומיננטי  ,והגיע ליותר משמונים וחמישה אחוז מעצי הנטיעות בכל

שנה .

כישלון הנטיעות בחולות ראשון  -לציון  ,שמנע לשנים רבות את המשך פעולות הקרן

הקיימת לנטיעה בחולות

4 !,

עוד מיעט את השימוש באקליפטוס  ,שכבר קודם לכן חדל כאמור

לשמש לנטיעה בביצות  .מכאן ואילך היו יערות הקרן הקיימת ליערות כמעט חד מיניים  ,נשלטים

על  -ידי אורן

ירושלים .

42
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מדיניות הייעור של התנועה הציונית

מדוניית הייעיך  -מךמבים ימינל עצום בשנים

928ו 1948 -

בעשור השני והשלישי לקיומו של ייעור שיטתי ומאורגן בארץ  -ישראל נמשכה נטיעת היערות

בקצב מזורז  ,בד בבד עם ניסיונות לאקלם בארץ מינים חדשים שיוכלו להשתלב ביערותיה .
ניסיונות לאקלום אורן ברוסיה זכו להצלחה  ,ואורן זה התאקלם היטב בכל הקרקעות.

יתרה

מזו  ,עצי אורן ברוסיה שנטעו לצד אורן ירושלים באותו גיל ובתנאים זהים בלטו בזקיפות קומתם
כבר בשנים הראשונות  ,בניגוד לגזעם העקום והכפוף של עצי אורן ירושלים  ,אולם חלקו של

אורן ברוטיה כעץ יער עד לשנות הארבעים היה מצומצם .
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גם ניסויים בנטיעת אורן קנרי הניבו

תוצאות משביעות רצון  .נמצא כי העץ גדל במהירות  ,קומתו זקופה וצורתו נאה  .יותר מכך  ,הוא
מצמיח גזעי חליפין לאחר כריתה וגם לאחר שרפה וחריכה של הענפים והקליפה  .אולם הוא

' אינו מסוגל לרשת את אורן ירושלים מפני שעצו רפה מאד  ,ערכו כעץ תעשיה מועט  ,נופו צר . . .
גם הוא נוקדן לגבי אדמה סידית '  44 .מין אורן נוסף שנוסה בהצלחה היה אורן הגלעין  ,שניטע
בכרמל  ,בקרית ענבים ובבן  -שמן בשנים תרע " ט  -תר " ף  .אולם ההוצאות הכרוכות בריבויו בזריעה
וגידולו האיטי יחסית  ,בצד העובדה שאינו גדל טוב באדמת גיר  ,צמצמו מאוד את תחומי

נטיעתו  .עץ מחטני נוסף שנוסה היה ברוש מצוי מן הזן האופקי והזן הצריפי  -שני הזנים היו
מוכרים בארץ זה לא כבר וגדלו כאן בהצלחה  .לגבי הברוש המצוי מהזן הצריפי נטען כי לא
הוכנס כעץ יער בגלל העצה המעטה שלו  .אולם גם חלקו של הברוש האופקי ביערות היה

.

מצומצם ביותר לעומת זאת ברוש אריזוני וברוש גדול  -פירות לא הצליחו כלל ביערות

בארץ .

הקזוארינה הצליחה מאוד כעץ יער  :התברר כי היא גדלה מהר  ,מפתחת נוף רחב  ,מתרבה בקלות

במשתלות ונקלטת בשטה בקלות .חרף זאת הוצאה מרשימת עצי הייעור  ,כי הייעור ' הסתגר

באזור ההרים שאדמתם סלעית ' ובמצע סלעי הקזוארינה אינה גדלה טוב  .ניסויים נערכו גם

.

במינים רחבי עלים האילנטוס הבלוטי והאזדרכת המצויה  ,שנחשבו בהתחלה כמוצלחים  ,נקלטו

קשה יותר מן האורן וגם לא מנעו צמיתת עשבים בקרבתם  .כך קרה גם לרוביניה בת השטה  .גם

המיש  ,שגדל באופן טבעי בארץ  ,לא עלה יפה בתחרות עם האורנים  .הפרקסוניה השיכנית אמנם

נקלטה בקושי אולם הצליחה בתור עץ משוכות לאורך גבולות היער  .ניסויים נערכו גם בעצי יער

.

מקומיים  -האלונים אך התגלו קשיים לפתח יער אלונים טבעי בגלל איטיות גידולם והצורך
בטיפול בעישוב  .גם אדר נגונדו

) ( Acer negundo

וסופורה יפנית נחלו כישלון והניסיונות בסיסם

הודי טרם הובילו למסקנות ברורות  .יחד עם זאת הוכנס החרוב לנטיעה כעץ פרי גם בתוך חלקות

הנטיעה ביער .
בסכמי את הסעיף הזה  ,בחירת מיני העצים  ,עלי לציין בצער  ,שלפי שעה מוגבלת מאד

.

רשימת מיני העצים העומדים לרשות היעור בעצי מחט  -אורן ירושלים בעיקר ואורן
קפריסאי [ אורן

ברוטיה ]

והפרקיסוניה כעץ

כבן לואי  ,בעצי עלה

משוכות.

:

החרוב  ,בעיקר  ,האגוזה כבת לואי ,
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;1

Holocene,

reassessment' ,

distribution of Pinus brutia

' Liphschitz,

- 8

 . 157 - 161קק ) 1991 ( ,
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י ' ויץ  ' ,על עבודת הייעור של הקק " ל  -עובדות ומסקנות '  ,השדה כ '  ,ג ,

45

שם .

ת"ש .

 .א !ש

Biger
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נילי ליפשיץ

וגדעון ביגר

נראה אפוא כי גם אורן ברוסיה וגם הברוש המצוי מהזן האופקי  ,שהוכיחו עצמם מתאימים

ביותר לנטיעות  ,לא היו מרכיב חשוב כייעור  .מינים אחרים  ,כמו אורן קנרי ואורן גלעין  ,חרף
מגבלות ההתאמה למקומות שאינם גירניים  ,לא תפסו מקום חשוב ביער גם במקומות שבהם
הקרקע לא היתה

גירנית .

נראה כי ההתרשמות מסגולותיו של אורן ירושלים הביאה לכך

שהיערות שנטעו הפכו למעשה ליערות כמעט חד  -מיניים .
לאחר עשר שנים של ניסויים בנטיעת עצי יער שונים ושל תכנון הייעור וביצועו  ,גובשה

פעילות הייעור בשנות השלושים והארבעים והפכה למפעל ציוני מרכזי בדכות עצמו .בהרצאה
בשם

' 25

הייעור .
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שנות יצירת יער ' שנשא ויץ בשנת

1945

הציג את הקווים המנחים של פעילות

נוסף להדגשתו כי עץ היער הנבחר הוא האורן והאזור הנבחר הוא חבל ההר  ,ציין ויץ

היער הוא יצירה בפני

עצמו .

יצירה תרבותית וצורך תרבותי [ ההדגשות

היער הוא מזיגה של גונים  ,צללים
אל יוצר

העולם . . .

וצלילים . . .

:

במקור] .

ביער מוצא אדם מרגוע וסביבה המקרבת

גופני . . .

באלה מוצא האדם מזון שלפעמים הוא חשוב ממזון

היער הזה אמרה הקרן הקימת להקים בארצנו  ,יער בעל שלוש מגמות

קרקעית  ,ישובית  -מדינית  - ,יראו אומות העולם איך החיינו את השממה

;

:

את

חקלאית -
וחברתית -

יצירתית .
הייעור לא היה באותה תקופה מפעל בוטני  -חקלאי בלבד ; הוא נועד בין השאר למטרה פוליטית -

משפטית  -ליצור אחיזה בקרקעות לנוכח תביעות בעלות וחדקה מצד ערבים שישבו בשטחים
שנקנו בידי הקרן הקיימת .מטרה זו יושמה לראשונה בנטיעות על הכרמל מיד לאחר מלחמת
העולם הראשונה  ,וביתר שאת בעמק יזרעאל המזרחי  ,שם נטעו בשנת

1924 - 1923

עשרות אלפי

עצים לאורך גבולות החלקות שנקנו באזור  .לאחר הקמת היישובים ומציאת פתרונות לתביעות
הקרקע  ,נכרתו העצים והאדמות הוסבו לצרכים חקלאיים

שונים .

47

עד  .לסוף תקופת השלטון

הבריטי נוצל הייעור במקרים רבים להבטחת בעלות על הקרקע באזורי הארץ השונים  .לשם כך
.

נטע היער הגדול ליד משמר  -העמק  ,ולשם כך נטעו בראשית שנות השלושים שטחים נרחבים
בעמק זבולון

( ג ' ידרו) .

הייעור נועד באותה עת גם ליצירת מקור לאספקת חומר גלם לתעשיית עץ

מקומית .למטרה דו טופחו בעיקר יערות האורן ועצי האקליפטוס  .נטיעת היערות היתה אף

מכשיר מרכזי לפיתוחם הראשוני של יישובים רבים שהוקמו בתקופה הנדונה  .ביישובים רבים
נפתחו משתלות יער  ,בעיקר לאחר התבססותם  ,ומשתלות אלו סיפקו מקור פרנסה לשנים

רבות .

כך שגשגו משתלות עצי היער בתל  -יוסף  ,במשמר  -העמק  ,בחניתה  ,בראש  -פינה  ,באילון  ,בקריית -
ענבים  ,בכפר  -החורש ובמפרץ

חיפה .

גם במשק הפועלות בירושלים היתה משתלה מרכזית

בראשית שנות העשרים וכמוה גם במשק הפועלות בתל  -אביב ( בשכונת

בורוכוב  -גבעתיים ) .

כן

נעשו ניסיונות לייצב יישוב עירוני יהודי בבאר  -שבע ובחברון על  -ידי הקמת משתלות יער בערים
אלו  ,אך הדבר לא  .עלה יפה  .נוסף להקמת המשתלות נעזרו יישובים רבים בראשית דרכם בכספים

1 02

שהועברו אליהם לפעולות ייעור באזורי התיישבות חדשים  .מתיישבי כפר החורש החלו דרכם
כנרטעי היער הגדול בגבעות שימרון  .תחילת ההתיישבות בקריית -ענבים נעזרה גם
היא בעבודות

46

 11ביגואר  , 1945אצ " מ . KKL 5 / 13936 ,
דו " חות נטיעות משגים שונות  ,אצ " מ . KKL 5 ,

מדיניות הייעור של התנועה הציונית

ייעור  ,שהופסקו זמנית לאחר שנתבסס היישוב  .מתיישבי נווה  -אילן  ,שעלו על אדמתם בסתיו
 , 1946עסקו בעיקר בייעור  ,וכמותם גם מתיישבי מעלה  -החמישה  ,שעלו ליישובם באמצע שנות

השלושים .

48

לא תמיד נעשתה פעולת הייעור על סמך תכנון ראשוני ובקרקע שיועדה למטרה זו

מלכתחילה  .במקרים רבים נטעו יערות לאחר שהוברר כי שטח אדמה שנקנה אינו מתאים
לעבודת אדמה  ,כולו או בחלקו  .מחוסר בררה  ,כדי לא לאבד את הבעלות בגלל אי עיבוד הקרקע ,

הוחלט לנטוע יער ולשמור בדרך זו את השטח בידים יהודיות  .אדמת אבו  -שושה  ,שלימים הוקם
בה קיבוץ משמר  -העמק  ,כללה כאלף דונם של קרקע גבעית והררית  ,מכוסה באדמת סלעים

.

גירית בתחילה

יטע

בה יער  -כדי לספק תעסוקה לראשוני המתיישבים  ,ויותר מכך כדי ליצור

אחיזה בקרקע  ,לאחר שנתברר כי קרקע זו אינה מתאימה לשום עבודה חקלאית אחרת .כך אירע
גם לאחר הקנייה הגדולה של אדמות עמק יזרעאל המערבי באזור נהלל  .מכלל שמונה  -עשר אלף
דונם שנקנו היו למעלה משמונת אלפים דונם אדמה הררית מכוסה סלעים  ,שלא התאימה ליישוב
חקלאי  ,ולכן

יטע

במקום יער כפר החורש הגדול  .סמוך לו קטע יער גניגר מסיבות דומות  ,לאחר

שהוברר כי למעלה ממחצית שטח הקרקע שנקנתה באזור איננה מתאימה לעיבוד חקלאי  .יערות
רבים קטעו אפוא לא בכוונה תחילה  ,כי אם

מחוסר בררה  ,להצדקת הרכישה ולא למטרה יעודה .

כדי להדק את הקשר בין העולם היהודי לארץ  -ישראל נטעו כבר בשנות העשרים יערות בכספי

תרומות של קהילות שביקשו להנציח בצורה זו אישים שונים  .יזמה כזו ננקטה ביער שתוכנן
לזכרו של הרצל  ,אולם כישלון מפעל זה הרתיע ומנע ניסיונות נוספים  ,מהשש שיסתיימו גם הם
בכישלון והכספים יוצאו לריק  .רק לאחר ההצלחות הראשונות של הקרן הקיימת בנטיעת עצי

יער חזרו קהילות שונות וביקשו לטעת עצים בארץ  -ישראל .
בשנת

1924

תרמה משפחת קלבין מברזיל תרומה גדולה לשם נטיעת יער אקליפטוסים על

שם ראש המשפחה  .אותר שטח של כחמש מאות דונם ליד כפר מל " ל  ,והוחלט לנטוע במקום
במשך שנתיים חמישים אלף עצי אקליפטוס  .בשנת

1927

בה זנים חדשים של אקליפטוס  ,בעיקר א ' שרפי

נסתיימה הנטיעה בהצלחה  ,ואף שולבו

) resinifera

. ) 1~ .

הוכתרה בהצלחה  ,הוא נכרת שנים מספר לאחר מכן עקב התרחבות

אף  -על  -פי שנטיעת היער

ההתיישבות באזור .

49

עם

זאת מפעל זה סלל דרך למפעלי ייעור נוספים וגדולים יותר  ,שהבולט והעיקרי בהם הוא היער

שנטע על  -שם הלורד ארתור בלפור בסוף שנות העשרים בהרי נצרת  .מכאן ואילך התרחבה
פעולה זו של נטיעת יערות לציון אישים  ,מוסדות ואירועים  ,והיא

נמשכת עד היום .

התפיסה הרב תכליתית של היער התגבשה אפוא בתקופת השלטון הבריטי  ,והיא שבה ונבחנה

מחדש לאור תוצאות הניסויים והצרכים שהתעוררו  .ייעור אזורים שוממים שאינם מתאימים
לגידולים חקלאיים היה ונשאר המטרה העיקרית  ,ומדי פעם נלוו לכך מטרות נוספות  -כלכליות ,
מדיניות ויישוביות  ,בהתאם לצורכי השעה  .תפיסה זו מנחה למעשה

את מדיניות הייעור עד היום .
102

48
49

ויץ ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' . 160 - 155
ליפשיץ וביגר ( לעיל  ,הערה . ) 2

נילי ליפשיץ

וגדעון ביגר

ערעורים על מדיניות הייעור
פעולות הייעור עוררו לא פעם ביקורת הן באשר למטרותיהן והן באשר לדרכי ביצוען  .בשנת
1929

נשלח מכתב אל ויץ ובו תמיהות על טיב פעולות הייעור של הקרן הקיימת .השגותיו של

הכותב על כך שהקרן הקיימת אינה משתפת פעולה בתחום הייעור עם הממשלה ועם הערבים

נענו במכתב חריף .
דעתו של מר וינגר על העבודה המשותפת עם הממשלה והערבים ב ' שדה היעור '  ,אם
גם איננה נובעת ממקור ' ברית שלום '  ,אבל גם היא מיוסדת על חוסר ידיעת אנשי הארץ

.

וקול .סויאר [ מנהל מחלקת החקלאות והייעור של ממשלת המנדט ] בראשם אם יש
אנטיסמיטיזם רוחני  ,הרי האחרון הוא בא כוחו בארץ ישראל  ,ולא הוא שיתן אפשרות ,
כי חותם עברי יונח על העבודות שתיעשנה תחת הנהלתו  .ומה שנוגע לערבים  -עוד

רחוק היום  ,שיעריכו את העץ עד כדי כך שאין לשלוח בו אש  .ואף אם גם הם יעבדו

בדה  -כסף משלהם לא ישקיעו  .בכל אופן  -הרי ראינו שהם משחיתים זיתים ושאר
עצים  ,השייכים לחבריהם

ולשכניהם בכל מקרה של תגרה ביניהם .

השגות על עצם פעולת הייעור על  -ידי הקרן הקיימת העלה

' דבר ' ' .

5

50

ש ' לביא במכתב למערכת עיתון

הכותב טען נגד ייעור בקרקעות הקרן הקיימת הראויות להתיישבות הררית  ,כמו גם נגד

הנטיעות על  -שם אנשים וקהילות  ,דבר שימנע את עקירת היער ושימוש בקרקע לצורכי

התיישבות כאשר יהיה צורך בכך .
מנהל הייעור של הקרן הקיימת הגיב על מכתבו של לביא .

52

לטענה בעניין הקרקעות השיב כי

יש בארץ די קרקע שלעת עתה אינה ראויה לעיבוד חקלאי פרט לייעור  .יתרה מזו  ,ליער תפקידים
חשובים ביותר מעבר להכנסה המידית  .התועלת של היערות לענפים החקלאיים שבשכנותם  ,היא

.

כשלעצמה מצדיקה את העמל והטרחה שבייעור ואת הקצאת הקרקעות לנטיעה כך בכל העולם
וקל וחומר בארץ  -ישראל  .לגבי הטענה נגד נטיעה על  -שם אישים חשובים העיר המשיב כי כל
הצעת נטיעה מובאת קודם כול לעיון הקרן

הקיימת ולעתים גם להנהלת הסוכנות .

ערעורים על שיטת הייעור ובעיקר על הנטיעה של עצי אורן ירושלים בלבד נשמעו מכיוונים
שונים  ,בעיקר מצד גורמים מקצועיים בשנת  1938שלח י ' גינדל ( שניהל במשך שנים את התחנה

.

לניסויי יער של ההנהלה הציונית ) מכתב אל ויץ בעניין נטיעת יער מעורבת ועדיפותו על היער

החד  -מיני של עצי אורן .
בודנהיימר התריע בשנת

1939

מעורב .

על הנדק שבנטיעת עצי אורן ירושלים במקום יער

בודנהיימר  ,שהיה אנטמולוג  ,הגיע למסקנותיו בעקבות מחקרים שערך על כנימת המצוקוקוס ,

שגרמה נדקים כבדים לעצי אורן ירושלים .

ליל) 1

50
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בסיכומו של הדיווח ששלח אל ויץ הוא כתב

:

י ' ויץ אל ר' זינגר  17 ,בנובמבר  , 1929אצ " מ . KKL 5 /4671 ,
ש ' לביא  ' ,אל יהיה יעור הארץ הפקר'  ,דבר  15 ,במאי . 1935

52

' ייעור הארץ אינו הפקר '  ,מכתב למערכת

53

. 5 /7312
גינדל אל ויץ  ,אצ " מ . KKL 5 / 10524 ,
בודנהיימר אל " ויץ ,

30

באוקטובר

, 1939

' דבר ' מאת מנהל

אצ " מ ,

הייעוד של הקק " ל ( אין חתימה ) .

. KKL 5 / 15664

אצ " מ KKL ,

מדיניות הייעור של התנועה הציונית
ברור

לי שהמחלה מעוררת ספקות רציניים בתכליתיות שיטת יסוד היער הנהוג עד

עכשיו  .אחרי שהמחלה התפשטה במידה כה רבה  ,הנני מפקפק  ,אם נגדל עוד
בהצלחה גמורה יערות מורכבים אך ורק מאורן ירושלים [ ההדגשות שלנו ,

נ " ל  ,ג " כ ] נטועים בצפיפות  . . .עלינו לבדוק בכובד ראש אם אפשר א ),
להחליף את אורן ירושלים באורן אחר כגון  Pinus brutiaאו  Pinus pineaוכ

וב ) אם לא הגיע הזמן לחזור לנסיונות נטיעת יערות מעורבים . . .
לנסות לערב את האורן עם מינים מעמיקי שורש כגון האלונים והחרוב  . . .עלינו ללמוד
לקח משני דברים  :השריפות והמחלה  .שתיהן עשו שמות ביערותינו בשנים האחרונות
ושתיהן מעידות על כך שיש להחליף את שיטת היעור הנוכחית .
צריך

במאמר שבו עסק ויץ בסוגיה זו כתב כי הניסויים בייעור שנערכו בארץ  -ישראל במשך עשרים
ביער
שנה ויותר הביאו למעשה להחלטה על יער חד  -מיני  ,וזאת למרות הגישה הכללית שתמכה

מעורב .
בחוות דעת שנכתבה באותו זמן הודגשה חשיבות האלונים כעצי יער .
האלונים בנטיעות הקרן הקיימת גם משנת  1940ואילך היה מצומצם ביותר .
55

56

עוד באותה שנה הכין ויץ מסמך שכותרתו

לשאלת ' עצי יער ושיטות

יעור ' כתב

:

' מדיניות היעור

בישראל ' .

עם זאת חלקם של

בחלק המוקדש

57

ויץ כי נבדקו מיני עצים  ,שיטות עבודה  ,דרכי שיפור יער

טבעי  ,אזורים בארץ ואופני טיפול ביער חדש  ,ו ' כל הדרכים האלה היו מכוונים

תמיד לתכלית

אחת  :למצוא את הדרך או הדרכים הטובות והבטוחות ביותר להשגת המטרה  -יעור
ניסויים אלה הם שהתוו את דרכי הייעור ברוב אזורי הארץ  .עוד ציין

הארץ ' .

:

אין זאת אומרת שאין מקום לניסויים נוספים לשם שיפור השיטות . . .
להתוות קוים יסודיים למדיניות היעור בישראל אין לנו אלא לנקוט את נתוני היש . . .

אבל בבואנו עתה

אם

במעשה יעור רב וגדול ותכוף אנו רוצים  ,אין לנו אלא להמשיך בקו הודאי והברי  ,אבל

במימדים גדולים יותר  .אין המחבר מתימר להגיד כי לא יתכן שינוי בקו הזה במרוצת

השנים הבאות  .שינוי יכול ועתיד לחול  ,אבל כיום נשענת מדיניות היעור בישראל על
הידוע ולא על הנעלם .
ביקורת על מדיניות הייעור הובאה גם בספרו של גינדל ' יער ויעור בישראל ' ,

58

אשר נכתב על

סמך הניסיון שצבר המחבר בשנות עבודתו הרבות כיערן וכחוקר יער  .פרק מיוחד מוקדש בספר
לנושא ' דמות היער והרכבו '  ,ובו מציג הכותב את שתי האסכולות בתחום הייעור ששלטו בעולם
במשך מאתיים השנים

האחרונות :

האסכולה הגרמנית התחשבה בצרכים כלכליים ולא בחוקי

האקולוגיה  ,וזו הצרפתית נטתה ליערנות טבעית ' נטורליסטית '  .בעצי מחט משתמשים לצרכים
רבים יותר מאשר ב ' משטיחי עלים ' ומשום כך הרבו הגרמנים לטעת יערות חד

עצי

 -מיניים של

מחט .
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55

י ' ויץ ( לעיל  ,הערה

בנובמבר

, 1940

. ) 44
אצ " מ ,

. KKL 5 / 11825

56

24

57

ירושלים ת " ש .

58

י ' גינדל  ,יער ויעור בישראל  ,רחובות

תשי " ב .

מימין  :אוון ירושלום
בסמוך לדליית אל -
כרמל
משמאל  :אורן ירושלים
נגוע בכנימת
המצוקוקוס בוער שער
העמקים

אתרי דורות מספר הצליחו לטשטש את הרכב היער ובמקום היחס הנורמלי של

רחבי עלים ו  29 % -של סחטניים נהפך היחס לטובת עצי המחט  .כתוצאה מפעולות
אלה התפשטו מחלות שהחריבו שטחי יער ענקיים

נ"ל,

ג " ב ].

[ ההדגשות שלנו ,

האסכולה הצרפתית שמרה כל הזמן על היער הטבעי שלא סבל מן

הזעזועים הטרגיים כדוגמת גרמניה  ,נהר הריינוס המפריד בין גרמניה לצרפת  ,מהווה
גם גבול התפשטותם של

המזיקים . . .

הלקח של אירופה וגם של ארצות הברית צריך

לשמש לנו כמורה דרך בגישתנו אנו אל יעור

106

71 %

ארצנו . . .

היער של משטיחי עלים צריך

להיות השולט גם מחמת הסכנה המתמדת של תבערות המרחפות על היערות במשך
8

-6

חודשים בשנה  .עצי מחט מתלקחים יותר ממשטיחי עלים .

כאשר יער אורן נשרף דרושות עשרים שנה עד שיגיע לממדיו הקודמים  .אם עצי מחט נשרפים
לפני חניטת הפרי יש צורך לזרעם או לנטעם מחדש  .לעומת זאת התחדשות רחבי העלים מהירה

הן לאחר שרפה והן לאחר כריתה  .צמחים צעירים
מהשורש  .והמסקנות המתבקשות מנתונים אלה הן

מתחדשים בנקל על  -ידי הצמחת נצרים אורן ירושלים

:

בזה [ ההדגשות שלנו ,

נטיעת מינים שונים במספר רב כשהם מעורבים זה
מבחינת הגנת הצמחים בפני
נ " ל  ,ג " ב ] או על שטחים קטנים  ,תשובה גם
מין אחד או שניים ,
מזיקים או פטריות טפיליות  ,התוקפות בדרך כלל
ל מביאות אותנו לידי
והתקדמותן נפסקת לכשהם נתקלים במין חדש  .העובדות הנ "
היקף ארצי שני שלישים
הכרה שיש הכרת בהקמת יער שיהיו בו מבחינת
שונים  ,ונטועים או זרועים
מן העצים משטיחי עלים  ,הנמנים על מינים
המינים לקרקע ולתנאי
בתערובת מובן מאליו שיש לקחת בחשבון גם את התאמת

.

המיקרו אקלים  ,לפי העקרונות האקולוגיים .
אף  -על  -פי  -כן נמשכה עוד שנים המגמה של נטיעת

יערות חד  -מיניים של

אורן ירושלים .
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וברון

נילי ליפשיץ וגדעון ביגר

הוצאות ותוצאות של היועור העברי
פעולות הייעור של הקרן הקיימת  ,למרות הספרות המגמתית והתעמולתית שנלוותה
דכו למעמד
מרכזי בפעילות התנועה הציונית בכלל ובפעילות הקרן הקיימת בפרט  .בשנים

אליהן  ,לא
- 1921

 1925לא עלה שיעור ההשקעות בייעור על חמישה אחוזים מכלל תקציב הקרן
הקיימת
לישראל  59 .מגמה זר לא
השתנתה גם מאוחר יותר  .בדו " ח הוועד הפועל הציוני והסוכנות
היהודית שהוגש לקונגרס העשרים של התנועה הציונית  ,אשר התכנס בבול בשנת , 1937

פחות מעמוד אחד

(

הוקדש

מכלל כשש מאות עמודי הדו " ח ) לדיווח על פעולות הייעור  ,ואילו על כלל

פעולות הקרן הקיימת דווח לאורך שלושים ושישה עמודים  .מכלל הוצאות הקרן
הקיימת בשנת
 - 1935שלושה
מיליון ושלוש מאות אלף לירות  -הוצאו לצורכי נטיעה  ,כולל נטיעת עצי
פרי ,
מאה שישים וארבעה אלף לירות בלבד ,
כלומר כחמישה אחוזים מן ההוצאות  .בשנת  , 1937עת
עמד תקציב ההוצאות של הקרן הקיימת על כשלושה מיליון וחמש מאות
אלף לירות  ,הגיע
תקציב הנטיעות
לסך של כמאה שבעים ושניים אלף לירות בלבד  ,כלומר שוב כחמישה
אחוזים
מכלל ההוצאות  60 .הקצאת סכומים
קטנים אלה אכן מראה כי הקרן לא חרגה ממטרתה העיקרית ,
רכישת קרקע  ,שלה הוקצו כתשעים אחוז מן ההוצאות  ,לעומת זאת בסכום
המועט שהוקצה
לייעור אכן נעשה הרבה

.

גיבוש מדיניותה של הקרן הקיימת לישראל בכל הנוגע לייעור הארץ
נעשה אפוא על יסוד
ראיית הצרכים
הבסיסיים של הארץ ושל התנועה הציונית  ,תוך התאמה לאפשרויות שעמדו
בפני
הקרן  ,לידע שנרכש תוך כדי פעולה ולצרכים
השונים שהתעוררו מדי פעם  .בסוף תקופת השלטון
הבריטי  ,הוכר הייעור כמקור לאספקת עצי בניין וחומרי בערה וכמקור הכנסה
ליישובים רבים
שעסקו בייעור הארץ
ובטיפוח היערות הסמוכים אליהם  .פיתוח אתרי נופש ביערות האורן
בהרים  ,ובעיקר בתי הארחה  ,שנבנו על הכרמל ובהרי יהודה  ,נשען גם הוא
על היער שנטעו הקרן
הקיימת וגורמים
פרטיים  6 ! .ייעור הארץ החל כפעולה לאומית בעלת גוון
כלכלי  .ההחלטה
לשנות את מטרות הייעור ואף את
סוגי העצים שיינטעו  -מעצי פרי לעצי סרק  -נקבעה זמן רב
לפני מלחמת העולם הראשונה  ,ואף החלו בביצועה לפני שפרצה  .המלחמה
עיכבה את המשך
הפעילות  ,אך לאחר
סיומה חזר אטינגר ליישם את השינויים על  -פי ההחלטות שהתקבלו בשנים
שקדמו למלחמה .
מדיניות הייעור החדשה  ,שגובשה בעיקרה בתקופת השלטון
הבריטי  ,תוך התאמה לתנאים
המדיניים באותה עת ,
המשיכה להשפיע על מטרות הייעור ושיטות ביצועו גם במדינת ישראל ,
אם כי המרחבים החדשים  ,המקורות הכספיים ומטרותיה של המדינה
העצמאית הטביעו את
חותמם יותר ויותר על
תהליך התפתחות היער .
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Report

הצלם צבי אורושקס

או

( אורון ) -

משקיף מעורב

נייטרלי ?

ויוויאן סילבר  -ברודי

תקופת המנדט

שנות פעילותו המקצועית של הצלם צבי אורושקס תופפות כמעט במדויק את
 ,יהודים כלא  -יהודים  ,היה
הבריטי בארץ  -ישראל  ,ומבין כל הצלמים שפעלו בארץ באותה תקופה
עמד
אורושקס בעל הקשרים ההדוקים ביותר לפקידות המנדטורית  .כבר בשנת  1922הוא

הוא צילם

.

בקשרים עם הנציב הבריטי העליון הראשון  ,סר הרברט סמואל ובמהלך שנות המנדט
יהודים  ,ערבים ובריטים באלפי אירועים ושלח את דיווחיו המצולמים

לרשתות עיתונות.

בשל יחסיו הקרובים עם הבריטים נידו מנהיגי היישוב היהודי את אורושקס במידה

אחרת  ,במוסווה או בגלוי  .יחסם כלפיו ציער אותו  ,ומעולם לא יושב הדבר בצורה

מניחה את

הדעת  ,למורת שאיפתו הברורה של אורושקס להזדהות עם פעולות היישוב היהודי .
בשנת

1947

החריף העימות היהודי  -הערבי  ,ומאבק המחתרות בשלטון

זו או

הבריטי .

אורושקס
מכן שוב

הוכה בהלם בעקבות פיצוץ בניין הבולשת הבריטית  ,שהיה סמוך לסטודיו שלו  ,ולאחר
ונטול פניות
לא עבד עוד באותה אינטנסיוויות  .במאמר זה אנסה להציג את דמותו כמתעד חשוב
בגישתו בשנת
של התקופה ; אף שפעולות הבריטים זוכות להדגשה בעבודתו  ,הוא היה נייטרלי
הנדונה במאמר
 1948עברת אורושקס את שמו לאורון  ,אך להלן יכונה אורושקס  ,שמו בתקופה

.

והשם שבו חתם על

עבודותיו .

אורושקס נולד כביאליסטוק שברוסיה בשנת  1888ומת בישראל בשנת  . 1980בצעירותו היה
דרך ורשא ,
חבר בקבוצת הגנה עצמית שפעלה נגד מבצעי פוגרומים  .מאוחר יותר נסע לברלין
ולמד שם צילום בסטודיו של

גיסו .

1

בהיותו בברלין סייע לו ארגון היא " ס

Hebrew Immigrant

)

 -הברית.

 (Aid Society - HIASלמצוא עבודה ככתב  ,והוא עסק בסיקור ההגירה היהודית לארצות
יש להקים
באותה תקופה היה אורושקס סוציאליסט וטריטוריאליסט בהשקפותיו והאמין כי
 הבריתי וכיווןמדינה יהודית  ,אם כי לא בהכרח בארץ  -ישראל  .בשנת  1913הוא נסע לארצות

שהשפה האנגלית לא הייתה שגורה על

לשונו  ,התקשה בעבודה העיתונאית  ,ומצא את

פרנסתו

בצילום .
בירושלים מטעם ' המרכז הבין  -לאומי להוראת התרבות היהודית

*

מאמר זה מבוסס על הרצאתי בסדנא שנערכה

באוניברסיטאות ' ביולי  . 1992וראשיתם של הדברים במאמרי ' תיעוד החלום '  ,ארץ  ( 4 , 3אוגוסט , ) 1988
העזרה
 . 28 - 27תודתי נתונה למר ראובן קופלר ממחלקת הצילומים בארכיון הציוני המרכזי בירושלים על

שהגיש לי לצורך הכנת המאמר .
1

2

סטודיו פומפיאנסקי  .סקירת קורות חייו של אורושקס מבוססת בחלקה על פרטים שמסרה לי
לגום  ,בריאיון שערכתי עמה בשנת . 1986
שיחה עם א ' ביין ( תכתיב )  9 ,בספטמבר  , 1958אצ " מ "4278 / 29 ,

עמ '

בתו  ,גב ' רבקה

ק ל) 1

"

ויוויאן סילבר -ברודי

--

משמחת אורון

1 10

(  922ו )
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הצלם צבי אורושקס

( אורון )

 ידי יצחק בן  -צביבפרוץ מלחמת העולם הראשונה הפך אורושקס לתומך בציונות וגויס על
מצרים  .לאחר שחרורו הוא
לגדוד ה  39 -של קלעי המלך  ,שהגיע לארץ  -ישראל בשנת  1918דרך

נסע למצרים לרכוש ציוד לסטודיו לצילום .
אורושקס שב לתל  -אביב בשנת  , 1919והחל לעבוד כצלם ; תחילה שכן הסטודיו
הרצל בתל  -אביב  ,ולימים עבר לרחוב יהודה הלוי פינת רחוב הרצל  .אברהם
רואה ' האגדית של תל  -אביב  ,הגיע לעיר בשנת  , 1905ובראשית תקופת

.

בה היטב בעיר פעלו צלמים נוספים  3 ,רמובן שיש גבול למספר הצלמים

לפרנס  .אין תימה לפיכך  ,שאורושקס ניסה לבוא במגע עסקי עם

סוסקין  ,ה ' עין הכל -

המנדט כבר היה מבוסס

שיכולים תושבי כל עיר

הבריטים .

אך בתחילת שנות העשרים החליט אורושקס להימנע מכל התקשרות
מרצו לסקר באופן חזותי את ההיסטוריה בהתהוותה

שלו ברחוב

פוליטית ולהקדיש את

:

לפני חמישים וחמש שנה החלטתי לכתוב את ההיסטוריה של ארץ

כדי שתוכל לתעד את המאורעות כפי שהינם  ,עליך להיות חסר

 -ישראל

בתמונות .

פניות .

אסור לך

להשתייך למפלגה פוליטית  .עליך להעמיד את עצמך מעל הדברים ולהיות משקיף טוב .
בתור אדם פוליטי ועיתונאי לא היתה זאת החלטה קלה בשבילי  ,אך האמנתי
שהיסטוריה מצולמת תהיה הנאמנה ביותר  .מאותו יום ואילך מיקדתי את מצלמתי

והנחתי לה לתעד את שראתה .

4

על ' האלבום

במכתב ששלח מזכירו של הנציב העליון לאורושקס בדצמבר  1922הוא מודה לו
לדעת האם אתה
הנאה המכיל תצלומים מעניינים  . . .הוא [ הנציב העליון ] ישמח להצטלם וישמח
 ,היה מן
עומד להגיע לירושלים השבוע  5 . ' . . .אלבום ייצוגי זה  ,שכלל צילומים של בניין הממשלה
לאורחים
הסתם אטרקטיווי ומעניין  ,שכן בזמנים שונים הוזמנו מספר אלבומים נוספים כתשורות
 אדמירל יורשמיים  .ממכתבים נוספים מאותה תקופה עולה כי אורושקס הכין אלבומים לתת
לאורושקס איגרת-
ווטסון ולהוד מלכותו הנסיך ארתור מקונאוט  .בשנת  1933שלח הגנרל אלנבי

תודה על '  . . .אלבום הצילומים

היפה ' .

6

הוא

בשנות העשרים עבד אורושקס בתור צלם בשביל מוסדות יהודיים  .באוקטובר 1923
אורושקס הודיע
שלח את מכתבו הראשון למר אטינגר  ,הבר הנהלת הקרן הקיימת לישראל .
אחרים ,
במכתבו כי יהיה מוכן לעבוד בתנאים שבהם מעסיקה הקרן הקיימת לישראל צלמים
בשביל הקרן
וחתם על המכתב בציון שהוא חייל משוחרר  7 .מן השנים המעטות שבהן עבד
בהם
הקיימת  ,נשתמרו רשימות של יישובים שונים שצילם ושל סוגי הנוף שנתבקש לצלם

.

נ
4

היה סבי  ,ארנולד
אחדים מעולי שנות העשרים פתחו אולפני צילום  ,אך חלקם נסגרו לאחר זמן לא רב  .ביניהם
 אביב .זילברשלאג  ,שהסטודיו שלו  ' ,פוטו רושם '  ,פעל משנת  1924עד  , 1927בפינת רחובות אלנבי והם בתל
  24באוקטובר  , 1973הטקסט פורסם278ג .
המקור אינו נושא תאריך ומצורף למכתב שכתב קורנל קאפה באנגלית ב
בתוך  . 14 :ק  ofMankind , New York 1974 ,למס  ' 0 - Capa (ed .- ( Jerusalem :אצ מ ' 28

,

,

בדצמבר

אצ " מ ,

א. 1278 / 1 / 11 /4

5

10

6

ניסיונות לגלות אלבומים אלה העלו חרס  .הארכיונים הבריטיים שאליהם פניתי בעניין זה הם

7

 4באוקטובר  , 1923אצ " מ . 1)1) ] 5 / 838 ,

, 1922

Naval Archives , Royal Archives

Record Offices ,

The PlbliC :

ך ך ן

חגיגות יובל הכסף של שלטון המלך ג ' ורג ' החמישי  ,ירושלים

משחק פולו במחנה סרפנד ( צרופון ,

15

באוקטובר

) 1933

(6

במאי

) 1 935

חדר האוכל בבית הממשל בירושלים ( עומד  :מאליה  ,המלצר המאלטזי  ,שנות העשרים

)

1 13

חגיגות יום  -ההולדת של המלך ג ' ורג ' החמושו  ,בית הממשל  ,ירושלים

(3

בווני

 930ו )

ויוויאן סילבר  -ברודי

התכתובת עם הקרן הקיימת מעידה שצילומיו נועדו לשמש לאיור הספר ' תמונות ארץ ישראל '
מאת דייוויס טריץ '  8רלסדרת הגלויות של האחים

אליהו .

9

חליפת  -המכתבים בין אורושקס לקרן הקיימת נקטעה במפתיע
1925

ב1 -

. 1925

במאי

חתמה הקרן הקיימת על חוזה עבודה עם צלם ידוע אחר  ,יוסף שווייג ,

10

בנובמבר

ומסתבר אפוא

שאורושקס לא הצליח לשמור על מעמדו  .במהלך תקופה זו הוא הרחיב את קשריו עם הבריטים .
בשנת

העתיק אורושקס את מגוריו לירושלים .

1930

כאן  ,הודות ליחסיו הקרובים עם

הבריטים  ,ניתנו לו תעודות עיתונאי שונות  ,שהקלו עליו את הגישה למקומות מעניינים  .במאי
1938

הונפקה לו תעודת עיתונאי קבועה לשימוש בעת

בשביל

העיתונות

והזרה

הבריטית

עיתונים

וייצג

עוצר .

בשנות השלושים הוא צילם

11

ורשתות

עיתונות

צרפתיים

בריטיים ,

ואמריקניים  ,בהם ה ' דיילי טלגרף '  ' ,אסושיאייטד פרס '  ' ,דיילי מירור '  ' ,פריס סואר ' וכן עיתונים

אמריקניים ביידיש  .תצלומיו נשלחו במטוס מנמל  -התעופה בלוד ביום שבו צולמו .
צלמים מתחרים ניסו לשכנע את מוסדות היישוב היהודי לא לעבוד עם

12

אורושקס .

13

פירושו

של דבר היה שנמנע ממצלמתו להנציח את ההיסטוריה היהודית בהתהוותה  .הדבר גרם לו עגמת
נפש רבה  ,ובמרס

1938

שלח מכתב למשה שרתוק ( שרת )  ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות

היהודית  ,ובו ביקש לתקן את המצב שנשתרר  ,ושלדבריו הביא לראייה מעוותת של המאורעות

:

כשעברתי על הארכיון של התמונות שפרסמתי בעתונות הנ " ל במשך השנתיים

האחרונות  ,שמספרם מגיע למאות  ,קבלתי רושם מוזר מאד  :מתקבל הרושם שהאנגלים
עושים מאמצים יוצאים מן הכלל להשקיט את הארץ  ,הערבים מתקוממים נגד האנגלים

והיהודים בוכים בהלויות .
אורושקס המשיך וציין  ,שכל הארכיון שלו אינו מכיל אלא דוגמאות ספורות מן המפעל היהודי ,
שאותן צילם ביזמתו שלו  .עוד הוסיף  ,שהוא עשוי להועיל לעניין היהודי אם רק יודיעוהו מראש

על יישובי ' חומה ומגדל ' העומדים לקום ( דבר הקמתם נשמר כמובן

8

9

ייתכן שדייוויס טריץ ' עסק בהכנת מדריך חדש ; הוא פרסם מדריכים בשנים
6

באוקטובר

1

במאי

, 1924

, 1925

אצ " מ ,

אצ " מ ,

בסוד לפני מעשה ) .

14

1912 , 1911 , 1910 , 1907

ו. 1922 -

. 1) 1)] 5 / 838

; 1) 1)] 5 / 838

בשנות העשרים היו האחים אליהו המו " לים החשובים ביותר של גלויות

בארץ  -ישראל .
10

 16בנובמבר

 , 1925אצ " מ  ] 5 / 837 ,א . 1הקרן הקיימת מסרה לצלם שווייג חוזה  .בין שני הצדדים למתן שירותי

צילום  .הנקודה העיקרית בחוזה הייתה ששווייג יעניק לקרן הקיימת עדיפות בהזמנת עבודות ויעבור להתגורר

בירושלים  .הקרן הקיימת התחייבה להזמין חמש מאות צילומים במשך ששת החודשים הבאים  .חוזה זה היה
תוצאה של משא ומתן שהחל מספר חודשים קודם
11

2ן
13

לכן .

אצ " מ 4278 / 1 ,נ .
ריאיון עם לגום ( לעיל  ,הערה . ) 1
מ ' לוין  ' ,צלמי ירושלים ותמונת ירושלים כפי שנראתה בעין המצלמה ,

 , ' 1939 - 1839עבודת

גמר  ,האוניברסיטה

. 74

 '1ך ך

14

העברית בירושלים  , 1982 ,עמ '
בריאיון שערכתי עם אברהם מאלאבסקי בשנת

1993

נתגלה כי הוא הרבה לצלם מבצעי הקמה של יישובי

' חומה ומגדל '  .הוא הזכיר פגישה חשאית בסוכנות היהודית  ,שבה ביקש בן  -גוריון שכל מי שאינו אמור
להשתתף יצא  ,ויעקב צ ' רנוביץ ( צור ) אמר  ,שמאלאבסקי צריך להישאר  .מאלאבסקי  ,שהיה חבר ה ' הגנה '  ,עבד
כצלמ מאמצע שנות העשרים ( תחילה יחד עם שווייג ) עד שנות השישים  ,בדרך כלל בשביל מוסדות ישראליים
כגון הקרן

הקיימת .

הצלם צבי אורושקס

( אורון )

שיקנו אצלי תמונות  -אותם אני מוכר

אינני דורש שיקחוני בתור צלם שלהם  ,או

אין ביכולתי להציג בפני

במחירים יותר טובים לעתונים שלי  ,אולם מציגים אותי כאילו
 ,ושבעל כורחי הנני מוכרח להיות
רואי תמונותי את הצד היהודי הקונסטרוקטיבי
' פטריוט ' אנגלי טהור

! 15

חנו של אורושקס סר לא רק בעיני הארגונים היהודיים

הלאומיים  ,אלא גם בעיני שומרי חומות

.

הדת הוא פתח את הסטודיו שלו בשבתות ועורר עליו את

מודעה  ,שבה גינו את ' פורץ הגדר ' ונידו אותו מן

הציבור .

.

חמתם של נטורי קרתא אלה פרסמו
16

אולם החרם עליו לא היה מוחלט ,

וארכיונו מכיל הזמנות  ,שמוסדות דתיים המשיכו להפנות אליו .
אורושקס הגדיר את הקריירה שלו כך

:

באמונם של ראשי המנדט  ,של

' בתור כתב זכיתי

האמת שלהם  ,הבריטים גילו

היהודים ושל הערבים  .היהודים קיבלו אותי כיוון שסיפרתי את
השפעה  ,ואילו ידידותי עם המלך עבדאללה זיכתה
כלפי סובלנות כיוון שיצגתי עיתונים בעלי

אותי ביחס מתחשב מצד כל המנהיגים הערבים ' .

!7

עבודותיו של אורושקס כמקור ארכיוני

הסוכנות היהודית .ייתכן שהוא פרש

לא ברור מתי החליט אורושקס להשאיר את מפעל חייו בידי
אלכסנדר ביין  ,מנהל גנזך המדינה אחת

בסוף שנות החמישים  ,כיוון שבאותה תקופה ראיין אותו

.

הייתה

:

' כיצד הצלחת להתקרב ללבו

משאלות המפתח שחסרה עליהן תשובה בשל תכתיב לקוי ,
הלא שלמים הוא
של הממשל הבריטי ? כמו צלם  -חצר '  .אחד המשפטים
להיענות ? ) 18
מכתב טוב כל  -כך  ,עד שאפילו מק ' מייקל המפלצתי  ( ' . .נאלץ
כולל את רוב עבודותיו והוא
עיזבונו הצילומי של אורושקס ( המוקדש לזכר רעייתו קלרה )
שלו  ,הכולל גזרי עיתונים שונים ,
שמור בארכיון הציוני המרכזי  .וכן שמור שם הארכיון האישי
:

'  . . .צ ' אנסלור כתב

.

חומר הנוגע לתערוכות במוזאונים ,

19

חליפת המכתבים

הרשמית שלו עם הבריטים ומכתבים

משפחתיים  -אישיים  .מאלפים ביותר הם המכתבים האישיים שכתב
באלה הוא מציג בבירור את השקפותיו על

לבנו ולנכדיו בארצות -הברית .

מאורעות המאה  .במאי
שמו קץ לאכזריות ולעינויים . . .
לא

כותב  ' :הדברים שלמענם נלחמתי במלחמת העולם הראשונה

.

 , 1967במכתב לילדיו  ,הוא

ההתגשמות של . . .

רגע מפואר

הרשע ממשיך להתקיים בעולם  .אך דבר אחד שזכיתי לראות הוא
 ,לחוש את תחושתה של אומה
בתולדות האומה שלנו  .זהו כבוד גדול לחיות על אדמתנו שלנו

בת -חורין  .אולי זהו הכיוון  ,שבו יש להוליך את הדור הצעיר

,
ן ןןן

15

אורושקס אל משה שרתוק  ,מנהל המחלקה המדינית של

16

לוין ( לעיל הערה

18

קאפה ( לעיל  ,הערה . ) 4
לעיל  ,הערה . 2

17

 , ) 13עמ '
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הסוכנות היהודית ,
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של אורושקס  ,שהייתה אחר כך גם תערוכה

ו"

ינ ' מ '

ך

,
'י'ך '

, ' Israel, The

11 '7

חנויות בבעלות יהוו
עולות באש  ,ירושלי
(2

בדצמבר

 947ו )

קריאה לגוום כוחות
יהודיים  ,ורושלים

(1

בדצמבר

 947ו )

עדלאודע  ,תל  -אביב
(  : ) 1934על הקרונית

של יהודי

א " י דמות

חלוץ ברגליים פשוקות
ולפניה עגלת דרקון
( בצד ימון למטה )

ם

ך 1

ון

ש
"

.

4

-

 .ו?ע -ין .-,

ש

מד

כונוס חברי הוועד הערבי העליון במלון ' המלך דוד '  ,שבו הוכרז על הטלת חרם
כלכלי על
יהודי ארץ  -ישראל (  16בנובמבר  . ) 1945בון הוושבים :
חמושי מימין  :ג ' מיל מרדם כוי ( לומים
ראש ממשלת סוריה ) ;
שמיני מומון  :עונו עבד  -אל  -האדי ( ממייסדי התנועה הלאומית הערבית
בארץ  -ישראל) בין העומדים
בשורה הראשונה  :שישי מימון  :ד " ר חוסוון מחירו ח ' אלידי ( ראש
עיריית ירושלים בשנים ) 1937 - 1934

1 1 8

?
s

בחתונת עזמו נשאשיבי (  . ) 1932וושבים  ,מומיך לשמאל  :גב ' רג ' יב ( נשאשיבי )  ,החתן
עזמי
נשאשובו ( לומום שר בממשלת ורדן )  ,הכלה אמולו  ,גב ' ( יוסף ) אלבונא  ,לא ודועה ; עומדום ,
מומון לשמאל  :אוסמעול נשאשובו  ,גב ' אלבונא  ( ,דודה ) יוסף אלבונא ,
פאהמי נשאשיבי ,
רג ' יב נשאשיבי ( ראש עיריית ירושלים  , ) 1934 - 1920אברהום
נשאשיבי  ,מחירי נשאשיבי
( לומום שר בממשלת ירדן )

הלוויית המלך חוסיין ,
השריף של מכה
ני) 193

האמיר פייסל  ,יורש
העצר הסעודי  ,בביקור
בירושלים
באוגוסט  935ו )
רשמי

( 14

הבריטי
במהלך
ימנט
Black
Watchהרג '
חיילי
חיפוש בהרי חברון

בינואר

) 1938

1 1 5

( 13

ויוויאן סילבר  -ברורי

רשימות הצילומים
אורושקס ניהל רישום של

עבודתו .

הרשימות כתובות בכתב יד ומחולקות לתשעים ואחד

.

נושאים  .נראה שהוא ערך אותן בשנות הארבעים והכניס בהן תיקונים בשנות החמישים כל נושא
כולל רשימה רצופה של אירועים הקשורים אליו  ,ללא סדר כרונולוגי ופה ושם בתוספת הערה

כלשהי .החוקר מנחם לוין הרכיב רשימה חדשה על  -ידי מיזוג נושאים קרובים ויצר מספר חדש

.

של סדרות  .רשימתו זו אינה כוללת את מספר התשלילים שצולמו בכל אירוע לצורך ההפניה
הוא צירף גם את המספר המקורי מרישומיו של

אורושקס .

!2

במכתב לנכדתו  ,משנת

אורושקס כי צילם למעלה משלושת אלפים כתבות מצולמות ואלף אישים .

1969

ציין

לוין מצא ,

27

שאורושקס צילם בסך הכול אלף שלוש מאות ושמונים סדרות או אירועים  ,שמונה מאות מהם
בירושלים  ,ומתוך אלה שצולמו בירושלים שש מאות ושבעים היו בהזמנת הבריטים

עצמם .

23

להערכת ראובן קופלר ממחלקת התצלומים של הארכיון הציוני המרכזי מספר התשלילים
הכולל הוא כשישים אלף  ,וזה  ,אם כן  ,אחד מן הקורפוסים הגדולים ביותר של צלם יחיד בארכיון
( לדברי לוין אחד  -עשר אלף תשלילים נוספים בנושאים שגרתיים נמצאים בארכיון עיריית

ירושלים ) .

אולם כל עוד לא יאורגן אוסף זה מחדש  ,לא יתאפשר לערוך מחקר כולל שלו .מספר

קבוצות צילומים חשובים חסרות  ,כיוון שאבדו או הופקדו במקומות בלתי

ידועים .

למרבה

ההפתעה הן כוללות נושאי  -מפתח הקשורים בציונות  ,בשטחי עבר  -הירדן ובערבים וכן ברופאים
וברפואה  ,בקונסול האתיופי בירושלים ובכלכלה  ,מסחר ופיתוח  .הדבר המתסכל ביותר במחקר

בארכיון זה הוא שחלק ניכר מהתשלילים לא הודפסו  ,ועל כן אין גישה אליהם  .הארכיון
מתחיל לתקן מצב זה ,
אך התהליך עלול להימשך שנים בשל מגבלות כוח אדם ותקציב

.

הציוני

הצילומים
מבחר צילומים מאירועים בריטיים  ,ערביים ויהודיים מוצג כאן בקבוצות נפרדות  .הדבר מאפשר

להשוות חומרים  ,הלכי רות של התקופה וסגנון  .הגישה של אורושקס לצילום היתה מקצועית ,
הוגנת  ,ולדעתי נקייה ממניפולציות במובן של הצגה קריקטורית של קבוצות אלה  .למרבה הצער
אין בארכיון תיק גזרי עיתונות של כתבותיו המצולמות של אורושקס שראו אור בדפוס  -חומר
שהיה נותן בידינו אמצעי נוסף לניתוח הטקסטים שלו ביחס לצילומים עצמם  ,בפרט לנוכח הידע

ההיסטורי שלאחר  -מעשה העומד לרשותנו .
האינטרסים הלאומיים של היישוב היהודי בארץ  -ישראל תבעו את ריכוז כל המאמצים לקראת
הקמת מדינה  .וככל שהדברים נוגעים לתיעוד הצילומי של המאורעות  ,יש בידינו סיקור טוב של

צלמים רבים  .אך מורכבות התקופה נבעה מן השילוב של האינטרסים של היישוב היהודי עם
האינטרסים של הבריטים  ,שנשאו באחריות לניהול חלק זה של האימפריה שלהם  ,שנמסר להם

כמנדט  ,שלא לדבר על השאיפות הערביות  .ארכיונו של אורושקס הוא קורפוס עבודה חשוב
120
21

22
23

שם הביא לוין ישימה של כל הנושאים

לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '  . 74בנספח 1
חדשה הכוללת את המספור המקורי של אורושקס לצד מספרי הסדרות של לוין .

אצ " מ ) 278 / 7ע  .לא צוין שם תאריך מדויק .
לרין נלעיל הנרה

3נ )

ונמ '

75

מ , 91 - 1 -

ונספח

2

היא ישימה

הצלם צבי אורושקס

בהקשר זה  .הוא מציג תמונה רבת פנים של השלטון הבריטי ,
האימפריה  ,ולכך מצטרף החומר על האינטרסים הציוניים

( אורון )

תרבותו  ,מוסדותיו והכלים לניהול

והערביים .

אפשר שההיבט המעניין ביותר באוסף זה  ,אפילו במצבו הנוכחי ,

הוא חשיפת האנכרוניזם בין

תופעה זו מתגלים כאשר

שלוש תרבויות  ,הנצפות בנפרד ואהדדי  .סממניה הבולטים ביותר של
שאינם חלק אינטגרלי מל
הקהילות השונות  ,הנתונות להשפעת הבריטים  ,מאמצות מנהגים
ההוויות והמתחים של
התרבויות שלהן  .עבודתו של אורושקס שופכת אור באמצעים חזותיים על
הניגודים החריפים  ,הקיימים
התקופה  .אנו  ,ההיים בארץ  ,אולי איננו רואים את האקזוטיות ואת
הלווייתו של חוסיין שריף
בהיבטים רבים של היי היום  -יום  .בחינת קוד הלבוש הבריטי בטקס
בשנת  , 1935על רקע שפת
מכה בשנת  , 1931או בטקס קבלת -הפנים לנסיך הכתר הסעודי
המוסכמות הדיפלומטיות באירועים מעין אלה  ,היא דוגמה העשויה
סמה שנראה לעין במבט

לחשוף בדרך ההיסק יותר

ראשון .

עיקר הסיקור הצילומי של הארץ במאה העשרים הוא פרי עבודתם
דווקא אנשים אלה  ,רובם יהודים  ,נשארו אלמונים  ,לא רק לציבור

של צלמים שישבו

הרחב אלא גם לקהילה

האקדמית  .אפשר שהדבר המעניין ביותר בצילומים אלה הוא התחושה של
בעוד שכל קהילה חותרת לממש את האינטרסים

שלה .

הוויות מקבילות ,

 -ידי ניתוח ובדיקה של החיים

על

המקצועיים של כל צלם ניתן להגיע ליתר הבנה ולפרשנות מדויקת יותר של
והמניעים הפוליטיים שלו .

בה .

הסגנון  ,האסתטיקה

24

אורושקס בוודאי שאף לתואר שונה מזה שבו נודע במחקר  ,צלם

הבריטים .

תקוותו
אך

 -אביב  ,בשל קשריו

להשתייכות מלאה למפעל היהודי נכזבה לאחר שנותיו הראשונות בתל
הצילומים שבהם עיינתי
ההדוקים יתר על המידה עם השלטונות הבריטיים  .מכל מקום מאות
ישראל בתמונות ' .
מלמדים שהוא נשאר נאמן לסיסמתו ' לכתוב את ההיסטוריה של ארץ
ברובן לעיתונות הבין -
תמונותיו  ,במיוחד אלה שבהן צילם את הבריטים בתקופת המנדט  ,נועדו

לאומית או לבריטים עצמם  ,ועם זאת הוא חזה ותיעד

תקופה  ,מתוך

גישה של עיתונאי חסר -

פניות .
מסתבר שאורושקס קיווה כי הפקדת ארכיונו בידי הארכיון הציוני תביא אחרי

בראייתו נטולת הפניות את תקופת המנדט הבריטי .

מותו להכרה

מעבודתו סיפוק

בכל המסמכים שבדקתי לא מצאתי עדות לכך שאורושקס ביקש להפיק
יכולים להעריך כיום את החומר
אסתטי  :כל רצונו היה להיחשב היסטוריון בתמונות  .אולם אנו
על האלמנטים האסתטיים
התיעודי גם בהתאם לאופן שבו אנו מבינים אמנות או צילום ולעמוד
בזכות העדות ההיסטורית
שבתמונות זאת ועוד  ,לעבודתו של אורושקס נודעת חשיבות לא רק

.

שבה  ,אלא גם בזכות הצפנים להבנת התקופה המשתקפים בה .
121
שלה  .ניתן לקדם הבנה רחבה ומעמיקה יותר
24

הצילום בישראל נתפס בדרך כלל כתוספת להיסטוריה או כאיור

היבטים סגנוניים וביוגרפיים של הצלמים

אילו תולדות הצילום יילמדו במסגרת בין  -תחומית  .נושא זה יכלול

ואת הרקע החברתי שלהם  .אין ספק שמנהגיה של תקופה ורוחה  ,שבמקרים
חזותי  ,עשויים להוסיף להבנתה .

רבים משתמעים או נרמזים מחומר

ייסודה של

' התאגדות הספורט הפועל '

חיים קאופמן

הרקע להקמת ' התאגדות הספורט המועל '
' הפועל ' היא אגודת הספורט הגדולה ביותר בארל  -ישראל .הקמתה החלה למעלה מעשור לאחר

שבארץ  -ישראל פעלה כבר אגודת ספורט גדולה אחרת ,

הסתדרות ' מכבי ' .

הסתדרות ' מכבי ' בארץ  -ישראל נוסדה בגימנסיה הרצליה בספטמבר
של אגודות ספורט מקומיות  ,שהוקמו בירושלים ובמושבות

הראשונות.

1912
1

לאחר התארגנות

 ,מכב  , ,נתפסה והציגה

עצמה כגוף נייטרלי הבא לשרת את צורכי האומה כולה ולהגשים את רעיון ' יהדות השרירים

תחייה גופנית כחלק

מהתחייה

הלאומית וכביטוי של הנוער העברי החדש בארצו .

' -
2

בשנותיה הראשונות של ' מכבי ' השתלבו בתוכה פעילים מרכזיים של מפלגות הפועלים

:

יעקב זרובבל היה חבר פעיל ב ' מכבי ' ירושלים  ,ויצחק בן  -צבי נטל אף הוא חלק פעיל באגודה
זו ; הגיסים דב הוד ( לימים אחד ממנהיגי ' הפועל ' הבולטים ) ואליהו גולומב נמנו אף הם עם

' מכבי ' בתל  -אביב .

חברי

3

אולם המאבק לעבודה עברית הקשה על ' מכבי ' לשמור על נייטרליות  .הפועלים העבריים
דרשו הזדהות עמם ותמיכה חד  -משמעית ברעיון העבודה העברית  ,ומאחר שבני האיכרים  ,שרצו
בעבודה ערבית זולה  ,נמנו אף הם עם חברי הסתדרות מכבי '  ,נתגלעו בתוכה סכסוכים רבים ,
ואלה הובילו לעזיבתם של פועלים

רבים .

מ ' פעילות רוחנית '  ,היוצרת מחיצות ואינה

.
1

כתוצאה מכך הועלתה ב ' מכבי ' הדרישה להימנע

מאפשרת את התפתחות הספורט כראוי .

4

מאמר זה מבוסס על פרק מעבודת דוקטור על ' הפועל ' בתקופת המנדט ( , ) 1936 - 1923
בהדרכת פרופ ' חיים
שצקר ופרופ ' יעקב גולדשטיין באוניברסיטת
חיפה  .המחקר נסתייע במלגה מטעם המרכז לחקר ארץ  -ישראל
ויישובה של יד בן  -צבי ואוניברסיטת חיפה .
א ' זמרי  ,אגודות ההתעמלות והספורט בארץ  -ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה  [ ,נתניה ]  , 1968עמ ' . 36 - 5
כרוז של מכבי בירושלים  ,חנוכה תרע " ט ( דצמבר

ארכיון לחינוך יהודי בישראל בגולה על  -שם

2

ראה

3

אביעזר ילין [ להלן  :ארכיון ילין ]  ; 8 . 111 / 4805 ,י ' זרובבל  ,עלי היים  ,תל  -אביב  , 1960עמ ' . 314
ראה לדוגמה בספר הפרוטוקולים של ' מכבי ' ירושלים מי " ד בחשוון תרע " ב ועד טבת תרע " ג  ,ארכיון ילין ,

:

, ) 1918

שם .

זרובבל היה חבר פעיל בוועד האגודה  ,ובן  -צבי נטל חלק בפעילותה  .ראה  :ישיבת היסוד  ,י " ר בחשוון תרע " ב ,

ובישיבה בז ' בטבת תרע " ג  ,שם  .בן  -צבי פרסם אף מאמר אוהד להקמת ' מכבי ' ארץ  -ישראל  ,ראה  :י ' בן  -צבי ,
כתבים  ,זיכרונות ורשומות  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '  . 478 - 477י ' שפרינצק בירך בשם ' הפועל הצעיר ' באספת
היסוד של ' מכבי '  .ראה  :החרות  7 ,באוקטובר  . 1912על הוז וגולומב ראה  :י ' יקותיאלי וד ' תדהר  ,אלבום
ה ' מכב" יפו -תל  -אביב  ,תל  -אביב  , 1956עמ ' . 44

נ

נ1

~~

4

על הסכסוך עם ה ' גדעונים ' בזכרון  -יעקב ראה  :האחדות  ,י " א בטבת תרע " ד ; על עזיבת פועלים את סניף ' מכבי
'
בפתח  -תקווה ראה  :שם  ,י " ח בסיוון תרע " ד ; לביקורת על עמדת
' מכבי ' בשביתת סג ' רה ראה  :שם  ,ה ' באייר
תרע " ד  .רכן ראה  ' :התפתחות הספורט בארץ -
ישראל '  ,דאר היום  17 ,בפברואר  ; 1921והשווה  ' :שאלת הנוער
באוץ  -ישראל '  ,שם  3 ,בספטמבר  . 1924ראה גם  :ח ' קאופמן  ' ,העימות בתקופת המנדט  ,בין התאגדות הפועל

רכין הסתדרות מכבי בסרגיית ההשחתפרת במכבירת '  ,כתנרעה ב 3

( 994נ ) ונמי , 55 - 52

ייסודה של

' התאגדות הספורט הפועל '

ובתקופת העלייה

התנאים שנוצרו בארץ  -ישראל ובאירופה בשלהי תקופת העלייה השלישית
נפרדת לפועלים הקיטוב
הרביעית הם שהביאו בסופו של דבר להקמתה של אגודת ספורט
 .אמנם הסתדרות ' מכבי ' לא
הפוליטי ביישוב היהודי החריף עם התפתחותו של ' המחנה האזרחי '
הפועלים כפעילות
זיהתה עצמה עם מחנה זה  ,אך העובדה שהספורט כשלעצמו נתפס בעיני
 .המחלוקת בין הפועלים לבני
' בורגנית' הביאה לזיהוי ' מכבי ' כמשתייכת ל ' מחנה האזרהי '
משנה תוקף  ,ובקרב
האיכרים בתוך ' מכבי '  ,שהחלה כבר בתקופת העלייה השנייה  ,קיבלה עתה
שנראה להלן ,
הפועלים שררה תחושה כי אין עוד מקום לפעילות על  -מעמדית בתוך ' מכבי '  .כפי
יותר של הסתדרות ' מכבי ' עם
אנשי ' מכבי ' התנגדו לעמדה זו ולחמו נגדה  .ההזדהות המאוחרת

.

החוגים

האזרחיים נעשתה אפוא בעל כורחה .

החל מסוף

המשברים הכלכליים עם סיום העלייה השלישית (  ) 1923ובימי העלייה הרביעית
לאבטלה ופנאי מאונס ,
 ) 1926תרמו אף הם להתפתחותה של אגודת ' הפועל '  .המשברים הביאו
פופולרי לאחר
שנוצל על  -ידי הפועלים לפעילות ספורטיבית ובמרכזה משחק הכדורגל  ,שנעשה
השנייה היה לרבים
הכיבוש הבריטי של ארץ  -ישראל  .ראוי לציין כי להבדיל מצעירי העלייה
מלחמת העולם הראשונה
מאנשי העלייה השלישית והרביעית רקע ספורטיבי קודם  ,שכן לאחר
(

החל להתפתח

הספורט היהודי בפולין .

בשנים אלה צמח באירופה
האינטרנציונל

הסוציאליסטי

5

.

גם ספורט הפועלים הבין  -לאומי בשנת 1921
Arbeiter
sport
)
של ספורט הפועלים

הוקם בשווייץ
Sozialistische

 . ( Internationale , SASIארגון זה ריכז סביבו מיליוני פועלים ספורטאים וראה עצמו כתחליף
ספורט זה שם
לתנועה האולימפית  .במסגרתו טופחה אידאולוגיה של ספורט פועלים ייחודי :
 ,על כל
לעצמו למטרה לשמור על בריאות העובד  ,ושלל את הספורט הכללי  ,שנתפס כבורגני
שידגיש את
מכלול הערכים השליליים הגלומים במושג זה  .הארגון שאף ליצור ספורט פועלי
ל ' מקצוען ' .
העממיות וההמוניות ולטפח את הענפים ושיטות האימון המכוונים לפועל ולא
ועל כן ראו בה
אגודת הספורט הפועלי נתפסה גם כגורם בעל כוח וכממלאת תפקיד חינוכי ,
 ,כשנה לאחר
מכשיר בידי מעמד העובדים להשגת מטרותיו החברתיות והפוליטיות  .בשנת 1927

הקמתה  ,הצטרפה אגודת ' הפועל ' ל ' סאס " י ' .

6

השאיפה למלא

לכאורה הקמת ' הפועל ' עלתה בקנה אחד עם יעדיה של ההסתדרות הכללית.
הספורטיביים .
את צרכיו של הפועל אמורה היתה לכלול בתוכה גם את צרכיו
השורה '  .חברי הוועד הפועל
' הפועל ' לא היתה :זמה של הנהגת ההסתדרות אלא של חברים ' מן
הם הולידו  .תהליך
אולם הקמת

היו חסרי זיקה לספורט ואימצו לחיקם  ,כמעט בעל כורחם  ,את העולל שלא
הקמת ' הפועל ' החל באמצע  , 1923והאגודה נוסדה במאי

. 1926

הפרקים הבאים

ידונו בתקופה

זו ויתארו את תהליך ההקמה .
עורכים )  ,ספר זיכרון
5

6

על התפתחות הספורט בפולין לאחר מלחמת העולם הראשונה ראה  :י ' אלוף ומ ' גלבלומ (
ל ' מכבי ' וורשה  ,תל  -אביב תשל " ג .
העולם  [ ,נתניה ] , 1977
ע ' גיל  ,פרקים לתולדות תנועת ספורט הפועלים באירופה בתקופה שבין שתי מלחמות
התאגדות
עמ '  ; 9 - 7הנ " ל  ,תרבות וגוף  [ ,נתניה ]  ; 1985ח ' קאופמן  ' ,הזיקה הרעיונית בין ספורט הפועלים לבין

" הפועל " בתקופת המנדט '  ,בתנועה ג ,

 , ) 1995 ( 1עמ '

. 76 - 56

1

)

4-

ך

חיים קאופמן

ההתארגנות הראשונות והקמת ' הפועל ' בתל  -אביב
הזרעים הראשונים להקמת אגודת ' הפועל ' נבטו במחנות הפועלים שהתגבשו בתקופת העלייה
השלישית והרביעית  -במחנות אלה עסקו בפעילות ספורטיבית ובעיקר במשחק הכדורגל  .כך
עולה מעדויות של אנשי התקופה

:

דב פרסיץ סיפר על קבוצת כדורגל שהקים קיבוץ ' השומר

הצעיר ' מברית  -המועצות בבית  -גן שבגליל התחתון

כדורגל בין עין  -חרוד לתל  -יוסף  ,שבו נטל חלק

;

;

המשורר אברהם שלונסקי העיד על משחק

בזיכרונות של ותיקי ' הפועל ' בפתח  -תקווה

הוזכר קיומה של קבוצת ' מסדה '  ,שעסקה בענפי ספורט שונים וארגנה בין השאר קבוצות

התעמלות ; ותיקי

כדורגל ועוד .

' הפועל ' בירושלים סיפרו על פגישות בלשכת העבודה שהובילו לייסוד קבוצת

7

התארגנות דו נשאה אופי ספורדי  ,לא היתה ממוסדת והיא אף הושפעה מהקמתן של קבוצות
כדורגל מקומיות שאין לנו עליהן כמעט כל מידע ( כמו ' אלנבי '  ' ,בלפור '  ' ,הצבי ' ו ' הגיבור ' ) ,
ושעל משחקיהן אנו למדים מדיווחים קצרים

שהופיעו בעיתונות התקופה מדי פעם .

8

המסמך המוקדם ביותר הנושא את השם ' הפועל ' הוא פנקס חבר מספר  , 2על  -שם אברהם

עשני  ,שהוצא על  -ידי ' קלוב ספורטיבי " הפועל " על יד ועדת התרבות תל  -אביב ' בכ " ג בתשרי
תרפ " ד
ב 26 -

(3

. ) 1923

באוקטובר

בפברואר

1924

מסמך מוקדם אחר הוא מכתב שנשלח מציון יעיש דמול מעדן

אל עשני ועליו הכתובת . (Hapoel) Lishkat Mikhtabim

מסמכים אלה מעידים כי כבר בשלהי

1923

הידיעה העיתונאית הראשונה המזכירה את
נאמר

:

היה בתל  -אביב קלוב שנשא את השם

' הפועל ' פורסמה ב ' הארץ ' ב 4 -

' הפועל ' .

באפריל  , 1924ובה

' התחרות בכדור רגל שהיתה אתמול בין קבוצת משטרת תל  -אביב וקבוצת " הפועל "

נגמרה בשנים נגד אחד לטובת קבוצת המשטרה ' .
עדויות אלה מוצאות חיזוק בריאיונות עם עשני ועם משה גובשיוב ( אחד משני החתומים על

פנקס החבר של עשני )  ,בדברים שאמר אריה בן  -גד ובמכתב של עשני ל ' דבר ' משנת

ציין כי הקלוב התל  -אביבי נוסד בפורים

. 1923

1936

שבו

הקלוב לא האריך ימים  ,ועל  -פי עדותו של בן  -גד

9

' מרבית החברים נחלצו ויצאנו לעבודת הטבק בגליל העליון  .כך נתפרדה החבורה וההתפתחות

נבלמה בעודה באיבה '  .העלייה בגידול הטבק בארץ  -ישראל  ,שהביאה להגברת הביקוש לידיים
עובדות  ,חלה באמצע שנת  , 1924ובהתחשב בעובדה ששיאו של קטיף הטבק הוא באביב נראה

שהסניף התפרק בין סוף אפריל לסוף יוני , . 1924
0

7

זיכרונות ותיקי ' הפועל ' ירושלים  ,ארכיון על  -שם צבי נשרי במכון וינגייט [ להלן
גיל ,

8
9

34

. 5. 2

וראה עוד

' הפועל ' [ תל  -אביב
ראה למשל  :הארץ ,

:

א ' זליצקי ,

 , ] 1977עמ '
15

במאי ,

20

שנות ' הפועל ' פתח  -תקווה  ,פתח  -תקווה תש " ז

16

ביוני

היום ,

 ; 1924דאר

8

בנובמבר

. 1925

הריאיונות עם עשני וגובשיוב נערכו בידי ע ' גיל  ,הרכז המקצועי של ' הפועל ' בשנים . 1972 - 1939
המסמכים נמצאים בארכיון וינגייט  , 1 . 09 91 ,והם פורסמו לראשונה על  -ידי גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 21 - 16

שני

:

גורן כידון

25

( מרץ  -אפריל

, ) 1950

עמ '

. 12

עד לפרסום

מסמכים אלה נחשב ' הפועל ' בחיפה לקלוב הראשון  ,ראה  :ע ' גיל ואחרים  25 ,שנות ' הפועל '  ,תל  -אביב

, 1952

. 41 - 40

מכתב

עמ ' ; 2

א ' זמרי  ,החנוך הגופני והספורט בארץ  -ישראל בשנים

של עשני ל ' דבר '  16 ,במרס
10

; ע'

. 45 - 43
ו2 -

בדצמבר

עדותו של אריה בן  -גד  ,פורסמה בביטאון ' הפועל '

1 ;2 ,4

:

ארכיון

וינגייט ] ,

ארכיון ע '

גיל  ,סיפורו של

ד'

 [ , 1927 - 1917נתניה ]  , 1971עמ '

. 1936

גלעדי  ,הישוב בימי העלייה הרביעית  ,תל  -אביב

 , 1973עמ ' , 46

. 73 - 71

בראור ,

חיים דגני
- -- -

;

ד-

- -,

ך ךך

-

:

, .

(

'

, .

קיק - - -

-

(.

-

,

'.

.

-

- . . , [, -

. -,.

'
.

ל.

ל -:

"

1

,ך

! !

!

!י ! !

!(

!

תל  -אביבנתשרי

ן

.

ע :::י ש י י ":ה ש "ש " ן:41ויי ::ע"שע: :" :מי ווי ועהייצן"
!

פנקס חבר מס ' , 2
אברהם עשני מ ' הפוו

,

- -

[ל [-

שי

-שהש

,

.

מרפ " ק  ,ספטמבר

-.

~

8

הנתנת
נ4

,
י

' 1ם  .ן
(
4נ

(

.

,
ג  1שן
_
%

1הדש 1 .נ

.

ול . __ 1 . 1תףפ1( 4נ- 1

'ע4

)'

ל

',

[ך ~ .

1

.1

-

--

[

25

,

ב2

חיים קאופמן

בראשית  1925התארגן מחדש הקלוב בתל -אביב  .בידיעת הספורט הראשונה שפורסמה עז
כך בעיתונות

נאמר :

בתל  -אביב קיימת קבוצה ספורטיבית ' הפועל ' הנחלקת לשלש מחלקות לאתלטיקו
קלה התעמלות וכדורגל  .מועצת פועלי יפו הקציבה בשבת האחרון סכום חדשי לטובה

הקבוצה  .בחיפה קיימת קבוצה ספורטיבית ' הפועל ' ובה מחלקות להתעמלות אופנייכ

וכדורגל .ביגור קיימת קבוצה לכדורגל פועלים  .בירושלים קיימת קבוצה לכדורגל

העבודה ' .

ב ' גדוד

כמו כן קיימות קבוצות לכדורגל לאתלטיקה ולהתעמלות בכל

הקבוצות והמשקים בעמק  .גם בכפר גלעדי ישנה קבוצה לכדורגל .
הגיע הומן שוועדת תרבות תיצור אידה מסגרת שהיא לקבוצות הבודדות האלו ותארגן
אגודה

ספורטיבית ע " י ההסתדרות .

!!

בנוסף לקלוב בתל -אביב פעלו אפוא ברחבי הארץ בתקופה זו עוד קבוצות שעסקו בפעילות
ספורטיבית  ,ולא רק בכדורגל  ,ובידיעה דו הועלה לראשונה הרעיון למסד את הפעילות ולהקים

אגודת ספורט על  -יד ההסתדרות .
ההתארגנות החדשה בתל  -אביב לא האריכה ימים אף היא והקלוב פסק לפעול בסוף

. 1925

התנודות ואי היציבות בקלוב התל  -אביבי אפייניות למה שעתיד היה להתרחש בסניפי ' הפועל
'
לאחר הקמת האגודה הארצית .
המשבר הכלכלי וחוסר העבודה הביא לניידות של פועלים  ,שתרו

אחר תעסוקה  .ייתכן גם שהקלוב לא זכה לתמיכה מספקת ממועצת הפועלים  .מכל מקום הקמת

סניף קבע של ' הפועל ' בתל  -אביב החלה רק לאחר הקמת האגודה הארצית.
ההתארגנות הראשונה של ' הפועל ' היתה אפוא בתל  -אביב  .בקלוב זה נעשה אף השימוש
הראשון בשמה של האגודה  .אין אנו יודעים מי טבע את השם ' הפועל ' כשמה של אגודת
!2

הספורט  ,אך יש לציין כי למרות הראשוניות התל  -אביבית  ,גם מייסדי הסניף בחיפה טענו

1נ

דבר  12 ,ביוני  . 1925ראה גם  :פרוטוקול ועד ' הפועל ' חיפה ,

בפברואר

17

, 1925

אה " ע ,

 - 244 - 874ען ; דבר 29 ,

ביוני . 1925
12

עדויות על קיום קלוב בתל  -אביב מאוגוסט עד אוקטובר

. 1925

מאוקטובר

 1925עד

מאי

1926

1925

ראה

:

דבר , 4 ,

אין כל ידיעות על ' הפועל ' בתל  -אביב .

24

ב 10 -

באוגוסט

באפריל

ו 13 -

( 926

באוקטובר

דיווח ' דבר '

על פעילות ספורטיבית בסניף ' הנוער העובד '  ,שהיתה אמורה להיות תחת חסות ' הפועל ' אילו היה קיים

התארגנות הקלוב בתל  -אביב במאי

 1926ראה  :כרוז

בארכיון וינגייט ,

.

: ! 09 84

!

על

אה " ע  - 208 - 1 - 598 ,ז . 1על

ניידות עובדים באותה תקופה ראה  :גלעדי ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' 79 - 171נ  .בשנתיים הראשונות לאחר הקמת
אגודת ' הפועל ' קיימו רק סניפי ירושלים  ,תל  -אביב  ,חיפה  ,פתח  -תקווה וזכרון  -יעקב פעילות רציפה  .השווה
החלטות המועצת השלישית של ' הפועל ' ,

26

באוקטובר

, 1926

:

החלטות המועצה הרביעית  23 ,באפריל , 1927

אה " ע  ,ט - 244 - 41ע ] ; החלטות המועצה החמישית  15 ,ביוני  , 1928אה " ע  - 208 - 1165 ,י : 1סקירת מזכירות

1 :2ך
6ן
ש

הפועל  30 , 3באוקטובר  , 1927אה " ע ,
מרכז. 1928
באפריל
ידיעות
ז29; ],
1927
באוקטובר- 142 -
אה ע 1 - 39 ,
1927י 19
דבר  23 ,באוגוסט ,
 . 598י
דוגמה אפיינית לסניף לא יציב היא סניף
' הפועל
' ברחובות  .הוא יוצג באספת היסוד  ,ועל  -פי ידיעות מרכז הפרזל  , 3שם  ,הפסיק לפעול למשך שלרשה
חודשים  .הוא התעורר אמנם אחר כך לפעילות מחודשת  ,אך הדבר לא עלה יפה והסניף לא יוצג במועצה

 - 208ע- 1

החמישית  .לקראת המועצה השישית

מרכז הפאנל

 11בדוימבר [ 929

(! 1

בינואר

) וה " ונ 79

[

) 1930

208 1

' י!

הוא התאושש והפך ל ' סניף היותר חזק '  ,ראה  :ידיעות

ייסודה של ' התאגדות הספורט הפועל '

לבעלות על השם  .מכיוון שאין מקוריות רבה בשם ' הפועל ' אין להוציא מכלל

ניתן בשתי הערים באופן בלתי תלוי .

אפשרות שהוא

!3

שסודו של קלוב ' הפועל ' בחיפה
לעומת העליות והמורדות שחלו בקלוב התל  -אביבי אין כל ספק ברציפותו של הקלוב החיפאי
שהיה הגורם המרכזי בהקמתה של האגודה ונחשב לקלוב שבו החלה

את דרכה .

על רקע מעמדה החזק של תנועת הפועלים בחיפה  ,אין זה מפתיע שדווקא בעיר זו

,

החל

להתפתח התהליך שהביא להקמת אגודת ' הפועל '  .מועצת הפועלים בחיפה יצרה בעיר מערכת
ופעילות
ארגונית ריכוזית שבאה לידי ביטוי בכל תחומי החיים כגון דיור  ,כלכלה  ,בריאות
למוסדות
תרבותית  .מערכת זו נהנתה מתמיכת רוב הפועלים בעיר והעניקה עצמה רבה

ההסתדרות בחיפה ; הקמת ' הפועל ' בחיפה היתה חלק מתהליך ריכוזי זה  .הרציפות של סניף
היתר בקשר ההדדי ההדוק
' הפועל ' בחיפה בהשוואה לעמיתו התל  -אביבי מוסברת על כן בין
שנוצר מלכתחילה בין מייסדי ' הפועל ' למועצת הפועלים בעיר ! 4 .
להקמתו
לדברי יהושע שרפשטיין  ,אחד ממקימיו של קלוב ' הפועל ' בחיפה  ,היזמה הראשונה

היתה של קבוצות שונות של חלוצים שפנו למנהל בית העולים בדרישה לרכישת כדור  ,על מנת
להקים קבוצת כדורגל  .הם הופנו ל ' מכבי '  ,ומאחר שלדבריהם ' לא מצאו את האגודה '  ,החליטו

לפעול לבד .
כינסנו ספורטאים יודעי מלאכת הכדורגל ובראשם אליעזר גרוסמן  ,יעקב שטרומינגר ,
יהושע שרפשטיין  ,מאיר וינשטיין  ,שבתאי ספיבק מקבוצת ' החוצב '  ,ומקבוצת הבנאים
 לב  ,אריה אבני  ,משה' אחווה ' הצטרפו אלינו  :יעקב בראייר  ,מאיר דגני  ,צבי אמיץ

.

ומאיר שטרוך גם קבוצת הבנאים א ' וב ' שלחו לנו שליחים  -את יוסף גרוספלד ודגניה

.

צבי ; ו ' חבורת העמק '  -את דב ביביצקוב באו גם

בודדים . . .

השגנו כדור ישן והתחלנו

באמונים . . .
בחודש מרס

1924

רבו ההברים והתחלנו לצאת למרחב  -לפנות אל הסתדרות

העובדים  ,שתקבלנו תחת חסותה  .ביום ו ' ,

24

באפריל

בשכונת שדליה  ,במחנה ' אחווה ' ( כיום רחוב
וחמשה חברים וחברה

13

לדברי עשני ברוך
 , ) 7עמ '

"

שניטליד "יחקז

 . 19אד יניטליד

לא

זכי

הסכימו '  .ראה

:

שפירא ) .

באסיפה השתתפו שלושים

אחת. . .
' הפרעל ' תל  -אביב שהגיע
זאת בייאייז

. 23 - 22

מייינה ' היא

זה שהציע את השם  ( .ג ל

עם גיל  -גרבשייב ' שהיה גזבר הסניף '

השם והוצע אף השם ' בר כוכבא '

שם  ,עמ '

1924

נקראה האסיפה המייסדת

;

סיפי כי היה ייכסח

סב ב

חבר אחד  ,שאת שמו לא זכר  ,הוא שהציע את השם ' הפועל '  ' ,וכולם

י ' שרפשטיין טען כי השם ' הפועל ' אומץ באספת היסוד של סניף חיפה

באפריל  1924ולדבריו ' ציור עם סמל " הפועל " כבר היה מונח

י ' דוידון טען כי השם ' הפועל ' ניתן עוד קודם לכן  -בשלהי

העבודה.
בכיס "  .ראה להלן המובאה הסמוכה להערה 15

- 1923

על  -ידי קבוצת הכדורגל של קבוצת

' אחווה '  " .דוידון  ,היה היתה חיפה [ חיפה  , ] ? 1950עמ '
על תפקידה הייחודי של חיפה ומעמדה בתולדות תנועת הפועלים בארץ  -ישראל ראה
של " חיפה האדומה " ' חיפה בהתפתחותה  ( 1948 - 1918 ,עידן  , ) 12 ,ירושלים  , 1989עמ '

. 153

14

לע ל ' הערה

:

ביצירה ובמאבק  :מועצת פועלי חיפה ,

, 1981 - 1921

תל  -אביב ,

תשמ " א .

 -פריס  ' ,שורשיה

ד ' דה
; 94 - 79

א ' בילצקי ,

7ע  2ך

1 AC

חיים קאופמן

כותב טורים אלה [ יהושע שרפשטיין ] הציע תכנית והאסיפה ניאותה לאשר אותה  .לפי
ההצעה  ,נקרא שם האגודה ' הפועל '  .ציור עם סמל ' הפועל ' היה מוכן בכיסי  .סמל זה
שימש אותנו עד שהוחלף בשנת

בסמל הנוכחי . . .

1928

15

עדותו של שרפשטיין מוצאת חיזוק בעדויות נוספות  ,השונות אמנם בחלק מפרטיהן אך התמונה

קבוצת כדורגל .

הכוללת המצטיירת בהן דומה  :התארגנות מוקדמת של פועלים על מנת להקים

התהליך הוביל להקמת קלוב ' הפועל ' בחיפה
את הקלוב החדש תחת חסותה ,
הכדורגל  ,והיא ניצחה

וב 1 -

במאי

ב 24 -

. 1924

באפריל

;6

מועצת פועלי חיפה קיבלה

נערכה ההופעה הפומבית הראשונה של קבוצת

1924

את קבוצת פועלי הרכבת . 1 : 3

17

אי הצטרפות פועלי הרכבת ל ' הפועל ' ההסתדרותית בשלב זה הולמת את מעמדה של

הסתדרות פועלי הרכבת בחיפה  :היתה זו קבוצה אופוזיציונית שמנתה מספר גדול של פועלים
ערבים אשר הושפעו מהפרקציה

הקומוניסטית  ,ורוב חבריה לא שילמו מסי הסתדרות .

!8

בעיותיו של הקלוב בחיפה בראשית דרכו
על המשך התפתחותו של הקלוב החיפאי ניתן ללמוד מהפרוטוקולים של הקלוב שנשתמרו
בידינו  ,ועד כה לא נעשה בהם שימוש בפרסומים העוסקים בראשיתה של אגודת

' הפועל ' .

19

פרוטוקולים אלה הם מקור ראשוני חשוב למכלול הבעיות שעמן התמודד קלוב ' הפועל '
בראשית דרכו ,

15

16

ואנו נדון להלן במרכזיות שבהן .

הציטטה היא מתוך  :י '

שרפשטיין  ' ,איך התחלנו '  ,עזנו [ חש " ה ]  ,עמ '

 - 104 -41 - 4ין

שרפשטיין אל הוועד הפועל ,

41 - 37

( וראה המקור  :אה " ע ,

. 5181

שרפשטיין אינו מדייק ביום ההקמה שכן

דוידון ( לעיל  ,הערה

, ) 13

עמ '

. 157 - 147

) ;

. 92 - 91

ה 24 -

באפריל

, 1924

6

ראה גם  :גיל ( לעיל  ,הערה
בדצמבר

, 1948

אה " ע ,

, )7

עמ '

 - 208 - 1 -ע1

חל ביום חמישי שהיה יום ו' של פסח .

וראה עדותו של מ ' וינשטיין  ,ממקימי הקלוב

:

' הגול הראשון של

" הפועל " '  ,בית הפועלים  :ביטאון מועצת פועלי חיפה  ( 29מאי  , ) 1975עמ '  . 17 - 16ניתן להזכיר בהקשר זה גם
את עדותו של י ' אהרוני  ' ,הפועל ' י ' ארז ( עורך )  ,ספר העלייה השלישית  ,תל  -אביב  , 1964עמ '  ; 667 - 666אין בה
תוספת משמעותית לשאר העדויות  ,אך אהרוני טעה בתאריך אספת היסוד  -לדבריו התקיימה במרס ולא
באפריל  .עדות אחרת מופיעה בסקירה על מצב האגודה לקראת המועצה הרביעית ,

ב 19 -

באפריל

, 1927

אה " ע

 142 - 1 - 39ען  .עדות זו דומה למה שנאמר בדו " ח לוועידה השלישית של ההסתדרות ביולי  , 1927אה " ע ( חומר
מודפס ) 208 ,

,

 11עמ ' 364

( ראוי לציין כי סקירה זו נכתבה בידי י ' אהרוני וי ' מינץ  ,שלא היו בין המייסדים

הראשונים של קלוב ' הפועל ' בחיפה  ,ובנקודה זו נאמנים יותר דברי שרפשטיין ) .
' הפועל ' אך

17

דוידון טען שכבר בשנת

הקימה קבוצת העבודה ' אחווה ' קבוצת כדורגל בשם
לפועלים בחיפה לא היתה של קבוצה זו .
על  -פי תיאורו של שרפשטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 15ההופעה הפומבית הראשונה של ' הפועל ' חיפה היתה ב ' תחרות

היזמה לכונן מסדרת לפעילות ספורט

כדורגל עם נווה שאנן '  .אך כל יתר העדויות מצביעות על התחרות נגד פועלי הרכבת  .ראה  :דאר היום ,

 ; 1924דוידון ( לעיל  ,הערה . ) 13
השער היה הוא עצמו  .וינשטיין ( לעיל  ,הערה . ) 16

גם וינשטיין הזכיר תחרות זו  ,אך לדבריו ניצח ' הפועל ' חיפה

18

ראה  :בילצקי ( לעיל  ,הערה

, ) 14

 , 1991עמ '  ; 101 - 100דוידון ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
מיהודים וערבים ונקראה ' הקטר '  ,ראה  :הארץ  18 ,בדצמבר

~

19

7

0: 1

בינואר

ומבקיע

עמ '  ; 66ש ' דותן  ,האדומים  :המפלגה הקומוניסטית בארץ  -ישראל  ,כפר  -סבא

. 156 - 155

ץ1 21

1923

הפרוטוקולים בכתב יד ( רובם נכתבו בידי שרפשטיין ) .

לעובדי הרכבת היתה קבוצת כדורגל שהורכבה

. 1924

מ 28 -

בנובמבר ועד

 27בפברואר

 , 1925אה " ע - ,

 - 244ץ ]

 ; 874מ  8 -ביולי ועד  6בנובמבר  , 1925אה " ע  - 244 - 876 ,ין
בספטמבר  ,כנראה  , ) 1924אה " ע  - 244 - 882 ,ע ]  .תאריכי ישיבות הוועד והאספות בחיפה הנזכרים להלן מכוונים
לפרוטוקולים אלה .
;

טיוטות ופרוטוקולים לא סדירים ( המוקדם

מ5 -

ייסודה של ' התאגדות הספורט הפועל '
ארגון

הקלוב נוהל על  -ידי ועד בן חמישה חברים  ,שנבחרו באספה כללית שהתכנסה אחת לחצי שנה .
הקלוב בשיאו מנה כמאה חברים וחבריו המרכזיים היו שרפשטיין  ,יוסף גרוספלד ויאיר אהרוני .
הסקציה המרכזית בקלוב היתה זו של הכדורגל  ,שמנתה שלוש קבוצות  .התפתחותו של
הקלוב הביאה להקמת סקציות נוספות  -שחמט  ,אתלטיקה והתעמלות  .לא הוקמה מחלקה
מיוחדת של סדרנים  ,והללו נתמנו אד  -הוק לכל אירוע מבין חברי הקלוב .
הקלוב סבל ממחסור כספי  .עיקר הכנסתו

( המועטה )

באה מדמי כניסה למשחקי כדורגל ,

והשאר מדמי חבר ומכרטיסי כניסה לנשפים  ,וכן קיבל סיוע מועט מוועדת התרבות של

ההסתדרות .

הקלוב סבל אף

ממחסור באמצעים לקיום

להתעמלות  ,מגרש כדורגל ואתלטיקה ומעמלים

פעילותו

מתאימים .

השוטפת .

חסרו אולם

הפעילות בתחום ההתעמלות

התקיימה באולם בית  -הספר הריאלי  ,ולאחר מאמץ רב נרכש מגרש כדורגל במושבה הגרמנית -

מה ששיפר את המצב הספורטיבי  ,אך העמיק את הגירעון התקציבי .
היחסים עם

20

' מכבי '

הקמתה של אגודת ספורט חדשה בחיפה הצריכה הגדרה ברורה של מהות היחסים בינה לבין

הסתדרות ' מכבי '  ,שהיתה הסתדרות הספורט הכללית הגדולה והיחידה בארץ  -ישראל  ,וראתה
עצמה כהסתדרות נייטרלית המכוונת לכול  .הבעיה המרכזית של האגודה החדשה היתה כיצד

להשתלב במסגרת ' מכבי ' ולשמור יחד עם זאת על המסגרת הייחודית של ' הפועל '  .היתה זו
במידה רבה בעיה של מקור סמכות  :קלוב ' הפועל ' היה כפוף ארגונית למועצת הפועלים בחיפה ,
והיה קושי להשתייך בעת ובעונה אחת גם למסגרת אחרת  ,שאין לה

כל קשר להסתדרות הכללית .

רוב חברי האגודה רצו מלכתחילה ליהנות משני העולמות  -לשמור על המסגרת הייחודית של

' הפועל ' אך גם להשתלב כמסגרת אוטונומית בתוך ' מכבי ' .
בעיה נוספת התעוררה לגבי מערכת היחסים עם סניף ' מכבי ' בחיפה

:

הצטרפות

' הפועל '

בחיפה להסתדרות ' מכבי ' העלתה את שאלת הזיקה בין שתי אגודות מאותה עיר השייכות לאותו

מרכז .
לאחר דיון ארוך באספה של חברי קלוב ' הפועל ' בחיפה שהתקיימה

ב 28 -

בנובמבר

1924

הוחלט כי יש להצטרף להסתדרות ' מכבי ' ' בתור אגודה מיוחדת '  .אך בהזדמנויות שונות הושמעו
דברי ביקורת נגד ההצטרפות  ,והטיעונים העיקריים היו שהקשר עם ' מכבי ' לא הניב כל תוצאה
מעשית מלבד ' חילופי מכתבים '

;

הקשר אינו מונע סכסוכים עם קלוב ' מכבי ' בחיפה

;

והוא

.

מכביד על היחסים עם מועצת הפועלים למרות ביקורת זו לא ניתק עצמו קלוב ' הפועל ' בחיפה

20

תקנון הקלוב ראה  :האספה הכללית ב  3 -בינואר

; 1925

על הסדרנים ראה למשל

17 :

בפברואר . 1925

על תקציב

הקלוב ניתן ללמוד בעיקר מפרוטוקול האספה ב  18 -בנובמבר . 1925
באוקטובר  , 1925ופירוט ההוצאות הוצג באספה ב  6 -בנובמבר  . 1925מספר החברים היה יותר משמונים  ,ראה :
דבר  17 ,ביולי  . 1925על  -פי התקנון כל חבר שילם שני גרוש לחודש  ,ומכיוון שבתקציב נובמבר נקבע
על חנוכת מגרש הכדורגל דווח

ב 10 -

שההכנסה המתוכננת מדמי חבר לחמישה חדשים היא עשר לירות מצריות  ,הרי שמספר החברים הגיע באותה
עת לכסאה .

קנ ? ' ך

חיים קאופמן

מהסתדרות ' מכבי ' ; תקנון הקלוב נשלת לאישור למרכז ' מכבי '  ,וכרטיסי החבר שניתנו היו תחת

הכותרת ' קלוב " הפועל ספורטיבי "  -ענף להסתדרות העולמית " מכבי " ' .
עם סניף ' מכבי ' בחיפה היתה הבעיה סבוכה יותר  -בחיפה התקיימה ליגה עירונית לכדורגל ,

.

וקלוב ' הפועל ' ביקש להשתתף בה בקשתו נדחתה מנימוקים פורמליים

:

סדר המשחקים כבר

נקבע וגם אין מגרש מתאים עבור הקבוצה  .יחד עם זאת קבוצת ' מכבי ' ביקשה לחזק את שורותיה
בשחקנים מ ' הפועל '  ,ושחקנים מקלוב ' הפועל ' נטלו חלק מדי פעם במשחקי קבוצת ' מכבי '  ,דבר

שעורר התנגדות מצד אנשי ועד ' הפועל ' .
ב 26 -

בינואר

1925

התקיימה ישיבה משותפת של נציגי ' מכבי ' ו ' הפועל ' בחיפה לשם פתרון

הבעיה  ,ומן הדיון שהתנהל בה ניתן ללמוד על מהות חילוקי הדעות  :אנשי ' מכבי ' בחיפה לא
הסכימו לקיומם של שני סניפים בעיר המשתייכים לאותו מרכז  ,וקבלו על הממד המעמדי של
' הפועל '  ,המנמד למהותה של ' מכבי '  .אנשי ' הפועל ' נמנעו מוויכוח אידאולוגי ונאחזו בהיבט
הפורמלי  :לדבריתם קלוב ' הפועל ' הוא חלק מ ' מכבי '  .הסתדרות ' מכבי ' קיבלה את האוטונומיה
של ' הפועל ' בתוכה ויש למצוא

פתרון במצב הנתון .

כיוון שלא נשתמרו הפרוטוקולים של קלוב ' הפועל ' מהחודשים פברואר -יולי

.

לעקוב אחר התפתחות מערכת היחסים בניסן תרפייה ( אפריל

) 1925

הופיעה בביטאון ' מכבי '

ידיעה על קלוב ' הפועל ' בחיפה  ,ועצם פרסומה מלמד שנחשב אז עדיין לחלק
ברור כי במחצית הראשונה של

הושעתה על  -ידי הבריטים

1925

1925

קשה

מימכבי ' .

חלה החרפה ביחסים עם ' מכבי '  .הליגה החיפאית

' מפני הקטטות והסכסוכים '  ,ומישיבת ועד ' הפועל ' ב 8 -

ביולי

1925

ניתן ללמוד על הפסקת הפעילות של סניף ' מכבי ' בחיפה  .המועצה בעפולה  ,שתידון להלן  ,היא

שהביאה להפרדת קלוב ' הפועל ' החיפאי מהסתדרות ' מכבי ' .

21

היחסים עם ' הנוער העובד '

.

מערכת יחסים מורכבת היתה בין קלוב ' הפועל ' בחיפה לבין ' הנוער העובד ' שנות התגבשותו

.

של ' הנוער העובד ' חופפות את אלו של ' הפועל ' לשני הארגונים מספר מאפיינים משותפים

:

התפתחותם היתה ספונטנית ולא פרי יזמתה של ההסתדרות הכללית ; בשניהם הקשר המעשי היה
עם מועצות הפועלים בכל מקום

;

הדינמיקה של התפתחותם הובילה את שניהם למחויבות

' כללית ' להסתדרות ולא למפלגה מסוימת ; ובשניהם קיים היבט כפול  ,אידאולוגי לצד ' מקצועי '

( ובמקרה של ' הפועל ' -

ספורטיבי) .

אולם אין להתעלם מההבדל המהותי בין ' הנוער העובד ' ,

שהתארגן כתנועת  .נוער  ,לבין ' הפועל '  ,שהוא ארגון

ספורט .

' הנוער העובד ' הוקם בין היתר על מנת לשלב את הנערים העובדים במסגרת של תנועת

.

העבודה  ,וגם העיסוק בספורט שימש אמצעי לקרב את בני הנוער לתנועת העבודה כבר בשלב
() 3

ו

.

המוקדם של התארגנות ' הפועל ' ראו מקימיו את יעדם בפעולה בקרב ' הנוער העובד ' קלוב

21

דיון ביחסים עם ' מכבי ' ראה

:

האספה הכללית

ב 28 -

ביולי  . 1925ראה גם  :שרפשטיין אל מרכז ' מכבי '
ראה אצל בילצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' 77

בנובמבר 1924

;

 2בדצמבר , 1924

וכן

:

,3

26 , 7

בינואר ,

.

24

בפברואר

ו8 -

אה " ע  - 244 - 882 ,עו צילום כרטיס חבר

ייסודה של

' הפועל ' בחיפה כלל בין מטרותיו '

התפתחות גופנית של הפועל

בראשית צעדיו יזם הקלוב קשר עם ' הנוער העובד ' .

' התאגדות הספורט הפועל '

ו " הנוער העובד = ' .

לפיכך כבר

אורגנה במסגרת ההסתדרות

באותה תקופה היו שתי קבוצות של ' הנוער העובד '  :האחת
בשם ' הנוער העובד שעל שם
הכללית  ,והאחרת הוקמה על  -ידי ' פועלי ציון שמאל ' וכונתה
יצר דילמה בקלוב ' הפועל '
ברוכוב ' או בקיצור ' נוער ברוכוב '  22קיומן של שתי קבוצות אלו
יוצא מן הכלל ' ומעוניין ליצור
הקלוב הצהיר בתקנונו כי ' מתקבל כל מי שמתעניין בספורט בלי
היתה לו מחויבות כלפיה
קבוצה של ' נוער עובד ' בתוך ' הפועל ' ; אך כגוף השייך להסתדרות
העובד ' ההסתדרותי .
והוא התקשה לקבל לשורותיו ארגון הנמצא בעימות עם ' הנוער
והוחלט כי הסתדרות
לאמר משא ומתן ארוך נכנע ועד ' הפועל ' לדרישת ' הנוער העובד '
נוער  ,ושאר האגודות תצטרפנה כפרטים לסקציה
' הנוער העובד ' תיכנס לקלוב ' הפועל ' כסקציית

.

.

זו .
למרות סיכום זה לא הוקמה מחלקה של ' הנוער העובד ' בקלוב '

ברורות .יש לזכור כי

הפועל ' והסיבות לכך אינן

ארגונית ורעיונית .אולי

' הנוער העובד ' היה בתקופה זו בשלבי התגבשות

פעילות ספורטיבית בלבד

חששו אנשי ' הנוער העובד ' כי כניסתם כגוש ל ' הפועל'  -גם אם לצורך
לאגודת הספורט המונה חברים
 תפגע בעצמאות של התנועה  ,שתהיה כפופה במידה מסוימתהארגונים ( פעילות
בוגרים יותר  ,והדבר יביא למאבקי סמכות בתחומים משותפים לשני

תרבותית  ,משימות הסתדרותיות וכו' ) .

23

הפגישה בעפולה

אין בידינו אלא מידע

במקביל לקלוב בחיפה התפתחו גם בעמק אגודות ספורט של פועלים  ,אך
 ,והוועד החליט לשלוח
מועט עליהן  24 .הקלוב החיפאי יצר קשר עם קבוצות הפועלים בעמק
הפועל ' בחיפה ב 7 -
למפגש עמן את חברי המועצה יהושע שרפשטיין וש ' יצחקי  .בישיבת ועד '
נערכה ביום שבת
באוגוסט  1925מסר שרפשטיין דיווח מלא על הפגישה בעפולה  .הפגישה
ויצחק הר  -צבי  ,שייצגו
ונכחו בה שישה נציגים  :דב פרסיץ ודב סוירסקי מעפולה ; מרדכי אטרמן
הצעיר ב "  ,כפר  -ילדים (גבעת
את קבוצות הכדורגל מקיבוצי ' השומר הצעיר מס  .ס  .ס  .ר  ' , ' .השומר
העבודה מתל  -יוסף  ,ויצחקי
המורה )  ,קיבוץ ברנר ( תל  -עדש )  ,קבוצה ספורטיבית ממרחביה וגדוד

ושרפשטיין  ,נציגי קלוב ' הפועל ' בחיפה .

25

 אביב  , 1974עמ '22

מ ' אדמתי  ,במעלה נעורים

 ' :הנוער העובד ' , 1931 - 1924

העובד ' ל ' נוער ברוכוב ' ראה שם  :עמ '
23
24

. 128 - 124 , 23

; 60 - 16

על המחלוקות בין ' הנוער

תל
10 -

ביולי . 1925

דיונים עם ' הגוער העובד ' ראה  , 27 , 20 , 6 :בינואר  27 ,בפברואר  14 ,במאי ומרכז
על ההתארגנות בעמק ראה  :המכבי  , 2ב ' ( כסלו תרפ " ה ) ; שרפשטיין אל

' מכב"

( לעיל  ,הערה

; ) 21

דבר ,

קיברן ב של ' השומר הצעיר '
25

בעדות מאוחרת יותר הוסיף שרפשטיין את דודיה לינקובסקי ( לין ) כמייצג את  ,עמ '  . 41גם זאב הים טען
( משמר  -העמק ) וכן את זאב איצקוביץ ( זאב הים )  .ראה  :גיל ( לעיל  ,הערה ) 7
נמסרה ב  6 -באוקטובר
בחודש אפריל  1925באוהל שלי בעפולה היה כנס ראשון של מייסדי " הפועל " '  .עדותו באוגוסט  . 1925נראה
:

975נ  ,במרכז לתיעוד בעל  -פה באה " ע  .הפגישה בעפולה היתה בצריף  ,והתקיימה
כאמורבהמשך ציין כי כעבור
( 1926

כי זאב הים התכוון לפגישה בעפולה ביזמת ש ' צורי  ,שהתקיימה בסוף מרס

י3

)

1

נוס ספורט של
פועל ' בעפולה
נשו )
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ייסודה של

' התאגדות הספורט הפועל '

מיקום הפגישה אינו מפתיע  .עפולה הוקמה באותן שנים ותוכננה להיות מרכז עירוני מודרני

.

,

26

ופעילות הבנייה הנרחבת במקום הפכה אותו למרכז של קבוצות הפועלים בעמק
וההיערכות לקראת הקמת
שני נושאים מרכזיים נדונו בפגישה בעפולה  :היחס ל ' מכבי '

התאגדות ארצית של ' הפועל ' .
באופן רשמי היה עדיין קלוב ' הפועל ' החיפאי חלק מ ' מכבי ' גם אם לא היה לכך כל ביטוי
של הקיטוב המעמדי
מעשי  .בקיץ  1925הגיעה העלייה הרביעית לשיאה וניכרו כבר אותותיו
החודש שבו
ביישוב  .בדיוני הקונגרס הציוני הארבע  -עשרה שהתכנס בווינה באוגוסט - 1925
27

התקיימה הפגישה בעפולה  -עלתה לראשונה כנושא מרכזי שאלת היחסים הפנימיים

הלכי הרוח ביישוב ובתנועה הציונית השתקפו אף בפגישה בעפולה ,
את ההבדלים בינם לבין

' מכבי ' .

ביישוב .

שמשתתפיה ניסו לחדד

הממד האידאולוגי והמעמדי לבש הפעם צורה ברורה

יותר

למצוא

מאשר בוויכוחים שהתקיימו בעניין זה חודשים אחדים קודם לכן בחיפה  .ביטוי לכך ניתן
 ,וטען כי במשך הזמן
בדברי שרפשטיין  ,שעמד על ההבדלים החברתיים והמעמדיים ביישוב
מאורח
יתפתח הייחוד של ספורט הפועלים  .פרסיץ מצא ייחוד זה כבר בהווה  ,בצרכים הנובעים

חייו ומאופי עבודתו של הפועל .
בפגישה נדונה כאמור גם הקמת אגודה ארצית של ' הפועל '  .יצחקי הציע לאחד את הקבוצות
הקיימות בצפון תחת השם ' הפועל ' ולחלקן לשני מחוזות  -האחד יכלול את העמק והגליל
והאחר את חיפה ושומרון

;

כל מחוז יקיים ליגה לכדורגל ויומלץ לקבוצות הקיימות לעסוק אף

באתלטיקה ובהתעמלות  .יצחקי הציע עוד לבחור ועדה מכינה שתבוא בדברים עם כל הקבוצות
החגים .
בארץ  ,על מנת לאפשר כינוס מועצה מייסדת של אגודת ' הפועל ' הארצית בתקופת
שרפשטיין קרא לפרסם את דבר הפגישה בעיתונות הארצית על מנת שתזכה להד אצל קבוצות

הפועלים בארץ  ,ופרסיץ העלה רעיון לערוך חגיגה ספורטיבית של פועלי הצפון לצורכי תעמולה .
' אחרי ויכוחים '  ,ששרפשטיין אינו מציין את טיבם  ,התקבלה ההחלטה

הבאה

:

פגישת באי הכוח של הקבוצות הספורטיביות של פועלים בעמק וקלוב ספורטיבי
בנוגע יחסנו להסתדרויות
' הפועל ' חיפה  ,מוציאים את המסקנות האלו אחרי הוויכוחים
ספורטיביות של לא פועלים בארץ  .הפגישה מוצאת לנחוץ לציין את ההבדלים בין
הספורט של פועלים ושל לא פועלים  .הפועל שנמצא בעבודה גופנית יום יומית מוכרח
להתעסק בענפי ספורט אחרים המתאימים לסדור החיים שלו  ,ומפני זה אין לנו

אפשרות לארגון משותף עם הסתדרויות ספורטיביות של לא  -פועלים ויוצרים את
ההסתדרות הספורטיבית של פועלים בשם

שבועיים ,

ב 15 -

במאי

אחת)  .יש לציין כי

, 1925

המאוחד ' הפועל ' .

' היה בתל  -אביב הכנס הראשי של " הפועל " '  ,וברור כי הוא טעה בעקביות בשנה

הדיווח של שרפשטיין בישיבת הוועד בחיפה אינו מפרט את כל פרטי הדיון ומדגיש את

דברי הנציגים מחיפה .
26

ראה  :גלעדי ( לעיל  ,הערה

27

שם  ,עמ '  ; 170 - 166י ' דרורי  ,בין ימין ושמאל

. 66

, ) 10

עמ '

. 67 - 65

 אביב:

' החוגים האזרחיים ' בשנות העשרים  ,תל

 , 1990עמ ' - 60

וסק )3ך
3

חיים קאופמן

שאר סעיפי ההחלטה נגעו ליישומה הארגוני  :בחירת ועדה מכינה לקראת מועצה ארצית  ,ארגון
יום ספורט לכל אגודות ' הפועל ' ומינוי מזכירות זמנית של ' הפועל' בחיפה שתורכב מהנציגים

החיפאים באספת היסוד  ,שרפשטיין ויצחקי.

בפגישה בעפולה הוצגה לראשונה בפומבי תכנית להתנתקות מ ' מכב " .

ב 17 -

באוגוסט

1925

נערכה האספה הכללית של ' מכבי ' בווינה ובעקבותיה עמדו להיערך תחרויות שכונו בשם

.

' אולימפיאדה עברית ' בפגישה בעפולה הציע יצחקי לשלוח ברכה לאירוע  ,אך שאר החברים

דחו הצעה .11

28

הסתדרות ' מכבי ' לא הסכימה למה שנתפס בעיניה כפילוג חסר הצדקה בספורט היהודי  ,וזמן
רב עתיד היה לחלוף עד שתסכין עם המצב שהתהווה  .במאמר בוטה במיוחד נגד ההחלטות
שהתקבלו בעפולה  -אשר כותרתו ' מצפון תפתח הרעה '  -נכתב כי חיפה היא

קן לכל צרה חדשה כי תבוא  -ערבים צוררי ישראל שם הם  .ומופסים פרקציונרים ,

ייבסקטורים  -פוחדים וריקים שם מקומם . . .
אך הנה צרה חדשה קמה ונהיתה באלה הימים  .ההסתדרות הספורטיבית ' הפועל '  .חכמי
הסתדרות זו פשפשו ומצאו שהספורט אינו עוד בין  -מעמדי ובין מפלגתי
הספורט אף הוא יש לו מעמד

בורגנית. . .

מיוחד . . .

הסתדרות ה ' מכבי ' היא

טריפה .

כשהיה .

הסתדרות

הנקראת בשמו של איזה יהודי ששמו הוא יהודה המכבי ( אפילו לא בשמו

של מרכס ! )  ,ובכן הבה

נתפרדה . . .

כי על כן פרוליטריים

אנחנו. . .

וכך נולד בן  -זקונים

לתנועת הספורט בארץ ו ' הפועל ' שמו .מעכשיו יש לנו כבר ספורט פרוליטרי לחוד ,

ספורט כשר לא בורגני ולא לאומי חס ושלום  .מצפון  .כן  ,כן  .מצפון .

29

המסוון הראשון להקמת אגודה ארצית
בראש השגה תרפ " ו

( 20

בספטמבר

) 1925

נפגשו שוב אנשי ' הפועל ' מחיפה ומהעמק  .בפגישה

זו  ,שהתקיימה בתל  -יוסף  ,הוחלט כי יש לכנס את המועצה הראשונה של ' הפועל ' יחד עם
הוועידה הכללית של ההסתדהווג שמועד כינוסה עדיין לא נקבע  ,ובמקביל יש לקיים שם את

.

חגיגת הספורט שעליה הוחלט בפגישה בעפולה קרוב לוודאי שהמשתתפים הושפעו מתהליך
הקמת ' מכבי ' העולמי ארבע שנים קודם לכן

לחגיגת ספורט ולהקמת ההסתדרות .
בחודש אוקטובר

1925

:

גם שם נוצלה במת הקונגרס הציוני בקרלסבד

30

היה הקלוב החיפאי עסוק בחנוכת מגרשו החדש במושבה

הגרמנית.

חנוכת המגרש היתה אמורה להיות האירוע המרכזי של נציגי הפועלים מכל רחבי הארץ וצעד

חשוב לקראת הקמת אגודה ארצית  .אך ציפיות אלה נכזבו נוכח ההשתתפות המועטה

באירוע .

31

.

יחד עם זאת חנוכת המגרש היתה אמצעי להידוק הקשר עם ההסתדרות רכישת המגרש היתה

ונ ו
~

28
29

על התחרויות בווינה ראה  :דאר היום  9 ,ו  23 -בספטמבר . 1925
הארץ ,

12

באוגוסט . 1925

על  -פי דברי שרפשטיין אצל גיל  ( ,לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

, 39

שמו של הכותב הוא בן -

ישי .
30

31

שרפשטיין אל הוועד הפועל  ,ט ' בחשוון תרפ " ו (  27באוקטובר  , ) 1925אה " ע  -208 - 1 - 598 ,ץ ] .
ראה  :ישיבות הוועד בחיפה ב  25 -בספטמבר  ; 1925דבר  13 ,באוקטובר . 1925

ייסורה של ' התאגדות הספורט הפועל '

כרוכה בהוצאות רבות וקלוב ' הפועל ' נזקק לעזרת ההסתדרות
ב ' דבר ' הודגשו ' העזרה הכספית של ועדת התרבות ' ו '

.

בידיעה שנתפרסמה בעניין זה

יחסה המעודד ' של מועצת

ספורטיביים בכל רחבי הארץ

לראשונה התייחס גם ' דבר ' ליזמה ההיפאית ל ' ארגון קלובים

ולאיחודם להסתדרות ספורטיבית אהת'  ,הסתדרות שתהיה ' בת

הכללית' .

הפועלים .

נאמנה להסתדרות העובדים

32

השלישית של ההסתדרות

בעקבות ידיעה שהתפרסמה ב ' דבר ' על ההיערכות לקראת הוועידה
ההסתדרות  ,ובו סקר את פעילות
שלח שרפשטיין ב 27 -כאוקטובר  1925מכתב לוועד הפועל של
הונתה על סדר היום בסיום דבריו הוא ביקש לדעת
' הפועל ' וקבל על כך ששאלת הספורט לא
המועצה שלנו '  ,וכן אם ניתן ' להתחיל בעבודת
' באיזה אופן ובאיזה תנאים אנו נוכל לסדר את
ההכנה לחגיגה הספורטיבית' .

.

כעבור מספר ימים  ,בט " ו בחשוון תרפ " ו

(2

בנובמבר

 ,שוגרה תשובתו של דוד בן -

) 1925

גוריון  ,ובה ניתנה לראשונה הכרה מטעם המוסדות המרכזיים של

עד אותה עת ב ' הפועל '  .בין היתר נאמר במכתב

ההסתדרות בפעילות שנעשתה

:

הנחתם יסוד למפעל חשוב ורב ערך של צבור הפועלים הראוי

לתמיכת ההסתדרות

ולהשתתפות כל צבור שלנו  ,בייחוד הנוער  .עד היום לא היו לנו ידיעות

מפורטות על

פעולתכם  .בלי ספק

מעשכם זה ואנו שמחים מאד שנתתם לנו הזדמנות לשמע על טיב
לעבודתכם בעיתוננו .

שמצדנו נגיש לכם את כל העזרה המוסרית הדרושה ונתן פרסום

למרות העדר הבטחה לעזרה חומרית  ,היה המכתב מעודד

שרפשטיין לגבי סדר היום וחגיגת הספורט אך ציין כי אינו

מאוד .

יודע עדיין את מקום הוועידה

ומועדה .
בישיבה של

בן  -גוריון נענה לפניות

' המזכירות הזמנית של ליגת קבוצות ספורטיביות

שהתקיימה כעבור כשבועיים בהשתתפות החברים מהעמק הוחלט

של פועלים " הפועל " '

תכנית חגיגת הספורט .
על
על זמן הוועידה ומקומה .

בעקבות זאת ביקש שרפשטיין מהוועד הפועל סיוע חומרי וכן פרטים

במקביל פרסמה המזכירות

ב ' דבר '

קריאה לכינוס מועצה ארצית של '

כל הקבוצות והאגודות
תכנית רחבה בכל ענפי

הספורטיביות של הפועלים בארץ ' וכן ' לסדר חגיגה ספורטיבית בעלת
עם המזכירות הזמנית של
הספורט ' האגודות השונות התבקשו ' לבא בהקדם האפשרי בדכרים '
הפועל בתל  -אביב שלח שרפשטיין בתחילת
' הפועל ' בחיפה  .משלא נתקבלה תשובה מהוועד
הוועד הפועל שטרם נקבע

.

דצמבר מכתב נוסף  ,וכעבור ימים אחדים באה התשובה הלקונית של
נוכל לענות לכם בזמן שנחליט
מועד הוועידה הכללית ו ' בנוגע לתקציב בשביל המועצה הארצית
התכנסה בסופו של דבר רק ביולי
על השאלה הראשונה '  33 .הוועידה השלישית של ההסתדרות
המזכירות הזמנית בחיפה

 , 1927כשנתיים מאותר יותר  .השתהות הוועידה שמה לאל את מאמצי
 ,רעיון הקמת אגודה ארצית
ליזום כינוסה של מועצה מייסדת כבר בסוף  . 1925כפי שנראה להלן

התממש אך לא בידי המזכירות הזמנית בחיפה .

באוקטובר . 1925

32

דבו ,

33

התכתובת בין שרפשטיין לוועד הפועל  ,אה " ע - 208 - 1 - 598 ,

14

ון 3ן

ין .

חיים קאופמן

ב  14 - 13 -בנובמבר  1925התקיימה בחיפה ועידה של ' החבר העברי הארצי לכדורגל
'  ,שהוקם
שנה קודם לכן
בירושלים  ,ובה השתתפו קבוצות הכדורגל של ' מכבי ' ונציגים של ' הפועל ' .

הבעיה המרכזית שהתעוררה בוועידה היתה מעמדו של ' הפועל '  .לאנשי ' הפועל ' היה
קושי
להצטרף ל ' חבר
' המתקיים במסגרת ' מכבי '  ,ועל כן הוחלט כי ' החבר הארצי לכדורגל ' יצטרף
כגוש אוטונומי ל ' מכבי '  ,וכך יוכל גם ' הפועל ' להתקבל כחבר ' בתנאי שיברר במשך זמן קבוע את

עמדתו המוחלטת כלפי ה " מכבי " ' .
אין אנו יודעים מי היו נציגי ' הפועל ' בוועידה  ,אך קרוב לוודאי שמדובר באנשי המזכירות
הזמנית מחיפה  .ההתייחסות בעיתונות אל ' הפועל ' לא היתה עוד כאל קלוב ספורטיבי
אלא כאל הסתדרות
ארצית המנהלת משא ומתן במישור הארצי 34 .

עפולה .

מקומי

בחודש נובמבר  1925הגיעה אפוא לשיאה הפעילות שבעקבות פגישת
בחיפה תפקד כהסתדרות ארצית ,
קיבל גיבוי מהוועד הפועל של ההסתדרות והכין עצמו לקראת
חגיגת ספורט ומועצה מייסדת שתשנה את מעמדו ה ' זמני '  .אולם המציאות היתה שונה
' הפועל

'

מהציפיות.

דחיקת המזכירות החימאית בידי ההסתדרות הכללית
המועצה המייסדת של ' הפועל ' התקיימה במאי

1926

בתל  -אביב  .אנשי חיפה לא היו דומיננטיים

במועצה ואף נמתחה בה ביקורת עליהם  .במחצית השנה שקדמה למועצה ( מתחילת דצמבר
1925

ועד מאי

) 1926

הגבירו המוסדות המרכזיים של ההסתדרות את פעילותם להקמת הסתדרות

ארצית של ' הפועל ' ונטלו את היזמה בעניין מידי המזכירות הזמנית בחיפה  .נסקור להלן את
הגורמים

שהביאו לכך .

השתנות הנסיבות בארץ  -ישראל
בסוף

1925

התגלו סימניו הראשונים של משבר כלכלי בארץ  -ישראל ונוצרה דינמיקה חדשה

בהיערכות ובפרישה של הפועלים בארץ  -ישראל וממילא גם של סניפי ' הפועל ' .
עפולה היתה אחת הנפגעות המרכזיות של המשבר הכלכלי  ,הפועלים עובו את המקום

בהמוניהם  ,וכל התכניות להפיכתה למרכז עירוני של העמק קרסו .

35

ליגת העמק חדלה כנראה מלהתקיים והדבר ערער את תוקפן של ההחלטות שהתקבלו
בפגישה בעפולה  ,שהרי אגודות הספורט מן העמק היו אחד משני הגורמים שהשתתפו

בה .

ובעקבות זאת גם נחלש כוחה של המדכירות הזמנית בחיפה  .התוצאה הבולטת של המשבר היתה

136

נטישת הערים ופניית הפועלים למושבות על מנת לחפש עבודה  .האבטלה היתה כאמור ורז
יז
ן
לפעילות ספורטיבית בקרב
ן
הפועלים  .ברחבי הארץ הופיעו סניפים חדשים  ,שלא בהכרח היו

34
35

הידיעה על הוועידה בחיפה בנובמבר  1925התפרסמה בנוסח כמעט זהה בכל שלושת העיתונים היומיים
היום  24 ,בנובמבר  ; 1925דבר  26 ,בנובמבר  ; 1925הארץ  7 ,בדצמבר
. 1925
כלדנדי ( ל31יל ה1נרה 0נ ) וימ
' ד6 174 6דנ

:

דאר

ייסודה של ' התאגדות הספורט

הפועל '

מטבע הדברים הם יצרו

מוד31ימ לקירמי של מרכז זמני בחיפה ולהתפתחויות שחלו טרם הקמתם .
 אביב  .המושבות הגדולותקשר עם מועצות הפועלים במקומותיהם ועם מוסדות ההסתדרות בתל
אביב  -אביב יותר מאשר לחיפה ובתנאי אותם הימים קשה היה
כמו פתח  -תקווה ורחובות קרובות לתל
לקיים קשר קבוע עם מרכז הנמצא -
במרחק כה גדול .

כנראה להיחלשות

הפסקת פעילותו של הסניף התל  -אביבי בתקופה הנדונה גרמה גם היא
 אביבי לחיפאי החלו להירקם קודם לכןכוחה של המזכירות הזמנית בחיפה  ,שכן בין הסניף התל
להשתלב בתהליך הקמת
קשרים  ,ואנשי תל  -אביב  ,שהיו מודעים להתפתחויות בצפון החלו
האספה המייסדת של
האגודה הארצית  36 .סניף תל  -אביב עתיד היה לקום מחדש עם כינוס
' הפועל '  .מכל מקום המזכירות החיפאית איבדה את מקורות

תמיכתה והפכה לנציגות של חיפה

בלבד .

הסכסוך עם ועדת התרבות בחיפה
זמן קצר לאחר הקמת קלוב ' הפועל ' בחיפה נוצר כאמור קשר בינו

לבין מועצת הפועלים ,
במועצת פועלי חיפה :

ו ' הפועל ' הכפיף עצמו למועצה והיה בתחום אחריותה של ועדת התרבות
 ,והפעילות של ' הפועל ' נכללה
כרטיסי החבר של ' הפועל ' נשאו את הכותרת ' ועדת התרבות '
בסקירות של ועדה

זו .

37

אנשי ' הפועל ' לא השלימו עם מרות זו משני טעמים

 ,כלכלי

ועדת התרבות היתה מופקדת על מספר רב של תחומי פעילות ( לימוד עברית

ומקצועי .

 ,ספריות  ' ,הנוער

בראש סדר העדיפויות ,

העובד '  ,תזמורות וכו ' ) וברור היה כי לפעילות הספורטיבית  ,שלא עמדה
התרבות עתידה היתה לאלץ את
צפוי היה נתח תקציב קטן  .זאת ועוד  ,כפיפות תקציבית לוועדת
התרבות חסרה היתה להערכתם של
' הפועל ' להקצות מהכנסותיו לוועדה זו  .מצד אחר ועדת
38

אנשי ' הפועל ' את ההבנה הדרושה בענייני

ספורט .

יש לזכור כי לאחר הפגישה בעפולה השתנה

זמנית של אגודה

מעמדו של ' הפועל ' בחיפה  :לא עוד קלוב חיפאי של ' הפועל ' אלא מזכירות
התרבות של מועצת
ארצית  ,מה שהרחיק את ' הפועל ' בחיפה עוד יותר מקבלת מרותה של ועדת
הפועלים

המקומית .

עד סוף

1925

היתה מעין הסכמה שבשתיקה  :להלכה היה ' הפועל ' כפוף

לוועדת התרבות  ,אך

למעשה היא לא היתה מעורבת בפעילותו השוטפת ולא היה נציג מטעמה

בוועד של

זו  ,לא ראה זאת בעין יפה ,

צבי קלמן  ,יושב ראש ועדת התרבות של מועצת פועלי חיפה בתקופה

וקבל על היחסים עם ' הפועל '  .לדבריו היו אלו יחסים ' אפלטוניים בלבד '  ,והוא
עם זכות וטו מטעמו בוועד ' הפועל '  .הקשר שיצרו ראשי ' הפועל ' בחיפה עם

36

37

שרפשטיין אל הוועד הפועל ( לעיל  ,הערה . ) 30
ראה

דרש לשתף נציג

מוסדות ההסתדרות

בספטמבר  , 1925אה " ע  ,ע- 1

לדוגמה  :סקירה של ועדת התרבות המוגשת לוועד העדה העברית בחיפה

עק

16

. 142 - 1 - 338
38

' הפועל ' .

ההנחה כי תנועת ספורט

בסקירה על מצב ההתאגדות מ  19 -באפריל
הפועלים  . . .אינה יכולה להישאר  . . .בתור אחד הענפים של העבודה התרבותית המרוכזת בתוך ועדת והתאמת
המרכזית  . . .היות ותנועת הספורט דורשת התמכרות מיוחדת וקבועה וגם ידיעה מיוחדת לשם כוון
1927

הפעולה '  .אה " ע  - 142 - 1 - 39 ,ץ ] .

כתבו י ' מינץ וי ' אהרוני

:

' הוכרה

התרבות

ורסס וי 1טק וידאגו

,

;

גיוסם "

בחל  -אביב  ,עורר את התעדותו של קלמן ; הוא לא הסכים שיפעלו על דעת
ל'  nelnaלא ישמעו לו ,

ואי

"

ט

;

יפושק

עצמם בשם

:.

בעמוד ממול  :קבוצת

שלחו  antbלמרכז חבי ע

ןסהקים

כל בושו  %א 'ך ' עתה של יערת התובומ .

מבחינתו שליקלמן הגדישו אנשי ' הפועל ' בחיפה את הסאה  ,והוא תבע בזעם כינוס ישיבה
 אביב ( 12עמם ' לקביעת היחסים ההדדיים להבא '  .בפנייה לוועדת התרבות המרכזית בתל
בפברואר

) 1926

הציג בצורה חריפה את עמדת אנשי חיפה כלפיו  ,וחזר על דרישתו לנציגות

בוועד ' הפועל ' .
נתקלתי בהבנה משובשת ובסירוב מוחלט  .כיום אין קשר ביני וביניהם ולא יהיה כל
עוד לא יסכימו לדרישתי  .כל פעולתו כיום כלפי חוץ נושאת כמובן את אחריות ועדת

התרבות . . .

על ועדת התרבות המרכזית לדרוש מהם את זאת בכל תוקף ואף לאיים

עליהם כי אחרה ועדת התרבות תוציא אותם מתחת חסותה  .ולדעתי הסכנה הגדולה
ביותר היא בזה שכל חברי הקלוב עם עשרות חבריו אין להם כל זיקה עם ההסתדרות
מלבד שנים שלשה

חברים .

39

עמדת בן  -גוריון

הוועד הפועל של ההסתדרות לא התעלם ממכתבו של קלמן  .בעקבות קבלת המכתב התקיימה
ב 18 -

בפברואר

ישיבה של מזכירות הוועד הפועל  ,ולראשונה נדונה שאלת ' הפועל '

1926

בפורום זה  .בישיבה השתתפו בן  -גוריון  ,יעקב אפטר  ,ישראל מרמינסקי וכן מיכאל אסף  ,נציג

ועדת התרבות המרכזית  .לאחר שאסף הסביר את הבעיה שנוצרה בחיפה הציג בן  -גוריון את
עמדתו

:

השאלה הראשונה

:

' הפועל ' וההסתדרות  .אם יש קשר ביניהם אז נחליט איזה מוסד

צריך להתעניין בו  .אני מחשיב מאד את ' הפועל ' בכל המובנים  .חשיבותו כחשיבות

קופת -חולים .

מעניין אותנו הספורט  ,והצד החינוכי ,

ההתעמלות.

אנחנו מעוניינים

שההסתדרות הזאת תהיה ארצית ושכל מוסדותינו יסייעו לו  .לו ' הפועל ' היה מבוסס -

היה מיותר לדבר על סיוע מצד ועדת התרבות אלא הוא בעצמו היה כבר מסדר את

ענייניו .

אם ונדת התרבות תודיע שאין כסף אז נדון מי צריך ובאיזה אופן נבוא

לעזרתם .

40

דברי בן  -גוריון חרגו מעבר לסכסוך בין ועדת התרבות ובין ' הפועל ' בחיפה  ,ונגעו למישור
העקרוני  .הוא טען כי

ל ' הפועל '

יש חשיבות ועל ההסתדרות לפעול להקמתה של אגודה

אך אין חשיבות מהותית לכך ש ' הפועל ' יהיה כפוף דווקא לוועדת התרבות ,

ארצית ;

ו ' אם ישנם חברים

בוועדת התרבות שמתעניינים בדבר רצוי מאד שהם יקחו את הנהלת העניינים '  .בן  -גוריון חסר
הרקע הספורטיבי  ,לא גילה לפתע את חשיבות

הספורט .

דבריו אפייניים לכלל פעילותו

בהסתדרות באותם ימים  .בן  -גוריון חתר לריכוז המוסדות השונים של ההסתדרות תחת סמכותו

39
40

של. 11המכתב ל ' מכבי ' בווינה .
התכתובת של קלמן עם הרועד הפדעל  ,אה " ע  ,א - 142 - 1 - 33יו  .אין בידינו עותק ,

ישיבות מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות

, 1926

אה " ע ( הומר

מודפס ) 208

ע 3ך

רק ,שי
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של הוועד הפועל ( בתחילת דרכו כמזכיר ההסתדרות התנהלו מוסדות אלה כאחוזות פרטיות של

אישים שונים

בתוכה ) .

בהתאם למגמה זו החליטה מועצת ההסתדרות במאי

1925

לרכז את

מוסדותיה בתל  -אביב  .הגישה הצנטרליסטית של בן  -גוריון חלה גם על תפקידה התרבותי של

ההסתדרות כאחראית לחיי החינוך והרוח של העובדים  ,כולל התחום של חינוכם הגופני .

41

קרוב לוודאי שעמדתו של בן  -גוריון בעניין ' הפועל ' הושפעה מגורם נוסף  .באפריל , 1924
בחודש שבו הוקם הקלוב החיפאי  ,החליטה מועצת ההסתדרות להוציא משורותיה את פרקציית

הפועלים הקומוניסטית  .עובדה זו לא מנעה מחברי הפרקציה לחדור במסגרות מוסוות שונות

להסתדרות ואף לקיים בתוכה פעילות ארגונית מחתרתית  .אגודת ספורט הנשלטת מחיפה  -שם

היה עיקר כוחה של הפרקציה  -ושאינה מבוקרת על  -ידי ההסתדרות ואינה מקבלת את מרות
מועצת הפועלים  ,עלולה היתה להפוך ברבות הימים לבסיס כוח קומוניסטי  .אין לנו אמנם עדות
ישירה לכך ששיקול זה השפיע על בן  -גוריון בשלב דה  ,אך עדויות מאוחרות יותר מצביעות על
חששו מפעילות הפרקציה

ב ' הפועל ' .

42

ברור לפיכך כי הדיווח של קלמן לא נשא הן בעיני בן  -גוריון  ,ומזכירות הוועד הפועל קיבלה
את העמדה שיש להגביל את גילויי העצמאות של מזכירות ' הפועל ' בחיפה ולדאוג להכפיפה
לוועדת

התרבות .

הוועד הפועל הדגיש כי הוא מייחס חשיבות רבה להקמת אגודת ספורט ,

ולפיכך יטפל בה ' בתשומת לב מיוחדת  ,בהתחשב עם הערך הרב של האגודה בשביל בריאות

העובד  ,חינוכו והדרכתו בשביל הישוב כולו ' ; וכן הובהר כי יוגבר הפיקוח של הוועד הפועל על

' הפועל ' .
הוחלט להטיל על ועדת התרבות את החובה לעמוד בקשר יותר חי זבלתי אמצעי אתכם
ולקבוע חבר אחד או שנים  ,בהסכמת הוועד הפועל של ההסתדרות  ,שהוא יהיה חופשי
יותר מעבודות אחרות ויוכל להתמסר לעניינכם ולפקח בשם הוועד הפועל וועדת
התרבות על הענינים הכלליים של

הסתדרותכם . . .

בהזדמנות זו אנו מוצאים לנחוץ

להודיעכם  ,שלפי הנהוג בהסתדרות יכולות הסתדרויות ארציות וגם מוסדותינו בכללן ,
לעמוד בקשרים עם מוסדות וחברות בחו " ל רק באמצעות הוועד הפועל של

ההסתדרות .

43

לא נקבע אמנם עדיין מי יפקח מטעם הוועד הפועל על ' הפועל '  ,אך לראשונה הוצגה כאן צורת

הפיקוח  -מינוי איש מרכזי לאיש קשר בין הוועד הפועל ובין ' הפועל '  ,ומתכונת זו עתידה היתה

להתמסד .
פרשה זו היתה שלב חשוב בדחיקת אנשי ' הפועל '

חיפה .

מוסדות ההסתדרות אימצו את

הרעיון של הקמת אגודת ספורט ארצית  ,אך לא ראו בעין יפה את היזמות הלא  -מבוקרות של אלה

41

1 40

42

ש ' טבת  ,קנאת דוד  ,ב  ,ירושלים  -תל  -אביב
ראה  :דותן ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ ' ; 97 - 91

ביומן בן  -גוריון ,
43

 , 1980עמ ' , 255 - 244

26 , 20

בינואר

10 , 1928

הוועד הפועל אל ' הפועל ' בחיפה ,

הערה

) 38

19

בילצקי ( לעיל הערה

במאי

. 509 - 507
, ) 14

 , 1929א " צ 2055 ,

בפברואר  1926אה " ע ,

עמ '

. 101 - 100

אזכורים של בן  -גוריון ראה

א ' . 2058 ,

 - 208 - 1 - 595ען .

בסקירה של מינץ ואהרוני ( לעיל ,

מצוטט חלק זה של המכתב כהוכחה למשמעות ' הפועל ' בעיני הוועד הפועל  ,תוך התעלמות

מההקשר ונבר חרא נכתב

ייסודה של ' התאגדות הספורט

הפועל '

שלקחו על עצמם לממש רעיון זה עד כה  .מגמת ריכוז הסמכויות של הוועד הפועל חייבה לנתב
את התהליך ולא להשאירו בידי גורמים

היחסים עם

מקומיים המגלים עמדות עצמאיות .

' מכבי '

מערכת היחסים של ' הפועל ' בחיפה עם הסתדרות ' מכבי ' לא תרמה

.

 .ליוקרתו בכינוס בעפולה

הוחלט כאמור להתנתק מ ' מכבי '  ,וזאת לאחר שבמשך תקופה ארוכה ראה עצמו קלוב ' הפועל '
בחיפה חלק מהסתדרות זו  .ההסתדרות הכללית דחתה החלטה זו וניסתה לבדוק אם ניתן עדיין
לקיים מערכת יחסים עם ' מכבי ' בתחום

הספורט .

הסתדרות ' מכבי ' גם היא לא קיבלה את העמדות שבאו לידי ביטוי בפגישה בעפולה  .במאמר
שפורסם בביטאון הסתדרות ' מכבי ' בסוף  1925נאמר כי יש מקום לספורט פרולטרי בארץ

ישראל  ,ואין הוא צריך להתנהל מחוץ למסגרת ' מכבי '  .הקלובים של העובדים  ,קבע המחבר ,
יוסף יקותיאלי  ,יתנהלו ב ' עצמאות גמורה ' ולכן ' לא תוטל על חברים חובת דבר המתנגד

להכרתם ' .
ועדת התרבות המרכזית של ההסתדרות הכללית פנתה אל מזכירות ' מכבי '  ,וביקשה לקיים

.

ישיבה משותפת יקותיאלי  ,חבר מזכירות הסתדרות ' מכבי '  ,דבק בתשובתו בעמדה שיש מקום
ל ' הפועל ' במסגרת ' מכבי '  ,וניסה לפתור אחת לאחת את הבעיות העלולות להתעורר בעתיד  ,על
מנת לבסס את עמדתו  .הוא ציין בין היתר כי ' מכבי ' בגולה קיבל החלטה לפעול לטובת ' ארץ -

ישראל העובדת '

;

הזכיר את הנייטרליות הפוליטית של

' מכבי ' ;

והציג פתרונות לבעיות

קונקרטיות  :חברי  /הפועל ' לא יחויבו להשתתף בקבלות פנים ' לברון רוטשילד  ,לבלפור לצ ' רצ ' יל
ודומיהם ' ולפועלים תהיה רשות לחגוג כל חג כרצונם  -בכך תיפתר בעיית חגיגת

ה1 -

במאי .

עבודה משותפת עם ' בורגנים ' אינה צריכה להוות מכשול  ,הוסיף יקותיאלי  ,וכי ההסתדרות
הכללית אינה משתפת פעולה עם נציגי ה ' בורגנות ' במוסדות הלאומיים השונים

?

והרי ' מכבי '

כאמור אינו בורגני כלל ועיקר ואפילו ' נוטה לשמאל יותר מאשר לימין '  .הוא תקף את הסניף
בחיפה  ,שלדעתו קונה ' בשוחד את הקלובים הערבים למען ישחקו אתם ולא ישחקו נגד

ה " מכבי " '  .וסיים בהצעות החלטה מעשיות שעל ההסתדרות הכללית לאמץ לדעתו
ועדת התרבות המרכזית תפתח קלובים להתעמלות ולספורט עבור

:

העובדים . . .

כל

הקלובים האלה יתאחדו להתאחדות אחת אשר תעמוד תחת השגחת ועדת התרבות

המרכזית ותהיה נתונה תחת פקודתה הטכנית -מקצועית של הסתדרות

ה ' מכבי ' בארץ -

ישראל וחברה בהסתדרות העולמית ' מכבי ' . . .
שרפשטיין השיב לטיעוניו של יקותיאלי  ,ודבריו הם עדות נוספת למערכת היחסים המתוחה בין
 גוריון ומרמינסקי' הפועל ' בחיפה לוועד הפועל בתל  -אביב  .הוא קבל על כך שלמרות ביקור בן
בחיפה בעת הוועידה החקלאית לא התאפשר קיום ' ישיבה משותפת '  ,ומחה על כך שוועדת
התרבות פנתה לניהול משא ומתן עם ' מכבי ' בלי שהודיעה על כך כלל לחיפה  .הרקע למחאתו זו

היה פניית אנשי ' הפועל ' בחיפה חודש קודם לכן אל הוועד הפועל בבקשה שלא לנהל משא
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ומתן עם ' מכבי ' ללא ידיעתם  .בתשובה לפנייה זו הכחיש הוועד הפועל כי פנה ל ' מכבי '  ,והיה
אפרא

יסוד להיעלבותו של שרפשטיין .

שרפשטיין האשים את יקותיאלי בחוסר אמינות  ,בניסיון להעלים את העובדות לאשורן  ,ובכך
שכל מטרתו היא להכניס את

' מכבי ' .

' הפועל ' למסגרת

מלבד פולמוס עם הסעיפים השונים

במכתבו של יקותיאלי ודחיית הצעותיו המעשיות  ,שרפשטיין השיב גם על ההאשמה הישירה

שהפנה כלפי ' הפועל ' בחיפה  .לדבריו המגעים עם הערבים נועדו ליצור ' חבר ארצי לכדורגל ' ,
שיכלול אף את הבריטים ויאפשר את שיתופה

של ארץ  -ישראל בכנסים בין  -לאומיים .

עמדתו הלוחמנית של שרפשטיין נגד ' מכבי '

45

44

אפיינה את כל מערכת היחסים בין שתי

האגודות בחיפה .
כבר בישיבה המשותפת בין ' הפועל ' ל ' מכבי ' בחיפה ב  26 -בינואר  1925היו אנשי ' מכבי '

.

בחיפה מיליטנטיים יותר ביחסם ל ' הפועל ' מראשי הסתדרות ' מכבי ' ' מכבי ' חיפה סבל מתנודות
ובתקופה מסוימת אף חדל מלהתקיים  ,ועובדת קיומו של סניף חזק של ' הפועל ' בוודאי תרמה
לכך  .בראשית 1926
בשם ' הגבור ' לשורותיו .

התחזק ' מכבי ' חיפה  ,וזאת בעקבות הצטרפות מועדון ספורט חיפאי נוסף
46

גם בשלב זה לא התחדשה עדיין הליגה החיפאית לכדורגל ואנטי ' מכבי ' בחיפה סירבו

להתמודד נגד ' הפועל '  ,בטענה  -לא  -מבוססת  -שבהתאם לתקנות ' מכבי ' אין להרשות לאגודה
השייכת להסתדרות זו לשחק עם אגודות עבריות אחרות  ,וכזכור ניתק עצמו ' הפועל ' בחיפה

מ ' מכבי ' בעקבות הפגישה בעפולה  .קבוצת ' הפועל ' חיפה נאלצה לחפש לה יריבים בריטיים
וערביים  ,והעיתונות מלאה בתקופה זו דיווחים על משחקים עם קבוצות אלו  .הסכם בין ' הפועל '
ל ' מכבי ' נחתם רק

במאי

ב 20 -

, 1926

ימים אחדים לאחר כינוסה של המועצה המייסדת של

' הפועל ' בתל  -אביב  ,והוא הביא להפשרה לתקופה

קצרה .

47

מקור חשוב על מערכת היחסים העכורה בין ' הפועל ' ל ' מכבי ' בחיפה הוא העיתון

הרוויזיוניסטי ' הצפון '  ,שיצא לאור בחיפה באותם הימים  .עיתון זה  ,בעריכתו של אברהם וינשל ,

44

י ' יקותיאלי  ' ,שתי שאלות נכבדות '  ,המכבי  ( 4כסלו תרפ " ו ) ; יקותיאלי אל ועדת התרבות המרכזית  1 ,בפברואר

.

ועדת התרבות לימכבי ' לא נשתמר ותוכנו משתמע ממכתבו של

 , 1926ארכיון כפר המכבייה  ; 1 12 ,מכתב

יקותיאלי ; ' הפועל ' חיפה אל הוועד הפועל ,

בינואר  ,שם

;

פנייה של הוועד הפועל אל ' הפועל ' בחיפה בעניין מכתבו של יקותיאלי ,

תשובתו של שרפשטיין ,
45

י " י [ יוסף

12

בינואר

, 1926

אה " ע  - 208 - 1 - 595 ,עו ; תשובת הוועד הפועל ,

יקותיאלי ] ,

 25בפברואר ,

' על המפלגתיות בספורט '  ,המכבי

פועלים בלייפציג  ,ב 10 -

46

הארץ ,

47

ראה לדוגמה  :דבר ,
; 1926

142

 16בדצמבר

הצפון , 19 ,

בפברואר  ,שם

שם .
4

( תשרי

תרפ " ז ) ,

עמ '

 . 5יקותיאלי

שרפשטיין על ספורט הפועלים בארץ  -ישראל שפורסם לדברי יקותיאלי בשבועון Woche

בפברואר

14

17
;

. 1926

"

תרגם מאמר של

 , Freie Spoעיתון

. 1925
30

26

בנובמבר ,

9

בדצמבר

בפברואר  26 ,במרס ,

, 1925

ו 16 -

, 17

25

בינואר

באפריל . 1926

ו  19 -בפברואר ; 1926

הארץ ,

24

בפברואר

זמרי טוען כי החרם של ' מכבי ' לא התקיים  ,אך

דבריו אינם מדויקים ; הבעיה היתה בפועל רק בחיפה  ,ועד ההסכם ב  20 -במאי  1926אכן לא היו התמודדויות
בין ' מכבי ' ובין ' הפועל ' בחיפה  ,ורוב הדוגמאות שמביא זמרי הן לאחר תאריך ההסכם  .ראה  :זמרי ( לעיל ,

הערה

ראה

:

 , ) 9עמ '

דבר ,

באפריל

22

1926

 . 42קבוצת ' מכבי ' היחידה שעמה התמודד ' הפועל ' חיפה קודם לכן היא זו של זכרון  -יעקב ,
בנובמבר

. 1925

בשלב מסוים נוצר הרושם ש ' מכבי ' מנסה לצרף את הבריטים לחרם ,

הועלה נושא זה בישיבת מזכירות הוועד הפועל  ,אה " ע ( חומר

בנדון נשלח מ ' מכבי ' אל ' הפועל ' בחיפה  7 ,במאי

, 1926

אה " ע ,

"

208 - 1 - 59

י. 1

מודפס ) 208

,

וב 21 -

 . 11מכתב הבהרה

ייסודה של ' התאגדות הספורט הפועל '

הופיע לראשונה

ב 19 -

בפברואר

1926

ופסק להופיע לאחר

ה 14 -

באוגוסט

. 1927

הוא הקדיש

מקום נרחב לסקירות ספורט  ,יותר מהמקובל באותם ימים  ,ואף שימש במה להתנצחויות בין
אנשי שתי האגודות .העיתון עצמו נטה לעמדות של ' מכבי ' וסבר כי ' הפועל ' מייצג אינטרסים
מעמדיים על חשבון האינטרס הלאומי  ,ואפילו משחקי הכדורגל של ' הפועל ' תוארו לעתים
בנימה של עוינות כלפי האגודה  ,מה שהביא בשלב מאוחר יותר להגשת תביעה מצד ' הפועל ' נגד

העיתון על הוצאת דיבה .

48

אנשי ' הפועל ' בחיפה לא האמינו  ,כפי שמלמדת תשובת שרפשטיין ליקותיאלי  ,בכנותם של
ראשי ' מכבי ' בארץ  -ישראל  .ייתכן שזו אף הסיבה להתכתבות עם וינה  -מקום מושבו של ' מכבי '
העולמי  -דבר שהכעיס הן את ועדת התרבות והן

את הוועד הפועל .

מערכת היחסים בין ' מכבי ' ובין ' הפועל ' בחיפה היתה כנראה עוד גורם לדחיקתה של חיפה
מהיזמה להקמת אגודה ארצית  .ההסתדרות הכללית עדיין לא נתנה ' גט כריתות ' ל ' מכבי '  ,ונראה

כי חיפשה את הדרך ליישב את ההדורים ולהגיע לפשרה  .עמדת אנשי חיפה  -שהיו בפועל חלק
מהסתדרות ' מכבי '  ,פרשו ממנה והתעמתו עמה  -נתפסה בשלב זה כקיצונית ועמדה בניגוד

למגמות שרווחו בוועד הפועל באותה התקופה .

מועצת היסוד של אגודת ' הפועל '
ההיערכות
לאחר שהוועד הפועל נטל לידיו את היזמה להקמת אגודה ארצית של ' הפועל '  ,הוטלה המלאכה

הארגונית על שניאור צורי ( צירלין )  .צורי  ,שהיה פעיל ב ' מכבי ' ברוסיה ובעל הכשרה ספורטיבית ,
עלה לארץ בסוף

. 1925

לדבריו  ,עוד בהיותו פעיל בתנועת ' החלוץ ' הגיע למסקנה שיש להקים

תנועת ספורט של פועלים  .הוא יזם פגישה עם אישים מרכזיים בהסתדרות  -אליהו גולומב ,
אפטר ומרמינסקי  -על מנת ליישם את רעיונותיו  ,מבלי שהיה מודע להתפתחויות בעניין זה

בשנתיים שקדמו לעלייתו  .אולם עצם נקיטת היזמה באה בעיתוי הנכון מבחינתו של הוועד

הפועל .
בפיקוחו של אסף  ,פתח צורי בפעילות אינטנסיווית לארגון מועצת היסוד של אגודת ' הפועל '

הארצית  .הוא יצר קשר עם הסניפים הקיימים ופעל לפתיחת סניפים חדשים  .לדבריו בפגישה
שהתקיימה בעפולה בפסח תרפ " ו ( סוף מרס

, ) 1926

הקים יחד עם אהרוני ופרסיץ מזכירות מכינה

למועצת היסוד  .בישיבה של ועדת התרבות שהתקיימה

48

ראה לדוגמה  :מכתב אנונימי למערכת  ,הצפון ,

19

בפברואר

ב 22 -

, 1926

באפריל

1926

בהשתתפות אסף

ביקורת על ' הפועל ' במאמר על עשרים שנות

' מכבי '  ,שם  2 ,באפריל  ' ; 1926ספורט ופוגרומים '  ,שם  9 ,באפריל  - 1926המאמר יוצא נגד התנהגותם הגסה
של שחקני ' הפועל '  ,הגורמים ל ' הפוך את הספורט לשדה קטל ' ; מכתב ההתנצחות על מאמרו של ' חובב

ספורט '  ,שלמרות הנימה המתונה של דבריו הקוראים ל ' איחוד הכוחות '  ,עורר את חמתם של אנשי ' הפועל ' ,

תביעת הדיבה הוגשה בעקבות ידיעה שפורסמה

שם  16 ,באפריל . 1926
' הפועל ' מקבוצה יוונית שלא להתמודד עם ' מכבי ' ה ' מקצועני ' .

ב8 -

במאי

, 1927

ושעל  -פיה ביקש

ק) 14

חיים קאופמן

ונציגים עול ' הפועל ' מתל  -אביב וחיפה  ,נקבע כי מועצת היסוד תתקיים
בצריף ' הנוער העובד '  ,ואף
ב 12 -

במאי

1926

ב 15 -

במאי בתל  -אביב

הוחלט על סדר היום .

התפרסם ב ' דבר ' חוזר המופנה אל ' כל האגודות הספורטיביות של פועלים

בארץ  -ישראל '  .הוצגו בו החלטות הישיבה עם ועדת התרבות  ,והאגודות נתבקשו לשלוח ציר

אחד מכל סניף וכן נתונים על כל סניף  -רשימת החברים  ,גילם  ,ענפי הספורט שבהם עוסקים ,
אם יש להם מגרש ואם הוא מגודר  .הצירים התבקשו לנסוע למועצה על חשבונם  .על החוזר
חתומים אהרוני ושרפשטיין  ,שני חברי ' הפועל ' בחיפה  ,מה שנראה תמוה לאור יחסי הכוחות

החדשים  .רק אהרוני היה חבר המזכירות המכינה  ,וככל הידוע שרפשטיין לא לקח חלק בהכנות

של צורי ואף לא הוזמן למועצת היסוד  .ייתכן שהיתה כאן מחווה כלפי אנשי חיפה שהקימו
קודם לכן את המזכירות הזמנית  ,וכך אף הציג זאת צורי  ' :לא רציתי לדלג על אלה שפעלו לפני ' ,
אם כי לדעתו הם ' לא

הספיקו לפעול עד בואי ' .

49

המשתתפים
ביום שבת

ה 15 -

במאי

התכנסה בצריף ' הנוער העובד ' בתל  -אביב המועצה הארצית

1926

' לארגון התנועה הספורטיבית של הפועלים העברים בארץ  -ישראל '  ,שבעקבותיה קמה אגודת

' הפועל ' .
על  -פי

ה ' דין וחשבון ' של המועצה השתתפו בה

הח " ח אפטר

( והע " פ ) ;

:

אסף  -ועדת התרבות המרכזית ; צירלין ויאיר ( ועדה

פרסיץ ( זכרון יעקב ) ; רובינשטיין ( פתח  -תקווה )  ,קרויטהמר

איצקוביץ ד  , .מסצקין  ,כהן ד  ( .ועדת

מרכז הנוער העובד .

התרבות ) -

המכוננת ) ;

( הרצליה ) ;

.

כהן א ,

תל  -אביב ; נשר  -רחובות ; הורוביץ -

50

לכאורה ניתן ללמוד מהרשימה על תפוצת הסניפים של ' הפועל ' במאי  , 1926אך אין הדבר

כך .

הרוב היחסי בה הוא של נציגי תל  -אביב  ,וידוע כי סניף זה החל להתארגן למעשה רק לאחר

המועצה .
מדו " ח של ועדת התרבות המרכזית שהתפרסם ב ' דבר '

ב 31 -

במאי עולה כי הסניפים של

פתח  -תקווה  ,רחובות  ,הרצליה וזכרון  -יעקב נפתחו זמן קצר קודם לכן ומנו מספר קטן של חברים

49

צורי העיד או פרסם את זיכרונותיו האישיים במקומות שונים

לעדות זו  :אה " ע  - 104 - 41 - 5י1
המחבר ב  31 -במאי  . 1989על הפגישה
;

ישיבת ועדת התרבות ,

22

עדותו

באפריל

, 1926

ב5 -

בדצמבר

, 1976

;

ראה בין היתר  :גיל ( לעיל  ,הערה

, )7

המקור

המרכז לתיעוד בעל  -פה  ,אה " ע ; ריאיון אישי עם

המכינה בעפולה ידוע רק מעדותו של צורי אצל גיל ( שם )  ,עמ '

אה " ע  - 142 - 1 - 29 ,ין .

להחלטות ישיבה זו  ,אך נאמר בו כי הישיבה התקיימה

ב 17 -

החוזר שפורסם ב ' דבר ' ,

12

במאי

, 1926

. 46

התייחס

באפריל  .נראה שזו טעות  ,שכן קשה להניח כי תוך

חמישה ימים התקיימו שתי ישיבות שקיבלו החלטות זהות  .בסקירה לקראת המועצה הרביעית ( לעיל  ,הערה
144

) 38

50

נאמר כי ישיבה זו התקיימה

דו " ח המועצה

ב 20 -

הראשונה  ,אה " ע ,

באפריל .

 - 208 - 1 - 598ען .

בארכיון וינגייט ,

84

.

, 1 09

קיים נוסח מודפס שעליו

מחיקות ותיקונים בכתב  -יד ונוסח מודפס נוסף הכולל את התיקונים והזהה לזה שבאה " ע  .למרות המחיקות ניתן
לפענח את הכתוב  ,המהווה כמובן ניסוח ראשוני  .הציטטה היא מתוך הנוסח המאוחר  .משתתף נוסף  ,ימיני  ,אינו

נזכר בנוסח המתוקן  ,אך שמו מופיע בנוסח המוקדם תחת מחיקה .

חיים קאופמן

( בין שלושים לארבעים )  .לעומת זאת לא יוצגו במועצה הסניפים של ירושלים
ועפולה  ,שאנו
יודעים בוודאות
על קיומם קודם למועצה  .סניף ירושלים פסק להתקיים בתקופה שבה נערכה

המועצה  ,ו ' דבר ' דיווח
ושלח אליה מכתב 51 .

ב 13 -

ביוני

1926

על פתיחתו מחדש  .סניף עפולה לא התעלם

מהמועצה

.

סניפים אחרים שלא היו מיוצגים הם אלה של קיבוצי העמק אמנם ליגת
העמק חדלה
מלהתקיים  ,אך
בדו " ח של ועדת התרבות מדובר על פעילות ספורטיבית בעין  -חרוד  ,בבית  -אלפא

ובתל  -יוסף  .ייתכן שסניפים אלה לא היו מיוצגים במועצת היסוד בשל בעיה טכנית
ההודעה ב

בלבד  ,שכן

' דבר ' פורסמה שלושה ימים לפני כינוס המועצה והמרחק והעובדה שלמשתתפים
נאמר לנסוע על חשבונם מן הסתם הכבידו במיוחד על חברי הסניפים

המרוחקים .

תופעה בולטת
היא מעמדו של
סניף חיפה במועצה  .לחיפה היה אמנם נציג  ,אהרוני  ,אך הוא הופיע כאחד
משני
חברי המזכירות המכינה ולא כנציג
חיפה  .בולטת מאוד היעדרותו של שרפשטיין  ,מי שהיה עד
אותה עת הפעיל המרכזי להקמת הסתדרות ' הפועל ' .

מלבד נציגי הסניפים השתתפו במועצה שלושה נציגים של מוסדות ההסתדרות
הפועל  ,ועדת
התרבות של ההסתדרות ו ' הנוער העובד ' .

ועדת התרבות היא דו שתחת חסותה התארגנה המועצה המייסדת ( על -

הפועל

ב 18 -

:

הוועד

פי החלטת הוועד

בפברואר )  ,בעקבות מאבקו של קלמן  ,יושב ראש ועדת התרבות בחיפה ב

' הפועל ' .

אך נראה שאסף לא היה נלהב במיוחד
לכך והעדיף שאגודת הספורט ההסתדרותית החדשה
תועבר מתחום אחריותו לכשתוקם  .בישיבה של ועדת התרבות ב  22 -באפריל  ,שבה
הוחלט על
מועד המועצה
ומקומה  ,טען אסף כי ' אין בכוחה של ועדת התרבות להתמסר לשאלת
" הפועל "
ואם יוטל עליה  . .תשתתף בבא כוחה ,
אבל לא תקבל עליה את האחריות '  -וכך אמנם קרה
מאוחר יותר .

.

( צבי) .

ברשימת המשתתפים מופיע כנציג ' הנוער העובד ' רק הורוביץ
משתתפים נוספים במועצה השחייכו אף
הם לשורות הנהגת תנועה וו  :מסצקין ( שמואל) ודוד
אך למעשה

שני

כהן  ,האיש שדוהה יותר מכל עמה ורשמית היה ממונה עליה מטעמה של ההסתדרות 57 .
מעורבות
' הנוער העובד
' בהקמת ' הפועל ' מובנת  ,ועמדנו כבר על הקשר שבין שני הארגונים וכן על
המגעים  -הלא  -מוצלחים  -לשם יצירת מסגרת של ' הנוער העובד ' בתוך
' הפועל ' בחיפה ' הנוער
העובד
' הקדים בתקופה דו במעט את ' הפועל ' מבחינת התמסרותו ומערכת קשריו עם ההסתדרות .

.

מכיוון שפעילות ספורטיבית היא אמצעי למשיכת בני נוער  ,והואיל ובתקופה זו לא
היה כאמור
סניף של
' הפועל ' בתל  -אביב  ,לקח על עצמו ' הנוער העובד ' משימה זו ;  53לא בכדי התכנסה
המועצה עצמה בצריף של תנועה דו.

1 46ך
;5

51

52

53

ניתן ועד  ,הפיעל  ,בחיפה ב  % 5 -בספטמבר  1925ומזיכרונות אנשי סניף
מישיבת
מעפולה
בעיקר
המכתב
עלללמוד
ניתז
הערהם. ) 7
לעיל רישל
על (סג ף
זה
ללמוד מטיוטה בכתב יד של הסקירה לקראת המועצה הרביעית ,
אה
" ע  - 244 - 62 ,ע . 1בנוסח הסופי  ,אה " ע  - 142 - 1 - 39 ,ין  ,מופיע כבר הסניף בעפולה כמשתתף פעיל .
אדמתי ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 42 - 38
מצב דומה

היה בירושלים .

' דבר ' דיווח ב 10 -

באפריל

 1926על ' עבודת ספורט
ענפה

בסניף " הנוער העובד " '

ייסודה של

מוסד הסתדרותי נוסף שהיה מעוניין מן הסתם ב ' הפועל '

' התאגדות הספורט הפועל '

הוא קופת -חולים  ,שכן ספורט

הפועלים מכוון ל ' הבראת העובד ' ומייצג אינטרס משותף של שני

המוסדות .אמנם לקופת -חולים

לא היתה נציגות במועצת היסוד אך הקשר בין גופים אלה בא לידי

ביטוי בהחלטות המועצה .

י

הדיון
דו " ח המועצה הנמצא בידינו איננו פרוטוקול מלא של כל

הדיונים שנערכו במועצה  .הדיון החל

ואסף עמד על ייחודו של

בהרצאתו של אסף על ספורט הפועלים  54 .היתה זו הרצאה פרוגרמטית
פועלים במערכת ההסתדרותית .
ספורט הפועלים  ,על הצורך בו ועל תפקידו של ארגון ספורט של
לבריאותו הפיסית והנפשית של הפועל ,
אסף הציג את התפיסה שספורט הפועלים נועד לדאוג
 פיה ארגון הספורט נועד גם לשרתואין בדבריו עדיין ביטוי לתפישה שתתגבש בהמשך  ,ושעל
הביע הסתייגות מדברי אסף  ,שיש בהם
כגוש ממושמע את מעמד הפועלים  .על  -פי הדו " ח ימיני
ויכוח עקרוני יותר שעמד ביסוד הדברים  .ימיני ,
' מעוף אידיאולוגי '  .נראה שהדו " ח מצניע כאן
וצידד בכניסת ' הפועל ' למסגרתו .
שהיה בעבר מזכיר ' הפועל ' בתל  -אביב  ,היה גם פעיל ב ' מכבי '
לכך ששמו ' נמחק ' מרשימת
משלא נתקבלה עמדתו חזר לפעילות ב ' מכבי ' ( וכנראה זו הסיבה
של ימיני אסף הרחיק
המשתתפים במועצה אף  -על  -פי שתמצית דבריו הובאה בדיון  . ) . . .מבחינתו
מובאים דבריו של פרסיץ  -היחיד
לכת  ,ואולי חסרה לו בדבריו הזיקה ל ' מכבי '  .לאחר דברי ימיני
 -יעקב  -והוא ' מסכים עם

במועצת היסוד שנכח גם בפגישה בעפולה והופיע כאן כנציג זכרון
ההנחה האידיאולוגית ומתנגד לשיתוף עם

ה " מכבי "

בברית

אחת '  ,מה שמחזק את ההנחה
עצמו טען בדברי תשובתו

שביקורתו של ימיני על אסף היתה על רקע תמיכתו ב ' מככי '  .אסף
להגיע בעתיד להבנה עם ' מכבי '  ,שכן ' אין
( לנוכחים בכלל ולא באופן ישיר לימיני ) כי יהיה צורך
עם ה " מכבי "  ,בתור קלוב
צפשרות ליצור הסתדרות ספורטיבית שלנו  ,בלי השתתפות צדדים
ספורט לאומי '  -משפט שנמחק בנוסח הסופי של הדו " ח

!

בדברים נימה מיליטנטית כלפי

הדיון על ' מכבי ' לא היה סוגיה מרכזית במועצה  ,ולא ניכרת
הדיון בנושא בפגישת עפולה באוגוסט , 1925
' מכבי '  ,בעיקר אם נשווה זאת למרכזיות
הסתמנה אמנם מגמה
שבעקבותיה נותקו הקשרים של ' הפועל ' בחיפה עם ' מכבי '  .במועצה לא
והושאר פתח לדיון בעניין בעתיד .
של הצטרפות ל ' מכבי '  ,אך לא היתה הכוונה ל ' שרוף גשרים '
הדברים מרומזים  .פרסיץ
בישיבה הושמעה גם ביקורת כלפי הסניף התיפאי  ,ואף בעניין זה
אבל המצב הארגוני לא לגמרי בריא
טען כי ' בחיפה יש לנו קלוב גדול במובן כוחות ספורטיביים
הסניף בחיפה שעשה ' שגיאה
כעת' ( תוקן ל ' אינו איתן ' ) ; ואילו אסף בדברי תשובתו ביקר את
למרכז ' מכבי '  .אסף אף לא היה
בשליחת הקורספונדנציה לווינה '  ,והכוונה למכתב שנשלח
בהתאם למגמה הפשרנית ביחס
מרוצה ממערכת היחסים עם ' מכבי ' בחיפה  ,והיא הוצגה
למתדיינים  ,ותשובתו מעידה כי
ל ' מכבי '  ,כנובעת ' מסיבות מקומיות '  .אהרוני מחיפה השיב

נאמרו נגד ' הפועל ' בחיפה דברים

54

לנוסח המלא של דבריו ראה  :דבר '

חריפים יותר מאשר נרמז בדו " ח .

7

בייני

- 1926

חיים קאופמן

אם צמצמנו בישיבתנו  ,היה הכרחי לספר במועצה מהנעשה עד עכשיו ע " י המזכירות
הזמנית בחיפה  .אילו היינו מוסרים מעט על עבודתנו לא היינו שומעים פה דברים לא
נכונים מהח " ח צירלין ופרסיץ  .אנחנו פעלנו הרבה  ,היות ולא עשינו  -על זה יש לנו
במה

לענות .

.

הדו " ח מציין שבתגובה סקר אהרוני את פעולת המזכירות הזמנית בחיפה סקירה זו הודפסה

בנפרד  ,אך היא לא נשתמרה .
צורי הציע להקים את מרכז

' הפועל '

בתל  -אביב  ' ,שיהיה קרוב למוסדות ההסתדרות '  -ויש

בכך ביטוי למדיניות הריכוזית של ההסתדרות ולדחיקתה של המזכירות החיפאית  .המתנגד

היחיד לכך היה ימיני  ,שטען כי יש להקים את המרכז בחיפה  ' ,ששם הסניף

צורי נשא הרצאה על

' צורת

הכי גדול ' .

הארגון '  ,אך הדו " ח אינו מוסר את מלוא דבריו אלא רק את

כותרות הרצאתו  .נראה כי הצעתו הארגונית היא שנתקבלה והוויכוח היחיד הנרמז נוגע להצעתו

בדבר שילוב ' הפועל ' בהסתדרות  .היו שתמכו בארגון ' הפועל ' במסגרתה של ועדת התרבות  .נציג
הוועדה  ,אסף  ,לא היה נלהב במיוחד לכך ולדבריו ' ועדת התרבות תעזור כמה שתוכל '  .נציג
הוועד הפועל  ,אפטר  ,לא הכריע בעניין ואמר באופן סתמי כי ' ועדת התרבות תביע את דעתה

החיובית להתאגדות ' .
על סדר היום עמדה גם מסירת ' אינפורמציה מהמקומות '  .זו נשמעה אמנם  ,אך ' הודפסה
לחוד ' ואף היא לא

נשתמרה .

ההחלטות
החלק השני של הישיבה הוקדש

להחלטות .

חלקיה הראשונים של ההחלטה עניינם הגדרת

55

המטרה והתפקידים של האגודה .
א  .נוסדה בתוך ההסתדרות הכללית ' התאגדות לתרבות גופנית בשם  ' -הפועל ' .
ב  .המטרה  :יצירת תנאים לפתוח הרמוני של כוחות גופניים של הפועלים העבריים
בארץ .
התפקידים :
ג.
א ) טפול בתנאים ההיגייניים והסניטריים של צבור הפועלים בארץ .
ב)

טיפוח ההתעמלות  ,הספורט  ,שעשועי  -עם

וכו ' .

בהמשך נקבע כי כל חבר הסתדרות יכול להסתפח ליהפועל ' ; נקבעו מוסדות ' הפועל '  -הוועידה ,
המועצה והמזכירות  ,וכן אופי ארגון הסניפים

;

נאמר כי הוועד הפועל  ,קופת  -חולים וועדת

התרבות ישתתפו ב ' ארגון העליון של ההתאגדות '  ,והאגודה תעמוד בקשרים עם ' החלוץ '  ,עם
תנועות הנוער ועם ' הסתדרויות ספורטיביות לאומיות עבריות ' ותיצור קשר עם האינטרנציונל

הספורטיבי של הפועלים בלוצרן ; כן נבהרה מזכירות זמנית שמושבה בתל  -אביב ( צורי  ,פרסיץ ,
1 '48

55

מהנוסח הראשוני נמחק המשפט

:

' נתקבלה החלטה על שתי ההרצאות '  ,מה שמעיד על קיומן של שתי הצעות

ועל דיון שנערך לשם ההכרעה ביניהן  .וראה לעיל  ,הערה

. 50

ייסודה של ' התאגדות הספורט הפועל '

רובינשטיין ושני חברים מ  ,סניפי תל  -אביב וחיפה ' שלא

ננקב

בשמם )

והוגדרו תפקידיה של

המזכירות .
מספר נקודות ראויות לציון

:

הקבוע הוצג כחצי שנה לאחר מכן  ,בינואר

א  .החלטות אלה היו תקנון זמני בלבד  .התקנון
ההחלטות  -בשינוי נוסח אחד  -כחודש מאוחר
 . 1927הוועד הפועל של ההסתדרות אישי את

יותר .
ב.

56

הגדרת המטרה של האגודה ותפקידיה עסקה רק

בתקנון שהתקבל בינואר

1927

בפעילות הגופנית שבספורט

הורחבה ההגדרה וכללה גם

הפועלים .

את התפקיד ה ' מעמדי ' של ' הפועל ' .
נרמזה בניסוח הכוללני ' הסתדרויות

ג  .הסתדרות ' מכבי ' לא נזכרה במפורש בהחלטות אך

פעולה ( תחרויות וחגיגות

ספורטיביות לאומיות עבריות בארץ '  .צוינו תחומים שונים של שיתוף
מקצועיים )  ,ולא נזכרו שום חילוקי
ספורט  ,בניינים ומגרשים משותפים  ,ספרות ספורט וקורסים
דעות או עימותים  .זו היתה נקודת פתיחה נוחה למשא
היחסים עמה לא נקבעה

סופית .

ד  .התקנון הזמני לא פסק בסוגיית התלות בוועדת

חבלי הלידה של אגודת ' הפועל ' היו

ממושכים .

ומתן עם הסתדרות ' מכבי '  ,שמערכת

התרבות והשאיר את פתרונה

חלפו כשנתיים וחצי מאז הופיע המונח ' הפועל '

בתל  -אביב עד הקמתה של אגודה ארצית בשם זה  .מועצת

היסוד היתה אם כן מבחינת ' הפועל '

סופו של תהליך ממושך שלווה בעימותים רבים  .אגודת '
ההסתדרות הכללית יצאה אפוא לדרך

לעתיד .

הפועל ' הנמצאת תחת סמכותה של

הדשה .

149

ען .
56

בנוסח המקורי נאמר כי הקשר יהיה רק

התכתבויות על אישור התקנון עם הוועד הפועל  ,אה " ע  ,נ- 208 - 1 - 59

גם את ' הצופים העובדים '  .בעיה זו

בין ' הפועל ' ובין ' הנוער העובד '  .הוועד הפועל הוסיף על ' הנוער העובד '

קשורה למערכת היחסים שבין תנועות נוער אלו  ,וראה  :אדמתי ( לעיל  ,הערה

עמ '
) 22

 - 102נ. 10

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

בארץ  -ישראל
דפנה צמחוני

בידי

המנדט

שוטת המילתכם העות ' מאנית והרחבתה
שימור מעמד העדות הדתיות
וחיזוקו היו פן חשוב במדיניות המנדט הבריטי בארץ  -ישראל ,

הבריטי

והשלכותיו קיימות עד ימינו אלה  .הבסיס למדיניות ממשלת המנדט בעניין דה  ,כמו בתחומים
רבים אחרים  ,הונח בתקופת הנציב העליון הראשון ,

סר הרברט סמואל.

בניגוד לתחומים אחרים  ,כגון הפיתוח  ,הבינוי והתכנון העירוני  ,שבהם הכניסה
ממשלת
המנדט חידושים רבים ,
הרי ביחס למעמד העדות הדתיות היא המשיכה את שיטת המילתים
העות ' מאנית  ,ביססה אותה והתאימה אותה לנסיבות החדשות  .בתחום זה ראה המנדט
הבריטי
את עצמו במידה רבה כיורשו
וכממשיכו של השלטון העות ' מאני על דפוסי המסגרות הדתיות -
החברתיות שיצר  .הגורמים למדיניותו דו של המנדט הבריטי היו :

.

א תנאי כתב המנדט על ארץ  -ישראל ואופיו המיוחד  ,אשר כלל התחייבות לבניית
בית לאומי
ליהודים בארץ -
ישראל .מצד אחד הכתיבו תנאי המנדט לבריטים לסייע ליישוב היהודי בבניית
מוסדות הבית הלאומי תוך התחשבות במאבקים פנימיים שהתנהלו בו .מצד אחר הם ניצבו
בפני
הבעיתיות שבשליטה על המוסדות
הדתיים של הרוב המוסלמי בארץ  -ישראל  ,מוסדות אשר היו
בתקופה העות ' מאנית חלק בלתי נפרד מהאדמיניסטרציה והממסד המדיני .

ב  .קדושתה של ארץ  -ישראל לשלוש הדתות המונותאיסטיות ושאלת הסטטוס
הקדושים .

קוו במקומות

ג  .נטיית המנדט הבריטי  ,בניגוד לצרפתי  ,לשמר במידת האפשר את הדפוסים
החברתיים והדתיים
הקיימים בארצות שבחסותו ; התייחסות ליברלית כלפי התרבות והנוהג
המקומיים  ,כל עוד אינם פוגעים בשליטה הבריטית  ,ואי כפיית התרבות האנגלית על
האוכלוסייה
המקומית.

והמסגרות

ד  .המגמה לחדק את מעמד העדות הדתיות על חשבון המסגרות הלאומיות
למתן את
העימות הדו  -לאומי בארץ  -ישראל.

המתפתחות על מנת

שיטת המילתים העות ' מאנית ( המונח הערבי מלה מופיע בקוראן במשמעות של דת או
עדה
דתית )  ,הושתתה על
מסורת שלטון עתיקת יומין באזור המזרח התיכון שראשיתה בתקופה
150

הרימית ' הבידנטית והפרסית  ,ואשר אפשרה אוטונומיה תרבותית  -חברתית נרחבת לאוכלוסייה
המקומית  .יחסו הסובלני של האיסלאם אל בני הדתות המונותאיסטיות  ,היהודים
והנוצרים ,
שכונו הד
' מים ( בני החסות ) או אהל אל  -כתאב ( אנשי הספר)  ,הביא להרחבת אוטונומיה זו  ,והיא

הגיעה לשיא גיבושה ופיתוחה בתקופה

העות ' מאנית .

היא נודעה בתקופה דו בשם

שיטת

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

המילתים  ,והפכה לחלק בלתי נפרד מ 7האדמיניסטרציה

ומערכת השלטון העות ' מאנית .היא
החסות  ,אך הדבר הותנה

הבטיחה הגנה על רכוש וחיים  ,חופש פולתן ויחס סובלני לבני
האיסלאם  .בני החסות חויבו
באפלייתם החוקית והאזרחית ובהכרה מצדם בעליונות שלטון
ראג ' )  ,וכמו כן הוטלו עליהם
בתשלום מסים מיוחדים  ,מס גולגולת ומס הקרקע ( המזיה והח '
על סוסים  1 .מעמדו של הד ' מי
הגבלות ואפליות כגון לבוש מיוחד  ,איסור נשיאת נשק ורכיבה
 הפטריארך או הרבנבע מהשתייכותו לעדת החסות  ,המילת  ,שבראשה עמד המילת באשי
עדתן לפני השלטונות והיה אחראי לתפקודה
הראשי  ,אשר בנוסף לסמכויותיו הדתיות ייצג את

ולתשלום מסיה .

2

רכוש וניהול בתי -דין

למילתים הותרה אוטונומיה בענייני דת ופולתן  ,חינוך וצדקה  ,החזקת

שלה הוגדרו בסרמאנים

דתיים  -עדתיים  .ההכרה בעדה דתית כמילת וסמכויות האוטונומיה
האימפריה העות ' מאנית הוכרו
שהעניק השלטון העות ' מאני לכל מילת  .מראשית ייסודה של
המאה הי " ח ובמיוחד
כמילתים שתי עדות נוצריות  :היוונים  -האורתודוקסים והארמנים  .במרוצת
העניקו העות ' מאנים מעמד זה
במאה הי " ט הוכרו עדות נוצריות נוספות כמילתים  ,ובסך הכול
להכרה רשמית כמילת עד
לחמש עדות נוצריות  3 .היהודים נהנו אמנם מאוטונומיה  ,אולם לא זכו
 ,הרב הראשי של היהודים
למאה הי " ט  .רק בשנת  1835הכיר צו עות ' מאני במשרת החכם באשי
של הפטריארכים
באימפריה העות' מאנית  ,ובשנת  1839הוענק לו מעמד רשמי דומה לזה

הנוצרים .

4

גם מנגנון המילתים

עם שקיעת האימפריה העות ' מאנית והתנוונות מוסדותיה הסתאב

ותפקודם  ,וגברה מעורבות המעצמות האירופיות באזור בכלל ובענייני עדות

המיעוטים

בפרט .

 ,החטי שריף בשנת

בעקבות תהליכים אלה הוציאה האימפריה העות' מאנית שני צווי רפורמה
להענקת מעמד אזרחי
 1839והחסי הומאיון בשנת  . 1856התטי הומאיון הקדיש מקום נכבד
עדותיהם  .בהתאם
שווה לנוצרים וליהודים במסגרת האימפריה ולשינויים בארגון הפנימי של
רקע חברתי ולאומי
לצווים אלה ובעקבות מאבקים בין הממסד הדתי ובני הקהילות החילונים על
בתוך העדות הדתיות עצמן ניתנו לעדה היוונית  -האורתודוקסית

ולעדה הארמנית

( ) 1863

( ) 1862

"

R.H. Davison, Reform 1 the Ottoman Empire 1411 - 787
 . 12 - 13 ; H.A . R. Gibbקק Princeton 1963 ,
 . Bowen, Islamic Society and the westtא 1
 . 207 - 208 ; A . H . Hourani ,קק 1 , Part 11 , London 1969 ,
 . 20 - 21 ; 8 . Braude and 13 . Lewis, Christans andקק  the Arab World, London , 1941אן Minorities

"

1

 . 2411 .ס

Ottoman Empire, New York 1982 ,

8

",

ח ] Jews
and

 of' Modern:צוו ] 0צון8א  . [ . Bliss , Theו

2

גיב ובאואן

3

 . 22 - 23קק Palestine New York 1912 ,
 1831והכלדאים הקתולים -
הסורים הקתולים הוכרו כמילת עצמאי בשנת  , 1743הארמנים הקתולים  -בשנת
מעמד מיוחד משום
ידיהיה
ללטינים
בשנת  . 1843רשמית ייצגו הארמנים את כל העדות הנוצריות הלא מוכרות .
נציג מיוחד ( וכיל ) ונהנו
-

( שם ) ,

עמ '

213 - 212

והמקורות הנזכרים שם

;
]

]

שלא נחשבו לעדה מקומית וזכו להגנת צרפת  .אף שלא הוכרו כמילת  ,הם יוצגו על
מיוחדים שהגדירו את
ofבצווים
מזכויות שיפוט ואדמיניסטרציה פנימית  .הפרוטסטנטים נכו בשנת  1850ו 1853 -
. Tsimhoni , ' The Status
כמילת .
זכויותיהם לאוטונומיה פנימית  ,אך גם הם לא הוכרו רשמית
ראה Arab Christians Under the:
British
Mandate

(]

167
4

 .ק  Palestine ' , AfES, 20 , 4 ( October 1984 ( ,תן

0 . Young, Corps de Droit

 . 139 - 146 ; [3 . Lewis , The Jews oflslam ,קע " ", 11, Oxford ~ 1905 ,
; גיב ובאואן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' - 213
ס01

 . 125 - 127 , 174קק 1984 ,

בראודה ולואיס

( שם ) ;

בליס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 24 - 23

0

; 214

דוויסון ( שם )  ,עמ '

; 13

ך 5ך

'

ש

'

דפנה צמחוני

חוקות פנימיות .

חוקות אלה הגדירו את תחומי האוטונומיה של העדות והתוו את הארגון

הקהילתי העצמי שלהן  .הן צמצמו את השפעתם ומעמדם של אנשי הדת בעדה וקבעו כללים
ותקנות לניהולה העצמי בשילוב של אנשי דת ואנשים חילוניים מבני העדה  .במרכז העדה  ,כך
נקבע  ,תעמוד אספה כללית נבהרת אשר תמנה שתי מועצות ביצועיות

:

האחת לענייני דת

והאחרת לחינוך העדה ורווחתה  .ראש העדה  ,הפטריארך  ,יהיה יושב ראש האספה

והמועצות .

החוקות בוצעו במידת מה באיסתנבול  ,אך לא בפטריארכיות של ירושלים  ,בגלל התנגדות

ההייררכיה הכנסייתית המקומית  .לאחר מאבק פנימי בין הממסד הרבני וגבירי הקהילה היהודית
באיסתנבול הוענקה ליהודים בשנת  , 1865ביזמת השלטונות העות ' מאניים  ,חוקה במתכונת

החוקה הארמנית  .אך חוקה זו לא תאמה את מבנה הקהילות היהודיות באימפריה ונתקלה

בהתנגדות הרבנים ובהסתייגויות החילוניים  ,ועל כן הוקפאה .

5

כאמור המשכה של שיטת המילתים תחת המנדט הבריטי היתה תוצאה של התנאים המיוחדים

הדתות .

של כתב המנדט על ארץ  -ישראל ושל הנסיבות שיצרו המקומות הקדושים לשלרש
המטרה המרכזית של המנדט על ארץ  -ישראל  ,בדומה לכל המנדטים  ,הוגדרה בסעיף

באמנת

22

חבר הלאומים כקידום תושבי הארץ למצב שבו יוכלו להיות אומה עצמאית המנהלת ממשל

עצמי  .ההבטחה לכינון בית לאומי ליהודים בארץ  -ישראל כללה הבטחת הזכויות האזרחיות

והדתיות של האוכלוסייה הלא  -יהודית  ,שהיתה אז הרוב

בארץ .

משמעות הנחיות אלה היתה

שלכל העדות בתחום המנדט הבריטי בארץ  -ישראל יוענקו זכויות דת ואוטונומיה קהילתית זהות

לאלה שיינתנו לקהילה היהודית בארץ  ,לבל יואשם המנדט באפליה לטובת עדה מסוימת .
המעמד המיוחד של ארץ  -ישראל כארץ הקדושה לשלוש הדתות ושאלת הסטטוס קוו
במקומות

הקדושים

הוסיפו

לרגישות

הבריטי

המנדט

לעדות

ביחסו

הדתיות .

עמדתו

האנטגוניסטית של הווטיקן כלפי המנדט הבריטי כמו גם יריבותן הפוליטית של המעצמות
הקתוליות איטליה וצרפת  ,הניעו את השלטון המנדטורי הבריטי להקפיד על הבטחת מעמדם של
הנוצרים ככלל ועל הבטחת זכויות הקתולים לעומת הפרוטסטנטים בפרטו זאת כחלק משמירת

הסטטוס קוו במקומות הקדושים  .הבריטים היו מודעים גם למעמד המיוחד של ירושלים ושל

המקומות הקדושים לאיסלאם בעולם הערבי והמוסלמי כולו .

6

העמדה הבריטית בדבר הצורך בשימור האוטונומיה העדתית הותוותה כבר בראשית

על  -ידי האב

5

פ " נ ווגט )  , ( Waggettכוהן דת בריטי קתולי ויועץ לענייני עדות לממשל

הצבאי

פרטים על החוקות והמאבקים לקבלתן ויישומן בעדה הארמנית והיוונית  -אורתודוקסית באיסתנבול ראה

:

לגבי העדה היהודית ראה

:

דוויסון ( לעיל  ,הערה

דוויסון ( שם ) ,

,)1

עמ '  ; 129 - 114יאנג ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 18

עמ ' ; 131 - 129

יאנג

( שם ) ,

עמ '

היוונית  -האורתודוקסית של ירושלים ראה

 .קע Palestine ' , AAS, 12 ) 1978 ( ,
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1919

During
the
ר על

 .ן ק ן קטי

"

ן

:

; 146 - 139

,

0

לואיס ( שם )  ,עמ '

. 176 - 175

על המאבק בפטריארכיה
'

Tsimhoni ,

1( .
Greek Orthodox Patriarchate
Jerusalern During the Formative Years of

British Mandate

sdieהארמנית של ירושלים ראה
ארכ ה
ן5

, 34 -

. 97 - 71

) 04 . ( ,

Ma ' oz

4 .ן

:

Abdul Hamid and
Patriarchate

of Jerusalem ' ,

' Sh . Ajamian ,
Armenian

the

 . 341 - 345קק Ottoman Period, Jerusalem 1975 ,
6

על היריבות בין הווטיקן למנדט הבריטי ראה  :י ' מינרבי  ,הוואתיקאן  ,ארץ הקודש והציונות , 1895 - 1925

ירושלים תשמ " ו  .על רגישות השלטון המנדטורי לגבי העולם המוסלמי ראה

:

U . M . Kupferschmidt, The

 . 17 - 19קע Supreme Muslim Council: Islam under the British Mandate' for Palestine , Leiden 1987 ,

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

הבריטי בארץ  -ישראל  .בקשר לשאלת מעמד המקומות הקדושים קבע ווגט כי ' רצוי שהעדות
הדתיות ינהלו את ענייניהן ויממשו את סמכויותיהן בענייני המעמד האישי והחינוך באופן

עצמאי ובהתאם לנחליהן  .רק במקרה של דחיפות עליונה

יפנו לקבל הנחיות השלטון ' .

7

תפיסה דו

היתה בסיס להתייחסות האדמיניסטרציה הבריטית בארץ  -ישראל לאוטונומיה העדתית במשך כל

תקופת המנדט .
כתב המנדט על ארץ  -ישראל שניתן בשנת
ואת מעמדן  .סעיף

 2ו9 -

1922

הבטיח את המשך קיומן של העדות הדתיות

הבטיחו את הזכויות הדתיות והאזרחיות של כל תושבי ארץ  -ישראל

ללא הבדל גזע ודת  ,את כיבוד המעמד האישי והאינטרסים הדתיים של הקבוצות והעדות השונות
ואת המשך קיום ההקדשים

( אוקאף )

בהתאם לתקנות הדתיות והנחיות

מייסדיהם .

סעיף

15

העניק חופש מצפון ופולחן לכל התושבים בתנאי שלא יפגעו בסדר הציבורי  ,ואסר על אפליה על

.

יסוד גזע  ,דת או שפה כן הכיר באוטונומיה התרבותית והחינוכית של העדות הדתיות  .סעיף

16

הגביל את פיקוח האדמיניסטרציה הממשלתית על מוסדות רווחה ודת למינימום הנדרש לקיום
הסדר הציבורי והממשל

התקין .

סעיף

הכיר בחגי העדות הדתיות השונות כימי חופשה

23

רשמיים לבני כל עדה  .ממשלת המנדט הבריטי היתה נתונה לפיקוח חבר הלאומים באשר לביצוע
עקרונות המנדט  ,ושאלוני ועדת המנדטים כללו שאלות בעניין הבטחת מעמד העדות הדתיות

וזכויותיהן  ,כמפורט בכתב המנדט .

8

הערבויות להבטחת מעמד העדות הדתיות מצאו ביטוין גם בדבר המלך במועצתו
1922

)

Council

חופש מצפון

 ( Order 1שהיה הבסיס לתחיקה המנדטורית בארץ  -ישראל  .סעיף

"
לכל

83

) Palestine

שם אישר

אזרח וקבע כי כל עדה דתית מוכרת תיהנה מאוטונומיה בענייניה הפנימיים

בכפיפות להנחיות הנציב העליון  .סעיפים

57 - 51

הגדירו

המוסלמים  ,היהודים והנוצרים והבטיחו את סמכויותיהם

 -את סמכויות בתי  -הדין הדתיים של

בענייני המעמד האישי וניהול הקדשים .

שני מסמכים אלה  ,כתב המנדט ודבר המלך במועצתו  ,חייבו את שלטונות המנדט להמשיך
ולקיים רבות מסמכויות האוטונומיה העדתית כפי שהיתה נהוגה בתקופה העות ' מאנית .החידוש
והשינוי שנדרשו להכניס היה הבטחת שוויון בזכויות העדות הדתיות באוטונומיה ובחופש

הפולחן .
שלטונות המנדט הבריטי הרחיבו וביססו את שיטת המילתים גם כתוצאה משיקולים

פוליטיים  .כך הפכה האוטונומיה העות ' מאנית לד ' ימים לבסיס יחסי השלטון המנדטורי גם עם
המוסלמים  ,בני דתם של ראשי השלטון העות ' מאני  .הרחבה זו היתה במידה רבה תוצר של
השקפת הנציב העליון הבריטי הראשון סר הרברט סמואל כי שיטת המילתים העות ' מאנית היא
המתאימה ביותר לתנאים

בארץ  -ישראל .

9

גישתו זו של סמואל נועדה בראש וראשונה לפתור את

7

תזכירו של ווגט  ,ללא תאריך ( ראשית PRO/FO 371 - 4153 , 275 - 38825 ) 1919

8

ראה דו " חות ממשלת המנדט לחבר הלאומים
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דפנה צמחוני

האנומליה ואת המצב המביך שביחסי המנדט הבריטי  ,שראשיו היו נוצרים ברובם  ,עם הרוב
המוסלמי של האוכלוסייה
הקבוצה השלטת

יעל

בארץ  -ישראל .

במהלך התקופה העות ' מאנית היו המוסלמים בני

כן לא היו להם ארגון ואוטונומיה עדתיים נפרדים  .בתי  -הדין המוסלמיים

השלטונית .

השרעיים וההקדשים היו חלק אורגני של מערכת האדמיניסטרציה

המוסלמים ,

בהיותם בני דתם של ראשי האימפריה העות ' מאנית  ,לא היו זקוקים לייצוג כלפי השלטונות

באמצעות ראש קהילה או מנהיג דתי בדומה לנוצרים וליהודים .

עם הקמת הממשל הצבאי

הבריטי מצאו המוסלמים עצמם במצב נחות ביחס ליהודים ולנוצרים  .לא היה להם ייצוג לפני
השלטונכם  ,מוסדותיהם הדתיים היו נתונים לפקוח האדמיניסטרציה הבריטית בראשותו של נציב
עליון יהודי ופקידות בכירה שהיתה נוצרית ברובה  .בנוסף למצב הרגיש והמביך של שלטון נוצרי
אירופי על רוב מוסלמי  ,מצב שהיה קיים ברבות מן המושבות הבריטיות והצרפתיות  ,יצר כתב

המנדט על ארץ  -ישראל סיבוך מיוחד משום שנכללה בו הבטחה להקמת בית לאומי ליהודים ,

אשר היו אז מיעוט בארץ  .קשיי האדמיניסטרציה הבריטית לשלוט במוסדות המוסלמיים התגלו
כבר בשנת

. 1919

בניסיון לפתור זאת העניקה האדמיניסטרציה הבריטית  ,ככל הנראה בהשפעת

המושל הראשון של ירושלים סר רונלד סטורם
' המופתי העליון '

) ( Grand Mufti

) ( storrs

t

למופתי של ירושלים את התואר

ובכך ניתן לו מעמד ייצוגי בכיר של כלל המוסלמים בארץ -

ישראל  .תואר זה נוצר בהשראת התואר הצרפתי  ~ Grand Rabbinהתרגום הצרפתי של תואר הרב
הראשי העות ' מאני החכם באשי  .וכך זכה המופתי של ירושלים בתואר המעמידו בדרגה ייצוגית
שווה לזו של ראש הקהילה היהודית  .מאורעות אביב  , 1920שבהם נטלו המוסלמים חלק נכבד ,

המחישו את עצמת חששם מהמפעל הציוני בארץ  -ישראל ואת התנגדותם לו  ,והדגישו ביתר שאת
את מצבו המיוחד של סר הרברט סמואל כנציב עליון יהודי ביחסיו עם האוכלוסייה

המוסלמית .

10

מודעותו של סמואל למצבו העדין הניעה אותו לשנות את מעמדם הדתי של המוסלמים

ולנסות ולהגיע לשיתוף פעולה עמם  .כך נוסדה בהרשאתו בדצמבר

1921

המועצה המוסלמית

העליונה  ,כגוף מעין ייצוגי של המוסלמים שהופקד על ניהול ההקדשים ובתי  -הדין המוסלמיים

השרעיים  .המועצה הוצגה על  -ידי שלטונות המנדט כמקבילה לארגונים העדתיים של היהודים
והנוצרים  ,כגוף שבאמצעותו יוכלו המוסלמים להשתלב במערכת שיטת המילויים המורחבת
בתור עדה בעלת סמכויות אוטונומיות דומות לאלה של הנוצרים והיהודים  .למרות זאת ראתה
עצמה המועצה המוסלמית העליונה כבר עם היווסדה כגוף לאומי לא

פחות מאשר דתי .

11

קשריה

עם התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית התהדקו במשך השנים וחיזקו את הזיקה שבין
מוסדות הדת המוסלמיים לבין מוסדות התנועה הלאומית הערבית  .התפתחות זו לא תאמה את
מטרתו של סמואל בהקמת המועצה

10

11( 4
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דפנה צמחוני

הרחבת שיטת המילתים לכל האוכלוסייה והכללת המוסלמים בתוכה נבעו מצורכי השלטון
הבריטי המנדטורי לבסס ארו יחסיו עם המוסלמים  ,ואילו חיזוקה של השיטה נבע מצורכי

הקהילה היהודית בארץ  -ישראל  .מלכתחילה העדיף השלטון המנדטורי להימנע מכל התערבות
בתקנות הארגונים העדתיים והקהילתיים ולאפשר להם להמשיך ולהתבסס על החקיקה
העות ' מאנית  .החלפת הבסיס התחיקתי העות ' מאני ב ' פקודת ארגון העדות הדתיות  ' 1926 ,נבעה

מצורכי ההתארגנות של היישוב היהודי בארץ  -ישראל ומדרישותיו .

מקודת ארגון העדות הדתיות ,

1 926

והשלכותיה על האוטונומיה העדתית

החוקה העות ' מאנית של ארגון העדה היהודית לא התאימה לשאיפות הלאומיות של היישוב

היהודי המתחדש בארץ  -ישראל  ,ובשנת

1921

החלו מנהיגיו במשא ומתן עם שלטונות המנדט

להענקת חוקה שתענה על צורכי היישוב  .דיונים אלה היו מלווים במאבק פנימי חריף בין הוועד
הלאומי  ,התנועה הציונית  ,הרבנות הראשית וחרדים ב ' יישוב הישן ' האשכנזי שהתארגנו במסגרת
תנועת ' אגודת ישראל '  .על פי תפיסת ראשי התנועה הציונית ניתן היה לממש את ההבטחה

להקמת בית לאומי יהודי בארץ  -ישראל רק במסגרת ממשל עצמי לאומי בעל סמכויות נרחבות

ככל האפשר  .על כן צריכה היתה לדעתם המסגרת הקהילתית האוטונומית של יהודי ארץ  -ישראל
להקיף את כל היהודים החיים בה  ,ללא יוצא מן הכלל  ,שאם לא כן היא עלולה להצטמצם
ולכלול רק חלק קטן מיהודי ארץ  -ישראל  .וזאת לדעתם בשל מגמות בדלנות שמקורן בחילוקי
דעות פוליטיים ובאינטרסים כלכליים מנוגדים  .צמצום המסגרת הקהילתית האוטונומית עלול
היה לפגוע באופן חמור בתוקף תביעתם של הוועד הלאומי והתנועה הציונית לייצג את כלל
תושביה היהודים של

ארץ  -ישראל .

הגורם המידי שהעלה חשש דה והביא לתביעת ראשי התנועה הציונית לחוקק חוקה חדשה

ליישוב היהודי בארץ  -ישראל היה סירובו של חלק גדול מן הציבור הדתי ביפו בחורף

1921

לשלם מסים לוועד הקהילה המקומי  .גוף זה פנה אל הוועד הלאומי  ,ובעקבות זאת הגיש הוועד
הלאומי לנציב העליון תזכיר ובו תביעות לאפשר לקהילות היהודים להטיל מסים על בני עדתם
ולהחזיק בנכסי ציבור במעמד של גוף משפטי  .הממשל הבריטי סירב לאשר תביעות אלה קודם
שתובא לפניו הצעת חוקה כוללת שתגדיר את סמכויותיהם ותפקידיהם של הוועד הלאומי  ,אספת
הנבחרים והקהילות

המקומיות .

כך החל המאבק הפוליטי  ,המשפטי והציבורי על ' חוקת

הקהילות '  .הרבנות הראשית תבעה לא רק לספק שירותי דת לאלה הנזקקים להם  ,אלא בעיקר
לשמש מנהיגות רוחנית שמעמדה שווה לפחות לזה של המנהיגות הפוליטית .הרבנות הראשית

ראתה את הנהגת היישוב כבעלת שני ראשים  :הוועד הלאומי  -המנהיגות הפוליטית  -הממונה
על מתן שירותים בעלי אופי חילוני  ,והרבנות הראשית  -המנהיגות הדתית  -הממונה על מתן

.
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שירותי הדת במסגרת זו דרשה הרבנות לקיים בידה סמכויות נרחבות בתחום המשפט האישי
שנודעה להן גם משמעות כלכלית חשובה נוסף על זו הדתית  .סמכויות אלה אמורות היו לכלול

פיקוח מדוקדק על השירותים הדתיים  ,על הקדשי הקהילות וסדרי הנהלתם  ,על נכסי יתומים

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

קטינים ומינוי אפוטרופסים  ,על אישור צוואות ותקנות לסדרי המשפחה וכן

וירושות .
עמדתה של הרבנות הראשית ותביעותיה היו מעוגנות היטב בשיטת

על חלוקת עיזבונות

המילתים העות ' מאנית

ובמעמד המנהיגות הדתית במסגרתה  .הממשל הבריטי עיין באהדה בדרישות

הרבנות  ,שכן לפי

תפיסתו ראויה היתה למעמד מוגדר בהנהגה הדתית של היישוב  ,מאחר שהעדה

היהודית הוגדרה

עדה דתית  .יתרה מזאת  ,ביסוס ההנהגה הדתית עשוי היה ליצור איזון סימטרי

להקמת המועצה

המוסלמית העליונה  ,והדבר תאם את מגמתו של הנציב העליון סמואל ליטול את

הסכסוך הלאומי ההולך ומתהווה על  -ידי חיזוק האופי הדתי של המסגרות
גיבושן הראשוניים  .ואולם עמדתה של הרבנות הראשית לא התקבלה
הלאומי  ,ובתיווכו של הממשל הבריטי החל משא ומתן מייגע וממושך

של דבר נאלץ הועד הלאומי  ,בלחצם של השלטונות הבריטיים  ,להסכים

העוקץ מן

הקהילתיות בשלבי

באהדה על ידי הוועד

.

למציאת פשרה בסופו
לחלק גדול מדרישותיה
 ,יהודי בריטי שנודע

של הרבנות .לאחר עיון ודיון ממושך הגיש התובע הכללי נורמן בנטויץ '
הראשית  ,דבר שסימל
כאוהד הציונות  ,הצעת חוקה לעדה היהודית  .הסעיף הראשון דן ברבנות

בין השאר קבעה
את מעמדה הבכיר של ההנהגה הדתית בקהילה בעיני השלטונות הבריטיים .
 דין רבניים תהיה בידיהצעת החוקה כי סמכות הפיקוח על הקדשים לטובת הציבור שנעשו בבתי
המועצה החילונית
הוועד הלאומי  .הוועד הלאומי נתפס אפוא כזרוע הביצועית או כהמשכה של

בחוקות

העות ' מאניות של

המילתים .

לתבוע את

על יסוד קביעה זו יכול היה הוועד הלאומי

מוסדות

הפיקוח הכספי והמנהלי על מוסדות החינוך היהודי  ,כולל אלה המסורתיים  ,וכן על
בקרב חברי
הצדקה של ' היישוב הישן ' האשכנזי  .הצעת החוקה עוררה תגובה חריפה ביותר
יהודית קהילתית אחת בארץ -
' אגודת ישראל '  ,שהתנגדו באורח עקרוני לקיומה של מסגרת

ישראל אשר כל יהודי חייב להשתייך אליה  .יתר על כל  ,הם סירבו להצטרף לארגון קהילתי
אינו מכיר בסמכותה של ההלכה  .על כן שללו את הלגיטימיות של הצעת החוקה

אשר

ותבעו להנהיג

 ,חזרו אנשי

בארץ  -ישראל חופש התארגנות קהילתית  .על  -אף ניסיונות הפשרה של בנטויץ '
 ,וזאת בטיעונים של חופש הפרט
' אגודת ישראל ' ועמדו על זכותם להקים קהילה עצמית נפרדת
של יהודים
ומניעת כפייה דתית .ואכן בהצעת החוקה הסופית שנוסחה בשנת  1924הוכרה זכותם
מהן  ,אך לא
שאינם רוצים להיכלל בקהילות המאורגנות במסגרת חוקת העדה היהודית לפרוש
הוכרה זכותם להקים קהילה

נפרדת .

12

על יסוד הצעת חוקה מתוקנת זו פנה הנציב העליון סמואל בראשית

אל משרד
1925

הוא

המושבות בבקשה לאשר את ' פקודת ארגון העדה היהודית '  .הוא ציין כי המניע לחקיקה
לתקן תקנות
פנייתם של כמה ממנהיגי היישוב היהודי בשנת  1924אל ממשלת המנדט בבקשה
הבטחת הבית
שיאפשרו את ארגון עדתם כגוף לאומי דתי  ,וזאת כצעד ראשון ומכין למימוש
ללא חקיקה
הלאומי ליהודים בארץ  -ישראל  .הוא הסביר שהיה מעדיף שיהיה זה ארגון וולונטרי
משום ש ' חששו
רשמית  ,אך הנציגים היהודים עמדו על כך שארגון קהילתם יתבסס על צו רשמי ,

האורתודוקסיה הלא
12

לתיאור מפורט של המגעים והמשא ומתן לניסוח החוקה ראה  :מ ' פרידמן  ,חברה ודת
ציונית בארץ  -ישראל תרע " ח  -תרצ " ז  , 1918 - 1936 ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 196 - 185

:

ס

דפנה צמחוני

מתוצאות דלות בהעדר חוק

רשמי מחייב ' .

13

משנודע דבר הגשת החוקה להנהגת ' אגודת ישראל '

היא פתחה בפעילות פוליטית ותעמולתית נרחבת כדי למנוע את אישורה  ,פעילות אשר כללה
שיגור עצומות ומחאות ללונדון ואף

לוועדת המנדטים של חבר הלאומים .

14

משרד המושבות סירב להוציא צו בנוגע לארגון העדה היהודית בלבד  ,משום שראה בכך

חילונית  -לאומית.

הכשר לא רק לארגון עדה דתית  ,אלא כוונה והנחת תשתית ליצירת מסגרת

ההתנגדות החריפה ביותר הובעה מצד הוברט יאנג

(  %מטסנו ) ,

במשרד  ,אשר הסתייג ממה שכינה ' אילוץ יהודים פורשים

עוזר מזכיר מחלקת המזרח התיכון
] [ dissident Jews

להצטרף למרות

רצונם לארגון הקהילה היהודית '  ,וכן הביע התנגדות ל ' ארגון האוכלוסייה  ,פרט לענייני דת  ,על -

פי קריטריונים גזעיים

[  racial 11105מ. ' ] 0

הוא קבע שבגלל חשיבות העניין אסור שההכרעה תבוא

על יסוד המלצה של נציב עליון יהודי  ,משום שמדובר בהגדרת סמכות חילונית  ,ודו צריכה
להמתין ליורשו של סמואל  .מזכיר משרד המושבות  ,ליאופולד ס ' אמרי ) , Ameryצידד ביצירת
מסגרת תרבותית רחבה שתיכלול גם חינוך אך התנגד ל ' אוטונומיה לאומית '  ,והציע על כן

שהצעת האוטונומיה ליהודים תהיה חלק ממסגרת כוללת שתאומץ גם על ידי המוסלמים

והנוצרים .

15

בדיוני משרד המושבות היתה אם כן מודעות למצבו החריג של סמואל  ,יהודי

שנחשב לאוהד הציונות  ,המציע חקיקה שמטרתה לקדם את הארגון הנפרד של היהודים בארץ -
ישראל כיישות חילונית  .בדברים שנאמרו באותם דיונים היה יותר מרמז לכך שהצעת החוקה

.

אינה אלא כסות לשאיפה האמיתית לארגון היישוב היהודי כיישות לאומית בגלל רגישות הנושא

החליטו ראשי משרד המושבות לסכם את העניין עם סמואל בעל פה  .והוא התבקש להכין הצעת

חוק מקיפה לכלל העדות הדתיות בארץ  -ישראל במקום הצעתו המקורית  ,שנגעה לארגון העדה

היהודית בלבד .
במאי

1925

Ordinance

16

הגיש סמואל את טיוטת ' פקודת ארגון העדות הדתיות '

Organisation

. ( Communities

The

) Religious

פקודה זו  ,שהחליפה את ' פקודת ארגון העדה

היהודית '  ,הסמיכה את הנציב העליון להוציא צו המסדיר את הארגון של כל עדה דתית בארץ -

ישראל.

עם זאת הסביר סמואל כי מטרתה העיקרית של הפקודה החדשה  ,בדומה למטרת

קודמתה  ,הוא ארגון הקהילה היהודית  ,ומטרותיה המשניות הן ארגון שתי העדות הגדולות הלא -

יהודיות  :המוסלמים והיוונים  -האורתודוקסים  .תקנותיהן הפנימיות של שתי קבוצות אלה נדונו

זה כבר על  -ידי שלטונות המנדט  ,אך הם לא ראו כל דחיפות בחקיקה

בעניינן .

17

משרד המושבות

המשיך לראות בהצעת הפקודה מסמך בעל מגמה פוליטית  -לאומית ועל כן דחה את אישורה עד

13

סמואל אל מזכיר המושבות  5 ,בינואר 733 - 87 , File 3774 , 1925
;  22במאי PRO/CO , 1925
/CO
93
 . 102 ; 733 -ק Supplementary information 10 Administration Report , 1926 ) 001 . 26 ( ,

14

פרידמן ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' : 198 - 196

תיאור מאלף של מאבק זה כתב ה ' סמואל  ,עורך  -הדין של ' אגודת

15

ישראל '  ,ראה
אשגרו של סמואל למזכיר משרד המושבות בלונדון ,
PRO/CO 733 - 87 , File 3774

16

הערות סר ג ' שקבורו )  , ( Shuckburghעוזר מזכיר המושבות  5 ,במאי  , 1925על אשגרו של סמואל ,

17

סמואל אל מזכיר המושבות ל ' אמרי  ,אשגר חסוי מס '  22 , 468במאי 733 - 93 , File 24995 , 1925
בנטויץ '  ,התובע הכללי  ,העתק מכתב אל סמואל ,
 8במאי  , 1925שם

:

1 68

 . 151 - 157קק London 1939 ,

,

Horace 11 . Sarauel, Unholy Memoirs ofthe Holy
'
5

בינואר

, 1925

והערות פקידי משרד המושבות

עליו ,

.

שם .
/CO

;

PRO
PRO

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

אשר נכנס מחליפו של סמואל  ,סר הרולד פלומר ) , ( Plumer

עליון .
לתפקידו כנציב
 .הפקודה

גם בדיונים

18

עמו היו בעיות הארגון הפנימי של הקהילה היהודית השיקול המרכזי לחקיקה

לבסוף

ב 16 -

באפריל . 1926

19

הפקודה נוסחה ניסוח כולל המתייחס לכל העדות הדתיות  ,ובהן גם המוסלמים .
לכל העדות  ,גם לאלה אשר לא הוכרו על  -ידי השלטונות העות' מאניים

אושרה

היא אפשרה

 ,להגיש הצעה לחוקה

פנימית ולבקש הכרה רשמית מטעם השלטונות .אפשרות זו ניתנה עקב מחאות '

אגודת ישראל '

שסירבה כאמור בתוקף להיכלל במסגרת העדה היהודית המאורגנת ולהכיר ברבנות

הראשית.

פקודת העדות המתוקנת  ,אפשרה אפוא להכיר ב ' אגודת ישראל ' כעדה עצמאית  ,אולם

20

השלטונות

של

המנדטוריים סירבו להעניק לה הכרה זו  .הסירוב נבע לא רק מחשש מן ההשלכות השליליות
אשר בקרבן
צעד זה על ארגון היישוב היהודי  ,אלא גם מחשש מפיצול יתר בעדות דתיות אחרות
היה הסכסוך
התגלעו סכסוכים פנימיים  .דוגמה מובהקת לכך שעמדה לנגד עיניהם של הבריטים
בארץ  -ישראל  ,בין בני
הלאומי בכנסייה היוונית  -האורתודוקסית  ,העדה הנוצרית הגדולה ביותר

הקהילה והכמורה הנמוכה הערבים לבין

ראשי הכנסייה היוונים .

21

 ,במיוחד

היקף האוטונומיה הפנימית ותחומיה לא פורטו בפקודה משום שהדיונים בעניין זה
פונקציות אלה ,
בתחומי החינוך והרפואה  ,לא הסתיימו בהחלטה ברורה לכן לא פירטה הפקודה
 ידי מועצותוהשאירה אותן לחקיקה נפרדת .היא הסתפקה בהנחיה שהארגון העדתי ינוהל על
פעולות
דתיות ותרבותיות אשר יורשו להחזיק רכוש ולנהלו על מנת ליצור בסיס כספי לקיום

.

העדה .

22

החידוש החשוב ביותר בפקודה היה ההיתר להטיל תרומות והיטלים

contributions

)

למסים

 ( and feesעל בני העדה לצורכי ניהול ענייניה ומוסדותיה  ,ולגבות אותם בדומה

ולהיטלים עירוניים  .דרישה זו  ,שנועדה לאפשר קיום כלכלי עצמאי לעדה הדתית  ,הוכנסה

לפקודת העדות בעקבות פניות הוועד הלאומי .

23

ארגון העדות
18

הערות פקידי משרד המושבות אל אשגרו של סמואל  22 ,במאי  , 1925שאלין צורפה פקודת
; אמרי אל הנציב העליון  ,אשגר חסוי  12 ,באוגוסט
הדתיות /CO 733 - 94 , Fi [e 24995 ,

PRO/CO , 1925

733 - 93 , File 24995
19

פלומר אל אמרי  11 ,בספטמבר 733 - 97 , File 42761 , 1925

בנובמבר  , 1925שם  .הפקודה  ,מס '

19

לשנת

, 1926

/CO

; טיוטת מכתבו של אמרי אל פלומר 19 ,

מובאת במלואה אצלתך R.H. Drayton, Ihe Laws

 . 1292 - 1293קק Palestine , 11 , London 1934 ,
20

PRO/CO 733 - 92 ,

מחאות אלה והתייחסות המנדט הבריטי ומשרד המושבות אליהן ראה 22361 ; :

Fi

733 - 96 , File 38609

צמחוני (לעיל  ,הערה . ) 5

21

על סכסוך זה ראה

22

פלומר אל מזכיר המושבות אמרי  ,אשגר חסוי  11 ,בספטמבר 733 - 97 , File 42761 , 1925

:

/CO

פלומר  ,אשגר חסוי  19 ,בנובמבר  , 1925והערות אנשי משרד המושבות עליו ,

שם  .תחילה

ן

; אמרי אל

בפקודה
הופיע

א'

התייעצות עם
האורתודוקסיתסראשר
המונח ' מועצות חילוניות '  ,על  -פי הטרמינולוגיה בחקיקה העות ' מאנית  .אולם לאחר -
ברטרם )  , ( Bertrarnמי שהיה יושב ראש ועדת החקירה של הסכסוך הפנימי בעדה היוונית
לא

הגישה את מסקנותיה זמן קצר קודם לכן  ,שינה משרד המושבות את המונח ל ' מועצות תרבותיות '  -זאת כדי
להתייחס לסכסוכים עדתיים פנימיים  ,כגון תביעת החילוניים הערבים בעדה היוונית  -האורתודוקסית להקמת

9

מועצות חילוניות  ,וכדי לא להתייחס למועצות לא  -עדתיות  .הערות על אשגר אמרי אל פלומר  19 ,בנובמבר

"

, 1925

23

_גן

שם .

על קשיים

דרישה זו הוכנסה למרות הסתייגויות מצד פקידי ממשלת המנדט ומשרד המושבות  ,אשר הצביעו
בכפיית שיטות מיסוי רבות מדי על אוכלוסייה ערבית בלתי משכילה  :מיסוי ממשלתי  ,עירוני ועדתי  .ראה

הערות והתכתבויות בעניין זה File 42761 ,

 ) ( 733 - 97 ,ס 1)) ( /ץ

" '

דפנה צמחוני

פקודת ארגון העדות הדתיות  ,על  -אף ניסוחה הכללי שהתייחס לעדות דתיות בלבד  ,מילאה
את ייעודה הראשוני והיוותה את התשתית התחיקתית לבניית המוסדות הלאומיים של היישוב
היהודי בארץ  -ישראל במעטה של ארגון עדה דתית  .על יסוד פקודה זו נמשכו הדיונים של ראשי

המנדט עם ראשי היישוב היהודי בדבר חקיקת חוקה חדשה לעדה היהודית  .מאחר שמחאותיה

של ' אגודת ישראל ' זכו להד ציבורי ובין  -לאומי  ,הסכימה ממשלת המנדט לקבל חלק

מטענותיה .

בהצעת החוקה החדשה שהעבירה ממשלת המנדט לרבנות הראשית  ,לוועד הלאומי ול ' אגודת
ישראל ' באפריל

1925

נקבע כי סמכות הרבנות הראשית לא תחול על הפורשים מן הקהילה ואף

לא על הקדשיהם  .לאחר דיון ממושך בין הוועד הלאומי לרבנות הראשית  ,ובהתנגדות ' אגודת
ישראל '  ,פורסמה לבסוף

הנציב העליון פלומר

ב 16 -

ביולי

1927

בינואר . 1928

ב1 -

הצעת חוקת הקהילות  .היא אושרה סופית על  -ידי

24

החוקה היתה פרי של פשרה בין עמדות הוועד הלאומי  ,הרבנות הראשית ו ' אגודת ישראל '
ולא סיפקה אף אחד מן הצדדים  .נדחתה התביעה שחוקי התורה יוכרו כנורמה הבסיסית של
כנסת ישראל ושאורחות החיים של היהודים בארץ הקודש לא יהיו מנוגדים

להלכה .

החוקה

העניקה זכות בחירה לנשים  ,חרף התנגדות הדתיים  ,ולא נענתה תביעתם שהעומדים בראש

.

היישוב יהיו שומרי תורה בחוקה באה לביטוי ההבנה שהזיקה ההדדית של חברי כנסת ישראל
מושתתת על ערכים ציוניים לאומיים  ,שערכי היהדות הם אמנם ממרכיביהם העיקריים  ,אך אינם
מחייבים את הכול במידה

שווה .

עם זאת הכירה החוקה במעמדם המרכזי של מוסדות הדת

היהודית והרבנות הראשית במסגרת כנסת ישראל  .היא הכירה למעשה בבלעדיות התפיסה
האורתודוקסית כפירוש הלגיטימי של הדת היהודית וברבנות הראשית כמנהיגותה הדתית של
הקהילה היהודית  .מנחם פרידמן סבור כי חוקה זו קבעה את מעמדם הדו  -ערכי של הדת היהודית
ומוסדותיה ביישוב היהודי בארץ  -ישראל

:

חברה ההולכת ולובשת צביון חילוני  ,כשמעמדם

הפורמלי של מוסדות הדת ומייצגיה אינו נופל ממעמדה של המנהיגות הפוליטית של היישוב .

25

על כך יש להוסיף שביסוסה של חוקת הקהילות על פקודת העדות הדתיות המנדטורית היה בלתי
נמנע  ,בגלל מדיניות המנדט  ,והיה גורם מכריע בהידוק הזיקה שבין מוסדות הדת  ,הרבנות

הראשית ובתי  -הדין הרבניים  ,לבין המוסדות החילוניים של היישוב היהודי

בארץ  -ישראל .

מלכתחילה מנעה התשתית התחיקתית המנדטורית הפרדה בין המוסדות החילוניים למוסדות
הדתיים ביישוב היהודי והכרה בזרמים דתיים זולת הזרם האורתודוקסי  .בנוסף ללחצים שנבעו
מן המאבק הפנימי  ,לחצו ראשי המנדט מסיבות פוליטיות על ראשי התנועה הציונית להעניק
לרבנות הראשית מעמד בכורה מוגדר של מנהיגות דתית  -זאת כדי שארגון העדה היהודית
ייראה כארגון עדה דתית  .כך קיוו ראשי המנדט להפריך את הטענה שחוקת העדה היהודית

מהווה למעשה תשתית לארגון לאומי חילוני .
פקודת העדות הדתיות אפשרה אמנם לכל עדה דתית לבקש הכרה רשמית אצל השלטונות אך
תקנות האוטונומיה שנכללו בפקודה הוחלו על העדות הדתיות המוכרות בלבד ורק הן היו
() 16

24

פרידתן ( לעיל  ,הערה

25

דיון מפורט בחוקת הקהילות ובהשלכותיה ראה  :שם  ,עמ '

, ) 12

עמ ' . 201 - 199

. 213 - 201

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

רשאיות ליהנות

מהן .

השיקול המרכזי שהנחה את שלטונות המנדט להעניק הכרה רשמית

26

לעדות דתיות היה הכרה קודמת בהן מצד השלטונות העות ' מאניים  .במשך כל תקופת המנדט
נזהרו השלטונות מלהכיר בקבוצה שפרשה מעדה דתית כלשהי כבעדה דתית נפרדת

ועצמאית.

על כן לא הכירו ב ' אגודת ישראל ' כבעדה יהודית נפרדת  .גם הדרוזים לא הוכרו כעדה דתית

נפרדת מן האיסלאם הסוני בגלל העדר הכרה רשמית בהם בתקופה העות' מאנית .הבעיה היתה

.

חמורה יותר בעדות הנוצריות בגלל ריבוי הפלגים והעדות וסכסוכים פנימיים בקרבן גם כאן לא
סטו שלטונות המנדט ממדיניותם  ,והעניקו הכרה רשמית לעדות נוספות רק לאחר שהוכח כי גם
אם לא הוכרו רשמית על  -ידי השלטונות העות' מאנים  ,הן נהנו בפועל מאוטונומיה קהילתית  .על

יסוד זה זכו להכרה רשמית כעדה היוונים  -הקתולים
גם הסורים  -האורתודוקסים ( , ) 1929

נוצריות .

30

29

( 1923

) 27

והמארונים

( 1924

) 28

ומאוחר יותר

ובסך  -הכול הוכרו במשך תקופת המנדט תשע עדות

מעניין לציין כי דווקא העדה האנגליקנית ( אוונגלית -אפיסקופלית ) לא זכתה במעמד

רשמי של עדה מוכרת מצד המנדט הבריטי  ,על  -אף השתייכות חבריה לכנסייה של ראשי
האדמיניסטרציה הבריטית וזאת בנימוק הפורמלי של העדר הכרה רשמית בכנסייה זו בתקופה

העות ' מאנית  .לכאורה היה בכך חיזוק לגישתה נטולת הפניות של ממשלת המנדט  .אולם לאמיתו
של דבר לא זכתה עדה זו בהכרה רשמית עקב הסכסוך הפנימי בין הקהילה המקומית הערבית
לבין ראשי הכמורה האנגלית בכנסייה
שלטונות המנדט לדרישת ראשי הכמורה

;

בסירובם להכיר בעדה האנגליקנית נענו למעשה

של כנסייה זו באנגליה .

31

בניגוד ליישוב היהודי  ,אף לא אחת מהעדות הנוצריות המוכרות לא מימשה את סעיפי פקודת
ארגון העדות הדתיות להקמת גופים ייצוגיים וביצועיים לשם ניהול מוסדות הקהילה

ורכושה .

הסיבה לכך היתה התנגדות הכמורה הגבוהה לשיתוף חברי הקהילה החילוניים בניהול ענייני
הכנסייה  .בכמה כנסיות  ,ובראשן היוונית  -האורתודוקסית  ,עמדו ביסודה של מחלוקת זו גורמים
לאומיים  .בשל מחלוקות אלה התבטא הארגון הקהילתי של החברים החילוניים בעדות הנוצריות

המנדטורית.

בהקמת אגודות צדקה וולונטריות ומועדונים עדתיים על  -פי פקודת אגודות הצדקה

יוצאת מכלל זה היתה דווקא העדה הערבית  -האנגליקנית ( אוונגלית -אפיסקופלית) הקטנה  ,אשר

לא הוכרה רשמית על ידי שלטונות המנדט  .חבריה הקימו עוד בשנת

הפרוטסטנטית בארץ  -ישראל '

26

1905

את ' מועצת הכנסייה

. ( The

) Protestant Palestine Church Council

גוף זה  ,שנועד

בגלל ניסוחה הכללי לא צוינו בה שמות העדות המוכרות  .היא התייחסה לרשימה שהופיעה כנספח לפקודת
הירושה  1923 ,וכללה את העדות שהוכרו על  -ידי השלטונות העות ' מאניים  :היוונית  -האורתודוקסית  ,הלטינית
( אף שלא הוכרה רשמית אך נהנתה מייצוג

ואוטונומיה ) ,

הארמנית  -האורתודוקסית  ,הארמנית  -הקתולית ,

הכלדאית -האוניאטית והיהודית  .ראה דיון בפקודה זו להלן .
27

1 September 1923

28

.ק

oyca [ Gazette ,

Report, 1924 ) 001 . 12 ( ,
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Tel -Aviv

,

Palestine

, 1 September 1924 , Palestine Administration

offalestine

Doukhan, Ihe Land

 . 99ק 1935 ,
שמותיהן פורטו בנספח לדבר המלך במועצתו ,
( הקתולית )  ,הארמנית  -הגרגוריאנית ( האורתודוקסית )  ,הארמנית
: 1939

( האוניאטית )  ,היוונית  -הקתולית  ,המרונית ,
898 , June 1939
31
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דיון בסוגיה זו ראה  :אמ " י  ,תיקי המזכירות הראשית 33

ן5
ךט ןי

.ו

המזרחית ( היוונית )  -האורתודוקסית ,

. 2 - 8/ 1 1

הלטינית

( הקתולית )  ,הסורית ( הקתולית)  ,הכלדאית

הסורית -האורתודוקסית .

,

cial Gazette

o
~

Palestine

ראה

:

the

10

2

80 .

Supplement

לארגן ולנהל את ענייני העדה בהשתתפות הכמורה הערבית והחברים החילוניים בכנסייה ,
התפתח והתרחב בתקופת המנדט והיה למועצה העדתית הנוצרית המפותחת

ביותר .

אולם

המועצה לא זכתה להכרה רשמית בגלל העדר הכרה רשמית בכנסייה האנגליקנית בארץ  -ישראל ,

כפי שצוין לעיל .

32

בתי  -הדון העדתיום
התחום החשוב ביותר באוטונומיה של העדות הדתיות מאז הרפורמות העות ' מאניות במאה

הי " ט  ,סמכויות השיפוט בענייני המעמד האישי וניהול ההקדשים  ,הוגדר מחדש וחוזק על  -ידי
החקיקה המנדטורית  ,ומורשתו תקפה עד ימינו אלה  .השינוי העיקרי שהכניסה החקיקה
המנדטורית היה הגבלת סמכויות בתי  -הדין השרעיים למוסלמים בלבד  ,ובמקביל וכפועל יוצא

מכך  -הרחבת סמכויות בתי  -הדין הדתיים של העדות

הלא  -מוסלמיות .

בעקבות הרפורמות

באימפריה העות ' מאנית במאה הי " ט הוגדרו סמכויות בתי  -הדין של העדות הנוצריות המוכרות
ושל היהודים כרשות שיפוטית בלעדית לבני עדות אלה בענייני נישואין  ,גירושין  ,אישור צוואות

וירושה בצוואה .

33

לעומתם נהנו בתי  -הדין השרעיים מסמכות מקבילה

) (residuary jurisdiction

כבתי  -הדין של המדינה  ,בהיות האיסלאם דת המדינה  .ראשי האדמיניסטרציה הבריטית  ,שהגיעו
בחלקם הגדול לארץ  -ישראל לאחר שירות באדמיניסטרציה הבריטית במצרים ובסודאן  ,מצאו
162

32

הערותיו של ר " ה דרייטון
האוונגלית  -האפיסקופלית ,

1941
33

, Jerusalem

)  , Draytonמזכיר משפטי של ממשלת המנדט  ,על טיוטת החוקה של העדה
6

באוקטובר

, 1921

"

! Anglican Bishopric

and
Eastא the,
Jerusalemעמ '
 , 322 - 321ב ,
עמ '
יאנג ( לעיל  ,הערה , ) 4

. 106 - 105

733

/CO

;

; 94 - 92 , 21 - 19

; Palestine Church Council , 1925
Handbook of the

השווה  :נודביי ודוכן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

שהשפעת האיסלאם והחוק המוסלמי על העדות הלא  -מוסלמיות היתה חזקה בארץ  -ישראל

מאשר במצרים  ,ובמיוחד בקרב העדות הנוצריות  .בין השאר נוכחו כי בארץ  -ישראל ענייני ירושה
ללא צוואה ואפוטרופסות על קטינים לא  -מוסלמים נדונו בבתי  -הדין המוסלמיים

השרעיים .

כאנשי מעצמה אירופית נוצרית סברו כי מצב נחות זה של בתי  -הדין היהודיים ובעיקר הנוצריים

לעומת בתי  -הדין השרעיים דורש

תיקו. 7

34

שלטונות המנדט התייחסו באהדה לתביעות היהודים

והנוצרים לחיסול אפלייתם החוקית לטובת בתי  -הדין השרעיים  .עיקר הלחץ בא מצד היהודים ,
הן בעקבות הקמת הרבנות הראשית בשלהי

1920

והן משום שבתי  -הדין הנוצריים השלימו

במידה רבה עם נחיתותם לעומת בתי  -הדין המוסלמיים  ,ואף אימצו רבות מההלכות המוסלמיות

בענייני ירושה .

35

בעקבות כינון הממשל האזרחי הבריטי בארץ  -ישראל מינה הנציב העליון ביולי

1920

ועדה

משפטית בראשות השופט קורי לדון בשאלת סמכותם של בתי  -הדין של העדות השונות בארץ -

ישראל  .השלטונות הבריטיים לא היו מרוצים מסדרי הדיון בבתי  -הדין הרבניים ומהתייחסות
מפלה לנשים בפסיקותיהם  .בהמלצת ועדת קורי תבעו כתנאי להשוואת סמכויות בתי  -הדין
.

הרבניים לאלה של בתי  -הדין המוסלמיים שהרבנות הראשית תדאג ל ' התאמת התורה לתנאי
הזמן '  ,ובמיוחד לתיקון מעמד האישה בענייני ירושה ומזונות  .לאחר שהוכנסו תיקונים ברוח זו

בבתי  -הדין הרבניים  ,המליצה הוועדה על צעדים להשוואת מעמדם של בתי

 -הדין היהודיים

והנוצריים לזה של בתי  -הדין המוסלמיים השרעיים  .המלצות אלה מצאו ביטוין בדבר המלך
במנעצתו ,

. 1922

36

סעיף

51

שם אישר את הסמכות המסורתית של בתי  -הדין המוסלמיים ,

היהודיים והנוצריים כל אחד כלפי בני עדתו  .סעיף

52

העניק לבתי הדין הדתיים המוסלמיים

.

סמכות בלעדית בענייני המעמד האישי של המוסלמים בלבד סעיפים

54 - 53

העניקו לבתי  -הדין

הדתיים של העדות היהודית והנוצריות זכות שיפוט בענייני המעמד האישי של עדותיהם  ,זכות

בלעדית בענייני נישואין  ,גירושין ומדונות וכן לגבי הקדש שנערך על  -ידם  .בענייני ירושה  ,צוואה
ואפוטרופסות על קטינים העניקה להם החקיקה המנדטורית סמכות מקבילה לזו של בתי  -הדין
האזרחיים  .נטילת הסמכות השיפוטית המקבילה מבתי  -הדין המוסלמיים הגבילה את תחומי

שיפוטם למוסלמים בלבד  ,במגמה לבטל את מעמדם המועדף מהתקופה העות' מאנית .יתר על
כן  ,סעיף

56

קבע כי פסקי  -הדין של בתי  -הדין הדתיים יוצאו לפועל בהליכים זהים לאלה של

רשויות המשפט וההוצאה לפועל של בתי  -הדין האזרחיים  .סעיף זה חיזק את מעמדם של בתי -

הדין היהודיים והנוצריים ונתן יתר תוקף להחלטותיהם  ,והוא נתקל בהתנגדות בתי  -הדין
ה מוסלמיים  ,שראו בו פגיעה

בסמכויותיה ם .

37

למרות החקיקה המנדטורית שביקשה להביא לשוויון בסמכויות בתי  -הדין המוסלמיים ,

היהודיים והנוצריים  ,שמרו בתי  -הדין המוסלמיים על אחדים מן היתרונות שהיו להם בתקופה
העות' מאנית כהשוואה לבתי  -הדין הנוצריים והיהודיים  .הם נהנו מסמכות שיפוטית בלעדית על
163
34

35

צמחוני ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 174 - 172
גודביי ודוכן ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' . 97

36

פרידמן ( לעיל  ,הערה

37

קופפרשמידט ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ ' ; 114 - 112
 , ) 6עמ '

ג ' פרומקין  ,דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '

. 92 - 84

. 250 - 248

דפנה צמחוני

כל המוסלמים בארץ  -ישראל  ,מקומיים וזרים כאחד  ,ובניגוד לבתי  -הדין היהודיים והנוצריים לא
הוגבלו על  -ידי סמכות מקבילה של בתי  -הדין האזרחיים בענייני ירושה וצוואה  .השוני במעמדם

מתמצה בניסוח דבר המלך במועצתו  , 1922 ,אשר השמיט את המונח ' עדה ' בהתייחסותו לבתי -
הדין המוסלמיים לעומת המינוח ' בתי  -הדין של העדות היהודית והנוצריות '  .זאת ועוד  ,בניגוד

לבתי  -הדין של היהודים והנוצרים המשיכו בתי  -הדין המוסלמיים להוות חלק מהאדמיניסטרציה
המנדטורית  .הם הועמדו תחת פיקוחה של המועצה המוסלמית העליונה  ,ובכך הוענקה להם

אוטונומיה בניהול ענייניהם  ,ויחד עם זאת השופטים בבתי  -דין אלה הופיעו במצבת המשרות של
שירות הממשלה וקיבלו משכורות ממשלתיות  .תביעה מצד ראשי היישוב היהודי להשוות את

מעמד השופטים בבתי  -הדין הרבניים לזה של השופטים המוסלמים ולשלם את משכורותיהם
מקופת ממשלת המנדט נענתה

בשלילה .

38

בשני תחומים  ,ירושה והקדשים  ,שהוצאו באמצעות החקיקה המנדטורית מסמכויות השיפוט

של בתי  -הדין המוסלמיים השרעיים  ,נזקקה המערכת השיפוטית לחקיקה נוספת

פקודת הירושה

:

( ( The Succession Ordinance , 1923

הוצאת ענייני הירושה ללא צוואה של לא  -מוסלמים מסמכויות בתי  -הדין המוסלמיים והעברתם
לבתי  -הדין הדתיים של העדות היהודית והנוצריות בסמכות שיפוטית מקבילה לבתי  -הדין
האזרחיים הצריכה הגדרה וחקיקה

נוספת .

פקודת הירושה ,

1923

נועדה להעניק לבתי  -הדין

האזרחיים כלים להתמודד עם הבעיה  .הפקודה אימצה את החוק העות ' מאני משנת

1331

להג ' רה

(  , ) 1912שנחקק על  -פי הקוד השווייצרי המעניק לבת זכות ירושה שווה לזו של הבן  ,וכן חדרה
והגבילה את סמכויות בתי  -הדין המוסלמיים לדיון בענייני ירושה של מוסלמים

בלבד .

ההקדשים

הווקף ( הקדש  ,בעיקר למטרות דת

וצדקה )

הוא מוסד מוסלמי ביסודו  ,אך גם ללא  -מוסלמים

ניתנה האפשרות לייסד הקדש על  -פי חוקי האיסלאם ובפני בית  -דין שרעי  .נוצרים ויהודים נהגו

מאות בשנים להקדיש רכוש לטובת בני עדתם ובתי  -כנסיותיהם בצורת וקף  .העיקרון הבסיסי של
הווקף  -האיסור על ביטול ההקדש  ,העברתו או הפקעתו  -הבטיח שהרכוש המוקדש ישרת את
מטרת המקדיש ויהיה חסין מפני הפקעה או מכירה  .בפועל היה הפיקוח על ניהול ההקדש נתון
בידי בני העדה שהקימה את

במועצתו ,

1922

ההקדש .

( סעיפים , 53 , 52

39

) 54

כתב המנדט על ארץ  -ישראל ( סעיף

)9

ודבר המלך

הוציאו את ההקדשים הלא  -מוסלמיים מתחום סמכויות

בתי  -הדין המוסלמיים  .החקיקה המנדטורית לא הסתפקה בכך וביקשה להגביל את סמכויות בתי-
הדין הדתיים  ,מוסלמיים ולא  -מוסלמיים כאחד  ,לגבי יצירת הקדש וניהולו  .לשם כך פורסמו שתי

פקודות.

40

פקודת קרנות הצדקה

( 1924

 ( The Charitable Trusts Ordinance ,אפשרה הקדשת

164
38

שם .

39

גודביי ודוכן ( לעיל  ,הערה

40

הנוסח המלא של הפקודות ראה

 , ) 29עמ '

 . 440 - 452 , 483 - 484קק 1926 ,

. 86 - 85

Alexandria :

 , 1 ,גBentwich, Legislation of Palestine 1918 - / 92

.א

רכוש למטרות דת וצדקה במסגרת בתי  -דין אזרחיים  ,ובכך לעקוף את סמכויות בתי  -הדין הדתיים

הזוג סמואל ביום
הפתוחה של בות -

בענייני הקדשים  .פקודה זו נחקקה בעיקר בשל מהאות אנשי ' אגודת ישראל ' נגד הכוונה להעמיד

החולים

את הקדשיהם תחת פיקוח בתי  -הדין הרבניים  .היא נועדה גם לשרת את העדות הנוצריות הבלתי

מוכרות .

!4

בירושלים ( פסח

לכל אלה אפשרה הפקודה יצירת הקדש במתכונת אזרחית  .היא התוותה מתכונת

כללית לנהול קרנות צדקה ולמינוי נאמן ציבור בעל סמכויות דומות לאלה של נאמן הציבור

)  (public tusteeלניהול קרנות צדקה בבריטניה .
כדי להסדיר את ניהולם ומעמדם של הקדשים אשר נוסדו בבתי  -דין שרעיים לפני פרסום דבר
המלך במועצתו  , 1922 ,ניגשו השלטונות לחקיקת פקודת סמכויות בתי  -הדין האזרחיים והדתיים
) ( The Jurisdiction Of Civil and Religious coufts Ordinance

t

מטרת פקודה זו היתה להוציא

מתחום שיפוטם של בתי  -הדין השרעיים את ההקדשים של לא  -מוסלמים אשר הוקדשו בבתי  -דין

אלה לפני חקיקת הפקודה המנדטורית  .אף כי רוב ההקדשים הלא  -מוסלמיים הוקדשו על -ידי
נוצרים  ,התייחסה החקיקה בשלביה השונים בעיקר לבעיות ההקדשים היהודיים  .טיוטת הפקודה

41

צמחוני ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ ' ; 176 - 175

פרידמן ( לעיל  ,הערה

, ) 12

עמ '

. 230 - 228

' בוקור חו7

1 65

)6

דפנה צמחוני

כפי שהוצגה בידי סמואל אפשרה להעמיד את כל ההקדשים הלא  -מוסלמיים תחת סמכותם

הבלעדית של בתי  -הדין הדתיים של העדה אשר אליה השתייך המקדיש .
פרסום הצעת הפקודה בראשית

1924

42

עורר התנגדות ומחאות בקרב אנשי ' אגודת ישראל ' ,

אשר העדיפו שהקדשיהם ימשיכו להיות תחת סמכות בתי  -הדין השרעיים  ,ובלבד שלא יועברו

לסמכות בתי  -הדין

הרבניים .

43

לאור התנגדות זו הוכנסו בפקודה תיקונים המאפשרים לטפל

בענייני הקדשים לא  -מוסלמיים בבתי  -הדין האזרחיים 44או להפכם לאגודה על  -פי פקודת אגודות
הצדקה  .רק לאחר שהוכנסו התיקונים שענו על תביעתם של אנשי ' אגודת ישראל ' אושרה
הפקודה  ,והיא פורסמה

ב1 -

במרס

. 1925

45

פרסומה עורר גל מחאות מצד המועצה המוסלמית

העליונה כנגד הגבלת סמכויות בתי  -הדין השרעיים  ,אך ראשי המנדט ומשרד המושבות בלונדון
לא מצאו את הטענות מוצדקות  ,והן לא

ימי

הביאו לשינוי הפקודה .

46

השבתון הרשמיים

שאיפת ראשי המנדט לאיזון ולשוויון פורמלי בין הדתות בארץ  -ישראל באה לביטוי באופן

.

מובהק בהסדרת ימי השבתון הרשמיים נושא דה שיקף את הקושי בשמירת האיזון העדין במעמד

העדות הדתיות .כמו בתחומים רבים אחרים הוכרעה השאלה במידה רבה על  -פי צורכי היהודים ,
ולאחר מכן הורחב ניסוח התקנה והוחל על כלל העדות הדתיות  ,על מנת למנוע טענות בדבר
זיקה לאומית או העדפה לאומית של החקיקה  .הנציב העליון סמואל העדיף מלכתחילה להעניק
לכל עדה שמונה ימי שבתון שנתיים  ,משום ' שזה המינימום שניתן להעניק ליהודים '  .החקיקה
בעניין זה נוסחה בצורה כוללת וזהירה והתייחסה לכל קבוצות האוכלוסייה באופן

שווה .

למוסלמים היה מספר ימי החג הקטן ביותר  ,וכדי שתוקצב להם מכסה שווה לזו של היהודים
והנוצרים הוסיף המחוקק לרשימת חגיהם את חג הולדת הנביא מוסא דבר שלפי הבנת המחוקק
יכול היה רק לשמחם  .ההכרה בחג מקומי מוסלמי זה כחג רשמי הוסיפה לו הילה של מעין חג

לאומי  ,אף כי לא לכך התכוון המחוקק  .הנוצרים הוו בשנות העשרים מיעוט הדומה בגודלו

ליהודים  ,אך הם היו הקבוצה המורכבת והמפוצלת ביותר  .מציאת מכנה משותף ואיזון בין חגי
העדות הנוצריות השונות היתה משימה מורכבת לא פתות מאשר מציאת איזון בין חגי שלוש

הדתות .לשם כך נערכה רשימה משולבת של חגים נוצריים על  -פי הלוח המזרחי והמערבי תוך

42

סמואל אל מזכיר המושבות  ,הדוכס מדבונשייר  ,אשגר מס '

, 1089

בצירוף טיוטת הפקודה ,

26

באוקטובר

, 1923

PRO/CO 733 - 50
43

דיון והתכתבות בסוגיה בין ממשלת המנדט למשרד המושבות בלונדון  ,ינואר  -נובמבר PRO/CO 733 - , 1924
86 , File 37650 ; 733 - 74 , File 51886

44

המזכיר הראשי  ,סר ג ' קלייטון )  , ( Claytonבשם הנציב העליון סמואל  ,אל מזכיר המושבות  24 ,באוקטובר
733 - 74 , File 51886 , 1924

6נ ) 1

45

ה " ב סמואל  ,עורך  -הדין אשר ייצג את ' אגודת ישראל ' בעניין זה  ,אל מזכיר המושבות אמרי ,
733 - 87 , File 1701

הפקודה פורסם בתוך
46

/CO

; אמרי אל סמואל 26 ,בנובמבר  , 1924שם .

/CO
:

22

בדצמבר , 1924

; אמרי אל סר הרברט סמואל  4 ,בפברואר  , 1925שם ; הטקסט המלא של

 . 92 - 93קע Pa estine Administration Report , 1925 ) ) 01 . 20 ( ,

המחאות וההתכתבות בעניין בין ראשי המנדט למשרד המושבות  ,יולי  -ספטמבר ~
PRO/CO 733 - 97 , , 1925

File 51886

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

החזק ואת תמיכת הווטיקן בהם ,

התחשבות מיוחדת בחגי הלטינים  ,דבר שהבליט את מעמדם
כמו גם את רגישות ממשלת המנדט לביקורת קתולית עליו

במערב .

שבתון שבועי  ,אשר משמעותו

המנדט הבריטי הכניס לארץ  -ישראל את החוק המערבי של יום

היתה שלושה ימי שבתון  :שישי למוסלמים  ,שבת ליהודים

ומגוון מועדיהם סרבלו את תפקוד האדמיניסטרציה

וראשון לנוצרים  .ריבוי ימי השבתון

הממשלתית  ,אך בדרך כלל נשמר

גם עניין זה הפך עילה לביקורת על היהודים  .נכבדים נוצרים
שמרו בקנאות על

טענה זו לא הוכחשה על

תקלות אלה במצב הבלתי אפשרי

החוק .

48

התלוננו לפני ועדת פיל שלעתים

קרובות נאלצו פקידי ממשלה נוצרים לעבוד בימי שבתון שלהם

שבתותיהם .

47

והאשימו בכך את היהודים אשר

 -ידי השלטון הבריטי  ,אך הוא נימק

שלוש השבתות ' .

כמעט לתפעול המערכת ב ' ארץ

כצוג העדות הדתיות במוסדות נבחרים

49

בולט ביותר בניסיונו של

השימוש במעמד העדות הדתיות למטררת פוליטיות בא לביטוי באופן
 ישראל על חלוקה לשלושהנציב העליון סמואל להשתית את החברות במוסדות הייצוגיים בארץ
קבוצות דתיות  :מוסלמים  ,יהודים ונוצרים ; סמואל ביקש להקהות

בדרך זו את העימות הלאומי

סמואל הקמת ' מועצה

מתפתח בין יהודים לערבים  .סמוך לכניסתו לתפקידו כנציב עליון תכנן
לשלטון שחבריו ימונו על פי
מייעצת' )  , ( Advisory Councilגוף ממונה בעל סמכויות ייעוץ

"

מפתח עדתי  -דתי של מוסלמים  ,יהודים ונוצרים  ,וזאת כצעד ראשון
עצמי  .המועצה החלה לפעול

ב6 -

. 1920

באוקטובר

היא

לקראת הקמת מוסדות ממשל

הורכבה מאחד  -עשר פקידים מטעם
היו לייצג את הקבוצות ,

ממשלת המנדט ועשרה חברים מקרב האוכלוסייה המקומית שאמורים

 ,שלושה נוצרים ושלושה

העדות והאזורים השונים בארץ על  -פי מפתח של אדבעה מוסלמים
מוסלמים ,
יהודים  .חלוקת האוכלוסייה על  -פי מפקד  1922היתה  78אחוזים

.

11 1

אחוזים יהודים ,

.

ו1 3 -

אחוזים אחרים שהיו ברובם דרוזים

.

הצגת המוסלמים כאחת משלוש

עדות דתיות ולא כרוב המכריע של האוכלוסייה אפשרה לסמואל

להקטין את מספר החברים

המוסלמים במועצה יחסית לחלקם באוכלוסייה ובמקביל להגדיל את
היהודים והנוצרים יחסית לחלקם

באוכלוסייה .

50

על  -ידי הענקת ייצוג נפרד לנוצרים ניסה סמואל להציג את

אלא הדתית והאזררית בלבד  .סמואל סבר בדרך זו כי ניתן יהיה לעקוף

47

העתק חוזר של המזכיר הראשי  ,מס '

22 , 287

בדצמבר

מספרם של ההברים

האוכלוסייה כמחולקת לקהילות

דתיות ולא לשתי קבוצות לאומיות  .החברים המקומיים במועצה לא

,

.

9 6

אחוזים נוצרים ,

הוצגו בזהותם הלאומית
בעיות פוליטיות ולאומיות

Report

Palestine Administration

בתוך , :
1923
. 27 - )397
4ן, 195 -,

(  ; 1923 ) ) 01 . 9חוזרים שנתיימ בנושא זה ראה  :אמ " י 2593 ,
48

 , 1926 - 1920לא התעלם מהקשיים
סר רונלד סטורם  ,מושלה הצבאי של ירושלים ומושל מחוז ירושלים בשנים
פתיחת משרדי הממשלה בכל
יתרונות  1,כגון
שנבעו מכך בהפעלת מערכת האדמיניסטרציה  ,אך מצא בדבר גם
)
יום בשבוע  .ראה

49

:

 . 464 - 466קק . storrst Orientations, London 1937 ,
Palestine Royal Commission Report

, 1937
 . Commission,ק ,
327 ; Memoranda
Prepared by the Government of
Palestine for the Use of the Palestine
Royal
Jerusalem
Survey of

ג

;  . 155 - 157קק ,

"

 . 927 - 933קק  ) 1946 ( ,י 8א185ם ?
50

לדיון מפורט בשאלה זו ראה  :צמחוני ( לעיל  ,הערה

, )3

עמ '

. 178 - 177

 67ך

דפנה צמחוני

שעמדו בבסיס היחסים בין ערבים ליהודים ולהציגן כבעיות חברה  ,דת ואזורים גאוגרפיים

שונים  .על  -ידי הענקת ייצוג עצמאי לנוצרים הגדול ממשקלם באוכלוסייה קיווה סמואל ליצור
עמדה פוליטית עצמאית בקרבם ולהקטין את תלותם הפוליטית במוסלמים  .והשלטון המנדטורי
קיווה שגם אם הנוצרים יזדהו עם העמדות הלאומיות של הרוב המוסלמי  ,הם יתרמו למיתון
העמדה הערבית במועצה  .מערך כזה עשוי היה להקטין את כוחם הפוליטי של המוסלמים כרוב

המכריע של האוכלוסייה ולהחליש במידת  -מה את העימות הלאומי היהודי  -הערבי  .אולם ציפיות

ראשי המנדט התבדו  .מדיניותו של סמואל לא הצליחה ליצור יישות פוליטית עצמאית של
נוצרים בעלת מטרות ודרכי פעולה משלה  .החברים הנוצרים במועצה  ,כמו בפורומים ציבוריים
אחרים במשך כל תקופת המנדט  ,הזדהו כערבים עם אחיהם המוסלמים ותמכו במטרות המאבק

הלאומי הערבי הפלסטיני בארץ  -ישראל בכל הנוגע להתנגדות לציונות ולמפעל הציוני בארץ .
במקביל לפעולתה של המועצה המייעצת תכננו שלטונות המנדט במהלך שנת

1921

ן5

הקמת

מועצה על בסיס ייצוגי  ,גם היא בעלת סמכויות ייעוץ בלבד  .על  -פי טיוטת ההצעה אמורה היתה
המועצה להיות מורכבת משלושים חברים

עשרה פקידים נציגי הממשל ועשרים נציגים של

:

האוכלוסייה  .חמישה  -עשר מנציגי האוכלוסייה אמורים היו להיבחר בשני שלבים  ,על  -פי מודל
הבחירות העות ' מאני  .תוכנן כי ההצבעה בשלב הראשון  ,שבו ייבחהו אלקטורים  ,תיערך באזורי
בחירה שייקבעו תוך התחשבות בפיזור העדות

השונות .

את האלקטורים התכוונו לארגן

בקולג ' ים נפרדים על  -פי השתייכותם העדתית  -הדתית  ,וכל קולג ' עתיד היה לבחור נציג אחד

למועצה  .לפיכך צפויות היו הבחירות על  -פי קריטריון עדתי ברור להתבצע רק בשלב השני  ,והוא
נועד להבטיח בחירת נציגים יהודים ונוצרים למועצה  .ממשלת המנדט ציפתה שחמישה  -עשר
החברים הנבחרים דמנו אחד  -עשר מוסלמים  ,שני נוצרים ושני יהודים  ,פחות או יותר על -

פי
משקלן
הדמוגרפי היחסי של העדות השונות באוכלוסייה  .בנוסף לחברים הנבחרים נקבע שימונו
חמישה חברים  -אחד על  -ידי לשכות המסחר וארבעה על  -ידי השלטונות  ,וזאת כדי לתת ייצוג
הולם לכל עדה אשר לאחר הבחירות יתברר שאין לה ייצוג התואם את משקלה

באוכלוסייה .

למעשה נועד סעיף זה לאפשר לנציב העליון להבטיח שיהיו במועצה לפחות שני חברים יהודים
ושניים נוצרים  .עם זאת האופי המייעץ של מועצה זו והאפשרות למינוי חברים מטעם העדות
הקטנות אפשרו לנציב העליון שלא להזכיר במפורש בהצעת החוקה את מספר החברים אשר

יוענק לכל עדה .

52

בשל החשש מאי שיתוף פעולה מצד הערבים הוחלט בדיונים עם משרד המושבות כי עדיפה
' מועצה מחוקקת '

) ( Legislative Council

אשר תהווה מעין בית המחוקקים של ארץ  -ישראל ,

שבה ישתתפו הנציב העליון ועשרים חברים

:

שמונה מהם פקידי הממשל  ,שבעה שייבחרו על -

ידי האוכלוסייה  ,ארבעה שימונו על  -ידי גופים לאומיים ומקומיים ואחד  -על  -ידי הנציב

העליון .

השלטונות העריכו שהשבעה הנבחרים יהיו חמישה מוסלמים  ,נוצרי אחד ויהודי אחד  ,אף  -על -
5וש 1

51

לסרגיה זו ראה בהרחבה

:

,

52

פי

1( . Tsimhoni , ' The Arab Christians and the
Ben
Palestinian
) 06 . (Arab
, The National
Palestinians and the Middle East
Movement During the Formative Stage ' , 0 .
-Dor
 . 73 - 98קק 1978 ,
 Ramat Ganסן4ח)70
הסברו של בנטויץ '  ,התובע הכללי  ,בעת הדיון של היועצים המשפטיים על החוקה לארץ  -ישראל 12 ,
 13באוגוסט  ; PRO/CO 733 - 6 , File 5202 , 1921אמ " י  ; 2 - 224צמחוני ( לעיל ,

"

הערה

, )3

עמ '

. 178

er

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

 -אחד על  -ידי הנציב העליון

שחלוקה עדתית זו לא נקבעה מראש בטיוטה  .שני חברים ממונים
כמו היווניך  -האורתודוקסים או
ואחד על  -ידי לשכות המסחר  -אמורים היו לאפשר ייצוג לעדות
של הרכב המועצה נדחתה
הלטינים אשר לא היו גדולות דיין לבחור לעצמן נציג  .גם נוסחה זו
הצעה זו הביע סמואל דעתו שהרוב
על ידי המשלחת הערבית הפלסטינית  53 .בהערותיו לטיוטת
יסכים להיות מיוצג על  -ידי חמישה
המוסלמי  ,המונה ארבע חמישיות של האוכלוסייה  ,לא
לשיתוף הנוצרים עם המוסלמים
חברים בלבד  ,דהיינו רק רבע מחברי המועצה  .סמואל התנגד גם
לכפות איחוד על שתי
בקטגוריה אתת לצורך הבחירות  ,משום ש ' תהיה זו שגיאה פוליטית
התוצאה היחידה יכולה להיות
קבוצות אלה אשר לא הורגלו בעבר לפעולה משותפת . . .
 יהודים מאשר המוסלמיםשהנוצרים  . .ייהפכו יותר פרו  -מוסלמים או לפחות יותר אנטי

.

עצמם . ' . .

54

שבה יהיה רוב ממונה

לאחר דיונים ממושכים הגיעה ממשלת המנדט למסקנה שכל מועצה
תידחה על  -ידי הערבים  ,והציעה על כן ' מועצה מחוקקת ' של

עשרים ושניים חברים

:

עשרה

נוצרים ושני יהודים  ,חלוקה

פקידים ממונים ושנים  -עשר חברים נבחרים  -שמונה מוסלמים  ,שני

גם שהחלוקה העדתית לא

שנראתה מספקת להבטיח רוב פרו  -ממשלתי  .ממשלת המנדט הציעה
הקולג ' ים שיוענקו לכל עדה
תצוין בחוקה  ,ושלנציב העליון תהיה הסמכות לקבוע את מספר
המדויקת של האוכלוסייה ,
דתית  ,וזאת כדי למנוע התנגדות לחריגה מהחלוקה העדתית היחסית
55

שלפיה הן הנוצרים והן

היהודים לא אמורים היו לקבל שני נציגים .

נוסחה זו לא הבטיחה מספר מינימום של נבחרים יהודים ונתקלה

בביקורת קשה מצד מנהיגי

להקנות יתר תוקף

היישוב הציוני  ,אשר חששו ממכשולים בדרך להקמת בית לאומי יהודי  .כדי
אלא גם לגבי מיעוט
לדבריהם העלו ראשי התנועה הציונית טענות לא רק לגבי ייצוג היהודים
 ,שלח תזכיר אל עוזר
הנציגים הנוצרים  .יושב ראש ההסתדרות הציונית בלונדון  ,חיים וייצמן
מזכיר משרד המושבות סר ג ' ון שקבורו במרס

, 1922

ובו קבע כי

יש להבטיח ייצוג של שני

צריך היה מספר הקולג ' ים

חברים לנוצרים  ,כמו גם ליהודים  ,על  -אף שלפי הפרופורציה המדויקת
 56גם בציבור בבריטניה נשמעו חששות
להיות  9 . 4למוסלמים  1 . 3 ,לנוצרים ו  1 . 3 -ליהודים .
יובטח להם מספר
שהנוצרים בארץ הקודש לא יקבלו ייצוג הולם במועצה המחוקקת אם לא
חשיבות לקולות אלה 57 .
נציגים מינימלי  .אך ממשלת המנדט ומשרד המושכות לא ייחסו
הסכים שיש צורך להבטיח
לתביעות הציונים לעומת זאת התייחסו בתשומת לב רבה  .סמואל
בכל בעיה שתתעורר לגבי
ליהודים שני נציגים  ,כדי שיחד עם נציגי השלטון יהוו רוב במועצה
יוכל להוות ייצוג הולם לעדה
סעיפי המנדט  .נימוק נוסף שהעלה סמואל היה שנציג יחיד לא
קלה מהמשקל היחסי של
דתית ולכן יש להבטיח מינוי נציג שני  ,על  -אף שהדבר יביא לחריגה
 Ordמ100110מ ) שהנציב
העדות באוכלוסייה  .הוא הציע לפרט בפקודת הבחירות )  Councilמ1
פחות משניים לנוצרים
העליון יקבע את מספר הקולג ' ים שיינתנו לכל עדה בתנאי שלא יהיו

163
53

צמחוני ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

54

הערות סמואל לטיוטת החוקה ,

. 179 - 178
5

באוקטובר

; PRO/CO
733 , File 52028 , 1921

55

ו ' דידס )  , ( Deedesבשם הנציב העליון  ,אל צ ' רצ ' יל  ,מזכיר המושבות ,

56

תזכירו של וייצמן  ,בשם ההסתדרות הציונית  ,אל שקבורו ,

57

דיון בבית הלורדים  22 ,במאי 733 - 32 , 1922

-. PRO/CO

28

במרס

אמ " י . 2 - 224 ,

בפברואר  , 1922אמ " י . 2 - 224 ,
11

, 1922

. 2 - 224 ,
אמ " י

דפנה צמחוני

ושניים ליהודים  .כדי שהחוק לא ייראה כמפלה את היהודים לטובה ניתן אפוא גם לנוצרים ייצוג

במועצה מעבר לחלקם היחסי באוכלוסייה .

58

רצונו של סמואל להופיע כאובייקטיווי ונטול פניות מחד גיסא וכוונתו למנוע התחזקות
הסולידריות הערבית מאידך גיסא עלו בקנה אחד עם גישתו הליברלית שצידדה בהענקת ייצוג

מתאים לכל עדה דתית .החברים העתידים להיבחר ל ' מועצה המחוקקת ' הוצגו על -ידי שלטונות
המנדט כנציגי עדות דתיות  :מוסלמים  ,נוצרים ויהודים  ,במגמה להקהות את הבעיה
הלאומית -
הפוליטית של
ארץ  -ישראל .בהסבירו את ההרכב המוצע ל ' מועצה המחוקקת ' לקראת הדיון
בתכנית בבית הלורדים קבע סמואל שהרכב דה  -אחד  -עשר פקידים כנגד שנים  -עשר נבחרים

יעניק לממשל יתרון

-

וכוח אף כנגד התלכדות של שתי עדות כגון מוסלמים ונוצרים או מוסלמים

ויהודים  .הסבר זה התעלם באופן מוחלט מהמציאות הפוליטית והלאומית בארץ  -ישראל.
59

הבחירות ל ' מועצה המחוקקת ' בפברואר  -מרס

1923

הוחרמו על  -ידי האוכלוסייה הערבית  ,אם

כי על -ידי המוסלמים במידה רבה יותר מאשר הנוצרים  ,וכך נסתם הגולל על ניסיון זה להקמת

.

מוסד ייצוגי על בסיס עדתי  -דתי כמה חודשים מאוחר יותר העלו שלטונות המנדט
תכנית
להקמת מועצה
ממונה בעלת סמכויות ייעוץ בלבד בדומה למועצה המייעצת הראשונה  .גם

בתכנית זו נשמר היחס של שמונה מוסלמים  ,שני נוצרים ושני יהודים  ,כפי שנקבע בבחירות
למועצה המחוקקת  .אך גם ניסיון זה נכשל בגלל התפטרות החברים הערבים  ,נוצרים
ומוסלמים
כאחד  ,עקב לחצים
של הקונגרס הערבי הפלסטיני  .כישלונות אלה היו נקודת המפנה בעמדת

השלטון המנדטורי  ,והניסיונות הבאים להקמת מוסדות מייצגים לא הושתתו עוד על
חלוקה
עדתית  -דתית אלא
הכירו בחלוקה הלאומית של האוכלוסייה ליהודים וערבים כשהנוצרים
מהווים מיעוט בקרבם  .באוקטובר  1923הציעה ממשלת המנדט הקמת גוף ייצוגי
ערבי  ,הסוכנות
הערבית  ,במקביל
לסוכנות היהודית  ,וגם בה ביקשו להבטיח ייצוג הולם לנוצרים  .גם תכנית זו

נדחתה על -ידי עשרים  -ושישה הנכבדים הערבים  ,כולל ארבעת הנוצרים  ,אשר בפניהם הוצגה .

60

בשנת  1929ניסה הנציב העליון סר ג ' ון צ ' נסלור להחיות את תכנית הקמתה של
' המועצה
המחוקקת ' ההרכב המוצע היה
ארבעה  -עשר פקידים ממונים וחמישה  -עשר חברים מקומיים
נבחרים  :עשרה מוסלמים  ,שני נוצרים ושלושה יהודים  61 .פרוץ מאורעות הדמים באוגוסט
1929
שם קץ לדיונים
בעניין זה  .בשנת  1934העלה הנציב העליון תכנית נוספת להקמת

.

' מועצה
מחוקקת '  ,אשר גם היא כקודמותיה
הבטיחה ייצוג נפרד למוסלמים  ,לנוצרים וליהודים  ,וזאת
בשלוש קטגוריות של חברי המועצה  :א  .שנים  -עשר נציגים נבחרים של האוכלוסייה
שיכללו
שמונה מוסלמים ,
שלושה יהודים ונוצרי אחד ; ב  .אחד  -עשר נציגים ממונים של האוכלוסייה
שיכללו שני מוסלמים  ,אחד מהם משבטי הבדווים  ,חמישה יהודים  ,שני נוצרים ונציג אחד
של
הגופים המסחריים ;
ג  .חמישה נציגי ממשלה וכן הנציב העליון  ,שיכהן כיושב ראש  .הצעה זו

.

היתה מורכבת יותר מקודמותיה ולא התעלמה מהחלוקה הלאומית לערבים ליהודים עם
1 70
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סמול

חימר

זאת

אל מזכיר

באפריל 733 - 21 , 1922
המושבות
מזכיר 19
המישבי
שנאסף עבור

. PRO/CO

לקראת דיון בבית הלורדים  ,יוני

, 1923

צפויות בדבר עמדה פרו  -ציונית של ממשלת המנדט בארץ  -ישראל 733 - 54 ,

לצורך תשובות על שאילתות

.PRO/CO

 , ) 3עמ ' . 180

60

צמחוני ( לעיל  ,הערה

61

צ ' נסלור אל מזכיר המושבות  17 , 12 ,ביוני  67105 , 1929שוע 733 - 167 ,

. PRO/CO

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

היא הבטיחה ייצוג נפרד לקבוצות מיעוט חברתיות ודתיות בחברה הערבית  .היא אף

ניסתה

.

להגדיל את חלקם של היהודים והנוצרים בקבוצת הנציגים שתמונה על  -ידי הממשלה גם לאחר
דיונים ממושכים לא הגיעה התכנית לכלל ביצוע  ,והיא ירדה בסופו של דבר מעל הפרק עקב
פרוץ

המרד הערבי בשנת . 1936

62

באמצע שנות השלושים כבר הגיעו השלטונות המנדטוריים להכרה בקיומן של שתי קהילות

לאומיות מסוגרות ונפרדות זו מזו בארץ  -ישראל  .הם נואשו מן האפשרות ליצור בארץ קהילה
פוליטית כוללת המושתתת על שיתוף פעולה ועל מוסדות נבחרים שהייצוג בהם נקבע לפי מפתח
שנוגע
עדתי -דתי  .הנוצרים הפגינו עמדה לאומית המזדהה עם המוסלמים לפחות בכל מה
להתנגדות למפעל הציוני בארץ  -ישראל  .שלטונות המנדט הכירו בנוצרים כחלק בלתי נפרד

מהמחנה הערבי  ,שהיה מוסלמי ברובו  ,בעל זיקה ברורה למוסדות מוסלמיים ומונהג על  -ידי בני
המשפחות המוסלמיות החשובות בירושלים  .ההתמודדות עם אתגר הסכסוך הלאומי היהודי

-

הערבי האפילה על כל נושא אחר  ,כולל מעמד העדות הדתיות  ,והחקיקה בנושא זה נפסקה
 עדתיתלמעשה  .עם זאת עד לסוף תקופת המנדט נמשך השימוש בקריטריונים של חלוקה דתית

בתחומים הנוגעים לכלל האוכלוסייה ואשר לא היו בעלי משמעות פוליטית ברורה וישירה  ,כגון
סקרים  ,סטטיסטיקות  ,הגירה

וחינוך .

סיכום ומסקנות
מעמד העדות הדתיות בתקופת המנדט הותווה בעת כהונתו של הנציב העליון הראשון  ,סר

.

הרברט סמואל  .בחקיקה המנדטורית בלטה מגמת שימור האוטונומיה העדתית מגמה זו נבעה
בראש וראשונה מנטייתו של הממשל הבריטי הקולוניאלי  ,בניגוד לזה הצרפתי  ,להימנע ככל
האפשר מלהתערב במערכות החברתיות  ,התרבותיות והדתיות המקומיות באזורים

שבשליטתו .

לנטייה כוללת זו נוספו שיקולים שנבעו מן התנאים המיוחדים בארץ  -ישראל  :ההכרה בהבדלים

בין מוסלמים  ,נוצרים ויהודים  ,מחויבויות בין  -לאומיות הקשורות במהות המנדט  ,כמו גם
שיקולים

פוליטיים .

בנסיבות אלה החליטו שלטונות המנדט לאמץ את שיטת המילתים

העות' מאנית בשינויים מסוימים  -ביטול מעמדה של דת האיסלאם כדת המדינה וניסיון להעניק

לשלוש הדתות שוויון במעמד ובסמכויות .
החקיקה המנדטורית בעניין מעמד העדות הדתיות נבעה בראש ובראשונה מצורכי הקהילות
הגדולות והחזקותיותר  ,המוסלמים והיהודים  ,ומיחסיהן עם הממשל המנדטורי  .פעולת החקיקה

הראשונה בתחום זה התייחסה למעמד דת האיסלאם ומוסדותיו בארץ  -ישראל  ,והיא נבעה
משיקולים פוליטיים  .המצב המביך שבו פקידי ממשל בריטים נוצרים בראשות נציב עליון יהודי
מנהלים את ענייני המוסדות הדתיים של המוסלמים  ,שהיו רוב האוכלוסייה  ,הביא להענקת
התואר ' המופתי העליון ' למופתי של ירושלים ולהקמת המועצה המוסלמית העליונה כגוף
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ונצוב העלסן הרברט

מואל בחגוגות נבי

 :וסא ( ראשית שנות
; עשרים )

ש

 .יש

מ

מועצת עוריית ירושלום אצל הנציב העליון ארתור ווקום (  . ) 1935יושבים בשורה
הראשונה (
חברי
משמאל )  :אברהם אלמליח  ,חיים סלומון  ,יעקב פראג '  ,ד " ר חוסיון חאלידי ( ראש
העיר )  ,ווקופ  ,דניאל אוסטר  ,סעיד אד  -דון חלילי  ,מיוג ' ור קמפבל ( מושל המחוז )  ,יצחק בן -

צבי ; עומדים ( משמאל )  :לא ידוע  ,לא ידוע  ,לא ידוע  ,אחסן האשם  ,אברהום דרוויש  ,לא ידוע ,
עו
" ד אנסטס חנניא  ,לא ידוע  ,נסוח בירון ( קצין המחוז )  ,חכמי שוויל  ,שמואל עדן  ,לא ידוע

ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות

מוסלמי דתי עליון ואוטונומי  ,במקביל לאוטונומיה של העדות

הלא  -מוסלמיות  .אף שמבחינה
פגיעה במעמד הדת

תאורטית היתה משמעות הקמתה של המועצה המוסלמית העליונה

המוסלמית כדת המדינה והשוואתה לדתות האחרות  ,הנחותות ממנה  ,התקבלה

הקמת המועצה

מוסדותיהם  ,נכסיהם

בברכה על  -ידי המוסלמים  ,משום שאפשרה להם חופש פעולה בניהול

החקיקה המנדטורית

והקדשיהם  ,ושחררה אותם מניהולם הישיר של פקידי הממשל המנדטורי .
הקנתה למופתי העומד
אפשרה למוסדות האיסלאם להרהיב את בסיסם הכלכלי והחברתי  ,והיא מעצמתו הכלכלית.
בראש המועצה המוסלמית העליונה עצמה פוליטית שנבעה לא במעט
תוצאה זו ספק אם נחזתה

מראש על ידי המחוקק המנדטורי .

מאנית מצד

מדיניות המנדט שגרסה שוויון בין שלוש הדתות ושימור שיטת המילתים העות'
תקנות האוטונומיה
אחד  ,ולחץ היישוב היהודי לארגון לאומי נפרד מצד אחר  ,הרהיבו את
העניקה סמכויות
העדתית  -הדתית וחיזקו אותן  .פקודת העדות הדתיות שפורסמה בשנת 1926
חקיקה זו נבעה
אוטונומיה דתית  ,חברתית  -כלכלית ותרבותית נרחבת לכל עדה דתית מוכרת .
הציונית לחוק שיאפשר הקמת
מצורכי היישוב היהודי בארץ  -ישראל ומתביעת ראשי התנועה
מסגרת אשר תשמש
מסגרת ארגונית כוללת ומחייבת ליישוב היהודי בארץ  -ישראל על כל פלגיו ,
תשתית לבניית המוסדות הלאומיים  .על בסיס פקודת העדות הדתיות נתקבלה

לעדה היהודית .תהליך גיבושה היה כרוך במאבק פנימי חריף בין דתיים
ישראל ' מתנגדת להכללתה במסגרת העדה היהודית המאורגנת  .הפשרה

חוקת הקהילות

לחילוניים בעוד ' אגודת

שנמצאה הכירה במעמד
הלאומיים כמו

הבכיר של מוסדות הדת והרבנות הראשית  ,ומנעה הפרדה בין הדת לבין המוסדות
לא התקבלו כל דרישות
גם הכרה בקהילות דתיות מחוץ לזרם האורתודוקסי הרשמי  .עם זאת
 ,שנקבע בראש
הדתיים לגבי הצב ? ון הדתי של המוסדות הלאומיים  .מעמדה של הרבנות הראשית
רבה על  -ידי עצם
ובראשונה כתוצאה מהוויכוח הפנימי בתוך הקהילה היהודית  ,חוזק במידה
תרבותיות חברתיות
מסגרת החקיקה המנדטורית  ,שהתייחסה לעדות דתיות בלבד ולא למסגרות

חילוניות  ,לא כל שכן לאומיות .

השלטונות המנדטוריים

מבין שלוש הדתות היו הנוצרים הקבוצה המפוצלת והחלשה ביותר .
האוטונומיה
ביקשו לחזק את מעמדן של הכנסיות הנוצריות ולהרחיב את

שלהן .

החקיקה

השכילו לבנות

המנדטורית הגדילה את מספר העדות הנוצריות המוכרות רשמית  .אך רובן לא
פנימיים ובגלל התנגדות
מוסדות קהילה אוטונומיים בשיתוף חילוניים ואנשי דת  ,בגלל סכסוכים
כמו היהודים  ,לא ניצלו העדות
ראשי הכנסיות לשיתוף החילוניים בניהול מוסדות הכנסייה  .שלא
הנפרדת  .הן לא
הנוצריות את האפשרות שפתחה בפניהן החקיקה המנדטורית לחזק את זהותן
הלכה

יצרו יישות פוליטית או קו פעולה פוליטי

משלהן  ,ותלותן ברוב המוסלמי

האפשרות לביסוס האוטונומיה הקהילתית שהעניקה החקיקה המנדטורית
הקבוצות החזקות  ,היהודים והמוסלמים  ,ותרמה לחיזוקן של היישויות הלאומיות
הידוק הזיקה בין מוסדות הדת ובין הגופים

הלאומיים הארגוניים .

שאיפתה של ממשלת המנדט ליצור שוויון בין העדות מצאה ביטוי מובהק

הדין המוסלמיים למוסלמים בלבד

;

נוצלה על  -ידי
המתהוות  ,תוך

בנושא בתי  -הדין

הדתיים  .סמכויות בתי  -הדין הדתיים הלא  -מוסלמיים הורחבו ובמקביל צומצמו
מעמדם המסורתי מהתקופה העות '

וגברה .

סמכויות בתי -

מאנית כסמכות חלופית
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דפנה צמחוני

.

לבתי  -הדין של המדינה בוטל עם זאת הם המשיכו לשמור על יתרונות מסוימים בסמכויותיהם

ובמעמדם בהשוואה לבתי  -הדין

היהודיים והנוצריים .

שיטת המילתים נוצלה באופן בולט לצרכים פוליטיים כאשר ניסתה ממשלת המנדט לקבוע

את החלוקה העדתית  -הדתית כבסיס לייצוג ולחברות במוסדות המייעצים והייצוגיים בארץ -
ישראל .הנציב העליון סמואל ביקש ליטול את העוקץ מן המאבק הלאומי בארץ  -ישראל על -

חלוקה רשמית של

ידי

האוכלוסייה בקריטריונים דתיים  -עדתיים למוסלמים  ,נוצרים ויהודים ולא

לשתי קבוצות לאומיות .חלוקה זו אפשרה פיצול הייצוג הערבי  ,הקטנת הייצוג של המוסלמים
והגדלת הייצוג של הנוצרים והיהודים

במקביל .

מאחר שהנוצרים לא השכילו ליצור ארגון

פוליטי עצמאי במקביל ליהודים ולמוסלמים  ,הדגישו תקנות הייצוג העדתי -הדתי את תלותם

הפוליטית במנהיגים המוסלמים של התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית .
יזמתה של ממשלת המנדט להשתמש במעמד העדות הדתיות כדי להחליש את עצמתו של
הסכסוך הלאומי היהודי  -הערבי בארץ  -ישראל נכשלה  .מאמצע שנות השלושים ואילך התמקד

השלטון המנדטורי בסכסוך היהודי  -הערבי  ,הכיר בהשתייכותם של הנוצרים למחנה
הערבי
הלאומי  ,והחקיקה
הדתית  -העדתית נפסקה למעשה  .מדיניות המנדט הבריטי לא הביאה בסופו

של דבר לחיזוק מוסד העדה הדתית כישות הקולקטיבית הדומיננטית בארץ  -ישראל  .תוצאותיה
המרכזיות היו חיזוק הזיקה שבין הדת היהודית למוסדות הלאומיים במדינת ישראל שבדרך  ,ובין

דת האסלאם למוסדות התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית .

מרוע עזבו התושבים הערבים את חיפה

?

עיון בסוגיה חצויה
תמיר גורן

פתח דבר
השינויים שחלו בחברה הפלסטינית בעקבות מלחמת

1948

נדונו

ענפה שהתמקדה בהיבטים המדיניים  ,הצבאיים והפוליטיים של
יבול מחקרי נרחב זה אנו עדים בעת האחרונה לפולמוס אשר
אותה מלחמה כשנויה

במחלוקת  .י

במרוצת השנים בספרות מחקרית
התופעה  .בד בבד עם פרסומו של
העמיד את ההיסטוריוגרפיה של

זוהי ראיה לכך שראי אירועיה

מלהיות שלם במחקר ההיסטורי  ,ומעת לעת אנו עדים לחידושים
בדפוס ובכנסים  .מרבית המחקרים העוסקים באירועי מלחמת

מקיפה ופרטנית .

של אותה מלחמה עדיין רחוק
מחקריים המוצגים בפרסומים

מציגים תמונה כלל ארצית

1948

בתמורות שהתרחשו בחברה

לעומת זאת  ,ספורים הם המחקרים הדנים

הפלסטינית תוך התמקדות במרחב מוגדר  ,עירוני או כפרי  .החסר

בולט במיוחד לגבי ערים
תהליכים ותמורות שפקדו

מעורבות כחיפה  ,יפו  ,ירושלים ואחרות שזכו למחקרים מעטים שעניינם
את הפלסטינאים בתקופה

הנדונה .

 ,וזאת תוך ניסיון להבהיר

במאמר זה נתמקד בנסיבות עזיבת התושבים הערבים את חיפה
שאלות יעמדו
תהליכים שעדיין לא מוצו עד תום במסגרת המחקר הקיים  .שלוש
ובאיזה אופן פעלה בעניין זה עד קרב
כיצד הצטייר תהליך העזיבה בדיוניה של המנהיגות הערבית
  22באפריל  ? 1948ג  .במה באהההכרעה ? ב  .כיצד ניתן להסביר את המנוסה ההמונית שהחלה ב
של ערביי חיפה ? פרק הזמן שבו
לביטוי מעורבותם של הבריטים והיהודים בתהליכי העזיבה
וסופו ב  15 -במאי  , 1948מועד
נעסוק תחילתו בקבלת החלטת החלוקה ב  29 -בנובמבר , 1947

במרכז הדיון  :א .

פלישת צבאות ערב

לישראל .

חומר ארכיוני רב ערך שנחשף לאחרונה לעיון הציבור מאפשר

ההתרחשויות בחיפה  .נציין בעיקר את

לנו להאיר פינות עלומות של

ה ' ארכיון ' בזעיר אנפין של המפקדה

הצבאית הערבית

יעקב סלומון  ,שנמצא בארכיון

בחיפה  ,שנמצא בארכיון ה ' הגנה '  ,ותיעוד בתול בארכיון הפרטי של
באוניברסיטת חיפה  .מבין המקורות
המדינה  .חומר חשוב נוסף התגלה בארכיון על  -שם אבא חושי
מתוך עבודת גמר שנכתבה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון

*
1

מאמר זה הוא נוסח מורחב ומעודכן של פרק
באוניברסיטת חיפה בהנחייתו של ד " ר אילן פפה  .אני מודה לו ולד " ר יוסי בן  -ארצי של

ראה למשל

:

הערותיהם המועילות .

 Past ' , 7948 andA er - lsrael andט8 . MotTis , ' The New Historiography : Israel and 1

Oxford 1990 ,
pp . - 34

Palestinians,

~

;

י ' בן  -ארצי  ' ,על ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות '

מלחמת  , ' 1948תיאוריה

קתדרה  ( 65 ,תשרי תשנ " ג )  ,עמ '  ; 167 - 159א ' פפה  ' ,ההיסטוריה החדשה של
בהיסטוריוגרפיה של מלחמת תש " ח
וביקורת  , ) 1993 ( 3 ,עמ '  ; 114 - 77מ ' בראון  ' ,מבט שני לאחור  -רוויזיה

וראשית המדינה '  ,יהדות זמננו ,

 , ) 1990 ( 6עמ '

 15 - 87ן .

 75ך

תמיר גורן

השונים  ,ראוי לציון השימוש בפרוטוקולים של הוועדה הלאומית הערבית  ,שעל  -פיהם ניתן לעקוב
אחר פעולת ההנהגה האזרחית מחד גיסא  ,ולבחון את התמורות שחלו במצבו של התושב הערבי
מאידך גיסא  ,וכל זאת לאורך תקופה של חמישה חודשים  ,מדצמבר

ועד אפריל

1947

. 1948

נכון הוא כי ההיסטוריה נבנית לא פעם על  -פי מספר גרסאות המקשות על המתעניין לבנות
לעצמו את הסיפור האמיצי  .להתרחשויות בחיפה בשנת

באירועים  ,וזאת בגישה היסטורית חצויה  ,שנויה

1948

התייחסו בעיקר אלה שהיו מעורבים

2

לפיכך עיקר דיוננו עוסק בראי אותה

במחלוקת .

מחלוקת על אשר התרחש בחיפה  ,וזאת כאמור בעיקר על סמך חומר ארכיוני שטרם עובד  .לפיכך
עלינו להעריך את אמיתות העובדות לא במנותק ממה שנכתב בעבר  ,אלא מתוך ראייה כוללת ,

נוספת .

המותירה ביד הקורא מן הסתם גרסה

הוועדה הלאומית הערבית והפליטים הערבים
לקראת אמצע שנות הארבעים הוערכה האוכלוסייה הערבית בחיפה כגדולה ביותר בהשוואה

לערים מעורבות אחרות  .על  -פי אומדן משנת
ו 29 , 910 -

1946

היא מנתה

נוצרים  .מניין התושבים היהודים הגיע לכדי

74 , 230

70 , 910

נפש .

3

נפש -

41 , 000

מוסלמים

הנוצרים התגוררו בחלקה

המערבי של העיר  ,בעוד המוסלמים נמצאו בחלקה המזרחי  -תפרוסת עדתית אשר אופיינה
בהפרדה

( סגרגציה )

ברורה  .הקמת תשתית כלכלית רחבה שתכנן השלטון הבריטי לשם פיתוחה

של חיפה האיצה את השתלבותה של הקהילה הערבית בכלכלה העירונית  .אכן  ,במהלך שני
עשורים ומחצה בלטה חיפה בהתפתחותה הכלכלית  .כבר בשנת

1928

תפסה העיר את הבכורה

כמרכז התעשייתי הגדול של ארץ  -ישראל  .היא שימשה מרכז למפעלים ממשלתיים ובין  -לאומיים

ערבים .

שבהם הועסקו אלפי פועלים
ובחברות

הנפט .

מרביתם עבדו במחנות הצבא  ,ברכבת  ,בנמל  ,בעירייה

אחרים מצאו את פרנסתם בתעשייה ובמלאכה הערבית  ,במסחר  ,בפקידות ,

בשירותים ואף בתעשייה

הלא  -ערבית .

4

כללו של דבר  ,בשלהי המנדט הבריטי נמצאה הקהילה

הערבית בחיפה במצב של שגשוג מתמיד  ,ברמה הארצית בכלל ובקנה מידה אזורי

במוצאי שבת

29

בנובמבר

לחלוקת ארץ  -ישראל לשתי

1947

בפרט .

אישרה העצרת הכללית של האומות המאוחדות את ההצעה

מדינות .

חיפה נכללה לפי הצעה זו במדינה

העברית .

פעולתו

הראשונה  ,המתוכננת והמוצהרת של הוועד הערבי העליון נגד היישוב היהודי היתה ארגון שביתה
כללית פלסטינית שנמשכה שלושה ימים  ,החל

בדצמבר  , 1947בכל רחבי הארץ  .למחרת ,

ב1 -

ב2 -

בדצמבר  ,התכנסו נכבדיה הערבים של העיר באולם ' בנק האומה הערבית ' בחיפה כדי לכונן מהדש

את פעילות הוועדה הלאומית .
שפרסם הוועד הערבי העליון  6 .יומיים
5

למשל

במהלך הישיבה הושמע לנוכחים נוסח חוק הוועדות הלאומיות

לאחר מכן  ,כאשר התכנסה הוועדה לישיבתה השנייה  ,נבחר

מ ' כרמל  ,מערכות צפון  ,תל אביב 949נ

2

ראה

3

נתוני ממשלת המנדט ,

4

נתונים מדויקים על מספר העובדים הערבים בשנת

:

, 1946

;

י ' סלומון  ,בדרכי שלי  ,ירושלים . 1980

אמ " י . 94 /3359 / 103 - 32 ,
, 1943

על  -פי חלוקה למקומות עבודה  ,ראה  :א ' בארי  ,הפועל

הערבי במדינה היהודית  ,ירושלים  , 1948עמ '  ; 14על תעסוקת הערכים בחיפה ראה
להתאוששות  -קורות האוכלוסיה הערבית בחיפה  , ' 1950 - 1947 ,עבודת גמר  ,אוניברסיטת חיפה ,

()

:

1 7

ת ' גורן  ' ,מחורבן
 , 1993עמ

. 2061 198
. 100 / 12

5

פרוטוקול הישיבה שהתקיימה בבניין ' כנק האומה הערבית ' ,

6

חוקת הוועדות הלאומיות שפרסם הוועד הערבי העליון כללה ארבעה  -עשר סעיפים  ,שבהם הוגדרו פעולות
הווונדרת ותפקידיהן

אל  -וחרה

27

בנובמבר 947נ

2

בדצמבר

, 1947

את " ה ,

בהתפתחותה ,

רשיד אל  -חאג ' אברהים לתפקיד יושב ראש הוועדה  .באחת מהחלטותיו הראשונות אסר על חברי חיפה
 7הוועדה הלאומית הנמל החדש
הוועדה לעזוב את העיר  ,במיוחד בזמן מתיחות  ,ולו גם במחיר סיכון נפשם .

היתה הגוף אשר בידו הופקד ניהול ענייני האוכלוסייה הערבית

בחיפה .

כאמור היא לא היתה

8

יצירה חדשה  ,שכן יסודותיה הונחו עוד עם פרוץ המרד הערבי (  , ) 1936ובסיומו פסקה

פעילותה .

הוועדה הלאומית מנתה כארבעה  -עשר חברים  ,נוצרים ומוסלמים  ,שהשתייכו לשכבת הנכבדים
העירונית  ,וייצגו לרוב את כלל רובדי החברה

הערבית .

עזיבת המוני ערבים את האזורים היהודיים החלה מיד לאחר החלטת
1948

החלוקה .

9

עד פברואר

עזבו את העיר בעיקר ערבים שמוצאם מהמדינות הסמוכות  -וביניהם רבים מהפועלים

התורנים שחזרו לרוב לארצותיהם  .גם הכפריים מאזור הפריפריה של חיפה החלו נוטים לעזוב את

העיר בשלב זה  .מבין התושבים המקומיים בלטה קבוצה גדולה של נוצרים אמידים שעזבו את
העיר  ,בחלקם למדינות הסמוכות ובחלקם לפנים הארץ  .בסך הכול כללה קבוצת העוזבים בפרק
זמן זה כעשרים אלף

lo

שלב נוסף בתהליך העזיבה התרחש במהלך החודשים

פברואר  -מארס .
העשירים

7

פרוטוקול הישיבה השלישית של הוועדה הלאומית  6 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

. 100 / 12

נטייתם של

לעזוב את חיפה בגל ראשון בשעת משבר באה לביטוי עוד בזמן המרד הערבי  ,כאשר רבים מעשירי העיר נמלטו
אביב
אל מעבר לגבולותיה  ,ראה  " :פורת  ,ממהומות למרידה  :התנועה הלאומית הפלשתינית  , 1939 - 1929תל
978נ  ,עמ '

. 317

. 353

8

על הרקע להקמת הוועדה הלאומית בחיפה בתחילת המרד הערבי  ,ראה

9

סקירת טנא  ' ,ההגירה הערבית מדצמבר

10

1947

:

פורת ( שם )  ,עמ ' , 196

עד סוף פברואר  , ' 1948את " ה ,

1 77

. 105 /89

,

9

ג ' ריבלין וא ' אורן ( עורכים )  ,דוד בן גוריון  :יומן המלחמה  ,תל אביב  , 1983עמ '  ; 114ידיעות טנא  ,תקציר יומי
בדצמבר  , 1947את " ה  ,כרך  ' ; 1947ידיעות מתוך שיחת ג ' וש עם אחיו של עארף '  13 ,בדצמבר , 1947

אצ " מ ,

525 / 9028
[ להלן

:

;

במחנה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות ' ,

אא " ח ]

 , 1948את " ה ,

;

הארץ  17 ,כדצמבר

. 105 / 142

; 1947

14

דבר ,

18

בדצמבר 947נ  ,ארכיון על  -שם אבא חושי  ,תיק מספר
בינואר

; 1948

83

במחנה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות '  1 ,בפברואר

( ) 1933

תמיר גורן
בתקופה זו הצטרפו רבים מהתושבים המוסלמים לאוכלוסיית המהגרים ; ננקטה לראשונה יזמה

נוצרית ומוסלמית על מנת להוציא בצורה מאורגנת את הילדים והנשים מן העיר ; והחלה יציאה
דרך הים  ,שכן עד אז עזבו הפליטים בעיקר בדרך היבשה  .עם תחילת אפריל הבשילו תהליכים

שהחלו בחודש מארס  ,והחל עוד שלב בנטישה  .תדירות העזיבה עלתה  ,ולקראת אמצע אפריל
דיווח רשיד שנותרו בעיר כשלושים וחמישה אלף עד ארבעים אלף ערבים  .ין הערכה זו היתה ככל
הנראה נכונה  ,שכן גם מקורות יהודיים דיווחו כי בעיר נשארו בין שלושים אלף לשלושים וחמישה
אלף

ערבים .

2ן

דומה שאחד מתפקידיה המורכבים של הוועדה היה בהתמודדות עם תופעת העזיבה  .שאלת

המשך קיומה של הקהילה הערבית בחיפה עמדה לנגד עיני הוועדה ככל שתכפו גלי העוזבים  .דיון
מקיף בעניין זה ערכה הוועדה

ב9 -

בדצמבר

. 1947

חברי הוועדה החליטו לפנות אל הוועד הערבי

הלאומיות .

העליון בדרישה למנוע מפלסטינאים לעזוב את הארץ ללא אישור הוועדות

3ן

ברוח

החלטה זו הוקמה ועדת משנה שנועדה להרגיע את ההמונים בעתות של מתיחות על מנת למנוע

את תופעת העזיבה  .יומיים לאחר מכן החליטה הוועדה להוציא הודעה שתאסור על התושבים
לעזוב את

חיפה .

4ן

עוד בטרם הסתיים חודש דצמבר דאג רשיד לעדכן את המופתי בעניין העזיבה מן העיר  .רשיד
יצא ללבנון

ב 11 -

בדצמבר כדי להתייעץ עם המופתי על שינויים בהרכב הוועדה הלאומית  ,אך גם

כדי לדווח לו על תופעת העזיבה  .מדיווחים על אותה שיחה מתברר כי רשיד הטיל במפורש ספק

ביכולת הישרדותה של הקהילה הערבית בתנאים הקיימים 5 .י למרות זאת  ,על  -פי נימת דבריו לפני
חברי הוועדה נראה כי רשיד היה אופטימי מעט יותר בשובו לחיפה  .הוא הדגיש בנאומו שיש
לפעול בהתאם להוראות הוועד הערבי העליון  ,להתאחד ולהגיע לידי פעולה

משותפת .

6ן

לקראת

סוף דצמבר החלה להסתמן הפוגה במעשי האיבה  .התברר שהציבור לא נגרר למאורעות  ,ובעיקר
בלט הדבר בקרב החברה הכפרית  ,שנטתה ליחסי שלום עם השכנים היהודים בחיפה  ,כמו גם

ביפו .

7ן

ההפוגה היתה יזמה מקומית ולא החלטה שהתקבלה מגבוה  .למרות בקשת השלטונות

.

לפרסם הודעה על הפסקת המאורעות החליט הוועד הערבי העליון להימנע מכך 8י המופתי תמך
בהמשך ליבוי האלימות  ,ובהוראות שהעביר דרך אמיל ע ' ורי  ,חבר בוועד הערבי העליון  ,ביקש
לארגן ולהרחיב את ' קבוצות

החוס יינים ' .

9ן

11

בוליטין מספר

12

ריבלין ואורן ( לעיל  ,הערה

13

פרוטוקול הישיבה החמישית של הוועדה הלאומית  9 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

14

,1

' ידיעות מן הכלכלה הערבית ' ,

11

פרוטוקול הישיבה השישית של הוועדה הלאומית ,
נויהד ' אל  -חות  ,ראה

:

באפריל  , 1948את " ה ,

. 105 / 146

 , ) 10עמ ' . 378

הלאומית  14 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

. 100 /73

בדצמבר , 1947

11

שם .

. 100 / 12
כרוז מספר

4

מטעם הוועדה

מרבית הכרוזים התפרסמו בכתביהם של נימר אל ח ' טיב וביאן

נימר אל  -ח ' טיב  ' ,מן את ' ר אל נכבה ' ( תרגם ש ' סבאג )  ,בעיני האויב  :שלושה פרסומים

ערבים על מלחמת הקוממיות  ,תל אביב  , 1954עמ '

178

לא מקרה הוא שעיקר מעשי ה אלימות התרח שו

; 66 - 55

. 838 - 834

15

סיאסיה פי פלסטין
דיווח

16

פרוטוקול הישיבה השמינית של הוועדה הלאומית ,

 , 1948 - 1917 :עכו , 1984

עמ '

ביאן נויהד ' אל  -חרת  ,אל קיאדאת ואל  -מאססאת אל -

' חירם '  ' ,הועדה הלאומית בחיפה '  15 ,בדצמבר  , 1947את " ה ,

17

במחנה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות ' ,

18

שם .

19

במחנה

הערבי ' סיכומי ידיעות '

21

28

בדצמבר
בדצמבר

, 1947

( 947

14

בדצמבר

את " ה ,
שם

. 105 / 22

, 1947

. 105 / 142

את " ה ,
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מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

במקומות שבהם לא היה בידי הנכבדים לאכוף את סמכותם ובשכונות בעלות אוכלוסייה צפופה
אלה
כדוגמת חיפה  .בניגוד לקו שנקט המופתי תמכה הוועדה במניעת פעולות עצמאיות  ,ובמיוחד
 20מדיניות הוועדה הוגדרה
שננקטו על  -ידי מסיתים שרצו להטביע את חותמם על אופי הפעילות .

כמדיניות פסיווית  ,הגנתית בעיקרה .

ן2

לא בכדי  ,ולמרות העובדה שהוועד הערבי העליון אסר על

הוועדות הלאומיות להוציא הודעות עצמאיות לאוכלוסייה  ,פרסמה הוועדה כרוז אשר מחד גיסא
ומאידך
היתה בו אזהרה לאוכלוסייה מפני השפעת פעולותיהם של ' בעלי האינטרסים הפרטיים ' ,
גיסא  -הדגשה של חשיבות הציות לוועדה

הלאומית .

22

חוסר התיאום והפיצול בין הוועדה

לוועד הערבי העליון והמופתי פגם בעבודתה של הוועדה  ,ועתיד היה להשפיע תוך זמן קצר על
גיבוש עמדתה כלפי העוזבים את העיר  .ברם לא היה בכך כדי להפסיק את הקשר בין הגופים ,

המופתי .

והוועדה המשיכה להפגין תמיכה במדיניותו של

23

מכל מקום הוועד הערבי העליון דרש

מהוועדה הלאומית בחיפה למנוע את העזיבה ' ולהרים את

המורל ' .

24

למרות ניסיונותיה של הוועדה לשמור על הפסקת אש  ,לא עלה בידה לרסן את המתנגדים

ממחנהו של המופתי  .המצב חייב התייעצות דחופה עם חאג ' אמין אל  -חוסייני  ,ששהה באותה עת
בקהיר  .נימר אל  -ח ' טיב  ,איש דת וחבר הוועדה  ,יצא למצרים ופרש לפני המופתי דו " ח על הנעשה
בעיר  ,אך לא זכה ממנו לשום תמיכה  .וכך דיווח ח ' טיב לחברי הוועדה בשובו ממצרים  ' :פגישותי
25

אלה עמו חזרו ונשנו פעמים  ,כפי שחזרו ונשנו הבטחותיו פעמים

רבות ' .

למרות התייחסותו זו של המופתי נראה כי ההידרדרות שחלה במצבה של הקהילה הערבית

בחיפה היתה נהירה לו היטב  ,שכן רשיד קיבל הזמנה מאל  -חוסייני לשלוח אליו נציגים כדי ליישב
את חוסר התיאום ביניהם  .משלחת בהשתתפות הארכיבישוף ג ' ורג ' חכים  ,ראש העדה היוונית
קתולית בחיפה והצפון  ,ושניים מחברי הוועדה  ,שיח ' עבד אל  -רחמן מוראך ויוסף צהיון  ,נבחרה

לייצג את הוועדה  .מטרות המשלחת  ,כפי שנוסחו על  -ידי רשיד  ,שיקפו יותר מכול את מצב חוסר
האונים שאליו נקלעה הוועדה
[ המשלחת ]

:

תמסור על הלך הרוח השורר בעיר והייאוש כתוצאה מהאיטיות בטיפול

בעניינים הדחופים של העיר  ,ולברר אמיתות טענותיהם של אנשים מסוימים הטוענים כי
הם מקבלים הוראותיהם וסמכויותיהם מהוועד העליון וכי אלה מבצעים דברים

בסכנה . . .

המנוגדים לקו הוועדה ומטרותיה ומעמידים את העיר

כבוד היו " ר מכתב ובו תכנית פעולה שהוועדה צריכה ללכת

המשלחת תבקש מאת

בה .

26

לקראת צאת המשלחת לקהיר דרש רשיד מחבריה להסביר למופתי כי בכוונת מנהיגי העיר לעזבה
אם לא תתקבלנה הוראות מפורטות להפסיק את הטרור בעיר  ,שכן החשש שמא חיפה תתרוקן

20

פרוטוקול הישיבה השלוש  -עשרה של הוועדה הלאומית ,

21

פרוטוקול הישיבה האחת  -עשרה של הוועדה הלאומית ,

22
23

ראה כרוז מס ' , 27

6

בדצמבר

, 1947

את " ה ,

24
21

בדצמבר
בדצמבר

, 1947

את " ה ,

שם .

, 1947
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לשלוח

עמדה זו באה לביטוי פעמים רבות בישיבותיה של הוועדה  .ב  30 -בדצמבר  1947החליטה הוועדה  -עשרה
מכתבים אל כל הוועדות הלאומיות ולבקשן לפעול כהתאם להוראות המופתי פרוטוקול הישיבה החמש

.

של הוועדה הלאומית ,

30

בדצמבר

, 1947

את " ה ,

. 100 / 12

. 105 / 61

24

ידיעות טנא ,

25

פרוטוקול ישיבת הוועדה הלאומית שהתקיימה ב -

26

. 100 / 12

4 -2

בינואר

, 1948

את " ה ,

פרוטוקול ישיבת הוועדה הלאומית שהתקיימה

1

ב 17 -

בינואר

, 1948

בינואר , 1948

את " ה ,

שם .

. 100 / 12

קנ17

תמיר גורן
מתושביה הערבים החל להעיק על חברי
ב 27 -

בישיבת הוועדה שכונסה

הוועדה .

תוצאות הפגישה עם אל  -חוסייני נמסרו

27

בינואר  .המשלחת הציגה מכתב שמסר לה המופתי  .גישתו בעניין

עזיבת העיר היתה חד  -משמעית  ' :לעמוד נגד הגירת המשפחות מחיפה  ,להימנע מבהלה ומפניקה
ולצאת בקריאה לאלה שהיגרו ולבקשם לחזור אל

בתיהם ' .

28

השינוי כביכול בגישתו של המופתי  ,שבא לביטוי בהסכמתו להפסקת הפעולות האלימות
ולכינון הפוגה  ,הוסבר בצורך לשמור על דרכי האספקה לעיר ולהסדיר עניינים שונים בתנאים של
שקט ולא בצל פעילות אלימה  ,ובעיקר הודגש הצורך למנוע מהערבים להסתכסך עם האנגלים
ששהו

בעיר .

29

גם אם היה בהודעתו של המופתי כדי לעודד את חברי הוועדה  ,הרי סוגיית ההגירה

לא ירדה מסדר

היום .

עוד באותה ישיבה העלה צהיון את השגותיו בעניין הגירת המשפחות

הפלסטיניות  ,ובדבריו ניכרה דאגה רבה לגורל

הפליטים .

30

פעילות הכוחות הערבים ' הזרים ' ( המתנדבים שהגיעו לחיפה מחוץ לעיר ) וכן פעולות תגובה

של ה ' הגנה ' האיצו את העזיבה  .חוגים נוצריים הפגינו אכזבה מאי  -יכולתה של הוועדה לאכוף את
הפסקת פעולות האיבה  ,ורבים מהעשירים עזבו את העיר

;

עמם נמנה גם הסוחר אמין צהיון  ,בן

לאחת מן המשפחות הנכבדות ביותר בחיפה  ,שדאג להעביר את משפחתו ואת רכושו בשתי
מכוניות גדולות

ללבנון .

ן3

במהלך חודש פברואר  ,לאחר פעולת תגובה של ה ' הגנה ' בוואדי צליב ,

הטעים אל  -חניטי  ,מפקד הכוחות הערביים בחיפה  ,כי אין בכוונתו להנהיג שמירה סביב בתים

שבעליהם עזבו אותם  .מפקדים מקומיים אף איימו על התושבים שביקשו לעזוב בפיצוץ בתיהם ,

הצבאית .

אם יחליטו לפנותם בניגוד להוראות המפקדה

32

באותה עת עדכנה המפקדה הערבית את

הוועדה ברשימת הבתים שתפסה ה ' הגנה ' באזוריה השונים של

העיר .

33

התברר כי רק בשכונת זיתון  ,בשכונת עבאס  ,בעיר העתיקה  ,בחליסה ובמושבה הגרמנית לא
החזיקה ה ' הגנה ' בבתים

ערביים .

מעיון ברשימה עולה שמרבית הבתים שעליהם השתלטה

ה ' הגנה ' היו שייכים לתושבים מוסלמים  .לעומת זאת ספורים הבתים שתפסה ה ' הגנה ' בשכונות
שבהן התגוררה אוכלוסייה

נוצרית .

34

עם זאת מצב האוכלוסייה הנוצרית לא שפר  ,כי אם החמיר ,

והדבר הניע את הארכיבישוף חכים לצאת לסוריה על מנת להעלות את תכניתו לפינוי הילדים

מחיפה .

35

כעת נדרשה הוועדה לתת את דעתה לשינוי מדיניותה בעניין העזיבה  ,ונראה שחכים יצר

בחיפה תקדים לעזיבה מאורגנת ומאושרת על דעת הוועדה  .פעולתו ביטאה מן הסתם תגובה

27

דיווח לטנא  ' ,דו " ח על הנעשה בחיפה '  20 ,בינואר  , 1940את " ה . 105 /72 ,
באו לידי ביטוי בניסיונותיו להידברות עם מנהיגים יהודים ( ראה להלן ) .

חששותיו של רשיד לנוכח גלי העוזבים
אזכור לפרשה זו ראה בספרו של א '

תומא  ,התנועה הלאומית הפלשתינית והעולם הערבי  ,תל אביב  , 1990עמ '
28

ל) ע
~~

פרוטוקול הישיבה העשרים וחמש של הוועדה הלאומית ,

( טוביה

ארזי ) ,

אל ' עדינה ' ( אליהו

~ ( l 1 WW

' על המצב בחיפה בעקבות ביקור המשלחת במצרים ' ,

29

' הדד '

30

במארס  , 1948אצ " מ ,
לעיל  ,הערה . 28

31

' חירם ' אל טנא  ' ,דו " ח על הנעשה בחיפה ' ,

 29בפברואר

32

' חירם ' אל טנא  ' ,דו " ח על הנעשה בחיפה ' ,

בפברואר

33

34
35

27

. 15

בינואר  , 1948את " ה ,

. 100 / 12
31

. 825 /4010

11

 , 1948את " ה . 105 /345 ,
 , 1948את " ה . 105 / 23 ,

דיווח מאת המפקדה הערבית לרשיד אל  -חאג ' אברהים  24 ,בפברואר  , 1948את " ה . 105 / 249 ,
הערביים שתפסה ה ' הגנה ' הוכן על -ידי המפקדה הערבית בעקבות דרישתו של רשיד .
שם  .בדיווח נמסר בסך הכול על חמישים בתים שנתפסו .
לעיל  ,הערה . 9

סקר של הבתים

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

לחציצה שהתהוותה בין המוסלמים לנוצרים עם ראשית

המאורעות  .כפיפותה של הוועדה לרוב

מוסלמי הותירה לנציגות הנוצרית בה תחום השפעה מוגבל ושולי

.

זאת ועוד  ,גישתם של הנוצרים
לסכן אותם  ,ומשום כך

לאינטרסים כלכליים האפילה על כל שיקול אידאולוגי שהיה עשוי
אפוא בלתי נמנע  .הקהילה
התאפיינה עמדתם במאבק בבדלנות מובהקת  .הפיצול העדתי היה
כלפי המנהיגות הערבית
הנוצרית על עדותיה סמכה את ידיה על הנהגתו של הארכיבישוף חכים הל

והן כלפי גורמים בצד

היהודי .

ההמלצה לפינוי ילדים ונשים התקבלה עוד

בלבנון בספטמבר . 1947
בוועידת צופר שנערכה
המצב יחייב זאת  .ואכן מאז
אז

36

הומלץ למדינות הערביות לפתוח את שעריהן בפני נשים וטף אם

ויזות בקצב מואץ  ,למרות

דצמבר  1947החלו הקונסוליות הסורית והלבנונית בחיפה להנפיק
 37באיגרת ששלח המופתי ב 8 -
דרישתו של רשיד להפסיק את מתן הוויזות  ,כדי למנוע את העזיבה .
לארצותיהם  ,למעט פליטים
במארס לראשי מדינות ערב  ,התבקשו אלה לאסור כניסת פלסטינאים
הלאומיות  38 .תקוותיו של המופתי
שהונפקו להם ויזות באישור הוועד הערבי העליון או הוועדות
נאלץ כעת לספוג את תוצאותיה
בעניין זה נמוגו תוך תקופת זמן קצרה  .האיש שליבה את האלימות
מארס פשטה השמועה כי הוועד הערבי
מבלי שהיה ביכולתו למנוע את ההתפוררות  .עם תחילת
 39כמה ימים לאחר מכן ניתן
.
העליון התיר לנשים  ,לילדים ולזקנים לעזוב את ירושלים ללבנון
בהוראותיו קבע הוועד הערבי
אישור לשמועה  ,ונודע על הוראות דומות שנמסרו לוועדה בחיפה .
מונתה ועדה מיוחדת שנשלחה
העליון שעל כל הילדים והנשים להתפנות מחיפה  ,ולצורך העניין
 40בעקבות יזמתו של הארכיבישוף חכים פנה
לסוריה וללבנון כדי לדאוג לסידורים הדרושים .
העזיבה  .הוא ביקש למנוע את
המופתי אל רשיד במברק  ,ב  13 -במארס  ,ובו ניסה להתריע כנגד
פחות מסוכנים בתוך
שליחת הילדים והנשים לארצות הסמוכות  ,והציע להעבירם לאזורים
הוועד הערבי העליון  ,והוועדה
הארץ  41 .כאן התגלתה סתירה גלויה בין גישת המופתי לגישת
יש לזכור כי לא תמיד שררה
בחרה למלא בעניין זה אחר הוראות הוועד הערבי העליון  .בקשר לכך
כן  ,מיד לאחר שניתן
תמימות דעים בין המופתי לוועד הערבי העליון  ,שפעל מירושלים  .הנה כי
מחיפה  .למרות הגיבוי של
האישור מטעם הוועד הערבי העליון  ,החל פינוי הילדים והנשים
 ,שכן הנוצרים והמוסלמים
הוועדה לפעולה זו בלטה יותר מכול אי  -התערבותה בארגון היוצאים
קולות הוועדה בעניין פינוי מזורז
פעלו בעניין זה בנפרד  ,על דעת עצמם  .אמנם ברקע נשמעו
 42ככל הנראה קיוותה הוועדה כי הילדים
שאמור היה להסתיים עד סוף מארס  ,אולם לא כך קרה .
ש ' סבאג  ,תל אביב [ תש " ד ]  ,עמ '
36
37

מאחורי הפרגוד  ,ועדה פרלמנטרית עיראקית על המלחמה בישראל  ,תרגם

מן הראוי לציין כי נטייתן של הקונסוליות הסורית והלבנונית בחיפה להעניק
בחודש דצמבר  1947דרשו ממשלות סוריה ולבנון מהוועד הערבי העליון להשפיע על שיחזיקו מעמד  .הידיעה
ליישובים יהודיים לכל יבגדו לארצותיהן  ,ולשכנעם להישאר במקומותיהם ככל
הערביות הצבאיות ' 7 ,
הערבים המתגוררים סמוך

התפרסמה בדמשק בעיתון ' אל אייאם '
בינואר  , 1948אצ " מ ,
38

. 50

ויזות היתה יוצאת דופן  ,שכן עוד

ב 21 -

בדצמבר

. 525 / 3567

צ ' אל  -פלג  ,המופתי הגדול  ,תל אביב  , 1989עמ '

 ::ב : :: : :: ::בי:8
, Nae

,

. 105 / 142
לוחם

. 1947

ראה

:

' ידיעות על ההכנות

. 91

ך  raך

במ! 05

צך " "

גה הערבי  ' ,סיכומי ידיעות '  14 ,במארס  , 1948את " ה ,
הערביים על מנת להשאיר בה כוח
כן נודע על דבר קיומה של תכנית לפינוי ' חיפה הערבית ' מתושביה

בלבד .
. 72

41

אל  -פלג ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ '

42

' חירם ' אל טנא  17 ,במארס  , 1948את " ה ,

ילדים וזקנים בתוך עשרה

ימים .

העיר היתה צריכה

. 105 / 257

על  -פי הוראות הוועדה

ו
להתפנות

מנשים ,

תמיר גורן
יישלחו מהר ככל האפשר  ,ולפחות בשלבים הראשונים העמידה מאמצעיה הכספיים כדי להקל על

העוזבים  ,למשל על  -ידי הזמנת אנייה מחברה מצרית עבור קבוצות היוצאים  .חבר הוועדה צאלח
אד  -דין אל  -עבאסי קיווה כי עד סוף אפריל יפונו מחיפה כשלושת אלפי

ילדים .

43

התקוות לא עלו בקנה אחד עם המציאות  .לקראת סוף מארס שלחה הוועדה מברק בהול לוועד
הערבי העליון  ,ובו ביקשה להארן את הסעת הילדים  ,בייחוד ילדי הנופלים  ,לסוריה וללבנון ,
שהסכימו לקבל אלף ילדים

בלבד .

44

באותה עת החליטו סוריה ולבנון להגביל את מספר הנכנסים

אליהן  ,עד כדי סגירת הגבולות  ,למעט בפני ילדים ונשים  .הקונסוליה הלבנונית סירבה להעניק
ויזות לבני שמונה  -עשרה עד חמישים  .הקונסוליה הסורית אף החמירה יותר וסירבה להעניק ויזות

לבני שש -עשרה עד שישים .
הלאומיות המקומיות  .הקונסול
45

על הערבים נאסר כעת לעזוב את הארץ בלי רשיון מטעם הוועדות

המצרי בחיפה  ,שנותר ' חסר עבודה '  ,ביקש מממשלתו להוציאו

מהר מתחומיה של העיר  .למרות האיסור  ,רבים שיחרו לפתחה של הקונסוליה הלבנונית בניסיון
להשיג את הוויזה המיוחלת  .בכך גבר כורח המציאות על הסיכון שבדבר  ,שכן אלה שיצאו באופן
' בלתי לגלי ' הואשמו

בבריחה .

ואולם לא היה בכוחה של הוועדה למנוע את תופעת העזיבה ,

46

שממדיה הלכו וגדלו  .כאשר החליטה ממשלת לבנון לסגור את גבולותיה בפני הפליטים  -פרט

לילדים  ,לנשים ולזקנים  -הביעה הוועדה את תמיכתה המלאה בצעד

זה .

41

דומה כי לאחר שרבים עזבו את העיר נמדדה המנהיגות המקומית יותר מאשר בכל זמן אחר
בדוגמה שהציגו חבריה בפני תושבי העיר  .כאמור עוד

ב6 -

בדצמבר

חד  -משמעי איסור על כלל החברים לעזוב את העיר בכל מצב שהוא .
כי מאז ייסודה של הוועדה לא פסקה פעילותה עד ה  13 -באפריל .
49

48

1947

קבעה הוועדה באופן

יש בידינו לקבוע מפורשות

מעיון ברשימת הנוכחים בכלל

פגישותיה של הוועדה עולה כי מרבית חבריה נשארו בעיר  ,ורק אישים ספורים עזבוה עוד בשלבים
המוקדמים  .לא יהיה זה אפוא מדויק לזמר כי רבים ממנהיגי ערביי חיפה עזבו בין דצמבר
לפברואר , 1948

כפי שצוין במספר מחקרים .

50

1947

למרבה התמיהה גם בזיכרונותיו של נימר אל  -ח ' טיב

מוזכר כי חלק נכבד מחברי הוועדה ברחו עוד בתחילת מארס  .י5

המפנה המכריע שחל בהרכב המנהיגות הערבית התגלה עם עזיבתו של רשיד אל  -חאג '

אברהים .

ההידרדרות הכללית במצב הביטחון בתחילת אפריל הניעה את רשיד להיפגש עם

המופתי לשיחה נוספת  .הוא יצא לקהיר  -לאחר שלקח חלק בפגישת הוועדה שהתקיימה ב -

43

' חירם ' אל טנא  ' ,בענין העברת ילדים לבירות '  14 ,במארס  , 1948את " ה ,

44

פרוטוקול הישיבה השלושים ושלוש של הוועדה הלאומית ,

45

46

מיומנו של מזכיר ' ברית פועלי ארץ  -ישראל ' בחיפה  ,אפריל

47

48

49

. 105 / 257

במארס  , 1948את " ה ,

 , 1948את " ה . 105 / 62 ,

ידיעות טנא  ,תקציר יומי ,

5

באפריל

23

סקירתו של א ' כהן בעניין הפירי הערבי ,
לעיל  ,הערה . 7

, 1948

, 1948

. 100 / 12

,

אה " ע  219 / 146 ,י. 1

ארכיון השומר הצעיר ,

. .

(  ) 8נ10 95 1

[ להלן

:

אש

" צ] .

קביעה זו מתבססת על שלושים ותשעה פרוטוקולים של הוועדה הלאומית בחיפה  .הפרוטוקול האחרון נושא את
התאריך

באפריל  , 1948ולא נמצאו פרוטוקולים נוספים  .יש להניח שבתאריך זה התקיימה הישיבה האחרונה

13

של הוועדה .
1 132

50

ראה למשל

:

צ ' קיימן  ' ,אחרי האסון

:

הערבים במדינת ישראל  , ' 1950 - 1948מחברות למחקר ולביקורת ,

10

(  , ) 1984עמ ' . 43
51

1

אל -ח ' טיב ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  ; 18וראה עוד  :צ ' אשל  ,מערכות ההגנה בחיפה  ,תל אביב  , 1978עמ
'
במחקר זה נטען כי לקראת סוף מארס יצאו את העיר אחד  -עשר מתוך חמישה  -עשר
חברי הוועדה  .ואולם בדיקת
הנוכחים בפגישה שהתקיימה ב  1 -באפריל מורה
כי כמעט מחצית מחבריה הקבועים נכחו בפגישה זו .

. 342

מנהוגים ערבים בחומו
מקבלים את מני רשיד
אל  -חאג ' אברהים
( מסומן בחץ )  ,לאחר
-

-

-

-

,

שובו מביקור במצרים
)

ץ

( 1946

באפריל  -מתוך כוונה להשיג שוב ייפוי כוח לשאת ולתת בדבר הפסקת אש בעיר  .בפגישה זו
חתם רשיד מן הסתם את תקופת פעילותו ומנהיגותו רבת השנים בחיפה  ,שכן הוא לא שב
משליחותו  .נראה כי המופתי התנגד להפסקת הפעולות הצבאיות  ,ועל רקע זה התפתח סכסוך בין

רשיד לבינו  .לאחר זמן קצר נועדו השניים בדמשק  ,ובפגישה זו הודיע רשיד כי אין בכוונתו לחזור
לעיר כל ערד המופתי דבק

בעמדתו .

52

מקורות מודיעין של ה ' הגנה ' העריכו כי נסיעתו של רשיד

נבעה גם מהסכסוך שנפל בינו ובין מפקד הכוחות הערביים בחיפה  ,אמין עז אד  -דין  ,וכי

מלכתחילה החליט רשיד להיעדר כחודש ימים עד להתבהרות המצב בעיר .

53

הערכה זו נראית

נכונה על רקע המתיחות וחוסר התיאום ששררו בין הוועדה למפקדה הצבאית מאז התמנה עז אד -

דין לתפקידו  .אין תמה כי בשל המועקה הכללית ועזיבתם של כמה אישים בולטים מקרב הוועדה
החליטה זו לקראת אמצע אפריל להחמיר את כלליה בכל הקשור לתפקודם של תבריה 54 .
אין בידינו להעריך עד כמה הושפעה האוכלוסייה הערבית מהידיעה על עזיבתם של מנהיגיה .

לא מן הנמנע כי הוועדה ניסתה ככל יכולתה לטשטש את עקבות חבריה שעזבו  .זעמה של הקהילה
הערבית כוון בעיקר נגד המנהיגות המוניציפלית  ,לאחר שנודע ברבים כי כמה מחברי ועדת
העירייה בחרו לעזוב את
52
53

54
55

העיר .

55

הוועדה מצדה פנתה אל חברי ועדת העירייה הנעדרים לשוב

' חירם ' אל טנא  ' ,בענין הסכסוך הפוליטי בין רשיד למופתי ' ,

23

באפריל  , 1948את " ה ,

. 105 / 104

' חירם ' אל טנא  ' ,בענין נסיעתו של רשיד אל חאג ' אכרהים '  17 ,באפריל  , 1948את " ה . 105 /257 ,
פרוטוקול הישיבה השלושים ושבע של הוועדה הלאומית  13 ,באפריל  , 1948את " ה . 100 / 12 ,
ש ' לוי  ' ,מזכרונותי '  ,י ' נדבה ( עורך )  ,חיפה אוליפנט והחזון הציוני  ,חיפה [ תש " ד ]  ,עמ '
עיתונות  ,אפריל  , 1948אע " ח ,

. 8 / 257

; 153

אוסף קטעי

נ111 :

תמיר גורן
ולמלא את

תפקידיהם .

56

כמה ימים לאחר מכן קיבלה הוועדה מכתב מהוועד הערבי העליון  ,ובו

נדרשה לפעול להחזרת חברי ועדת

העירייה .

57

יתרה מזאת  ,סמוך למועד קרב ההכרעה עזבו את

העיר כמה ממנהיגיה הבולטים  .אמין עז אד  -דין השתדל לצאת את העיר בחשאי בצהרי ה -

21

באפריל  ,אולם דבר בריחתו נודע תוך זמן קצר  ,וצעדו זה השפיע מיד על מנהיגיה של העיר

ותושביה .

58

ביום המחרת עזב גם יונס נפעה  ,סגנו של עז אד  -דין  ,ולמעשה תוך שעות ספורות

התפרקה ההנהגה הצבאית שהתיימרה עוד זמן קצר לפני כן

' לכבוש ' את

העיר .

לחברי ועדת העירייה שעזבו עוד הספיקה הוועדה לשלוח מכתבים על מנת שיחזרו לעבודתם ,
אך לנוכח היעלמות הפיקוד הצבאי ניצבה הוועדה חסרת אונים  .ב -

21

באפריל  ,מספר שעות לפני

יציאת עז אד  -דין  ,ארגנה ה ' הגנה ' בחשאי את יציאתם של כמה אישים בולטים בציבוריות הערבית ,
ביניהם אחמד ח ' ליל ועוזרו עומר

סאה .

ח ' ליל עסק רבות בפעילות תיווך חשאית בין ערבים

ליהודים מתוך כמיהה ליצירת הסדר כלשהו בין

הצדדים .

הוא התגורר במושבה הגרמנית ,

ובפעילותו הציבורית הגלויה נודע כשופט שלום  .יעקב סלומון  ,שהיה מופקד אז מטעם ה ' הגנה '
על הקשרים עם הבריטים  ,קבע את דרך יציאתו בהיתר מיוחד שנתן מפקד

העיר .

59

ארגון יציאתו

על  -ידי רשויות ה ' הגנה ' עורר תהייה בצד הערבי שמא פעל ח ' ליל כסוכן כפול  ,גם בשירותם של
היהודים  .יומיים לאחר עזיבתו נודע על מברק שנשלח מחיפה לביירות ובו צוין כי אחמד ח ' ליל
שימש מודיע בקרב היהודים וכי יש לשפטו

ולהענישו .

60

יש להניח כי הוועדה לא ידעה כלל על יציאתם של ח ' ליל ומשפחתו  ,וכאשר הגיעה ההודעה
נמצאו אלה מחוץ לגבולות הארץ  .על החשיבות שיוחסה ליציאתו של ח ' ליל ניתן ללמוד מדברים
שאמר ויקטור ח ' יאט  ,מראשי הקהילה הנוצרית בחיפה  ,לקראת סוף חודש

מאי :

אחמד ביי ח ' ליל ידע שבחיפה עלול להתרחש משהו  .בהתאם לכך הוא עשה את כל

הסדורים לעזיבתו ללבנון  .אילו אחמד ביי היה מוסר את האינפורמציה הזו למנהיגים
הערבים  ,הם היו משתדלים לבוא במגע עם היהודים כדי לכרות שביתת נשק  ,או לכל
הפחות היו עושים מאמצים לארגון

כוחותיהם .

עקב אי מסירת האינפורמציה הזו ,

האחריות על בריחת הערבים מחיפה נופלת על אחמד
השתמש

באינפורמציה

הכנופיות . . .

הזאת

ביי . . .

לבטחונו הפרטי וברח

עובדה נבזית היא  ,שהוא

מן הארץ

יחד עם

מפקד

ן6

בפעולתה באופן גלוי ובחשאי נקטה הוועדה מדיניות ברורה שנועדה למנוע את העזיבה  ,אולם ברי
כי מאמציה התרכזו יותר במניעת העזיבה של המנהיגות המקומית  ,שכן לא עלה בידיה לאכוף את

הקהילה העברית בחיפה  ,דו " ח כספי ומעשי לחודשים אפריל  -מאי

56

ועד

57

לעיל  ,הערה

58

החוקר

, 1948

יוני  , 1948עמ '

. 27

. 54

וליד ח ' לידי טען כי עזיבתו של עז אד  -דין גודעה רק למעטים  ,ומשום כך לא היה בה כדי להשפיע על

האוכלוסייה  ,ראה

27 :

 .ק 10 ) 1959 ( ,

Forum ,

, Middle East

'

Khalidi , ' The Fall of

 .ין .

לעומת זאת

:

סלומון אל

יעקב סלומון טען כי עזיבתו של עז אד  -דין האיצה את תהליך העזיבה בקרב האוכלוסייה  .ראה

משרד החוץ  ,סוף אפריל  , 1949אמ " י  ; 69 - 4 / 941 / 468 ,ראה גם את גרסתו של מוריס  ,שיש בה כדי לחזק את דברי
סלומון  :ב ' מוריס  ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  , 1949 - 1948תל אביב  , 1991עמ ' . 474 , 112

 '4ץ11
59

אישור בחתימת סלומון ,

60

' חירם ' אל כרמלי  ' ,צרור ידיעות מיום

61

' חירם ' אל טנא  ' ,יציאת הערבים מחיפה ' ,

21

באפריל  , 1948אמ " י ,
23

א . 69 - 4 /932 /313 -

באפריל  , ' 1948את " ה ,
28

. 105 / 143

במאי  , 1948את " ה  , 105 / 252 ,ושם ציטוט מדברים שאמר

ח ' ליל עזב את חיפה דרך הים ולא כפי שתוכנן בדרך

היבשה .

ח ' יאט .

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

הוראות הוועד הערבי העליון על כלל האוכלוסייה .

62

מסגרת תפקודה של הוועדה נשמרה גם לאחר

שחלק מחבריה לא מילא את הוראותיה מה  6 -בדצמבר  .יש לשער כי בכך הקרינה הוועדה ביטחון -

מה על אלה שנשארו בעיר  .בניגוד לטבריה  ,שנעזבה על  -ידי כלל הנהגתה ותושביה  ,הרי בחיפה
נותרו ביום ההכרעה אלפים מתושבי

העיר  ,קשובים במידת מה לצו

הנהגתם .

יומיים באפריל ותולדות המנוסה ההמונית
ימים מספר לאחר שערביי חיפה החלו לברוח

בהמוניהם  ,נודע כי הם סיפרו על פקודה שקיבלו

היהודים .

מהוועד הערבי העליון לעזוב את העיר בהקדם האפשרי ולא לשתף פעולה עם

קודם לכן נודע כי גם בטבריה קיבלו התושבים הערבים הוראות לעזוב את

העיר .

64

63

עוד

בעיתונים

פורסמו ידיעות על פקודה שניתנה כביכול לערביי חיפה לצאת את העיר  ,זאת באמצעות שידור

העליון .

רדיו בשם הוועד הערבי

לנוכח ממדי העזיבה התגבשה באגף הערבי של המחלקה

המדינית של הסוכנות היהודית הסברה כי אין מדובר בבריחה ספונטנית  ,אלא בבריחה מתוכננת
בהתאם להוראות שהתקבלו

' מגבוה ' .

65

מעברו השני של המתרס הכחישו מנהיגיה הערבים של העיר קיומו של צו שהורה לעזוב  ' .יש

שמועות שהמופתי  ,הוועד הערבי העליון  ,ציוו על הערבים לעזוב את העיר  .בשמועות אלה אין

אמת ' .

66

מה היו אפוא פני הדברים

?

דומה כי האמת ההיסטורית בסוגיה זו לוטה בערפל  .יתר על כן ,

חוקרים ופוליטיקאים שנדרשו לנושא העלו בכתביהם גרסאות שונות הסותרות לעתים זו את זו ,
ויש בהן כדי להעמיד את החוקר בפני מבוי סתום  .מחד גיסא מקורות ישראליים טענו כי הוועד
הערבי העליון הורה במישרין או בעקיפין לעזוב את חיפה  ,ורתם את תחנת השידור הערבית לשדר
הוראות ברוח זו לערביי

העיר .

67

מאידך גיסא הצטברו בידי ההיסטוריונים ראיות ברורות שיש בהן

להטיל ספק בקביעה זו  .המופתי עצמו ביקש להפריך את הטענות שהועלו אחרי

1948

גם בעולם

הערבי וגם בישראל  ,ואשר על  -פיהן הוא והוועד הערבי העליון קראו לפלסטינאים בראשית

השכנות .

לצאת מן הארץ למדינות

68

' אשר לחיפה אין שמץ של ספק כי לא ניתנה שום פקודה

מטעם מנהיג ערבי לפנות את האוכלוסיה הערבית  ,הבריחה באה
62

ראה בעניין זה את גרסתו של מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '

63

' חירם ' אל טנא  ' ,פקודת הועד הערבי העליון לערביי חיפה ' ,

הידיעה הוגדרה כרצינית  .ראה עוד
64

הידיעות התקבלו הן ממקורות ערביים והן ממקורות
65
66

א ' ששון אל מ ' שרתוק ,

לעיל  ,הערה

61

;

67

28

"

ftoblem

.

.

 , 1948את " ה ; 105 / 256 ,

ict: The' Arab
.
~

. 378
20

באפריל  , 1948את " ה ,

. 825/7045

,

Clash ofDestinies

,

. the Arab Jewish Con

.

"

Kimche ,

' Politicalג

0

סירקין  ,הפליטים הערבים  ,ירושלים
 . 94ק  ; Case Study) , Geneve -Droz 1959 ,מ '
~
אל העמים  ,תל אביב  , 1959עמ '  ; 27ג ' וד ' קמחי  ,משני עברי הגבעה  ,תל אביב  , 1973עמ '
68

ח ' לידי ( לעיל  ,הערה

 , 1970עמ ' ; 5

 , ) 58עמ '

. 24 - 23

מהימנות

: 10 / 256

צבאיים .

לגרסתו של א ' קוסא ראה  . :ק New York 1960 ,

123
ראה למשל 4 :

באפריל

, 1948

אצ " מ ,

69

. 71 - 70
באפריל

' צורי ' אל טנא  ' ,דו " ח ראשון על פינוי טבריה על ידי תושביה הערבים ' ,

25

מאליה ' .

ריבלין ואורן ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

:

1948

ראה את גרסתו בעניין זה בהרחבה

:

]( .

7 . 21

Gabay ,

.א

א ' אבן  ,דבר

. 122 - 121

 . Khalidi , ' Why did theיי

 . 21 - 24 , 35קק Palestinians Leave ? ' Middle East Forum , 12 ) 1959 ( ,
69

מ ' אסף  ,תולדות התעוררות הערבים בארץ ישראל ובריחתם  ,תל אביב

קוסא .

בדומה לכך התבטא גם פרד ח ' יאט ( אחיו של ויקטור

לאוכלוסייה

הערבית .

ראה שם  ,עמ '

מואשמים בבגידה  ,ראה

:

 . 333לימים

אל  -חות ( לעיל  ,הערה

 , 1967עמ '

ח ' יאט )

-

, 331

ושם ציטוט מדבריו של

לטענתו לא ניתנה פקודת עזיבה

תטען אל  -חות כי ערביי חיפה עזבו משום שלא רצו להיות

 , ) 14עמ ' . 629

5ג1ו

מחנה צבאו בריטו
בקרבת חוות מכלו
הנפט (  948ו )

גרסה זו התחזקה לאחר שלא נמצאה ברישומי השידורים הערביים ובעיתונות הערבית שום
קריאה רשמית אל הערבים לעזוב את

הארץ " .

ואכן יש להניח שעד

ה 22 -

באפריל אישר הוועד

הערבי העליון רק את יציאתם של ילדים  ,נשים וזקנים מאזורי הסכנה  ,ומדינות ערב הגבילו בפרק
זמן זה יותר ויותר את מכסות הפליטים שאושרו לבוא בתחומן  .דומה שהעובדות מלמדות כי עד
ה 22 -

באפריל לא ניתנה פקודת נטישה מכל גורם שהוא  ,אם כי אין בידינו ראיות ברורות באשר

לסיבת יציאתם החפוזה של ערביי

טבריה .

מנוסתם ההמונית של ערביי חיפה  ,שהחלה

ב 22 -

באפריל  ,מעוררת תהיות שמא בעיר זו

התקבלה לראשונה הוראת פינוי מגבוה  .על  -פי מהלך ההתרחשויות מאז בוקר
סיום הפגישה בעירייה בערב

ה 22 -

ה 21 -

באפריל ועד

באפריל ניתן להעריך את אשר נקבע על הבמה ומאחורי

הקלעים  .את ראשית התהליך שהביא להכרעה אפשר לראות בהחלטה שקיבל מייג ' ור ג ' נרל א '
סטוקוול )  , ( Stockwellמפקד כוחות הצבא הבריטי בחיפה ובצפון  ,החלטה שקבעה את היערכותם

של הכוחות הבריטיים בעיר עד לפינוי ( ראה

186

70

להלן ) .

הן הערבים והן היהודים עודכנו בתוכן

מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '  ; 476 , 470תומא ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ '  ; 12כ ' סייקס  ,מבלפור עד בויל  :מאבקים
על ארץ ישראל  ,תל אביב  , 1966עמ '  ; 329 - 328י ' עילם  ,ממלאי הפקודות  ,תל אביב  , 1990עמ '  ; 47מ ' כרמל ,
' חיפה עכו נצרת '  ,ר ' עמיר וא ' מגן ( עורכים )  ,כיבוש הערים הערביות והמעורבות במלחמת העצמאות  ,תל אביב
 , 1989עמ '  . 30על  -פי הכתוב במקור זה בדק פרופ ' מוטה מעוז בראשית שנות השישים את ה ' מוניטורינג סרוויס '

של

ה  BBC -בניסיון לאתר שידור שהורה לערבים לצאת מחיפה  ,אולם שום הקלטה לא

נמצאה .

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפה ?

ההחלטה .

71

בצהרי ה -

21

באפריל יזמה ה ' הגנה ' פעולות השתלטות באזור ואדי רושמיה  ,ובמהלכן

נכבשה שכונת חליסה והובטח הקשר בין העיר לדרכים שחיברוה ממזרח  .זמן קצר לאחר שהחלה
ההתקפה ביקש פריד סעד  ,חבר הוועדה  ,ממושל המחוז להיפגש עם סטוקוול  ,אולם זה דחה את
הפגישה

למחרת לשעות הבוקר .

72

על  -פי הכתוב בדו " ח שחובר על ידי המנהיגות הערבית בחיפה ,

נמסרה לסעד יום קודם לכן מפי עוזר מושל המחוז על כוונת היהודים לצאת לפעולה צבאית .
בינתיים כינס סעד פגישה של מספר עסקנים בביתו כדי לדון במצב  .שוב הוחלט להתקשר עם
סטוקוול ולנסות לקבוע פגישה עמו  .אולם הניסיון הסתיים ללא תוצאות  .למרות הידיעות שהגיעו
אל חברי הוועדה על פעולות ה ' הגנה ' שגברו יותר ויותר לקראת הלילה  ,הוסכם כי אין להתקשר עם
היהודים כדי למצוא מוצא  ,או כפי שביטא זאת עורך  -הדין אליאס קוסא  ' :כל מחשבה על כניעה
היתה מאיתנו
ב 22 -

והלאה ' .

73

באפריל בשעות הבוקר התקשרה הוועדה לראשונה אל הקונסול הסורי בחיפה וביקשה

להודיע לממשלות סוריה  ,ירדן ומצרים על הנעשה בעיר ולבקש את

עזרתן .

74

פנייה ראשונה זו אל

גורמים מחוץ לחיפה ביטאה יותר מכול את המצוקה שבה היתה שרויה הוועדה  .הפגישה עם
סטוקוול נקבעה לשעה עשר בבוקר  .המשלחת הערבית כללה את סעד  ,ח ' יאט  ,אניס נאצר  ,ג ' ורג '

מועמר וקוסא  .גם עבד אל  -רחמן מוראד היה צריך להשתתף במשלחת  ,אולם נבצר ממנו להגיע
עקב הקרבות שהתנהלו בעיר  .למעט סעד לא השחייכו הנציגים לסגל הוועדה הלאומית  ,ולמעשה
הרכב ההנהגה הערבית השתנה עתה לכדי קבוצה מצומצמת של נוצרים ומוסלמים שנודעו
בפעילותם הציבורית ובמעמדם הכלכלי בקרב הציבור הערבי

בעיר .

75

כבר לפני הפגישה עמד

סטוקוול על הלך הרוח בקרב ההנהגה הערבית  ,לאחר שעיין במכתב ששלחו אליו באותו בוקר ,
ובו קבלו על הפקרת ערביי

חיפה .

חלקי העיר  ,למרות המזכר ששלח

לשמירת הסדר עד תום

76

המשלחת לא הצליחה לשכנע את סטוקוול לאבטח את כל

ב 21 -

הפינוי הבריטי .

באפריל אל מפקד המשמר הלאומי הערבי בעניין אחריותו

77

על  -פי הגרסה הערבית סטוקוול לא היה ערוך למנוע את

מתקפת ה ' הגנה '  ,ואסר הכנסת תגבורת לטובת הצד הערבי ; הוא הביע נכונות להתערב בנעשה בין
הצדדים רק אם יידרש לתווך לצורך השגת שביתת

נשק .

78

ואכן בנוכחות סטוקוול ניסח קוסא

הודעה שבה ציין לראשונה אפשרות לעריכת הסכם לשביתת נשק  ,וסטוקוול נדרש לתווך בין

71

כעבור זמן טענו מקורות ערביים כי המנהיגות הערבית לא עודכנה כאשר לכוונותיהם של הבריטים  ,וכי בכך

מנעו את התארגנות המחנה הערבי לקראת קרב ההכרעה  .מכל מקום על  -פי מקורות בריטיים עודכנה המנהיגות
הערבית בעניין הפינוי

() ו

871 / 68507

המתוכנן .

, 24 May 1948 , PRO ,

 . 220ק New York 7997 ,
72

ראה למשל הדו " ח שחיבר מריוס על רצף המהלכים שהביאו לעימות

"

794

,

Report

; והשווה : :

s

'

1' Disintegration, 193

רשימות מתוך דו " ח ועד המצב הערבי בחיפה מה 30 -
ב 22 -

באפריל

עותק מהדו " ח

1948

לידי

-

"

Palestine

Khalaf, Politics

"

:

1.

00צ Arab Factionalism and

באפריל

 1948על

המשא ומתן לחתימת מסמך הכניעה

הדו " ח נשלח אל הוועדה המוסלמית בדמשק  ,אמ " י ,

 . 69 - 4 / 940 / 437ג ' מועמר העביר

סלומון .
. 141

נ7

ח ' כנען  ,בצאת הבריטים  ,תל אביב  , 1958עמ '

74

לעיל  ,הערה

75

בדיקת שלושים ותשעה הפרוטוקולים שהותירה אחריה הוועדה הלאומית מלמדת כי אישים אלה לא לקחו חלק

. 72

בפגישותיה של הוועדה
76

הוועדה

בעבר .

הלאומית אל סטוקוול ,

77

שם .

78

דו " ח מיום

22

באפריל

1948

22

חתום

באפריל  , 1948אמ " י ,

. 69 - 4 /740 /437

על -ידי ח ' יאט  ,סעד  ,קוסא  ,מועמר ונאצר  ,אמ " י . 69 - 4 / 740 /437 ,

121 7

תמיר גורן

הצדדים .

79

עוד במהלך אותה פגישה הוצגו בפני חברי המשלחת תנאי הכניעה  .הם התנגדו לחלק

מהסעיפים  ,וציינו כי חתימה על התנאים אינה צריכה להיחשב הכרה במפקדה היהודית  ,קרי

ה ' הגנה ' .

80

מכל מקום הדיון הכולל בתנאי הכניעה נקבע על דעת הנוכחים לשעה ארבע אחר

הצהריים בבית העירייה  .כל אותו בוקר קיים סלומון מגע עם סטוקוול וכן עם ההנהגה הערבית ,

בעיקר באמצעות עורך  -הדין מועמר  .ככל הנראה עודכן סלומון בשמועות הראשונות על כוונת
הערבים להגיע להסדר כניעה עוד בשעות הבוקר המוקדמות של אותו יום  .שבתאי לוי  ,שכיהן אז
בתפקיד ראש העירייה  ,מציין בזיכרונותיו כי

ב 22 -

באפריל בשעה שש בבוקר צלצל אליו חבר

הוועדה ג ' אד סויידאן כדי לבקש להפסיק את האש  ,משום שהערבים רצו לדבריו ב ' שלום '  .לוי
העביר את ההודעה ישירות למפקדת
סטוקוול גובש מסמך

הכניעה .

] 8

ה ' הגנה '  ,וכך עוד בטרם נפגשה המשלחת הערבית עם

פנייתו של סויידאן אל לוי מעוררת תמיהה מסוימת  .מחד גיסא

בסיכומי הערב הקודם שללו העסקנים הערבים כל מגע עם יהודים  ,ומאידך גיסא למחרת תמה

קוסא כיצד קיבל סטוקוול לידיו את מסמך הכניעה מבלי שהיה צריך להמתין כלל להכנתו  .כל
שנוכל לשער בעניין הוא שסויידאן פעל בצורה עצמאית מבלי ששאר העסקנים ידעו על שיחתו עם

לוי .
ממטהו של סטוקוול נסעו הנציגים הערבים לביתו של ח ' יאט כדי להמשיך בהתייעצויות  .קוסא
ניסה פעם נוספת ליצור קשר עם דמשק באמצעות הקונסול הסורי  ,שהחזיק ברשותו משדר

אלחוטי  .נשיא סוריה שוכרי אל  -קותלי עודכן על  -ידי הקונסול בעניין הצעתו של סטוקוול למשא
ומתן להפסקת אש  ,אולם בשלב זה לא התקבלה תשובה  ,וקוסא עוד הספיק לבקש מאל  -קותלי
הוראות כיצד לנהוג .

82

בהתייעצויות לקחו חלק עסקנים נוספים מלבד החברים שנועדו עם

סטוקוול  ,והפורום הרחב נועד לקבל החלטות בנוגע לתנאי שביתת הנשק  .אולם אלה היו חלוקים
בדעותיהם  ,ואולי משום כך נקבע לא לדון בתנאי הכניעה כל עוד לא ניתן אישור לכך מטהא אל -

האשמי  ,היועץ הבכיר ליד ועדת פלשתין של הליגה הערבית .
הסורי  ,אולם התברר לו שתשובה מאל  -קותלי לא הגיעה  .כעת ביקש קוסא מהקונסול להתקשר
בדחיפות לדמשק  ,אולם גם פנייתו זו הושבה ריקם  .בינתיים אושר הרכב המשלחת לפגישה
שנועדה להתקיים בעירייה  .כעת תפסו הנוצרים עמדת בכורה  ,דבר שאפיין את המנהיגות הערבית
גם לאחר ה  22 -באפריל  .עוד בטרם עלתה המשלחת לפגישה ביקש קוסא מהקונסול הסורי להעביר
אליו את תשובתו של אל  -קותלי לעירייה  ,בתקווה שאכן תתקבל תשובה  .בתום ההתייעצות
הוסמכה המשלחת לחתום על תנאי שביתת הנשק כראות עיניה 84 .
כפי שנקבע התכנסו הצדדים בשעה ארבע אחר הצהריים באולם הישיבות בבית העירייה .
83

79

ראה נוסח ההודעה  ,אמ " י ,

. 69 - 4 /5566 /405 / 4056

 . 773ק Conquest , Beirut 1971 ,
80

81

1 88

Haven ! 0

R . D . Wilson , ~ The Batfle for Haifa ' ,

 . ( ,אס ) Khalidi

לעיל  ,הערה . 72
לוי ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '  . 154טיוטת כתב הכניעה נוסחה לראשונה על  -ידי סלומון  ,לאחר שדאג לעדכן את מ '
נרמל על נכונות הערבים להסדר כניעה .
( לעיל  ,הערה 3ד )  ,עמ '

82

כנען

83

לעיל  ,הערה

. 72

. 144

לשמות האישים שלקחו חלק בהתייעצות בביתו של ח ' יאט ראה

בית אל  -מקדם ואל  -פרדוס אל  -מפקוד
84

וראה עוד

:

 .לי

קוסא סר שוב לביתו של הקונסול

לעיל  ,הערה

. 72

, 1952 - 1947

א  ,ביירות

 , 1956עמ '

. 221

 :ע'

אל עארף  ,אל נכבה  :עכבת

מדוע עזבו התושבים הערבים את חיפף

לעיתונאים לא הותר להיכנס  ,ולמעשה התנהלה הישיבה

בדלתיים סגורות .

במשך שעה וחצי דנו

85

הצדדים בתנאי הכניעה בלי שהצליחו להגיע לידי הסכמה  .הצד היהודי אמנם הסכים למספר
שינויים בניסוח התנאים  ,אולם בשלב זה ביקשה המשלחת הערבית ארכה בת עשרים וארבע שעות
כדי להחליט אם אכן הם מקבלים את התנאים וכן ' להתקשר עם אחיהם מהמדינות הערביות בקשר

לכך ' .

86

ארכה בת עשרים וארבע שעות לא ניתנה  ,אולם הוסכם על דעת הצדדים לדחות את

הישיבה עד השעה שבע בערב  .חברי המשלחת חזרו לביתו של ח ' יאט  ,ובנוכחות אישים נוספים

דנו בתנאי הפסקת האש  .תשובת דמשק לא הגיעה  ,אף  -על  -פי שקותלי היה מודע לקריאות

המצוקה על המצב המידרדר בחיפה .

התערבות בנעשה .

88

אולי משום כך הוחלט להתקשר עם ביירות  ,שם נמצא ככל הנראה באותה עת

המופתי או נציג בכיר
לקבל גיבוי

87

על  -פי עצת השגריר הבריטי בדמשק נמנע אל  -קותלי מכל

מטעמו .

לצעדיהם .

89

ניתן לשער כי היתה זו יזמה של הנציגים המוסלמים  ,שביקשו

ברשות הוועדה היה משדר אלחוטי עוד מהימים שבהם חשדו בעובדי

מרכזת הטלפון כי הם מצותתים

לשיחותיהם .

כבר בתחילת פברואר

יזמה הוועדה תכנית

1948

לסידור רשת אלחוטית שנועדה לשמש את הפיקוד הערבי לאחר הפינוי

הבריטי .

באמצעות

המשדר נהגה הוועדה לקיים קשר קבוע עם עליי  ,ביירות  ,דמשק וקהיר  ,אך משום מה לא השתמשו

הערבים הפעם במשדר  ,אלא התקשרו באמצעות הטלפון  ,שהיה נתון להאזנת אנשי הש " י .

90

מביירות ניתנה להם הוראה מפורשת לעזוב את העיר  ,אך חברי המשלחת הביעו הסתייגות מן

.

ההוראה לנוכח השלכותיה הצפויות י 9בינתיים הגיע ' אפרים אלרואי ' לבית העירייה ודיווח
לנפתלי ליפשיץ ולסלומון  ,שניהם הברים במשלחת היהודית  ,על השיחה שהתקיימה עם

שאר החברים  ,למעט מרדכי מקלף  ,נציג ה ' הגנה '  ,לא עודכנו בשלב זה ,

85

86

ומשום כך נקל להבין את

הערבית .

הפתעתם למשמע תשובתה של המשלחת

לשמות חברי המשלחת היהודית והבריטית ראה

לעיל  ,הערה

92

:

אוגדן עיתונות ,

, 1948

אא " ח .

 , 72וראה שם לטיעוני ה משלחת הערבית  .על תוכן התנאים שנדונו ראה Haganah :

 Haifa between Jews and Arabs ' , 22 April 1948ש Truce Applicable
; 69 - 4 / 941 / 468

8

of

for

~ Terms

,

אמ " י ,

סטוקוול התייחס ל ' מאבק ' על תנאי שביתת הנשק בדו " ח שחיבר על אירועי חיפה  ,וציין כי הצד

היהודי הפגין גמישות ונכונות לביצוע שינויים בהסכם  .ראה
371 / 68505

ביירות .

:

maJor General Stockwell ,

Report 5001

April 1948 , PRO , 10

87

 . 69ק 14 . Palumbo , The Palestinian Catastrophe , London 1987 ,

88

שם .

89

לורך טוען כי במשך ההפסקה פנו נציגי הערבים לדמשק באמצעות הקונסוליה הסורית  ,אולם ללא הועיל  ,ראה
נ ' לורך  ,קורות מלחמת העצמאות  ,תל אביב

1989

( תשי " ח

י

 , ) 1958עמ '

. 179

:

לעומת זאת אלמוגי  ,שנמנה עם

ראשי המנהיגות היהודית בחיפה  ,טען בזיכרונותיו כי התקבלו הוראות כלשהן מדמשק  ,ראה  " :אלמוגי  ,בעובי
הקורה  ,ירושלים  , ] 980עמ '  . 77 - 76לא מצאנו לגרסאות אלה סימוכין אחרים  ,ונראה שיש בידינו לומר כי הקשר
בזמן ההפסקה נוצר עם ביירות ולא עם
90

דמשק .

' אפרים אלרואי ' שימש באותה עת טכנאי טלפון  ,והוא שסידר את ההאזנה מבחינה טכנית  .הוא גם שלט היטב

בשפה הערבית  .ראיון עם ' אלרואי ' ,

24

בדצמבר

, 1972

ארכיון פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק

. 284

עד קרב

ההכרעה פעלה כוואדי ניסנס תחנת שידור בפיקוחו של אס  -סבעי  ,שנמנה עם עובדי שירות המודיעין הערבי

בחיפה .
91

ראיון עם אהרן קרמר ,

17

בינואר

, 1973

ארכיון

פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק . 284

קרמר פעל בש " י והיה אחראי

על הקשר עם המשטרה הבריטית  .הוא האיש שהקליט את השיחה שהתנהלה בין חיפה לביירות ( כלל העדויות
המוזכרות הוקלטו ונמצאות בארכיון
92

ראיון אישי עם נפתלי ליפשיץ ,

13

צה " ל ) .

באפריל  . ] 994עורך הדין נפתלי ליפש "ן מונה

בתקופה זו כיועץ של ה ' הגנה '

לעניני ערבים  .באמצעות עבודתו המשפטית הוא הכיר את הבולטים מביניהם בחיפה  ,ויחד עם זאת הוא גם שלט

בשפה הערבית  .כינויי

היה ' אבו  -מוסא '  ,ובכפיפות לטוביה ארזי הוא ביצע את

תפקידו .

1 139

תמיר גורן
מעדויות נוספות מתברר

כי הנציגים המוסלמים הם שהתקשרו לביירות ושאלו אם לחתום על

מסמך הכניעה  .התשובה היתה שלילית  ,וניתנה להם כאמור הוראה

לעזוב .

93

בתיאורים הערביים לא נמצאה עדות כלשהי לשיחה עם ביירות  .יתר על כן  ,הכותבים לא מצאו

לנכון להרחיב על שהתרחש באותה פגישה ותיארוה ' סוערת וטרגית ' .

94

בסיכומה של אותה פגישה

הוחלט כי המשלחת ' רשאית לפעול כפי שייראה לה על רקע המצב המסוכן בעיר חיפה  ,בתנאי
שלא יהיה מוצא

אחר ' .

95

בכל אופן סוכם לא לחתום על כתב הכניעה  ,וכרוח החלטה זו חזרה

המשלחת הערבית לבית העירייה  ,ללא הנציגים המוסלמים  .ככל הנראה דבקו אלה בלשון ההוראה

שקיבלו  ,ולא ראו צורך להתלוות אל החברים הנוצרים כל עוד נקבע שיש לעזוב  .על  -פי עדויותיהם
של חברי המשלחת היהודית הודיעו הערבים כי אין הם מוסמכים לחתום על המסמך שהוגש להם ,
' כך החליטו האנשים שהלכנו להתייעץ אתם ואין ביכולתנו לשנות

זאת ' .

96

סטוקוול אישר עובדות אלה בדו " ח שחיבר על האירועים שהביאו לעזיבה הערבית  .לדבריו
 97דבר
סירבו הערבים לחתום על מסמך הכניעה בתואנה שאין להם שליטה על הגורמים הצבאיים ,
אשר משום  -מה לא הוזכר בעדויות המשלחת היהודית  .אישור נוסף לכך ניתן בדו " ח של הבולשת
הבריטית ( ה ' , ( CID -שנכתב למחרת הישיבה

בעירייה .

98

הישיבה בעירייה הסתיימה בלא חתימה על מסמך  ' .המשלחת הודיעה כי היא אינה יכולה
לחתום וביקשה את עזרת הבריטים

וה " הגנה " ליציאת הערבים מן

העיר ' .

99

חברי המשלחת הערבית ביקשו מסלומון להחזירם במכוניתו לביתם  ,במקום לחזור במשורינים
הבריטים שהביאום לבניין העירייה  .במהלך הנסיעה התברר כי היה זה השיח ' מוראד שהתקשר
לביירות  .בתום ההתקשרות ,

'. . .

ומתוך השיחה עמדו היה ברור להם כי ההוראות לעדה הערבית

צריכות להיות כי על הערבים לעזוב את העיר  ,ובהתאם לכך פעלו עם שובם להיכל העיריה לאחר

ההפסקה ' .

00ן

כאשר חזרה המשלחת הערבית לבית העירייה נעדרו ממנה נציגיה המוסלמים  -השיח '

מוראד ומוחמד אבו זייד  .לימים טען קוסא כי למרות בקשות חוזרות ונשנות לא קיבלה הוועדה
תשובה מדמשק בעניין תנאי שביתת הנשק  .הוועדה העריכה כי מדינות ערב נשארו ' בפה פעור '
לנוכח המתרחש ולא ידעו כיצד

93

ראה למשל  :ראיון עם סלומון  10 ,במארס  , 1971ארכיון פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק  ; 284ראיון עם אוריאל
פרידלנד ( שלון )  25 ,במארס  , 1971שם ; ראיון עם יעקב לובליני  18 ,באפריל  , 1971שם ; ראיון עם נפתלי ליפש " ן ,
19

בספטמבר  , 1978שם  .וראה עוד  :כרמל ( לעיל  ,הערה

ישראל במערכה
94

להכריע .

:

 , ) 73עמ '

. 145

 , ) 83עמ ' ; 222

 50ך

ר9
98
99
100

101

אל ח ' טיב ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  ; 26אל  -חות

. 119

) ( Qw

t

עמ '  ; 630כנען ( לעיל ,

גם אצל ח ' לידי לא נמצא תיאור של אותה פגישה  ,עם זאת הוא מחזק את הגרסה כי אכן לא

הגיעו מדמשק הוראות כלשהן  ,ראה

96

 , ) 2עמ ' ; 107

מ ' מקלף  ' ,שחרור העיר '  ,א ' תלמי ( עורך ) ,

פרקים ממלחמת העצמאות תש " ח  -תש " ט  ,תל אביב  , 1952עמ '

אל עארף ( לעיל  ,הערה

הערה
95

ן0ן

עדות נוספת להתעלמות כביכול מופיעה בזיכרונותיו

:

ח ' לידי ( לעיל  ,הערה

 , ) 58עמ '

. 32

לעיל  ,הערה . 72
ראיון עם א ' כלפון  6 ,ביגואר  , 1972ארכיון פרטי של ד ' נתיב  ,את " ה  ,תיק . 284
שמע את הדברים מחברי המשלחת הערבית .
לעיל  ,הערה  , 86דו " ח של סטוקוול .
דו " ח של ה  CID -על המצב באזור חיפה  23 ,באפריל  , 1948את " ה . 8 / 15 ,
לעיל  ,הערה . 72
סלומון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 130
אסף ( לעיל  ,הערה  , ) 69עמ '  ; 332קמחי ( לעיל  ,הערה  , ) 67עמ ' . 221

כלפון  ,חבר במשלחת היהודית ,

מדוע עובו התושבץ הערבים את חיפה ?

של יוסף הייבל  ,ראש עיריית יפו באותה עת  ,ששהה ב

22 -

באפריל בבגדד וניסה לשכנע שם את
על מה שהתרחש בחיפה קיבל

ההנהגה הערבית לתת לו נשק להגן על יפו  .ואולם למרות הידיעות
הסברה כי לנוכח חוסר האונים של
הייכל נשק בעל איכות ירודה 02 .ן טענתו של קוסא מחזקת את
 קותלי ממצוקתם מאידך גיסא ביקש מוראךהוועדה בזמן ההפסקה מחד גיסא וההתעלמות של אל

לחברי הוועדה כיצד לנהוג  .יש

להמשיך לנסות להשיג גיבוי מגורם בכיר שיהא בסמכותו להורות
 ,אכן הורה לא לחתום על מסמך
בידינו לאשש את ההשערה כי מנהיג בכיר  ,לאו דווקא המופתי
הערבית התייחסו אל ההוראה
הכניעה  ,ופקד לעזוב את העיר 03 .ן כך או כך  ,חברי המשלחת
מאורגנת 04 .י
ברצינות ובהחלטיות  ,ופעלו לבצעה מהר ככל האפשר ובצורה
אין בידינו לקבוע חד  -משמעית כיצד תירצה המשלחת הערבית

את סירובה לחתום

על המסמך .

בתוך זמן קצר תיכבש

מעדויות המשלחת היהודית עולה כי הברי המשלחת הערבית האמינו כי
במפורש  ' :תצאו מכיוון שיפלו המון
העיר על  -ידי הצבא הערבי  .בשיחת הטלפון עם ביירות נאמר
הקרבנות שיפלו אם תשאירו את
קרבנות מסה שאנו הולכים לעשות  .אתם תהיו אחראים על כל
הערבים בתוך

העיר ' .

05ן

ריכוזים גדולים בעיר -

באותה שיחה הזהיר הדובר גם מפני הצטופפותם של הערבים בכמה
מתקפה ערבית קרבה 06 .י ואולם ,
עובדה שהיתה נכונה לאותו יום  -ככל הנראה כדי לרמוז על
בשיחה  .תוך זמן קצר עזבו עוד
על  -פי מסמכים בריטיים וידיעות מן העיתונות לא הוצג טיעון זה
המנהיגים הערבים  -על  -פי
אלפים מתושביה הערבים של חיפה את העיר  ,והתואנה של
נותרה חסרת בסיס  ,שכן אלה
המקורות הבריטיים  -שמא לא יצליחו לשלוט ביסודות המזוינים
למחרת  .מתברר שהאוכלוסייה
חדלו לתפקד כמסגרת לוחמת עוד באותו יום ונפוצו לכל עבר ביום
לתקוף את העיר  ,וכי בתוך זמן
אכן האמינה  ,בעקבות מנהיגיה  ,לידיעה כי הצבא הערבי התכוון
כשיצאתם ללבנון  . . .חשבנו שנשהה
קצר אמורים היו הפליטים לשוב אליה  ' .מה חשבתם שיקרה
07ן
שם מספר חודשים עד שהצבאות יסדירו את

העניין ' .

 -יום ' (  10במארס ) 1949

כי רוב

ג ' יריס חורי  ,שכיהן כפקיד בכיר בעיריית חיפה  ,כתב בעיתון ' אל
שבועיים  -שלושה ישובו לבתיהם
הפליטים תשבו בברחם בסוף אפריל ובראשית מאי  1948שתוך
חכים בראיון שהעניק
בעקבות צבאות ערב המנצחים 08 .י כך התבטא גם הארכיבישוף ג ' ורג '

לעיל  ,הערה  , ) 69עמ '

היכל  ,פלסטין קבל ובעד  ,ביירות

102

"

103

אין בידינו לקבוע מפורשות אם אכן שהה המופתי

השווה

 , 1971עמ ' ; 137 - 136
ב22 -

:

אסף

. 336

בכלל בלבנון  .באותם ימים היה

(

באפריל בבייהות או

הוא היה בצור  ,אולם אין

המופתי בתנועה מתמדת בין עמאן  ,דמשק ולבנון  .יחד עם זאת ידוע כי בתחילת מאי

בכך כדי לאמת את ההשערה שהיה בלבנון כמה ימים לפני כן .
104
105

106

. 69 - 4 / 740

ראה בעניין זה  :המשלחת הערבית אל לוי  23 ,באפריל  , 1948אמ " י / 784 ,
הערה
ראיון עם קרמר ( לעיל  ,הערה  . ) 91וכן ראה  :ראיון עם סלומון ( לעיל ,
 חומייני  ,שכיהן באותה עת כסגןראיון עם קרמר ( לעיל  ,הערה  . ) 91למחרת  ,ב  23 -באפריל  , 1948אמר ג ' מאל אל שביתת נשק  .ראה  :עדות ג ' מאל
נשיא הוועד הערבי העליון  ,כי הערבים בחרו לעזוב את בתיהם ולא לחתום על

. ) 93

הדברים לקוחים מעדותה שלי סועד

אל -חומייני  ,אמ " י . 93 /5566 /4056 ,
107

108

ה ' לזר  ,המנדאטורים  :ארץ  -ישראל  , 1948 - 1940ירושלים
בחיפה .
והפוליטית
4 . Alami , ' The Lesson ofן
Palestine
קרמאן  ,בת למשפחת קרמאן שנודעה בפעילותה הכלכלית' , MEJ
 , 1990עמ '

עדות

ג ' יריס ח ' ורי  ,אמ " י ,

 . 381ק ) 1949 ( ,

. 93 /5566 / 4056

וראה עוד

3 :

,

. 187

לעיתון הלבנוני ' צ ' דא אל  -ג ' נוב '

( 10

במארס  , ) 1949ובו טען כי הפליטים חשבו שהעדרם מארץ -

ישראל לא יימשך וכי יחזרו לאחר ימים

מספר .

09ן

גם משקיפים בריטים העריכו שהפינוי הערבי נכפה על ערביי חיפה על מנת לאפשר לצבא

הזנרבי להפזי " ן שות ה31יר

10נ

הגישה הבריטית
ב 20 -

בספטמבר

1947

החליט הקבינט הבריטי לפנות סופית את ארץ  -ישראל  .ההנחה שכל תכנית

פינוי תחייב החזקת צבא במובלעת חיפה  ,לאחר השלמת הפינוי האזרחי  ,ליוותה את תכנון הפינוי

הבריטי מארץ  -ישראל מראשיתו  .יתרה מזאת  ,הבריטים שאפו להעמיד פיקוח על נמל חיפה גם

לאחר סיום המנדט  ,וקיוו כי העיר תהיה בסופו של דבר עיר בין  -לאומית בעלת נמל חפשי אשר
1 92

ישרת את האינטרסים הבריטיים  .בנובמבר
109

עדות

ג ' ורג '

חכים  ,אמ " י . 93 / 5566 / 4056 ,

 . 81ק 990 , London 1991 ,ן 1936 -
110

מוריס ( לעיל  ,הערה  , ) 58עמ '

. 122 - 121

1947

הושלמה תכנית הפינוי ונקבע בה

וכן ראה

:

ג

'Personal

כי מובלעת

 . 3 . Vatikiotis, Among Arabs and Jews :ץ

מדוע עזבו הקשבים הערביה את חיפה ?

אז הוצהר על ביצוע פינוי מסודר מבלי
12ן מכל
חיפה תפונה בשלב האחרון  ,עד ה  31 -ביולי 11 . 1948י כבר
להעדפה של הערבים או של היהודים .
לנקוט קו פעולה כלשהו העשוי להתפרש כביטוי
הבריטים היה הכרחי מנקודת מבטם
מקום מכיוון שחיפה נועדה להיות תחנתם האחרונה של
החלטת החלוקה  .לפיכך העדיפו
למנוע  ,או לכל הפחות לצמצם  ,את פעולות האיבה שהחלו לאחר
מתמיד עם שני הצדדים  ,בתקווה
הבריטים לנהוג בגישה נייטרלית  ,תוך הקפדה על קיום קשר
 ,תחילה במחנה הצבאי בבת גלים
למנוע פעולות תוקפניות  .את מפקדתם קבעו בעיר התחתית
קרביות הוצבו בנקודות תורפה ובנקודות
ואחר כך בתחנת הרכבת המרכזית בכיכר פלומר  .פלוגות
התפר ביל השכונות היהודיות

לערביות .

ן

של ערבים מל העיר  .שיירות של

הפיקוד הבריטי בחיפה ידע ועודכן מעת לעת על יציאתם
תנועת סירות הפליטים בלי כל הפרעה
קבוצות ילדים זכו לאבטחה עד מעבר הגבול  ,ובים התנהלה
ברצון לשמור על עיר שקטה לקראת
לצד הצי הבריטי  .האינטרס המובהק של הבריטים התגלם
סלומון וסטוקוול לפגישה  ,ובה הבהיר
הפינוי שהחל להסתמן באופק  .ב  19 -בינואר  1948נועדו
הצדדים 3 .ו 1כחודשיים לאחר מכן נפגש
סטוקוול כי אין בכוונתו להיות מעורב בסכסוך בין
 ,והם הבטיחו לו לשמור על השקט
סטוקוול ככל הנראה עם באי כוח ההנהגה הערבית המקומית
ובאופן בלתי נמנע מצא את עצמו הצבא
בעיר  114 .ברם  ,במהלך אפריל גברו מעשי האלימות ,
הבריטי במיצר  ' .מלחמת הבתים ' ברחובות צידון  ,דניאל

 ,השומר וסמוך לקולנוע מאי העיקה על

המוטסת השישית בטירונים שגויסו אך

הבריטים יותר ויותר  .בה בעת הוחלפו גדודי הדיוויזיה

בנובמבר  -דצמבר

וכבר במארס

, 1947

נשלחו לארץ כדי

1948

לשמש חיל מצב  .הם היו חסרי ניסיון
גרמו לעצמם נזקים בנפש

וברכוש .

בדפוס של לוחמה עירונית  ,ובשל התערבותם הבלתי זהירה
החשש משיבושים בלתי צפויים בנסיגה
מבחינת הבריטים היה אפוא המצב בלתי נסבל עקב
חדשה בעיר 15 .י ההחלטה בעניין זה
המתוכננת  .במהרה החליט הפיקוד הבריטי על היערכות
הצבא הבריטי בארץ  ,בהיותו בחיפה
אושרה על  -ידי הגנרל ג " ה מקמילן )  , ( AdacMillanמפקד
הכוחות הבריטיים עזבו את עמדותיהם באזורי
ב 19 -באפריל  ,ונכנסה לתוקפה ביום המחרת .
הפעולה הצבאית השקטה והסודית
הספר  ,והתרכזו בשמירת צירי התחבורה שנועדו לפינוי .
היתה מוכנה לשעה מקווה זו  ,בשל
כביכול נגמרה עם שחר ב 21 -באפריל  . 1948ה ' הגנה '
הצבא הבריטי ( ראה להלן )  .ב 21 -
מעורבותה ה ' חסויה ' במהלכים שהביאו לפרישה החדשה של
בתכנית הבריטית  ,זימן סטוקוול למפקדתו
באפריל  ,בשעות הבוקר  ,לאחר שה ' הגנה ' כבר עודכנה
 אד  -דין  ,יונס נפעה ( סגנו ) וג ' ורג ' מועמר ,על הר הכרמל נציגים מן המנהיגות הערבית  ,אמין עז
סטוקוול הצהיר בפניהם על החלטתו לא
ודיווח להם לראשונה על היערכות הצבא הבריטי .
תופרע תנועת הצבא הבריטי  .בתגובה לכך
להתערב יותר בעימות בין הערבים ליהודים  ,אלא אם כן
לשמור על הסדר הציבורי  ,על הנפש
טענה המשלחת הערבית כי מחובתה של ממשלת בריטניה
ועל הרכוש עד גמר
111

 ' ,מדיניית בריטניה ערב מל " מת "
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. 165

דו " ח של סלומון ,

115

המנדט .
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17

בינואר  , 1948אמ " י . 69 - 4 /940 /737 ,

ה ' ביילין אל הנהלת המחלקה המדינית ,
על מניעיו של סטוקוול ראה

לעיל  ,הערה

. 72

:

1

באפריל

, 1948

ידיעות טנא  ,תקציר יומי ,

,

. 525/5634

אצ " מ
באפריל

23

, 1948

את " ה ,

. 105 /62

תמיר זורן

במהלך הפגישה בעירייה הופתע סטוקוול לנוכח החלטת המשלחת הערבית  ,שלא לחתום על
מסמך הכניעה  ,ועוד בטרם הסתיימה הישיבה ביקש מהם לשקול שנית את

צעדיהם .

למחרת
התקיימה ישיבה נוספת
בעיקר כדי לדון עם השלטונות הבריטיים באספקת אמצעי תחבורה

שנועדו להקל ולזרז את יציאתם של הערבים  .הבריטים נרתמו לסייע לעוזבים  ,אך ככל
שחלפו
הימים כוונו חצי
הביקורת נגד המעשה הבריטי שנתפס בבחינת בגידה בעניין הערבי  .כבר ב 23 -

באפריל מחתה הוועדה נגד האפאטיות כביכול שהפגין סטוקוול בנוגע

להתחייבויותיו .

לןן

לונדון הופתעה כליל בעניין חיפה  ,כך נכתב בעיתונות  ,וגנרל ברנרד
מונטגומרי
( ו ! סה1101ת , ) 540שעמד בראש
מטה הצבא הבריטי  ,הוזעק ב  22 -באפריל לפגישה עם ראש
הממשלה  .נראה שעד מועד זה ניזונו ידיעותיהם של חברי הקבינט הבריטי מפרסומים
שהופיעו
בעיתונים  ,ומשום כך שרר
בקרבם חוסר ודאות באשר למתרחש בחיפה  1 ! 8 .סטוקירל על פי עדותו ,
ידע כבר ב  19 -באפריל כי ה ' הגנה ' עומדת לפתוח במתקפה גדולה  ! 9 ,ן אולם נדמה
כי הוא לא שיער
שה
' הגנה ' תעו לצאת לפעולה צבאית בהיקף כה נרחב סמוך להכרזה על כך .

_

מתווי המדיניות הבריטית חששו שמא ' מסירת חיפה לידי היהודים ' תפגום במעמדה

ובתכניותיה של בריטניה במזרח התיכון בשעה שאלה כבר היו מעורערים בלאו הכי  .אכן התגובה

הערבית לפועלם של הבריטים בחיפה היתה קשה  ,מעבר למצופה  .הבריטים הואשמו
היהודים ובכך שסייעו
להם להשתלט על העיר 20 .ן
ב  23 -באפריל קיבל הנציב העליון מברק מהמלך עבדאללה  ,ובו הובע הזעם של
כלל הציבור
בעבר הירדן
בעקבות האירועים שהתרחשו בחיפה ובמקומות אחרים  .ן2ן ארנסט בווין )
dBenn
שר החוץ  ,לא הסתיר את חששו
שאכן נרקמה קנוניה בין היהודים לגורמים בריטים בכירים ; כל
ביקורתו הופנתה נגד הצבא הבריטי בארץ  -ישראל  ,והוא הביע את אכזבתו ממנו 22 .ן
מונטגומרי לא
הכחיש כי לא עודכן על
המתרחש בחיפה  123 .הידיעות על היקף הנפגעים והמנוסה בקרב

בקנוניה עם

האוכלוסייה הערבית הגבירך את חוסר הוודאות בלונדון  ,ומן הסתם חוללה פרשה זו תפנית
dCun
בעיצוב המדיניות הבריטית 24 .ן סר אלן קנינגהם
הנציב העליון  ,טען כי
nghanO
ועם זאת  ,כדבריו  ,מספרי הפליטים
מלכתחילה ניכרה בקרב ערביי חיפה מגמה לעזוב את העיר ~ ,

שנכתבו בעיתונות היו מוגזמים  .את תבוסת הערבים במערכה ייחס לכישלון המנהיגות המקומית
הצבאית והאזרחית

117

118
119

120

כאחד .

,תרה מזאת קנינגהם דיווח ללונדון כי הרשויות הבריטיות

! 25

המשלחת הערבית אל סטוקוול  23 ,באפריל  , 1948אמ " י . 69 - 4 /940 /437 ,
זכרונות פילדמרשל מונטגומרי  ,תרגם י ' גולדמן  ,תל אביב  , 1960עמ ' . 415
לעיל  ,הערה . 86
ראה למשל  :ר לואיס  ' ,סר אלן קנינגהם וקץ השלטון הבריטי בארץ ישראל
'  ,ג ' שפר ( עורך )  ,המאבק להקמת
Khafid
המדינה  ,ירושלים  , 1992עמ ' ; 154
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מדוע עובו התושבים הערבים את חיפה ?

של ה אחרונים .
התרשמו שהמנהיגות הערבית עודדה את יציאת התושבים למרות התנגדותם
הבכירים בזו הלשון
לקראת אמצע מאי מסר ראש מטה הצבא הבריטי בארץ הודעה לקציניו
איתנו  .דבר זה
מאז נצחון היהודים על הערבים בחיפה היתה ירידה ניכרת ביחסי הערבים
אותנו בעזרה
בא בעיקר הודות לתעמולה שמקורה במנהיגים הערכים המאשימים
במגע עם
ליהודים לכבוש חיפה  . . .למען תקן זאת מבקש  . . .שכל הקצינים הבאים
ישראל תוך אי
הערבים ידגישו את הנקודות הבאות  :הצבא הבריטי כבר פעל בארץ
המנהיגים
משוא פנים ברור  . . .תבוסת הערבים בחיפה באה בעיקר בשל אי יעילותם של
מהעיר ברגע
הצבאיים הערבים שסירבו לרוב להשמע לפקודותינו להבליג  ,ושברחו
26ן

:

שראו כי הקרב התפתח

נגדם .

27י

 ,אולם עד סוף אותו

סטוקוול הסכים ב  23 -באפריל להעמיד לרשות הפליטים כשמונים משאיות
של בווין  ,שגרס כי יש
חודש סופקו לפליטים רק כשתים  -עשרה משאיות  128 .השינוי נבע מעמדתו
ערב  .ב 29 -באפריל
לעצור את העזיבה הערבית מפאת השלכותיה על יחסי בריטניה עם מדינות

החליטה לא להעמיד

נפגשה הוועדה עם סטוקוול לפי בקשתו  .הוא הודיע בפגישה כי ממשלתו
ולעודד את אלה שעזבו
יותר משאיות להעברת הפליטים וכי כל כוונתה להביא את השלווה לעיר
29ן

אותה לשוב

אליה .

חברי הוועדה טענו כי השינוי

זו .

הוועדה מחתה בתקיפות נגד החלטה

הפתאומי בצעדי הבריטים מעורר קשיים לוגיסטיים  ,שכן על סמך

החלטתו של סטוקוול החלו

השיירות .

130

ברם

להרכיב מבעוד מועד ועדות מקומיות בכל השכונות הערביות לשם ארגון
הערבית  ,אלא בעיקר
הבריטים היו נחושים בדבר שינוי מדיניותם  -לא רק כלפי האוכלוסייה
בעניין הגבלת פעילותה של ה ' הגנה ' בחיפה

וסביבתה .

.

ב 18 -

במאי

המצב החדש שנוצר בחיפה חייב נקיטת מדיניות ברורה באשר לפינוי הבריטי
בבניין עיריית חיפה
הבהיר גנרל מקמילן את הכללים שקבעה ממשלתו בעניין זה בנאום שנשא
באינטרס הבריטי להבטיח
בנוכחות ראשי הקהילה היהודית והערבית  .עיקרו של הנאום התמקד
ן3ן באותו יום נחתמה המפה החדשה של
פינוי שקט מבלי להתערב בעניינים האזרחיים של העיר .
 ,כולל שלוחה
המובלעת הצבאית  ,שגבולותיה השתרעו מעתלית בדרום ועד כורדאני בצפון
בגישה הבריטית  ,לא
שתחמה את רמת דוד ( שדה התעופה ) וסביבתה  .מכל מקום למרות התפנית
שיירות כלי רכב שיצאו מחיפה
נפגם הסיוע שניתן על  -ידם בימים הראשונים לאחר ה  22 -באפריל .
עשרים ושלושה כלי רכב
לוו על  -ידי הצבא הבריטי עד עכו  .ב  24 -באפריל באה לעכו שיירה בת
שלטונות הצבא על מתן
עם
ויומיים אחר כך באו כחמישים כלי רכב  ,לאחר שסעד הגיע להסכם
32ן

היתר לליווי צבאי
הסיוע הבריטי

לשלוש שיירות נוסעים שביקשו לעזוב את חיפה .
לא נתפס בקרב האוכלוסייה הערבית כפעולה הומניטרית .

י
לעיל  ,הערה
 -חות (
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Speech by Lieutenant General Machfillan
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במאי  , 1948את " ה  ,כרך 1948

החירום הערכית אל סטוקוול ,
30

הם הטילו את

- 105
28

באפריל  , 1948את " ה ,

/257

ן
לטנא ,
דו " ח ' חירם '

27

באפרילי

תיילים ברוטים מפקחים
נל תנועת הפליטים
זערבום בנמל ( אפרזל
 941ו )

האחריות לתוצאות התבוסה עוד בשלביה הראשונים על הבריטים  ,שלא עמדו לדעתם במבחן  .כך
מצאו את עצמם ערביי חיפה בתווך  ,בין הבריטים

ליהודים .

' הערבים מאשימים את הבריטים

במסירת עמדות ליהודים ובזה שמנעו תגבורת מהערבים  .הערבים אינם מעוניינים
הם פוחדים מפעולות איבה מטעם המוסדות

הערביים ' .

להשאר בחיפה .

 33ן

למרבה הפליאה צוטט קוסא כמי שטען כי הצי הבריטי סייע לפליטים הערבים על דעת עצמו ,

ללא קבלת אישור מכל סמכות ערבית 34 .י ב  2 -בפברואר

בכתבה שהתפרסמה ב ' פלסטין פוסט '
sponsored and
35ן

.

:

homes was advanced ,

Jews who first put

1949

ביטא קוסא את גישתו כלפי הבריטים

The idea that the Arabs should quit

was the British . . . and not

Arab population

"

 the British . . .י6

propagated

10 effect the dislodgement and deportation ofת1

בעיתונות פורסמו באותה עת ראיונות עם פליטים ערבים שהגיעו לביירות  ,ובהם תוארו הבריטים
כמי שבגדו בערביי חיפה לאחר שאלה סמכו על ' ההבטחות ' כי הסדר יישמר בעיר עד

באוגוסט .
133

! 36

' חירם ' אל טנא  ' ,שיחה עם סגן הקונסול האמריקאי '  27 ,באפריל  , 1948את " ה ,

הקונסול בשוק הערבי  ,וימים מספר לאחר מכן שוחח עם

e

ה1 -

איש הש " י על הלך הרוח בקרב הערבים כאותם ימים .

 .ק  - 1948 , Beirut 1970 ,נ 794מל 5 . Hadavri , The Palestine Diary
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333

135

ציטוט מדברי קוסא שהתפרסמו ב ' פלסטין פוסט ' ,

2

. 105 /72

בעת הקרבות שהה סגן

בפברואר

, 1949

אמ " י ,

)

 . John 4א
. 93 / 5566 /4056

על היחס של

המקורות הערביים אל ה ' כגידה ' הבריטית ראה  :ח ' אל  -עודות ( תחריר )  ,מוסועה אל מדן אל פלסטיניה  ,דמשק
 , 1990עמ '  ; 197זכרונות עבדאללה אל  -תל  ,תרגם " חלמיש  ,תל אביב  , 1964עמ '  ; 31חלאף ( לעיל  ,הערה , ) 71

f

עמ '  ; 221עלמי ( לעיל  ,הערה

~

 , ) 108עמ ' ; 374

פ ' עלי ח ' אלד  ,אל  -חרב אל  -ערביה ואל  -אסראיליה

1949 - 1948

ותאסיס אסראייל  ,ביירות נחש " ד ]  ,עמ '  ; 166צה " ל  -מחלקת מודיעין  ,לקח הערמים ממלחמת השחרור ,
136

עמ '  : 19צ ' אל  -פלג  ,מנקודת ראותו של המופתי ,תל -אביב  , 1995עמ ' . 65 - 64
אוגדן עיתונות  ,ידיעות מחודש אפריל  , 1948אא " ח  .וכן ראה  :ח ' לידי ( לעיל  ,הערה  , ) 120עמ '

. 129

, 1952

מדוע עזבו התושבים הערבים את

ביטויה של המעורבות היהודית
בדומה לבריטים כך גם ההנהגה היהודית בחיפה עקבה

אחר הנטישה הערבית מאז דצמבר

חיפה ?

1947

ההסתדרות ועיריית חיפה יצאו בכרוזים

כצופה מן הצד  ,מבלי להתערב בנעשה  .גופים שונים כמו

תקינים בין שתי העדות .

137

במקביל

והודעות אל האוכלוסייה הערבית למען שמירה על יחסים
שנקטו קו אלים במאבק ביישוב היהודי .
נדרשה ה ' הגנה ' לפעולות צבאיות נגד גורמים עוינים
ומנע שנועדו לפגוע בעורף האויב
תגובתה של ה ' הגנה ' מוצתה בשלב זה בסדרת פעולות
תגמול בעקיפין השפיעו פעולות אלה על
38ן
ובעיקר במאחזים ובבסיסי התארגנות בשכונות

הערביות .

המורל בקרב האוכלוסייה הערבית  ,שההלה לאבד אט אט

מביטחונה עקב היחשפותה לחולשתה
עמדה ההכרה בחשיבות העליונה של

שלה וליתרונה הצבאי של ה ' הגנה '  .ביסוד מבצעי ה ' הגנה '
הימנעות מפגיעה באוכלוסייה האזרחית  .קל
עולות נקודתיות נגד גורמים עוינים בלבד  ,תוך
הערבית מאזור מגוריה  ,כפי שנטען 39 ,י
וחומר  ,ה ' הגנה ' לא פעלה כדי לגרום למנוסת האוכלוסייה
הקפידו לשמור על קשר עם הצבא הבריטי ,
לא בתחילת המאורעות ולא בהמשכם  .ראשי ה ' הגנה '

:

ומובן שהיה בכך להגביל את פעולותיהם במרחב  .יחד עם

".

בריטי בפעולותיה נגד הצד הערבי 4י

זאת זכתה ה ' הגנה ' לא פעם לגיבוי

פעילות אינטנסיווית וחשאית להשיג

בה בעת ניהלו גורמים יהודיים יחד עם אישים ערבים
הפסקת אש ולהביא בסופו של דבר להסכם עם הצד הערבי

לקראת סוף דצמבר . 1947

אחמד ח ' ליל ועוזרו עומר סאה

.

הניסיונות להידברות החלו כבר

נועדו עם באי כוח ה ' הגנה ' וביקשו

שהות להשתלט על מפירי סדר .

ן4י

שיחדלו מפעולות תגובה למשך כמה ימים על מנת לתת לוועדה
מתווך מטעם ה ' הגנה '  ,רשימת שמות
בתום הפגישה השאיר ח ' ליל בידי נפתלי ליפש " ן  ,ששימש
צלפים  ,אולי כדי להוכיח את רצינות
של אישים אשר אמורים היו לסייע להפסקת היריות ולהרחקת
לא רצה בעימות ה אלים  ,וזאת לא
הערבי
כוו נותיו 42 .ן כבר עם חח ילת ה מא ורעות ה תברר שהציבור
 מה להסכם בין הצדדים  ,לאחררק בחיפה  ,כי אם גם ביפו למשל 43 .י בינואר  1948הסתמן סיכוי
הערבית של הסוכנות היהודית  ,טען כי
שרשיד חזר מביקורו בסוריה  .טוביה ארזי  ,נציג המחלקה
למען שלום בר קיימא  ,אך לא ראה לנכון
הוא נכון להיכנס למשא ומתן על יסוד ערבויות רציניות
הערבים להמשיך ולהתבסס בעיר  .ב 17 -
לחתום על הסכם להפוגה זמנית  ,שתאפשר ללוחמים
ביום המחרת התכנסו ח ' ליל  ,טאה ,
בינואר התקשר ח ' ליל אל ליפש "ן וביקש לקבוע פגישה עמו .
ליל על הסמכויות שהוענקו לרשיד
סלומון וארזי במשרדו של ליפש "ן  ,ולאחר דברי הקדמה של ח '
שייחתם בגלוי  ,לעיני הציבור 44 .ן
בדמשק עמד סלומון על הצורך בשלום בר קיימא עם הסכם
בין היהודים  ,המוסלמים והנוצרים .
סלומון טען כי ההסכם הסופי צריך לבטא מתוג אינטרסים

שן)::: ;5ץן ב :::יגן ב:ן ע1 :ץ :ן  :ג ::ון ::::: :
.
'
ית ממו
עי " " איי ך:נן:

זינגר ,
138

215

ימים ששינו פני מולדתנו  ,חיפה

'

Washington

139

177

142

שם .

,the Palestinians ,

ק 1992 ,

יפה

יזתסבו :ת במערכה

"7

:

14

 , 1966עמ '

. 45

ץבדה

'

' הדד ' אל ' עדינה ' ( רשם נ ' ליפעת ) ,

Masalha , Expulsion of

"י

,1

"

,

7ג17947-ס /7

18

"

Israeli

, 97

.א

אצ " מ , 525 / 4010 ,
ofthe' .

לם מוסד הרצל  ,תיק
בינואר  , 1948ארכיון

,

1948

'Pappe , The
[ להלן

:

אמ " ה ] .

1.

תמיר גורן

פ

( 4ו

ב:::ב:ן ::ן :רין:ת:ב:ן

בלינת

"~

בסאו

ע ה'

ונה '

שע

חמס " .

למנוע פגיעה בבית .

(

וזאת כדי להראות לארזי את מיקום ביתו של רשיד  ,על מנת
בטרם נפרדו ביקש
ארזי מח
' ליל להעביר לרשיד את השגותיו בעניין השלום 46 .ן ב  17 -בינואר נערכה פגישה נוספת עם

 948ו )

ח ' ליל ועוזרו  .הם עדכנו את המשתתפים בדבר ההחלטה על יציאת משלחת
לפגישה עם המופתי
בקהיר ומסרו
פרטים על הרכבה של המשלחת ועל מטרתה ( ראה לעיל )  .על -פי דברי ח
' ליל כל
חברי הוועדה הלאומית איימו להתפטר
מתפקידם אם לא יוחלט על שינוי כלשהו  ,שכן  ,כך הוסיף ,
הוועדה אינה יכולה להמשיך במילוי תפקידה בתנאים הקיימים 47 .י בינתיים ביקש ח
' ליל להפסיק
את פעולות התגובה של ה
' הגנה '  .סלומון צידד בכך  ,אולם ארזי הבהיר כי כל עוד מגיעות ידיעות
על הימצאותם של גורמים עוינים בחיפה ובסביבתה אי  -אפשר להימנע מפעולות ,
אלא אם כן
תוכיח הוועדה כי
ביכולתה למנוע את פעילותם  .ברם נראה שהמציאות היתה חזקה יותר מכל
תנאי

;

פעולות התגמול אכן פסקו  ,והערבים זכו להפוגה

המיוחלת .

המשלחת שיצאה לקהיר חזרה כאמור רק לקראת סוף ינואר  ,ואולם גם בפרק זמן זה
נמשכו
הגישושים למימוש הסדר
עתידי  .ב  21 -בינואר נועד אוריאל פרידלנד ( שלון )  ,איש ה ' הגנה ' וחבר
וועדת המצב  ,עם סעד  ,ח ' ליל וח ' יאט במועדון ' רוטרי '  .בתחילת הפגישה טענו
הנציגים הערבים
בפני פרידלנד
כי עשו מאמצים להפסיק את מעשי האיבה  ,וזאת על מנת לשים קץ לפעולות

ה  ,זרים ' .

148

בינתיים חזרה המשלחת מקהיר  ,אולם הקשר עם הנציגות היהודית לא חודש  .זאת ועוד ,
בינואר הכריז השיח
' מוראך במסיבת עיתונאים כי אין בכוונת הוועדה להכריז על חיפה כעיר
פרזות  ,וכי היא תדבק בהוראות הוועד הערבי העליון  ,שאסר למעשה לקיים משא
ומתן עם גורמים
יהודיים 49 .ן נראה היה
כי בכך נסתם הגולל על המאמצים שהושקעו עד אותה שעה במפגשים

ב 29 -

השונים  ,ועתיד ' השלום ' נותר לוט בערפל  .בתום שהות של יומיים התקשר
סלומון וביקש לדחות
מפגש מתוכנן עמו עקב מחלתו .

הארכיבישוף חכים עם

ב  30 -בינואר התקיימו שתי פגישות שבהן בא לביטוי הלך הרוח ששרר בהנהגה
הערבית בחיפה
באשר להסדר
עתידי  .סלומון הוזמן לבקר את חכים  ,ובמהלך השיחה עודכן בפרטים ראשונים על
מה שהתרחש בקהיר  .המופתי תמך כאמור בהפוגה  ,והורה לנקוט עמדה של
התגוננות
באותו יום נועד
ליחשש עם רשיד בביתו של ח ' ליל במושבה הגרמנית  ,כשח ' ליל משמש מתורגמן .
בשיחה נכח גם אחמד אל  -חאג '  ,מנאמניו של רשיד  ,שכיהן באותה עת כחבר בוועדת
עיריית חיפה .
ליחשש ניסה לתהות מדוע התעכבה התשובה לאחר שהמשלחת חזרה  ,אולם רשיד  ,באופן חמקני

בלבד .

50ן

משהו  ,דיבר בתשובתו על מאמציו להשכין שלום בעיר  .וכך אמר
ועכשו הוטב בהרבה .
 . .חיפה היא עיר מעורבת ולכן חשבתי שיהיה קשה מאד להשליט דרך
:

' המצב בחיפה היה קשה מאד

ק192

145

על

המגעים בין חכים לגורמים היהודיים ראה

:

' פרטי שיחה עם הבישוף ג ' ורג ' חכים

א ' . 69 - 4 /932 / 313
! 46

',

' הדד ' אל ' עדינה ' ( רשם ט ' ארזי ) ,

!8

בינואר , 1948

בינואר  , 1948אצ " מ ,

. 525 / 7721

שם .

147

' הדד ' אל ' עדינה ' ,

148

דו " ח של א ' פרידלנד על הנעשה בקרב הערבים  22 ,ביגואר  , 1948אנ " מ ,

::

ב : ::ן  : :ן

19

 ' ,בעזיז
'

26

ביוני

המשיחת שחזיה מחציים

"

!3

בינואר

' 1948

. 525 / 3993

אצ " מ ,

. 525 / 7721

, ! 948

אמ " י ,

השדעת
מטה  -ההגנה
להתעלם מסכנה

האויב מאיים בפלישה  .אסור
כוחות הבטראן איחוים
זו  .יתכן שהיא קרובה .
לתת כל
,
וכאפצע ם הדרושים  .הצבור בולו צריר

העזרה הדרושה מצדו

,

' ש לחפור מקלטים

]1

בכל היושבים ולמלא

כל הוראות הגא נהגנה
]2

' ש להימנע
ורחובות .

אנטחאושרשת
~

מהתקהלויות המוניות במגרשים

העזרה למפקז" כששת
ט יש לתת את כל
הבטחון בהקמת מחפומים  ,ביצורים וכו' .

א

ל

בהלה  ,אל . nlaNW

דריכות ומשמעתי

ה ה ג נ

ה.

תמיר גורן

שלום  ,אך בכל זאת הצלחתי ולמעשה כל אנשי העיר נכונים לקיים את רצוני
'  .ן5ן ח ' ליל התערב
בשלב זה של השיחה
וחיזק את דבריו של רשיד באומרו כי רשיד הצהיר בפניו על רצונו לקיים את
השקט בחיפה לטובת הערבים  .ליפש " ן ביקש לפיכך מרשיך לפרסם הודעה בעיתונות  -זאת

פי יזמה שהעלה ח
' ליל  -כדי לעדכן את הציבור הערבי על מטרות המשלחת  ,תוצאות ביקורה
בקהיר ועל המצב הנוכחי  .רשיד הסתייג מהצעה זו וטען שמה שחשוב הן העובדות ולא
ההודעות ,
וכראיה לכך הזכיר את
עובדת כינון ' דרך שלום ' ' בחיפה הערבית '  ,או בלשונו  ' -סיאסת אל  -טריק
אל  -סילמיה ' 52 .ן הודעה זו היתה תמוהה בעיני ליפש

' דרך שלום

על -

" ן  ,שכן לא היו ברורות לו מסגרותיה של אותה

'  .רשיד הסביר את הימנעותו מהכרזה פומבית מיוחדת על כינון ' שלום ' בחשש שמא

' ההסכם ' לא יחזיק מעמד  ,ולכן  ,כדבריו  ,צריך היה לחכות

ל ' הזדמנות ' .

ח ' ליל אף הוסיף

שה ' הזדמנות ' אמורה להתממש בתוך שלושה או ארבעה ימים  .נראה שרשיך רצה לזכות
באמונו
של ליפש
" ן באשר לאמיתות כוונותיו לשלום  .כאשר התכוון ליפשי 'ן לעזוב הביע רשיד שוב את
רצונו ואת יכולתו להשליט שלום בעיר  .כך תיאר ליפש
" ן את הפרידה  ' :קמתי ללכת ואז הוסיף
שהוא רוצה לומר
לי באופן סופי שברצונו להשליט שלום בחיפה וכפי שהוא רואה עכשיו יוכל

לעשות זאת  .אחד הנוכחים  ,דומני אחמד אל חאג '  ,הוסיף שכמובן אין זה חל על הגנה ואם
יגנו על עצמם
' 53 .י
ליפש "ן התרשם שרשיד היה כן בדבריו ואכן התכוון לשמור על חיפה מחוץ לתחום
המאורעות ,
והעריך כי סיכוייו
לממש את כוונתו זו טובים 54 .ן ארזי חיזק הערכה זו  ' :נראה לי הגיוני שקהיר

יותקפו

הסכימה להוציא את חיפה  . . .באופן זמני מתחום המאורעות  . . .עד צאת האנגלים . . .
הוועדה
הלאומית תחזיק את
העיר שקטה עד הרגע בו יוכלו הכוחות [ הערביים ] להפסיק את הקשר בין הדר
הכרמל

והנמל  . . .ובין חיפה לתל אביב ' .

155

למרות המאמצים שכוונו לנטרול מעשי האלימות  ,היו שני הצדדים תמימי דעים שההפוגה היא
זמנית  ,שכן ברי היה כי העימות יסתיים בקרב

הכרעה .

לקראת אמצע פברואר הוזמן אבא חושי  ,מזכיר מועצת פועלי חיפה ונציג ועדת המצב  ,לפגישת
היכרות עם גנרל סטוקוול  .לאחר מספר פגישות נוספות ביניהם הצהיר בפניו חושי כי יש
בדעתו
לדון עמו על קבלת
השלטון בעיר 56 .ן סטוקוול לא היה נבוך מפנייתו של חושי  ,אך העדיף לדחות

בשלב זה את הדיון בנושא  ,ופגישה נוספת בין השניים תוכננה להתקיים כעבור חודש .
במהלך
מארס דווח לבן -
גוריון פעמיים על רצונם של ערביי חיפה בשלום 57 .ן הנטייה היתה ברורה  ,אולם
הגשמתה נותרה בגדר אוטופיה בלבד  .המציאות הקודרת חייבה את ה ' הגנה ' להיערך להשתלטות
כוללת על החלקים הערביים של העיר  .ברור היה כי פעולה צבאית בהיקף נרחב היא
בלתי נמנעת ,
במיוחד בשל הכללתה
של חיפה ברשימת היעדים שנקבעו בתכנית ד '  ,לפיה הונחה לראשונה
151

פרוטוקול מתוך זיכרון של השיחה עם רשיד אל  -חאג ' אברהים  ,נכתב על  -ידי נ
בפברואר

152

153

ל) ל) 2נ

154
155

, 1948

אצ " מ ,

' ליפש " ן בין

. 525 / 7721

31

בינואר ל -

שם .
שם .
לעיל  ,הערה . 149
שם .
א ' חושי  ' ,כיצד הוכן כיבוש חיפה '  ,אא " ח ,

5א ' . 1 - 101 / 12 /

156

עדות

157

ריבלין ואורן ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  ' : 326 , 290חירם ' אל טנא  ' ,בענין השיחה עם
הבישוף חכים ' ,

24

במארס

1

מדוע עזבו התושבים הערבים את

חיפה ?

התפיסה בדבר השתלטות על שטחים בהיקף הארצי  ,ובהכרח היה צריך להכין את הפיקוד הבריטי
לאפשרות

זו .

מאורעות חודש אפריל לא היטיבו עם היישוב היהודי בחיפה  ,בעיקר באזורים

המעורבים שעל קו התפר  .בדו " ח שסקר את המצב בשכונות הספר הובאה תמונה קשה על ממדי

עזיבת יהודים את מקומות מגוריהם  .הרחובות צידון  ,דניאל  ,השומר  ,תבור ומטנטון ( שיבת
אזור מעלות הנביאים והמושבה הגרמנית הובלטו כמוקדים בעייתיים

במיוחד .

ציון ) ,

58ן

בנסיבות אלה גבר הצורך לבדוק את עמדתם של הבריטים כלפי השתלטות היהודים על העיר ,

שכן ה ' הגנה ' נזקקה לגיבוי מצד הבריטים כדי לעבור לפעולה מבצעית  ,שהוכנה מבעוד מועד  .כפי
שנקבע נועד חושי עם סטוקוול כעבור חודש  ,בתקווה לקבל תשובה  ,אולם סטוקוול ביקש עוד
דחייה של כמה ימים  .בפועל לא נדרש חושי לחכות זמן

הוזמן חושי

חושי נדרש

רב .

ב 16 -

באפריל  ,בשעת לילה מאוחרת ,

לפגישה עם קצין מהמודיעין הבריטי במשרדים הזמניים של הסוכנות במלון ציון .
כעת על  -ידי הקצין ' לפרוש את קלפיו על השולחן ' על מנת להבהיר את תכניתו .

לראשונה התבטא חושי בגלוי והצהיר כי בכוונת ה ' הגנה ' להשתלט על העיר בפעולה שתארך

ארבעים ושמונה שעות  .הוא ציין בדבריו שני סייגים לפעולה
הערבית תוזהר בכתב ובעל  -פה מפני הצפוי

הכרחיים לו לשם הגשמת תכנית

הפינוי .

59ן

;

:

היא תחל לאחר שהאוכלוסייה

והצבא הבריטי יידרש לקבוע אילו חלקים בעיר

סטוקוול נדהם לנוכח הדרישה ' החצופה '  ,אך לאחר

שהבין את רצינות התביעה החל לשקול אותה באופן

מעשי .

60ן

גם ראשי ה ' הגנה ' הופתעו במידת -

מה מדבריו של חושי בעניין כוונתו להזהיר את האוכלוסייה הערבית  ,שכן הדבר עלול היה לפגוע

לדעתם בגורם ההפתעה  .חושי היה נחוש בדעתו  ' :הם [ה ' הגנה ' ] אולי צודקים מבחינה צבאית ,
אבל דעתי היא כי האלמנטים האנושיים במלחמה שוקלים לא פחות מאלמנטים צבאיים ועל כן

אעמוד על דעתי אם הגנרל יהיה מוכן לעזור '  .י6י
ב 17 -

באפריל הוזמן חושי לשיחה עם סטוקוול  ,אולם הפעם דחה את ההזמנה מפאת עיכוב

בביצוע ההכנות האחרונות שעליהן שקדה ה ' הגנה '  .כעבור יומיים ,

ב 19 -

באפריל  ,נועדו השניים

בביתו של סטוקוול  .חושי חזר בקצרה על דבריו כפי שהציגם בפני קצין המודיעין שלושה ימים
לפני כן  .כאשר סיים אמר סטוקוול כי מצא עניין רב בגישתו האנושית של חושי  ,למרות הסיכון

הצבאי הכרוך בדבר  .עד מהרה הוגשה לסטוקוול  ,על  -פי דרישתו  ,הצעה שכללה המלצה כי הצבא
הבריטי ייסוג מכל חלקי העיר ויתרכז באבטחת הרחובות המובילים מהמחנות הצבאיים אל הנמל
ואל תחנת הרכבת המרכזית  ,ובנוסף לכך יחול

מלהתערב בעימות המתנהל בין היהודים לערבים .

סטוקוול עמד על כמה תיקונים שיש להכניס בהצעה  ,ולקראת סיום הפגישה ביקש שהות של ימים
אחדים כדי לקבל את אישור הממונים עליו 62 .י למחרת בערב הוזמן חושי לקבל תשובה  ,אולם
מסיבות אשר לא היו תלויות בו נדחתה הפגישה לבוקר

ה 21 -

באפריל  .חושי שמע מפי סטוקוול כי

הצעתו לנסיגת הצבא הבריטי אושרה בתיקונים מסוימים  .תוכן הההלטה הבריטית הוצג בפניו

בהודעה מודפסת  ,וזו הועברה זמן קצר לאחר מכן גם להנהגה הערבית  .מיד אתר כך  ,בישיבת

158

' סקירה על המצב בשכונות הספר ' ,

15

באפריל  , 1948אא " ח ,

יהודיים במלחמת העצמאות '  ,יהדות זמננו ,
159
160

לעיל  ,הערה

161

162

שם .

, 220

. 157

. 280
~

. 156

עדות א ' חושי  ' ,כיצד ומתי שוחררה חיפה ' ,

לעיל  ,הערה

, ) 1993 ( 8

עמ '

. 3 /48

על ראשית התהליך ראה  :א ' גולן  ' ,פליטים

לרע

, 1949

אא " ח ,

. 5 /83

תמיר גורן

הוועד הפועל של ועדת המצב  ,מסר חושי לנוכחים על הודעתו של סטוקוול כי השלטונות הצהירו
שאין בכוונתם להתערב בהתנגשויות בין העדות  ,וכי הם יודעים על פעולתה המתוכננת של
ה ' הגנה ' 63 .י באותה ישיבה הודיע חושי גם כי ביקש ממפקד העיר להזהיר את האוכלוסייה הערבית
מפני הפעולה הצפויה  .ואכן עוד באותו יום פעלה ה ' הגנה ' להפצת האזהרה באמצעות שידורי רדיו

וידידים .

וכרוזים ובשיחות טלפוניות עם מנהיגים

64י

חושי עצמו דאג לעדכן את סטוקוול בנוסח

ההודעות שהועברו אל האוכלוסייה הערבית  .הקרקע היתה בשלה אפוא לתכנית ההשתלטות של

ה ' הגנה ' .
בצהרי ה -

21

באפריל ניתנה פקודת המבצע  .כוח בפיקוד שלושה קצינים קיבל הוראה להפגיז

באופן מסיווי  ,במשך חמש  -עשרה דקות  ,מטרות שסומנו על מפה בקנה  -מידה 65 . 1 : 2500י בסך
הכול נורו שמונה פגזים

ממרגמות דוד ( דוידקה ) וחמישים ושניים פגזים ממרגמות שלושה אינטש .

כפי שהצהיר חושי בפני סטוקוול  ,ההשתלטות לא ארכה יותר מארבעים ושמונה שעות  .ההפגזות
נמשכו לסירוגין גם ביום המחרת  ,ושלא כצפוי החלה נהירת אזרחים ערבים מהשכונות הערביות

לכיוון הנמל  ,שהיה תחת שליטה בריטית 66 .י באותה עת דיווחו חיילים מיחידת הצלפים של

גדולות .

ה ' הגנה ' על פגיעות בערבים שנמצאו בתוך שתי סירות

167

לא ברור אם היתה זו פעולה

פרטיזנית  ,או שמא אושרה מראש מתוך כוונה להגביר את המתח בין הפליטים ; לא נמצאו סימוכין

נוספים כדי להבהיר את מהות הפעולה  .יש לזכור כי ה ' הגנה ' התחייבה לא לפעול באזורים אשר
נמצאו תחת שליטה בריטית  .עם תום הקרבות ביקש חושי לעיין בדו " ח הבריטי על אירועי הלחימה

בעיר  ,עוד בטרם יישלח לנציב העליון  .בצהרי

באפריל קיבל באמצעות קצין המודיעין

ה 22 -

הבריטי שעמו נפגש ימים אחדים לפני כן טיוטה של הדו " ח  .על דעת עצמו מחק כמה שורות שלא
נראו לו והוסיף מילים מעטות 68 .י
עם התכנסות

ב 22 -

הצדדים בבית עיריית חיפה

באפריל אחר הצהריים  ,לדון בהסכם שביתת

הנשק  ,הוציא מפקד המחוז פקודה להפסיק את פעולות הירי  .הפתיחה באש אושרה רק על ערבים
מזוינים ועמדות אויב  .חברי המשלחת היהודית תמהו לפשר ההחלטה הערבית לעזוב את העיר .
' אמרו כי זוהי פחיתות כבוד בשבילם לחתום על שביתת נשק עם ה " הגנה "  . . .במקום זה דרשו
שבתאי לוי נזעק נגד החלטה זו  ,ובנאום נרגש ניסה
שהיהודים יניחו לערבים לעזוב את העיר ' .
169

70ן

163

פרוטוקול מישיבת הוועד הפועל ,

164

אזהרה לתושבי חיפה הערבים  ,אפריל

21

באפריל

 , 1948אא " ח ,

5א '. 1 - 101 / 12 /

 , 1948אה " ע , 104/ 10 ,י1

;

לעיל  ,הערה

. 140

לאחר סיום הקרבות נודע כי

בקרב התושבים הערבים הופץ כרוז אנונימי שקרא להם שלא להקשיב לתחנת השידור היהודית ; על תוכן הכרת
ראה
165

על

:

את " ה ,

. 105 /54

פעילות ההשתלטות של ה ' הגנה ' ראה

; 100 / 17

:

דו " ח שהוכן על  -ידי ' בר  -כוכבא ' ,

' דו " ח ההתקפה על חיפה הערבית ביום
22

באפריל

, 1948

21

באפריל  , ' 1948את " ה ,

שם ; ' דו " ח פעולת כיבושהעיר ' ,

24

באפריל , 1948

שם .
166

בחומר הארכיוני שברשותנו לא נמצאה כל עדות המורה כי ההפגזה של ה ' הגנה ' נועדה לגרום למנוסת

האוכלוסייה הערבית  ,אם כי בעניין ) ה הדעות חלוקות  ,ראה  :מיכאל ( לעיל  ,הערה  , ) 87עמ '  ; 65השווה  :מוריס

( לעיל  ,הערה
167

?  :ל ) :2

168
169

170

' יומן

 , ) 58עמ '

. 123

הצלפים '  ,דו " ח יומי  22 ,באפריל  , 1948ארכיון פרטי של י ' לישנסקי  ,את " ה ,

לעיל  ,הערה . 156
דו " ח אירועים מה  22 -באפריל
אסף ( לעיל  ,הערה

, 1948

ארכיון פרטי של י ' לישנסקי  ,את " ה  ,תיק

 , ) 69עמ '  225ושם עדות

. 1948

ומתן בעירייה  ,ותחת דמויותיהם של סלומון וסטוקוול נכתב שם

פלסטין לידי הכנופיות

. 386

של סלומון  .כעבור שנים קיבל סלומון ממשרד החוץ עותק מהעיתון

המצרי ' אל  -גומהורייה ' שבו יוחדה כתבה לאירועי חיפה בשנת

הציוניות ' .

תיק . 386

:

אחת התמונות תיארה את מעמד המשא

' כדי שלא

נשכח . . .

בריטניה מוסרת את

מדוע עזבו התושבים הערבים את

חיפה ?

לשכנע את הערבים להישאר  .גם שאר חברי המשלחת ניסו להניא את הערבים מהחלטתם  ,אולם

ללא הועיל  .סלומון גרס כי לא מעט עידוד ניתן להחלטה הערבית מצד קצינים בצבא הבריטי
' שהבטיחו להם כי אם יצאו עתה יחזרו כמנצחים תוך שבועות
עד ה 24 -

מספר ' .

ן7י

באפריל נותרה בחיפה יותר ממחציתה של האוכלוסייה הערבית  .על  -פי הערכה

בריטית היה מספרם של הערבים בעיר כשלושים ושבעה אלף נפש .

72י ב 14 -

צבאות ערב  ,הוערך המיעוט הערבי שנותר בחיפה בכששת אלפים

נפש .

73ן

במאי  ,יום לפני פלישת
מנתונים אלה עולה כי

עד קרב ההכרעה וכמה ימים אחריו עזבו את העיר כשלושים והמישה אלף ערבים בסך הכול  ,ואילו
במהלך עשרים ושלושה יום לאחר קרב ההכרעה קטנה האוכלוסייה הערבית באופן מובהק לכדי

שבעה אחוזים מגודלה המקורי  .כיצד ניתן להסביר את הדבר

?

דומה כי רבים מתושביה הערבים

של חיפה רצו להישאר בעיר מטעמים מובנים  ,שכן חלק לא מבוטל מהם לא שעו להחלטת

המשלחת הערבית לעזוב את העיר  .האווירה הכללית שהתהוותה בחיפה היתה מתוחה פחות מכפי
שיכלה להיות בעקבות ההכרעה  ,כך מכל מקום ציין סיריל סריוט )  , ( Marriottהקונסול הכללי
המיועד של הבריטים בחיפה  ,בדו " ח ששלח לבווין ב  26 -באפריל 74 .י בתוך זמן קצר נקראו
שלטונות ה ' הגנה ' לעצור את

המנוסה .

כבר

ב 22 -

באפריל נועדו סלומון ומועמר עם פליטים

שהצטופפו באזור שכונת עבאס וביקשו מכל אלה שגילם היה למעלה מארבעים להזהר לבתיהם ,
ואלה שגילם היה נמוך יותר נדרשו להצטייד בתעודות מעבר  .ברם במהרה הגיע למקום השיח '

עבד אל  -רחמן מוראד וקרא לפליטים לעזוב את העיר  .חלקם נענו לקריאתו והחלו להעמיס את

הפציהם על מכוניות צבאיות שנועדו להעבירם לנמל חיפה .
כדי לדון כיצד לעצור את נטישת הערבים .

! 75

ב 23 -

באפריל התכנסה ועדת המצב

באותו יום נערכה ישיבה משותפת של היהודים

והערבים כדי לגבש תכנית לטיפול בערבים שנותרו  .בין השאר הוטל על סלומון ועל מועמר לעבור

בשכונות הערביות כדי לשכנע נשים  ,זקנים וילדים לחזור לבתיהם .

סלומון קיבל אישור

76י

לפעולותיו מטעם מפקדת ה ' הגנה '  ,וכך  ,תוך שהוא מנצל את השפה הערבית שהיתה שגורה בפיו ,
סייר בשכונות הערביות בלוויית אישים נוספים  ,יהודים וערבים  ,בניסיון למנוע את עזיבת

הערבים .

! 77

מאמציהם של היהודים להניא את הערבים מלעזוב תוארו בדו " חות בריטיים ובעיתונות  ,וגם
ערבים שהיו בעיר באותם ימים העידו עליהם 78 .י כך למשל סועד קרמאן זכרה כי ' היו יהודים

171

לוי ( לעיל  ,הערה
( לעיל  ,הערה

. ) 93

! 72

דו " ח של

173

' חירם ' אל טנא ,

174
175
176

! 77

פפה

, ) 55

עמ '

; 154

כרמל ( לעיל  ,הערה

 , ) 70עמ ' , 30

ושם עדות של סטוקוול ; ראיון עם סלומון

ה  24 , CID -באפריל  , 1948את " ה ,
14

במאי

, 1948

( לעיל  ,הערה  , ) 143עמ '

את " ה ,

. 8 / 15

. 105 / 143

. 81

' חירם ' אל טנא  ' ,מצב הערבים ברחוב עבאס ' ,

25

באפריל

, 1948

את " ה ,

. 105 / 257

פרוטוקול הישיבה המשותפת  23 ,באפריל  , 1948אמ " י440 ,א ' . 69 - 4 /941 /
דו " ח של סלומון למשרד החוץ  ,אפריל  , 1949אמ " י  . 69 - 4 / 469 / 941 ,על פעולותיהם

למניעת העזיבה ראה  :אשל

( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '  , 376ושם עדות י ' לישנסקי ; ט ' ארזי  ' ,הלוחמה הפסיכולוגית לפני שחרור חיפה '  ,את " ה ,

. 53 / 10
178

ראה למשל  :דו " ח של ה  26 , CID -באפריל 948נ  ,את " ה  . 8 / 15 ,לעדות הערבים ראה למשל  :אסף ( לעיל  ,הערה

 , ) 69עמ '  , 333 - 332ושם עדויותיהם של א ' קוסא ופ ' ח ' יאט ; לעדות ג ' אן מג ' דלני ( לימים נשיא העדה הנוצרית -

ע ל ) :2
)

רכב של משפחה
ערבית נבדק במחסום
של ה ' הגנה ' בטרם
ואושר לה לעזוב את
חיבה ( אפרול  -מאי
) 1948

וערבים בחיפה שעברו מבית לבית וביקשו מערבים שלא
למרות כל זאת נמשכה

העזיבה .

מעצורים  ,אך התקשו להסבירה

יעזבו ' .

79י

דוותי הש " י תיארו את היציאה ההמונית כבולמוס חסר

' חוגים גבוהים מספרים כי קיבלו הוראות מפורשות לפנות את

:

חיפה מערבים  .מגמת הוראה זו איננה ברורה לנו די

צרכה ' .

80י

רבים מבני המשפחות הנכבדות נטשו את מקומות מגוריהם ברחוב עבאס ובמושבה הגרמנית
בדרכם ללבנון בכלי רכבם הפרטיים  .את התעמולה לעזיבה ריכז פריר סעד  ,שאף הוא עזב את

העיר בסוף אותו חודש  .אלה מבין הנוצרים שנשארו התרכזו ברובם בכרמל הצרפתי  ,בשכונת
עבאס  ,במושבה הגרמנית  ,בתחנת הכרמל ובשכונת

בשליטת הצבא הבריטי  ,שהצהיר כי עד

ה 15 -

זיתון  ,ן8י

במאי אחריותו לנעשה בארץ שרירה וקיימת  .לקראת

סוף אפריל תואר מצב האוכלוסייה בשכונות כדלקמן

אחוזים מהתושבים

;

בשכונת זיתון נשארו משפחות

התושבים שנותרו בבתים אחדים

;

ולא בכדי  .אזורים אלה נמצאו

:

בוואדי ניסנס נותרו מעטים  ,כחמישה
ספורות ;

בחארת אל  -קישלה התקבצו

בתחנת הכרמל שהו כארבע  -המש משפחות וכמה גברים אשר

שלחו את משפחותיהם עוד קודם ללבנון ; ובשכונת ואדי ג ' מאל נותרו כשישים אחוז מהתושבים ,
האורתודוקסית
באפריל

בחיפה )

ראה בתיק עיתונות חיפה  ,מרכז מידע גבעת חביבה ; לעדות פ ' סעד ראה  :על המשמר ,
סלים ג ' ובראן ( אז מורה בבית  -הספר של הקהילה האורתודוקסית ) ראה

 ; 1985לעדות

( עורכת )  ,יקירי חיפה תולדות חיים  ,חיפה  , 1986עמ ' 10
ב 1948 -

כסגן ראש העירייה ) ,

מנוסת הערבים
179

'4ל) :2

180
181

25

ביוני . 1995

;

ראיון אישי עם דרסי שלח ( אביו שחאדה שלח  ,כיהן

בנמל .

לזר ( לעיל  ,הערה

 , ) 107עמ '

. 187
. 105 /257

' חירם ' אל טנא  ' ,שאלת פינוי הערבים
' חירם ' אל טנא  ' ,עזיבת המשפחות הערביות הנכבדות את השכונות  :עבאס  ,המושבה הגרמנית וכו ' ' ,
, 1948

את " ה ,

ז ' אלופי

בעדותו מתאר שלח את פועלם של אביו ושבתאי לוי לעצור את

מחיפה ' .

כרמלי  ' ,צרור

:

5

; 105 / 257

ידיעות ' ,

28

באפריל  , 1984את " ה ,

' חירם ' אל טנא  ' ,הממונה על הסעת הערבים

23

באפריל

, 1948

את " ה ,

. 105 / 143

27

באפריל

מחיפה '  25 ,באפריל  , 1948שם ; ' חירם ' אל

בעיתונות צוין כי בעת הזו  ,לקראת סוף אפריל  ,הגיעו

לביירות בלבד כתשעה אלפים נפש מערביי חיפה  ,אצ " מ ,

. 571 / 562

מדהן עזבו התושבים הערבים את

כמאתיים נפש .

הכרמל נותרו לא יותר מעשר

בדו " ח נוסף על הנעשה בשכונות צוין כי בתחנת

82ן

ובהן נשארו בעיקר נשים

נפשות  ,רובן נשים וזקנים  ,ובוואדי ניסנס נמנו שתים  -עשרה משפחות ,

וילדים .

83י

בסיור שערך אברהם יעלי  ,חבר הוועדה להחזרת החיים

לו מפי אחד התושבים שנשארו במקום כי רבים מאנשי השכונה
הכרמל  ,סמוך לבית הארכיבישוף חכים ברחוב עבאס ובסטלה

חיפה ?

למסלולם  ,בוואדי ניסנס  ,נודע
נמצאו בוואדי ג ' מאל  ,בתחנת

מאריס .

לדברי אותו אדם הם היו

מגיעים מדי פעם לבדוק את בתיהם  ,אולם לא התכוונו לחזור אלא אחרי

ה 15 -

במאי .

84ן

המגמה

לזכות בחסותו

שהסתמנה אפוא בקרב הערכים היתה להתרכז בתחומי השלטון הבריטי כדי

ה ' הגנה ' .

ולהימנע מחיכוכים עם רשויות

נטיית המנהיגות הערבית

בניסיון להתחקות אחר הסיבות לבריחה דיווחו מקורות הש " י על
 185כן דווח על ערבים שקיבלו מכתבי
להמלקן על עזיבה בשל חוסר הוודאות שהסתמן באופק .
נטען כי אלה שנשארו
איום אשר בהם נדרשו לעזוב לבל ייחשבו בוגדים  .מכל מקום ברחוב הערבי
86ן יש לזכור כי גם לאחר
האמינו שהמערכה על היפה טרם תמה ובאופטימיות המתינו ל  15 -במאי .
  23באפריל נודע כיניצחון ה ' הגנה ' האמינה המנהיגות הערבית כי הקרב טרם הסתיים  .ב
להזרים כוחות
המנהיגים הערבים בעיר שלחו מברקים לביירות ולדמשק כדי להארן במופתי
תגבורת

לחיפה .

187

יהודיים כבר לקראת סוף

ממדי העזיבה והשלכותיה הצפויות עוררו חששות בקרב גורמים

אפריל .

88ן

ואכן המושכים בחוטים נדרשו להסביר את אשר התרחש

בחיפה  ,וזאת על רקע

שיצאו ממנה .

189

יעקב

השמועות שנפוצו על גירוש ערבים מן העיר ואף על עידוד שניתן להם כדי
 , 1971טען נחרצות כי לא היה
לובליני  ,מפקד העיר ב  , 1948 -שנשאל על כך בראיון שהעניק בשנת
לפליטים הערבים לשוב
כל ניסיון לבצע גירוש 90 .י יתרה מזאת  ,עם תום הקרבות התירה ה ' הגנה '
תחנות לרישום ערבים שביקשו
אל העיר  .באמצעות שידורי ' קול ישראל ' בערבית נמסר על הקמת
ועבר הירדן  ,נפגש עמו
לחזור  .במאי  , 1948לאחר שוויקטור ח ' יאט חזר מביקור בלבנון  ,סוריה
הצהיר מפורשות בפני
בחיפה בכור שיטריח  ,לימים שר המיעוטים  .ח ' יאט דיווח לשיטרית כי
 191זאת ועוד  ,בספטמבר  1948טען שיטרית
מנהיגי ערב שהיהודים נכונים להסדיר את חיי ההוזרים .
לעזוב 92 .י דרך של שיתוף פעולה
כי לא ננקט שום צעד לעודד את המיעוט הערבו שנותר בעיר
; 105

182

' חירם ' אל טנא  ' ,המצב בשכונות הנוצריות

כשכונות הנוצריות בחיפה ' ,
183
184

1

במאי

, 1948

בחיפה ' ,
את " ה ,

' חירם ' אל טנא  ' ,רשמי סיורו של ג ' מאל בחיפה ' ,
דו " ח הוועדה להחזרת החיים למסלולם 11 ,

במאי

185

לעיל  ,הערה

186

דו " ח סיור מסתערב בחיפה ,

28

באפריל 948נ  ,את " ה ,

15

, 1948

אמ " י ,

. 105
/ 54

. 41 / 116 /255

. 180
12

במאי

, 1948

כרמלי ( לעיל  ,הערה

; ) 181

ראה גם

187

' חירם ' אל

188

פרוטוקול מפ " ח ,

27

באפריל

, 1948

אא " ח ,

את " ה ,
:

; 4 / 71

. 105 /252

. 147 - 146

כנען ( לעיל  ,הערה  , ) 73עמ 'אמציה '  29 ,באפריל
מכתב סלומון אל ' ירמיהו ' ו '

, 1948

אמ " י ,

במרגמות י
שלושה אינטש מחשש

 /440נ. 69 - 4 /94
189

/ 257

. 105 /87
במאי  , 1948את " ה ,

' חירם ' אל טנא  ' ,סיור

ראה למשל את גרסתו של א ' מילשטיין הטוען כי מ ' כרמל הורה על הפגזה
שמא ערבים רכים יישארו בעיר  :חדשות  1 ,בינואר  ( 1988לתגובת כרמל ראה להלן ) ;

190

הערה  , ) 87עמ ' . 77
ראיון עם לובליני ( לעיל  ,הערה . ) 73

191

דו " ח מסיור של ב ' שיטרית בחיפה ,

192

שר המיעוטים אל שר החויי  15 ,בספטמבר  , 1948אמ " ה  ,תיק

3

במאי

, 1949

אמ " י ,

. 41 / 121 /445

. 1948

וכן ראה  :מיכאל ( לעיל ,

2 ~5

פליטים ערבים עוברים
מחסום בריטי בדרכם
לנמל ( אפריל ) 1948

נן
*
ברקמה בין מוסדות השלטון היהודי לנציגי האוכלוסייה הערבית עוד בטרם פרצה המלחמה
ישראל לשכנותיה 93 .ן

בין

כעבור שנים ארוכות  ,בכנס שהתקיים בנצרת  ,נטען כי אמיל תומא  ,חבר לשעבר
בוועדה
הלאומית גורש מחיפה
לאחר שכוחות ה ' הגנה ' שחררו את העיר 94 .ן משה כרמל מחה על כך

ובתגובתו

טען :

כמי שנשא אז באחריות למחוז

חיפה . . .

אני רואה לחובתי לקבוע באורח חד משמעי כי

שום ערבי לא נצטווה לעזוב את חיפה ולא גורש ממנה בפקודת ה
' הגנה '  . . .לא זאת
בלבד שאיש לא
דחק בערבים לנטוש את בתיהם גם לאחר שנחלו תבוסה  . . .אלא
שבתאי לוי פנה אל מנהיגי העדה
את חייהם וחיי משפחותיהם על

הערבית בידיעת ה ' הגנה ' והפציר בהם . . .
ידי עזיבה חפוזה ובלתי מוצדקת .

לבל יהרסו

95ן

בהתייחסות לדברים שכתב אורי מילשטיין הביע כרמל דעה נחרצת  ' :לא היתה כל מגמה ולא
193

6ל) :2

היה

על שיתוף הפעולה ראה לעיל  ,הערה  ; 191וראה עוד  :פרוטוקול הישיבה הראשונה של ועדת
המשנה להחזרת
החיים למסלולם  10 ,במאי  , 1948אמ " י  ; 49 / 116 / 25 ,פרוטוקול
הישיבה השלישית של הוועדה לענייניהערבים
בחיפה  13 ,במאי  , 1948אמ
" י  : 49 / 309 /41 ,ש ' לוי לסניף הסתדרות הרופאים העברית בחיפה  7 ,במאי , 1948
אע
" ח  . 13 / 75 ,דיון מפורט בנושא זה ראה אצל  :ת ' גורן  ' ,פועלם של מוסדות השלטון בחיפה לשילוב המיעוט

(  , ) 1995עמ ' . 335 - 304

194

הערבי במרקם העירוני בשנים  , ' 1950 - 1948עיונים בתקומת ישראל 5 ,
הכנס הערבי התקיים בנצרת בדצמבר  1980והשתתף בו גם תומא  .הגרסה כעניין גירושו של תומא
הובאה על  -ידי
עיתונאית ידבר ' שסיקרה את הכגס  ,ראה  :דבר 7 ,כדצמבר . 1980

195

' אגדות אפלות על גירוש הערבים ערב מלחמת העצמאות '  ,מרכז מידע גבעת חביבה  ,תיק
עיתונות

חיפה .

כל נסיון לגרש או לפנות את ערביי חיפה מן העיר  ,או להרעיבם כדי לאלצם
על גירוש והרעבה הם סילוף גמור של האמת

וההיסט וריה ' .

לעזוב . . .

כל הספורים

הבריטים עוזבים את

196

סיכום
פרשת העזיבה של ערביי חיפה ריתקה זה כבר לא מעט חוקרים וכותבים

ישראלים  ,ערבים וכן

בריטים  ,שנדרשו להסבירה  .משום כך אין ממה כי פרשה זו נדונה בפרסומים
בחלקם בהערות השוליים במאמרנו  .אכן החשיבות שיוחסה לנושא אינה

רבים  ,המאוזכרים

מוטלת בספק  .היא

נובעת מכך שחיפה היתה מעין פרשת דרכים ואבן בוחן בהיווצרותה של

בעיית הפליטים
מחקרים

הפלסטינאים בכללה  .במאמר זה ביקשנו כאמור להציג גרסה חדשה  ,המבוססת על
האירועים
ומקורות שנוספו בשנים האחרונות  ,ושיש בהם כדי להאיר באור חדש את
הלאומית מאז תחילת
ממדי העזיבה הערבית והשלכותיה ניתבו את מדיניותה של הוועדה
הפגינה הוועדה
פועלה ועד סוף דרכה  .למול הגידול שחל מעת לעת בתנועת העוזבים את העיר
את חיפה כעיר
התנגדות נחרצת לתופעה זו  .הוועדה הלאומית הכירה היטב את התנאים שאפיינו
זו לא עלתה
מעורבת  ,ולכן התנגדה לליבוי המאבק מתוך רצון לשמור על הקיים  ,גם אם גישה
של הוועדה היתה
בקנה אחד עם היעדים של המופתי או של הוועד הערבי העליון  .האוריינטציה
ברם לנוכח
מלכתחילה אנטי -חוסיינית  ,ובשל כך לא שפרו יחסיה עם ראשי ההנהגה העליונה .

הנדונים .

32 - 131נ .
196

מכתב מכרמל אל המחבר ,

15

באפריל

; 1993

ראה גם

:

מוריס ( לעיל  ,הערה

 , ) 58עמ '
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תמיר גורן

האילוצים מבית התקשתה הוועדה לממש את מדיניותה  .הניכור שהסתמן בין המוסלמים לנוצרים
וכישלון המגעים עם הצד היהודי היו מן הגורמים המרכזיים שערערו את המורל בקרב החברה

הפלסטינית .

עם פרוץ הקרבות ,

ב 21 -

באפריל  ,קיבל תהליך הבריחה לראשונה עידוד ואף

לגיטימציה  ,בעקבות הגיבוי שניתן לכך מביירות  .משלב זה ועד תחילת המלחמה בין ישראל
לשכנותיה התרוקנה

חיפה

מתושביה הערבים  .בריחתה של המנהיגות המוסלמית  ,הצהרותיהן של

מדינות ערב  ,האכזבה מהבריטים  ,כינון שלטון צבאי על  -ידי ה ' הגנה ' והפחד מפני הבלחי נודע

'-

כל אלה הגבירו והאיצו את המנוסה ההמונית עד שהביאה בסופו של דבר לחורבנה של הקהילה

הערבית בחיפה  .היתה זו אפוא בריחה ספונטנית ששיקפה מצוקה אך גם הזדהות עם
בזאת חרצו תושבי חיפה הערבים את

הקו הערבי .

גורלם .

הבריטים הניחו למנהיגות הערבית לנהל את ענייניה כל עוד לא חשו בסיכון  .בדיעבד נראה כי
גישתם הנייטרלית התחזקה ככל שגברו מעשי האלימות בין הצדדים  .משום כך נטייתם להיכנס

למשא ומתן עם ה ' הגנה ' נהירה יותר על רקע ההסלמה שחלה בסכסוך  .הפיקוד הבריטי בחיפה
האמין כי היתרון מצוי בצד היהודי  ,ולכן  ,בהתאם למדיניותם  ,אפשרו ל ' הגנה ' להיערך מבעוד

מועד לקרב ההכרעה  .עניין זה וכישלונם בדרך מעורבותם במהלך המנוסה הערבית קבעו את

תדמיתם כמי שהפקירו את הסדר לטובת האינטרסים של הצד היהודי.
המנהיגות היהודית נקטה שני אפיקי

פעולה .

מחד גיסא ניסתה למתן את המאבק בחיפה

באמצעות יצירת מגעים עם המנהיגות הערבית בעיר  ,ומאידך גיסא פעלה לפגוע במוקדי
ההתארגנות של הכוח הערבי  .עם תום הקרבות ותחילת המנוסה ההשונית חתרה ה ' הגנה ' לצמצם

את ממדי התופעה  ,וכוננה לשם כך שיתוף פעולה עם הערבים  .היה זה ניסיון ראשון ורציני של שני
הצדדים לפעול יחד לעצור את המנוסה הערבית  ,וזאת עוד בטרם פרצה המלחמה בין ישראל
למדינות

ערב .

הגישות והדעות שהובאו בחיבור זה משקפות בבירור גרסאות שונות  ,ולעתים סותרות  ,באשר
לנסיבות שהובילו לחורבנה של הקהילה הערבית

בחיפה .

עם זאת ניתן לציין בוודאות שלוש

נקודות שלגביהן יש הסכמה במכלול ההיסטוריוגרפי שנדון עד כה בספרות המחקר  ,הכוללת

א.

בחיפה לא התנהל תהליך מכוון שנועד לגרש את הערבים מן העיר  .ב  .העזיבה ההמונית של ערביי

חיפה מקורה בגורמים ובתהליכים שהתפתחו בקרב קהילה זו  .ג  .ממדיה של העזיבה הערבית
הושפעו בזמן הקרבות ובימים שלאחר מכן הן מן התמיכה שניתנה לתהליך מצד הבריטים והן
ממנת העידוד ואולי אף הגיבוי שהעניקו ליזמה זו גורמים במנהיגות הערבית שצידדו

בצעד זה .

לאור הממצאים והעובדות שנדונו על בסיס החומר הארכיוני שהצגנו  ,ניתן לאשש באופן

מוחלט את הגרסה ההיסטוריוגרפית המקובלת שהובאה לעיל  .אך יותר מכך  ,ובזאת דומה תרומתו
של המאמר לדיון בסוגיה זו  ,אנו גורסים כי גורמים בהנהגה הערבית שביקשו לגרום לעזיבה של
כל ערביי חיפה כיוונו ודרבנו את תהליך העזיבה באופן ברור ועקבי מאז

ה 22 -

באפריל

. 1948

הסיבה העיקרית לכך היתה רצונם לתת ביטוי מעשי להחלטת הצד הערבי שלא לקבל את הסכם
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הכניעה כפי שהוצע על  -ידי ה ' הגנה '  ,או במילים אחרות  ,להביא ליישום הסירוב באמצעות הפגנת
כתנתם לכפות על תושביה הערבים של
חיפה פינוי המוני  .במקביל פעלה המנהיגות היהודית
בנחישות כדי למתן את ממדי התופעה  ,שלמולה ניצבה גם היא תחילה חסרת

אונים .

ליי יי
ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות
זאב שטרנהל

ספק אם מבחינת ערכו הסגולי ראוי מאמרו

רצינית .

הקנטרני של יוסף גורני לתגובה

כמסמך

המייצג

חולשותיה ,

את

נ אך

פגמיה

ועיוותיה של ההיסטוריוגרפיה של תנועת
העבודה הישראלית  ,זהו מאמר הראוי לשמש
חומר לימוד בכל האוניברסיטאות  ,בבחינת
אות אזהרה מפני תפיסה היסטורית פשטנית

ורדודה  .גורני מייצג גם פן אחר  ,קשה לא
פתות  ,של המציאות האקדמית

הישראלית :

הנזק שזורע הניתוק  ,המקובל אצלנו  ,בין
ההיסטוריה

של היהודים להיסטוריה הכללית .

התפיסה שלפיה תולדות היהודים הן נושא
ייחודי למחקר הניבה כבר פרות באושים

רבים  ,אך בתחום תולדות המאה העשרים

מבחינתו של גורני ' בנין אומה או

אכן
תיקון חברה '  2חוטא בחטא קרדינלי  :זהו ספר

הביקורת הרציונלית את

המעמיד במבחן

ולשם כך הוא עושה

ה ' אמיתות ' המקובלות
מחקר משווה  ,והוא אף
שימוש בכלים של
שההיסטוריה שלנו אינה תסינה בפני
מניח
 ,היפה בררך כלל  ,בעיני אנשים
אזמל הניתוח לתולדות אומות העולם .
כמו גורני  ,רק
שלושה רבדים תחילה בחנתי
הספר בנוי
האידאולוגיה שגיבש הזרם המרכזי
את מהות
 ,את מהות המטרות
של תנועת העבודה
המייסדים ואת טיבה של
שקבעו לעצמם
שביקשו לבנות בארץ  -ישראל
החברה

.

.

מוגדרת כאן

האידאולוגיה

לפוליטיקה  ,והמחקר בודק

ובמיוהד בכל הקשור לתולדות הציונות ,

גומלין בין תרבות

תוצאותיה היו הרסניות ממש  .גישה זו היא

הן את טיבה של

שהביאה לשיתוק כל גישה ביקורתית של

ששימשה את התנועה

ממש ,

להנצחתם

לטיפוח
בגטו

זהותנו

של

הקולקטיבית ,

אינטלקטואלי ,

השוואתיים

וללא

אוניוורסלי .

כאשר

העבודה ,

מיתוסים

מיתוספים

ללא

פרמטרים
נוגע
לכל

הנוחים

להסתגרות
קני

מידה

בעלי

תוקף

העניין

לתנועת

התחלואים

גם

העיוורון האמוציונלי והנאמנות הארגונית .

כמסכת יחסי

המערכת הנורמטיווית
והן את יחסי הגומלין

בין הרצוי למציאות .

מה היו המטרות אלא

שנית  ,בדקתי לא רק
ההישגים
גם מה היו

בפועל .

המסקנות

בתכלית

שאליהן הגעתי שונות
זה שנות
שנאחזת בהן
לא זו בלבד שלא היה
האפולוגטית  :לטענתי
לבין ההישגים בפועל ,
פער גדול בין הרצוי
דור

האסכולה

 ,כנין אומה או תיקון חברה
1

" גורני  ' ,המהות ההיסטורית של הסוציאליזם
הקונסטרוקטיווי '  ,קתדרה  ( 79 ,ניסן תשנ " ו ) ,

עמ '

82

כ-

191

מאלה

2

ז ' שטרנהל
וסוציאליזם
, 1940 - 1904

?

לאומיות

הישראלית
העבודה

בתנועת995נ .

תל  -אביב
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זאב שטרנהל

אלא המטרות שמומשו היו בדיוק אלה שבהן

מכשיר

התמקדו המייסדים ושאליהן רצו להגיע -

הציונות  ,אך הם לא חשבו  -בניגוד לחוקרים

מהפכה תרבותית  ,כיבוש הארץ  ,עצמאות

תמימים  -שבארץ  -ישראל באמת התרחש עוד

המייסדים ,

נס אחד  ,וכבמטה קסם נעלם הניגוד בין

יהודים .

לאומית והקמת מדינת

בניגוד

המקובלת ,

לסברה
או

' פרגמטיסטים '
אידאולוגים

נוקשים

במטרותיהם

בכל

לא

' ראליסטים '
אשר

וקנאים

מאודם .

.

לאומיות לסוציאליזם ואמנם כאשר התפארו

אלא

המייסדים ביכולתם לפרוק את עולה של כל

דבקו

תפיסה ' דוגמטית '  ,הם לא התכוונו לומר

המטרות

שמלכתחילה לא היתה כוונה להשיגן נותרו

זו

מעבר

להישג

המייסדים לא חתרו

:

לשינוי הסדר החברתי  ,ולא היתה להם ראייה

המעשית

השתחררות

של

אידאולוגיים

היתה

במשמעותו

הרגילה ,

זניחת

:

התוצאה
מכבלים

הסוציאליזם

הלא  -מעוותת

של

כוללת של תברה חלופית לסדר הקפיטליסטי .

המושג  .כך ויתרה האליטה התנועתית במודע

לבסוף בחנתי את האידאולוגיה והמעשה

המטרות

של תנועת העבודה ואת המציאות החברתית

של

היישוב

ימי

בתוך

מושגית

מסגרת

על שינוי הסדר החברתי למען

הלאומיות  .זו היתה משמעותו האמיתית של
הסוציאליזם

הקונסטרוקטיווי .

שתכליתה לברר את מהותה של הלאומיות

מעבר לכך היסטוריון  ,אם אינו רוצה

היהודית  ,את טיבו של הסוציאליזם שהתגבש

להיות תועמלן גרידא  ,אינו רשאי להתעלם

בין

מהבעייתיות הטמונה  ,מנקודת מבטו של

הסוציאליזם ללאומיות במובן זה עומדת כאן

הזהות

בארץ  -ישראל

ואת

היחס

מהות

.

הסוציאליזם ,

בעצם

מהותה

של

האם

הלאומית היהודית  .הציונות  ,כמו כל התנועות

תנועה לאומית החותרת למהפכה תרבותית ,

הלאומיות במרכז אירופה ובמזרחה  ,היתה

שהם

גוטפריד

לדיון שאלה בעלת משמעות

מוסרית

ופוליטית ,

כללית :

ערכים

ונושאת

מעוגנת בתפיסת

מטבעם בעלי אופי פרטיקולרי  ,מסוגלת בכלל

הרדר

הערכים

הי " ח

לדור

בכפיפה

עם

אחת

האוניברסליים של הסוציאליזם
היסטוריונים

כמו

גורני ,

)(Herder
:

האומה

שיוהן

נתן לה ביטוי בסוף המאה

הבסיס לזהות פוליטית קולקטיבית

רלשותפות בין בני אדם מצוי בתרבות ולא

?

שאלות מסוג זה כלל לא עלו בדעתם של
עם

המיתולוגיה או עם מערכת המושגים שיצרו

למודעות פנימית  ,ומודעות זו היא שמביאה

אך חוקר ראוי

את האדם לכך שיחוש את עצמו חלק בלתי

לשמו אינו יכול להרשות לעצמו לחזור על

נפרד של הגוף החברתי  .בני אדם המאוחדים

סיסמאות כאילו היה להן ערך אנליטי הטענה

על  -ידי תרבות משותפת  -היסטוריה  ,לשון ,

כי הסוציאליזם הקונסטרוקטיווי מצא דרך

דת  -מתלכדים לכדי יתידה אורגנית הדומה

בעצמם .

המזדהים

במסגרת

השלטונית .

המסגרת

הפוליטית

חיצונית לאדם  ,ואילו התרבות היא ביטוי

האבות המייסדים

.
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הלאומי

שזנתו את הדוגמטיות הלאומית

ידם

רק

היו

לבניין

הכוח

ולמימוש

מורחבת .

ייחודית להתגבר על הניגוד האימננטי בין

למעין משפחה

סוציאליזם ללאומיות בכך ששחרר את עצמו
מכל מסגרת קונצפטואלית  ,אינה אלא אחיזת

הלאום של האבות המייסדים  ,והאידאולוג

עיניים

:

האבות

המייסדים

בטיעון זה בעיניים

פקוחות ;

עשו

שימוש

הם ראו בו

זו היתה תפיסת

המובהק שלה הוא א " ד גורדון  ,אך יסודותיה

העיקריים מצויים גם אצל נחמן סירקין  ,היים
ארלוזורוב וברל

כצנלסון .

על  -פי כל

קני

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

המידה

מוכרים

שהיו

העשרים ,

היתה

לאומיות

שבטית .

זו

בתחילת

לאומיות

המאה

אינטגרלית ,

כל ' הגרעין הקשה ' של

אנשי העלייה השנייה  -החל באנשי ' הפועל

הצעיר '  ,דרך קבוצת הבלחי מפלגתיים ובה
כצנלסון  ,יצחק טבנקין ודוד רמז  ,ועד לאגף
ה ' לאומי ' במפלגת ' פועלי ציון ' בראשות בן -

גוריון  -החזיק בתפיסה זו  .מי שלא הזדהה
עמה  ,סופו שנשחק  ,נדחק לשוליים  ,נפלט

.

מהחיים הפוליטיים או עזב את הארץ כוחות
הקונסנזוס

אלה

השולט ,

את

שהקימו

זו פעמים אין
העמיד

את

 ספור  ,ובאותה הזדמנות גםביותר

התיאור

המציאות  ' :הרי לשם
עצמנו באנו

האמיתי

תחיית האומה ותחיית

הנה כולנו  .לשם הסוציאליות בא

הנה ותורתו בידו
זאת

של

ועוד ,

מיעוט קטן ' .

4

הסוציאליזם ,

האוניוורסלי והבין

על

הממד

 -לאומי שבו  ,היה מבחינתו

ללאומיות היהודית  ,כי
של גורדון סכנת מוות
 ישראל את הגולההוא איים להעביר לארץ

השנואה .

ואמנם לשנאת

הגולה של האבות
הסוציאליזם

ואכן גורדון היה הרבה יותר מפוכח

המייסדים לא היה גבול  ,ואילו
המשטה ' בעם
סימל את ' השטן הגלותי '
ובין המוות 5 ' .
תלוש  ,מפרפר בין החיים
 1920במאמר
הסוציאליזם  ,קבע גורדון בשנת
אומה '  ,שובר את
הנושא את הכותרת ' בניין
שהגיע לארץ -
אחדותו של כוח החלוץ

גורדון

ישראל  ,הוא מרסק את ליכודו האידאולוגי

ההסתדרות  ,את ' אחדות העבודה '  ,את ' הפועל

הצעיר ' ואת מפא " י ,

ואשר מאמצע שנות

השלושים שלטו ביישוב  ,היו  ,כלשונו של

גורדון  ,כוחות הלאומיות ' השלמה ' .
הנאיווית

מההיסטוריוגרפיה

שלנו .

. ..

 -ידי טיפוחה של זהות

הבין היטב שהסוציאליזם שלל את עקרון

ומפזר את נאמנותו על

קרימות הלאום  ,סלד מהלאומיות בגרסתה

מעמדית וקשרים עם הפרולטריון
חשש כי במקום
כך יימשכו הדברים  ,יש
הכל כמו בערי
שתיבנה כאן אומה  ,יהיה '
גורדון ,
הגולה ועיירותיה ' הסוציאליזם  ,אמר
 ,ואילו העיקרון
מבוסס על ניגוד מעמדי
מעבר לכל מחיצה
הלאומי מחייב אחדות

האורגנית והתרבותית  ,וראה בשינוי יחסי

הקניין את התנאי לשינוי החיים ; גורדון ידע
שהסוציאליזם מעולם לא חשב שהאדם טעון

תיקון  :הרוע טמון בסדר החברתי  ,לא ביחיד .
לכן חתר הסוציאליזם לשינוי התברה ולא
להתחדשות

אישית

או

תרבותית .

האיש

מדגניה ידע היטב שהסוציאליזם ראה בכל
הניסיונות של ' תיקון האדם ' מעשים נאיוויים

.

שלנו  ,הלא

חברתית  ,אהדות עם ' ה " בורגנים "
החנוונים  ,הסוחרים
הם כל המון בית ישראל ,

וכו ' וכו " .

אם לא צביעות בורגנית או גנבת דעת פשוטה .
לפיכך הצטייר הסוציאליזם בעיני גורדון
כאויבה

הגדול

של

הציונות .

הוא

טרח

להדגיש זאת היטב בפני ראשוני הבאים מבני
העלייה

השלישית :

' לא לשם הסוציאליות

.

העולמי אם

6

אין ספק כי

עמדתו של גורדון היתה

עקיבה לחלוטין ובעלת

היגיון פנימי בלתי
תימצא פעם

מעורער  .לכל אלה שקיוו כי
 ,בין הלאומיות
' הפשרה הנכונה בין שתי אלה
אין שום
והסוציאליות ' השיב גורדון  ' :פה

באנו לארץ  -ישראל ולא לשמה באנו לעבוד

ולחיות בעבודה ' .
3

3

גורדון חזר והדגיש עובדה

א " ר גורדון  ' ,לחברי ברוח המנוצחים '  ,האומה
והעבודה  ,ירושלים תשי " ב  ,עמ ' . 418

4

שם  ,עמ ' . 412

5

הנ " ל  ' ,בניין אומה '  ,שם  ,עמ '

6

עמדתנו '  ,שם  ,עמ ' . 226 - 225
הנ " ל ' ,על האיחוד '  ,שם  ,עמ ' . 429 - 428

; 257

הנ " ל  ' ,לבירור

זאב שטרנהל

פשרה אפשרית  -פה אפשרי רק מעבר איטי ,

בני אדם  .לאון בלום למשל  ,איש מתון מאין

בלתי מורגש מסוציאליות ללאומיות בצורה

נאמנותו

תדשה ' .

כמוהו ,

להדגיש תמיד

נהג

את

המייסדים ביצעו מעבר זה באורח

למרקסיזם ולראות בו מצפן ומורה דרך  .מורו

היהודית

הגדול של בלום  ,ז ' ן ז ' ורס היה קאנטיאני

השלמה  ,האינטגרלית  ,אינה מסוגלת לקלוט

מובהק ,

גם

את הסוציאליזם הדמוקרטי  ,אשר מצד אחד

בהשפעתם של הפביאנים אך קודם כול בזכות

ראה את עצמו כיורש הליברליזם ומצד אחר

נאמנותו לקאנט  ,ראה בסוציאליזם את יורש

7

מושלם .

הבינו

הם

שהלאומיות

טיפח בדבקות את שורשיו

המרקסיסטיים .

ואילו

הליברליזם .

גם

ברנשטיין ,

אדוארד

באוסטרו  -מרקסיזם

ובקאנט .

שלטה

גוון הסוציאליזם האחד והיחיד שהציונות

הדבקות במרקס

יכלה לקלוט על מנת לעשותו למכשיר עבודה

ההיסטוריה של מרקס ותפיסת החירות של

יעיל היה הגוון האנטי  -מרקסיסטי  ,זה שראה

קאנט

הסוציאליזם

את האדם כתוצר של סביבתו התרבותית ולא

הדמוקרטי באופן טבעי לשלמות אחת כי

של מקומו במערכת הייצור.

שולבו

אצל

הפילוסופיה של

אבות

למרקס ולקאנט היה מכנה משותף

:

שניהם

זה היה גוון הסוציאליזם שגורני מכנה

ביקשו לשחרר את בני האדם מהתלות שבה

בספרו על ' אחדות העבודה ' בשם ' סוציאליזם

הם היו נתונים  .מרקס רצה לשחרר את האדם

כל מי שמכיר את

מהשעבוד שיוצר הסדר הקפיטליסטי  ,וקאנט

היתה

תבע ממנו ' להעז ולהיות חפשי ' בכוח תבונתו

בגישה זו כל מקוריות  :מעצם מהותו כל גוון

ולהשתחרר מהשעבוד שמקורו בהיסטוריה

של סוציאליזם לאומי רואה את עצמו כמיוחד

ובדת  ,בכנסייה ובשלטון האוטוריטרי  .זה היה

במינו  ,תוצר של תנאים חד  -פעמיים מבחינת

תוכנה המשחרר של הנאורות  ,ומרקס יכול

יהודי

יחודי ' .

ההיסטוריה

המקום

אולם

8

האירופית

והומן .

יודע

זאת

לעומת

שלא

להיחשב לאחרון הפילוסופים של הנאורות .

הסוציאליזם

הדמוקרטי  ,המעוגן במרקסיזם ובפילוסופיית

ראוי לציין בהקשר זה כי גורני כותב

את

בנימה אירונית על ' הצירוף בין מרקס לקאנט

הנאורות

של

הדגיש

קאנט ,

תמיד

האוניוורסלי  ,את המשותף לכל בני

האדם .

-

שהוא כנראה צירוף מקורי של

שטרנהל ' .

הסוציאליזם הדמוקרטי תפס את בני האדם

ואולם צירוף זה  ,כאמור  ,ידוע לכל  ,מפורסם

כיחידים חפשיים ורציונליים  ,הדומים אלה

ומתועד היטב בתולדות הסוציאליזם  .תמוה

הסוציאליזם

אפוא שפרופסור להיסטוריה שהקדיש שנות

הדמוקרטי הציב לעצמו כמטרה את שחרור
האדם מהתלות שיוצר הקפיטליזם  .מימוש

חיים רבות לחקר תנועת העבודה מציג צירוף
זה כאילו היה המצאתי שלי  .כללו של דבר ,

הקיים .

עקרונות הסוציאליזם הדמוקרטי היו זרים

אטי ,

הארץ -

לאלה בכל זמן ובכל

מקום .

המטרה חייב שינוי רדיקלי של הסדר

השינוי ייעשה

בשלבים ,

הוא

יהיה

הדרגתי וייעשה בכות הרוב  ,אך סופו ליצור

לזרם

הדומיננטי

של הסוציאליזם

ישראלי כמו לכל החלופות האחרות של

חברה אחרת ומערכת חדשה של יחסים בין
212

9

ר
8

הנ " ל  ' ,עבודתנו מעתה '  ,שם  ,עמ ' . 234
י ' גורני  ,אחדות העבודה  , 1930 - 1919 :תל  -אביב

תשל " ג  ,עמ ' . 23

9

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 183ראה גם נוסח
אנגלי של המאמר של גורני העתיד לראות אור

בקרוב

:

of

Reality

Historical

' The

Constructive Socialism' , Israel St~ dies , 1
( ( July 1996

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

לאומי .

סוציאליזם

לא

איש

הבהיר

ולא ערכים

את

הדברים באורח חד  -משמעי יותר מבן  -גוריון ,

: 1922

לא מתוך חיפוש ובקשת דרך לסדר

מהסוציאל  -דמוקרטיה .

היינו על יסודות הרמוניים של יצירה

משוכללת

חברתית  -כלכלית

פעולתנו .

קובעים את קו

אנו

הדאגה

הגדולה האחת השלטת במחשבתנו

ועבודתנו היא  -כיבוש הארץ ובנינה

.

בכות עליה רחבה כל השאר אינו
אלא פרפראות ומליצות ואל נעשה
שקר

בנפשינו . . .

אין אנו חובשי בית

המדרש המתפלפלים בהלכותיצירה
עצמית  -אנו כובשי הארץ שהועמדו

לפני קיר  -ברזל ועליהם לנפצו .

10

אלה היו מטרותיו של הסוציאליזם הלאומי

הארץ  -ישראלי ,

הוא

הסוציאליזם

הקונסטרוקטיווי  .זרם זה לתם במרקסיזם על
כל גווניו  ,בשל פילוג האומה המגולם

בו .

נוסף לכך  ,כאשר התפתח בקרב עמים שראו
את עצמם כקרבנות ההיסטוריה  ,כמו למשל
באיטליה  ,הוא ראה בסוציאליזם הדמוקרטי
מוצר מותרות של הברות עשירות  ,מנצחות ,
חברות שהגיעו אל המנוחה והנהלה  ,לא פעם
על חשבון אלה שהגורל לא שפר

עליהם .

לסוציאליסטים הלאומיים הזמן תמיד דחק

:

היה עליהם לדאוג לעמם  ,לעמם כולו  ,שהיה

נתון בסכנה של כיליון במקרים מסוימים

ובסכנת ניוון או טמיעה במקרים אחרים  .אין
זה משנה אם היתה הסכנה ממשית או
מדומה

:

התחושה

הסובייקטיווית

היא

הנותנת  .אחדות האומה הנלחמת על קיומה ,

10

ד ' בן  -גוריון  ' ,דברי תשובה למתווכחים בוועידה
השלישית של אהדות העבודה '  ,קונטרס  ,קיט

( שבט תרפ " ג)  ,עמ ' . 29

הסופית של כל פעולה פוליטית

היא המטרה
בתפיסה זו לא מעמד הפועלים הוא
וחברתית .
האומה כולה .
הפרולטריון  ,אלא
הרבה פתות אופטימי
סוציאליזם זה היה

בוועידה השלישית של ' אחדות העבודה ' ,
בדצמבר

אוניוורסליים או רווחת הימיך ,

הוא לא השליך את

וחברתיים ארוכי

יהבו על תהליכים כלכליים
אמונה מוגזמת בהמוני
טווה  ,וגם לא טיפה
אידאליסטית של
העם  .לא היתה לו ראייה
למדי ,
האדם  ,יחסו אל היחיד היה חשדני
מוגבלת מאוד  .לעומת
ואמונתו בדמוקרטיה -
ביכולתם של בני
זאת סוציאליזם זה האמין
מונהגים כראוי  ,לשנות את
אדם  ,כאשר הם
האמונה והדבקות
העולם בכוה הרצון ,
האמין הסוציאליזם
במשימה  .אך מעל לכול
 ,כוה כלכלי וכוה
הלאומי בכוח  :כוח פוליטי
 גוריון לא סמך על ספונטניותארגוני  .גם בן
פחות בדמוקרטיה מאשר
והאמין הרבה
פוליטית
בעצמה
המחזיקות
באליטות
ומטילות משמעת על ההמונים
וכלכלית
חזק וכוללני  .זה היה
באמצעות ארגון
שביקש להעמיד את כות ההמונים
סוציאליזם
האומה  ,ולפיכך היה
המאורגנים לרשות
בעצמו  ,רחוק כל כך
מרוכז כל כך
של הסוציאל  -דמוקרטיה :
מהאוניוורסליזם
של תנועת העבודה היה מופנה
כל כוח החיות
כך השתרשה
להשגת מטרותיה הלאומיות .
שבטית של העולם  .בניגוד
בקרבה ראייה
 דמוקרטיה האירופית  ,שהסתייגהלסוציאל
בכוח הפוליטי  ,כל מעייניה
תמיד מהשימוש
העבודה היו מרוכזים בצבירת
של תנועת
הקולקטיבית  .הסוציאליזם היה
העצמה
הכוח
ביותר לגיבוש
האמצעי היעיל

1י1: 2:ענ:1ם::גד: :
להביא לידי מהפכה

לאומית .

1 3

'

זאב שטרנהל

בארץ  -ישראל היה זה ארלוזורוב שגיבש

ולהעסיק בעבודה את

עקרונות אלה בצורה בהירה להפליא  ,בחיבור
מרוכז

אחד ,

יצא

שבמקורו

רוח

' הסוציאליזם העממי של היהודים '  .מי
שמעיין בעבודה זו  ,שבה הניח ארלוזורוב ,
הפוליטית

והפובליציסטית ,

ומשווה

ולא רק בגרמניה  ,מבין מיד כי סדורים לפניו
מיטב העקרונות של הסוציאליזם הלאומי ,
סוציאליזם

האומה

למען

כולה .

ובאותם

מושגים

קורדיני.

אנריקו

הלאומן
לא

גם הוא

האיטלקי
דרש עבור

איטליה אלא את הזכות לצאת למרחב על

בשנת  , 1919את הבסיס העיוני לפעילותו
תוכנה למה שנכתב באותן שנים באירופה ,

17

לפני ארלוזורוב וכצנלסון התנבא באותה

בגרמנית ,

את

מיליונותיו ' .

12

מנת שתוכל להאכיל את בניה  .לשם כך יצר
קורדיני את המושג ' אומה פרולטרית '  ' :עלינו
להתחיל

בהכרה

בעובדה

שיש

פרולטריות כמו גם מעמדות

איטליה

היא

אומה

אומות

פרולטריים . . .
מבחינה

פרולטרית

התפיסה

חומרית ומוסרית '  .הוא תבע עבור ארצו את
השמש ,

שלפיה לכל עם סוציאליזם משלו  ,המעוגן

הזכות

ללחום

בתרבותו וברוחו  ,וכי לכל תרבות ' נפש '

לכבוש

לעצמה

משלה  ,היתה אז נפוצה מאוד .באותה מידה

שבניה לא יצטרכו לצאת לגלות בארצות

נפוצה היתה ההכרה כי ישנם עמים שהם

רחוקות ,

באותו זמן ,

קרבנות ההיסטוריה  ,עמים שאי צדק משווע

ל ' סולידריות משפחתית בין כל המעמדות

להם .

נעשה

ארלוזורוב ,

שכתב

באווירה

הלוהטת של השנה שלאחר סיום מלתמת
העולם  ,ידע בדיוק למה הוא מתכוון כאשר
קבע :

' הלאומיות שלנו היא לאומיות של

רעבות . . .

כי

כל

כולנו ,

האומה

פרולטריים אנחנו מן הבחינה

כולה ,

הלאומית ' .

11

באומה ' .

על מקומה
שטחים

והטיף

תחת

להתיישבות

כמו גורדון

כדי

קורדיני תבע להחדיר ' למוחותיהם

[ של הפועלים ]

שענינם

הטוב ביותר הוא

לשמור על הסולידריות עם מעבידיהם ומעל

לכל  -עם מולדתם ולעזאזל הסולידריות עם

חברים מפראגוואי או מקוצ ' ין  -סין '
לא חשב

אחרת :

13

גורדון

' יאמרו הסוציאליסטים מה

המושג ' אומה פרולטרית ' היה באותה תקופה

שיאמרו  ,אני אומר גלוי מפורש  :קרובים לנו

בבחינת מילת קוד וסימן היכר מובהק של

יותר אלה ה " בורגנים " שלנו מכל פרולטריון

.

הסוציאליזם הלאומי גם כצנלסון הגדיר את

זר

העם היהודי ' עם של מובטלים ' ולחם את

אנחנו שואפים להתאחד  ,ואת תחייתם אנחנו

מלחמתם של ' העמים המקופתים '  ,וגם הוא

מבקשים כמו את תחייתנו אנו בעצמנו ' .

תבע למען העם היהודי את הזכות ' להאכיל

11

ח ' ארלוזורוב  ' ,הסוציאליזם העממי של היהודים ' ,

כתבי חיים ארלוזורוב  ,ג  ,תל  -אביב תרצ " ד  ,עמ '

. 26
12

:2 14

ב ' כצנלסון  ,ערכים גנוזים  :שיחות על בעיות
החינוך לסוציאליזם  ,בעריכת א ' ברוידא  ,תל -

אביב תש " ד  ,עמ ' , 49
13

; 51

הנ " ל  :במבחן  :שיתות

עם מדריכים  ,תל  -אביב תש " י , 3עמ ' . 56 , 51 - 50
קטעים נבחרים אלה מצויים בעברית בקובץ
מקורות בעריכתי  ,ראה

:

המחשבה הפשיסטית

שבעולם .

עמהם  ,עם הבורגנים

לגווניה  ,תל  -אביב תשמ " ח ,
! 902 -

,

Politici

עמ ' . 69 - 64

Discorsi

שלנו ,

14

וכן ראה

ColTadini,

:

.ע

 . 100 - 101 , 105 - 118 ,קק 2923 ( , Firenze 1923 ,
154 ff. , 421
גורדון ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 432 , 430ראה גם :
הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' ; 416

הנ " ל  , ,כנסת

ישראל '  ,האומה והעבודה ( שם )  ,עמ '  : 208הנ " ל
' לבירור עמדתנו ' ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' - 230 , 216

. 231

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

גם כצנלסון  ,לאחר שהשתלח בכל אלה
ש ' השביעו את נפשם בתורת ארפורט '  ,בכל
אלה התובעים שוויון לפועל הערבי בשם
הסולידריות המעמדית ומוכנים לוותר על
העיקרון

של

המקודש

העברית ,

העבודה

הבהיר היטב כי בשום מקום בעולם אדם לא
נעשה סוציאליסט כי נעשה עוול למי שאינם
מבני

עמו .

15

כל הסוציאליסטים הלאומיים

להדגיש

מיאוס לא משום שאינה תואמת את צורכי
העם היהודי אלא משום שהיא מייצגת באורח
ממשי את תפיסת היסוד

הסוציאלי והלאומי ' ,

16

וכולם סלדו מחלוקת

האומה לפרולטרים ובורגנים  .מבהינתם לא
היו קיימים אלא יצרנים וטפילים

:

גם בורגני

שהשקיע את הונו בבית  -החרושת היה יצרן

החומרנית

כך  -של

של

המרקסיזם ,

ומתוך

דמוקרטיה .

והמסקנה מכל הנאמר עד כה

הסוציאל -
:

' מחויב הסוציאליזם היהודי להיות לאומי
בבירור ללא כל דו  -משמעות ' 20 .
לכל אורך המסה המרתקת הזאת נוקט

סברו  ,כמו ארלוזורוב  ,כי ' כל המעמדות
העובדים של העם ביחד הם נושאי השחרור

:

מלחמת המעמדות מוקצה מחמת

גישה

ארלוזורוב

סוציאליסטית  -לאומית

בטהרתה  :הסוציאל  -דמוקרטיה מאוסה בעיניו
כי ' השפילה את ערכה של הרוח וזלזלה

במהותה וביציריה . . .
העיקר  .לא בתי  -חרושת ,
' 21 ,

לא

ולא רק הפועל שעמד ליד פס הייצור מכאן
נבע הצורך ללחום עד חורמה במרקסיזם

קפיטליסטיים  ,אלא הרוח

ובליברליזם גם יחד  ,שתי תפיסות הקורעות

ובכוחו הם מתקיימים '  ,והוא מוסיף  ' :הכל

ארלוזורוב ייסר את

תנועת הפועלים על ש ' נרתמה בעולו של

תלוי ברוח '  22.תפיסה כוללת כזאת זרה היתה
הסוציאל  -דמוקרטיה
של
ענפיה
לכל

את

הגרמנית  ,הצרפתית והאיטלקית ולכל גווניו

הוא תקף

של האוסטרו  -מרקסיזם  ,מברנשטיין  ,ז ' ורס

לא רק את מלחמת המעמדות אלא את

את קאנט

את האומה

האינטרס

לגזרים .

המעמדי

המשקי '

הסוציאליזם ' לשאלה של

והפכה

קיבה ' .

17

ומקס

אדלר ,

שיטת

התעשיות

הגדולות ,

.

לא

והרי ' הרוח הזה הוא

שביקשו

הכספים

הם

שמתוכו נוצרו

לקלוט

מושג

במסגרת שיטתו של מרקס  ,ועד אוטו באואר ,

זה היה באותו זמן מילת קוד מרכזית נוספת

שייחד מאמץ עצום להתאים את המרקסיזם

לשלילת התוכן הרציונליסטי של המרקסיזם

למציאות של פילוג לאומי  .אצל מי שאוזנו

אין זה מקרה שארלוזורוב

רגילה לקולם של מבקרי התרבות האנטי -

על

תחילת

התפיסה ה ' חומרנית ' של הסוציאליזם

על כל

גווניו .
על

הסתער

:

הסוציאל  -דמוקרטיה

' שהשתמשה בשסוי המעמדות ובמלחמת
החזק
התעמולה
כבאמצעי
המעמדות

ביותר . ' . . .

18

הוא הסתער על העיקרון עצמו

מרקסיסטים

והאנטי  -ליברלים

של

המאה  ,הקטע הבא יהיה בעל עניין מיוחד

:

' הציויליזציה האירופית  -אמריקנית הפכה את

.

חיי האנושיות למיכניים הכל נהפך

לטכניקה .

ולא רק על יישומו במציאות היהודית  ,שבה

כל קיומה של האנושיות הזאת נעשה למכונה

כל

אורגניזציה .

לא

היתה

קיימת ,

' דיפרנציאציה מעמדית
15

17
18

ברורה . ' . . .

19

כלנלסון  ,כמבחן ( לעיל  ,הערה , ) 12
; 54 - 49

16

לפי

תפיסתו ,

זאת יש

עמ ' , 19 - 18

הנ "ל ערכים גנתים ( שם )  ,עמ ' . 25 - 24

ארלוזורוב ( לעיל  ,הערה

שם  ,עמ ' . 54
שם  ,עמ ' . 41

 , ) 11עמ ' . 37

גדולה אחת  .לא אורגניזמוס אלא

תרבות הכרך וחלוקת העבודה  -אלה הם שני

20

שם  ,עמ ' . 35
שם  ,עמ ' . 27
שם  ,עמ ' . 73

22

שם  ,עמ ' . 56

19

21

! 115נ

זאב שטרנהל

עמודי התווך של היכל האלילות המודרני .

' 23

בו הצורך לוותר על שינוי החברה .

הסלידה מהעיר הגדולה ופולחן השיבה
הטבע ,

אל

אל
של

והשורשיות

הראשוניות ,
היו

הכפר ,

הסוציאליזם .

פניו

הפשטות
מן

קונסטרוקטיווי

תמיד

הסוציאליזם

מופנים כלפי עולם מודרני  ,מתועש ,

היו

עירוני .

אבי

סוציאליזם

המושג

הארץ  -ישראלי .

בהקשר

לובש

ש ' בפרולטריון

סוציאליסטית נאצלת '

25 :

סירקין

סבר

הנציונליזם

צורה

זו לא היתה תפישה

אויבי המודרניות  ,גם כאשר עשו שימוש בכל

סוציאל  -דמוקרטית .

הישגיה של התרבות הטכנולוגית  ,המשיכו

לא אימצה לעצמה את ההגדרות שהעמיד

להטיף למאבק בה וראו בה חולי המכרסם

סירקין

בגוף האומה .

שלפני

ארלוזורוב ,

הסתפק

כמו

בשליטה

כצנלסון

ולא

בחברה

ופסיכולוגיות

תרבותיות

לעם ולגזע .
ההיסטוריה . . .

בעיניו ' עוד בתקופה
נולדו והתפחתו בתוך

ובן  -גוריון ,
את

גזעיות  ,פיזיות ופסיכיות  ,אשר לפיהן נפרדו

תבע

ולא

הסוציאל  -דמוקרטיה גם

הקיבוצים השונים של בני האדם תכונות

שינויה  ,אפילו לא להלכה  .שימוש בקטגוריות
בקטגוריות

האדם ' .

בני

את

קיבלה

הסוציאל  -דמוקרטיה
התפיסה

שלפיה

לא

גם

' ההתגשמות

חברתיות גם הוא אחד המאפיינים המובהקים

המוחשית של התכונות הגזעיות  -הפסיכיות ,

הסוציאליזם

הדת

והחיים ,

של

העמים

של

הלאומי .

הסוציאליזם

הלאומי

תמיד

ראה

ובתחושת

בניצול

הם

השפה ,

עיקרי

הקיבוצים

יסוד

והמשפחות

הנחיתות של העובד בעיה סובייקטיווית ולא

הקדמונים ' .

תוצאה של מעמד האדם במערכת הייצור  .אם

סיגל לעצמו סירקין את ראיית האומה כנתון

הפוליטית

טבע  .לכן על  -פי שיטתו מוכרח היה הלאום

והחברתית  ,אם הוא כמאמרו של ארלוזורוב

לתפוס עמדת בכורה ביחס למעמד  .נוסף לכך

24

הרי מובן

האינטרסים

היטב

בתרבות

הנחה

לכך

שהמרת

נוסחה זו  ,כמו גם הנוסחה הקובעת כי

הקטגוריות החברתיות בקטגוריות תרבותיות

' הציונות היא מפעל בניין של היהודים ,

ופסיכולוגיות היא דרך המלך לוויתור על

ולפיכך אין היא עומדת בניגוד למלחמת

העובד

נמנה

האליטה

עם

' האריסטוקראטיה ההתישבותית ' ,
שאין הוא זקוק לשינוי החברה  .לא ייתכן
שארלוזורוב ,

האירופית ,

שהיה

לא

הצגת חלופה
משמעותו

מצוי

היה

לחברה

הראשונית

מודע

הקיימת .
של

זו

היתה

הסוציאליזם

סירקין

26

בניגוד לסוציאליזם הדמוקרטי

ידע

ש ' הניגוד

של

הכלכליים עושה את אחדות האומה  ,שהיא
מוקדמת לציונות ,

המעמדות  ,אלא ממעל לה ' ,

לדמיון

28

שוא ' .

27

היתה מסימני

ההיכר המובהקים של הסוציאליזם

הלאומי .

היה זה סוציאליזם של

סירקין סבר שקיים בין בני אדם שוני

בניין אומה ומדינה  ,ומלכתחילה היה מקופל

תרבותי  ,פיסיולוגי ופסיכולוגי היוצר לא רק

הקונסטרוקטיווי :

:2 1 6

קדם

נחמן

הגדול של כצנלסון  ,האיש שהוא ככל הנראה

המיתוסים של הלאומיות הרדיקלית  ,לא של
של

לארלוזורוב

סירקין ,

מורו

23

שם  ,עמ ' . 52

24

הנ " ל ' ,מלחמת המעמדות במציאות הא " י ,

אביב תרצ " ט ,
הרצאה

26

. 265

בוועידת הפועל הצעיר בפתח  -תקוה '  ,הפועל

הצעיר ,
25

18

באוקטובר , 1926עמ ' . 17

27

נ ' סירקין  ' ,הציונות הסוציאליסטית '  ,כתבי נחמן

סירקין  ,א  ,בעריכת ב ' כצנלסון ו "

קוסמן  ,תל -

עמ ' . 262

הנ " ל  ' ,גזע  ,עממיות ולאומיות '  ,שם  ,עמ '

- 264

28

הנ " ל ,

' שאלת

היהודים

הסוציאליסטית '  ,שם  ,עמ ' . 44
שם  ,עמ ' . 45

ומדינת

היהודים

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

חברות בעלות אופי שונה אלא בהכרח גם

' על
לפיכך
סוגי סוציאליזם שונים .
הסוציאליזם של היהודים להיות לסוציאליזם
יהודי

ממש ' .

סירקין היה מודע למשמעות

29

החמורה של קביעתו זו וניסה להתגונן מפני
המשתמע ממנה באמצעות הטענה כי יהיו מי

שיראו

מלים

בצירוף

זה

:

מעין

אחרים  ,את מהות
ישראל כמו במקומות
לעבודה  :בעלי ההון היו
היחסים בין הון
למימוש
בעלי ברית רצויים בתנאי שיתרמו
על  -ידי השקעת כספם
המטרות הלאומיות
ליהודים
בייצור  .כאשר סיפקו מקומות עבודה

והיו נאמנים לעקרון העבודה העברית  ,נחשבו
 ,יצרנים '  ,ופועליהם נתבעו
בעלי ההון ל

עמם .

סוציאליזם ריאקציוני  ,בייחוד מתוך

לשיתוף

שהמלה ' יהודי ' ניתנת להקבלה עם

האידאולוג וה ' מצפון ' של התנועה ,

המלים

' לאומי ' ,

' נוצרי ' ,

' גרמני '

וכיו " ב  .ואולם  ,יהיה בזה רק מעשה
קונדס של פולמוס  ,שהרי לפי שורת
ההיגיון

צר

לכן

לראות בפועל היהודי פרולטר ונמנע ככל
האפשר משימוש במושג פרולטריון בשל
הקונוטציה המלחמתית המקופלת

בו .

על

ראוי

בסיס זה נוצר שיתוף פעולה הדוק בין תנועת

הסוציאליזם היהודי לעמוד בצירו

העבודה למעמד הבינוני היהודי  .מפא " י היתה

של הסוציאליזם הפרולטרי  ,שכן

לשומרת הסף של כלכלת השוק החפשי

שניהם

ועל

להם

שפרחה בארץ  -ישראל של ימי המנדט  ,והיא

בשיעבוד ובחלוקת השלטון ללא

עודדה את ההון הפרטי ואת ההתעשרות

צדק .

שורשים

האמת

פעולה

כצנלסון ,
סירב

משותפים

זרה

האינדיווידואלית  .מפא " י היתה זו שלחמה
של
בתחילת שנות השלושים בהצעתה

ומכל מקום אלה היו

ממשלת המנדט להנהיג מס הכנסה  ,וזאת על

תכניו של הסוציאליזם הקונסטרוקטיווי וזה

מנת לא להרתיע את העולים מבני המעמד

גם

30

התגוננות

לסוציאליזם

שכזאת

הלאומי .

לא

היתה

היה ההקשר התרבותי הכללי שבו התלה
לפעול המנהיגות הפוליטית והתרבותית של

.

הבינוני כצנלסון היה גם זה שהציע בשנת
,
 , 1927מעשה מובהק של סוציאליסט לאומי

העלייה השנייה והשלישית  .אליטה זו היא

להנהיג בוררות חובה ביחסי

עבודה .

בכל

שקבעה את דפוסי התפתחותו של היישוב

מפלגה סוציאליסטית באותו זמן היו מוציאים

ושל מדינת ישראל אחריו  -על כך אין

אל מחוץ לגדר מנהיג שהיה מעלה רעיון

מחלוקת עובדה זו אך מבליטה ביתר שאת

כזה .

.

31

את תקפותן של מסקנותי  :ביסוס בניין הארץ

כצנלסון נקט בעניין זה עמדה טבעית

על עקרונות הלאומיות האינטגרלית  ,תוך

לגמרי  ,כי מבחינות רבות היה המורה הרוחני
האנטי
לעמדותיו
קרוב
של מפא " י

ויתור

מודע

הדמוקרטי

על

ופיתוח

עקרונות

תפיסה

הסוציאליזם

סוציאליסטית -

מרקסיסטיות

של

המנהיג

הסוציאליסטי

לאומית  -כל אלה נעשו כבר בתקופת

הבלגי המוכשר והקונטרוורסלי מאוד  ,אויבה

בראשית זו .

הגדול של הסוציאל  -דמוקרטיה של זמנו ,

סדר העדיפויות הכתיב בהכרח  ,בארץ -

. 31

הנדריק

דה  -מאן .

דה  -מאן  ,שמבחינת כוחו

ל ' בניז אומה ' ( לעיל  ,הערה  , ) 2ובמיוחד לפרק

29

שם  ,עמ '

30

שם .

החמישי  ,עמ '

31

בעניין זה אני מרשה לעצמי להפנות את הקורא

ובוררות החובה ) .

301 - 298

( פרשת מס ההכנסה
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זאב שטרנהל

האינטלקטואלי עמד בשורה אחת עם גרמשי
אנשי

בחינת מכשיר ממשי ליצירת שוויון  ,אשר

ספר קטן בשם

הוחלט עליה בוועידת ההסתדרות השנייה

ולוקץ '

אהוד

והיה

בתקופה שבין שתי

בשנת  , 1923לא התקיימה אפילו יום אחד ,

הסוציאליזם

ואי השוויון שלט בהסתדרות מתחילת הדרך ,

הקונסטרוקטיווי לחלופה כוללת ומסוכנת

החל בוועד הפועל בראשות בן  -גוריון ועד

גורדוניה  ,פרסם בשנת
Constructif

במיוחד
1933

;

באירופה

המלחמות

היה

על

לסוציאליזם הדמוקרטי  .סוציאליסטים כבלום
וואנדרוולדה ,

ראשי

התנועות

שתי

לאחרון

המשקיים .

המפעלים

מלכתחילה

הצמיחה ההסתררות אוליגרכיה

פוליטית -

הסוציאליסטיות החשובות שלא נפלו קרבן

משקית והתגלו בה כל התחלואים שעליהם

לפשיזם ולנאציזם  ,לחמו בו בחירוף נפש  ,כל

הצביע רוברט מיכלם בתחילת המאה ומאוחר

אתד לפי

יכולתו .

בשנות מלחמת העולם

יותר  -מילובן דז ' ילס .

השנייה נאלץ כצנלסו להתגונן נגד האשמות

אלה העובדות שסוציאליסטים כמו אייב

;

קאהן  ,הלורד ברוקווי או ריצ ' ארד טוני ,

שהוטחו בו על קרבה ~יתרה לנאו  -סוציאליזם
גם פרשה זו מתוארת ב ' בנין אומה או תיקון

שבהם נתלה גורני  ,לא ידעו

חברה ' אולם בעת ובעונה אחת כל מי שיקרא

הציגו את החקלאות השיתופית ושכחו לספר

את הספר ללא משוא פנים ימצא כי אין טענה

להם כי ארץ  -ישראל היהודית היתה אחת

אבסורדית יותר מזו שמעלה גורני  ,ושלפיה

הארצות שבהן אחוז המועסקים בחקלאות

אני רומז כביכול לקרבה בין הסוציאליזם

היה מהנמוכים ביותר בעולם באותו זמן

.

כלל .

בפניהם

;

האיטלקי .

שמונים ושלושה אחוזים מהיישוב היהודי
חיו בעיר כחברה בורגנית רגילה לגמרי  .עם

עצמו ,

הידידים מחוץ לארץ דיברו על בניין הארץ

כמערכת אוטונומית שיכולה להתפתח לכוון

ללא

הקונסטרוקטיווי לבין הפשיזם
דרוש עיוורון מיותר במינו כדי לא להבין כי
סוציאליזם

לאומי

עומד

טוטליטרי ויכולה גם שלא

ברשות

לגלוש במדרון זה .

באמצעות

הון

ציבורי ,

על

מעמדות ,

והם

שוכנעו

כי

חברה

בארץ  -ישראל

הגוון הארץ  -ישראלי לא הידרדר אך נותר

הרכוש הפרטי קיים אך בקושי  .הם לא יכלו

עומד מחוץ לסוציאליזם הדמוקרטי .

לדעת ששבעים וחמישה אחוזים מההון שזרם

מעל לכול עומדת העובדה שההסתדרות

לארץ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

לא נבנתה כדגם של חברת מופת אלא כמדינה

היה הון

בדרך  ,כמערכת כוח  ,ללא בסיס אידיאולוגי

מכריע

סוציאליסטי וללא חתירה אמיתית

לשוויון .

פרטי .

הזרים נטו לייחס משקל

לתנועות

נוער

ולבתי  -ספר

של

ההסתדרות כי בן  -גוריון לא אמר להם את

ההסתדרות מעולם לא כפרה בלגיטימיות של

אשר אמר במרס

הסדר הקפיטליסטי קופת חולים היתה לבבת

בתל  -אביב רק שש מאות מתוך אחד  -עשר

לגיוס

אלף התלמידים למדו בבתי  -הספר של זרם

עליהם .

העובדים  .למנהיגים הסוציאליסטים לא נאמר

.

עינה כי שימשה

מנוף

אדיר כוח

חברים  ,לארגונם ולהטלת משמעת

2 78
5
2

המבוססות .

שיטת המשכורת המשפחתית ,

חררג שהוזנח ד
מיום היוולדו ובן  -גוריון
בו מאז
שוויוני

. 1931
בעליל

לחםז

המס ההסתדרותי היה בלתי
ופעל

לטובת

השכבות

1936

במועצת ההסתדרות

:

שהחינוך התיכוני יקר מאוד ומחוץ להישג
ידו של פועל בניין או פועל
חקלאי  .איש לא
סיפר להם על הפערים החברתיים הגדולים
שנפערו בתוך החברה ההסתדרותית עצמה ,

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

נוער חינכו

על המיסוי הפנימי הכלתי שוויוני  ,על מתן

מוגבלת  ,למעט העובדה שתנועות

קדימות מוחלטת למשימות כלכליות בעלות

לחיי קומונה והטיפו לשוויון אך
כידוע נחלתם של
בקיבוץ היתה

לאומי

אופי

על

כללי

המשימות

פני

.

החברתיות הם לא ידעו כי חברת העובדים

היתה רק מסגרת גג של המשק ההסתדרותי

ולא מודל של חברת מופת לעתיד  .איש לא
אמר להם שתבר ההסתדרות היה הבעלים של
בנק הפועלים ,

' שיכון עובדים ' ו ' סולל בונה '

ההגשמה
מעטים

,

מאוד  .לבני הדור הראשון של ילידי הארץ
הדור
הוא דור מלחמת העצמאות  ,ולבני
החמישים
שהגיע לבגרות בתחילת שנות
,
העניקו תנועות הנוער ילדות מאושרת
 ,אך
והותירו אצל רבים טעם של גן ערן אבוד

בדיוק כפי שאזרח בריטי ואזרח צרפתי היו

מעולם

ובנקים מולאמים גם בנושאים אחרים שכחו

בנורמות התנהגות מיוחדות במינן תנועות
,
הנוער לא תרמו לצמצום הפערים החברתיים

אנשים

ולא עיצבו את החברה היישובית כחברה שיש

הבעלים של חברות הרכבות  ,תעשיות תשתית

.

ליידע את המנהיגים הסוציאליסטים

:

אלה  ,שמפלגותיהם ואיגודיהם המקצועיים
להתכנס

נהגו

השנתיות

לוועידותיהם

במועדים קבועים ובדייקנות של שעון  ,לא
ידעו דבר על המנהגים המוזרים שקנו להם

שליטה

בארץ  -ישראל

:

בשנות

לא

את

זיכו

בכללותה

החברה

.

בה

יותר צדק

הרגילה .

מאשר

הבורגנית

בחברה

תנועות הנוער מעולם לא העניקו

לבוגריהן דפוסי התנהגות חברתית מיוחדים

במינם .

השלושים

הבחנתו של גורני בין ' לאומיות ' לבין

אחת

' לאומנות ' חסרת כל משמעות אנליטית ואינה

התקיימו בחירות למוסדות התנועה

אירופיות .

אין זה

מקרה

לשש או שמונה שנים  -תשע שנים חלפו בין

קיימת

הוועידה הרביעית לחמישית של ההסתדרות -

שבמאמרו האנגלי נזקק גורני בעניין זה

וכאשר כבר נערכו  ,היו אלה בהירות שלא

המילים

תמיד עמדו בנורמות המקובלות באירופה .

32

למבקרים מבחוץ  ,יהודים ולא  -יהודים ,
בעיקר

הראו

את

החלוצים

בקיבוציהם ,

בשפות

לתעתיק

מעברית ,

כאילו

אוצר

והמושגים הקיים באנגלית ובשפות אירופיות

אחרות

אין

בו

הקונצפטואליזציה

די

לבטא

עומק

את

ה ' מתוחכמת ' וה ' חדשנית '

מוציאים לחם מהסלע והיים חיי קומונה

הזאת  .לאמיתן של דבר הגדרות אלה מעולם

מושלמים  .גם קאהן  ,שהתקבל על  -ידי צמרת

לא היו אלא אליבי שהמציאה

לעצמה

ההסתדרות בכבוד מלכים למרות היותו אנטי -
ציוני  ,לא הבין שהקיבוץ  ,הישג יחיד במינו

התנועה הלאומית שלנו על מנת להבחין בין
לאומיותי  ,לבין
תביעותיה שלה  ,שהיו '

אשר הצית בצדק את דמיונו של העולם

תביעות הערבים  ,שהיו ' לאומניות '  .עד היום

היהודי כולו  ,היה קודם כול מכשיר לבניין

במושגי התקשורת הישראלית פגיעת ערבי

החברה .

ביהודי נעשית על רקע ' לאומני '  .לעומת זאת

לקיבוץ  ,שממילא נועד תמיד למעטים  ,לא

כאשר יהודי פוגע בערבי המושגים משתנים

הארץ ,

לא

אמצעי

לשינוי

פני

היתה כל השפעה על חייהם של פועלי

העיר .

השפעתו התרבותית של הקיבוץ גם היא היתה
32

שי

נתיניט
ראה  :שם  ,פיק חמישי  ,נבי מספי רב
על התפתחות היישוב  ,על זרם העובדים ( תת -פרק

 , ) 3והפרק השישי  ,על דמוקרטיה ושוויון .

מיד .

המחקר האקדמי  ,זאת לומדים בכל

אוניברסיטה הגונה כבר בשנה הראשונה  ,אינו
מכיר אלא במושג אחד ויחיד .Nationalism :
1
מתייחס אל1
הלאומיות כאלו תופעה

מושג זה
פוליטית ואידאולוגית ,

והיא

מלווה

לפי

-

' -

זאב שטרנהל

ישנה

היתה לו כל שליטה עליהם  ,ואשר סחפו את

לאומיות ליברלית  ,פתותה  ,המבוססת על

העולם ל ' מלתמה הגדולה '  .אך הסוציאליזם

פוליטיים

הדמוקרטי לא העניק לגיטימציה לכישלונו

לאומיות

הגדול  ,לא הכיר בלאום כבכוח מהפכני  ,ובין

הם

שתי המלחמות לחם בחירוף נפש בלאומיות

בין שתי הקטגוריות

האינטגרלית על סוגיה וגלגוליה  .הסוציאליזם

בשמות

הצורך

הגדרת

תואר

האומה

ומשפטיים ,
אורגנית ,

במונחים

ולעומת

שבטית ,

אנליטיים

ישנה

זאת

שהפרמטרים

:

שלה

היסטוריים  -תרבותיים .
הבסיסיות קיימים גוני ביניים .

הדמוקרטי לא הטיל על האדם העובד להיות

הוא הדין גם באשר להבחנתו של גורני

נושא המאבק

כל

בהשוואה

בין חברה נורמלית לחברה לא  -נורמלית
סוציאליזם

לאומי

את

רואה

:

המציאות

למפלגות

המקצועיים

הסוציאליסטיות
פעלה

האירופיים ,

האנושית שלו כבלתי נורמלית  .לעולם יהיה

תנועת

האדם טעון תיקון יסודי  ,לעולם תהיה האומה

המנדט

בסכנה ומחויבת לנקוט אמצעי חירום  ,לעולם

הציונית עמדה מאחוריה וסיפקה לה אמצעים

העבודה
לא

היא תהיה נתונה במצב ייחודי  ,ללא אח

ודוגמה  ,אשר ישחרר אותה מחובת כיבודן

בשביתות

' נורמליות ' .

סוציאליסט

תמיד

לאומי

יזלזל

בנורמות

חממה .

ממשלת

במעשיה ,

והתנועה

בתנאי

התערבה

יכולתה .

ככל

של נורמות החלות על חברות

היא לא היתה צריכה לעמוד

עקובות

מדם

ובאיטליה של תחילת המאה

צריכה

לעמוד

מול

כמו
;

בצרפת

היא לא היתה

עצמתם

בעלי

של

יתר .

הקרקעות ובעלי התעשייה  ,מול כוחה של

כל הגוונים של  ,סוציאליזם לאומי  ,בארץ -

המדינה הבורגנית ומול ביורוקרטיה עוינת

אוניוורסליות ויתבע למען עמו זכויות

סלדו

ואינטליגנציה מתנכרת כמו בגרמניה  :היא גם

:

לא נאלצה לעמוד במלחמת אזרחים כמו

ישראל

כמו

רחבי

בכל

הסוציאליזם הדמוקרטי היה תמיד אחד  ,הוא

בספרד  .אך מעל לכול לא הוטל עליה לעמוד

חשב במונחים אוניוורסליים  ,ועקרונותיו היו

במבחן

לא

תקפים לגבי כל בני  -האדם  ,בכל מקום .

הוכרחו להימלט על נפשם

מהסוציאל  -דמוקרטיה

הסוציאליזם

רבים .

הוא

אירופה ,
מסיבה

בדיוק

הדמוקרטי ספג

לא

הצליח ,

זו

כישלונות

כפי

למחנות

הפשיזם

ריכוז .

והנאציזם ,
לכן הטענה

ומנהיגיה
ולא

הושלכו

כי במקומות

שקיווה

אחרים לא הושגו הישגים רבים יותר וכי

האינטרנציונל השני  ,למנוע את המלתמה

ישראל

של

באירופה והוא נשבר במאבק הזה כי במשך

הסוציאל  -דמוקרטיה

עשרים השנים שקדמו לאוגוסט

1914

פעל

תהליך המודרניזציה על כל היבטיו לטובת

היא

הישגה

הגדול

שייכת

ביותר

לאותה

מיתולוגיה שאנו כל כך אוהבים לפתח סביב
עצמנו ולמכור אותה לידידינו

הזרים .

האם

הסוציאליזם .

טרח מישהו להעמיד את מנהיגי הלייבור

הלאומיות היא שהפיקה בסופו של דבר את

הבריטי על העובדה הפשוטה שעד למרד

מרב התועלת מהתיקונים החברתיים  ,מהנהגת

הפנתרים השחורים בתחילת שנות השבעים

חינוך חובה  ,מההתפשטות של ידיעת קרוא
יכתרב בקנה מידה שלא היה מוכר עד אז

האם

לא היתה לישראל מדיניות חברתית
סופר לסוציאליסטים
הצרפתים כי בכל מה
ששייך לתחומים בעלי חשיבות מכרעת -

הסוציאליסטי נשבר במערבולת כוחות שלא

חינוך וקצבאות למשפחות מרובות ילדים ,

הלאומיות ,

220

ולאיגודים

הלאומי .

לא

לטובת

ומהטלת חובת שירות בצבא  .האינטרנציונל

?

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

ולחסרי יכולת לדאוג לעצמם -

לזקנים

גרינברג להמעיט

נמצאה ישראל של מפא " י הרחק מאחורי
צרפת

?

טענה פשטנית ושהוקה אחרת היא זו
הנאחזת בייהודה של כל סיטואציה היסטורית
על מנת להימנע מהתמודדות עם תופעות

בקנה מידה גדול ובאמצעות פרמטרים בעלי
תוקף

אוניוורסלי .

אמנם מובן מאליו שכל

מאורע הוא הד  -פעמי במרחב ובזמן  ,אך
כתיבת היסטוריה  ,כפי שנהג לומר מורי יעקב

טלמון ,

מסתכמת

אינה

עובדות

באיסוף

ומיונן  ,ומלאכת ההיסטוריון אינה זהה לזו

של אספן בולים .
מכאן

הניתוח

לשאלת

המשכורת

המדוקדק

של

המשפחתית .
המשכורת

פרשת

המשפחתית היה חיוני מבחינתי  ,כמו הדיון
בבעיית זרם העובדים  ,על מנת לעזור לי
להשיב על השאלה הקרדינלית

האם היתה

:

איזו תקופה  ,מאז ייסוד ההסתדרות  ,שנעשה
בה

מאמץ

אמיתי

להנהיג

חיים

דפוסי

שוויוניים בקרב החברה ההסתדרותית עצמה

?

האם היה קיים אי פעם  ,אפילו רק בתקופת
הבראשית  ,בשנים שבין הוועידה השנייה
לוועידה השלישית של ההסתדרות

( - 1923

 , ) 1927דחף אידאולוגי להתמודד עם כוחות
השוק

?

הרי זה תפקירו של הסוציאליזם

:

לא

לקבל את הדין של כוחות השוק  ,אלא לנסות

חכרה ? ' וליצור סביבו

ב ' בנין אומה או תיקון
על  -ידי הטענה כי ' עניין
נחשף
תחושה של חסר המשפחתית . . .
המשכורת
דרגת
שלא בכולם [ שטרנהל ]
בחיבורים קודמים ,
הביבליוגרפיה לספרו '  33 .בהערה
עיין  ,על פי
מופיעה רשימה של חמשה
בתחתית העמוד
כמובן באילו מהם לא
חיבורים מבלי שיצוין
שקרית בעליל
עיינתי  .הטענה כולה היא
המשת המחקרים
ברוחה ובלשונה  .מתוך
אלו של גורני  ,צבי
המצוטטים ארבעה -
ויונתן שפירא  -מצוטטים
זוסמן  ,שבתי טבת
 ,לא רק בהערות אלא
בספרי לאורך ולרוהב
עמודים רבים  .ייווכח
בגוף הטקסט  ,על פני
או לפחות במפתח
בכך כל מי שיעיין בספר
מופיעים שמות
השמות והעניינים  ,שבו
אחדות  ,והחיבורים עצמם
המחברים פעמים בביבליוגרפיה ובהערות .
נזכרים כמובן
של גרינברג עצמו
המחקר התמישי הוא
את עבודתו משנת
אמנם לא ציטטתי בספרי
המשפחתית עד
 , 1988העוסקת במשכורת
לעומת זאת מצוטטת
לשנת  , 1954אך
תוך
בהערות ,
וכמובן
בביבליוגרפיה
עבודתו המוקדמת
התייחסות בטקסט עצמו ,
שנכתבה באוניברסיטה
יותר ( ללא תאריך ) ,
המשכורת
העברית  .עבודה זו עניינה
השנים
המשפחתית בשנים  , 1939 - 1924שהן

.

באמצעות

הרלוונטיות עבורי  .ב' בנין אומה ' אני

המשכורת המשפחתית כמו דרך העיסוק

גרינברג .

לכוון
בגורלו

אותם
של

ולשלוט
חינוך

בהם .

במשמעות הניתוח המוצג

העובדים

נבחן

היחס

למעשה .

היטב במה אני חולק על

מבהיר
הדבר

החמור ביותר בהקשר זה הוא שגרינברג

יודע

הוא בעצמו מצטט

בנקודה זו חייב אני בהערה על שיטת

שהתייחסתי לעבודתו כי
במאמרו  ,מבלי לציין זאת  ,את הקטע מספרי

עבודתם של יצחק גרינברג וגורני  .לא הייתי

שבו אני דן בסוגחת הגאות והשפל כגורמים

האמיתי והממשי בין אידאולוגיה

טורח כלל להידיין עמם אלמלא היה העניין

הוויכוח שמנסים השניים
ן
אפייני לתרבות

להשליט .

במאמרו

על

דרגת

המשכורת

המשפחתית  ,שנכתב בתגובה לספרי  ,מנסה

121
33

"

.

גיינברג ,

' דרגת

המשכורת

המשפחתית -

א דאולוגיה  ,אילוזיה וראליזם '  ,קתדרה ,

תשג " ו )  ,עמ ' . 193

79

( ניסן

זאב שטרנהל

בפריצת

המשפחתית .

המשכורת

האיש

34

וחצי  ,סכום עצום באותם

מסתיר עובדות אלה  :מבחינת המחקר המדעי

מנסה בכל דרך אפשרית להציל את דמותו של

הסתרת עובדות ביודעין שוות ערך לזיוף .

בן  -גוריון  ,כי הוא מבין את חשיבותה של

הוא הדין באשר לפרשת שכרם ורמת

סוגיה

חייהם של ראשי התנועה  ,פעיליה המרכזיים

וראשי

ההסתדרותי .

המשק

לנושא

זו ,

ברמת

המאירה

ההסתדרות כולה באור

גדול :

המיקרו

את

הרי האליטה

זה

התנועתית היתה חפשית לנהוג כראוי בעיניה ,

חשיבות ראשונה במעלה  ,כי כל טיעונו של

היא לא היתה כבולה  ,במסגרת הפנימית של

גרינברג ממוקד בהנחה שכוחות השוק הם
שמנעו

הנהגתו

את

בהסתדרות .

של

המהנדסים ,

שכר

הביורוקרטיה

השוק .

שוויוני

היה

ראוי

ילמד

פרק

ובעלי

מקצועות נדרשים אחרים  ,במיוחד בתקופות

בן  -גוריוניסט מובהק  ,אך חוקר הגון  ,המתאר

גאות  ,הם אלה שעשו את הגשמת הכוונות

את אורח חייו של בן  -גוריון ללא כחל וסרק

אפשרית .

הרופאים

ההסתדרותית ,

בידי

שגרינברג

כוחות

בהלכות מחקר משבתי טבת  ,ביוגרף אוהד ,

:

לצורך זה מביא

שכר הדירה עבור דירתו בת ארבעת החדרים

בין

הגדולים ברחוב פינסקר  ,שאליה עבר בשנת

נבחרים לכלל העובדים ורואה בכך הוכחה הן

 , 1927הגיע לעשר לי " מ לחודש  ,ילדיו למדו

לדבקותו של מנהיג ההסתדרות בעקרונות והן

בגימנסיה הרצליה והיה עליו לשלם שכר

הטובות לבלתי

גרינברג

הבחנתו

את

בן  -גוריון

של

.

לראליזם ראוי לשבח באותה הזדמנות מנסה

גרינברג

לשכנע

ההסתדרות ,

היה

את
נאמן

הקורא

שמנהיג

לעקרונותיו

בפעילותו הציבורית כמו גם בחייו

-

האישיים .

מקופלת במאמרו של גרינברג ההנתה שכך
היה גם אצל שאר

הנבחרים .

אך גרינברג

מסלף ביודעין את העובדות בעניין זה .

לימוד יקר ,

.

2 40

לי " מ  ,וכן למדו נגינה על

פסנתר  ,והוא עצמו הוציא סכומים ניכרים על

ספרים .

35

איך יכול היה בן  -גוריון  ,בתנאים

אלה  ,לחיות ממשכורת משפחתית

?

לא פלא

הוא שצבר חובות בקנה מידה דמיוני  ,לפחות

לפי מושגיהם של עובדי

הכפיים .

לצורכי

השוואה ייאמר כי באותן שנים השתכרו

אם בן  -גוריון היה אכן קנאי כל כך לרעיון

הפועלים

החקלאים

היהודים

בין

שלוש

ורק נכנע לכוחות השוק  ,כיצד אפשר להסביר

לארבע לי " מ לחודש ( הלירה המצרית היתה

את העובדה שאיש זה  ,שידע לנווט את ספינת

שוות ערך ללירה סטרלינג ) .

ההסתדרות  ,כאשר רצה בכך  ,ביד ברזל ,

חובו של בן  -גוריון היה הגבוה ביותר מבין

אפילו לא ניסה להטיל את מרות ההסתדרות

היחיד .

אלה של חברי הוועד הפועל אך לא

כיצד קרה שהוא עצמו  ,ראש

אחריו צעדו יעקב אפטר ודוד זכאי עם

וראשון לנבחרים  ,מעולם לא חי ולא התכוון

מאתיים ושישים ומאתיים ושתיים לי " מ  .יוסף

לחיות על משכורת משפחתית  ,ועד שנת

אהרונוביץ  ,דמות מפתח ב ' הפועל הצעיר '

הספיק לצבור חובות עצומים ופיזר

ובעל בריתו של בן  -גוריון במשא ומתן על

שטרות שהוועד הפועל  ,כלומר משלם המסים

האיחוד עם ' אחדות העבודה '  ,אשר שימש

1926

כסגן מנהל בנק הפועלים ולמעשה כראשו

"מ

הפוליטי  ,לקח לעצמו  ,לפי דיווחי הבנק

וראה בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

חיי דוד בן  -גוריון  ,ב  ,תל -

על נבחריה

1926

222

הימים .

גרינברג

?

ההסתדרותי  ,נאלץ לכסותם  :בשנת
הסתכם חובו במאתיים שמונים ושלוש לי

34

שם  ,עמ '

. 376

; 196

35

ש ' טבת  ,קנאת

דוד :

אביב  ,תש " מ  ,עמ ' . 359 - 357 , 343 - 342

ההיסטוריוגרפיה הציונית בין מיתוס למציאות

הצליחה

.

ביוני  , 1923משכורת בסך שלושים

המציאות הקשה למעשה מעולם לא

לי " מ לחודש  ,סכום הגבוה פי שניים ויותר

ועדת הפיקות להשתלט על זרועותיה

מה 16 -

מהשכר

שהיה

באותה הזדמנות טרח הבנק

של ההסתדרות  ,ולא עלה בידה אפילו לקבל
דו " חות מדויקים  .הוועד הפועל בהנהגת בן

להודיע שאין בכוונתו לשנות את מדיניות

גוריון התנכר לה  ,יצר סביבה חלל ריק ומנע

המשפחתית .

עליו

לקבל

הדרגה

לפי

השונות

השפעה .

השכר המקובלת עליו  -חמישים לי " מ למנהל

ממנה כל אפשרות של

ושלושים למנהל החשבונות  .ב ' קופת פועלי

הפיקוח לא היו כל סמכויות ביצוע  ,והיא

לוועדת

ציון ' ,

היתה תלויה כל כולה בוועד הפועל  .הסחבת ,

שולמה למנהל  ,דוד בלוך  ,משכורת של

ההתחמקות ולבסוף הסירוב הגלוי לנקוט

שלושים וחמש לי " מ סגנו הסתפק בשלושים
של

פעולה כלשהי על מנת לקיים את החלטות
 ,מעידים
הוועידה השנייה מפברואר 1923

עשרים והמש לי " מ  ,ובמוסדות אחרים לא

כאלף עדים על כך שמלכתחילה לא היתה

ארץ  -ישראל ' ,

מיסודם

' פועלי

של

.

לי " מ .

ב ' המשביר '

משכורת

שולמה

היה המצב טוב יותר  ' :סולל בונה ' היה מוקד

לתנועה כוונה ממשית לעלות על מסלול של

באמצעות

ניסויים חברתיים  37 .ניסויים אלה הוגבלו
 ,וגם זאת בתנאי
להתיישבות השיתופית
שמבצעיהם  ,לא רק אנשי ' גדוד העבודה ' אלא

מחברי הוועד הפועל בכארבעים וחמישה

גם החלוצים מנהלל  ,לא יגלו נטיות עצמאיות

אחוז  ,ובאותה הזדמנות ביטלה חובות שחבו

מדי .

ראשי ההסתדרות למוסד בסך אלף לי " מ  .לפי
הדו " ח לוועידה השלישית היו בעלי חוב

שענה לרחשי לבם של אנשי השורה  ,אך
המאמץ האמיתי הושקע במערכות גיוס

ידוע

של

לשמצה

שחיתות

.

' מקדמות ' למיניהן ביולי  1926העלתה ועדה
בראשות אהרונוביץ את שכרם של אחדים

גדולים בהרבה מבן  -גוריון  :שני אנשים בלתי
מזוהים

וחמישים

היו

חייבים

לי " מ ,

הכוח

בעיר טופח עקרון השוויון כמיתוס

:

קופת

מפעלי

התעשייה

הפועלים .

היתה זו

חולים ,

האחד

ארבע

מאות

והאספקה וכמובן בנק

-

חמש

מאות

מדיניות עקבית  ,ללא כל קשר למצב כלכלי

והאחר

שלושים ושש לי " מ כל אלה לא היו רופאים ,

ולתנאי השוק .

.

מהנדסים ועובדים חיוניים אחרים  ,שהשוק
החפשי היה צמא לכישוריהם היו אלה אנשי

כל ההחלטות שהתקבלו בנושא השוויון
בבחינת
בוועידה השנייה והשלישית נותרו
אות מתה  ,כי להסתדרות  ,כדבריו של בן

כל כוונה לממש את עקרון השוויון  ,כי

גוריון בשנת  , 1925לא היתה כוונה להיות
 38כבר שנתיים

.

הצמרת הפוליטית והמשקית  ,ולא היתה להם
עיקרון

זה ,

על  -פי

תפיסתם ,

לא

היה

פונקציונלי ואף הפריע למשימה העיקרית של
יצירת תשתית כלכלית איתנה לבניין

האומה .

זה היה המצב במשק ההסתדרותי כולו ,
והדברים מתועדים

37

קודם לכן הודה כצנלסון שאין

מסוגלת

' לפעול . . .

בתקיפות הדרושה ' נגד

משכורות גבוהות מדי הנהוגות במוסדות

המסמך שהוגש לוועידה השלישית של

התנועה הציונית  ' :מפני הקיסם שבעיננו לא
 39הוא
יכולנו לאמור לאחרים  :טול קורה ' .

מצביע היטב על

הביע צער על כך אך לא נקף אצבע כדי

ההסתדרות ביולי
36

בספרי .

ארגון של ' צדיקים

גמורים ' .

ההסתדרות

1927

36

שטרנהל (לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 375 - 368
שם  ,עמ ' . 369 - 368

38

טבת (לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 362

39

ההסתדרות 28 - 2248,
 ,עמ '
- 204
במועצת
כצנלסון ע  ,תיק
 , 1923אה "
ב'

,

י1

.

בדצמבר

ו

) '22

זאב שטרנהל

לשנות את המצב  .בן  -גוריון היה ישיר ובוטה
יותר :

לגבי

המחקר . . .

הוא ביקש לומר בבירור  ,כפי שעשה

זאת כבר בדצמבר  , 1922בוועידה השלישית
של ' אחדות

שההסתדרות אינה

העבודה ' ,

מכשיר לבניית חברה אחרת  ,אלא כלי לכינון
הממלכתיות

היהודית .

השוויון

לא

40

מגויס לאיזה עניין
מתבטא

?

?

מאיזו סיבה

על איזה מניעים מדובר

במה זה

?

?

טינה למי

והיכן ההוכחות ? איזה הקשר חסר כאן

נתפס

?

דוגמה אחרונה לדרך הוויכוח של גורני

:

כמטרה בפני עצמה וערכו לא חרג מעבר

בהעדר יכולת להתמודד הן עם

להיותו מכשיר לגיוס עצמה שההסתדרות

המושגית של הספר והן עם מערכת ההוכחות

תרגמה אותה למונחים של בניין כוח פוליטי

הפרושה בו  ,הוא מנסה ליצור סביבו אווירה

וכלכלי .

המסגרת

עכורה  .הוא מתלונן על ' מסע בזק בארכיוני

זו היתה האסטרטגיה של בניין האומה ,
ולא היה לתפיסה כוללת זו כל קשר עם

ושפל .

תקופות של גאות

תנועת העבודה ' ועל פרק זמן ' כפול ומכופל '
שהיה דרוש לדעתו למחקר

כזה .

כ ' הוכחה '

החומר הארכיוני

לכך שלא הוקדש הזמן הדרוש הוא טוען

כמכשיר

ש ' בנין אומה או תיקון חברה ? ' יצא לאור זמן

למניעת אי שוויון מעולם לא התקיימה כי לא

קצר אחרי ספרי הקודם  ' ,יסודות הפשיזם ' .
הטענה כולה ערכה כקליפת השום  ' .יסודות

אמיתית .

הפשיזם ' יצא לאור במקורו הצרפתי בינואר

כך היה בימי רווחה ובימי משבר  ,בימי שלום

 . 1989מאז ועד היום יצאו המישה תרגומים ,

מלמד

שהמשכורת

המשפחתית

היה רצון פוליטי לקיימה  ,והעדר רצון זה היה
מעוגן בהעדר אידאולוגיה שוויונית

ובימי מאבק  ,לכל אורכן של שנות העשרים

והשלושים .
גרינברג .

לכן

אין

שחר

לטיעונו

של

וביניהם התרגום לעברית  ,בשנת

. 1993

' בנין

אומה או תיקון תברה ? ' ראה אור ביוני , 1995
לא שנתיים אחרי הופעת ' יסודות הפשיזם '

שיטה שעיקרה זריית חול בעיניים נוקט

אלא שנתיים אחרי הופעת תרגומו

העברי .

גם גורני  .קשה לי להבין איך מרשה לעצמו

מעבר לכך  ,האם לא עלה בדעתו של גורני

חוקר מקצועי להעלות על הכתב ללא צל של

שישנם חוקרים המסוגלים לבצע משימה כזו

הוכחה  ,ללא דוגמה אחת לרפואה  ,את דברי

הדרוש לכך

ההשמצה הבאים

בפרק

ומן קצר בהרבה מן

להערכתו ?

:

גם אין בכוונתי לנתח את מניעיו של

מבין אני היטב את שאיפתו של גורני להגן

העבודה ' .

שטרנהל כ ' פרופסור מגויס ' לעניין

על ספרו על ' אחדות

אחד בלבד ; ואין בדעתי לעסוק בכל

אחרי עשרים וחמש שנה  ,מצטייר ספרו זה

אותן הוכחות לטיעונו שהוא הוציא

ביתר שאת כחיבור מיושן  ,קונפורמיסטי  ,ללא

ולא אדבר על

ממד אנליטי  ,החוזר על סיפור המעשה כפי

מהקשרן הממשי
לשון
מסוימים
224

מידת

האובייקטיוויות

של

;

התייחסותו
שעולה

אל
ממנה

אישים
יחס

שסיפרו אותו המייסדים עצמם .

של

טינה אישית  ,על כל המשתמע מכך

40

גורני  ( ,לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' . 183

אך היום ,

Chicago

ישי

ישו

מבנה המיתוס הציוני

ברוך קימרלינג
Yael Zerubavel , Recovered Roots: Collective Memoty and the Making
of Israeli

 .קק 340

,

Press , Chicago 1995 ,

ההיסטוריוגרפיה

'

הציונית מגלה

0

Jfational Tradition, University

לאחרונה

התעניינות אקדמית  -מחקרית נמרצת בזיכרון

כל חברה זקוקה לעבר

זרובבל יוצאת מן השאלה כיצד שלושה
בהיסטוריה
מאורעות שהיו מפלות נחרצות
,
היהודית ונסתיימו בחידלון  -נפילת מצדה
 הי  -הפכומרד בר  -כוכבא והגנת תל

עבר זה מפורש  ,ולעתים מומצא

שעיצוב הזיכרון

הקולקטיבי

שכוננה

הישראלית ,

התרבות

במיתוסים שנוצרו בתרבות זו ובתכניהם וכן

היווצרותם .

באופן

כלשהו .

בחלקו  ,בהתאם לצרכים האקטואליים של
החברה

בניגוד

של זרובבל ובין אם לאו .

בניית

ושל

לוויכוחים

ולעבודותיהם

זהותה

של

השנים

' ההיסטוריונים
זרובבל ,

חדשה  ,אלא גם ספרות ואמנות  ,ואליבא

המבוסס על עבודת דוקטור משנת , 1980

דזרובבל אף חלוקה מחודשת של לוה השנה
 -הישראלית

אחרים המסווגים כבני זמננו  ,אלא בהקר

לתקופות .

אין

מרבית

האחרונות

הקולקטיבי סביבם הוא חלק מיצירת תרבות
הסיפר
עברית  -ציונית וחילונית חדשה .
הללו
) (narrativeשסביב שלושת האירועים

יצר לא רק טקסים וחגים של דת חילונית

התדשים ' ,

של

הקולקטיבית .

לסיפורי גבורה

מרכזיים

ספרה

עוסק בתולדות מלחמת

של

1948

יעל

או בנושאים

הבניית העבר הרחוק יותר לצורכי ההווה
ובקשר שבין היסטוריה

לזיכרון .

משום כך

ספר זה טעון אולי מעט פחות מתח פוליטי ,
אך האתגר האינטלקטואלי שהוא מציב אינו
קטן

יותר .

אילו פורסם מיד אחרי גמר

הדוקטורט  ,יכול היה להיחשב כ ' מהפכני '

ושל

ההיסטוריה

היהודית

זרובבל מבקרת את עבודתו הקלסית

של

ההיסטוריוסוף מוריס האלבוואקס  ,המנתק
מכל
לחלוטין את הזיכרון הקולקטיבי
שבו
היסטוריה עובדתית  ,ומתרכז באופן

עמים

זוכרים

את

העבר

ללא

כל

קשר

העוסקים

ל ' אמיתות ' עבר זה  ,היא נוטה לעומת זאת
,
לקבל את גישתו החלופית של בארי שוורץ
בלבד
הטוען שלא ניתן להבנות עבר יש מאין

בזיכרון הקולקטיבי בארץ ובעולם ובכל זאת

 -אפשר להציג את העבר באורח סלקטיווי

לזמנו  ,אבל כיום החיבור הוא פריט נוסף
בתוך

גל

אפנתי

של

חיבורים

.

אך

לא

' מומצא '

לחלוטין .

גם

לקורא הישראלי יש עניין מיוחד לעסוק בספר

ופרשני

זה  ,בין אם יסכים עם הטיעונים והניתוחים

ה ' היסטוריה ' וגם ' הזיכרון והזכירה ' נבנים
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ברוך קימרליע

תוך

דיאלוג

מקצועיים ,

מתמיד

סופרים ,

בין

היסטוריונים

אל שיבת ציון ואל העתיד הלאומי באורח

עיתונאים ,

ליניארי ואחיד  -מן העברי הקדום אל

משוררים ,

פוליטיקאים ושאר מעצבי תרבות  .אך לעומת

היהודי הגלותי  ,ומתוכו צומת העברי החדש

זאת  ,כפי שהראה ההיסטוריוגרף היידן וייט ,

מדובר העברית הארכאית אל דובר לשונות

גם כאשר היסטוריון מקצועי ניגש למיין

רבות  ,וממנו אל דובר העברית

המודרנית .

ולסדר את החומר הארכיוני והאמפירי העומד

לדעת זרובבל סיפר  -העל של הזיכרון הציוני

לרשותו  ,על מנת לארגנו לסיפר שיהיה קריא

בנוי כך  :הזמן זורם מן התקופה העתיקה עד

ומובן לקוראיו  ,הוא נאלץ להיענות לצרכים

לנפילת מצדה  .בין מצדה למרד בר  -כוכבא ,

ובכך

שהם שתי נקודות תפנית היסטוריות  ,ישנה

לבין

תקופת ביניים

אסתטיים ,

ספרותיים

מיטשטשים

הגבולות

ופואטיים ,
בין

ה ' אמיתי '

.

)( liminal period

הנמשכת עד

המומצא לדעת זרובבל כל הגורמים האלה

היציאה לגלות  .פרשת תל  -חי מפסיקה את

יחדיו  ,כשכל אחד מהם כשלעצמו הוא קטע

הגלות  ,אך לאחריה יש עוד תקופת ביניים

של זיכרון נפרד  ,נגזרים בסופו של דבר מתוך

שבאה לקצה עם השואה  ,ומתוכה נובעת

)master

התקומה  .בכך מסבירה זרובבל את מרכזיותם

סיפר  -על

זיכרון

של

ספרה .

 ; ( commemorative narrativeסיפר  -על זה

הסמלית של העומדים במוקד

הוא הבסיס התרבותי של הקבוצה  ,והוא

להנחת האחדות הסמלית אין זרובבל מחדשת

עברם

הרבה  ,מעבר לדברי הביקורת העכשווית על

ייחודם .

התרבות העברית ( שהחל בה עמוס אילון ,

כל מאורע הנכנס אל הזיכרון יש לבחון אותו

והמשיכו תום שגב  ,יהושפט הרכבי  ,יצחק

אפוא כשלעצמו בהקשר של סיפר  -על זה

לאור ורבים אחרים )  ,אם כי דבריה מעוגנים

ולמקמו בהתאם .

ייתר

מספק

לחבריה

מושג

כוללני

על

המשותף  ,על זהותם הקיבוצית ועל

מדברי קודמיה בהקשר

פרט

היסטוריוסופי .

הזיכרון הקיבוצי הציוני  ,אליבא דזרובבל ,

אף  -על  -פי שתוכן ספרה ידוע ברובו לכל

היהודי

קורא ישראלי משכיל  ,כדאי לקרוא ספר זה
לרענון

הזיכרון

מכתיבה

קולחת

נבנה

כזיכרון  -נגד

מול

הזיכרון

המסורתי  ,ותוך פרשנות מחודשת למושג

גם

המפתח של הגאולה  -שהועבר מן הזמן

( הפרטי )

המשיחי לכאן ועכשיו  -והפיכתו לסיפר  -על

ומרעננת .

הגמוני

בפלשתינה .

בחלקיו

התיאוריים ,

וכדי

ליהנות

אבן ראשה בסיפר  -העל

סיפר  -העל של הזיכרון לפי ניתוחה של

הציוני היתה בפריודיוציה של ההיסטוריה

זרובבל  ,הוא חלק מן התרבות הפוליטית ,

במרכז התקופה

ולפיכך הוא חלק מהגמוניה  ,מאותה אחדות

האידאולוגיה

לשלוש תקופות

עיקריות .

העתיקה עומדים על  -פי הפריודיזציה הציונית

בין

אירועי יציאת מצרים וכיבוש הארץ  ,ובהקשר

המעניקה

זה נתפרשו שלושת החגים הגדולים ( פסח ,

יוצריה ומשעתקיה  .אולם דווקא בשל היותו

כסמלי

חירות

לאומית .

' פוליטי ' סיפר  -העל גורם להיווצרות זיכרון -

היא

תקופת

הגלות ,

נגד  ,שהוא גוף זיכרון חתרני בעל עמדה

שבועות
ק

וסוכות )

השנ ה

משטר
לו

פוליטי

לבין

לגיטימציה

מצד

התרבות ,
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רהתקי

ל

תקופת התחייה הלאומית הציונית  .הזמן על -
פי סיפר  -העל הציוני זורם מן העת העתיקה

הקולקטיבי המקובל  ,והוא נישא על  -ידי

.

קבוצות שוליות או מדוכאות בחברה דוגמה

;

מבנה המיתוס הציונ

לזיכרון  -נגד כזה הוא סיפר ' קליטת העלייה '
ההמונית של חלק מבני עדות המזרח  ,הכולל
אירועים כגון חטיפת ילדים ורכוש או ריסוס

בדי  .די  .טי .

באמריקה

השחורים

להעמיד סיפר  -על שונה
להיסטוריה

האמריקנית ,

לחלוטין
וגם

מנסים
וחלופי

הפלשתינים

מבנים מחדש את ההיסטוריה העתיקה של
ארץ כנען כדי לשבץ את עצמם

לתוכה .

דוגמה נוספת של העמדת זיכרון קולקטיבי
נגדי היא ניסיונם של העולים החדשים לתאר
את

קרב

לטרון

(על  -פי אניטה

שפירא )

כזיכרון של זלזול והזנחה מול סיפר גבורת

ה ' אין  -ברירה ' הרשמי .
בשנים

האחרונות

הזיכרון

הקולקטיבי

הישראלי שוב אינו אחיד אלא מתפצל
לזיכרונות וקולות רבים  ,המתחרים זה בזה .

אין

ספק

שבכך

נשמטת

ההגמוניה

התרבותית  -הפוליטית של האליטה הוותיקה
ששררה בישראל  ,תופעה שזרובבל מסתפקת

זו יש בתזה המוצגת סתירה
ספר

מצטרף

זה

לגישה

פנימית .

תמוהה

בכך

בעיני ,

המנתקת במידה רבה את ' עשיית המיתוסים '
של

מהקשרם

מוסדות

אנשים ,

וקבוצות

קונקרטיים  ,וגורמת למיתיזציה של המיתוסים

עצמם .

אלה נוצרים  ,משתנים ומשועתקים

כאילו מאליהם  ,בהיענותם לאיזשהו ' צורך

מטאפיסי ' .

יתרה

ובהשפעת

מזאת ,

זו

בגישה

-

פוסט  -מודרניסטיים

זרמים

עכשווים  -חבויה הנחה סמויה כי התרבות

עצמה מנותקת מתהליכים סוציו  -פוליטיים

מהקשרם .

דה  -פוליטיזציה זו של היווצרות

' נרטיבים ' הופכת אותם לחזקים יותר ,
דמוניים כמעט  ,שכן אין כל דרך להשפיע

עליהם .

אפילו הופעת סיפר  -נגדי יכולה רק

לכרסם בשוליהם  ,אך לא להתמודד ממש עם
אותו

סיפר  -על

זרובבל

גם

שזרובבל

בונה

לתלפיות .

את

הגישה

תוקפת

הישראלוצנטרית להיסטוריה ולזיכרון  ,ויש

באזכורה בהערות קצרות בלבד  .היא גם אינה

הרבה אמת בביקורתה  ,אך אין היא נותנת

שואלת עצמה אם וכיצד כל זה משפיע או

לתוך

משנה  ,או אפילו מנתץ  ,את סיפר  -העל של

דעתה

לכך

שהיא

בעצמה

יודוצנטריזם  -אמריקניסטי ,

נופלת

שאינו

הישראלוצנטרית .

פחות

הזיכרון  ,את הפריודיזציה ואת נקודות המפנה

בעייתי מן הגישה

ההיסטוריות שאותן הציגה בהרחבה בחלק

מקום זהו ספר חשוב ומרתק  ,ואני מקווה

התאורטי של ספרה  .כל אלה נשארים יציבים

מכל

שיצא לאור גם בעברית .

וקיימים  ,וכאילו אינם ניתנים לשינוי  .מבחינה

27ק
2/

"

זיוי יולדיי
זיהוי

ה ' סלע '

אברהם נגב
במאמרו על ה ' סלע ' של הנבטים שפורסם לא מכבר ב ' קתדרה ' כותב דאב

משל :

עם זאת חלוקות הדעות על זיהויו של ה ' סלע '  :הדיהוי המקובל הוא עם אום אל  -ביארה
או עם אחד מהצוקים האחרים המתנשאים מעל פטרה ( שהוראת שמה

ביוונית  -סלע ) .

אברהם נגב מתלבט בזיהוי בין פסגת ההר שמעל עין בוקק ה ' דומה בצורתה למצדה '
לבין ' סלע אחר בחופיו של ים המלח

ובהערה הוא מוסיף שם

:

או בנגב עצמו ' .

' אך אם כך  ,מדוע אין הוא [ כלומר נגב ] מציע את צוק מצדה עצמו ?

ואולי הסלע שעליו מדובר הוא צוק דרומי יותר  ,בצפון ערב  -באזור תימא או

משמעות השם חגרה הוא

' סלע ' .

חגרה .

גם

1

עסקתי כבר פעמיים בעבר בחקירה מפורטת של הטקסטים של הסופרים היוונים והרומים

הנוגעים בסוגיה זר .

2

הירונימוס מקארדיה כתב לאחר שנת
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לפה " ס

:

ובכן  ,אלה המנהגים של הערבים  .אולם כאשר קרב היום שבו חוגגים הנבטים את יום
הכינוס הלאומי שלהם  ,שבו נאספים אלה הדרים מסביב כדי לפגוש איש את רעהו ,
קצתם כדי למכור ואחרים כדי לקנות דברים הדרושים להם  ,הם נוהגים להפקיד על

.

סלע מסוים את רכושם ואת זקניהם וכן את נשותיהם וטפם מקום דה הוא חדק ביותר ,
אף כי אינו מוקף חומה  ,והוא מרוחק יום אחד מן הארץ

ופוסידוניוס  ,המאוחר להירונימוס ביותר ממאתיים שנה  ,כתב

:

הנושבת .
' בארץ הנבטים יש סלע שהוא

מבוצר ביותר  ,מאחר שבאים אליו בשביל אחד בלבד  .וכך הם עולים אל הסלע בקבוצות קטנות
ומפקידים שם

את רכושם בבטחה ' .

על סמך ניתוח התיאורים השונים של המסלע  ,הקרקע ואופן אספקת המים  ,נתוני המרחקים
השונים הנזכרים במקור  ,המרחק המועט אל ' הארץ הנושבת ' הקרבה לים המלח וכו '  ,לא היה
ספק בלבי אפילו לרגע אחד שהאזור שמדובר בו הוא לא אחר מאשר הנגב המרכזי  ,ושהסלע

אינו אחר מאשר סלע מצדה  .לא הסתרתי את הדברים  ,וכאשר ביטאתי אותם בפני פרופ ' יגאל

ידין עורר הדבר את התנגדותו הנחרצת  ' :כיצד אתה מעז [ בערך כך  :לחלל את קודשי ישראל. ' ] . . .
מתשובת ידין הבינותי כי תפארתי לא תהיה על הדרך הזאת  .זנחתי אד את סלע מצדה  ,ובאתי אל

הסלע של עין בוקק  ,הדומה  -במבט ממזרח  -למצדה  .תלמידי עוזי דהרי האיר את עיני שסלע
עין בוקק נראה תלול מצד מזרח בלבד  ,וכי הוא מתמזג עם מדבר יהודה ממערב  ,ולכן הציע לי
228

לשקול את האפשרות לזהות את הסלע של הנבטים במצד זוהר .
1
2

.

ז ' משל  ' ,ה " סלע " של הנבטים ומבצרי מדבר יהודה '  ,קתדרה  ( 76 ,תמוז תשנ " ה )  ,עמ '  47 - 45והערה . 20
. Haase ) 045 . ( , ANR

 . 521 - 545קק 1977 ,
, 1983

עמ '

. 32 - 24

,

ו גש

York

Temporini

.א

/ 111 , Berlin-י

New

' 4 . Negev , ~ The Nabateans and the Provincia Arabia
;

הנ " ל  ,אדוני המדבר

:

תולדות הנבטים וממלכתם  ,ירושלים

זיהוי ה ' סלע '

של אזור ים

באותה עת לא מצדה היתה חשובה בעיני  ,אלא ביקשתי להראות שקצהו הדרומי
המלח  ,ואף שמצדה היא
המלח  ,מן הלשון דרומה  ,הוא חלק מל המרחב הנבטי בשני עברי ים
יבוא יום  .אולם לדברים
למעשה המועמד היחיד לזיהוי ה ' סלע '  ,החלטתי שלא לעמוד על כך עד
ההיסטוריה של הנבטים
אלה  ,שעסקתי בהם מאותה עת באי רצון  ,יש ערך רב מאוד להבנת

בשלבים הקדומים של תולדותיהם .
הצבא של אנטיגונוס מונופטלמוס ( ' יחיד
מצרים בשנת
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העין ' )  ,מיורשי אלכסנדר מוקדון

 ,שיצא לכבוש את

ארץ  -ישראל

לפה " ס עשה ככל הנראה את דרכו לאורך החוף של

מאוחר יותר עברה

כשהגיע לעזה  ,שהיתה באותה עת עיר נמל של הנבטים ( רק כמאתיים שנים

ועל דבר עושרו

עזה לידי אלכסנדר ינאי )  ,שמע שם מן הסתם על נפלאותיו של העם הנבטי

המופלג  ,ומפקדי המסע החליטו שהסטייה לכיוון דרום  -מזרח  ,לעבר

המלח הנבטי  ,ולצפון  -מזרח  ,אל ה ' סלע '  -עשויה

דרומה .

הנגב הנבטי ולאזור ים

להשתלם .

דבר אחד הוא לסטות מדרך הים לבאר  -שבע וערד עד אזור ים המלח

 ,ודבר אחר לגמרי הוא

ולהסיע צבא גדול למדי

לעשות את כל הדרך הזאת ועוד לחצות את הערבה  ,לעלות בהרי אדום
אחדים מבקשים לזהותו עם
( כפי שמוסרים המקורות) עד ל ' סלע מסוים '  ,ככינויו במקורות  ,אשר

פטרה  .ניתוח המרחקים מן הארץ המיושבת עד לסלע כפי שצוינו אצל
מחזק לדעתי אף הוא את זיהויו של הסלע בדרום  -מערב ים המלח ולא

הירונימוס מקארדיה

בארץ אדום .

בניסיונה לשחזר את ספריו האבודים של הירונימוס מקארדיה כותבת ג ' יין

הורנבלאואר

המרחק שבין פטרה לבין ים המלח בתיאור של דיודורוס גם הוא מעורר בעיה

הוא מציין מספר של

300

סטדיות

( 34

מילין

.

מציין

בקירוב ) ; ב 95 5 -

.

:

ב-

.

98 1

המקור כי הסלע

חיל רגלים נושאי

( פטרה ) מרותק שני ימי מסע מן ' הארץ המיושבת'  .אתנאיוס בראש
להגיע לסלע ( פטרה ) ,
נשק קל עושה דרך של שלושה ימים ושלושה לילות על מנת
זה הוא ללא
כשהוא עובר מרחק של  2 , 200סטריות (  250מילין בקירוב ) מספר אחרון

.

ספק

משובש . . .

פטרה שוכנת לאמיתן של דבר במרחק

50

מילין דרומית

לקצה הדרומי

ביותר של ים המלח  ,בגובהו הנוכחי מעל פני הים  .אולם אם צודק א ' נגב

בקבעו את
לא בצד

מקומם של הנבטים הנודדים של המאה הרביעית לפה " ס ושל ה ' סלע ' שלהם
 המזרחי עצמו  ,כפישל עבר הירדן המזרחי סביב פטרה המפורסמת  ,אלא בנגב הצפוני

שהוא מציע  ,ייפתר קושי זה .

3

לאמיתו של דבר עתה  ,לאחר שהציע משל את אשר הציע  ,הגיע הזמן

לחקור כפי שצריך וללא

עכבות את הפינה הזאת של ממלכת הנבטים ואת היחס בין הנבטים

ליהודים בפרקי הזמן

הנדונים .
בתפירות במצדה נתגלו כותרות נבטיות ושפע כלי חרס נבטיים  ,תווי הסתתים

במקום סומנו
בעבדת )  ,ואף

בשיטה קרובה לזו של הנבטים ( שיטה דומה לזו שבמצדה מצאתי בחפירותי
ה ' שמצפון  -מערב
שיטות אספקת המים במצדה דומות לאלה של הנבטים  .זאת ועוד  ,מחנה
ולא מחוצה לה  ,נודע בלשון
למצדה  4 ,שהוא המחנה היחיד שם השוכן על סוללת המצור עצמה
Nieronimus oKardia, Oxford

 . Honlblower,ג

 .ת  . 148 ,ק 1981 ,

3

ראה

4

ראה  :מצדה  :סקר ארכיאולוגי בשגות וכשט " ו  -תשט " ז  ,ירושלים תשי " ז

184 :

 ,ציור  , 2אחרי עמ ' . 16

225

אברהם מב

העם בשם ' מחנה האספסוף '  ,כלומר המחנה שישבו בו הרוכלים והיצאניות .בעיני הדברים לא
נראו  .סמוך למחנות הצבא הרומיים היו אכן מתקנים כאלה  ,אולם הם היו ממוקמים במרחק של
כשני מילין מן המחנה  ,בכדי למנוע

דמורליזציה .

הדבר שמשך את עיני בביקורים השונים

שערכתי במחנה זה היה הכמות הגדולה מאוד של כלי החרס הנבטיים והכלים הרומיים הקדומים

בני זמנם הפדורים שם  .שיערתי שמחנה זה דבר אין לו עם מערכת המצור הרומית  ,וכי הוא קדום
לה  ,שהרי הסוללה נבנתה מעליו  ,ונראה לי יותר שזה היה מחנה של העובדים שהועסקו בידי
הורדוס בבניין המצדה  .על מנת לבדוק את הדברים האלה לאשורם ביקשתי לאסוף במקום שברי

כלי חרס  ,שיסייעו בידי בקביעת זמן המבנה  ,אך בהתערבותו של ידין נמנע ממני הדבר  ,אף  -על -

פי שבאותה עת חלפו כבר שנים אחדות מאד סיים את חפירותיו במצדה .
מצדה איננה היישוב הקדום היחיד הקשור במסכת הקשרים של ממלכת הנבטים

והיהודים .

.

כאמור הצעתי בעבר מחוסר בררה לדהות את ה ' סלע ' של הנבטים עם מצוק עין בוקק בעין בוקק
עצמה  ,למרגלות הצוק  ,נערכו במהלך השנים

1975 - 1967

חפירות מטעם אוניברסיטת תל  -אביב

בראשות מרדכי גיחון  .סמוך לחוף הים נתגלה בית  -המלאכה ההרודיאני ( ה ' אופיקינה ' בכינויו
של

גוחון ) .

תחילתו של בית  -המלאכה בימי הורדוס ( שלב א )  ,לאחר מכן  ,בתקופת הנציבים

הראשונים  ,הפך האתר לאחודה אימפריאלית  ,והוא היה קיים גם בימי אגריפס הראשון והנציבים

.

שאחריו השלב האחרון בתולדות המקום ( שלב ד ) הוא מימי מרד בר כוכבא  .לשני השלבים
התיכונים ( ב ו  -ג ) שייכים כלי החרס הנבטיים הרבים ( רובם ככולם כלים מצוירים ) והמטבעות
הנבטיים הרבים שנמצאו בחפירות  ,והמהווים לדברי החופר ' כשליש מן המימצא

במקום ' .

5

לדעת גיחון ' נראה שהדבר מעיד על קשרי הסחר בין הנבטים ויהודה  ,שעקבותיהם ניכרים כאן ,
במקום הסמוך לגבול ממלכת הנבטים  ,מה גם שבאופיקינה נזקקו בוודאי גם לחומרי גלם מדרום

.

ערב ומן המזרח הרחוק  ,שסופקו על  -ידי שיירות הסוחרים הנבטיים ' ועוד הוא מוסיף :
' כל
הסימנים  ,לרבות
הימצאות שמנים אתריים בפסולת הייצור  ,מרמזים על כך שאחד מחומרי הגלם

שעובדו במקום זה היה האפרסמון  ,המיוחד למרחב זה  ,וששמו יצא לתהילה בכל רחבי העולם

הרומאי ' .
אליבא דגיחון הקים אפוא הורדוס אופיקינה לעיבוד בשמים שונים ובהם האפרסמון  ,שהיה
כידוע  ,סוד מדינה ( ראה בית  -הכנסת של

עין  -גדי) .

את האופיקינה בנה הורדוס בלב ממלכת

הנבטים  -שהרי באותה עת הנגב כולו  ,החלק הדרומי של ים המלח ובקעת צוער היו נבטיים -
וכאן הוקם  ,לדעת גיחון  ,המתקן ההרודיאני היחיד שלא הוקף בביצורי

הגנה .

לטענת גיחון

הנבטים לא היו שותפים למעשה הזה  ,שהרי כלי החרס והמטבעות הנבטיים שנמצאו פה הם מן

השלבים המאוחרים יותר  ,שבהם לא פעלה האופיקינה  ,אלא היתה במקום אחוזה מלכותית .
קשה מאוד לקבל את הדברים כנתינתם  ,כי הממצאים הנבטיים הטיפוסיים בשני השלבים

האלה אינם מעטים מאלה שנחשפו באתרים נבטיים מובהקים כגון עבדת וניצנה  ,ואף עולים
'

בכמותם בהרבה על הממצאים הנבטיים
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בממשית  ,בחלוצה  ,ברחובות ובשבטה  ,הנבטיות גם

לדידי גם עין בוקק הוא אתר נבטי מובהק  ,ואני מצפה שכמו

הן .

שעשה זאב משל צדק למצדה ,

יעשה מישהו צדק גם עם עין בוקק הנבטית  .לא אתפלא אם יימצא שכלי החרס הנבטיים שייכים

לארבעת השלבים כאחד ולא לשלבים ב  -ג בלבד כדעת גיחון .
5

ראה  :מ '

גיחון  ' ,עין בוקק '  ,אחא " ח  ,עמ ' . 1181 - 1180

נימוקי השופטים להענקת פרס

יצחק בן  -צבי

בתולדות ארץ " ישראל לשנת תשנ " ו
הפרס לשנת תשנ" ו

הוועדה לפרס יצחק בן  -צבי בתולדות ארץ  -ישהאל החליטה להעניק את
בתקופה הביזאנטית ,
לפרופ ' יוסף פטריך ספרו של יוסף פטריך  ,נזירות מדבר יהודה
מפעלו של גדול
מוקדש לחקירתה של תנועת הנזירות הנוצרית במדבר יהודה  ,תוך דגש על
במדבר יהודה
מנהיגיה  ,הנזיר הסגפן סבאם שחי בשנים  532 - 439לספירה  .מספר הנזירים שחיו
 ,אבל רישומם
בתקופה הביזאנטית  ,בין המאות הרביעית והשביעית לספירה לא היה רב

.

והשפעתם הרוחנית על תרבות דורם ועל הנזירות הנוצרית לדורות היה

עצום .

זה בתולדות הארץ ובתולדות הנזירות מקדיש יוסף פטריך את ספרו  ,אשר
אנגלית וזכה לשבחים מרובים

לחקירתו של פרק

הופיע גם במהדורה

בקרב חוקרי התקופה בעולם .

נקודת המוצא של המחבר הם השרידים המרובים אשר השתמרו בתחום מנזר
קדרון  ,ובמצוקים הסמוכים לו  .בסקר מדוקדק שערך המחבר באזור  ,הוא גילה כי

מרסבא שבנחל
היקפו של מנזר

.

במחקרו בירר

הלאורה של סבאס ותלמידיו היה גדול בהרבה מאשר שיערו החוקרים קודם לכן
המדבר הצחיח ,
המחבר את הנתונים הפיסיים  ,אשר איפשרו את עצם קיומם של הנזירים בתנאי
הארכיאולוגיים העמיד פטריך
ואת תהליך יצירתם של מנזרים נוספים במרחב  .מול הנתונים
והנזירים בני דורו ,
מחקר דקדקני במקורות הכתובים  ,בעיקר חיבורים ביוגראפיים של סבאס

בארץ ובמזרח בכלל .

והמקורות

ספרו של יוסף פטריך מצטיין בשילוב נכון וזהיר של המקורות הספרותיים

הארכיאולוגיים  .הספר עוסק בתולדות חייהם וצמיחתם של סבאס ובני דורו  ,בתקופת

והעיצוב של תורתם  ,בפרטי היום  -יום של חייהם  ,במאבקיהם על דמות הממסד הנוצרי

היצירה

והאמונה

הפרטים של חיי

הנוצרית בארץ ובמזרח  ,ובמורשת שהנחילו לדורות  .המחבר מעמיק בפרטי
ומקיפה הוא מזקק
הנזיר  ,לבושו  ,מנהגיו  ,עבודתו ותפילתו ומשלב כל אלה לכלל יריעה רחבה
קדושים ובהגזמות
את פרטי הריאליה מתוך המקורות הנזיריים  ,הלוקים מטבעם בהערצת
מגלה את תהליך
מרובות  ,ומאמתם מול ממצאי הארכיאולוגיה  .מתוך פרטי הריאליה האלה הוא
התיאולוגיה שלה
צמיחתה והתפתחותה של התנועה הנזירית  ,את משמעותה ההיסטורית ואת
המחקר של נזירות מדבר
קריאה בדפי המחקר  ,ובהערות השוליים  ,מגלה עד כמה התפתח
בדור האחרון  .ספרו של
יהודה  ,וכמה רבה ואיכותית במיוחד הינה תרומתם של חוקרים ישראלים
זה  .מתוך הערכה לאיכותו
יוסף פטריך הינו אחד מן ההישגים הבולטים והמרשימים של מחקר
את פרס יצחק בן  -צבי
המחקרית ולתרומתו לחקר ארץ  -ישראל ותרבויותיה  ,החלטנו להעניק לו

.

.

לתולדות ארץ  -ישראל .
231

ועדת השופטים

:

פרופ ' אמנון כהן ( יו " ר )
פרופ ' אלברט באומגרטן

ד " ר דליה עופר

מר דב גנחובסקי

פרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן

נימוקי השופטים להענקת פרם מרדכי איש שלום
לשנת תשנ " ו
הוועדה לפרס מרדכי איש שלום החליטה להעניק את הפרס לשנת תשנ " ו לד " ר חנה יבלונקה על
ספרה אחים זרים

:

ניצולי השואה במדינת ישראל ,

. 1952 - 1948

ספרה של חנה

יבלונקה מעניק לנו בשמו הכפול והדו  -משמעי את טעמו הרגיש והעמוק של מחקרה  .הספר רן

לראשונה באחת הסוגיות החשובות ביותר שהטביעו את חותמן על החברה הישראלית  -קליטתה

של שארית הפליטה בישראל .
קליטתה של שארית הפליטה קשורה בשני נושאים מרכזיים ביותר בהיסטוריה הישראלית ,
העלייה הגדולה והיחס אל השואה  .במחשבתם ובדמיונם של ישראלים רבים העלייה הגדולה

.

משקפת את קשייהם וחבלי הסתגלותם של עולי ארצות האסלאם עם בואם ארצה ואולם בשנים
1952 - 1948

היו העולים מאירופה כארבעים ושמונה אחוזים מכלל

700 , 000

העולים שהגיעו

ארצה  .רובם המכריע של העולים מאירופה חיו בשנות המלחמה תחת שלטון הכיבוש הנאצי
ובעלי בריתו  ,או שהפכו לפליטים בברית המועצות  ,לאחר שנעקרו מבתיהם ונמלטו מפחד
הכיבוש הנאצי  .המחברת אימצה לעצמה את ההגדרה הרחבה של שארית הפליטה שכללה את
כל היהודים שנמצאו באירופה היבשתית עם תום המלחמה  ,על אף ההבדלים הניכרים בניסיון
חייהם בתקופת השואה  .לטענתה ניתן לבחון את דרכי הקליטה של שארית הפליטה בישראל

מתוך פרמטרים זהים .
חנה יבלונקה משכנעת את הקורא  ,שקבוצה גדולה זו של עולים ראויה לעיון ולדיון

מיוחדים .

הספר יוצר ומבסס הבחנות מעמיקות  ,שמסייעות להבין את הקבוצה המורכבת והמגוונת של

שארית הפליטה  .המחברת צועדת עם עולי שארית הפליטה מאירופה לארץ  -ישראל ומלווה אותם

בימים הרי  -גורל בארץ בתקופת מלחמת השחרור ובשנות הבראשית של המדינה  .קבוצות שונות
מקרב הציבור הישראלי ניצבות במוקדים שונים של הספר  ,ובהן הרשויות הממשלתיות
והעירוניות ותושבי הערים  ,צה " ל  ,מפקדיו וחייליו  ,התנועה הקיבוצית על ורמיה השונים ,
מנהיגיה והחברים במשקים והסתדרות העובדים  ,הכוללת ברבדיה השונים אוכלוסייה מגוונת
והנהגה ברמות שונות .קבוצות אלו זוכות להתייחסות מעמיקה  ,שחושפת את יחסן לעולי שארית
הפליטה  ,את לבטי הבנתן העצמית במציאות החדשה במעבר מיישוב למדינה  ,ואת יחסן לגורל

יהודי אירופה בתקופת השואה .
בחלקים השונים של הספר מתגלעים הקשיים של הקולטים והנקלטים להבין באמת איש את
רעהו .לכאורה הכירו הישראלים הוותיקים את העולים שהגיעו לארץ מאותן ארצות ועיירות
ומאותן משפחות שמהן נפרדו שנים ספורות קודם לכן  .אף  -על  -פי  -כן היו המרחק המנטאלי
וניסיון החיים השונה בין פה לשם  ,עמוקים כתהום  .הפער בין החזון הלאומי לבין תקוותיו של
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היחיד לבנות מחדש את חייו לאחר החורבן הנורא  ,הכביד כאבני ריחיים על צווארו של הציבור ,

שמחד גיסא רצה והיה שותף לכל מה שנוצר בארץ  ,ומאידך גיסא היה ור ורחוק  .המציאות

המורכבת של הקולטים והנקלטים מבליטה את המבחנים הקשים שבפניהם ניצבו כולם  .היישוב
הוותיק  ,שהכין עצמו במשך שנים ארוכות לקליטתה של עלייה גדולה ובעיקר של שארית

פרס מרדכי איש שלום

הפליטה  ,מצא עצמו בעימות עם הערכים והאידיאולוגיות שאותם פיאר

התנהגות בחיי היום  -יום
;

לבין המציאות חשף

ועיצוב המציאות החברתית הרצויה לא עלו בקנה אחד  .הפער בין הערכים
ישראלית  ,נוכח השינויים
לא רק תולשות אנוש  ,אלא גם בעיות מהותיות של הבנה עצמית וזהות

האדירים שהתחוללו בארץ .

 ,שעולים מן החומר

מתוך רגישות רבה  ,תשומת לב מירבית לקולות השונים והמגוונים
הסטטיסטיים  ,הצליחה חנה יבלונקה
הארכיוני  ,העיתונות  ,העדויות  ,הספרות היפה והלוחות
נתפסה לגישות רווחות
לתאר תמונה אמינה ומרגשת של מציאות מורכבת ומרתקת זו  .היא לא
ביותר של המציאות
של הלקאה עצמית  ,אלא חשפה מתוך יושר וביקורתיות  ,רובד חשוב
הולכת וגדלה ,
הישראלית  ,שממשיכה ללוות אותנו עד היום בוואריאציות שונות ומתוך מורכבות
ומעובדים בזיכרון האישי
ככל שתקופת השואה והשנים הראשונות של המדינה מעוצבים

והקיבוצי .
על כל אלה ועל שזיכתה אותנו בספר מעניין וחשוב כל

 -כך הגיעה ועדת הפרס להחלטה

להעניק לה את פרט מרדכי איש שלום לשנת תשנ " ו .
ועדת השופטים

:

פרופ ' אמנון כהן

( יו " ר )

פרופ ' אלברט באומגרטן
מר דב גנחובסקי
ד " ר דליה עופר
פרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן
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מקורוית האיורים
חובה נעימה היא להח-ות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסטריים
מרובעים

ן -

[

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת זו .

אוד לילי  ,ירושלים

[ שער קדמו 0 , 39 , 38 , 37 ,א

ארכית אבא חושי  ,חיפה

[ ] 177

ארכית ההגנה  ,תל  -אביב

[ ] 199

ארכית החינק -הגופני והספורט על  -שם צבי נשרי  ,מכת וישייט
[ ] 172 , 165 , 162 , 155
ארכיון מדינת ישראל ,ירושלים

ארכיון עיריית ירושלים

[ , 138 , 132 , 125

[ ] 79

[ , 206 , 204 , 196 , 192 , 186 , 183
ארכית צה " ל ומערכת הביטחון  ,תל  -אביב
נסוו ] 119 , 118 , 117 , 116 , 113 , 112 ,
הארכיון הציוני המרכזי  ,ירושלים
בית -הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים

יזהר הירשפלד  ,ירושלים

[, 7 , 6 , 4

נ, 67

] 207

] 84

] 12

יוחנן זלעמן  ,רשות העתיקות  ,ירושלים

[ ]7

דובי טל ומוני הרמתי  ,אלבטרוס  -צילום אוויר  ,תל -אביב
נילי ליפשיץ  ,תל -אביב
זאב רדובן  ,ירושלים

] 145

[ 0 , 97 , 89סו 6 ,פו ,

[ שער אחורי ,

] 21

7סו ]

נ] 3

מ ' הרמתי  ,ד ' טל ור ' רייך  ,אבנים גדולות מן השמים ( קו האופק  :ארכיאולוגיה )  ,רשות העתיקות ומשרד הביטחון
 -ההוצאה לאור  ,ישראל  , 1994עמ '

] 241
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משתתפים בחוברת זו

:

ד " ר גדעון ביגר  -החוג לגאוגרפיה  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

תמיר גורן  -החוג להיסטוריה של המזרח  -התיבת  ,אוניברסיטת

69978

חיפה  , ,חיפה

ד " ר יזהר הירשפלד  -המכון לארכאולוגיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

פרופ ' שמריהו סלמת  -החוג למקרא  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

31999
91905

91905

ד " ר אורה לימור  -האוניברסיטה הפתוחה  ,גבעת רם  ,ירושלים

ד " ר נילי ליפשיץ  -המכון לארכאולוגיה  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

69978

ד " ר יוסף לנג  -משרד החינוך והתרבות  ,ירושלים

פרופ ' אברהם נגב  -פרופ ' אמריטוס  ,המכון לארכאולוגיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

ויוויאן סילבר  -ברודי  -עין הוד

91905

30890

ד " ר דפנה צמחוני  -עמית מחקר  ,מכון טרומן  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
ד " ר חיים קאופמן  -המכללה לחינוך גופני ולספורט ע " ש  2ןיקן  ,מכת וינגייט

91905

42902

פרופ ' ברוך קימרלינג  -המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה  ,האוניברסיטה העברית ,
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Finadly , 1 exa~nine the concrete social achievements

Baruch Kimmerling

and the relationship between soclalism and national

Patterns Of'

1 sm

)ע

 תוthe 210מ151 context .

The concluslons 1 reach are essentially different
from those which the apologetic school has put for

but

8

ת01 8

'

:

Collective Memory and the Making oflsraeli
~
National Tradition, University of
Press ,
Chicago 1995 .

ward for many years . Labour ' constructive ' social

ism was

Mydls

.

revlew Of: Yael Zerubavel, Recovered' .

Jewish nationalism ' (Gonly )

100 פvariety of nationalist socialism : there was

ת0 gap between ideals and practical achievements
and the alms realized ~vere precisely those which the
founders set themselves : 8 cultural revolution , the

conquest of the land and the founding of

8

Jewish

The revle~v of Yael Zerubavel ' s book Recovered

Roots

critically

exaraines

claims the existence of

8

115 maJor thesis

which

' master commemorative

narrative ' structuring Israeli culture .- This narrative

supposedly provides members of the collectivity

State . 0 תthe other hand, the founders did ת01 seek

8

change  תןthe social order, and they did ת01 have

8

with 8 coherent and meaningfdl history Of ' Jewish
peoplehood ' making possible the building of 8

general alternative 10 capitalist society .

common 210ת11 natlonal identity, based 0 תhighly

vision of

8

Their failure 10 change society was rooted 1 תthe
ideology itself.

selective and interpreted historical facts, and care
myths . While this narrative ~vas ת01

ח111? -built

completely

)

עתנ0ת1ס4

ח

"

vvas

established

as

8

counter- memory ן0 the traditional Jewish collective
memory and identity . The reviewer finds that for the
most part Zerubavel ' s thesis contributes 10 8 better
understanding of the hegemonic Israeli culture
which  תןrecent years has weakened . The problem 15
that

Zerubavel ' s theory

15

unable 10

explain the

changing patterns  תוIsraeli culture .  תו8661110 ת, 010
book contains American-Judeocentric

wh

often

interfere

with her

assumptions

interpretation

of

' Israeli ' cultural phenomen ~

Abstracts edited by Priscilla Fishman
and Yohai Goell
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theadherence
Central 210ות51
Archives,
have
served 10
תם
10 his own
dictum
,
ן

*

 תוpictures ' .

of.

0

munities was made by the first high commissioner
clari

,

wite the history
~

sir Herbertnational
Sarnuel,conflict
who ~ between
deepening

גוט

10 counter

Jews and Arabs
by presenting the population of Palestine as being
divided ! ת10 three religious groups : Muslims, Chris
o! 8ב5
1
f schemes
and Jews
forrather

than ת8110ת81 ones, as the basis
representative councils . This policy

Haim 1]עם/ל2הנ
The Establishment
ofthe ' HaPoel ' sports
Ass
. ן.
1

was continued by his successors , ט
! 15

The formation and development of ' HaPoel ' were

failure during the thirties .

The conclusion

15

"

1 they realized

that the Mandatory communal

the result ofthe special circumstances  תןPalesti-  סת- ת

policy led

the 19205 .
economic crisis, unem Because of
ployed workers had time that collld be is,
ז
sp
fc
activities . Political groups were formed and

tional
and both the
2 ) 0ת151 and the Palestinian Arab ת8movements, rather than strengthening the

religious communities as socio-cultural

the resulting tension between middle class and prole-

se .

tarian
were cal~lps made

1

10 8

stronger relationship between religion

groups per

* difficillt for the workers who

members of ' Maccabi ' ,

then the only sports

geois
association
. תוPalestine, that was branded as bour -

Tamir Goren
The ' HaPoel ' club תו
Hjfa began 10 fianction תו

1924

, and .the
following
formedby
8 the
national
association
This
initiativeyear
was 11
rejected
His
tadrut, mainly because of Ben-Gurion

s

centralist-

'

perceptions and his fear of communist activities
מו
Haifa. As 8 r4
esul there were tense relations between
' HaPoel and the Cultural Committee of the Haifa

Workers ' Council . Nonetheless ,  מוMay 1926 , the

founding

convention

of

' HaPoel '

' HaPoel ' soon becarne the תו
 מןPalestine.

"

took

place .

0 זsports association

Why did the Arab Population Leave Haifa ?
partition decision of November

Following the )מ4

1947
, theFour
began 10 leave
the
city.
months
Arab
inhabitants of
later, the Arab population had

been
sonle reduced fiom

8

community of about 70 , 000 , 10

stigated
primarily
by the This
Arabphenomenon
leadership
5 , 000
individuals.
was  מו, and was
accelerated by British assistance, tendered out of
desire
10 restore order !  תthe city . The Jewish ad

*

ministration
0 reach
8 settlement with the Arab
leaders, but tried
without
success

*

. 1 sought 10 eliminate
Arab military elements that endangered Jewish set
tlement,
The examination
but ת01 10 encourage
of
mass Arab flight .
original archival material

Daphne
The British
Tsimhoni
Mandate
;
and the
Stahls ofthe

makes possible
.
8 new understanding of this תסס
versial Issue

Religious
One
Communities 1 תPalestine
of
maJor
aspects of
Palestine
British Mandatory

heritage ! ת
status
of'

0-

was the preservation of the
religious communities and the strength-

autonomy
ening of
.
The British Mandate inherited the Ottoman millet

system .

"

 חfurther extended נ1

*

0

include the Muslims

Zeev Sternhell
210ת151 Historiography between Myth and
Reality
Professor Gomy ' s review represents the characteris

as well, allowing them measures of' religious, socio

self- serving historiography ofthe Labour movement .

ferred status 83
state . The
article discussesthe
theofficial
originsreligion
of thisof
policy and the

 תוNation-Building or  נNew Societ/ ? 1 pose 8 ques
א0 תof general significance that has ver occurTed

" Ofthe three

 שhistorians like Gorny : namely , 15 8 national
 פ8 cultural , moral and politicad
revolution , and whose values are by their vely

0 build  קטtheir national תו5 חState
tutions that led up % the establishment of

ture of particularistic character, capable of
coexist
1 עמwith the universal values of socialism? Sec
ondly
aine the nature of'
, 1 exa~
socialism and
the type
of socialism that
developed  תוEretz-Israel

*

'

? ? ונ

flaws, weaknesses and distortions inherent  מוthe

cultural and economic autonomy similar
and abolishing their previous
pre
0 those
of

the מ0 ת-Muslims

זסיום

legislative
acts
emanating
10ש
religions
, the Jews
made
the best
of

.-

communal legislation
Of'

Mandatory

110

movement aiming

-

מ8

*

The most obvious political use of religious com'

.

propagand

Abstracts

tament . One 15 led 10 conclude that the story revolved originally 0 בthe traditional triad ' Kohen,
Levi, Israel ' , and that 11 held up 10 advantage  פ5 מח-

sionary activity i4
.- nstrument
They recognized
of
the importance
and estab
of
the press as 8ת
lished their own ne~ vspapers . Despite their contradic -

ple ,

tory objectives ,

unlea

1 vls ftle

vis
~aed
Israelite
'
filnctionaries
, 8 ' priest'
and
 ' שLevite ' .

1י,0

culfic

the

8ת11 - 1שמ5זפמסו

,

Jewish papers

made use ofl
' the missionary papers, and vice-VeISL
The press ת01 only reflected events , but was part
of them . Four maJor topics reported  תוthe newspa-

pers were the settlement  תוHartuv, Rabbiner Moses
and his community, the American Consul  תוCon -

.
)(

מ

1

Christian Tradition - Jewish Auhority

expulsion ,

and only they knew how

Th

,

Mary , Stephen the protomartyr and ILing

They concern places connected with primary events

 תוChristianity : Golgotha, Mount Zion, and the
The gathering of these traditions

arnework illumi-

nates 8 chapter  תוthe history of the
~ theological  סקlemic surrounding the sacred sites of
Holy Laad,

and also contributes

)0

lorta

! %

- ,נ

) 0 use those

The traditions discussed 1 תthe article surround
the figures underlying the Christian story -- Jesus ,
keys .

Mount of ) ל1סעו5 .
and their presentation  פ תוsingle

-

8 תunderstanding of the con-

cepts ' Jewish knowledge ' and ' Jewish authority ' ) ב
the Christian tradition . Some Jewish responses

ש

the

Christian image of the Jew, and 10 the Christian use

,

 ועגLiphschitz and Gideon Biger
Afforestation Policy ofele 210ת181 Movement

 ומPalestine 1895 - 1948
The main goal of'

210 שתmovement was 10 bring
10 Palestine ,  תוorder 10

Jews from 811 over the world
8 Jewish state . The landscape which
characterized the country was of 8 barren 1תפ4

establish there

lacking any forest. Changing this landscape was
deemed necessary  תוorder 10 help the settlement of
afforestation  פ ] אבוthe Jewish ne
~vcorners.
The f~
st memorial olive fortives were based
0 מplanting
Of

of the concept of the ' knowing  ' לסנ, are also dis-

ests, but these failed . Even before the First World

cussed .

War this policy had been changed . Olive plantations
were replaced by barren forest trees, mainly Aleppo

,

7

pine (Pinus halepensis) . The
) . וtrees
. , which
had was
beenת01
planted
5חב0 ב18ת4 , bought by the  נ. ו
able for agriculture . BetNeen 1920 and 1948 more
(

2

Activity

The
; egr

נ12

9

יו

1

1
The immigrants of the First Aliyah who

catne 10

Eretz Israel  תו1882 initiated the modern revival of

the Jewish people  ] תו15 1תפ4 and brought with them

-

-

י

"

1נען2" ץ

the Galilee and

Judean mountains .

י

that was  חוcontradic-

)-

Vivienne Silver-Brocbl

 תסם10 the religious lifestyle ofthe 30 , 000 Jews who
lived  פJerusalem, Safed, and Hebron . The demo-

The Photographer zvi Orushkes (Oron
partisan or  מסת-partisan?

graphic Vowh~ changes  מוvalues, and revival of
Hebrew language led ן0 the development of 8 press
that reflected these enormous changes . Many newspapers appeared , but most of them vvere of short

The professional working life of photographer zvi

'

duration .

Orushkes parallels almost exactly the
1922
period
onwards
of the
he
British Mandate  תוPalestine . From
photographed Jews, Arabs and the British  אthou sands of events, regularly sending his photo-reports

The Protestant missionaries who had been trying

10 newspaper syndicates . Orushkes ' close relation -

unsuccessfiJlly for fifty years 10 convert Jews 1ב

ship with the British led 10  פcertain ostracism, cov -

Eretz Israel , sa

as the realization of the
~v ,this
Prophets ' וע5תסו
andaliyah
prepared for intensive mis-

ert or

otherwise,

by

Yishuv leaders .

His photoח-

graphic and personal archives, which are housed

נ2נ95
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