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מחקרים רבים נכתבו בשנים האחרונות על ההיסטוריה העירונית של ארץ־ישראל בשלהי התקופה
העות'מאנית ובתקופת המנדט .רובם התמקדו בחקר הערים הגדולות והמרכזיות ,ובראשן ירושלים,
תל־אביב ,חיפה ,שכם ויפו ,ומיעוטם עסקו בערי הפנים ששימשו מרכזי מנהל לנפותיהם ,כגון צפת,
נצרת ,עכו וטבריה .לעומת זאת מורגש מחסור במחקרים על ערים כמו בית־שאן ,שהייתה יישוב
קטן עד  ,1905ובאר־שבע ,שנוסדה בשנים  ,1903‑1900ערים שאף הן היו מרכזי נפות .כמעט לא
נכתבו מחקרים על עיירות ערביות מהדרג האורבני השלישי ,שחלקן הגדול נפגעו במלחמת העצמאות
ונהרסו כליל ,ושהמידע עליהן מועט ביותר .עם אלה נמנים למשל בסה שבנפת עכו ,טירה שבנפת
חיפה ,לוביה וסמח' שבנפת טבריה וכמעט כל עיירות החוף.
מטרת מאמר זה לסקור את תהליך התפתחותה וצמיחתה של אחת מהעיירות הללו ,סמח' שלחוף
הכינרת ,החל בשלהי התקופה העות'מאנית ,דרך התמורות שעברו עליה בתקופת המנדט ,וכלה
בחורבנה עם הקמת מדינת ישראל .המאמר יעסוק בתקופה שנמשכה כשבעה עשורים.
אנסה לענות על ארבע שאלות מרכזיות :מי היו מייסדי סמח' ,וכיצד הצליחו להתבסס באזור זה?
מתי התחולל המפנה והחל תהליך הצמיחה והמודרניזציה של העיירה? אילו תמורות עברו על סמח'
בתקופת המנדט הבריטי ,בשנים  ?1948‑1918ומה היה גורלה של העיירה במהלך מלחמת העצמאות
ובעקבותיה?
יש לציין כי כתיבת תולדות העיירה בהיעדר ארכיונים מקומיים כמו ארכיון המועצה ,ארכיון
מוסדות דת או ארכיונים פרטיים ,היא משימה לא קלה .אולם מתוך הצלבת המקורות הקיימים עולה
תמונה טובה של העיירה ושל התפתחותה .המקורות שעליהם התבססתי הם בעיקר מסמכים מתקופת
המנדט השמורים בארכיון מדינת ישראל ובארכיון הציוני המרכזי בירושלים ,והנוגעים לשנותיה
הראשונות של המדינה .כמו כן נעזרתי בארכיון קיבוץ דגניה א ,הגובל בסמח' ,ארכיון ששמור בו
חומר תיעודי על יהודי סמח' המעטים .לצד אלה הסתמכתי על חומר עשיר ומגוון המצוי בארכיון
הלאומי הבריטי ועל העיתונות הערבית מסוף התקופה העות'מאנית ומתקופת המנדט ,בעיקר על
כתב־העת הביירותי 'אלבשיר' ועל העיתון החיפאי 'אלכרמל' .השתמשתי גם במקורות משניים רבים
ובמחקרים בעברית ,בערבית ובאנגלית ,ואף ראיינתי אחד מפליטי סמח' שחי בארץ.

המהגרים האלג'יראים וייסוד סמח'
באמצע המאה התשע־עשרה באו לארץ אלפי מהגרים מוסלמים משלושה אזורי פריפריה של
האימפריה העות'מאנית :אלג'יריה ,הקווקז והבלקן .אף שמניעי ההגירה היו זהים בשלושת המקרים,
ונבעו מתבוסות שנחלו העות'מאנים מול מעצמות אירופה ,היו לכל קבוצת מהגרים מאפיינים
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ייחודיים של גודל ושל השפעה באזורי הארץ שבהם התיישבה 1.יתרה מזו,
התיישבותם תרמה לגיוון האתני של האוכלוסייה — מלבד ערבים נוספו עליה
צ'רקסים ,בוסנים ואף ברברים.
משלוש הקבוצות הייתה זו של המהגרים האלג'יראים הגדולה ביותר.
אנשיה התיישבו על אדמות שקיבלו מהמדינה העות'מאנית — לרוב אדמות
מירי (אדמות שבבעלות המדינה ,ושלמחזיקים בהן יש זכות רק לשבת עליהן
ולעבדן ,בתמורה למסים) — בשטח רחב בפרובינציות של סוריה ועבר הירדן,
חלב וביירות .בין השאר נאחזו בגושי התיישבות באזורים הנמצאים בצפון
מדינת ישראל של היום ,בגליל העליון ,בגליל התחתון ובעמק הירדן2.
גלי ההגירה של האלג'יראים לארץ החלו בשנת  ,1847לאחר כניעת מנהיגם
האמיר עבד אלקאדר אלג'זאירי לצרפתים ,בתום מאבק שהוביל מאז כיבוש
ארצו בשנת  .1830עבד אלקאדר הוחזק בשבי הצרפתי עד שחרורו בשנת ,1852
ובשנת  1855עבר לדמשק והחליט להתגורר בה דרך קבע .כניעתו ולאחר מכן התיישבותו בדמשק
חוללו מפנה בכל הקשור להגירת אלג'יראים לאזורנו ,הגירה שהתרחשה בארבעה גלים ,ושנמשכה
עד .1920
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על ההתיישבות בסוריה וירדן החל מתחילת המאה התשע־עשרה ראוL. Norman, Nomads and Settlers in Syria and :
Jordan, 1880–1980, Cambridge 1987
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העיירה סמח' הייתה אחד מחמשת היישובים שיסדו המהגרים מאלג'יריה בגליל התחתון .היא
נבנתה על שרידי יישוב קדום בקצה הדרומי של הכינרת ,בנקודת החיבור בין רמת הגולן שבסוריה
רבד שבצפון הירדן לאזור הגליל והעמקים שבארץ .אין בידינו תאריך מדויק של התיישבות
ורמת ִא ִּ
האלג'יראים במקום ,אך קרוב לוודאי שהדבר היה במסגרת גל ההגירה השני ( .)1883‑1860רבים
מחסידי האמיר אלקאדר באו בגל זה לחופי סוריה ,והשלטונות פיזרו אותם במחוזות נוספים ,כמו עכו
והגליל 3.חיזוק לסברה זו ניתן למצוא בעדותו של אבראהים מאלכ ,איש רוח וסופר מפליטי סמח'
המתגורר כיום בכפר יאסיף .לדבריו אבותיו באו למקום בשנות השבעים ,יחד עם שני שבטים קטנים:
אלמהנאוי4.
בני סידי יַ ְח'לף ובני סידי ַ
שלא כשאר היישובים האלג'יראיים ,שנוסדו ואוכלסו על ידי המהגרים בלבד ,כפר סמח' כבר היה
קיים לפני בואם לארץ .הנוסע יוהן לודוויג בורקהרדט ,שביקר במקום בשנת  ,1812ציין כי בכפר
התגוררו שלושים‑ארבעים משפחות ,והן עסקו בחקלאות .לדבריו רוב בתיהן היו בנויים מחימר,
ואחדים היו בנויים מאבן 5.נראה שהשלטונות יזמו ותכננו באופן מסודר ליישב במקום את המהגרים
משני השבטים האמורים ,לצד האוכלוסייה המעטה שהייתה בכפר ,ושסבלה מהתנאים הקשים ששררו
בו ומפשיטות הבדווים.
החוקר האלג'יראי סוהיל ח'אלדי ,שחקר את הגירת המגרבים לסוריה ולארץ־ישראל ,לא נקב
בתאריך ההתיישבות של האלג'יראים בסמח' ,ואף לא ציין מה היה מספר המהגרים 6.לעומתו טופאן
בוזפינאר גרס כי בשנת  1870הגיעו לנפות טבריה וצפת  3,700אלג'יראים7.
ח'אלדי סבר כי הגידול במספר האלג'יראים בנפות אלה נבע בין השאר מרצונה של המדינה
להרחיקם מדמשק ומסביבתה הקרובה ,לאחר שהאמיר ותומכיו התערבו במאורעות שפרצו בעיר
בשנת  1860והמחישו לשלטונות את האיום הגלום בריכוז גדול שלהם בעיר ובקרבתה8.
בשנת  1881דיווח הקונסול הצרפתי בדמשק כי המספר הכללי של מהגרים מאלג'יריה בסוריה הוא
 ,28,500מתוכם  6,800במחוז עכו ,שסמח' הייתה חלק ממנו 9.מהשוואה לנתוניו של בוזפינאר משנת
 1870מתברר שמספר האלג'יראים במחוז עכו כמעט הוכפל בתוך אחת־עשרה שנים .חשוב להדגיש
שההגירה לא נפסקה עם מותו של האמיר בשנת  ,1883אלא נמשכה בעשורים האחרונים של השלטון
העות'מאני בארץ .המהגרים בשנים אלה היו בעיקר איכרים ,וח'אלדי ציין כי כולם באו בדרך חוקית.
אף שהיו בעלי אזרחות צרפתית ,הם נטו ,כקודמיהם ,להדגיש בבואם כי הם אזרחים עות'מאנים,
3

4
5
6
7
8
9

S.T. Buzpinar, ‘The Question of Citizenship of the Algerian Immigrants in Syria 1847–1900’, M. Ma‛oz, J.
Ginat & O. Winckler (eds.), Modern Syria: From Ottoman Rule to Pivotal Role in the Middle East, Brighton
1999, pp. 135–136
ריאיון עם אבראהים מאלכ 17 ,בפברואר .2013
J.L. Burchardt, Travels in Syria and the Holy Land, London 1822, p. 275
ס' אלח'אלדי ,אלאשעאע אלמגֿ רבי פי בלאד אלשאם :דאור אלג'אליה אלג'זאיריה פי בלאד אלשאם ,אלג'יר ,1997
עמ' .31
בוזפינאר (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .138
ח'אלדי (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .34
ז' גֿ נאים ,לואא עככא פי עהד אלתנזׄ ימאת אלעות'מאניה  1337‑1281ה'  ,1918‑1864 /ביירות  ,1999עמ' .170
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שנה11.

וכי הקשר שלהם עם צרפת נותק 10,והם קיבלו אזרחות ופטור משירות צבאי לעשרים
בשנת  1886דווח על בואן של שלושים ושבע משפחות ,שמנו  169נפשות ,מאלג'יריה לדמשק.
הן יושבו בכפר ֻח ַסיניה שבדרום עמק החולה ,סמוך לאגם החולה 12.שנתיים לאחר מכן דיווח כתב־
העת הביירותי 'אלבשיר' על בואם של כ־ 250מהגרים לנמל עכו ,ומסר שחלקם הצטרפו למהגרי
הגלים הראשונים שהתיישבו בחורבות הכפרים הוּ שה וביר־אלמכסור ,ליד העיירה שפרעם ,ושחלקם
התיישבו בכפר גֿ אבה שבנפת חיפה 13.בשנת  1892נקלטו ויושבו בכפר הושה  148מהגרים נוספים14.
גם בכפר סמח' יושבו מהגרים ,ובמרוצת השנים הוא הפך לאחד מריכוזי האלג'יראים החשובים בנפת
ושעארה,
עד'רַּ ,כפר ַס ְּבת ׁ ַ
טבריה 15.לא רחוק ממנו נוסדו עוד ארבעה כפרים אלג'יראיים ,עוּ לםַ ,מ ַ
ומספר לא ידוע של יוצאי אלג'יריה התיישבו בטבריה עצמה 16.מכאן שסמח' הייתה יישוב אחד בגוש
גדול של יישובי מהגרים אלג'יראים.
תושבי הכפרים הללו היו שונים אלה מאלה במוצאם השבטי והחברתי ,מאחר שבאו מאזורים שונים
באלג'יריה .כאמור המתיישבים האלג'יראים בסמח' היו משני שבטים ,יח'לף ומהנאוי ,ונראה כי הם
היו לגורם החזק ביישוב .אך ידוע שהכפר הפך מאוחר יותר ליישוב מעורב שקלט מהגרים מערים
ומכפרים בגליל ,ואף מספר לא קטן של בני שבטים בדוויים מאזור בית־שאן וגם מעבר הירדן17.
קלוד קונדר והוריישו קיצ'נר הזכירו בסקר שפורסם בשנת  1881רק שני כפרי אלג'יראים בנפת
טבריה .הראשון הוא כפר סבת ,שנוסד לדבריהם בשנת  ,1870ושבתיו בנויים מאבן בזלת; כ־300
תושביו עסקו בחקלאות עונתית ,וקונדר וקיצ'נר העירו כי המדינה העניקה להם פטור ממסים למשך
שמונה שנים 18.הכפר השני שהזכירו השניים הוא מעד'ר ,שגם הוא נבנה מאבני בזלת ,וש־250
ותושביו עסקו בחקלאות 19.לפי עדותם של קונדר וקיצ'נר לא היו בשני הכפרים עצים ,מה שעשוי
להעיד שהיו אז יישובים צעירים .הנוסע והחוקר הצרפתי ויקטור גרן ,שביקר בארץ מספר פעמים,
הזכיר בתיאור ביקורו בשנת  1875את הכפר עולם וציין כי קבוצה קטנה של אלג'יראים מלוחמי
האמיר עבד אלקאדר גרה במקום וכבר נטעה בו מטע תאנים 20.את כפר סבת ,שגם בו ביקר באותה
שנה ,תיאר גרן ככפר קטן שהיה בו מסגד על פסגת גבעה; 21הוא לא ציין מי הם תושביו ,אך משלחת
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ח'אלדי (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .35
אלבשיר 27 ,באפריל  ;1889א' אלדר ,שפרעם ,ביירות  ,1988עמ' .163
א' ֻדגֿ רמאשי' ,אלהג'רה אלא סוריה פי אואח'ר אלקרן אלתאסע עשר' ,אלמואתמר אלדולי אלת'אני לתאריך בלאד
אלשאם ( ,)1939‑1516א ,עמאן [חש"ד] ,עמ'  ;287גֿ נאים (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .168
אלבשיר 12 ,בספטמבר .1888
ח'אלדי (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;37דגֿ רמאשי (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .287
אלכרמל 29 ,באוקטובר .1922
ח'אלדי (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;49אלכרמל 28 ,באוקטובר .1922
ח'אלדי (שם) ,עמ'  ;35אלכרמל (שם).
C.R. Conder & H.H. Kitchener, The Survey of Western Palestine, I: Galilee, London 1881, p. 360
שם ,עמ' .361
V. Guérin, Description Géographique Historique et Archéologique de la Palestine, Troisième Partie: Galilée,
Amsterdam 1969 (Paris 1880), p. 439
שם ,עמ' .267‑266

83

קתדרה

קתדרה

בתי העיירה סמח'
()1918
(Australian War Memorial,
)Canberra

84

מוסטפא עבאסי

הסקר הבריטית קבעה כאמור שהיו אלה מהגרים אלג'יראים .לעומת זאת גרן לא הזכיר את סמח' ,מה
שמלמד כנראה שהוא לא עבר במקום.
לדברי גדעון ביגר ,שחקר את התפתחותה של בית־שאן בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת
המנדט ,אדמות העמק נרכשו על ידי הסולטאן עבד אלחמיד בשנות השמונים של המאה התשע־
עשרה ,מה שהביא לתחילת השגשוג באזור .המצב הביטחוני שופר ,האדמות עובדו ביתר קפידה,
והחל יישובם מחדש של כמה חורבות וכפרים נטושים בעמק .פעילות זו ואכיפת החוק גם על שבטי
הבדווים החזקים בסביבה ,הביאו לשינויים רבים בתחום ההתיישבות והכלכלה ותרמו להתרחבות
החקלאות ולהתבססות האוכלוסייה באזורים אלה22.
נג'יב נסאר ,עורך העיתון החיפאי 'אלכרמל' ,שהכיר היטב את בקעת הירדן מעבודתו בה בשלהי
התקופה העות'מאנית ,ציין כי המהגרים סבלו תחילה
מפשיטות של שבטי בדווים מעבר הירדן ,אך שפע המים,
האדמה הפורייה ותמיכת המדינה אפשרו להם להתבסס
באזור .לדבריו אדמות סמח' שהוענקו למהגרים היו אדמות
גִ 'פתליק ,דהיינו אדמות בבעלות הסולטאן .לאחר הדחתו
של הסולטאן עבדול חמיד השני בשנת  1909ביקשו תושבי
הכפר לרכוש אותן מהמדינה ולרשום אותן על שמם ,אך
הדבר התבצע רק בתחילת תקופת המנדט .נסאר תיאר את
תושבי הכפר כחקלאים למופת ,שנמנעו מלקיחת הלוואות
מכל גורם שהוא ,וששמרו על אדמתם במו ידיהם23.
המשפחות היהודיות המעטות שגרו בסמח' ,ושרובן היו מטבריה ומסביבתה ונמנו עם מי שמכונים
לעתים יהודים־ערבים ,ביקשו גם הן לרכוש אדמות ג'פתליק .בפנייה אל מושל המחוז כתבו:
אנחנו יהודים תושבי צמח מזמן רב סוחרים פקידים ובעלי מלאכה ,באים לפני כבוד הממשלה בבקשתנו
הבאה :היות שעד היום הייתה האדמה שייכת לג'פתליק ,על ידי זה לא יכולנו לרכוש לנו ככר אדמה []...
וכאשר עתה מחלקים ומוכרים את אדמות הג'פתליק שבסביבת צמח לתושביה ,ולכן מבקשים אנו החתומים
מטה שגם אנו מתושבי הכפר מזמן רב ,מכבוד הממשלה להקציב גם לנו ככר אדמה מאדמת צמח24 .

לא ידוע אם נענתה המדינה לפנייתם של יהודי צמח ,אולם ידוע כי הם הוסיפו להתגורר במקום עד
תחילת המתיחות בארץ בסוף שנת  .1947כמו כן ידוע כי יחסיהם עם שכניהם הערבים היו טובים
במיוחד ,ולעתים אף היו ביניהם שותפויות עסקיות .לדברי אבראהים מאלכ יחסי התושבים הערבים עם
השכנים היהודים היו טובים במיוחד ,ותושבי הכפר אף סייעו למתיישבים היהודים עם בואם לאזור25.
22
23
24
25

ג' ביגר ור' בן־נון' ,בית־שאן המחודשת בסוף התקופה העות'מאנית ובתקופת השלטון הבריטי' ,אופקים בגאוגרפיה63 ,
(תשס"ה) ,עמ' .127
אלכרמל 28 ,באוקטובר .1922
יהודי צמח אל מושל מחוז הצפון ,ללא תאריך ,ארכיון קיבוץ דגניה א .יש להניח כי המסמך נכתב בשנת  ,1922בתקופה
שבה נערך הסדר דומה לתושבים הערבים.
ריאיון עם אבראהים מאלכ 17 ,בפברואר .2013
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עץ26,

סמח' נשאר כפר קטן ככל כפרי האזור; בתיו הצנועים נבנו ברובם מלבני בוץ וקורות
ומקורות הפרנסה העיקריים של תושביו היו החקלאות והדיג .מצב זה נותר ללא שינוי עד שנבנתה
החג'אזית שקישרה בין דרום סוריה לנמל חיפה .הרכבת חוללה
בשנת  1905שלוחת מסילת הברזל ִ
מפנה גדול במקום ויצרה דינמיקה חסרת תקדים של צמיחה ,וזו שינתה את פני היישוב.

הקמת תחנת הרכבת בסמח' והשלכותיה על התפתחות העיירה
תחנת הרכבת בסמח' הייתה אחד מאתרי התחבורה החשובים בהיסטוריה של הארץ בעידן המודרני.
סיפורה הוא חלק מתרומתה הכללית העצומה של הרכבת לפיתוח אזור הצפון והארץ כולה בשלהי
התקופה העו'תמאנית ובמחצית הראשונה של המאה העשרים.
עליית סמח' והאזור הסמוך לה על מפת הרכבות המזרח תיכונית הייתה תוצאה של ההחלטה
להניח מסילה מדמשק לעיר הקודש מדינה ולהוציא שלוחה שלה לים התיכון לאורך עמקי הירמוך
ויזרעאל ,עד נמל חיפה .המניע למיזם השאפתני היה רצונם של שלטונות האימפריה להקל על עולי
הרגל למכה ולמדינה ,לבסס את השליטה הפוליטית והצבאית באזורי חג'אז והים האדום ולקדם את
הפיתוח והמודרניזציה שלהם ,כדי לחלצם מנידחותם היחסית27.
בניית השלוחה מחיפה מזרחה החלה באפריל  ,1903והנחת המסילה עד אזור דרעא שבדרום סוריה
הושלמה ב־ 1בספטמבר  ;1905אז הוכרז באופן חגיגי על השלמת הקו כולו ועל חיבור סמח' וצפון
הארץ למסילה החג'אזית28.
הגנרל הגרמני פרידריך קרס פון קרסנשטיין ,ששירת בארץ במלחמת העולם הראשונה במסגרת
שיתוף הפעולה האסטרטגי בין גרמניה לאימפריה העות'מאנית ,תיאר את אזור סמח' ועמק הירדן —
בלי להזכיר את הכפר בשמו — כאזור ציורי במיוחד .הוא כתב כי לאחר שעצרה הרכבת בתחנתה
שבכפר ,היא החלה 'לטפס מתוך עמק הירמוך המקסים ,בפיתולים רבים וחדים ,אל הרמה העבר
ירדנית ליד דרעא ,כאן — בין שתי הנקודות המרוחקות זו מזו  25ק"מ — מתגברת הרכבת על הפרש
גבהים של  700מטר'29.
תחנת סמח' הייתה אחת משמונה תחנות שהוקמו לאורך הקו בתחומי הארץ .המבנה המרכזי
שלה ,שהוא השריד היחיד מהעיירה שעדיין עומד על תלו ,כלל שתי קומות ומרתף גדול וקוּ רה בגג
רעפים .בסמוך לו נבנו מחסן סחורות ולצדו רציף פריקה באורך  30מ' ,מבנה סטנדרטי של מוסך לשני
קטרים ,מגדל מים ועליו ְמ ָכל מפלדה שמימיו נשאבו מהכינרת ,ומשטח להעמסת פחם .ארבע מסילות
מקבילות באורך  300מ' נבנו לצורך העמדת קרונות נוסעים וקרונות לסחורות במקביל ,ובסופן נבנה
מתקן לסיבוב הקטרים לאחור.
26
27
28
29

ש' דגן ,בין הדגניות לכנרת :אסופת זיכרונות משנים רחוקות ,בית־ברל תשס"ז ,עמ' .16
ד' תירוש ,רכבת העמק ,תל־אביב  ,1988עמ' .15
שם ,עמ' P. Cotterell, The Railways of Palestine and Israel, Abingdon, Oxon 1984, pp. 7–12; J. Nicholson, ;23‑15
The Hejaz Railway, London 2005, pp. 11–17
פפ"ק פון קרסנשטיין ,עם הטורקים אל תעלת סואץ ,תרגם מ' גוגנהיימר ,תל־אביב  ,2002עמ' .68
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א .תחנת הרכבת של סמח' (יוני  ,)1919רישום בעיפרון של
הצייר האוסטרלי ג'ורג למברט ()Lambert

א

)(Australian War Memorial, Canberra

ב .לוח זמנים של רכבת העמק בקו חיפה-דמשק משנת ,1944
אוסף פול קוטרל ,מוזאון הרכבת ,רכבת ישראל
ג .בסיס מגדל המים
(באדיבות אורי בן־ציוני המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל)

ד .סובבן הקטרים — מתקן בצורת קרוסלה שנועד לאפשר את
סיבוב פני הקטר של רכבות שלא המשיכו לכיוון דמשק
ושבו לחיפה .המתקן התגלה במהלך עבודות פיתוח באזור
(באדיבות אורי בן־ציוני המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל)

ג
ב

ד

בהשוואה לשאר התחנות שלאורך המסילה היה גודל התחנה בינוני ,וכך גם היקף מבני השירות
הנוספים .הדבר מלמד על חשיבותה היחסית של תחנת סמח' ,קודם כול בגלל מיקומה בנקודה
האחרונה במישור שאפשר היה לבנות בה תחנה גדולה ,לפני תחילת הטיפוס במעלה הירמוך לדרום
החוראן .מקור המים הגדול הסמוך ,הכינרת ,הבטיח הספקה סדירה של מים לקטרי הקיטור .חלק
קתדרה
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השקת קו סירות
הקיטור ברציף
סמח' 21 ,במאי
1906
(צילום :ד"ר הרברט
טוראנס)

מהרכבות שנסעו באותה תקופה מחיפה לבית־שאן ולסמח' שירתו רק את צורכי האזור ולא המשיכו
לסוריה ולעבר הירדן ,ולכן היה צורך במוסך קטרים לתדלוק ולתחזוקה ובמתקן לסיבוב הקטרים,
הקיים רק בתחנות גדולות או בתחנות קצה.
התחנה נועדה בין השאר לשרת את אזור טבריה והעמקים ,ועל כן הופעל במקביל לה שירות
סירות קיטור שחיבר בין המזח שנבנה בסמח' למזחים של טבריה ,טבחה וכפר־נחום ,שכן עד תחילת
השלטון הבריטי לא הייתה גישה יבשתית נוחה לחוף המערבי של הכינרת30.

סמח' במלחמת העולם הראשונה ובתחילת השלטון הבריטי
ג'אמע (ליד קיבוץ גשר של היום) שמדרום לה בפרט ואזור בית־שאן בכלל ,נתפסו
'סר־אלמ ַ
ֻ
סמח' וגִ
מאז ומתמיד כבעלי חשיבות אסטרטגית בגלל מיקומם בצומת שקישר בין ארץ־ישראל ,ירדן וסוריה.
לכן בסוף מלחמת העולם הציבו הטורקים והגרמנים באזור כוח הגנה חשוב ,שכלל בין השאר פלוגה
גרמנית.
כידוע החלה המתקפה הבריטית לכיבוש צפון הארץ בסתיו  ,1918ובמסגרתה נכבשו הערים נצרת,
טבריה וצפת .חטיבת הפרשים הרביעית הקלה של אוגדת הפרשים האוסטרלית היא שכבשה את סמח'
ואזור התחנה ,בקרב שהיה אחד האחרונים בתולדות חיל הפרשים בעולם ,לפני שמיכון שדות הקרב
הביא לסיום ההיסטוריה הארוכה והעשירה שלו31.
בבוקר ה־ 25בספטמבר  1918כבשו הכוחות האוסטרליים את סמח' .ארצ'יבלד פרסיוול ויוול תיאר
כך את הקרב' :התחוללה התנגשות אכזרית בטווח קרוב ,שכן האויב החזיק עדיין בבנייני האבן
Sir Louis, British Consulate General, Beirut, 25 May 1914, TNA, FO 952457/189 30
 31על המסע לכיבוש צמח ראו :א"פ ויול ,מסעי המלחמה בארץ ישראל :המבצעים במצרים ובארץ ישראל במלחמת העולם
הראשונה ,תרגם ע' ארבל ,ירושלים  ,2007עמ' .106‑195
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המוצקים של התחנה ובנקודות מפתח אחרות' 32.ארבעה־עשר פרשים אוסטרלים נהרגו בקרב ועשרים
ותשעה נפצעו .מהצד הגרמני־הטורקי נפלו כ־ 100חיילים ו־ 350נלקחו בשבי ,והקרב היה לסיפור
גבורה נודע של הצבא האוסטרלי 33.תרומה אוסטרלית נוספת להיסטוריה של תחנת סמח' היא
התמונות שצילמו צלמי הצבא מיד בתום הקרב ,ושיצרו את אוסף התצלומים החשוב ביותר של התחנה.
בשל חשיבותה האסטרטגית והלוגיסטית של המסילה החג'אזית היא תוקנה במהירות ,והפכה
לאחר המלחמה לחלק ממערך השליטה הבריטית בתקופת הממשל הצבאי .בסמוך לתחנת סמח' הוקם
מחנה צבאי והוצב בו חיל מצב בריטי.
מיקומה של סמח' על ציר התנועה הראשי בין טבריה
לבית־שאן ,ובינן לבין סוריה וירדן ,הקנה לה יתרונות
מרחביים רבים ותרם להפיכתה לעיירת גבול שהתנהל בה
מסחר בהיקף לא מבוטל .נוסף על מסילת הברזל סללו
הבריטים כביש אספלט שחיבר אותה לג'סר־אלמג'אמע
ולבית־שאן בדרום ולטבריה בצפון34.
אזור סמח' היה בתחילת המנדט שקט לרוב .יוצאים
מהכלל היו אירועי אפריל  — 1920יותר מ־ 2,000בדווים
חמושים ,רובם מעבר הירדן ,תקפו אז את חיל המצב
ואת העמק כולו ופגעו במסילת הרכבת כדי למנוע הגעת
למעלה :חיילים
אוסטרלים בתחנת
הרכבת בסמח' 1918
(Australian War Memorial,
)Canberra

משמאל :טקס
זיכרון לפרשים
האוסטרלים שנפלו
בקרב (סמח' )1918
בהשתתפות צאצאי
הפרשים (חלקם
נכדי הלוחמים),
 28באוקטובר 2012
(צילום :דובה פרימרמן)

 32שם ,עמ' .196
 33שם; מ' אלדבאגֿ  ,בלאדונא פלסטין ,ביירות  ,1973עמ' .375‑374
 34ביגר ,עמ' .127
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תגבורת מחיפה .ואולם השלטונות הבריטיים הגיבו במהירות והצליחו לבלום את המתקפה הרחבה,
בין השאר בזכות שימוש במטוסים35.

הצמיחה הגדולה של סמח' בשנות השלושים והארבעים
בתקופת המנדט הבריטי הייתה תחנת הרכבת בסמח' לתחנת השירות העיקרית של טבריה ועמק
הירדן ,על תושביהם הערבים והיהודים .חשיבותה גדלה בשנת  ,1923כשלאחר הקביעה הסופית של
גבולות הארץ היא הפכה לתחנת מכס לסחורות נכנסות מירדן ומסוריה .שטחה הוגדל ונוספו לה
מבנים ,ביניהם בית המכס ,שהיה אמנם בניהול בריטי אך חלק מהפקידות בו הייתה בת המקום ,ומתוך
כך התפתחה שכבה ביורוקרטית מקומית.
מהתיעוד העשיר בתיקי המכס של תחנת סמח' אנו לומדים כי המוצרים העיקריים שיובאו מירדן
דרך המעבר היו חיטה ,שעורה ,עדשים ,ביצים ומוצרים חקלאיים נוספים 36.מהרשימות אפשר ללמוד
גם על היקף המסחר ,למשל ב־ 27ביולי  1941עברו בתחנה  23,917ק"ג חיטה 1,500 ,ק"ג שעורה,
 24,480ק"ג עדשים ו־ 96,000ביצים .רשימת היבואנים כללה סוחרים ואנשי עסקים מכל חלקי
הארץ — יפו ,חיפה ,ג'נין ועוד 37.בשנת  1932נחנכה מדרום לסמח' ,באתר נהריים שעל הירמוך,
תחנת כוח לייצור חשמל ,והיא העלתה את חשיבות האזור ומשכה אליו כוח עבודה והשקעות שונות.
לפי המפקד הבריטי של  1922היה מספר תושבי סמח'  ;976על פי דיווח של עורך העיתון
'אלכרמל' ,נג'יב נסאר ,היו במקום במאי  1,500 1925נפשות; 38ובמפקד של  1931נמנו בסמח' 1,900
תושבים ,רובם מוסלמים ומיעוטם נוצרים ויהודים .מספר התושבים המשיך לעלות במהירות ,ובשנת
 1945היה אומדן האוכלוסייה בעיירה  3,460נפש 39,ובכלל זה עשרים ושתיים משפחות יהודיות,
שעסקו במסחר ,מלאכה ,פקידות ועבודת כפיים 40.ב־ 30בספטמבר  ,1946זמן קצר לאחר פרסום
המח'תארים
הנתונים של  ,1945נספרו בעיירה  3,560תושבים ,ושמותיהם פורטו במסמך שהכינו שני ֻ
שלה לבקשת מושל המחוז .מסמך זה כולל מידע מפורט על כל משפחה ומשפחה ,כולל גיל ,מין
ומספר נפשות 41.הייתה זו אוכלוסייה גדולה באותם ימים ,ולשם השוואה ,בטבריה גרו בשנת 1945
 11,310נפשות ,ובבית־שאן ,שמדרום לסמח' ,היו אז  5,180תושבים .אם כן סמח' החלה להתבלט
בגודלה ובחשיבותה בין שתי הערים הללו.
בשל חשיבותה הוקמה בסמח' כבר בראשית תקופת המנדט מועצה מקומית .לפי נתוני השנתון
'הספר הכחול' ( )Palestine Blue Bookמשנת  ,1927השנה שבה נערכו לראשונה בחירות למוסדות
35
36
37
38
39
40
41

על ההתקפה על אזור העמקים ראו :י' פורת ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית ,1929‑1918 :תל־אביב
 ,1976עמ'  ;8ש' דיין ,על גדות ירדן וכנרת ,תל־אביב תשי"ט ,עמ' .262‑260
 ,Controller of Supplies, Samakh Station, 27 July 1941אה"מ.4894/9 ,
שם.
אלכרמל 17 ,במאי .1925
אלדבאגֿ (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .376
רשימת יהודי צמח וחלוקתם למקצועות שונים ,ללא תאריך ,ארכיון קיבוץ דגניה א.
המח'תארים של סמח' אל מושל המחוז ,מפקד האוכלוסין בכפר סמח' 30 ,בדצמבר  ,1946אה"מ ,מ.5014/1/
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העיירה סמח'
השלטון המקומי בארץ ,היה מספר בעלי זכות ההצבעה בעיירה  .653למועצת העיירה נבחרו שבעה
והקיבוצים השכנים
לה ,שנות השלושים אנשים ,ובראשה הועמד יוּ ֻסף סלים ֻטרעאני; טרעאני ,שכנראה היגר לסמח' מכפר ֻטרעאן שליד נצרת,
(צילום :זולטן קלוגר)
המשיך לשלוט במועצה עד סוף תקופת המנדט ,דבר מעיד על כוחו והשפעתו .חבר מועצה נוסף מבני
המשפחה היה ֻסלימאן ַמוְ עד טרעאני42.
לוּביא שליד צומת גולני ,כמו למשל חברי
לא רק מטרעאן באו לעיירה מהגרים ,אלא גם מהכפר ְּ
המועצה חאג' עלי לובאני ושפיק אלחוראני ,שמוצאו כנראה מחוראן .במרוצת השנים עלה מספר
המהגרים הפנימיים והחיצוניים על מספר המייסדים האלג'יראים ,ואלה הפכו למיעוט בעיירה.
במועצה של  1930היו רק שלושה חברים מקרב משפחות המייסדים ,ממשפחות יח'לף וגְ 'מיריד43.
הכנסות המועצה גדלו בקצב מהיר יחסית ,מ־ 391לירות בשנת  1930ל־ 696לירות בשנת 44,1935
ובשנת  1945הן כבר הגיעו ל־ 5,036לירות 45,מה שמעיד על היקף הצמיחה של העיירה לקראת סוף
תקופת המנדט .יש להניח שהגידול בהכנסות נבע בחלקו מהשגשוג שהיה באזור במחצית השנייה של
מלחמת העולם השנייה.
42
43
44
45

‘Samakh Council’, Palestine Blue Book, 1927, p. 74, TNA, CO 821/2
‘Samakh Council’, Palestine Blue Book, 1930, p. 90, TNA, CO 821/5
‘Samakh Council’, Palestine Blue Book, 1935, p. 100, TNA, CO 821/2
‘Samakh Council’, Palestine Blue Book, 1945, p. 327, TNA, CO 821/20
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מטוס של חברת
התעופה הבריטית
’‘Imperial Airways
נוחת בכינרת,
 20באוקטובר 1931
(ספריית הקונגרס,
וושינגטון)
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בשנת  1922היה בסמח' בית ספר לבנים שנוסד עוד בימי העות'מאנים ,ובו שישים תלמידים,
ולצדו נפתח בית ספר יסודי לבנות ,עובדה המעידה על השינוי החברתי שעבר היישוב 46.בשנת
 1925כתב נסאר בעיתונו 'אלכרמל' על שני בתי הספר שבעיירה ,האחד לבנים והשני לבנות ,וכן
שהתושבים' ,ממיטב המהגרים האלג'יראים' ,הם חקלאים חרוצים ומנוסים שכל אדמותיהם רשומות
בטאבו ,ושאינם חייבים כסף לשום גורם 47.גם החוקר וליד ח'אלדי ציין כי ענף החקלאות בכפר היה
מפותח מאוד; תושבי הכפר עיבדו  8,523דונם ,וגידלו בעיקר בננות ודגנים — 48נתונים המלמדים
שהעיירה עברה תהליך מודרניזציה מהיר.
עדות נוספת לפיתוח המואץ של סמח' עולה מהקמתם של בתי קפה מסעדות ואף בית מלון בעיירה.
על פי תיק רישוי העסקים שלה ניתנו בשנת  1945לבדה חמישה רישיונות לפתיחת עסקים מסוג זה:
עלי חוראן קיבל רישיון להקמת בית מלון ובית קפה בשם 'מלון פלסטין' ,עבדאללה אלדלאל קיבל
רישיון לפתיחת מסעדה ,נעים מוסא פראג' קיבל אישור לפתיחת בית קפה ובר ,ופואד סעיד ׁ ַשאוַ א
קיבל אישור לפתיחת מסעדה49.
השלטונות הבריטיים תרמו לפיתוח המקום בבניית תחנת משטרה גדולה באזור שבין דגניה א
לסמח' ,נוסף על המחנה הצבאי שהוקם בצמוד למתחם הרכבת .הפיכת הכינרת בשנות השלושים
המוקדמות לתחנה בקו האווירי האימפריאלי של מטוסי דואר והספקה הנוחתים על המים ,הוסיפה אף
היא לתנופת הפיתוח של האזור .לקו אווירי זה ( )Imperial Airwaysהיו תחנות ביוון ,בארץ ,במצרים
ובהודו ,בדרך לאוסטרליה50.
התפתחותה של סמח' נמשכה ביתר שאת בתום מלחמת העולם השנייה .בתנופת הבנייה בעיירה
בשנים  1945ו־ 1946הורחב השטח הבנוי ,נבנו בתי אבן מפוארים בני כמה קומות וגדלה ההשקעה
בתשתיות .בשנת  1947הוחל בהנחת רשת מים מודרנית ובבניית בית מועצה ,תחנות אוטובוסים
ומוניות ועוד .עלות מיזם המים הייתה  5,500לירות; 51חלק מן הסכום הקצתה המועצה המקומית,
וחלקו ניתן בהלוואה ממשלתית52.
אם כן תקופת המנדט היטיבה עם העיירה לא פחות מהתקופה העות'מאנית ,ובמהלכה נמשכה
תנופת הפיתוח הכלכלי ,הדמוגרפי והאורבני שהחלה לפניה.

46
47
48
49
50
51
52

אלדבאגֿ (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .377
אלכרמל 17 ,במאי .1925
W. Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948,Washington
1992, p. 537
 ,Price Control Office, Galilee District, 17 February 1945אה"מ ,מ.5224/15/
,A. Wauchope, High Commissioner for Palestine, to Colonial office, 17 January 1937, TNA, CO 323/1446
וראו שם גם מכתבו מ־ 16בפברואר .1937
המועצה המקומית סמח' אל סגן הוועד הערבי העליון 12 ,באוקטובר  ,1947אה"מ ,פ.3218/2/
ראש מועצת סמח' אל מושל מחוז הגליל ,פנייה לקבלת הלוואה 6 ,באוקטובר  ,1947אה"מ ,מ.5220/31/
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סמח' במלחמת העצמאות ובעקבותיה
בשלהי תקופת המנדט היישוב היהודי קרא תיגר על השליטה הבריטית בארץ .עם תום מלחמת העולם
השנייה הלכה וגברה המתיחות בינו לבין הבריטים ,והפעילות המחתרתית של הארגונים היהודיים
לבשה אופי אלים יותר ויותר .פעילות זו כוונה נגד יעדים בריטיים צבאיים וכלכליים ,וכללה פגיעה
בדרכי תחבורה ובגשרים שחיברו את הארץ לארצות השכנות .ב'ליל הגשרים' ,ביוני  ,1946פוצץ
הגשר על הירמוך ,שנחשב לגדול ביותר בארץ באותה תקופה ,ותנועת הרכבת לסוריה וירדן הושבתה.
היה זה אות שבישר את תחילת ההרעה במצבה של סמח'53.

הגשר על הירמוך
שפוצץ ב'ליל
הגשרים' ,יוני 1946

בעמק הירדן ,כמו בשאר חלקי הארץ ,הייתה החלטת החלוקה מ־ 29בנובמבר  1947נקודת מפנה
ביחסים בין שני העמים .לפי החלטה זו אמורים היו סמח' וכל אזור העמקים להיות חלק מהמדינה
היהודית ,ומרבית האוכלוסייה הערבית דחתה אפשרות זו .בחודשים ינואר‑אפריל  1948ניהלה את
ענייני העיירה ועדה לאומית מקומית בת אחד־עשר חברים ,שנבחרה על ידי התושבים .ועדה זו פעלה
בתיאום מלא עם הוועד הערבי העליון בירושלים ועם הוועדה הלאומית בטבריה הסמוכה .בראשה
עמד ראש המועצה המקומית יוסף סלים טרעאני ,ולצדו פעלו בה מוחמד עלי לובאני ,זַ ַּכ ִריַ א ַהג'רס,
עלי סאלםֻ ,סלימאן אלעבד ואחרים 54.הוועדה המקומית בסמח' ,כמו רוב הוועדות המקומיות שהוקמו
M. Golani & A. Manna, Two Sides of the Coin: Independence and Nakba: Two Narratives of the 1948 war and 53
its Outcome, Dordrecht 2011, p. 48
 54על הרכב הוועדה ראו :תיק הוועדה הלאומית סמח' 14 ,בינואר  ,1948אה"מ ,פ.3693/408/
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אז בארץ ,עסקה בארגון התושבים ,בשמירה על השכונות ,בארגון הספקה ומזון ,בגיוס כוח מקומי
ובהכנת רשימות של בעלי נשק או רקע בלחימה 55.למעשה מלבד ההתארגנות לא עשתה ועדה זו
הרבה; חסרו לה כסף ונשק ,והקשה עליה עד מאוד חוסר הוודאות באשר לעתיד הארץ.
חשוב לציין כי על אף התגברות המתיחות בארץ ,בחודשים שלאחר החלטת החלוקה שרר באופן
כללי שקט באזור טבריה וסמח' .במקום ובסביבתו הקרובה היו כוחות בריטיים לא מעטים ,אשר שמרו
על צירי התחבורה החשובים שבאזור ,ונוכחותם מנעה הסלמה בין שני הצדדים .אולם לאחר כיבוש
טבריה ב־ 18באפריל ופינוי אוכלוסייתה הערבית והפגיעה הקשה בכפרים הסמוכים לה כולל הטבח
בכפר נאצר־אלדין ,החלה העזיבה של תושבי סמח' .תושבי העיירה ,שהיו קשורים לערביי טבריה
בקשרים איתנים ,נבהלו לראותם עוזבים בשיירות לכיוון ירדן וסוריה .מראות אלה ,החששות ואבדן
התקווה וכן אזלת ידה של הוועדה המקומית ,גרמו להם לעזוב את בתיהם ,וכבר בסוף חודש אפריל,
לפני שהתחולל הקרב במקום ,התרוקנה סמח' ממרבית תושביה56.
ב־ 15במאי החלו הסורים להתקדם מכיוון רמת הגולן ,מהכפר חארב ,לסמח' .ההתקפה לוותה
בהרעשה ארטילרית ובהפצצה מהאוויר ,והסורים הצליחו להתקרב לעיירה ולהשתלט על המחנה
הצבאי שליד מתחם הרכבת ועל מחנה ההסגר (קרנטינה) הסמוך אליו .מולם לחמו בעיקר כוחות של
הגדוד השלישי מחטיבת גולני ,לצד אנשי היישובים היהודיים הסמוכים ובעיקר קיבוץ דגניה א57.
לאחר הפוגה קצרה התחדש הקרב ב־ 17במאי ,והכוחות הסוריים תקפו שוב אך נבלמו זמנית.
למחרת חודשה המתקפה בהשתתפות משוריינים וטנקים ,והפעם הצליחו הסורים להתקדם לחלק
המערבי של סמח' ולכבוש את תחנת המשטרה המבוצרת שבינה לבין דגניה א .כיבוש התחנה ומבנה
בית הספר שעל ידה ,נוסף על כיבוש הקיבוצים מסדה ושער־הגולן ,נתן לסורים יתרון משמעותי — הם
עמדו מאות מטרים בלבד מהגשר החשוב שעל מוצא הירדן מהכינרת והתקרבו מאוד לשתי הדגניות.
בליל  19‑18במאי ביצע הצד הישראלי התקפת נגד ,במטרה לכבוש בחזרה את תחנת המשטרה
ואת בית הספר ,אך המתקפה נכשלה ולכוח היו אבדות רבות .הסורים ,מעודדים מהצלחתם ,החליטו
להתקדם ולכבוש את שתי הדגניות ,וב־ 20במאי פתחו במתקפה נוספת .טנקים סוריים פרצו את גדר
דגניה א ,אך נתקלו בהתנגדות עזה ונעצרו .בלימת המתקפה ערערה כנראה את ביטחונם ,והם נסוגו
מזרחה ונטשו את העמדות שכבשו לפני כן ,כולל מסדה ושער־הגולן .המערכה על האזור הסתיימה
ב־ 23במאי ,וסמח' וסביבתה היו בשליטה ישראלית מלאה58.
מיד לאחר המלחמה החלו השלטונות הישראליים בהריסת סמח' ,בדומה למה שקרה ברוב
היישובים הערביים בארץ 59.על פי ההערכה השטח הבנוי של העיירה ושכונותיה היה כ־ 110דונמים,
55
56
57
58
59

ראו :שם 15 ,ו־ 25בינואר ו־ 12בפברואר .1948
ח'אלידי (לעיל ,הערה  ,)48עמ'  ;538‑537ב' מוריס ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  ,1949‑1947תרגם א' מגן,
תל־אביב תשנ"א ,עמ' .86
ב' עציוני (עורך) ,אילן ושלח :דרך הקרבות של חטיבת גולני ,תל־אביב  ,1951עמ' .185‑166
על הקרב בסמח' ובאזור הסמוך ראו :ענף היסטוריה במטה הכללי ,תולדות מלחמת הקוממיות :סיפור המערכה ,תל־
אביב  ,1959עמ' .173‑166
על ההרס והאכלוס מחדש באזור הצפון כולל עמק הירדן ראו :א' גולן ,שינוי מרחבי — תוצאת מלחמה :השטחים
הערביים לשעבר במדינת ישראל ,1950‑1948 ,קריית שדה־בוקר תשס"א ,עמ' .183‑160
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וההרס בוצע בשני שלבים :מיד לאחר הקרב המכריע נהרסו כ־ 100בתים ,ובשנת  1949נהרסו כ־300
בתים נוספים ,שכללו  1,250חדרים.
ְמבצעי ההרס קיבלו הנחיות ברורות ,ובאחד ממסמכי ההוראה נכתב' :תחילה יש לעשות את
ההריסה ע"י טרקטור מצויד עם בולדוזר [ ]...בבתים בני שתי קומות [ ]...יש לקשור את הפינות דרך
הפתחים עם כבלים לטרקטור והבית יתמוטט .אחר כך יש להוציא עצמים שיפריעו ליישור הכללי
ובייחוד קורות ברזל ,שהרבה תקרות בנויות עליהם ,ולהעביר את החמרים האלה למגרש מיוחד'60.
מחברי ההנחיות פירטו את הנפח הכללי המשוער של המבנים שיש להרוס ,והעריכו כי הוא מגיע
ל־ 32,000מ"ק .על פי הערכותיהם התקרות נשענו על  4,000קורות הברזל ,התקציב הנדרש להריסה
עמד על  4,500ל"י ,ולהשלמת ההריסה היו נחוצים  110ימי עבודה של טרקטור ,לפי עשר שעות
עבודה ביום61.
לאחר השלמת ההריסה הוחל בפינוי ההריסות וביישור השטח .המשימה הוטלה על 'קרן קיימת
לישראל' ,באחריות נציגה באזור יוסף נחמני ,שהיה מעורב ישירות גם בהרס החלק העתיק של טבריה
לאחר כיבושה באפריל  ,1948ושהיה ממונה על המועצה האזורית עמק הירדן .בארכיון הציוני המרכזי
 60דו"ח כללי ,הערכה ליישור הריסות צמח 6 ,בפברואר  ,1949עמ'  ,1אצ"מ.KKL 9/25–7 ,
 61שם ,עמ' .2
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מצוי מידע רב ומפורט על פינוי ההריסות ,שהחל בפברואר  1949ונמשך לסירוגין עד .1952
ההרס לא עבר ללא תגובה :צבי קפש ,מנהל משרד האפוטרופוס הכללי בנצרת — הגוף שקיבל
את האחריות לרכוש הערבי הנטוש ,ושהיה מעין נאמן שלו — התנגד להרס ללא אישור מוקדם ודרש
בכתב את הפסקת העבודה עד לקבלת אישור 62.נחמני דחה את הדרישה בנימוק שאדמות סמח' ושטח
העיירה כלולים ברשימת הקרקעות שרכשה 'קרן קיימת לישראל' ,ואף תבע מהאפוטרופוס לפנות את
ההריסות על חשבונו ,מאחר שמדובר באדמות 'קרן קיימת לישראל'63.
למרות הוויכוח בין הגורמים השונים נמשך תהליך ההרס והפינוי .חומרי הבנייה של סמח' נמכרו
בשלוש השנים שלאחר מכן ,וחלקם הועברו למחסני 'קרן קיימת לישראל' 64.לקראת אביב 1952
הושלם הפינוי סופית ,וכך נעלמה מנוף הארץ העיירה המשגשגת בחופה הדרומי של הכינרת .תושבי
סמח' היו כולם לפליטים בדרום סוריה ובצפון ירדן ,ורובם מרוכזים היום בסביבות העיר ארביד בירדן,
שעמה היה להם קשר כלכלי הדוק לפני המלחמה.

סיכום ומסקנות
לעומת המחקרים הרבים שנכתבו על היישוב היהודי בארץ בכללותו ועל כל מושב ,מושבה או קיבוץ
בנפרד ,מורגש מחסור במחקרים על היישובים הערביים מכל הדרגים האורבניים ובמיוחד במרחב
הכפרי .מחקרים הממוקדים בעיירות שדה ובכפרים חיוניים להבנת ההיסטוריה החברתית והפוליטית
של הארץ בתקופת המנדט ,במיוחד משום שהחברה הייתה אז ברובה כפרית וחקלאית .חקר הפריפריה
הכפרית אמור גם להעמיק את ההבנה של ההיסטוריה העירונית ,שכן הערים שימשו מרכזים כלכליים,
מנהליים וחברתיים לעורף הכפרי שמסביבן והיו קשורות עמו בקשרי גומלין במשך דורות.
במאמר זה נדונו ארבעה נושאים מרכזיים:
א .מייסדי סמח' ומוצאם — לצד מהגרים אירופים דוגמת הטמפלרים למשל באו לארץ במחצית
השנייה של המאה התשע־עשרה מהגרים מוסלמים מאלג'יריה ,מהקווקז ,מהבלקן וממקומות נוספים.
הם זכו לתמיכת השלטון העות'מאני והצליחו להתבסס במקום .לעתים סבלו מקשיים שנבעו מתנאי
השטח ומהתנגדות האוכלוסייה השבטית הבדווית שבאזור ,אך למרות זאת נאחזו בקרקע והקימו
יישובים מצליחים ,וחלקם היו ליישובים גדולים דוגמת סמח' האלג'יראית וקיסריה הבוסנית .הדבר
מעיד על יכולתם של השלטון המקומי והחברה המקומית לקלוט בהצלחה מהגרים מוסלמים וערבים.
ב .המפנה שהביא לתחילת הצמיחה והמודרניזציה של סמח' — לא רק בערים גדולות כמו חיפה
או תל־אביב ויפו חוללה הרכבת שינוי ותמורה ,אלא גם באזורים פריפריאליים כמו עמק הירדן.
לתחנת הרכבת שהוקמה בסמח' בשנת  1905היה תפקיד מכריע בצמיחת היישוב ,עד שהפך מכפר
קטן לעיירה גדולה ומשגשגת .אמנם רוב הרכבות חלפו על פני היישוב בדרכן מסוריה לארץ־ישראל
 62קפש אל נחמני 5 ,ביוני  ,1951אצ"מ.KKL 9/25–22 ,
 63נחמני אל האפוטרופוס לנכסי נפקדים בנצרת 14 ,ביוני  ,1951אצ"מ.KKL 9/25–23 ,
 64אישור להעברת חומרי בנייה מההריסות 18 ,במרס  ,1952אצ"מ.KKL 9/25–34 ,
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ובחזרה ,אך חלקן עצרו בסמח' להעברת נוסעים ולקליטת סחורות .העיירה הפכה בזכותן למרכז סחר
אזורי ומקומי ,נוסף על היותה תחנת מעבר חשובה לסחר בין־אזורי.
ג .התמורות בסמח' בתקופת המנדט — הפיתוח והצמיחה שהחלו בשלהי השלטון העות'מאני
נמשכו ביתר שאת אחרי הכיבוש הבריטי ,אף שחלוקת המרחב הפכה את סמח' למפגש גבולות של
שלוש ארצות (ארץ־ישראל ,ירדן וסוריה) .בניגוד לקשיים שגרם תיחום הגבולות בחלק מיישובי
הצפון ,למשל בצפת ,הרי ביישובים הסמוכים לגבול ,כגון סמח' ,ראש־פינה ואפילו ח'לסה (קריית־
שמונה) ,חל תהליך הפוך של צמיחה נמרצת .יישובים אלה — ובמיוחד בית־שאן — משכו מהגרים וכן
משקיעים וסוחרים מכל חלקי הארץ ואף מחוץ לה ,בהם גם יהודים .השילוב של יתרונות הרכבת ושל
הקרבה לגבול תרם רבות לצמיחתה של סמח'.
ִ
ד .גורלה של סמח' במלחמת העצמאות ולאחריה — מיקומה האסטרטגי של סמח' ,שהיה מקור
ברכה בימי שלום ,הפך למקור צרה בימי סכסוך ומלחמה .התגברות המתיחות בארץ בין ערבים
ליהודים וביניהם לבין הבריטים פגעה קשות בסמח' .מסילת הרכבת ,עורק החיים המרכזי שלה ,נפגעה
ב'ליל הגשרים' ביוני  ,1946וציר התחבורה וצומת הדרכים שעליהם ישבה העיירה ,ושחיברו את
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תחנת הרכבת לאחר
שיקומו .בחזית
הקומה הראשונה
סימני פגיעת פגז
טנק סורי במלחמת
העצמאות1948 ,

(באדיבות :גיורא גודמן,
המכללה האקדמית כינרת)
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צפון עמק הירדן לדרומו ,הפכו אף הם למטרה לצדדים המסוכסכים .עם כיבוש טבריה ב־ 18באפריל
 1948ולאחר נסיגת הבריטים מהאזור חלה החמרה במצב ,ועד סוף חודש אפריל עזבו הרוב המכריע
של תושבי סמח' את בתיהם .המתקפה הסורית על היישובים היהודיים בעמק וכישלונה בישרו רעה
למעטים שנותרו בעיירה ,ואף הם עזבו .השלטונות לא הסכימו לקיומה של עיירה ערבית גדולה
במקום אסטרטגי כל כך ,ומיד בתום המלחמה הוחל בהריסתה .ההרס המוחלט של סמח' ,כולל פינוי
ההריסות ויישור השטח ,הותיר מהעיירה המשגשגת ארבעה מבנים בלבד :תחנת המשטרה הבריטית
ובניין בית הספר הסמוך לה ,תחנת הרכבת וחנות אחת.
דומה שהמקרה של סמח' הוא עדות מובהקת להיקף התמורות שעברו על הארץ בתקופה הנדונה,
ושנפסקו במידה רבה עם פרוץ הסכסוך הלאומי בין שני העמים שישבו בה .סמח' ,שמשמעות שמה
בערבית ניצנים ,אכן צמחה ליישוב פורח ומתפתח ,אך הסכסוך המתרחב והמלחמה עקרו אותה
מיסודה.
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