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מרוסיה לארץ־ישראל באהבה:

ראשית הבוטניקה הארץ־ישראלית,
וָוִילוֹב ,ווֹלקני ואֵ יג

מרוסיה לארץ־ישראל באהבה :ראשית הבוטניקה
הארץ־ישראלית ,וָ וִ ילוֹב ,ווֹלקני ואֵ יג
בשער המאמר:
מלמעלה למטה:
ניקולאי איוונוביץ'
ווילוב( 1932 ,ארכיון
 ,)VIRיצחק אלעזרי־
ווֹ לקני( 1943 ,באדיבות
'האחים גרין') ,אלכסנדר
איג ,מתוך כריכת
גיליון 'הטבע והארץ'
שהוקדש לו ,נובמבר
.1938
משמאל :המכתב שכתב
ווילוב לוולקני ברוסית,
על נייר מכתבים של
מלון 'הרצליה' ,תל
אביב 24 ,בנובמבר 1926
(ארכיון וולקני ,אצ"מ)

איור  :1קבר
אלכסנדר איג
על הר הזיתים

מכתב נשכח אחד ,שנפרסם כאן לראשונה בעברית ,מגלה פרטים עלומים על קשרים מיוחדים בין
בוטנאים דגולים בתקופת המדינה שבדרך .מחקר זה שופך אור חדש על ראשית התבססותו של המדע
המודרני ובפרט מדע הצומח בארץ־ישראל בשנים שבין שתי מלחמות העולם ,מדע שנשען על היכרות
מחודשת של הארץ וטבעה ועל ניתוח אנליטי של המידע שנאסף .בתקופה זו גם הוקמו בארץ מכוני
מחקר ומוסדות אקדמיים.
אלכסנדר איג ( ,Eigאלכסנדר בן צבי [גריגוריאביץ'] איג ,שצ'דרין — 1895 ,ירושלים )1938 ,מילא
תפקיד מרכזי בתולדות הבוטניקה והאקולוגיה בארץ־ישראל 1.הוא החל לעסוק בתחום כאוטודידקט,
והיה הבוטנאי המקומי הראשון שהיה לאקדמאי .איג נמנה עם מייסדי המחלקה הראשונה לבוטניקה
באוניברסיטה בארץ והגן הבוטני האוניברסיטאי הראשון ,והיה ממקימי 'החברה הישראלית לבוטניקה'
וכתב־העת המדעי שלה' ,העתון לבוטניקה' ,שכיום נקרא .Israel Journal of Plant Sciences
איג היה הראשון שעמד על קיומם של שלושה חבלים פיטוגיאוגרפיים ,חבלי תפוצת
צמחייה ,באזורנו — החבל הים תיכוני ,החבל האירנו־טורני והחבל הסהרו־סינדי
(סהרו־ערבי) — ופרסם את המפה הפיטוגיאוגרפית הראשונה של ארץ־ישראל .החלוקה
שלו לחבלים הפיטוגיאוגרפיים של אזורנו התקבלה בעולם המדע ,והיא נהוגה כיום בכל
תחומי המחקר הסביבתי ואף הגיאוגרפי .על מצבתו של איג בהר הזיתים נכתב 'יוצר
מדע הצומח בארץ' (איור  ,)1אות להערכה שזכה לה .עבודתו המדעית וקסמו האישי
השפיעו ישירות ובעקיפין על כמה דורות של מדענים בארץ־ישראל ,גם שנים רבות
לאחר שנפטר.
במאמר זה נציג תגליות חדשות המלמדות שברגע מכריע בהיסטוריה של ראשית המפעל
הציוני ביקר כאן מדען רוסי מוביל ,פרופ' ניקולאי איוונוביץ' ווילוב (.)1943–1887 ,Vavilov
*

מאמר זה הוא נוסח מורחב של המאמרים С. Фрумин и М. Фрумин, ‘Николай Иванович Вавилов и
его влияние на развитие ботанической науки в подмандатной Палестине’, Иерусалимский
( православный семинар, 5 (2015), с. 147–168ס' פרומין ומ' פרומין' ,ניקולאי איוונוביץ' ווילוב והשפעתו על
ההתפתחות הבוטניקה בפלשתינה של המנדט הבריטי' ,סמינר פראבוסלאווי ירושלמי); & S. Frumin, M. Frumin
E. Weiss, ‘When Alexander Eig Met Nikolai Ivanovich Vavilov – An Influential Meeting for Israeli Botany’, Israel
 .Journal of Plant Sciences, 66, 2 (2019), pp. 7–18תודתנו לאוצרת הגן הבוטני האוניברסיטאי בהר הצופים גב' מיכל

1

ד' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,ה ,תל אביב תשי"ב ,עמ'  ;2354–2353ר' אשבל ,כי מציון תצא תורה:
תולדותיהם ותרומתם של מדעני האוניברסיטה העברית בירושלים במשך ששים ושש שנה ( ,)1991–1925ירושלים
תשנ"ב ,עמ' .35

(מאוסף המחברים)

מונוסוב ,לפרופ' אוריאל ספריאל ,אחיינה של פרופ' פינברון־דותן ,ולאוצרת העשבייה הלאומית ,האוניברסיטה
העברית בירושלים גב' הגר לשנר ,על עזרתם בהשגת האיורים למאמר ולאפרים שלאין על עזרתו באיתור ביתו של
איג לפי מפקד יהודי ירושלים שנערך בספטמבר  .1939קיצור במאמר :אצ"מ — הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים.
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ווילוב ביקר בארץ־ישראל בסתיו  .1926המקורות שנציג משחזרים את ביקורו — שנשכח עם הזמן —
מההיבט האישי והבין־אישי.
ווילוב ידוע בעולם כאחד מגדולי החוקרים בראשית המאה העשרים וכפורץ דרך בעיקר בגנטיקה,
בוטניקה ,ביות צמחים וחקלאות 2.הוא בא לסיור מדעי בפלשתינה־א"י ,נפגש והתיידד כאן עם רבים
מהחוקרים ומהעוסקים במדעי הטבע והאגרונומיה ובין היתר עם איג ועם יצחק אלעזרי־ווֹ לקני
(וילקנסקי .)1955–1880 ,בחיפוש בארכיונים של האוניברסיטה העברית ובארכיון האישי של וולקני
הקרבה בין וולקני ובין ווילוב .מן המכתב
בארכיון הציוני המרכזי מצאנו מכתב עלום המלמד על ִ
הזה ,שכתב ווילוב אל וולקני ,משתקפת רמת הבנה הדדית גבוהה בין שני מנהלי המחקר והפעילות
האגרונומית בארצות שונות כל כך — ארץ־ישראל שתחת המנדט הבריטי ורוסיה הבולשוויקית.
חיפושים בספרייתו השכוחה של איג ,השמורה במדפיה העליונים של ספריית העשבייה באוניברסיטה
העברית ,חשפו מידע המלמד עד כמה חשובה הייתה הפגישה עם ווילוב עבור איג כמדען .מתברר
שהפגישה של שני אישים מרכזיים אלו עיצבה במידה רבה את דרכו של איג ,והשפיעה באופן ניכר
על המחקר הבוטני והגיאובוטני בארץ מאז ועד היום3.

דור המייסדים של מדעי הצמח בארץ
מתקופת ימי הביניים ואילך סיירו באזורנו חוקרים ועולי רגל רבים וכתבו ספרי מסעות הכוללים
תיאורי טבע וסביבה 4.בתחילת המאה העשרים באו לארץ־ישראל גם חלוצים ומתיישבים ,שעלו
ממניעים ציוניים ,ושהיו מעוניינים בפיתוח החקלאות המקומית 5.החקלאות המסורתית בארץ תוארה
במחקר של וולקני ושל קודמיו כפרימיטיווית 6,והיה חסר תיאור מדעי מדויק של הארץ — אקלים,
קרקעות ,וצומח — כבסיס לקידום החקלאות .ההשכלה החקלאית התיאורטית והמעשית שהובאה
לכאן מאירופה לרוב לא התאימה לתנאי האקלים של הארץ 7.לשם פיתוח החקלאות נוסד בשנת 1870
בית הספר החקלאי 'מקווה ישראל' ,ובעשורים הבאים הוקמו יישובים חקלאיים רבים — פתח תקווה,
ראשון לציון ,גדרה ,נס ציונה ועוד — ובכל אחד מהם הוכשרו כמה חלקות ניסוי שנועדו לבדיקת
ההתאמה של זני גידולים חקלאיים לאזור.
בשנת  1899הגיע אוטו ורבורג ( )1938–1859מגרמניה לארץ כדי לחקור את תנאי הסביבה
לשם קידום ההתיישבות היהודית .ורבורג היה פרופסור באוניברסיטת ברלין ,בוטנאי ,אגרונום
2
3
4

5
6
7

( С.Е. Резник, Николай Вавилов, Москва 1968, с. 2ס"א רזניק ,ניקולאי ווילוב)
פרומין ופרומין (לעיל ,הערה *).
H.R. Oppenheimer, ‘The Present State of Botanical, Horticultural and Sylvicultural Research in Palestine’,
Palestine Journal of Botany and Horticultural Science 1, 1 (1935–1936), pp. 8–14; Appendix: ‘Bibliography of
Palestinian Botany’, ibid., pp. 15–21
A. Bein, The Return to the Soil, Jerusalem 1952
I. Elazari-Volkani, The Fellah’s Farm, Tel Aviv 1930, p. iii
 ,E.R. Sawer, Annual Report, 1925, Jerusalem 1926מצוטט על פיS. Katz & J. Ben-David, ‘Scientific Research :
and Agricultural Innovation in Israel’, Minerva, 13, 2 (1975), p. 152
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סימביקה פרומין ,מיטיה פרומין ואהוד ויס

ומומחה לחקלאות טרופית (קפה ,אגוז מוסקט ,קקאו ועוד) במושבות גרמניות מעבר לים ,והוא
ייסד וערך במשך עשרים וארבע שנים ( )1922–1897את כתב־העת המדעי 'הנוטע הטרופי'
( .)Der Tropenpflanzerאיג תיאר את ורבורג' :איש המפעל הציוני והארץ־ישראלי [ ]...איש אציל־
הרוח [" ]...המוהיקן האחרון"' 8,ועל קברו נכתב' :איש מדע הצומח' ,ורק לאחר מכן' :נשיא ההסתדרות
הציונית' .ורבורג גם ייעץ להרצל בנושא הפוטנציאל החקלאי של ארץ־ישראל כאשר כתב את הרומן
האוטופי 'אלטנוילנד' ( ,Altneulandארץ ישנה־חדשה)9.
אהרן אהרנסון ( ,)1919–1876חוקר טבע ואישיות פוליטית ידועה ,קנה את שמו כבוטנאי כשגילה
בארץ בשנת  1906את אוכלוסיות חיטת הבר — 'אם החיטה' ( — )Triticum dicoccoidesמין הבר
שממנו בויתה חיטת הכוסמת ( .)Triticum dicoccumמעניין לציין שהוא מצא את הצמח בהכוונתו
ובמימונו של ורבורג 10.אהרנסון גם הקים את התחנה החקלאית הראשונה בארץ (בעתלית) והביא
לארץ את דקל הוושינגטוניה 11.אחרי מותו הטרגי של אהרנסון בתאונת מטוס ,ייסדו וולקני — כלכלן
ואגרונום שהיה פעיל בפיתוח חקלאות מגוונת ואינטנסיווית בארץ — וורבורג את תחנת הניסיונות
החקלאית של ההסתדרות הציונית ,בתל אביב 12.בתחנה זו גידלו את 'תפוזי יפו' המפורסמים וכן
פיתחו שיטות לגידול גפנים ועצי תאנה ,משמש ,שקד וזית ,ועסקו באינטרודוקציה (הכנסת מין חדש
לאזור) של צמחי קיקיון לשם גידול זחלי טוואי המשי ( )Samia riciniשניזון מעליו ,לפיתוח תעשיית
משי בארץ .התחנה הזאת שימשה כבסיס להקמת מכון וולקני — המכון המדעי המוביל בישראל
למחקר חקלאי — הפקולטה לחקלאות ברחובות והפקולטה למדעי חיים של האוניברסיטה העברית13.
8
9

10
11

12
13

א' איג' ,אוטו ורבורג .איש המדע' ,הטבע והארץ ,ה (תרצ"ח) ,עמ' .142–139
ד' הלר וע' אלון' ,חוקרי הטבע של ארץ־ישראל' ,ע' אלון (עורך) ,החי והצומח של ארץ־ישראל :אנציקלופדיה שימושית
מאויירת ,א ,תל אביב  ,1982עמ'  .58ורבורג ,ממנהיגי ההסתדרות הציונית העולמית ונשיא הארגון בשנים ,1921–1911
נמנה עם מייסדי בית הספר לאומנות 'בצלאל' בשנת  ,1906ובשנת  1909היה ממייסדי 'אגודת הרופאים והמדענים
היהודים' ,שהוקמה בעיקר לשם מלחמה במלריה ובגרענת ,וחברת 'הכשרת היישוב' ,שעסקה ברכישת קרקעות בארץ־
ישראל .הוא היה גם ממקימי חוות כינרת ,קבוצת דגניה והמושבה מגדל ,והקים את 'הגימנסיה העברית' בירושלים ,בית
הספר התיכון הראשון בעיר ששפת ההוראה בו הייתה עברית .בשנים  1937–1934כיהן כיושב ראש 'אגודת הידידים
של ספריית ירושלים' ,וארגן העברת ספריות של יהודים שעזבו את גרמניה לספריות בארץ־ישראל .ראו :י' ריכרט,
'אוטו ורבורג (שרטוטים לחייו ופעילתו המדעית)' ,הטבע והארץ ,ה (תרצ"ח) ,עמ'  ;138–130א' ורבורג' ,אוטו ורבורג,
קטעים מתולדות חייו ,כתובים בידי עצמו' ,שם ,עמ'  ;129–128י' טהון' ,אוטו וארבורג ,הנשיא השלישי של ההסתדרות
הציונית העולמית ,קורות חייו ודברי הערכה' ,ספר וארבורג :קורות־חייו ,דברי־הערכה ,מכתבים ,נאומים ומאמרים,
הרצליה תש"ח ,עמ' .74–7
כץ ובן־דוד (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .182–152
אופנהיימר (לעיל ,הערה  ;)4הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;58ש' כ"ץ' ,אהרן אהרנסון ,ראשית המדע וראשית
המחקר החקלאי בארץ־ישראל' ,קתדרה( 3 ,אדר תשל"ז) ,עמ'  ;29–3ה' אופנהיימר ,חיטי בר וחיטים תרבותיות :קובץ
מאמרים ומחקרים על מוצא החיטה ,ירושלים תש"ל ,עמ'  ;104מ' לבנה' ,על מהלך הגילוי של אם־החיטה' 21 ,באפריל
 ,2008אתר 'צמח השדה' ( ;http://www.wildflowers.co.il/hebrew/ReadMore.asp?id=246אוחזר ב־ 25באפריל
 ;)2017ה' לשנר' ,חיטת הבר — הגילוי בארץ וראשית מחקר החיטים בארץ' 28 ,באפריל  ,2015כלנית :כתב עת לצמחי
ישראל (חיטת-הבר-הגילוי-בארץ-וראשית-מחקר-החיטי ;http://www.kalanit.org.il/אוחזר ב־ 8במאי .)2017
’( ‘A Brief Report of the Agricultural Institute and Experiment Stationאין תאריך) ,אצ"מ.A210/57 ,
S. Katz, ‘Social Structure and Technological Innovation in Israeli Agriculture 1880–1930’, Scripta
 ;Hierosolymitana, 34 (1993), pp. 49–70מ"י פינטהוס ,תולדות המחקר החקלאי בישראל בתקופת המדינה־בדרך,
 ,1949–1920זיכרון יעקב  ,2011עמ' .6–5
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הבוטנאים אפרים הראובני ( )1953–1881ואשתו חנה הראובני ( )1956–1887יסדו את המוזיאון
הבוטני הראשון בארץ — המוזיאון לצמחי התנ"ך והתלמוד — ואת גן הנביאים ורז"ל .ברוח חזונם
הקימו לימים בתם איילת השחר ובנם נגה את הגן התנ"כי 'נאות קדומים' 14.חשובה גם תרומתו
המדעית של ברוך צ'יז'יק ( ,)1955–1884חקלאי ששקד שנים רבות על 'אוצר הצמחים' ,מעין
אנציקלופדיה רחבת היקף לצמחי תרבות ובר בלוויית ציורים ,שפורסמה פרק פרק15.
עם עשרים הבוטנאים מן הדור הראשון בארץ־ישראל 16נמנו גם נח נפתוֹ לסקי (17,)1974–1883
ישראל ריכרט ( 18)1938–1859וטשרנה רייס ( 19.)1965–1890נפתולסקי שימש כמורה ,והבוטנאי
הצעיר והמבטיח טוביה קושניר ( ,)1948–1923מחללי שיירת הל"ה ,היה מתלמידיו — נוסף על היותו
תלמידו ובן ֵּביתו של מיכאל זהרי .נפתולסקי גילה את השושן הצחור ( )Lilium candidumגדל בר
בגליל 20,ועסק באקלום צמחי בית ,ובערוב ימיו יזם את הקמת הגן הבוטני בתל אביב .ריכרט היה
מחלוצי המחקר הפיטופתולוגי (חקר מחלות צמחים) בארץ וממקדמיו ,ורייס חקרה פטריות ואצות
של הים התיכון ,ים סוף ומים מתוקים .הלל אופנהיימר ( )1971–1899טיפל בעשביית אהרנסון ופרסם
את יומנו ,שבו תיעד את איסוף 'צומח עבר הירדן' בשנת  .1931במחקרו העצמאי התמקד אופנהיימר
במאזן המים בצמח ובעמידות הצמח ליובש ,ובכך תרם תרומה חשובה לפיתוח גידולי הדרים בארץ.
וכן עסק בתולדותיהם והתפתחותם של מדעי הצמח בארץ 21.חשוב להזכיר גם את מיכאל אבן־ארי
( ,)1989–1904שעסק בחקר החקלאות המדברית ,ושהקים בשנות החמישים ברמת הנגב ,ליד עבדת,
חווה חקלאית וגידל בה עצי פרי בשיטות חקלאיות עתיקות22.

אלכסנדר איג :תווי דיוקן (עד אוקטובר )1926
איג נולד בשצ'דרין שבבלרוס (אז מערב רוסיה) למשפחת מהפכנים חילונית ודוברת רוסית .הוא עלה
לארץ לבדו בשנת  ,1909בהיותו בן ארבע עשרה ,והחל את לימודיו בבית הספר החקלאי 'מקווה ישראל'
14

15

16
17
18
19
20

21
22

אופנהיימר (לעיל ,הערה  ;)4הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ' ' .59לכבוד ט"ו בשבט — מ"גן הנביאים ורז"ל" אל
השמורה הלאומית "נאות קדומים" — פרסום במלאת  90שנה להולדת מייסד השמורה נגה הראובני' 16 ,בינואר ,2014
אתר 'ישראל — הסיפור המתועד' ,בלוג ארכיון המדינה — המהדורה העברית (http://israelidocuments.blogspot.
 ;co.il/2014/01/90.htmlאוחזר ב־ 25באפריל .)2017
ש' ציז'יק ,ברוך בנתיבותיו :במחיצתו של ברוך צ'יז'יק ,תל אביב תשכ"ו; י' לשם"' ,אוצר הצמחים" — פגישה מאוחרת',
אתר ’ ,‘Safranim’s Blogגיליון כז ,אדר א' תשע"ד (גליון-כז/ב-אוצר-הצמחים-פגישה-מאוחרת;https://safranim.com//2-
אוחזר ב־ 5באפריל .)2017
אופנהיימר (לעיל ,הערה .)4
שם; הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .60
אופנהיימר (שם); הלר ואלון (שם).
אופנהיימר (שם); הלר ואלון (שם).
A. Eig, ‘A Contribution to the Knowledge of the Flora of Palestine’, Bulletin of the Institute of Agriculture and
 ;Natural History, 4 (1926), pp. 5–72א' קושניר' ,איש הצמחים והפרחים במלאות שנה למות נח נפתולסקי ז"ל ויובל
לגילוי השושן הצחור בארץ־ישראל' ,טבע וארץ ,יז (תשל"ו) ,עמ' .277–273
הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;62אופנהיימר (לעיל ,הערה H.R. Oppenheimer, ‘Geobotanical Research in ;)4
Palestine 1938–1950’, Vegetatio, 3, 4–5 (1952), pp. 301–320
הלר ואלון (שם) ,עמ' .62
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בצרפתית23.

של חברת 'כל ישראל חברים' ,שהלימודים התנהלו בו
כך התחילה דרכו הארוכה של איג ,שהיה אוטודידקט ,אל המחקר
המדעי — למעשה עד לימודי התואר השלישי הוא לא למד באוניברסיטה.
באותה תקופה פגש איג את חיים בוגרשוב (בוגר 24,)1963–1876 ,וזה
שכנע אותו להמשיך את לימודיו בגימנסיה 'הרצליה' .כמו כן הכיר את
נפתולסקי 25ואת אליעזר ַפקטורובסקי (פקטורי 26,)1926–1897 ,והוא
היה לו ידיד נפש .איג ופקטורובסקי שירתו יחד בצבא הבריטי ,ויחד
אספו צמחים ברחבי הארץ ,תיארו אותם ולמדו להגדירם.
בשנת  1925הזמין ורבורג את איג ,שהיה אז בן שלושים ,לעבוד
בתחנת הניסיונות החקלאית של המחלקה לבוטניקה במכון לחקלאות
ולמדעי הטבע של ההסתדרות הציונית 27.בעבודתו במחלקה
הייתה לאיג הזדמנות להעמיק בקריאה בספרייה המדעית הנרחבת
שתרם ורבורג .איג ופקטורובסקי הכינו ופרסמו בשנת ,1925
בסדרת פרסומי המכון ,את המגדיר העברי הראשון לצומח בארץ־
ישראל ,בלוויית ציורים ומילון עברי–לטיני–רוסי–גרמני למונחים
בבוטניקה; המגדיר נועד לקהילה המדעית ולציבור הרחב כאחד28.
בשנת  1926קנתה האוניברסיטה העברית את אוסף הצמחים של איג —  50,000גיליונות עשבייה
— ומינתה אותו לחבר סגל האחראי לאוסף ,שתפקידו לטפל בו ,לשמרו ולהשלימו .באותה
שנה החל גם פקטורובסקי לעבוד באוניברסיטה .האוסף של איג היה למעשה הבסיס לעשבייה
הלאומית ,חלק מרכזי באוספי הטבע הלאומיים — מהמוסדות המדעיים החשובים ביותר בארץ
עד ימינו (כיום שמורים האוספים בקמפוס גבעת רם ,ירושלים) .במחלקה לבוטניקה היו
לאיג שני תלמידים־עוזרים — הפרופסורים לעתיד מיכאל זֹהרי ( ;1983–1898איור 29)2
ונעמי פיינברון־דותן ( ;1995–1900איור  30.)3בסתיו בשנת  1926נפגש איג עם ווילוב.
איור ( 2למעלה):
סיור לימודי של
איג ,האסיסטנט
זהרי עומד מימין
ומחזיק תיק
איור ( 3למטה):
נעמי פיינברון־דותן,
1926

(ארכיון פרופ' אוריאל
ספריאל)

23
24
25
26

27
28
29
30

נ' פינברון' ,אלכסנדר איג :ביוגרפיה' ,הטבע והארץ ,ה (תרצ"ח) ,עמ' .418–412
בוגרשוב היה פעיל חינוך יהודי .נמנה עם מייסדי בית הספר התיכון העברי הראשון בעולם ,הגימנסיה העברית
'הרצליה' ,וכיהן כמנהלה במשך שנים רבות.
הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .60
ַפקטורובסקי היה חבר קרוב ושותף של איג .נפטר ממחלת השחפת באפריל  ,1926בגיל עשרים ותשע .לזכרו ולזכר
השחקן בנימין קווינט כתבה רחל המשוררת את השיר ָּ'כ ֵא ֶּלה ָּב ָא ִביב יָ מוּ תוּ ' ,שהשורה הראשונה בו הפכה לביטוי
צער על מי שמתו בדמי ימיהם .נקבר בבית העלמין 'טרומפלדור' בתל אביב .בשנת  1936התחתן איג עם אחותו של
פקטורובסקי ,איטה שטיין ,והשניים קראו לבתם על שמו ,אליעזרה (לוסי; נולדה ב־ 8בספטמבר .)1937
הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;60י"ש אל א' ורבורג 7 ,באפריל  ,1925אצ"'מ.A210/53 ,
א' איג וא' פקטורובסקי ,לוחות להגדרת המשפחות של צמחי א"י ,תל אביב תרפ"ה ,עמ' .58–1
זֹהרי היה גיאובוטנאי אוטודידקט ,חתן פרס ישראל לשנת תשי"ד ( )1954וחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
משנת תש"ך (.)1960
פיינברון־דותן ,בוטנאית וציטולוגית (חוקרת מבנה התא בצמחים) ,הייתה מהנשים חלוצות המחקר בארץ .למדה
באוניברסיטה הממלכתית של מוסקווה ( )1920–1918וסיימה את לימודיה באוניברסיטת קלוז' (טרנסילבניה) ,כלת פרס
ישראל לשנת תשנ"א (.)1991
קתדרה
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איור  :4צוות
העשבייה :איג
(יושב ליד שולחן),
זהרי (עומד)
ופיינברון־דותן
(יושבת ליד חלון)

ניקולאי ווילוב :תווי דיוקן (עד )1926
ווילוב — אגרונום ,גנטיקאי ,בוטנאי ,גיאוגרף — היה מגדולי המדענים בעולם בתחילת המאה
בשוֹנוּת התורשתית' במינים
העשרים 31.הוא עסק בתורת העמידות של צמחים ,ניסח את 'חוק הדמיון ׁ
ובסוגים קרובים ,ופיתח את רעיון מרכזי הביות של צמחי התרבות בעולם32.
לפועלו המחקרי של ווילוב הייתה תרומה משמעותית להתמודדות עם מצוקת הרעב בעולם .הוא
פעל בכמה מישורים כדי לייעל את שיטות העבודה החקלאית וכדי למצוא מינים וזנים שישמשו
בסיס להשבחת מיני צמחי התועלת .לשם כך ארגן משלחות מדעיות שיצאו לכל רחבי העולם —
למעט אוסטרליה ואנטארקטיקה — כדי לערוך מחקר בוטני־אגרונומי של הסביבה והחקלאות
המקומיים ועמד בראש משלחות רבות .לסיורים הייתה מטרה כפולה :לאתר ולאסוף צמחי תועלת
ולחקור את המרכזים הקדומים של ביות הצמחים .השערת המחקר במסעות אלו התבססה על
תורתו של צ'רלס דרווין בדבר מוצא המינים במרכזים גיאוגרפיים מסוימים .ווילוב ,שראה את
עצמו כממשיך דרכו של דרווין ,שאף לאתר מרכזים ראשוניים של ביות צמחים .באותה תקופה
 31רזניק (לעיל ,הערה  .)2ווילוב היה בנו הבכור של תעשיין וסוחר מצליח ודמות ציבורית ,שהקים בביתו ספרייה ואוסף
מפות וצמחים מיובשים (עשבייה).
( Н.И. Вавилов, Центры происхождения культурных растений, Ленинград 1926 32נ"א ווילוב,
מרכזי ביות צמחי תרבות); N. Vavilov, ’The Law of Homologous Series in Variation’, Journal of Genetics, 20, 1
(1922), pp. 45–89; idem, ‘Immunity to Fungous Diseases as a Physiological Test in Genetics and Systematics,
Exemplified in Cereals’, ibid., 1, 1 (1914), pp. 49–65

קתדרה

42

סימביקה פרומין ,מיטיה פרומין ואהוד ויס

היה מקובל לחשוב שמרכזי הביות הראשונים של הצמחים היו בעמקי הנהרות הגדולים — הפרת,
החידקל ,הגנגס והנילוס .בשנת  1916נקרא ווילוב למצוא מה היה המקור להרעלת חיילים של
הצבא הרוסי בפרס ,ובביקורו שם לא רק מצא את הסיבה להרעלה אלא גם למד את החקלאות
העתיקה המקומית ,ובעקבות זאת הוא הגיע למסקנה שכמעט כל הצמחים המתורבתים הופיעו
לראשונה דווקא באזורים הרריים.
בשנת  1920נבחר ווילוב לראש המחלקה לבוטניקה יישומית וגידולים חדשים .בשנת 1923
הפכה המחלקה למכון שנקרא כיום מכון המחקר הפדרלי הכלל־רוסי למשאבים גנטיים צמחיים,
 33.VIRווילוב ניהל את המכון משנת  1924עד שנת  34.1940במקביל למסעותיו בעולם ניסח ווילוב
את העקרונות המרכזיים של מדעי החקלאות והקים בברית־המועצות רשת כלל־ארצית של תחנות
לניסויים חקלאיים בעלות אוריינטציה מדעית; בתחנות אלו בוצעו גידולים מבוקרים ונבדקו זנים
מגוונים של גידולי שדה בתנאי סביבה שונים .הוא גם תרם תרומה משמעותית לאוסף שהיה לאוסף
הגדול ביותר בעולם של זרעים ,פירות ופקעות אכילים של צמחי תועלת ומינים קרובים להם מרחבי
העולם35.
אף שהיה פטור משירות בצבא (בגלל פגיעה בעינו מניסויים כימיים שעשה בילדותו) ,ואף שלא
היה חבר במפלגה הקומוניסטית ,זכה ווילוב להערכה כמדען חיוני ומועיל לארצו בתקופות הסוערות
שעברו עליה — לפני המהפכה ותחת השלטון הבולשוויקי ,בשנות מלחמת העולם הראשונה ובתקופת
הקמתה של ברית־המועצות.
מעדויות של מכריו וקרוביו אנו למדים שווילוב היה אדם רחב אופקים ובעל קסם אישי ומרץ
בלתי נדלה ,איש נדיב ומלא שמחת חיים .הוא שלט בעשרים שפות (!) וניהל התכתבות מדעית ענפה
עם עמיתים מעשרות מדינות .הוא עבד ללא חופשות וללא הפוגה בסופי שבוע ובחגים ,ונסיעות היו
בעבורו הזדמנות לחשיבה ודיון .הוא ישן רק ארבע–חמש שעות ביממה ,והייתה לו שיטת עבודה
ייחודית שלו — לכל נושא הקדיש רק חצי שעה ביום ,מאחר שלדבריו 'אין זמן וצריך להספיק
הרבה' 36.גם מחוץ לברית־המועצות זכה ווילוב להערכה רבה על תרומתו למדע ,ואף מונה לחבר
האגודה המדעית הוותיקה והיוקרתית 'החברה המלכותית של לונדון לשיפור הידע במדעי הטבע'
(.)The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge

33
34
35
36

www.vir.nw.ru
רזניק (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .40
שם ,עמ' .326 ,205
שם ,עמ' Д.К. Беляев, С.Р. Микулинский & В.Д. Есаков, Николай Иванович Вавилов: Из ;95
( эпистолярного наследия: 1911–1928 годы, Москва 1980ד"ק בליאיאב ,ס"ר מיקולינסקי וו"ד יסקוב,
ניקולאי איוונוביץ' ווילוב :ממורשת המכתביםВ.А. Драгавцев (Отв. Ред.), Вавилов Н.И., ;)1928–1911 :
Научное наследие в письмах: Международная переписка, I: Петроградский период: 1921–1927 гг.,
( Москва 1994ו"א דרגווצב [עורך] ,ווילוב נ"א ,מורשת מדעית במכתבים :התכתבות בין־לאומית ,א :תקופת פטרוגרד
.)1927–1921
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ווילוב וביקורו בארץ־ישראל
תקופת בצורת קשה בשנים  1922–1921וגישה אכזרית של השלטון הבולשוויקי לאיכרים הביאו
לרעב כבד באזור הוולגה ,דרום הרי אורל ,וחצי האי קרים ,מערב סיביר ודרום אוקראינה — הלב
החקלאי של רוסיה .לפי ההערכה מתו ברעב כשישה מיליוני אנשים 37.במסגרת מאמציו לגייס את
הבוטניקה לייעול החקלאות חיפש ווילוב צמח מזון המסוגל להניב יבול גדול בתנאי יובש .בעקבות
מחקריו הוא סבר כי המקום הנכון לחפש צמח כזה הוא באחד ממרכזי הביות של הצמחים ,מכיוון
ששם קיימת השונוּ ת הגנטית הרבה ביותר של המין המבוית.
את מסעותיו לחקר צמחי תועלת ולאיסופם התחיל ווילוב בשנת  1924באפגניסטן .בביקור שם
הוא למד על קיומן של מגוון שיטות חקלאות מסורתית המותאמות לאזורים צחיחים ותיעד אותן.
בספרו 'אפגניסטן האגררית' תיאר את שיטות עיבוד האדמה שהכיר באפגניסטן ,את כלי העבודה
הייעודיים שהיו שם ואת צמחי התועלת המקומיים 38.ווילוב ציין שבאזורים צחיחים שהקרקע בהם
דלה ,הצלחת החקלאות תלויה בדישון ,ותיאר בין היתר ִמגדלים ייעודיים לגידול יונים ולאיסוף
הזבל לשם דישון ,שראה באזורים צחיחים באפגניסטן (מבנים דומים למדי למבני הקולומבריום
בארץ־ישראל) .לאחר אפגניסטן נסע ווילוב לסהר הפורה ,שבו על פי תיאורו בויתו כ־ 4אחוזים
מכלל צמחי התועלת ,ובהם חיטה (חד־גרגרית וכוסמת) ,שעורה ,שיפּון ,שיבולת שועל ,עדשה,
אפונה ,פשתה ,גפן ,זית ותאנה .לאחר שסייר בסוריה ובלבנון הגיע ווילוב בסתיו  1926לארץ־ישראל
(איור  .)5סיוריו אלו מתוארים בספרו 'חמש יבשות' 39.נוסף על הספר אפשר למצוא מידע על המסע
גם במכתביו שפורסמו — לעמיתיו הרבים ולאשתו אלנה ברולינה ( ,)1957–1895 ,Barulinaשהייתה
בוטנאית בזכות עצמה40.
ווילוב ,שזכה כאמור להערכה רבה מהשלטון החדש ,נמנה עם חמשת הראשונים שהוענק להם
העיטור הגבוה ביותר בברית־המועצות על עבודה מדעית באותה תקופה ,פרס לנין .נודע לו על הזכייה
ביום שבו הגיע לירושלים ,ב־ 8באוקטובר  ,1926מידיעה שפורסמה בעיתון 'דני' ( ,ДНИימים),
והוא כתב על כך לאשתו 41.ווילוב הגיע לארץ ברכב מ'פניקיה העתיקה' — ביירות .מהתכתבות
עם עמיתו מיכאיל גריגוריאביץ' פופוב ( ,)1955–1893 ,Popovמומחה לצמחייה ים תיכונית ,עולה
שהשניים תכננו לסייר יחד באזור ,אך ווילוב בא לבדו ,ככל הנראה בגלל קשיי תקציב .הוא סייר
ברחבי הארץ במשך כחודשיים ,אסף צמחים ,פגש עמיתים והרצה בפניהם .ביקורו בארץ היה
אירוע רב חשיבות עבור הקהילה המדעית כולה ,ולכבוד הביקור פורסם בכתב־העת העיקרי בתחום
37
38
39
40
41

S.G. Wheatcroft, ‘Famine and Epidemic Crisis in Russia, 1918–1922: The Case of Saratov’, Annales de
démographie historique: Mères et nourrissons (1983), pp. 329–352
( Н.И. Вавилов & Д.Д. Букинич, Земледельческий Афганистан, Ленинград 1929נ"א ווילוב
וד"ד בוקיניץ' ,אפגניסטן האגררית).
הספר הודפס פעמים רבות .ראו( Н.И. Вавилов, Пять континентов, Москва 1962 :נ"א ווילוב ,חמש
יבשות).
בליאיאב ,מיקולינסקי ויסקוב (לעיל ,הערה .)36
רזניק (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .207

43

קתדרה

קתדרה

44

סימביקה פרומין ,מיטיה פרומין ואהוד ויס

איור  :5מסלול
איסופי החיטה של
ווילוב ומרקוביץ'
בסוריה ,ארץ־
ישראל וירדן; קו
מקווקו בשחור
מסמן נתיב איסוף
של ווילוב ,וקו
מקווקו באפור
מסמן נתיב איסוף
של מרקוביץ'

החקלאות דאז' ,השדה' ,מאמר רחב היקף שסיכם את מחקריו של ווילוב 42.כתב־העת 'השדה :ירחון
שמושי ומדעי למשק החקלאי המעורב' ,שיצא בהוצאה לאור של איגוד הפועלים החקלאיים ,נמצא אז
כמעט בכל ספרייה בארץ ,והמאמר פורסם בו בכמה חלקים (סוף  — 1926תחילת  .)1927ידיעות על
בואו של ווילוב פורסמו בעיתונים 'דואר היום' ו'פלסטיין בולטין' ( ,)The Palestine Bulletinשיצאו
לאור בירושלים' ,הצפירה' ,שיצא לאור בוורשה' ,ל'אורור' ( )L’Auroreו'ישראל' ( ,)Israëlשיצאו
לאור בקהיר ,ו'ג'ואיש דיילי בולטין' ( ,)Jewish Daily Bulletinשיצא לאור בניו יורק (איור  ,)6ואף
ב'סוכנות הידיעות היהודית' (.)Jewish Telegraphic Agency
המסמכים שמצאנו בארכיון הציוני המרכזי מלמדים כי ביקורו תוֹ ַאם עם חוקרי תחנת הניסיונות
החקלאית בתל אביב ,עם משרד החקלאות המנדטורי ועם הוועד הפועל הציוני ,ושאנשי תחנה
 42ל' פינר' ,הפרופסור נ"י ווילוב ותורתו המדעית' ,השדה ,ה (תרפ"ו) ,עמ' .220–212
קתדרה
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הניסיונות היו המארחים שלו .רכז התחנה כתב אל ורבורג ב־ 18באוקטובר ' :1926פרופ' ווילוב מרוסיה
הגיע .מר וולקני נסע איתו לבן־שמן ,רחובות ,נס־ציונה' וכו' 43.ווילוב נשאר זמן מה בירושלים ,סייר
באזור החוף וברצועת עזה ,והביע התפעלות מתפוזי יפו ומעצי התמר בסיני .הוא ביקר בחברון ,באזור
יריחו ,בסביבות ים המלח ,בגדות הירדן ,וסייר גם בצפון הארץ ,בהרי הגליל והגלבוע 44.ביקורו של
ווילוב בארץ נמשך כארבעים יום ,ומכאן נסע לאתיופיה.
3

1
2

4

5

הגורם העיקרי שמשך את ווילוב לארץ היו פרסומיו של אהרנסון על גילוי אם החיטה; הוא
קיווה שמין בר זה ,הגדל באדמה דלה ובאקלים צחיח וחם ,יוכל לשמש כמקור לטיפוח זנים של
חיטת הלחם שיהיו עמידים ליובש 45.מנהל מחלקת הקרקעות של 'קרן קיימת לישראל' באותה עת,
האגרונום עקיבא אטינגר ( 46,)1945–1872לקח את ווילוב לסיור בעמק יזרעאל כדי לראות את אם
החיטה בתנאי הטבע של הארץ .בסיור זה התברר לוווילוב לצערו כי אף שאם החיטה אכן גדלה
43
44
45
46

רזניק (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  W.R. ;207אל ורבורג (בגרמנית) 18 ,באוקטובר  ,1926אצ"מ.A210/54 ,
התוכנית הכוללת של נסיעתו של ווילוב מופיעה במכתביו לאשתו מ־ 8ומ־ 20באוקטובר  .1926ראו :רזניק (שם),
עמ' .206
ווילוב (לעיל ,הערה .)39
אטינגר למד בסנקט פטרבורג ,השתתף בפעילויות האגודה להתיישבות היהודית כמדריך חקלאי ,היה חבר בתנועת
'חובבי ציון' .בספרו של ווילוב 'חמש יבשות' הוא מכונה בטעות אטינגן .ראו :ווילוב (שם) ,עמ' .125
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;Jewish Daily Bulletin — 3
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באקלים הצחיח של הארץ ,הנישה האקולוגית שבה היא גדלה אינה מדברית אלא כיסי אדמה רכה,
לחה ופורייה בין הסלעים .מכיוון שתנאי הגידול של החיטה המקומית לא התאימו לתוכניותיו
של ווילוב להשתמש בה כמקור לפיתוח זנים לאזורים צחיחים ,הוא הפנה את תשומת ליבו לזנים
מקומיים של חיטה ושעורה המניבים יבול באזורים צחיחים למחצה .ככל הנראה גם צ'יז'יק,
שהיה תלמיד של אטינגר ,הכיר את ווילוב בסיוריו ,וגם לאחר תום ביקורו בארץ המשיך לאסוף
זנים מקומיים ולשלוח אותם למחקר במכון  47.VIRנוסף על דגניים אסף ווילוב בסיוריו בארץ
כ־ 1,000דגימות של צמחי תועלת אחרים ושלח אותן למכון שלו בלנינגרד (כיום סנקט פטרבורג)
בחמישים וחמש חבילות צמחים — ארבעה עשר זני שקד וארבעים זני קיקיון 200–100 ,זנים
מסורתיים של עדשים ומינים רבים נוספים 48.את זני החיטה שאסף ווילוב בארץ חקר ופרסם
אגרונום חוקר במכון  VIRשהיה למומחה חיטה בין־לאומי — משה יעקובצ'ינר (Jacubziner,
 ;)1979–1899 ,Yakubzinerהראשון בסדרת מאמריו בנושא זה פורסם בעברית ב'השדה' כבר
בסיוון תרפ"ז (יוני 49.)1927
בהתרגשות ובשמחה ציין ווילוב שהשפה הרוסית רווחת בארץ ,הן בקרב היהודים ,שרובם
היו אזרחים לשעבר של האימפריה הרוסית ,והן בקרב הערבים ,בעקבות שנים רבות של פעילות
בתי הספר של 'החברה הפלסטינית הרוסית הפרבוסלווית הקיסרית' 50.בהרצאתו האחרונה
בארץ ,ב־ 21בנובמבר ,זכה ווילוב להוכחה נוספת לתפוצתה של השפה הרוסית בקרב מה שנקרא
באותה תקופה 'האינטליגנצייה המדעית המקומית' 51.להרצאה המסכמת של ביקורו ,שבה הציג
ווילוב את תורתו פורצת הדרך על מרכזי הביות של צמחי המזון שפורסמה באותה שנה52,
היה אמור לבוא כנציג רשויות המנדט הבריטי מנהל המחלקה החקלאית של ממשלת פלשתינה־א"י
המנדטורית קולונל אדוארד רג'ינלד סויר ( 53.)Sawerלכבוד הנציג הבריטי תוכנן שווילוב
יישא את הרצאתו באנגלית ,אך כשהתברר לנוכחים שסויר לא יגיע ,עלתה השאלה באיזו שפה
תתקיים ההרצאה .נערכה הצבעה כללית ,ומאחר ש־ 90אחוזים מן הקהל ,שמנה כ־ 120איש,
הבינו רוסית ,הוחלט לבקש מווילוב להרצות ברוסית ולדאוג לתרגום לעברית ,כי כפי שציין
ווילוב 'ידיעת העברית היא חובה לציונים' 54.לפי מסמכים שנשמרו בארכיון וולקני ,הערב
נפתח בנאום קצר של וולקני ,שקיבל את פני האורח ,ברוסית ,וגם שלמה קפלנסקי ,מנהל מחלקת
ההתיישבות של ההנהלה הציונית ,שחתם את הערב ,נאם ברוסית .שני הנאומים שופעים כבוד,
47
48
49

50
51
52
53
54

צ'יז'יק (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .40
רזניק (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .209
מ' יעקובצ'ינר' ,על־דבר חטי ארץ־ישראל' ,השדה ,ז (תרפ"ז) ,עמ'  ;430–427הנ"ל' ,חטת הארץ למיניה' ,שם ,ח
(תרפ"ח) ,עמ'  ;9–5הנ"ל' ,חטת־הבר בארץ־ישראל ( ,')Triticum dicoccoidesשם ,ט (תרפ"ט) ,עמ'  ;230–227הנ"ל,
'חטת־הבר ( )T. dicoccoidesלזניה' ,שם ,יב (תרצ"ב) ,עמ'  ;587–583הנ"ל' ,שני בני־המין של חטת־הבר' ,שם ,יג
(תרצ"ג) ,עמ' .454–451
ו' ציבקין' ,החברה הפלסטינית פרבוסלאבית אימפריאלית ( ,')1914–1882קתדרה( 46 ,טבת תשמ"ח) ,עמ' .90–65
רזניק (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .208
ווילוב ,מרכזי ביות (לעיל ,הערה .)32
תודה לפרופ' קובי כהן־הטב על עזרתו באיתור שמו המלא של קולונל סויר.
ווילוב (לעיל ,הערה  ,)39עמ' .83
קתדרה
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רגש והומור 55.נראה אפוא שהאירוע התנהל בעיקר ברוסית בזכות הכבוד שרחשו הנוכחים לווילוב
ומפני שרובם עלו מרוסיה או למדו שם .לאור אירוע זה מפתיע שבמסמכי המחלקה לבוטניקה
מאותה התקופה השמורים בארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים לא מצאנו אפילו מסמך אחד
ברוסית.

מכתבו העלום של ווילוב אל וולקני
במהלך המחקר מצאנו בארכיון של וולקני —
שהיה כאמור המייסד והמנהל של תחנת הניסיונות
החקלאית בתל אביב וכן מייסד הפקולטה
לחקלאות ברחובות — מכתב שכתב לו ווילוב
(איור  ;)7המכתב כתוב בכתב־יד ,ברוסית ,על
נייר מכתבים של מלון 'הרצליה' ,רחוב אלנבי
 ,115יפו — תל אביב 56,ונפרס על שבעה עמודים,
והוא מפורסם כאן לראשונה במלואו בתרגומו של
וולקני לעברית (ראו נספח למאמר) 57.זוהי עדות
ממקור ראשון לקשר אישי בין שני מייסדים של
מחקר החקלאות המודרנית בארצם ולחשיבות
ביקורו של ווילוב להתפתחות החקלאות בארץ.
מהמכתב עולה כי בסיום ביקורו הממושך של
ווילוב בשנת  1926ביקש וולקני מעמיתו הרוסי
לחוות את דעתו על החקלאות ועל המחקר החקלאי
בארץ .ווילוב מילא את בקשתו — במכתבו העריך
את המחקר ואת העבודה החקלאית בארץ ואף
הצביע על כיווני מחקר עתידיים .ווילוב ,שהיה
מנהל המכון הראשי לחקר הגידולים החקלאיים
של ברית־המועצות ,למד אצל גדולי המומחים
לביולוגיה ,לגנטיקה ולחקלאות בזמנו 58,וכן סייר
55

56
57
58

פרומין ,פרומין וויס (לעיל ,הערה *) ,איורים  .S6, S7לשני הנאומים ראו( Речь И. Вильканского :נאום של
י' וולקנסקי); ( Речь Агр. С. Капланскогоנאום של המהנדס ס' קפלנסקי) ,אחרי ההרצאה של פרופ' ווילוב
בתל אביב 21 ,בנובמבר  ,1926אצ"מ.A210/57 ,
המלון היה בבעלותו של פנחס הורביץ .ראו :ה' מליכסון וד' רכט' ,מלון הרצליה (בית ספר השחר)' ,אתר 'תל אביב :100
האנציקלופדיה העירונית' ( ;https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/first/shr2אוחזר ב־ 23באפריל .)2017
ווילוב אל וולקני 24 ,נובמבר  ,1926אצ"מ ;A210/57 ,פרומין ,פרומין וויס (לעיל ,הערה *) ,איור .S8
עם מוריו נמנו דמיטרי ניקולאייביץ' פריאנישניקוב ( ,)1948–1865 ,Prjanischnikowפיזיולוג וביוכימאי של צמחים;
רוברט אדוארדוביץ' רגל ( ,)1920–1867 ,Regelמומחה ליסודות הבוטניקה היישומית; ארטור לאויס ארטורוביץ'

איור  :7העמוד
הראשון ממכתבו
של ווילוב לוולקני
בתרגום לעברית,
1926

(הארכיון הציוני המרכזי)
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איור  :8ידיעות
בעיתונות הציונית
על הרצאה של
ווילוב בנושא המדע
והחקלאות הציונית
ועל מכתבו

( — 2 ;Israel — 1דואר היום;
 3ו־)The Palestine Bulletin — 4

במדינות רבות והכיר את הרמה ואת הארגון
של המחקר החקלאי ברחבי העולם .לפיכך
המסמך מלמד על מצב החקלאות בארץ
בהשוואה לארצות אחרות ועל חשיבות
הביקור לפיתוח החקלאות בארץ־ישראל.
ווילוב פתח את מכתבו בביטוי הערכה:
'חבר נכבד מאוד' .המכתב כתוב ככל הנראה
ישירות ,ללא טיוטה ,ויש בו מעט תיקונים
ומחיקות .במכתב גילה ווילוב ידע מפורט
בתחומים שונים של המחקר החקלאי בארץ,
כגון התקדמות המחקר ,מאמרים שפורסמו
ושעומדים להתפרסם ,וכן התקציב הרצוי
לתחנה החקלאית .פירוט זה יוצר את
הרושם שתוכן המכתב היה מתואם ומוסכם
בינו לבין וולקני .במכתבו לאשתו מ־26
בנובמבר  1926ציין ווילוב' :כתבתי מאמר
על פי בקשה ,על ארגון עבודת המחקר
המדעי בפלסטינה ,כאות תודה על הסיוע
[בזמן הביקור]' 59.המכתב המיוחד במינו
שכתב ווילוב אל וולקני מבטא הערכה רבה
להתיישבות היהודית החדשה בארץ־ישראל,
לגישתה המדעית ולפעילותה המחקרית.
בארכיון של וולקני נמצאו ליד המכתב
המקורי כמה עותקים של המכתב שהודפסו
במכונת כתיבה ,ברוסית ,וכמה עותקים
של תרגומים לעברית ,לאנגלית ולגרמנית,
שהודגשו בהם הקטעים המודגשים במכתב
המקורי 60.התרגום לעברית כתוב בשפה
הארכאית של ראשית המאה העשרים,

יאצ'בסקי ( ,)Jaczewski, 1863–1932מומחה לפיטופתולוגיה; ויליאם ביייטסון ( ,)1926–1861 ,Batesonביולוג שקידם
את תורת מנדל והיה אחד ממייסדי הגנטיקה המודרנית; ארנסט היינריך פיליפ אוגוסט הקל (,)1919–1834 ,Haeckel
ביולוג ,פילוסוף ,צייר שתיאר אלפי מינים חדשים ,הציע אילן יוחסין הכולל את כל צורות החיים ,טבע מונחים רבים
בביולוגיה — ובהם :אנתרופוגני ,אקולוגיה ותא גזע — וקידם את תורת האבולוציה של דרווין בגרמניה.
 59רזניק (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .209
 60פרומין ופרומין (לעיל ,הערה *) ,איורים  ;3–2פרומין ,פרומין וויס (לעיל ,הערה *) ,איור .S1
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וכולל כתיב וביטויים שאינם נפוצים בעברית של ימינו .על העותקים ברוסית ובגרמנית נכתבו שמות
העוסקים בהדפסה ובתרגום 61,וניכרים בהם תיקוני תרגום .ייתכן שוולקני תרגם בעצמו את המכתב
לעברית או קרא את התרגומים ותיקן אותם ,אך אין עדות ישירה לכך .נראה שריבוי העותקים מעיד
שוולקני קיבל בחוות דעתו של ווילוב חיזוק לדרכו הניהולית והמחקרית ,ומסתבר שהוא הפיץ את
המכתב לעיתונות ובקרב גופים שונים כדי לדווח על הצלחות העבודה של התחנה וכדי להשתמש
בהמלצותיו של האורח המפורסם לשם קידום מדעי החקלאות והביולוגיה בארץ (איור  .)8אכן קידום
המחקר החקלאי המקומי היה עניין מרכזי שהדגיש וולקני בעבודתו כמנהל ,והשגת מטרה זו הייתה
תלויה בתמיכה ומימון מצד ההסתדרות הציונית העולמית 62.השקעתו של וולקני בתרגום המכתב
לשלוש שפות ובהפצתו מלמדת על חשיבותו בעיניו.
בכוון
ווילוב כתב' :עד כמה שהכרתי את הנִ סיונות החקלאיים בארץ נוכחתי שהמוסד בחר ִּ
הנכון .הוא מתבסס בעבודתו על נסיונה של אירופה ואמריקה .נכון הוא לפי דעתי הרעיון שנחוץ
לבסס ולשכלל בארץ עבודה נסיונית מדעית עמוקה ושיטתית' 63.בהמשך ציין ווילוב שבכל אזור
הים התיכון ארץ־ישראל היא העשירה ביותר הן במשכילים והן במוסדות מחקר ,שהם מהדרגה
הראשונה בעולם' .ריכוז האינטלקט שהוא אופייני לגבי ארץ ישראל החדשהִ ,הנהו אוצר בלום'.
ווילוב דחק בחוקרים שלא להסתפק במחקר ארץ־ישראלי בלבד ,אלא להרחיב את אופקי המחקר
אל רחבי האזור.
מוסדותיכם יהיו מוכרחים בקרוב לשאוף לצאת מגבולות ארצכם הקטנה .כדי לשמור על הכוחות
האינטלקטואליים המרובים בשביל הארץ ,עליכם לחשוב כבר היום על יצירת תנאי עבודה ,על יסודות יותר
רחבים .עד עכשיו עבודת החקירה המדעית בארצות שעל חופי הים־התיכון מפותחת באופן חלש מאוד —
מלבד הארכיאולוגיה ,ההיסטוריה ובאופן חלקי הגיאולוגיה .עולם החי והצומח והמקצוע הפיזיקלי־חימי נחקר
רק מעט מאוד .על המרכז התרבותי ההולך ונוצר בא"י מוטלת התעודה הגדולה של חקירת ארצות המזרח
וים התיכון.

בהמשך נקט ווילוב גישה פילוסופית־היסטורית' :באותה מידה מוכרח ישראל הצעיר לקחת על עצמו
חלק מהעבודה העולמית הכללית כמו שעשה זאת ישראל סבא'.
ניתן לסכם את המלצותיו של ווילוב כך:
 #קידום החקלאות בארץ החדשה־ישנה כרוך בתיאור מדעי מפורט של הסביבה ,הצומח ,החי וכן
החקלאות המסורתית באזורי הארץ השונים.
 #כדי להכיר טוב יותר את הארץ על המדענים להכין מפות של תחומים אלו ושל אזורי
החקלאות .מחקר רציני ומקיף דורש עבודת שדה המתנהלת בהתאם לתפוצה הטבעית של
המינים הנחקרים ולא בגבולות המדיניים.
 61את המכתב המקורי הדפיסו סולומון רביקוביץ' ופליקס מנצ'יקובסקי ,שהיו חוקרי קרקע בתחנת הניסיונות בתל אביב,
ואת התרגום לגרמנית מן המקור ברוסית עשה ד"ר ב' ארנשטיין.
 62ח' עמיאור ,משק בית האיכר :המשק המעורב במחשבה הציונית ,ירושלים תשע"ו ,עמ' .358
 63כל הציטוטים מהמכתב הם מהתרגום העברי משנת  1926בתוספת ניקוד חלקי.
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החוקרים נדרשים לתת לחקלאי פתרונות רציונליים שהוכחו מחקרית ונבדקו בשדה .לשם כך
המחקר החקלאי־מדעי צריך להתבסס על מחקר ניסיוני במגוון התחומים שהחקלאות קשורה
אליהם ,כגון צומח ,בעלי חיים ,חרקים ופטריות.
לשם פיתוח המחקר חשוב להשקיע כלכלית בספרייה ובמכשור מדעי.
חשוב גם פרסום מדעי מסודר של המחקרים המתבצעים בארץ ,וווילוב שיבח את שיטת פרסום
המאמרים של המכון.
המספר העצום של אנשים משכילים בארץ־ישראל דורש מהם להעמיד את עצמם לחקר כל
אזור הים התיכון והמזרח הקרוב.

ווילוב הציג שלושה עקרונות חשובים להצלחת המחקר המדעי־חקלאי :השקעה בציוד למחקר ניסיוני,
מיקוד המחקר בפיתוח שיטות עבודה מתאימות ומעשיות וכן פיתוח מדעי הטבע כך שהידע שייווצר
יקדם את החקלאות.
לאור סיוריו ברחבי המזרח הקרוב היה לווילוב ידע מקדים שאפשר לו להשוות את המחקר המדעי
בארץ־ישראל למחקר המקביל בארצות השכנות ובמזרח התיכון בכלל .בארצות אלו המחקר המדעי
היה מועט משמעותית ,מבחינה בוטנית ,חקלאית ומבחינות אחרות ,ורובו נעשה על ידי חוקרים לא
מקומיים .לעומת זאת ארץ־ישראל שפעה מחקר מדעי בתחומים רבים ,ואף החקלאים — שבארצות
אחרות לא היו מלומדים — שלטו כאן במגוון שפות והשתדלו ללמוד ,להתפתח ולשפר את החקלאות
ולהתאימה למקום ולזמן .ווילוב סיים את מכתבו בקביעה נפלאה ,שמרגשת עד ימינו' :ההתלהבות
של אנשיה תתגבר על כל המכשולים'.

השפעתו של ווילוב על איג ועל התפתחות הבוטניקה בארץ־ישראל

איור  :9רשימת
נקודות הסיור של
ווילוב ואיג בירדן

(ארכיון העשבייה הלאומית,
האוניברסיטה העברית)

אגרונומים ובוטנאים עבדו יחד באותן שנים ,ולכן היה איג בין מקבלי פניו של ווילוב ,שהיה אורחו
של וולקני .מקיבוץ העדויות בנושא עולה שאיג שהה שעות רבות בחברתו של ווילוב; הוא ליווה אותו
בסיוריו הבוטניים בארץ ,מסר לו דגימות של חיטת בר מאיסופיו הקודמים 64,ונסע איתו לאסוף צמחים
בעבר הירדן (איור  65.)9לדעתנו הפגישה
עם ווילוב הייתה חשובה מאוד לאיג ,אולי
אף גורלית .מסירותו של ווילוב למדע,
רוחב אופקיו והצלחתו הבין־לאומית ,על
אף נסיבות חייו המורכבות ,שימשו דוגמה ואידיאל להתפתחותו של איג כמדען .ואכן בכל הספד על
איג יש התייחסות לחשיבות הרבה שייחס להיכרותו עם ווילוב 66,ולמשל תלמידתו הנאמנה פיינברון
 64מספרים  17373 ,17307 ,17273–17221ברשימת האוסף של ווילוב במכון .VIR
 65במהלך ביקורו הצליח ווילוב להשיג מהשלטונות הבריטיים אישור בעבור איג לנסוע לירדן 'עם עוזריו' .ראו :ווילוב,
חמש יבשות (לעיל ,הערה  ,)39עמ' .82
‘1938 – Alexander Eig, 1895–1938, with Bibliography’, Palestine Journal of Botany, Jerusalem series, 1 (1938–1939), 66
pp. 114–124
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כתבה על הפגישה' :בסוף שנת ִּ 1926בקר בארץ הפרופיסור הרוסי המפורסם נ"י ווילוב .אישיותו
הבולטת והמקסימה של ווילוב לא יכלה שלא להשפיע השפעה רבה על איג ,על כוון עבודתו ועל
מהלך התפתחותו המדעית .איג היה אומר ,שביקורו של ווילוב היה
שקול כנגד נסיעת לימוד לחו"ל'67.
ההערכה בין שני החוקרים הייתה הדדית ,והיא ניכרת בין היתר
בניסוח ההקדשה שכתב ווילוב בעותק ספרו שנתן במתנה לאיג ממש
לפני עזיבתו את הארץ — הוא השתמש בהקדשה בפנייה המכובדת
ביותר בשפה ובתרבות הרוסית ,בשם המלא' :לכבוד אלכסנדר
גריגוריאביץ' איג היקר ,למזכרת טובה ,מאת המחבר 23 .נובמבר,
( '1926איור  .)10ווילוב הזמין את איג לבקרו בלנינגרד ,ובספרו וגם
במכתבים לעמיתים הזכיר ווילוב את איג בשמו והתייחס לעבודתו
המחקרית כמקצועית מאוד68.
כבר בתחילת שנת  1927נסע איג ללנינגרד ,ובדרכו חזרה משם
ביקר במכונים הבוטניים בברלין ובז'נווה .בביקורו בברית־המועצות
הייתה לאיג הזדמנות להכיר עמיתים חדשים שעסקו בתחומים קרובים לתחום עיסוקו .הקדשות מאת
מחברים על ספרים בספרייתו מלמדות שגם הם מצאו באיג עמית מכובד וחבר אמיתי .אחד מהם
הוא אוצר העשבייה באוניברסיטת מוסקווה ,שעל שמו נקראת העשבייה כיום ,דמיטרי פטרוביץ'
סיריישיקוב ( 69.)1932–1868 ,Syreyschikovסיריישיקוב דומה לאיג בהיותו אוטודידקט מבריק
ואספן צמחים .בזמן הביקור הוא העניק לאיג את ספרו על הפלורה של אזור מוסקווה ,שיצא לאור
בארבעה כרכים ,עם איורים של המחבר ( .)1914–1906איג ָקשר קשרים גם עם החוקר החשוב ביותר
באותה תקופה בהתפתחות מחקר הבוטניקה והאקולוגיה של אסיה התיכונה ,יבגני פטרוביץ' קורובין
( 70.)1963–1891 ,Korovinקורובין ,שתיאר למעלה מ־ 100מיני צמחים ומיפה את צמחיית אסיה
התיכונה ,כינה את איג 'ידידי ,אחי'.
מן הסתם בהשפעת המלצותיו של ווילוב יצאו איג ,זהרי ופיינברון כבר במאי  1927לסיור בוטני
ולאיסוף צמחים בעבר הירדן 71,ובשנת  1928העבירו ורבורג ,איג ,זהרי ופיינברון את המחלקה
לבוטניקה מן המכון לחקלאות ולמדעי הטבע אל האוניברסיטה העברית על הר הצופים .בשנת 1929
פרסם איג את המונוגרפיה הראשונה שלו — טקסונומיה של כל מיני הסוג בן־חיטה ( ,)Aegilopsהסוג
67
68
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פיינברון (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .418–412
Л.Н. Андреев (Отв. Ред.), Вавилов Н.И., Научное наследие в письмах: Международная переписка,
( II: 1928–1930 гг., Москва 1997, с. 37ל"נ אנדריאב [עורך] ,ווילוב נ"א ,מורשת מדעית במכתבים :התכתבות
בין־לאומית ,ב :מוסקווה .)1930–1928
)( И. Палибин, ‘Д. П. Сырейщиков (1868–1932)’ [Некролог], Природа, 1 (1933י"ו פליבין' ,ד"פ סיריישיקוב
[[ ']1932–1868הספד] ,פרירודה).
С.Ю. Липшиц, Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь, IV, Москва 1952,
( pp. 355–361ס"י ליפשיץ ,הבוטנאים של רוסיה :מילון ביוגרפי־ביבליוגרפי).
אופנהיימר (לעיל ,הערה  ;)4אנדריאב (לעיל ,הערה .)68
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הקרוב ביותר לחיטה 72.בינואר  ,1979בנאום היובל לכבוד יום השנה החמישים למחלקה לבוטניקה,
הזכיר אבן־ארי ,ראש המחלקה באותה עת ,כי ווילוב הוא שעודד את איג לעבודה סיסטמטית על בן־
החיטה 73.היה זה גם הפרסום הראשון של איג שלא נכתב עברית .ואולם קצב העבודה של איג ככל
הנראה לא עמד בציפיות של ווילוב ,ובשנת  1928הורה ווילוב לעובד במכון שלו ,מומחה החיטה
פיוטר מיכאילוביץ' ז'וקובסקי ( ,)1975–1888 ,Zhukovskyלחקור את הסוג בן־חיטה .ז'וקובסקי ביצע
את העבודה בתוך חודשים ספורים ופרסם את תוצאותיו כבר באותה השנה 74.אף שקצב העבודה של
איג לא היה דומה למהירות הבזק שבה עבדו במכון של ווילוב ,ווילוב העריך את יכולותיו המדעיות.
אחד מעובדיו הוותיקים של ווילוב ,וסילי וסיליאביץ' מרקוביץ' (75,)1941–1865 ,Markovicz
אמר בשיחה עם האגרונום אברהם זוסמן' :היינו נותנים לאיג שלכם עבודה אחראית גדולה באסיה
התיכונית ,אולם הוא כולו שייך לארץ זאת [ארץ־ישראל] ולעמה' 76.אף שההצעה לעבוד עם ווילוב
וצוותו יכלה לאפשר לאיג קידום בקריירה בברית־המועצות ,ואף שמשפחתו (אימו ואחיו) נשארה
בברית־המועצות ,מהעובדה שהוא נשאר בארץ אנחנו למדים שהוא סירב להצעה .בספרייתו המדעית
של איג היו ספרים רבים ברוסית ,והוא פרסם את עבודותיו במגוון שפות — עברית ,גרמנית ,צרפתית
ואנגלית — 77אולם הוא לא ראה את עצמו עוזב את ארץ־ישראל.
בשנת  1930נסע איג ללימודי תואר שלישי אצל ג'וזיאס בראון־בלנקה (,Braun-Blanquet
 )1980–1884באוניברסיטת מונפליה בצרפת — מייסד האסכולה האירופית בגיאובוטניקה ,אקולוגיה
של צמחים ,ומייסד תורת המיון של קבוצות צומח (כגון חורשָּ ,ב ָתה) .איג הגיש את עבודתו בשנת
 1931וקיבל תואר דוקטור בהצטיינות .לאחר שחזר מצרפת עבר איג לחקור את הפיטוגיאוגרפיה של
צמחי ארץ־ישראל ,והחל לסייר גם בארצות השכנות כדי להכיר את צמחייתן .בכך הוא מימש את
המלצתו של ווילוב במכתבו — ומן הסתם גם בשיחותיהם — לחקור את צמחי הארץ בהקפדה להבין
הבנה מלאה את פיזורם הגיאוגרפי המלא ,ללא קשר לגבולות מדיניים.
מאמריו של איג מכאן ואילך כללו לא רק את תיאור המינים ופיזורם בתחומי ארץ־ישראל .הוא
המשיך להגדיר את המינים הארץ־ישראליים ,אך תיאר את תכונותיהם על סמך מכלול צורותיהם
72
73
74
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76
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A. Eig, Monographisch-kritische Übersicht der Gattung Aegilops (Repertorium Specierum Novarum Regni
Vegetabilis, 55), Dahlem 1929
הרצאתו של מ' אבן־ארי ,ינואר  ,1979עמ'  ,2ארכיון העשבייה הלאומית ,האוניברסיטה העברית ,גבעת רם ,ירושלים.
П.М. Жуковский, ‘Критико-систематический обзор видов рода Aegilops L.’, Труды по прикладной
( ботанике, генетике и селекции, 18 (1928), 1. с. 417–609פ"מ ז'וקובסקי' ,סקירה ביקורתית־סיסטמטית של
מיני הסוג בן־חיטה' ,מחקרים בבוטניקה ,גנטיקה והשבחה יישומיות) ,ושם ,עמ'  609–584תקציר אנגלי.
לאקלום גידולים סובטרופיים ברוסיה (אפרסמון ,פג'ויה ,פירות הדר ועוד) ,ופרסם למעלה מ־150
מרקוביץ' היה מומחה ִ
מאמרים מדעיים .הוא היה בוגר מכון נובואלקסנדרייסק לחקלאות וייעור (בעיר פולבה ,Puławy ,פולין) וערך את
(אבחזיה) בשנים  .1915–1904כיהן כמנהל תחנת הניסיונות בסוֹצ'י ואחר
כתב־העת של האגודה לחקלאות של סוֹ חוּ מי ַ
כך כמנהל הגן הבוטני בסוחומי .בשנת  1924החל לעבוד במכון לחקר גידולים חקלאיים בניהולו של ווילוב .בשנים
 1928–1926סייר מרקוביץ' בהודו ובאיי ג'אווה וציילון .הוא נסע פעמיים דרך ארץ־ישראל (אפריל–יוני  1926ובשנת
 )1928ושהה בירושלים ,במתחם 'החברה הפלסטינית הרוסית הפרבוסלווית הקיסרית'.
א' זוסמן' ,בחסד עליון' ,דבר 29 ,באוגוסט  ,1938עמ' .3
מ' זהרי' ,רשימת הכתבים של א' איג שיצאו לאור בשנים  ,'1938–1924הטבע והארץ ,ה (תרצ"ח) ,עמ' .429–424
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 ,177טבת תשפ"א ,עמ' 60-35

ואיג
מרוסיה לארץ־ישראל באהבה :ראשית הבוטניקה הארץ־ישראלית ,וָ וִ ילוֹ ב ,ווֹ לקני ֵ

בתפוצתם הטבעית המלאה ,בארץ ומחוצה לה .כאמור איג פרסם את המפה הפיטוגיאוגרפית הראשונה
של ארץ־ישראל ,והבחין לראשונה בשלושה חבלים פיטוגיאוגרפיים באזורנו — החבל הים תיכוני,
החבל האירנו־טורני והחבל הסהרו־סינדי (סהרו־ערבי) 78.החלוקה הזאת נחשבת לאחת מתרומותיו
החשובות למחקר מדעי הטבע של ארץ־ישראל ושל האזור כולו.
בשנת  1931הקים איג את הגן הבוטני האוניברסיטאי הראשון בארץ ,על הר הצופים בירושלים.
הגן היה ראשון מסוגו בעולם :הוא תוכנן לפי אזורים פיטוגיאוגרפיים עיקריים ,מעין מיניאטורה של
ארץ־ישראל ,ויוצגו בו נופי הצומח וחברות הצמחים של הארץ .היה זה חידוש גדול ושינוי מהותי
מגנים בוטניים בעולם ,שתוכננו כאוסף צמחים סיסטמטי או כאוסף צמחים נדירים ויפים .התכנון
והביצוע הראשוניים של איג שרירים וקיימים עד היום בגן בוטני ייחודי זה.
הקשר עם ווילוב לא נקטע ,ולבקשתה של האוניברסיטה העברית המליץ ווילוב על קידומו של
איג ממשרתו הטכנית ,אוצר העשבייה ,למשרת 'מרצה בסיסטמטיקה וביו־גיאוגרפיה של צמחים'.
ווילוב כתב בהמלצתו' :המונוגרפיה על מיני בן־חיטה מראה את הבקיאות יוצאת הדופן של ד"ר איג
כסיסטמטיקאי .אני שמח להמליץ על איג לתפקיד המוצע'79.
גם בהיקף עבודתו התנהלותו של איג מזכירה את זו של ווילוב — הוא לימד ,חקר ,פרסם וסייר
ללא לאות ,ובאופן כללי עבד בלא חופשות .הוא סייר בעבר הירדן ( ,)1936 ,1929 ,1927בסוריה
ובעיראק ( ,)1933 ,1931בלבנון ( )1934 ,1931ובטורקיה ( ,)1931 ,1930לעיתים עם עמיתיו למחלקה,
ויחד עימם פרסם מחקרים על צמחיית אזורים שונים במרחב וכן עבודות רבות בסיסטמטיקה .איג
הגדיר עשרות רבות של חברות צומח במהלך המחקרים הפיטוסוציולוגיים שערך בצמחי הארץ,
וחקר ושחזר את התפוצה ההיסטורית של יערות האורן והאלון בארץ .בשתים עשרה שנות עבודתו
במחקר מדעי הוא שקד על הגדרות מדויקות של מיני הצמחים בארץ ,ותיאר  150מינים חדשים למדע
(כגון אהרונסוניה פקטורובסקי ,מינים שונים של שום ,קחוון ,עולש ,קיפודן ומלחית) .הוא הכין
את הבסיס למגדיר צמחים מדעי של צמחי ארץ־ישראל שכוון לקהילה המדעית וכן לציבור הרחב.
הוא גם ייעץ בשאלות מעשיות לאנשים פרטיים (מורים וחקלאים) וכן לגופים שונים בארץ ובחו"ל
בתחומי הבוטניקה השימושית ,החקלאות והייעור 80.הוא פרסם חמישים פרסומים מדעיים ,ולימד
במרץ ובמסירות כל שנות עבודתו.
המשימה האחרונה שקיבל עליו איג הייתה קשורה לפעילותה של ועדת פיל — הוועדה המלכותית
הבריטית לחקר הסכסוך הערבי–יהודי ,שבראשה עמד הלורד ויליאם רוברט פיל .הוועדה ישבה בארץ
כמה חודשים בשנים  ,1937–1936נציגי המנדט הבריטי ונציגי הציבור היהודי והערבי הופיעו לפניה
 78הלר ואלון (לעיל ,הערה  ,)9עמ' A. Eig, Les éléments et les groupes phytogéographiques auxiliaires dans la flore ;60
palestinienne, I–II (Repertorium Specierum novarum regni vegetabilis, 63), Berlin 1931–1932
В.А. Драгавцев, (Отв. Ред.) Вавилов Н.И. Научное наследие в письмах: Международная переписка. 79
( III: 1931–1933 гг., Москва 2000, Письмо N 55 от 18 июня 1931г.ו"א דרגווצב [עורך] ,ווילוב נ"א ,מורשת
מדעית במכתבים :התכתבות בין־לאומית ,ג .)1933–1931 :בארכיון העשבייה הלאומית בירושלים שמורים מסמכים שונים
הקשורים בעבודתו של איג ,וכן מכתבים של הנהלת האוניברסיטה שבהם מצוטט ווילוב כתומך במינויו של איג למשרה,
כדוגמת מכתב מס'  18 ,55ביוני .1931
 80איג( 1938–1895 ,לעיל ,הערה .)66
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ושטחו את טענותיהם ,ובסיום עבודתה המליצה הוועדה על חלוקת הארץ לשתי מדינות .לבקשת
ידידו יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק בן־צבי עמל איג להכין תשובה על אחת השאלות המכריעות
ביותר שנדונו בפני הוועדה' :האם המדינה היהודית תוכל להאכיל את עצמה?' .בזמן עבודתו על
הכנת התשובה חלה איג בסרטן ,אך למרות מחלתו ,הוא ביצע את המשימה .איג המשיך בעבודתו
המדעית בביתו בשכונת בית הכרם בירושלים עד מותו ,בגיל ארבעים ושלוש ,ב־ 30ביולי 81.1938
על סמך רישומיו המדעיים של איג פרסמה פיינברון לאחר מותו עשרים מאמרים בשמו ,לצד
עבודתה כחוקרת עצמאית ,בעיקר בתחום הסיסטמטיקה והציטוגנטיקה (חקר הכרומוזומים) של צמחי
המזרח התיכון .באופן צנוע וחריג היא פרסמה את מאמריו של איג ללא ציון תרומתה ככותבת המאמר,
אלא בשמו של איג ככותב יחיד ,עם הערת שוליים צנועה( Posthumous :לאחר מותו) .הפרסום
האחרון בשמו של איג ככותב יצא לאור בשנת  ,1955ועבודה משותפת אחרונה שלו פורסמה בשנת
 82.1965בעקבות פרסומים אלו ,סיפרו עובדי העשבייה ,באו לעיתים לעשבייה מבקרים שביקשו
להיפגש עם איג אפילו בשנות התשעים של המאה העשרים ,יותר מחמישים שנה אחרי מותו .ככל
הנראה שמע ווילוב על מותו של איג רק לאחר שנה — בארכיון העשבייה שמור מכתב תנחומים על
מותו של איג ששלח ווילוב במאי .1939
בשנות השלושים והארבעים רדפו סטלין ואנשיו את הגנטיקה והגנטיקאים — שהיו לדעתם אנטי־
סובייטיים .ווילוב ,שהיה ממובילי התחום בעולם ,נרדף ,ובאוגוסט  1940נעצר בהיותו עם משלחת
חקר בצ'רנוביץ ,ומת בכלא מעינויים ומרעב בינואר  .1943כחלק מהמאבק בו הושכחו ונשכחו
בברית־המועצות שמו והישגיו המדעיים במשך יותר משני עשורים83.
בארץ לא שינו זהרי ופיינברון את תבנית העבודה ואת כיווני המחקר שלהם .הם המשיכו את
עבודתם של ווילוב ואיג ,וכל אחד מהם פרסם יותר מחמישים מאמרים בנושאים גיאובוטניים
וטקסונומיים העוסקים בצמחייה של כל אזור המזרח התיכון .פיינברון הייתה היחידה שלימדה
גנטיקה בשנות החמישים באוניברסיטה העברית .היא וזהרי ,ואחריהם תלמידיהם ,המשיכו בסיורי
איסוף נרחבים .הם לא הגבילו את עבודתם המדעית לתחומי הארץ ,אלא נסעו ואספו צמחים ברחבי
המזרח התיכון :בסיני ,במצרים ,בלבנון ,בסוריה ,בטורקיה ,בעיראק ,באיראן (אז פרס) ,בכורדיסטן,
ביוון (ובכלל זה רודוס ,כרתים וסאמוס) ובדרום צרפת .בזכות מאמציהם ופועלם העשבייה של
האוניברסיטה העברית היא היום האוסף הגדול ביותר של צמחיית אזור הים התיכון והמזרח התיכון.
יתרה מזו ,כבר בשנת  ,1931כחמש שנים לאחר ביקורו של ווילוב ,הוציאו לאור איג ,זהרי ופיינברון
את המהדורה הראשונה של 'המגדיר לצמחי ארץ־ישראל' .אחת המפעלים המדעיים החשובים
A. Eig, ‘The Vegetation of the Light Soil Belt of the Coastal Plain of Palestine’, Palestine Journal of Botany, 81
Jerusalem series, 1 (1938–1939), pp. 255–308; idem, ‘On the Phytogeographical Subdivision of Palestine’, ibid.,
pp. 4–12
;A. Eig, Systematic Studies on Astragali of the Near East (especially Palestine, Syria, Iraq), Jerusalem 1955 82
א' איג ,מ' זהרי ונ' פינברון ,מגדיר לצמחי ארץ ישראל ,2ירושלים תשכ"ה.
P. Pringle, The Murder of Nikolai Vavilov: The Story of Stalin’s Persecution of One of the Great Scientists of the 83
Twentieth Century, New York 2008
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ביותר של מחקרם היה ה'פלורה פלסטינה' ( ,)Flora Palaestinaמונוגרפיה בארבעה כרכים כפולים,
כרך טקסט וכרך איורים ,שפורסמה בשנים  .1986–1966זהו התיאור המלא ביותר של צמחיית
ארץ־ישראל ,שנערך על פי הסטנדרטים המדעיים המודרניים ביותר של זמנם ושל ימינו .ה'פלורה
פלסטינה' כללה ציון מלא של אזורי התפוצה והאקולוגיה וכן איורים של כל המינים 84.תלמידיו של
איג ,שהדגישו את ההתלהבות הסוחפת למקצוע שבה הדביק אותם ,המשיכו להרחיב את העשבייה
והעמידו דורות של בוטנאים המחברים בין ידע תיאורטי עמוק ,חשיבה יצירתית ועריכת ניסויים
לבדיקת תיאוריות.

סיכום
במאמר זה הוצג לראשונה בעברית מכתב עלום של ווילוב ,אחד החוקרים המשפיעים ביותר במאה
העשרים ,שביקר בארץ־ישראל המנדטורית בשנת  .1926המכתב שופך אור על הקשר האישי של
מחברו עם וולקני ואיג ,מלמד על משמעות ביקורו בארץ ,ומאפשר לזהות בפירוט את השפעתו
המכרעת של ווילוב על הכיוון וההתפתחות של המחקר האגרונומי והבוטני בארץ מאז ועד עתה,
במיוחד על התפתחותו ודרך חייו של איג כחוקר שפילס את דרכו והנחיל אותה לדורות של בוטנאים
ישראלים .בהסתכלות היסטורית ניכרת השפעתו של ווילוב במחקריהם של הבוטנאים הישראלים
על הצומח המקומי מתוך ראייה אזורית רחבה ובהשקעה הרבה בהתקדמות תיאורטית תוך כדי
אימות ניסיוני .עד הקמת מדינת ישראל מומן המחקר בארץ בעיקר על ידי ההסתדרות הציונית,
בכספי תרומות של היהדות העולמית ,ולא על ידי גוף מדינתי .על רקע זה קל להבין מדוע עד
ביקורו של ווילוב הייתה הגישה המחקרית ממוקדת בקידום המחקר המדעי המקומי ובהפיכת
החקלאות המסורתית המקומית לחקלאות מודרנית .אימוץ הגישה המדעית הרחבה דרש קפיצת
מדרגה בהשקעות במחקר ,כגון במימון נסיעות לארצות זרות ובעיבוד המידע שנאסף שם ,שדרש
זמן רב .ניתן להניח שהעובדה שמדען בין־לאומי נערץ ומוביל כווילוב דחף לכך השפיעה על מקבלי
ההחלטות.
ייתכנו מספר סיבות לחוסר ההיכרות של הציבור הרחב את הקשר האישי בין שני האישים ואת
השפעתו .ראשית ,ההיסטוריה של רוסיה/ברית־המועצות וגם של ארץ־ישראל במאה העשרים עשירה
באירועים סוערים ,ומערכות היחסים בין המדינות היו מתוחות .שנית ,שני המדענים מתו בדמי ימיהם
ולא כתבו אוטוביוגרפיות ,ועל כן המידע על חייהם זמין פחות .ולבסוף ,רדיפת הגנטיקאים בברית־
המועצות וההשמצה וההשכחה של ווילוב ופועלו השכיחו גם את סיפור קשריו עם עמיתיו בארץ־
ישראל .עם זאת המפגש וההבנה ההדדית ושיתוף הפעולה שצמחו בין מדענים ממדינות ואידיאולוגיות
שונות ,מציעים תובנות חשובות הן להיסטוריה של ישראל והן למדע בכלל.

M. Zohary & N. Feinbrun-Dothan, Flora Palaestina, I–IV, Jerusalem 1966–1986 84
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נספח :מכתבו של ווילוב בתרגומו של וולקני
התרגום של וולקני למכתבו של ווילוב מובא כאן ככתבו וכלשונו במקור 85.הוספנו בסוגריים מרובעים
את עימוד המכתב המקורי ברוסית .שפת המכתב מאפיינת כנראה את השפה העברית או את שליטתו
של וולקני בה בשנת  .1926כל ההדגשות במקור ,הוספנו ניקוד חלקי.
[עמ'  ]1תל־אביב 24.11.1926
חבר מאוד נכבד!
נשאלתי כאיש קרוב לעבודת חקירה מדעית בחקלאות ,לחוות את דעתי בדבר התכנית והארגון של
במדה שהספקתי להכיר את הארץ
תחנת הנִ סיון וסניפיה .אני רוצה לנסות בזה למלא אחרי משאלתך ִ
ותנאיה .והודות לעזרה שניתנה לי ע"י המחלקה לחקלאות ,ההנהלה הציונית ותחנת־הנסיון יכולתי
לתור את הארץ באופן די מדויק.
בארץ של התישבות חדשה ,במקום שמחפשים דרכים חדשות למעבר מחקלאות פרימיטיבית
למודרנית ואינטנסיבית ,בארץ שהמדע החקלאי מתחיל רק לסלול לו את ראשית דרכו למרות עבודת
איכרים של אלפי שנים ,מוכרחים להניח את פעולת הנסיון כיסוד לכל העבודות החקלאית.
עד כמה שאפשר היה לי ,נוכחתי שההתישבות העברית חודרת בעיקר לאזורים שאדמתם היתה
האכר העתיק היה מתגורר בהרים .ההתישבות
ֻמזנחת עד כה ּבוּ ר או שנעבדה רק במדה מועטהִ .
החדשה מפנה את תשומת־לבה — בהכרה היסטורית נכונה — לבקעות ולעמק שעל חוף הים ,אזורים
להמנע מאכזבות
שלאכרי הארץ לא היתה בהם דריסת רגל עוד לפני זמן מעט[ .עמ'  ]2אולם כדי ִ
ותופעות בלתי צפויות מראש (כגון אדמת מלחה וכו') מוכרחים להקדים תמיד את הנסיון לכל עבודת
התישבות רצינית .אחרת נאלץ המתישב תחת לחץ התנאים לסדר בעצמו נסיונות ,מה שגורם להוצאות
מרובות ולעתים גם להפסדים גדולים (כמו שקרה באפריקה הצרפתית למשל).
דרה מיד בהתחלה מכון חשוב
בס ּ
ההנהלה הציונית עשתה צעד נכון מאוד ,לפי הכרתי העמוקהַ ,
לנסיונות חקלאיים.
בהכוון הנכון .הוא מתבסס
עד כמה שהכרתי את הנסיונות החקלאיים בארץ נוכחתי שהמוסד בחר ִּ
בעבודתה על נסיונה של אירופה ואמריקה .נכון הוא לפי דעתי הרעיון שנחוץ לבסס ולשכלל בארץ
עבודה נסיונית מדעית עמוקה ושיטתית .פעולות הנסיון בזעיר אנפין ,הנהוגות בארצות רבות על
חופי־ים התיכון ,אינן נותנות ִספוק לא לחקלאי ולא למוסדות המנהלים את עבודת החקלאות ,כפי
שהראתה זאת המציאות המרה.
 85המכתב המקורי והתרגומים לעברית ,גרמנית ואנגלית שמורים באצ"מ ,A210/57 ,העותק באנגלית מ־ 26בנובמבר
 1928שמור בגנזך האוניברסיטה העברית ,תיק  .80תודתנו למנהל גנזך האוניברסיטה העברית ,מר עפר צמח ,ולצוות
הארכיון הציוני המרכזי על עזרתם באיתור המסמכים ועל האישור לפרסמם.
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איור  :11תוכנית
תחנת הניסיונות
החקלאית של
'המשרד הארץ־
ישראלי' בקיבוץ גבת
שבעמק יזרעאל
(The National Archives of the
)United Kingdom, London

אני עובר בזה לפרטי הארגון.
בחירת השטח של  140הקטור בגבת"א [איור  ]11היתה מוצלחת מאוד .שכלול רשת חלקות נסיון
במרכזי ההתישבות החשובים וההוצאות לפועל של התכנית הקבועה תאפשר את פתרונן [עמ' ]3
המהיר של שאלות החקלאות היסודיות למעשה.
המעבדות הקיימות אינן מצוינות במכשירים באופן מספיק כלל וכלל .העברת המעבדות
החקלאיות לקרבת השדה והכפר ,והרחקתן ממדרכות האספלט בעיר נחוצה היא מאוד .נחוץ גם ִסדור
חממות מיוחדות בשביל עבודות הפיזיולוגיה החקלאית .את המעבדה לאנטומולוגיה ,למיקולוגיה86
וביחוד לפיזיולוגיה יש לצ ֵ ּיד בכל המכשירים המיוחדים הנחוצים לה ,כגון אינסקטריום 87,חממות,
השמושית תוכל למלא אחרי דרישות החקלאות הישרות ,עליה
טרמוסטטים וכו' .כדי שהבוטניקה ׁ ִ
להפנות את תשומת לבה יותר לשדה ,לזריעה ולצמח החי מאשר להרבריום88.
הברור (הסלקציה) העמידו באופן נכון .יש צורך לשים לב יותר לבירור צמחי הגן
את עבודת ֵּ
והשדה וגם בציוד מתאים של מעבדה סלקציונית .צריך גם לתת מקום יותר רחב לגידולים מיוחדים
 86אנטומולוגיה — חקר החרקים; מיקולוגיה — חקר הפטריות.
 87מתקן לתצוגת חרקים חיים.
 88עשבייה.
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ואינטנסיביים[ ,עמ'  ]4שעד כה נחקרו רק במדה מעטה .תחנת הנסיון לא תוכל גם לעבור על הצורך
בסדור מעבדה זואוטכנית ורפתי לגידול בקנה מדה רחב — אם גם דברים אלה קשורים בהוצאות
רבות.
הספריה הקיימת איננה יכולה לספק את דרישות החוקר ויש לשכללה ע"י רכישת ספרי מקצוע
יסודיים.
89
הפובליקציות .בתקופה קצרה פרסמה כבר תחנת־הנסיון מספר גדול של עבודות ,ביניהם
חקירות אחדות יסודיות ,עבודות ראשונות במקצועותיהן על ארץ־ישראל 90.לא אמנע מלהזכיר את
העבודה העמוקה והמענינת באופן יוצא מן הכלל של המנהל ע"ד' 91המעברות מחקלאות פרימיטיבית
למודרנית בארץ־ישראל'; 92כמו כן עבודות בנות ערך רב במקצוע האנטומולוגיה 93ומיקולוגיה
ומונוגרפיה מקיפה ע"ד תעשית הסוכר 94.המעבדה החימית עשתה התחלה בפרסום בדיקות של
תבואות החקלאות — שהנחיצות בהן כה גדולה ,עבודות המוכנות לפרסום שהיתה לי הזדמנות להכירן
בכתב יד (חקירת החטה בא"י 95,עבודות גיאו־בוטניות 96,בדיקות חימיות של אדמה ,בדיקות תאנים
ותבואות אחרות ,חקירות פיטופתולוגיות 97מקיפות) ִּת ֵּת ָּנה ידיעות בנות ערך רב בנוגע לשאלות
החשובות ביותר.
98
שיטת הוצאת מונוגרפיות באופן מקביל לדו"ח כללי נראית לנו נכונה מכיון שבלי עבודות
מקוריות רציניות אינן אפשריות גם הוצאות פופולריות .ספרות פופולרית יכולה להיות רק פרי עבודת
חקירה עמוקה ,אולם לא תוכל לעולם להקדים לה.
עלי להביע בזה את משאלתי שהתחנה תשתדל להוציא בין הפובליקציות הבאות [עמ'  ]5תאור
מקיף ממה שידוע על מצבה הנוכחי של החקלאות בארץ .הנסיון של המדע החקלאי ברוסיה הראה
לנו שתאורים כוללים פרלימינריים 99של האזורים השונים מבחינת תולדות הטבע ומבחינת החקלאות
שלהם קולעים למטרתם .עד כה נתפרסמו ע"ד ארץ־ישראל חקירות ותאורים מצוינים בארכיאולוגיה,
בהסטוריה ,ובגיאולוגיה ,אולם תמונת החקלאות של הארץ שבה הולך ונבנה בנין התישבותי ותעשית
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99

פרסומים.
כץ ובן־דוד (לעיל ,הערה  ,)7עמ' G. Loebenstein & E. Putievsky, ‘Agricultural Research in Israel’, ;160
G. Loebenstein & G. Thottappilly (eds.), Agricultural Research Management, Dordrecht 2007, pp. 357–365
על דבר.
I. Elazari-Volcani, The Transition from Primitive to Modern Agriculture in Palestine, Tel Aviv 1925
פ"ש בודנהימר ,כנימות־המגן בארץ־ישראל ,תל אביב תרפ"ד.
M. Elazari, Preliminary Report on the Agricultural Aspects of a Sugar Industry in Palestine, Tel Aviv 1924,
pp. 70–73
L. Рinnеr, Plant Breeding and Variety Testing: First Report Covering а Period of Five Years 1921–1925, Tel Aviv
1926, рр. 62–66
A. Eig, Contribution to the Knowledge of the Flora of Palestine, Tel Aviv 1927
חקר מחלות צמחים.
כבר בשנת  1926נערכו בלנינגרד מחקרים שהיו מבוססים על איסוף חיטה בארץ על ידי ווילוב ומרקוביץ ,והם
פורסמו בשנת  ,1927גם בארץ .ראו :יעקבצ'ינר ,על דבר חיטי ארץ ישראל (לעיל ,הערה  ;)49הנ"ל חיטת הארץ
(לעיל ,הערה .)49
מקדמיים.
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עבודה נסיונית חקלאית לא ניתנה לנו עד עכשיו .חברי התחנה הבודדים מכירים את הארץ באופן
מצוין אולם ידיעותיהם מפוזרות ואינן פתוחות לכל .עד היום חסרה מפה חקלאית של אזורי הארץ
ותאור חקלאי של אזורים אלה איננו בנמצא .תחנת הנסיון תעשה מפעל גדול אם תשים לב לצרוף
תאורים כאלה באחת הפובליקציות שלה בעתיד הקרוב.
בארגון עבודת החקירה החקלאית המדעית הכללית בא"י אין ,לפי הכרתנו העמוקה ,להסתפק
במסגרת הנתונה ע"י גבולות הארץ הק ָ ּימים ,אם גם השאלות המקומיות של הרגע עומדות בשורה
הראשונה צריכות המעבדות בכל זאת לסדר כבר היום את התכניות לעבודת חקירה על יסודות רחבים
בארצות המזרח ובארצות על חופי ים התיכון.
ריכוז האינטלקט שהוא ָאפיני לגבי א"י החדשה ,הנהו אוצר בלום ולא יוכל למצֹא ספוק בעבודה
[עמ'  ]6המצטמצמת במקום צר .מוסדותיכם יהיו מוכרחים בקרוב לשאוף לצאת מגבולות ארצכם
הכֹחות האינטלקטואליים המרובים בשביל הארץ עליכם לחשוב כבר היום על
הקטנה .כדי לשמור על ּ
יצירת תנאי עבודה ,על יסודות יותר רחבים .עד עכשיו עבודת החקירה המדעית בארצות שעל חופי
ים התיכון מפותחת באופן חלש מאוד — מלבד הארכיאולוגיה ,ההיסטוריה ובאופן חלקי הגיאולוגיה.
עולם החי והצומח והמקצוע הפיזיקלי־חימי נחקר רק מעט מאוד .על המרכז התרבותי ההולך ונוצר
בא"י מוטלת התעודה הגדולה של חקירת ארצות המזרח וים התיכון.
אי־אפשר ללמוד באופן רציני את מיני החי והצומח אם מתכנסים בשטח מקרי ומצומצם של
עשרות [אלפי] קילומטרים מרובעים אחדות .במדה שהולכת ונבנית התישבות חקלאית מבוססת כיסוד
לבית הלאומי 100באותה מדה מוכרח ישראל הצעיר לקחת על עצמו חלק מהעבודה העולמית הכללית
כמו שעשה זאת ישראל סבא .את זה צריך לזכור בשעת ארגון פעולת הנסיון החקלאית.
בידכם עלה בארץ חדשה שעוד לא נמצא בה חבר עובדים מזוינים בכלי מדע ,לאסוף בזמן קצר
שצרוף עובדים אחראיים
קבוצה גדולה של חוקרים שלמדו ושנו[ .עמ'  ]7מנסיוננו הננו יודעים היטב ֵ
היא הדבר הקשה ביותר בשעת ארגון עבודת חקירה חקלאית .גם בארצות יותר ישנות פוגשים במובן
זה במכשולים בלתי פוסקים ,לעתים קרובות חסר דוקא המומחה הדרוש.
על המכשולים הגדולים ביותר התגברתם אפוא .אולם קשיים חומריים רבים עומדים לפניכם.
עבודת חקירה חקלאית חשובה דורשת מחמת עצם הרכבתה וביִ חוד בקשר עם העברתה לצרכי
החקלאות המעשית השקעת כספים מרובה .התקציב הממוצע של תחנות הנסיון באמריקה הוא עד
 200,000דולר לתחנה לשנה (המספר הכולל של התחנות בכל המדינות המקבלות את הוצאותיהן
מאוצר הממשלה המרכזית או המדינה מגיע ל־ ,48לפי האקט של פרנל 101שהוחלט ע"י הקונגרס
בשנת  .)1925קשה לארצות אירופה ואסיה להתחרות בארצות הברית של אמריקה ,אולם אסור
להעלים עין מהעובדה שדוקא חקירת הצורות האינטנסיביות של החקלאות שאליהן גם מכוונת
ההתישבות העברית ,דורשת השקעות מתאימות.

 100במקור הרוסי השתמש ווילוב במונח האנגלי  ,National Homeכמו בהצהרת בלפור.
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בדברים אלה ִסכמתי את המעט שהיה ברצוני להגיד לכם ,קל הוא לפתוח ִּבקורת ולהביע משאלות
אולם קשה לתקן.
אני מביע לכם בזה עוד פעם את תודתי העמוקה בעד העזרה שנתתם לי בשעת תיורי את ארצכם
המעניינת כל כך .ההתלהבות של אנשיה תתגבר על כל המכשולים.
שלך
חתום :ווילוב
מנהל המכון הממשלתי לחקלאות אקספרימנטלית
ולעבודת הנסיונות החקלאיים.
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