8
מדידה ושקילה בימי קדם

הספר אינו קטלוג תערוכה במובן הרגיל
והפשוט  ,אף שהוא מכיל תמונות רבות המתעדות

והצגתז בימינו

את ההפצים שהוצגו בה ,

בתוספת כתוביות

.

בעברית ובאנגלית המבהירות את טיבם קטלוג
תערוכה מטרתו בדרך כלל ללוות את המבקר

יאת די סגני

ולתת לו מידע על המוצגים  ,להנציח את תוכני
התערוכה  ,ולהעביר את עיקר הדברים למי שלא

מדידה ושקילה כימי קדם ( קטלוג
הכס  ,אוניברסיטת

' ) 17

חיפה  ,תשס " א 109 ,

הספיק לבקר

חיפה  :מוזיאון

*

67

בה .

ואמנם התמונות הכלולות

בפרסום נאות ומוסברות בצורה נאותה  ,אך

עמ '

למעשה הן בגדר איורים לטקסט ואינן ממצות את
תוכן הספר ואת

הספר הנדון יצא במסגרת סדרת הקטלוגים של
מוזאון הבט ,
בחורף תשנ " א

כמדריך

שאיפותיו .

נראה שהעורכים

לתערוכה שהוצגה בו

ביקשו להפיק מוצר קרוב לספר עיון  ,שיאיר את

העיסוק המוגבר

עיני הקוראים בדבר הרקע לצמיחת שיטות

( ) 2001 - 2000

.

בעולם כולו בנושא מדידת הזמן  ,לעת המעבר

המדידה וייתן תשובות על שורת שאלות  :מה

מן האלף השני לאלף השלישי לסה " נ  ,הוליד את

משמעות המדידה ומה תועלתה ? אילו צרכים באה

הרעיון להמחיש בתערוכה את הוויית המדידה ,

המצאה זו

לא של הזמן בלבד  ,אלא של כל מה שהאדם

הקדומים בניסיונותיהם לפתור את הבעיות

משחר

הטכניות הקשורות למדידה ואילו פתרונות

פורט

ומונה

הציוויליזציה .

בכמויות

קצובות

מצאו ?

במוקד התערוכה היו השיטות

לספק ?

באילו בעיות נתקלו אבותינו

על אילו תופעות אנושיות  ,היסטוריות

והאמצעים שהמציא האדם עוד בימי קדם כדי

וכלכליות מעיד הממצא המטרולוגי ? עורכי הספר

לקבוע כמויות באופן מדויק ולנקוב בנתונים

בחרו מספר חוקרים  ,מומתים בתחומים שונים ,

ספירים למדידת נפח  ,משקל  ,אורך  ,זמן ועד

שהציגו כל אחד נושא בתחום מומחיותו  ,בקצרה

המטבע .

אך במגמה לצייר תמונה כוללת של ההיבטים

לקביעת ערכים

סחירים

באמצעות

העיקריים  ,לפתות בקווים כלליים .

בתערוכה הוצגו כלים הקשורים לכל התחומים

הספר

האלה  ,כגון קנקנים למסחר בעלי נפת תקני ,

דו  -לשוני :

בחלק

אבד

מובאים

המאמרים בעברית  ,ומשולבים בהם האיורים

משקולות מתקופות שונות  ,המייצגות שיטות
משקל שונות  ,מאזניים  ,כלי מדידה לנפה  ,כלי

בתוספת כתוביות

מדידה אדריכליים  ,מסמכים המעידים על מדידת

מובאים אותם המאמרים באנגלית  -בתרגום

הזמן בדרכים מגוונות ועוד .

ברוב המקרים  ,ובמיעוטם הטקסט האנגלי הוא

ן

קתדרה

, 112

דו  -לשוניות ;

תמוז

השסייד ,

ובחלק האחר

עם ,

50 - 137
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המקור  ,והעברי הוא

התרגום .

המאמץ להפיק

נוגע בהיבטים שונים

המאמר

של

תופעת

פרסום דו  -לשוני מתבקש וראוי לשבח  ,אולם

השקילה  :במשקולות עצמן  ,בדיוקן  ,בסימונן

לרוע המזל אין התאמה מלאה בין מקור לתרגום .

בכתובות ובשילובן של המשקולות במערכות

לרוב הבעיה היא כמובן בעריכה האנגלית  ,שלא

משקל וכן במהירים הנקובים ביחידות משקל

הדרושה .

השיגה את הרמה המקצועית
שורות אלו יכול לשאול :

מה לי

קורא

ולעריכה

.

ובמשמעותם הכלכלית קשה מאוד לסכם במאמר
קצר ( עמ '

נושא כה מורכב ומסובך מבלי

) 10 - 7

רבות .

ליפול לשגרה של הצגת הנתונים המטרולוגיים

ראשית  ,גם בין קוראי העברית יש לא מעטים

המוכרים ( השקל והמנה הבבליים  ,הדרכמה והמנה

שעמוד הכתוב באנגלית מושך את עיניהם יותר

האתונאיים

למציאות

אנגלית ?

ויש על שאלה זו תשובות

וכדומה

)

ללא

קשר

ממקבילו העברי  ,וזכותם לקבל טקסט שרמתו

הכלכלית שבה פעלו מערכות המשקל  ,והמחבר

אינה נופלת מזו של המקור העברי שנית  ,קורא

עמד במשימה בכבוד  ,נוסף על סקירה בסיסית של

חרוץ עשוי לעיין בשתי הגרסאות  ,וכאשר תרגום

מבהר הנתונים הרלוונטיים לתקופה שעליה נסב

פגום מציג לפניו שתי גרסאות שונות ולפעמים

המאמר  ,תקופת המקרא  ,הוא מציג כמה רעיונות

סותרות בעברית ובאנגלית  ,איך ירד לסוף דעתו

יסוד להבנת תופעת השקילה והשלכותיה ; הוא

.

ואיך לא ייפגע אמונו של הקורא

מבהיר למשל שמערכות המשקל אינן מבודדות זו

ברצינות המדעית של מהברים מסוימים  ,נוכח

מזו  ,אלא עשויות להשתלב על פי דרישות

של

המהבר ?

.

רשלנותם והוסר הכבוד שהם מפגינים כלפי פרי

מסחריות מקומיות ועוד הבהרה חשובה הניתנת

וטענה אחרונה

לקורא  :איך יש לפרש ציון מהיר בטרם הונהגה

קולמוסם  ,שהוא פרי

מחקרם ?

והשובה לא פחות  :הטקסט האנגלי הוא שמייצג

כלכלה מוניטרית .

.

את הספר בעיני העולם הגדול עריכה גרועה

עם זאת הצורך לתמצת גרם לדעתי להוסר

המוציאה טקסט לא ברור ואפילו שגוי מעמידה

איזון מסוים  :מצד אהד נאמר יותר מדי  ,ומצד

לא רק את הפרסום הזה אלא את המחקר

.

אחר  -פחות מדי למשל  ,פרשנויות מודרניות

הישראלי כולו באור מגוחך  ,ואת קהל חוקרינו -

של הכלכלה העתיקה הן בוודאי נושא מרתק  ,אך

בשורה אחת עם קהילות המחקר של העולם

כמעט אי אפשר להציגן בצורה נאותה במסגרת

.

.

השלישי איש בקרבנו  -קוראים וחוקרים כאהד

מצומצמת רמיזה אינה תורמת דבר למי שאינו

 -אינו יכול להיות אדיש לנזק הנגרם לשמו

בקיא בתאוריות ובמושגים כלכליים  ,ואם לא

הטוב של המדע הישראלי הערה זו מופנית לא

ניתן לנסה הסבר המובן לקורא הממוצע  ,עדיף

.

רק אל העורכים ; החוקרים הישראלים השותפים

לוותר על היומרה לשתף אותנו בפולמוס

.

והיה

המלומד לעומת זאת מעט מדי  -למעשה כמעט

עליהם לוודא שתרגום מאמריהם יהיה נאות ולא

שום דבר  -נאמר על הקשרים הכלכליים של

יסטה מן המקור  -חלקם אכן עשו זאת  ,אך לא

ממלכת יהודה עם סביבתה הקרובה והרחוקה ;

כולם על כן יסלח לי הקורא אם אטריה אותו

בשל קשרים אלה הופיעו ליד השקל היהודאי של

לספר זה שולטים בעברית ובאנגלית ,

.

בהשוואות לא מעטות בין

הגרסה העברית

לאנגלית של כמה מאמרים .
הספר נפתח במאמר על ' שקילה ומשקולות

בארץ  -ישראל בעת העתיקה ' מאת רז

קלטר .

.

11 33

גרם ( ובוודאי נכונה הערכת המחבר שזהו

השקל

יחידות משקל שונות  ,ונקבעו

' למלך ' )

שיטות המרה בין מערכת המשקל היהודאית

.

למערכות אחרות במאמרו של קלטר מוזכרת רק

מדידה ושקילה בימי קדם והצגתן בימינו

שעליה

ההתאמה למערכת המשקל המצרית ,

מעידים באורה חד  -משמעי סימוני המשקולות

( הסימן

המצרי .

ל 8-

שקל הוא הסימן למספר

0ן

בכתב
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.

או שמא מקורן במערכות אחרות לטענת המחבר
היחידות הקרויות פים ונצף היו במקור
ו 5 / 6-

2/ 3

של השקל היהודאי ( אבל משקלן הממוצע

אולם ברור לגמרי שבשטח היו גם

של המשקולות המסומנות ' נצף ' אינו תואם

מערכות משקל אחרות  ,הן אלו שהיו בשימוש

של המשקל הממוצע של

)

לפני אימוץ השקל של

מקומי

.

גרם

11 33

לדעתי לנתון

5/6

.

השקל דרך אגב  ,מדוע לא נזכר הבקע  ,המוכר

בממלכה היהודאית  ,ולא נעלמו  ,הן מערכות זרות

הן מן המקורות הן מכתובות על

שהופעלו בידי גורמים כלכליים חיצוניים וכן אין

אולם אין לפסול את האפשרות שהפים והנצף היו

ספק שהיו הצלבות קבועות בין מערכות אלו לבין

יחידות ' זרות ' שהותאמו למערכת המשקל של

המערכת היהודאית  ,כלומר סוחר ביהודה עשוי

בני ישראל בימי ההתיישבות  ,ומאוחר יותר

.

משקולות ? )

.

היה לעשות עסקים עם סוחרים זרים  ,ואלה נהגו
להשתמש ביחידות משקל אחרות ואף נשאו עמם

'אבני כיס ' ששיקפו את היחידות האלה  ,והן
הנכרי הן הישראלי ידעו להמיר יחידות כאלו
לשקלים ' למלך ' וההפך  ,העדות הארכאולוגית
בעניינים אלה אינה ברורה די הצורך  ,משום

.

ש

שרובן הגדול של המשקולות אינן מסומנות עם
זאת בחפירות התגלו שפע יחידות של סטנדרדים
זרים ( השקל הבבלי  ,הכדת והנוב המצריים ועוד

)

וכן משקולות שעל פי משקלן אי אפשר לשלבן
במערכת השקל היהודאי  ,אך הן משתלבות היטב

.

במערכות מוכרות והרי צפוי היה ששיטות שונות

לשקל היהודאי  ,מכיוון שייצגו גורמים כלכליים

.

יזרמו לארץ  -ישראל  ,בהיותה צומת דרכים ואזור

הקשורים לכלכלתם למשל הפים נזכר במקרא

.

מעבר בין תרבויות ובין מדינות אשר להמרות

רק פעם אחת  ,וזאת בקשר לפלשתים  :האם

בין יחידות שונות  ,יש לתופעה זו עדות במקורות

מקרה הוא שמשקלו  ,כפי שנקבע על פי המשקל

מתקופות קדומות ומתקופות מאוחרות לתקופה

הממוצע של המשקולות בעלות הכתובת  ,זהה

הנדונה  ,ואין סיבה לחשוב שהשימוש ביהידות

למעשה לסטנדרד שהתגלה בחפירות בקפריסין

שונות במקביל לא היה מוכר גם בימי ממלכת

ומהתקופה

יהודה .

בשכבות מסוף

תקופת הברונזה

הארכאית ?

1

נוכח ריבוי מערכות המשקל שהיו בשימוש

מערכת המשקל שהייתה נהוגה ביהודה  ,כפי

בארץ  -ישראל  ,נשאלת גם השאלה האם היחידות

שתיארה המחבר  ,וכפי שהיא מוצגת בטבלאות

המתפרשות כשברים של השקל אכן היו כאלה ,

( שדרך אגב  ,לא ברור מי הכין

1

בעמ '

109 - 105

על השימוש במערכות משקל שונות במקביל  ,בעיקר

אותן )  ,נראית פשוטה וברורה להפליא  ,אך האם

ביהידות גישור בין מערכות שונות  ,ראו  :ל ' די סגני ,

באמת הייתה כזאת

ב " ז קדר  ,ט ' דותן

' שיטות המשקל בארץ  -ישראל ' ,
וע ' מפראי ( עורכים )  ,פרקים בתולדות המסחר
בארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ן  ,עמ ' . 220 - 202

?

תוצאה כזו אפשר להשיג

לדעתי רק אם מתעלמים מיחידות זרות שללא
ספק

היו

בשטח

ומהפרשי

משקל קטנים ,

משקולות אבן

ם

הראשונה

קתדרה 140

אה די סגנ

המסגירים את העובדה ששברים מסוימים של

דומים לצרכים קונסנזואליים ברמה העולמית ,

השקל היו למעשה יחידות בפני עצמן ששולבו

אולם לדעתי טרם הגענו להפיכת ההמבורגר

במערכת

השקל.

יתר על כן  ,למען התמונה

הברורה כביכול צריך לבטל  -כפי שעשה

אוניוורסלי .

למטבע

ודרך אגב  ,הדיון החשוב

והלא פשוט הזה נפגע מאוד בגלל הבדלי

.

המחבר  ,ולא בצדק לדעתי  -את קיומן של

הגרסאות בין העברית לאנגלית בעברית מדובר

יחידות שעל פי המקורות והכתובות שעל גבי

בשכר חודשי בלי לציין באיזו רמה של עובד

היהודים

( שכר חודשי לא היה מקובל בימי קדם  ,לפי

כוונתי לשקל הקודש ולבקע  ,שהוא

הבנתי  ,אך נניח שהמחבר חישב שכר יומי או

יש

שבועי בסיכום תודשי כדי להקל עלינו את

לאמוד את המשקל המשוער של מחצית שקל

ההערכה ) ; לעומת זאת באנגלית מוגדר השכר

גרמים בערך  ,על פי משקל

הנדון כשכר של פועל חקלאי  ,מבלי לפרט לאיזה

אבני

השקילה

ביהודה .

בשימוש

היו

בידי

מחצית שקל הקודש ( שמות ל  ,יג ; לח ,

.

ב 6 2-

הקודש

כו .
)

.

האבנים בעלות הסימן ' בקע '  ,ולפיכך שקל

פרק זמן אין זו הדוגמה היחידה של רשלנות

גרמים  ,וליחידה זאת ,

לכוונתו

הקודש היה שווה כ -

.

12 4

כמו לבקע  ,יש עדות ארכאולוגית ביהודה .

בתרגום

תהייה

המעוררת

באשר

המדויקת של המחבר באמירה זו או אחרת .

2

ובשולי הדברים  -נכון הוא להצביע על

המאמר השני  ,מאת אבנר רבן ( ז " ל )  ,עוסק

תקני ' .

הקושי להעריך את משמעות השכר בימי קדם ,

בנושא ' קנקנים

וכידוע גם בכלכלה המודרנית שערי המטבעות

תמונה מאלפת ומשכנעת של התפתחות צורתם

אינם משקפים את כוח הקנייה של הכסף אולם

ומידותיהם של הקנקנים  ,שנקבעו על פי הנדרש

אין זה רציני  -אף שהדבר נשמע נחמד ומשעשע

על הספינות .

.

ונפח

המחבר

להובלתם בידי סבלים ולטעינתם

מציג

 -להציע כיחידת מדידה את מתירו של המבורגר

גוף האדם הנושא את הקנקן היה הגורם המכריע

מקדונלד ' ס  ,במקומות שבהם מוצר זה הוא נטע

בקביעת גודלו ונפחו  ,ושינויים בשיטות ההובלה

המקומית  ,הוא נחשב מותרות ואין

והאחסון גררו שינויים בצורות כלי הקיבול

זר בתרבות

בהכרת קשר בין מחירו לבין כות הקנייה של

ובמידותיהם .

הכסף במקום נכון יותר למדוד את כוח הקנייה

ומתקופת הברזל מעידים כי הכד שימש יחידת

של שכר הפועל בקנה מדידה בנלי  ,כגון יכולתו

מידה תקנית לתכולה נ71לית  ,והמונח כד אף

של השכיר להשיג אוכל מזין בכמות מספקת לו

ביטא את מושג יחידת הנפח לנוזלים בתרבויות

.

מקורות

מתקופת

הברונזה

.

ולמשפחתו ולספק צרכים שבקונצנזוס בתרבות

שונות במזרח התיכון ובים האגאי המחבר מציג

שבה הוא חי אמנם במסגרת הגלובליזציה היעד

נתונים המצביעים על שימוש בקנקנים בעלי

הוא להפוך את המוצר של מקדונלד ' ס ומוצרים

ליטר ( יתידה השווה גם לבת

.

נפח דומה -

המקראי
2

מוזר שהמחבר מגדיר את שקל הקודש כשקל בן

גרה  ,מבלי להבדיל בין גרה זו לבין החלק

ה 24 -

20

של

השקל היהודאי  ,ומבטל את קיומו של שקל הקודש

.

מחוסר ראיות ארכאולוגיות אך על פי שיטתו הנדף

)

-

23 - 22

בכל האזור האמור וכן באזורים

סמוכים שהיו קשורים אליו בקשרי מסחר  ,כגון
הים

השחור .

הקדרים  ,מסביר המהבר  ,נדרשו

לייצר כדים בעלי נפח תקני  ,ולשם כך היה

גרה בדיוק.

עליהם להקפיד על מידות אורך וגובה קבועות

יש סתירה בדבריו  ,או שהמחבר מייחס לגרה המוזכרת

ועל הערכה מדויקת של כמות החומר ( ' ביצת

הוא

5/6

של השקל  ,כלומר יחידה בת

20

בספר שמות ל  ,יג ערך שונה מזה של הגרה שהיא
1 / 24

של השקל למלך .

.

היוצר ' ) לייצור הכלי התוצאות לא יכלו להיות
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מדידה ושקילה בימי קדם והצגתן בימינו

מדויקות לגמרי  ,והמחבר מזהיר שיש לצפות

בנושא שכולו ערכים מספריים  ,מקשה מאוד על

אחוז .

הקורא ( למשל טווה הקוטילה נרשם באנגלית :

לשיעור מסוים של אי דיוק  ,אפילו עד

20

נוכח סטייה כה גדולה מן התקן  ,איך אפשר

.

.

.

במקום

0 327 - 0 245

 .ליטר .

0 245 - 0 237

)

האיות

לקבוע שמדובר ביחידה אחת בכל האזור  ,מן הים

באנגלית גורם לקורא כמה הפתעות מביכות ,

דווקא בגלל הקשר

( 101ט , 081מילה יוונית שפירושה

השחור ועד ארץ

בין

ההדוק

כנען ?

גודל

היחידה

נתונים

לבין

כגון

dektiloi

'אצבעות '  ,כאן כיחידת אורך ) , Charsonessos ,

אובייקטיוויים  ,כמו גובהו וכוחו הפיזי של הסבל

הוא

או שיטת טעינת הספינות  ,צפוי היה שהקנקנים

האנגלית המקובלת :

שיוצרו במקומות שונים יהיו דומים במידותיהם

מוגבלת למילים היווניות  :ראו למשל

ובנפח שלהם  ,גם אם היחידה שאליה חתרו

במקום

הקדרים נקבעה בכל מקום באופן עצמאי ואכן

התואר

הנתונים המוצגים במאמר באשר לאמפורות

כמובן

ממוצא שונה שנמשו מן הים השחור  ,מצביעים

שהייתה נהוגה באיים האגאיים ובכרתים בתקופה

.

ה ~Chersonesos -

, stevedores

sylabelic

של היוונים  ,או בצורה

. Chersonese

'

stavadors

מפלצת לשונית אמתית היא

( פעמיים  ,בעמ '

ל , syllabic -

הבעיה אינה

* - ) 11

הכוונה

שיטת הכתב ההברתית

.

על ערכים בטווח דומה  ,אך שונים משהו :

הנדונה ברור שיש קושי בהתמודדות עם מושגים

ליטר  ,ואילו

נדרשת

לאמפורות מסמוס נפה של

אלה של מנדה מכילות בין

25 - 20

.

9 6ן ל 21 , 10 -

ואלה של כיום ולסבוס נמצאות באמצע -

.

ו 22 - 21 -

22 4

ליטר .

אפשר

ליטר ,

.

מעולם המומתים ,

אולם מן

העורך

התמצאות מספקת או לפתות נכונות להתייעץ

.

- %9 6

עם יודעי דבר במקרה הצורך מאמץ ללא יכולת

כאן

אינו סגולה להצלחה  ,ודוגמה לכך הוא הניסיון

שמדובר

בשילוב של הוסר דיוק ושל סטייה סטטיסטית ,

שעשה המתרגם להסביר לקוראים את מיקומה

או שמא מי שקנה קנקן של יין סמי ידע היטב

של העיר מנדה

ביוונית .

שלא רק האיכות אלא גם הכמות שונה ממה

המחבר הסתפק בהערה שהעיר ' במזרה יוון ' ,

שהיה מקבל לו קנה יין ממנדה בהתחשב בריבוי

והמתרגם

נמצאת

יחידות הנפח לנוזלים בתקופות מאוחרות יותר ,

בכרסונסוס  ,בחוף הצפוני  -מערבי של הים האגאי

.

) Mende

החרוץ

. * 12

או

מוסיף

Minde

שהעיר

)

אולם כרסונסוס הוא מונת כללי

העשירות במידע כתוב  ,קשה להאמין שהמצב

( עמ ' ; % 4

היה כה פשוט בתקופות הקדומות יותר .

שפירושו חצי אי  ,ואין לו כל משמעות ללא הסבר

)

במאמר זה בולטת במיוחד רשלנות המתרגם .

נוסף  ,כגון הכרסונסוס הטאורי  ,הוא קרים  ,או

כמה טענות ברורות בעברית הופכות מבולבלות

הכרסונסוס התראקי  -הוא לשון האדמה הסוגר

באנגלית  ,ולפעמים אף שונות והפוכות למשל

הדרדנלים .

.

בעמ '

13

מתואר תהליך הוויטריפיקציה באמצעות

מצפון  -מערב את מצר ההלספונטוס

(

היו הרבה כרסונסוי בחופי יוון ואסיה

)

הקטנה.

טבילת הקנקן במי מלח לפני צריבתו בכבשן ;

היחיד שלפעמים נקרא הכרסונסוס  ,ללא תוספת ,

( עמ '

בצפון  -מזרה הים

באנגלית טיפול זה ניתן

.

ל 'vessel -

pre-fired

הוא הכרסונסוס התראקי ,

.

הגרסה שונה בין עברית לאנגלית גם

האגאי העיר מנדה נמצאת בפלנה ) , (Pallene

כשמדובר על יחידות השקילה השונות באוגרית :

האצבע המערבית משלוש האצבעות של הצי אי

על פי שלוש שיטות בעברית ( עמ '  , ) 14ועל פי

בצורת יד שבצפון  -מערב הים האגאי ; חצי האי

אולם כאן דווקא

ולכן נקרא הלקידיקה .

* ) 11

ארבע באנגלית ( עמ '

* ; ) 12

.

הגרסה האנגלית היא הנכונה הפיכת מספרים ,

יושב בידי תושבי הלקים ,

דווקא תצי אי זה  ,משום שיש לו שם משלו  ,בדרך

"
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לאה די סגני

כלל אינו מכונה כרסונסוס  ,לפיכך ההסבר לא רק

החל בשנת

שאינו מסביר איפה העיר מנדה  ,אלא מבלבל את

פומפיוס  ,שהיו הנהוגים בערים רבות בארץ ,

הקורא .

החלו בין

המאמר

השלישי
עוסק

פינקלשטיין ,

בספר ,

מאת

בתקופה

ג ' רלד

ההלניסטית

49

ולא

מקצוע

לפסה " נ ( המניין של

ולא

61

. ) 60

אסטינומוס אינו שוטר

 64ל 60 -

רפיה החל בשנת
( בעל

ב 48 -

לפסה " נ ; המניינים של

על

הממונה

הסדר

שמירת

וכותרתו ' מינהל ומסהר בתקופה ההלניסטית :

הציבורי )  ,אלא נבחר ציבור שבאתונה הקלסית

במסגרת הרחבה זו נדחסו

היה מופקד על הבניינים הציבוריים  ,על רחובות

מניינים

ומידות ' .

, , , , , ,, , , ,

נושאים רבים בעמודים מעטים  ,מה שגורם לא

[, , ,

"

דיוק .

ן,

.

כלל לא ברור

)

בתקופה ההלניסטית  ,ואם בכלל היה קיים בערי

תיארוך שונות ,

רמז במאמר שעל פי דעת המחבר  ,זה היה המצב

מניינים  ,מידות ומשקלות  ,בעלי משרות במנהל

גם בתקופה ההלניסטית  -תוץ מהמשפט האנגלי

העיר  -כל אלה נדונים במאמר ולפעמים הם

התמוה הזה.

פעם

לחוסר

שיטות

,,

;

,

[,

העיר וגם על המשטרה ( עמ ' , 27

17

*.

אולם

מה הייתה הגדרת התפקיד

.

מתערבבים זה בזה יש הרגשה של הוסר ארגון

בחלק האנגלי יש אחרי המאמר הזה עוד מאמר

בגלל הרצון לגעת בנקודות רבות מדי במישור

מאת פינקלשטיין  ,שמשום מה אינו מופיע

.

העיוני וגם להציג חפצים שונים  ,לפעמים ללא

בעברית המאמר מציג משקולת עופרת השייכת

מוצגים

לאוסף מוטות הכס ,ודן בשלוש משקולות דומות,

קשר

ביניהם :

אלה

הפצים

שהיו

בתערוכה ,ובהתייחסו אליהם מקבל המחבר על
עצמו תפקיד של מדריך ; אולם קשה לכתוב

3

אמנם הם

ל

4

,

ד היןרןלמי

מאמר עיוני וק לוב בעת ובעונה אחת ולדגיך

מעשך שני ה  ,ה מ ע

לתוצאה טובה במאמר גם נפלו כמה טעויות ,
לוליום קיסר  ,שלדה הנהוב
ז
לדוממה המניין של

מפקדם על מיד פיצית קלעם בשיק של טירדה ;
אולם ההיפוך נוגע למאה השנושיע לסה "ת ראו :

".

"

4

בעכו -פטולמאיס  ,באנטיוכיה ובערים אהררת,

" ב) -

שם שלחמה איסתוננסק

04

 38-39קק

 1 1.ק

,

99ן

Jlhs

ה)

שן

)

)1ן Spe~ber,

-ם

מדידה ושקילה בימי קדם והצגתן בימינו

מעזה .

שמקורן כנראה

למשקולות

המשותף

הנדונות הוא צורתן דמוית האדם ונוסח הכתובת ,

כלומר משוגע

סהרון ,

.

עמ '

במקום

)

lunate

( סהרוני  ,דמוי

 . * 21יחי ההבדל הקטן .
)

הנפתח במילה הצקך ( תחת פיקודו של ) נוסח זה

מאמרו של שרגא קדר  ' ,משקולות ארץ -

הוא חריג ולכן ~פינקלשטיין מצרף לקבוצה זו עוד

ישראל בתקופה הרומית והביזנטית '  ,נפתח

אף

במבוא שאינו נחוץ ואינו רלוונטי לתקופה

משקולת עופרת בעלת כתובת דומה ,

.

.

שצורתה מרובעת המשקולת של מוזאון הכס היא

הנדונה  ,ושרוב האמירות בו מוטלות בספק גם

גרם  ,ושלוש משקולות הדומות לה

הפרקים העוסקים בצורת המשקולות ובחומר

גרם עוד שתי משקולות

שממנו הן עשויות  ,מעניינים ככל שיהיו  ,אינם

בת

450

משקלן בין

 437ל 410 -

.

.

גרם  ,כלומר

ממוקדים בתקופה הרומית  -הבמנטית למערכת

 450 - 410גרם ,

המשקל שהייתה בשימוש בתקופה זו מוקדש חצי

298

עמוד הכולל טבלה  ,ללא כל התייחסות לשינויים

גרם  ,כנראה משקל הליטרה המקומית המוכרת

שנה ,

מאותה סדרה הן בנות
רבע וחצי של היחידה

ו 220 -

100

( מנה ? )

של

לעומת זאת המשקולת המרובעת היא בת

ממשקולות אחרות שמוצאן מעזה .

ולהתפתחויות שחלו במשך יותר

מ 700 -

מערכת המשקל באותה תקופה היא גם הבסיס

חלק מהמשקולות הנדונות נושאות תאריך ,

לטביעת המטבעות  ,אך אין אפילו רמז לעובדה

שיש לפרשו ככל הנראה כשנה למניין של עזה.

שהחלק

שתי משקולות נושאות את הספרות  ( zncולא

מאז ימי נרון  ,ושהחלק

 , ZnEכפי שמודפס בטעות ( עמ '  , ) *21כלומר

הנומיסמה  ,החליף אותו כמטבע דומיננטי בימי

לסה " נ ) ; על המשקולת

הזהב של

287

למניין עזה

( 226 / 7

המרובעת הספרות  rOTאו rfoP

למניין

( 312 / 3

או

2 / 3ן %

373

או

173

.

לסה " נ) המשקולת של

מוזאון הכט נושאת את האותיות  EYeAאו

, EYOA

והמחבר

המקבילות בשאר

להסבירן

מנסה

המשקולות .

על

אולם

פי

הצעתו

ה 96 -

קונסטנטינוס

של הליטרה היה הדנריוס הרומי

והיה

לערך

למעשה עד חורבן

קונסטנטינופוליס .

אין רמז

)

לגמישות הרבה של שיטת חלוקת הליטרה
הרומית ,

ש 1 / 40 -

ממנה היה ערך

מטבע הזהב הרומי  ,שנרנן הוריד

לקרוא  , Ehoui) YOAהיינו 'שונת )  , '471נראית
לי מופרכת  ,לא רק משום הקושי שעליו מצביע

שהנהיג אותו קיסר בשנת

410 / 1

מטבע

התקופה הביזנטית ( מטבע ששמר על יציבותו

1 / 84

פינקלשטיין עצמו  -השנה

ה 72 -

של הליטרה ,

ה 5 -טסזט- 8

ל - 1 / 45 -

וש -

ממנה היה ערך הדנריוס  ,לפני הרפורמה
64

.

לסה"כ כמו כן

למניף שה היא

כלל לא מוזכר קיומה של הליטרה האיטלקית

לסה " נ  ,הפרש זמן גדול מדי משאר

במספר

471

בעלת

עשר

האונקיות ,

המתועדת

המשקולות מאותה סדרה  -אלא משום שבמניין

משקולות מהתקופה הרומית שהתגלו בארץ  ,גם

עזה הספרות נכתבות תמיד במדד עולה ( קודם

בשורות המוקדשות לכתובות שעל המשקולות

היחידות  ,אחר כך העשרות ובסוף המיאות) ,

אין

ואילו במקרה זה ,אס מדחסם במשפך ,הספדות

המשקולות

יורד .

התייהסות

מן

להבדלים

התקופה

העמוקים
הרומים

בין

הקדומה

להעריף אפ שפיאה

והתיכונה לאלו מן התקופה הרימות השאיחרת

 EYeAולראות באותיות קיצור שם אבו של

ובין כל אלו

למשקולות מן התקונה הביזנטית .

כמה

המשקדלרת
.
נתונים על מתאב

בסדר

לפלכך

"

ן

אמנם

האגורנומוס  ,אולי ארתל~וסנ

.

,

גם מאמר זה אכבר חף מעךגטנדת תתוך במיוחד

לקראת סוף המצמדן הד אין
'
הביזנטיזת מובאים

כשרודים

מוזכרות הופעת משקוטלת ועכדכיעי המוזממות

תיאור צורת הפרוניות

כ 1 1) -ם~ש1
~

(
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לאה די סגני

בתלמוד .

גם

ודרך אגב  ,די במשקולת כזאת

ועל כן הוצע לתארכה לשנת  , 71 / 2על פי המניין

שמוצאה מביזנטיון על פי הכתובת שעל גבה ,

של  , 49או לשנת  , 82 / 3על פי המניין של

ושהתגלתה בבית  -שאן  4 ,כדי להפריך את טענת

לדעתי טועה המחבר גם בפרשו את התואר

המחבר ש' משקולות לא נדדו ממקום למקום .

על גבי המשקולת של בר כוכבא כתואם התואר

'

בחלק האחרון של המאמר מוצגות משקולות

מיוחד .

אחדות המעוררות עניין

חבל שהסרה

היווני אגורנומוס ( שם ,

שם .

7 , 60

' פרנס '

תואר זה מכוון

)

למשרה טיפוסית של הפולים  ,שהייתה תקפה אך

במאמר ביבליוגרפיה שתאפשר לקורא לעיין

ורק בתחום העיר ושווקיה  ,ואילו הפרנס של בר

במחקרים הדנים בממצאים אלה לעומק בגרסה

כוכבא היה איש מנהל מטעמו  ,והיה אחראי

יש מראה מקום

למשקולות בהבלי הארץ שהיו בשליטת ' נשיא

לפרסום אחד  ,בעברית  ,על משקולת בעלת
כתובת מימי בר כוכבא  ,וכן הבטחה לביבליוגרפיה

ישראל ' .
גם במאמר הזה התרגום לא היטיב עם הטקסט .

נוספת בהלק האנגלי ; אולם הבטחה זו אינה

למשל המשפט ' באימפריה הרומית הונהג תקן

מקוימת כך גם נמנעת מן הקורא האפשרות לתקן

אחיד למשקולות ' הופך באנגלית

ל ~' 1 universal -

כמה שגיאות המשקולת של אנטיפס המתוארכת

standard for weights was en(orced throughout

.

העברית של המאמר ( עמ '

) 35

.

.

לשנת

34

לשלטונו  ,והנושאת את שמו של גאיוס

יוליוס  ,מי שעתיד היה להיות המלך אגריפס

המשקולת של אגריפס

להשתמש בשיטות אחרות  ,כפי שהמחבר ציין

 , ) * 24אלא משנת

.

השני אינה מתוארכת לשנת

שהיא שנת

61 / 2

)

לסה " נ ( עמ ' , 35

הראשון  ,אינה משנת

30 / 1

. * 24

נכפתה בחוק  ,אף שלמעשה בשווקים המשיכו

29 / 30
5

' the Roman Empire

43

למניין טבריה ,

לסה " נ על פי המחבר ( עמ ' , 35

 ; * 25אף שהתאריך המדויק לייסוד טבריה אינו

בצדק .

' מתחת לשולהן '

.

הוא

לסה " נ  ,על פי המניין של

55

לסה " נ ;

6

התרגום

הלא

מדויק

מציג

תמונה

מעוותת  ,כאילו השימוש בשיטות אחרות היה

ובניגוד לחוק .

המאמר של ג ' יימס ו ' אלן על ' חותמות

ידוע)  ,אלא למלכות אגריפס התאריך שהוצע לה
97 / 8

[ ההדגשה שלי ] ( עמ ' , 34

משתמע מכך שמערכת הליטרה הרומית

זכוכית מן התקופה האסלאמית הקדומה '  ,מעניין

.

אולם בבדיקה מחודשת של המשקולת שנעשתה

ומאלף אי דיוק קטן  :קיימות משקולות זכוכית

לאחרונה נמצא שהמספר עליה הוא כנראה , 23

ביזנטיות הנושאות כתובות מפורשות  ,ולא רק
מונוגרמות  ,ואחת כזאת  ,שהתגלתה בבית  -שאן ,

4

 21עG . M . Fitzgerald, Beth Shan Excavations 1111 ; SEG ,

.

0ת 46 ,

 .ק 23 , 111 , Philadelphia 1931 ,ק1

 . 51סח 11 ,דו
5

Agoranomos from
144 - 148

6

Sheffield

 .קק

"

ן ' Gaius Julius :

Stein,

.ג

Tiberias ' , ZPE , 93 ) 1992 ( ,

Kold(inos, The Herodian Dynase/,

.א

 . 397- 398קק  . 1998 ,כידו ? יש מניינים שונים למלכות
אגריפס  ,על פי אירועים שונים בתולדות שלטונו :
משנת

49

ומשנת

60

, 98 / 9

לסה " נ  ,משנת

או

. 61

55

( 56

על פי קוקינוס

אני תידרכתי את המשקולות לשנת

ראו 01 Segni , 'Dated Greek Inscriptions :

Roman and Byzantine

357-359

].

השקילה העות ' מאניות והמעבר לשיטת השקילה
המטרית

יגר

בארץ  -ישראל ' מאת

נבו .

למרות

סגנונו המדעי היבש מצליח המחבר להפיח
רומנטיות

ונוסטלגיה בהעלותו באוב

לעיני

דמיוננו את התמונות הדהויות בשחור  -לבן של

ימי התורכים  ,המנדט הבריטי ותל  -אביב הקטנה .
שני המאמרים הללו מבהירים היטב כמה

from Palestine from the

Ph. D . diss. ~ The Hebrew University ,

 .קק

)

.

מוזכרת לעיל מרתק לא פחות המאמר ' יחידות

Terusalem , 1997 ,

Perods' ,

7

01:

'Two Inscribed Lead.

ZPE , 141 ) 2002 ( , 295 -297

"

11

Stein ,

) .ע
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מדידה ושקילה בימי קדם והצגתן בימינו

מסובכת התמונה הכללית  ,וכמה רבים הם סימני

השנה לחירות ישראל  ,שהיה נהוג בימי בר

השאלה אפילו באשר לתקופות עשירות בתיעוד

מניין המופיע

כתוב ; ומכאן אנו למדים כמה קשה ואולי בלתי

השנה לחורבן הבית ,

כוכבא ,

בכתובות קבורה יהודיות מצוער  ,לפעמים בצד

אפשרי לצייר תמונה עקבית וחד  -משמעית של
שיטות המשקל בימי

קדם .

מלבד זאת המגוון

הגדול של התקנים אפילו בתקופות של ריכוז
מנהלי מלמד שהניסיון לצמצם את הגורמים
המטרולוגיים הרבים המופיעים בתקופה מסוימת
למערכת הומוגנית אחת  ,איננו מתקבל על

הדעת .
שני המאמרים הבאים  ' ,מאזניים ' מאת אליאס
המיס ו ' הדיוק בשקילה בימי קדם ' מאת ליונל
הולנד  ,שניהם מעניינים ומדויקים ; הבל רק

.

שהם חופפים מעט זה את זה הגדרה ברורה יותר

העולם .

אזכור מחזור השמיטה  ,ומניין לבריאת

של הנושאים המוטלים על שני המהברים הייתה

על מניין זה ראוי היה לציין שאמנם שורשיו

מונעת את הרגשת ההזרה המיותרת  ,שעושה

במקרא ,

היהודים

עוול לשני מאמרים טובים .

בתקופה הביזנטית הקדומה הייתה תגובה על

המאמר ' תאריכים והשימוש בהם בתעודות
יהודיות מימי בית שני  ,המשנה והתלמוד '  ,מאת
חגי

משגב ,

הוא

בעל עניין

מיוהד

לחובבי

אך

נראה שהנהגתו

הנהגת שיטה מקבילה אצל

הכנסייה הקדומים

בידי

הנוצרים .

אבות

תאופילוס מאנטיוכיה ,

-

היפוליטוס  ,קלמנס מאלכסנדריה ואחרים

-

ההיסטוריה של התקופה  .יש במאמר מידע רב

התחילו לעסוק במניין השנים מבריאת העולם

ומגוון  ,הנוגע לא רק לתעודות ולכתובות

ועיבדו שיטות שונות לחישוב גיל העולם כבר

היהודיות  ,אלא גם לשיטות התיארוך שהיו

במאה השנייה ובתחילת המאה השלישית  ,אם כי

הימים ,

מניין זה לא בא לידי ביטוי בתעודות וכתובות

ושהיהודים השתמשו בהן מן הדוגמאות המובאות

נוצריות לפני המאה השישית או

השביעית.

אנו למדים על השימוש בלוח השנה הארמי ליד

לחישובים

בעיקר

משמעות

הלוח הרומי והמקדוני ( שאינו מוזכר בשמו  ,מה

תאולוגית  -אסכטולוגית  ,אך היה להם גם היבט

שעלול להקשות על קוראים שאינם יודעים

תלות

נהוגות

אצל

לא

באותם

יהודים

.

למשל מהו הודש

דיסטרוס .
)

אשר למניינים ,

פרקטי :

אלה

הייתה

קביעת תאריך הפסחא ללא

בקביעת תאריך חג הפסה על ידי החכמים

מוצגים לפנינו המניין הסלווקי  -שבו השתמשו

היהודים שאלת תאריך הפסחא הגיעה להכרעה

.

בוועידת הכנסייה בניקיאה

גם היהודים  ,שכינוהו ' מניין השטרות '  -מניינים

במאה הרביעית ,

עירוניים ומניין הפרובינקיה ערביה  ,הבא לידי

ובפולמוסים שליוו אותה והנה לקראת סוף המאה

ביטוי בתעודות של בבתא ובתעודות אחרות

הרביעית ובתחילת החמישית התחילו היהודים ,

שהתגלו במדבר יהודה ; מנייני שליטים  -הן על

שחיפשו

להשתמש

פי שנות מלכות הן על פי רישום הקונסולים של

במניין לבריאת העולם  ,בחישוב שונה מזה של

השנה ; וכן מניינים אופייניים ליהודים  ,כגון מניין

.

שיטות

תיארוך

משלהם ,

הנוצרים  .קשה שלא לראות קשר בין הדברים .

משקולות זכוכית
המאה השמינית
עד השתים  -עשר

לסה " נ  ,קיסריה
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לאה די סגני

גם במאמר זה חלו שיבושים לא מעטים
במעבר מעברית

לאנגלית .

פרטים מסוימים ,

ביביהם פרטים החשובים להבנת הטקסט  ,חסרים

באנגלית .

ולא

604 / 5

כפי שמפרש המהבר בצטטו את לאה

רוס  -ברסון ( שם )  ,החוזרת גם היא על טעות ישנה

של חוקרים מסוימים .

לפעמים התרגום אינו מדויק די

צר לי לומר שלא כל אי הדיוקים במאמר זה

הצורך וגורם לצרימות למשל ' השתלטות רומא

הם באשמת המתרגם או המתרגמת  -ולפעמים

על ממלכת הנבטים ' ( עמ '  , ) 69שנעשתה כידוע

מדובר לא בטעויות טריוויאליות אלא בעמדות

.

לדעתי .

אין זה נכון

בצורה שקטה ללא מלתמה  ,הופכת

ל ~' Roman -

שגויות באופן מהותי

' seizure of the Nabatean Kingdom

( עמ ' * , 42

שבתקופה שבה הופיעו המצבות היהודיות בצוער

.

 %ששש,,,
, ,,
י,,,
, ,,, ,, , ,ו ,י,,,,,,

 ,. ,,י ,

1

' 11ו ;

ן

1

! %

!

, , ,,,,.,.

; ;

1

"

111
1
וכאששם

"
משקולה בדמות

ברק 50 ,י  4,גרם ,
מסופוטמיה  ,האלף
הראשון לפסה " נ

~~

,

,

[

ההדגשה שלי ) ; ובדומה לכך ' ציון שם המלכות '

' כבר רווחו באימפריה הרומית תאריכים נוצריים ,

( עמ '

המונים שנים להולדתו של ישו ' ( עמדה מתונה

הוא העוצר  ,מי שנתמנה למשול

יותר מובעת באנגלית  -מדובר שם באופן כללי

( עמ '

) 70

* - ) 44

הופך

זת "א"

ץ

ל  ' -זת

"ע"

ן

' mention of the

באופן זמני בתקופת ילדותו  ,היעדרו או אי

.

על שיטות תיארוך נוצריות ) ( עמ ' , 70

. *43
)

כושרו של השליט החוקי יש גם שגיאות איות -

בתקופה הנדונה  -מן המהצית השנייה של המאה

הפך ל ~ , Disterus -המלך

הרביעית עד לתחילת המאה השישית  -היו

אצל יוסף

ידועים שני מניינים נוצריים  :מניין לבריאת

וכן

העולם ( בעיקר על פי השיטה האלכסנדרינית ,

קיימות שגיאות דפוס מבלבלות  ,למשל שנת

אף שהיו גם שיטות אחרות ) והמניין להתגשמות

למשל הודש

Dystrus

הנבטי מלכו ,

Malchos

בן מתתיהו  ,הפך

709

או

Malichos

ל Manichus -

.

( עמ '

45

*.
)

( של מניין אשקלון ) בכתובת יוונית מבית

כנסת באשקלון  ,הפכה לשנת

אגב  ,שנת

709

של אשקלון היא

79

( עמ '
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. * 42
)

לסה " נ ,

( עיבור מרים הבתולה בידי רוה הקודש ,

במרס .
)

בדיונים

ב 25 -

שניהם לא היו בשימוש יומיומי  ,אלא רק
המלומדים של היסטוריונים

ואבות

מדידה ושקילה בימי קדם והצגתן בימינו

הכנסייה.
זניחה  .רק

למניין להולדת ישו נודעה חשיבות

עם המצאת המניין של דיוניסיוס

שנת

כפי שקובע משגב

390

147

אולם יש בכל זאת

)8,

תמיכה לסברה כי מסורת תרבותית הולכת יד ביד

ספירת הנוצרים של ימינו  -באיטליה ,

עם השפה  :לאחרונה פורסמה כתובת דו  -לשונית

במחצית השנייה של המאה השישית  ,ההלה

המתוארכת על פי מניין לחורבן בית המקדש

הספירה הנוצרית לצבור תאוצה  ,והיא הופיעה

בארמית ולפי מניין הפרובינקיה ערביה ביוונית .

' הקטן ' -

9

במערב .

בבואו לדון על כתובות מתוארכות בבתי

במזרח המשיכו להשתמש רק במניין לבריאת

כנסת טוען המחבר שרק מיעוט קטן מן הכתובות

העולם  ,שהופיע בכתובות לראשונה בתחילת

הארמיות והעבריות מתוארכות  ,ואילו חלקן של

המאה השביעית ( אולי בשישית  ,אך המקרים

הכתובות היווניות המתוארכות גדול הרבה יותר ,

הללו אינם ברורים )  ,ושהפך לשיטה הרווחת

הוא מצטט שלוש כתובות מתוארכות בארמית

אבל גם אז  ,בארץ  -ישראל

ובעברית  -מסוסיה  ,מנבוריה ( בבית כנסת זה

במה שהיה תהום

התאריך הוא שנת  , 564ולא במאה החמישית כפי

בתעודות מן המאה השביעית  ,אך רק

במאה

השמינית .

ובפרובינקיה ערביה

( או

הפרובינקיה עד הארגון מחדש בידי הכובשים
המוסלמים

)

המשיכו

להשתמש במספר

רבים

מניינים ותיקים  ,כגון המניין של אלאותרופוליס
והמניין של פרובינקיה

ערביה .

אין זה נכון

שטוען משגב

ומבית  -אלפא  -מתוך

)

אלו .

כתובות בשפות
יווניות

כתובות

חמש .

מתוארכות

ולדבריו

שנשתמרו
קטן

המדגם

כ % 50 -

מבין

בבתי

כ 40 -

כנסת ,

מכדי

להיות

העולם .

משמעותי  ,וכל תגלית חדשה עשויה לשנות את

המניין הפרובינקיאלי המשיך לשמש כאמור עד

המאזן ;

מכירה חמש

המאה השמינית  ,והתיארוך לפי שנות הקיסר

כתובות יווניות מתוארכות מבתי כנסת  ,אלא

שמניינים ' פוליטיים ' התלו לעבור מן

אך

לכך ,

מעבר

איני

.

הופיע בכתובות יווניות  -וגם בארמית  ,בבית

רק שתיים  ,אתת מעזה ואחת מאשקלון כתובת

עוד במאה השישית

מתוארכת נוספת  ,שהתגלתה בבנימינה  ,היא

ובתחילת השביעית  ,בצד הקונסולט והפוסט -

אולי מבית הכנסת בדאר או בקיסריה  ,אך הדבר

הכנסת בבית  -אלפא

-

.

קונסולט של הקיסר ושל קונסולים אחרים לכן

כלל לא

לפתח שיטות תיארוך חלופיות כדי להימנע

,

בטוח .

10

יש אמנם כתובות שאפשר

אין בסיס אמתי לטענה שהיהודים היו מוכרחים

מקביעת תאריכים

נוצריים .

8

העולה של

"
9

לשפת התעודה ; אולם אין ללמוד זאת מן

.

ביטחון שזאת מצבה יהודית בפרסום חדש של

שנת

283

למניין זה היא שנת
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כלומר  :קבר של

~
נפטר בשנה ג ' לממזור השביעית ; מת בשנת
אשר

למניין ערביה

את קריאתה

לסה " נ  ,ולא

. M . Cotton and [ . Price . ' , Bilinpl Tombstone
? . 277-283ק 518( ' ,~ ZPE, 134 )2001 ( ,ן1ן) . from :Zo'ar
ייתכן שבכל זאת אלמנט יהודי הדר גם לטקסט היווני .

לדעתי יש לתקן את הקריאה שהציעו המהדירים ,
ולקרוא במקום זאת  M & pcou , :ו "

תאריך למניין הפרובינקיה ערביה  ,שכן אין כל

בצורה המוחקת ממנה את התואר ' יהודי ' ( אגב ,

1

Nabatine meridionale

 Mouc oען ךע4ן

הכתובת היוונית מצוער שהוא מצטט  ,הנושאת

הכתובת תיקן מוריס סרסר

 .קק

1993 ,

. "Paris

Jou : Inscriptions de

0 . 106ת

שהמחבר צודק באמרו שמסורת תרבותית צמודה

) ( Sartre

:

135 - 137 ,

ביקשו לעשות זאת כדי להזק את זהותם מול הגל

הנצרות .

~ש  latines deש ~, grecques

ן א ): Pitraע lordanie,

סביר יותר שהם

עם זאת קרוב לוודאי

5( 71

4 . Sartre ,,י

10
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לסה " נ )  .יהיה גורלו טוב

253

!

1 . 1( 1 Segni , 'A Tewish Greek Inscription from the
Vicinity oflCaesarea MaHtima ' , 'Atiqot , 22 ) 1993 ( ,
133 - 136 ; idem , "The Date of the Binyamina

 .קק

עתדרה

ץתדרה 148

לאה די ספי

לתארך על סמך שיקולים שונים  ,אך אין בהן

ציון עובדה בלתי מחייבת ? ואהרון אהרון  :אמנם

לכן אינני רואה כל בסיס

עניין גלגל המזלות היה יכול להיות רלוונטי

להבחנה בין שתי הקבוצות כביכול על פי סוג

לנושא הספר  ,אילו נקשר במאמר לעניין מדידת

הנתונים הנכללים בכל אחת מהן .

הזמן ; אולם היבט זה לא בא לידי ביטוי אלא

מפורש .

תאריך

קדומים

ברמיזה  ,בציטוט מדברי סופר בן המאה השנייה

מארץ  -ישראל '  ,מאת אלה קושניר  -שסיין  ,נותן

שקשר את המזלות לפעילות חקלאית

עונתית .

לקורא הרבה יותר ממה שמבטיחה כותרתו

הרבה היה אפשר לומר על הצמדת המזלות

הצנועה המהברת לא הסתפקה בסקירת תופעת

( דוגמה

' תאריכים

המאמר

מטבעות

על

.

המטבעות

תיארוך

ומשמעותה ,

המניינים

ולחלוקת השנה החקלאית

לחודשים

מאלפת היא גלגל המזלות במנזר קירה מריה

השונים ומקורם והסימנים האחרים המופיעים

בבית  -שאן .

על המטבעות ומשמעותם ; היא גם מסבירה ,

המצומצם של גלגל המזלות מא  -תנור ; אך הקשר

בבהירות ובשפע דוגמאות  ,איך פענוח כל
הנתונים הללו הופך את המטבעות ללבנים

מאלף

של המאמר

לנושא המסגרת נראה רופף למדי .

מאמרו של משה שרון ,

' לוח השנה

המוסלמי ' ,

מאמר ממצה ,

הנוגע למדידת הזמן  ,מספק מידע בסיסי על לוה

סגנונו הצלול ומבנהו ההגיוני

השנה הירחי שהנהיג הנביא מחמד  ,על המניין

שמהן בנוי מדע

ומרתק .

ההיסטוריה .

)

זכותה של המהברת להיצמד לנושא

יחכימו הן יודעי דבר בתהום ההיסטוריה  ,הן את
מי שמתקרב אליו

לראשונה .

להג ' רה ועל

הקושי שנגרם להיסטוריון המבקש

להמיר תאריכים מלוה השנה הזה למושגים

במאמרה של רנטה רוזנטל  -הגינבוטום ' גלגל

מערביים .

זהו מאמר מעניין  ,אך אני חוששת

המזלות הנבטי ' מתואר גלגל מזלות מן המאה

שבסופו של דבר רוב הקוראים ירגישו כמו

השנייה לסה " נ שהתגלה במקדש הנבטי בח ' רבת

שהרגיש דוקטור ווטסון למשמע אמירתו של

א  -תנור  ,ונדונה משמעות סידור הסימנים

בו .

שרלוק הולמם  ' :אלמנטרי  ,ווטסון

יקירי ! '

-

.

אני מודה שלא הצלחתי לרדת לסוף דעתה של

מושכלים  ,אך מבולבלים משהו ודרך אגב  ,אם

המחברת ולהבין מה בדיוק אנו אמורים ללמוד

מדידת הזמן היא בין הנושאים שעליהם רצו

מצאו

העורכים לתת את הדעת  -והרי מכאן נבע

ממאמרה ,

מעבר

לעובדה שהנבטים

.

משמעות כלשהי בגלגל המזלות גם לא ברורה

רעיון

התערוכה

-

מדוע אין

בספר שום

לי כוונתה באזכור גלגלי המזלות המעטרים

התייחסות לחלוקת היום והלילה לשיעורי זמן

רצפות בתי כנסת רבים בארץ  -ישראל בתקופה

ולכלי מדידת הזמן  ,כגון

הביזנטית :

האם

לראות

יש

בכך

השפעה

תרבותית  ,שורשים תרבותיים משותפים או סתם

( שעות  ,אשמורות

)

שעוני שמש  ,שהם ממצא לא נדיר בחפירות
ארכאולוגיות ?

ומדוע ,

פרט

ללוה

השנה

המוסלמי  ,אין התייחסות ללוחות השנה השונים

 01 Byzantine Dora ' ,ח0ע" " 5

]) Inscription and the

183 - 186

.

 .קק  ) ] , 25 ) 1994 ( ,ש דן בר " ג טען שהתאריך

הוא למניין החורבן :

4. ,ול,

Barag , ' The Dated lewish

.ס

Inscription from Binyamina Reconsidered ' ,

179 - 181

 .קק ואילו ויליאם הורבורי טען  ,לדעתי

לא באופן משכנע  ,כי הכתובת כלל אינה מתוארכת :
fteis Theos Inscription
133 - 137

s

 . Horbury , '11ין

.

'
 .קק near Caesarea' , PEQ 129 ) 1997 ( ,

ששימשו בארץ  -ישראל בתקופות

השונות ?

ויש

עוד נושאים הקשורים לחלוקת הזמן ומדידתו

שאינם באים לידי ביטוי בספר הנדון כאן .
במאמר ' הנילומטר '  ,מאת זרזה

) ( Zaraza

פרידמן  ,מתוארות שיטות שונות למדידת מפלס
מי הנילוס בעת ההצפה בימי הקיץ  ,כשהמים

מדידה ושקילה בימי קדם והצרן בין

כיסו את השדות ובנסיגתם השאירו שכבת בוץ

מעמיקה של הכלים והמכשירים שעמדו לרשות

מפרה על פני הקרקע למדידת גובה פני המים

המומחים לבנייה בימי קדם  ,של דרך הפעלתם

.

השיבות

הייתה

לקביעת

מכרעת

השנתיים על פי צפי פריון

השדות .

.

המסים

ושל מידת הצלחתם הביצועית איך בנו הבנאים

כולנו

הקדומים בנייה אנכית מדויקת  ,משטחים ישרים

מכירים את המתקן בצורת עמוד שעליו חקוקים

או משופעים במידה הדרושה או זוויות ישרות ,

מעטרת

איך חצבו מנהרות ארוכות במפלס קבוע  ,איך

רצפות פסיפס ביזנטיות בבית  -שאן  ,בטבח ' ה

מדדו אורך  ,מרחק ושטח  ,ואיך ביצעו בדיוק

ובציפורי ; אבל פרידמן מציגה מידע מעניין

הפירמידות ?

אופקיים

קווים

שדמותו

ומספרים ,

מופלא מפעלי בנייה אדירים כמו

שונים

הנושא המורכב הזה מוסבר באופן ברור ומאיר

ומוכרים פחות  ,הן על הרקע המעשי  -היא

עיניים  ,תוך הדגשת ההיבטים הטכניים ותשומת

הן

נוסף ,

מטיפוסים

על נילומטרים

.

מבהירה למשל שהמפלס האידאלי לא היה זהה

לב למקורות הקורא לא יכול שלא להתפעל

בכל מקום  ,ומפרטת באילו ערכים התבטאה

ומבקיאותו

לשנה

הציפייה

במקומות

פורייה

שונים

.

במצרים בתיאור הנילומטר שברצפת הפסיפס

הרחב

מהידע

של

המחבר

.

ברזי האדריכלות העתיקה זהו מאמר מרתק וגם

מהנה מאוד .
המאמר האהרון בחלק העברי  ,מאת גרשון

בציפורי נפלה טעות  :שתי הדמויות הניגשות

.

כ ' איש שעומד על

גליל  ,לא זכה משום מה לתרגום לאנגלית חבל ,

גב אישה ' ( עמ '  ; ) * 60 , 92לאמתו של דבר אלו

וגם הקורא בשפה

לעמוד מצד שמאל מתוארות

שני עלמים

) ( putti

t

כי הנושא אזוטרי למדי

.

דמויות המלוות לעתים

האנגלית היה יוצא נשכר מהכרתו הכותרת -

קרובות את תיאור הנילוס  ,והמסמלות את

' דרכי המניין של ילדים בטקסטים מינהליים

האמות  ,יחידות האורך למדידת מפלס מי הנהר

וכלכליים מהתקופה הניאו  -אשורית '  -עשויה

עוד טעות קטנה  :השם העתיק של

לסקרן אבל בה במידה היא עשויה להפחיד את

 ; * 59יחזקאל

הקורא בכוח  ,מה גם שלא ברור מה לילדים

בגאותו .

11

אסואן בעברית הוא מונה ( עמ ' , 89

כס  ,י ; ל  ,ו )  ,ובשפות הקלסיות  ,שמהן עבר
לאנגלית ,

ולנושא

המדידה .

גם מי שאוזר מתניו לעיין

בטקסטים עלול לוותר על המשימה לפני סיומה ,

fSyene

' כלי מדידה בשירותם של האדריכל והבנאי

שכן ידוע שהוזים ורשימות מנהליות וכל דבר

בעת העתיקה '  ,מאת רוני רייך  ,היא סקירה

ביורוקרטי אינם בדיוק חומר קריאה מענג  ,אולם

11

אמנם

הטעות

נובעת

הפרסום

מן

הראשון

של

הפסיפס  ,ראו  :ז ' וייס וא ' נצר  ' ,שתי עונות חפירה
בציפורי '  ,קדמוניות  ,כד [ ] 96 - 95
אולם היא תוקנה מאוחר יותר  ,ראו למשל :

( תשנ " ב ) ,

Festival Building and 115

 Earlyת
The

,

"4. ( ,

מחא

עמ '

117

.

2 . Weiss

Talgam , 'The

.א ש

Mosaics: Mythological Representations
)  . Huniphreyא Byzantine Sepphoris ' , [ .

יש

שכר

ולקורא

למאמץ ,

בתעודות נאו  -אשוריות שבהן רשומים בני אדם ,
נרשמו ילדים קטנים לא על פי גילם  ,המוגדר
באופן כללי ( תינוק  ,פעוט וכדומה ) או הנקוב
בשנים  ,אלא על פי גובהם  ,וקנה המידה הוא הצי

אמה .

כך מתברר שאכן קיים קשר בין נושא

Roman and By~ antine N
. ear East , 111 , Portsmouth ,

.

עמ '  12נעלמה הגדרת

להדגים את השיטה

61

.ק

2002 ,

.

 . 1 .ח כבר בפרסום של ז ' וייס וא ' נצר

בקדמוניות  ,ל (  , 113תשנ " ז ) ,

הדמויות כגבר ואישה  ,ומכל מקום נדמה לי שעדות

.
העובדות שבשטח ולא רק על מה שנכתב עליהן .

העיניים אינה מותירה ספק צריך להסתכל גם על

צפויה

הפתעה :

המאמר לנושא הספר המש תעודות מובאות כדי

המוזרה .

כחובבת חומר

תעודי נהניתי לקרוא ; חובבים נלהבים פחות
יכולים להסתפק במבוא הבהיר

והמעניין .
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לאה די סגני

~

בין החלק העברי לאנגלי מופיעות טבלאות
דו  -לשוניות

המציגות

ערכי

את

המידות

מורכבת יותר .

כך למשל מונה אחד יכול היה

לתאר יחידות שונות  ,וליחידה אחת יכלו להיות

.

היווני

וריאנטים שונים ממקום למקום בעיניי  -ואני

והרומי  ,בתלמוד ובתקופה העות ' מאנית  ,מין

מדברת רק על תחומים ותקופות המוכרים לי -

השונים

אולי כל פרט ופרט נכון במסגרת המצומצמת

העוסקים במידות ומשקלות לא מצאתי בשום

שלו ,

אך התמונה כולה מטעה בפשטותה

מקום בספר תשובה על השאלה מי הכין את

המדומה מי שמכיר טקסטים כמו ה -

הטבלאות הללו האם המערכת עשתה זאת ? אם

יוליוס אפריקנוס או ' על מידות ומשקולות ' של

כך הדבר  ,נראה לי תמוה שמי שלא בקיא בנושא

אפיפניוס  ,יתקשה לייחס לטבלאות אלו אחיזה

יקבל על עצמו משימה לא פשוטה כזו  -אפילו

במציאות .

והמשקלות בתקופת המקרא ,

של

סיכום

מה שנכתב

בעולם

במאמרים

.

.

.

KEGIOI

של

אם עצם הפעולה הייתה העתקת הטבלאות

בסיכום  ,הספר מעניין ומועיל  ,וטוב שיהיה

מפרסום אחר ( דבר שאם נעשה  ,חובה לציין

העבר ,

זאת .
)

ואם אחד או אחדים ממחברי המאמרים

הכינו את הטבלאות  ,למה דבר תרומתם לא

על המדף של כל מי שמתעניין בתולדות

עם זאת ראוי להתייחס בזהירות לחלק מהנתונים
הכלולים

בו .

ושוב נקראים

עורכי הספרים

קל לנחש שטבלאות אלו יהיו מוקד

להתאמץ יותר כדי להגיע לרמת דיוק סבירה

משיכה לקוראים  :אנשים יעשו בהן שימוש

בכל הפרטים התלויים בהם  ,ולהקפיד יותר על

ויצטטו אותן  ,כאילו הן משקפות וממצות את

הכלים

מדווח ?

המציאות

בכללה .

אולם

המציאות

הייתה

רמת

הדיוק

של

המהברים ,

הביקורתיים שעומדים לרשותם .

בכל

הספר שלפנינו מיוסד על עבודת דוקטור של

' בית לאזמל  -מושג מעורפל
ומטרה לא מוגדרת

.

המחברת  ,שנכתבה לפני זמן רב עבודת מחקר
ממין זה מתמקדת מטבעה בסוגיה מוגדרת

.

ובתקופת זמן קצרה פרק הזמן שבו עוסק הספר
הנדון מצטמצם בחמש השנים הראשונות של
השלטון הבריטי בארץ  -ישראל  -ממתן הצהרת

פנחס עופר

בלפור עד דיוני ועדת הקבינט הבריטי בשנת
דבורה גרזילי  -יגר  ,בית לאומי לעם היהודי  :המושג
כחשיפה וקשייה המדינית הבריטית

ירושלים  :הספריה

, % 923 - 19 % 7

בלפור

מהצהרת

המנדט

ומכתב

שנמסר

.

לבריטניה מטעם הבר הלאומים הספר  ,כדברי

עמ '

הציונית  ,תשסה 3 % 9 ,

% 923

והחלטותיה על המשך המדיניות הנגזרת

המחברת  ,בא ' לבחון כיצד נוצר המושג " בית
עוד לפני בואו לכהן כמושל הבריטי האזרחי של

לאומי לעם היהודי "

ארץ  -ישראל שבל הרברט סמואל  -בכתב ובעל

לעקוב אחרי ההגדרות שניתנו לו על  -ידי

פה  -על שלטונות הצבא הבריטי בארץ על כי

מעצבים

המדיניות

במגעיהם עם הערבים אין הם פועלים בהנחה

הבריטית ולנתח את התכנים שגורמים שונים

שמטרת המדיניות הבריטית בארץ לממש את

ביקשו להעניק לו בתקופה שבין מתן הצהרת

הצהרת בלפור ולהקים ' בית לאומי לעם היהודי ' .

בלפור לבין אישרור המנדט הבריטי על ארץ -

אולם לא חלף זמן רב וסמואל עצמו התמודד עם

ומוציאים

ישראל ' ( עמ '

)1

והפך למונה בהצהרה ,

של

לפועל

.

דילמה שנבעה מהנחה זו  ,ושהטרידה את ראשי

כפי שעולה מן הספר  ,הוגיה ומעצביה של

הממשל הצבאי ואת מעצבי המדיניות בלונדון ,

הצהרת בלפור ראו בה מכשיר להיאחזותה של

לאמור  :מה משמעות המושג ' בית לאומי יהודי ' ,

בריטניה בארץ  -ישראל

שהייתה משטחי

למה הוא מחייב  ,כיצד מתכוונת בריטניה ליישמו

האימפריה העות ' מאנית הקורסת  ,המיושבים

בארץ  -ישראל ומה המהיר ( הפוליטי וגם הכספי

)

שהיא תצטרך לשלם בגינו מחמת התנגדות
תושבי הארץ הערבים לציונות

ולמפעלה ?

ממשלת בריטניה  ,שסוגיה זו הוטלה לפתחה

ערבים

-

ודרך

-

מההתחייבויות

להשתחרר

שקיבלה על עצמה במהלך מלחמת העולם

הראשונה כלפי הצרפתים ( הסכם סייקס  -פיקו
וכלפי

הערבים

)

מקמהון  -לקין .

( מכתבי

)

בשנות הממשל הצבאי  ,בוועידת השלום בפריז

ההתחברות אל הציונים בארץ  -ישראל אמורה

(  , ) % 920 / 1919בדיונים על ניסוח כתב המנדט

הייתה לתת בידי הבריטים  -כך הם קיוו -

וגם אחר כך  ,מצאה עצמה לכודה בין הלחץ של

צידוק וחיזוק לתביעותיהם על ארץ זו בעת

הערבים

הדיונים הממושכים והמייגעים בוועידת השלום

הציונים

ותומכיהם

לבין

זה של

הקרוב .

ותומכיהם  ,ולא השכילה למצוא לה פתרון נחרץ

על הסדרת עתידו של המזרח

והד  -משמעי ניסיונותיה של בריטניה להיחלץ

המנדט שנמסר לבריטניה מטעם הבר הלאומים ,

ממלכוד זה על ידי אימוץ פירושים שונים

שכלל את הצהרת בלפור  ,היה לאסמכתה בין -

.

וסותרים למושג ' בית לאומי לעם

היהודי ' אך

העמיקו את קשייה ואת הסבך שבו שקעה בשנות

שלטונה בארץ  -ישראל .

כתב

לאומית רשמית לשלטונה בארץ  -ישראל .
הערבים דתו אסמכתה זו  ,בשל התנגדותם

לבסיסה הציוני  ,בריטניה קיוותה לפוגג את
קתדרה

, 112

תמה

תשס

"

ד ,

עמי

- 151

54

ץתדרה 152

פרס עופר

.

התנגדותם על ידי הבטחה שהמפעל הציוני יביא

המצופים ההיה זה מהדל שמקורו בחוסר ערנות ,

לארץ  -ישראל קידום כלכלי ועל ידי פרשנות

בין כך ובין

חולשה ?

או בהיעדר יכולת מחמת

ממתנת של המונה ' בית לאומי לעם היהודי '  ,אך

כך  ,מציאות זו החלישה את התנועה הציונית

תקוותיה נכזבו לא עלה בידי הבריטים להניח

במאבקיה מול המערערים על מדיניות ה ' בית

את דעתם של ערביי ארץ  -ישראל בהודעות

הלאומי ' .

רשמיות כי למפעל הציוני לא תינתן עדיפות ,

קסמים  ,שווייצמן תיארו כך  ' :כדי לעורר את

.

התנועה

הציונית

למעגל

נקלעה

והצעותיהם להקים מוסדות ייצוגיים לשיתוף

רצונה הטוב של הממשלה [ הבריטית ] עלינו

פעולה ( מועצה מחוקקת וסוכנות ערבית מקבילה

להחיש את מעשה הפיתוח

לסוכנות היהודית ) נענו בסירוב נראה שהסירוב

אך כדי להחיש את מעשה הפיתוח זקוקים אנו

הערבי הוא שהקשה על בריטניה  -אשר מטעמי

מאוד לרצונה הטוב והפעיל של הממשלה ' .
מתה זה בלט בסוגיית העלייה  .בשנת נציבותו

פוליטיים ולהסתלק מהצהרת בלפור וממדיניותה

הראשונה של סמואל לא הוטלו הגבלות על

והקל על

עליית יהודים לארץ  -ישראל ונכנסו אליה כ -

הציונים הללו  ,שחששו פן נטיית הבריטים ללכת

% 0 000

עולים ; עם זאת מקובל היה גם על

לקראת הערבים תערער את יסודות המנדט ,

ההנהגה הציונית שיש לכוון את העלייה לבל

ותפגע בהתפתחות הבית הלאומי היהודי  -ועל

תוצף הארץ עולים שאין ביכולתם לקיים את

כן ניהלו מאבק דיפלומטי וציבורי לבלימת נטייה

עצמם .

.

יוקרה

לא

הפרו  -ציונית

יכלה

לנהוג

( עמ '

בדרך

) 202 - 201

של

-

ויתורים

.

זו -

נשכרו מהסירוב הערבי הגורף .

[ של

הבית הלאומי ] ,

2

,

משהתברר
לערוב

מיכולתה

כי

מספר

לקליטתם

העולים
הראויה ,

גדול
פנתה

אולם התנועה הציונית  ,בד בבד עם מאבקיה

ההנהלה הציונית בלונדון אל משרד החוץ הבריטי

בניסיונות לגמד את מעמדו של הבית הלאומי

בבקשה לצמצם במידה ניכרת את מספר היתרי

היהודי  ,צריכה הייתה להוכיח כי היא מסוגלת

העלייה .

לקדם את המפעל הציוני  ,מאחר שהבריטים

מרכזי בבניית הבית הלאומי  ,הסיק מן המתרחש

הטילו עליה את עול בניינו  .בעניין זה נודעה

כי יש לנקוט כלפיה כללים של זהירות

וויסות .

לממד הזמן חשיבות יתרה  ,ובהקשר זה ראוי

ביוני

להביא את דברי לויד

1921

לחיים וייצמן

 ' : 1920עליכם לא

עיתוי ההודעה היה אומלל  ,שכן הדבר היה

לאבד זמן  .היום הים דומה לים הבלטי לפני

מעט אחרי

.

הודיע על הפסקה זמנית של העלייה

עד שייקבעו שינויים מהותיים במדיניות העלייה .

ג ' ורג '

בוועידת מן רמו  ,באפריל

סמואל  ,הגם שראה בעלייה מרכיב

.

מאורעות מאי

1921

וההודעה

.

הקיפאון לפי שעה יש בו עדיין תנועה אך אם

נתפרשה ככניעה ללחץ הערבים אך למעשה ,

יבוא במוצק [ כלומר  :יתקשה  ,יקפא ]  ,תצטרכו

שלא כדברי המהברת  ,לא היה קשר בין אירועים

להטיח את ראשיכם אל גושי הקרה ולהכות

אלה לבין המדיניות החדשה ; זו הייתה תולדת אי

להפשרה שנייה ' .

היכולת של הציונים לקלוט את העולים

1

כדבעי .

במרוץ מול הזמן קרטעה התנועה הציונית

אף על פי כן ' זכה ' סמואל מפיהם לקיתונות של

ולא הצליחה לממש את הציפיות בקצב ובהיקף

הוא הגיב בעוקצנות

ביקורת

וגנאי ,

ואילו

.

שהופנתה לעבר וייצמן בינואר
1

ת ' ויבמן  ,מסה ומעש  :זכרונות חייו של נשיא
ישראל  ,תרגם לעברית  :אשר ברש  ,ירושלים ותל -
אביב תש " ט  ,עמ '

259

.

2

שם  ,עמ '

. 322

1922

כתב לו :

 ,בית לאומי '  -מושג מעורפל ומטרה לא מוגדרת

153

הגבלות

אלה חורגות מגבולות הזמן שהיא תהמה לספרה ,

קפדניות על העלייה ובשל כך הבאתי על עצמי

אך הואיל ואפשר לראות בספרה פרק ראשון

מידה רבה של ביקורת מצד העולם הציוני  ,היה

בסקירת תולדות הממשל הבריטי בארץ  -ישראל ,

כפיתי

' אלמלא

האחרונים

בחודשים

על ההסתדרות הציונית לפעול באותו כיוון

דומה שיש מקום להצביע כאן על המשך התהליך

אני מקווה

של לבטים ופירושים בפרקים המאוחרים של

הזה .

ולשאת בעצמה את הגינוי

שתעריך את שירותי הידידותי ' .

סקירה

3

זו .

ממשלות בריטניה בשנים הבאות

הקו שאימץ סמואל היה לאבן יסוד במדיניות

ביקשו למצוא פירושים שיהלמו שני אינטרסים

הרשמית של ממשלת בריטניה בתחום העלייה

סותרים  ,שבפועל לא היה אפשר ליישב ביניהם .

; ) 1922

אי לכך התגבשה אצל הבריטים במהלך השנים

נקבע בו כי ' אין ממדי עלייה זו יכולים להיות כה

הכרה שעליהם לנהוג כשופט ניטרלי הניצב בין

גדולים עד שיעברו את גבול יכולתה הכלכלית

היהודים לערבים ולא לקבל על עצמם תפקיד

של הארץ באותה שעה לקלוט עולים חדשים ' ,

פעיל בהקמת בית לאומי לעם היהודי .

והוא נוסח ב ' ספר הלבן ' של צ ' רצ ' יל ( יוני

וזאת על מנת ' להבטיח שהעולים לא ייפלו

ממשלת בריטניה  ,מתוך שנמנעה מהצגת

למעמסה על כלל תושבי ארץ  -ישראל ולא ישללו

מחויבות הד  -משמעית  ,אימצה פירוש דו  -כיווני

משום הלק של האוכלוסייה הקיימת את עבודתו ' .

למחויבות זו  ,היינו שבהצהרת בלפור ובכתב

' כושר

המנדט קיבלה בריטניה על עצמה התחייבות

הקליטה הכלכלי ' העיקרון שלפיו קבעה הממשלה

כפולה  ,שוות משקל  ,כלפי היהודים והערבים

מאז ועד ל ' ספר הלבן ' של

את מכסות העלייה

)

1939

. schedule
(

היה

ממשלת הוד

מלכותו קיוותה אפוא להפיס את דעת שני

בארץ  -ישראל

( ה ' ספר

הלבן '

של

פספילד ,

אוקטובר  , 1930וכן איגרת רמזי מקדונלד ,

.

הצדדים בפירוש שנתנה למחויבותה על פי כתב

פברואר

המנדט לסייע בהקמת ה ' בית הלאומי ' באמצעות

המלכותית ( ועדת פיל ) פסקה בשנת

עליית יהודים לארץ  -ישראל תקווה זו נתמלאה

המנדט אינו בר ביצוע משום שיש בו סתירה

רק בהלקה הערבים לא השלימו עם פירוש זה ,

אינהרנטית  ,והמליצה על חלוקת ארץ  -ישראל

שהרי לא ביטל את זכות היהודים לעלות לארץ -

בין יהודים לערבים .

.

.

) 1931

גם פירוש זה לא צלח והוועדה
1937

כי

ישראל ; ואילו הציונים  ,אף ששללו את מדיניות

משהתברר כי גם פתרון זה אינו אפשרי ,

' כושר הקליטה הכלכלי ' וטענו שהיא מגלמת

ונוכח תמורות בתנאים המדיניים הבין  -לאומיים ,

הפרה של כתב המנדט  ,נתנו בפועל יד לביצועה ,

הודיעה בריטניה במאי , 1939

ב ' ספר הלבן ' של

בהכירם במגבלות תנועתם לערוב לקליטה ראויה

שר המושבות מלקולם מקדונלד  ,על מדיניות

למבקשים לעלות .

הדשה  ,שתכליתה ' לנהוג לפי מידת הצדק כלפי

גם בשנים הבאות התאפיין השלטון הבריטי
בארץ  -ישראל בניסיונות לתמרן בין פירושים

.

שני העמים בארץ  -ישראל ' מכאן טענה ממשלת
בריטניה שהיא מחויבת

' להרשות הרחבה נוספת

הבית הלאומי היהודי על ידי עלייה רק אם

שונים להתחייבות שקיבל על עצמו  ,והמחברת

של

מעידה על כך בכמה משפטי סיכום אמנם שנים

הערבים מוכנים להשלים עמה '  ,ולהגביל באופן

.

דרסטי רכישת קרקעות על ידי יהודים ' כדי
4 . Mossek, Palestine Immigration policy under

and Arab
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ritish , Zionist,

"
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~
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שלא תיווצר במהרה אוכלוסייה ערבית גדולה
של מהוסרי

קרקע ' [ ההדגשות שלי

-
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חס עופ

.

בפירוש זה  ,שמשמעותו בפועל הייתה הסתלקות

ממקורות ציוניים  ,מאלף הוא מלמד לא רק על

ובמדיניות שנגזרה ממנו ,

האופן שבו התעצבה מדיניות זו  ,אלא גם על

דבקה בריטניה עד סיום שלטונה בארץ  -ישראל .

תפיסת עולמם ועל הלוך מהשבתם של האישים

מהצהרת בלפור ,

הצהרת בלפור הייתה לבריטניה ' תפוח אדמה

.

לוהט ' שכל מי שאחז בו נכווה בשנת

1947

אמר

המעורבים ,

שנשתלבו

אימפריאליסטיים בריטיים

שיקולים

בהם

וערכי צדק ומוסר .

עליה שר החוץ ארנסט בווין שהיא הייתה שגיאה ,

בהקשר זה מתגנב למשל הרהור בדבר מידת

לבהירות מספקת

וההיסטוריוגרפיה

מפני שמנסחיה לא דאגו

בניסוחה והיא הבטיחה את ארץ  -ישראל לשני

העמים גם יהד .

4

אחד ההיסטוריונים תיאר אותה

האנטישמיות

היישוב

שתלו

הציונית בקציני הממשל הצבאי בראשית השלטון

.

הבריטי בארץ  -ישראל האומנם היו כולם נגועים

כמסמך מעורפל מתחילה  ,שבו קיבלו הבריטים

בה ?

על עצמם להשתדל לפעול למען השגת מטרה לא

שבהעדפת המפעל הציוני בארץ  -ישראל נגרם

מוגדרת  ,אכן הניסיונות להבהיר את המושג ' בית

עוול לתושביה הערבים  ,וכי הם התריעו  -יותר

לאומי לעם היהודי '  -שהסיוע להקמתו הוצג

ממדינאים רבים

בהצהרה כמטרה המרכזית  -אך הגבירו את

הערבים למדיניות הבית הלאומי תמיט על

הבלבול והוסיפו על הסתבכות המצב בארץ -

.

נראה כי

מעטים

לא

מהם אכן

סברו

 -כי התעלמות מהתנגדות

בריטניה שפעת צרות וביקשו למזער את הנזקים

.

ישראל שאיפתה של בריטניה בשנות מלתמת

שייגרמו לה עקב כך הוא הדין בפרשיות כמו

העולם הראשונה להשיג שליטה בארץ  -ישראל ,

מאורעות פסח

1920

בירושלים ומאורעות מאי

שההיסטוריוגרפיה

הציונית

מתארת

ומערכת ההתחייבויות המעורפלות שקיבלה על

, 1921

עצמה כדי לממש שאיפה זו  ,היו לזרע פורענות

כאירועים טראומטיים מבשרי רע לא רק מבחינת

שנפל בהלקה בשנים תבואנה.

אופי היחסים עם הערבים בעתיד אלא גם באשר

בסוגיות ובתקופה שסוקרת דבורה ברזילי  -יגר
בספרה עסקו גם חוקרים אחרים  ,וגם הם דנו
בדילמות שלפניהן

ניצבו

מעצבי המדיניות

למידת

נכונותם

של

הבריטים

לעמוד

בהתחייבויותיהם לסייע בהקמת הבית הלאומי

.

היהודי ממיעוט האזכורים של פרשיות אלה בספר

.

הבריטית בארץ  -ישראל באותן שנים  ,והביבליו -

נראה שהבריטים ייחסו להן חשיבות מועטה הרי

גרפיה המקיפה שהיא מביאה מעידה שהיא מודעת

לנו עדות נוספת לכך שהערכה היסטורית תלויה

לכך  ,במסקנותיה הכלליות על אי הבהירות של

בעיני המתבונן  ,ושכולה שאלה של פרופורצייה .

ההתחייבות הבריטית ועל המדיניות  -או שמא

הדיון הפרטני והמדוקדק בסוגיות שונות ,

היעדר מדיניות  -שנקטה בריטניה אין המחברת

כגון תביעות הציונים והסתייגויות הבריטים

מוסיפה הרבה על דברי קודמיה  ,ודומה שאף לא

מהן  ,הטיוטות של כתב המנדט וסעיפיו השונים

התכוונה לכך המעקב המפורט של המחברת אחרי

וכיוצא באלה  ,מכביד לעתים על שטף הקריאה ,

והנפתלים ,

שכן הוא מחייב ריכוז יתר  ,אולם לשון המהברת

.

הפירושים

השונים ,

המתחכמים

ורהוטים .

שהוצעו להגדרת המדיניות הבריטית  ,מעקב אשר

טובה וברורה וניסוחיה מדויקים

נסמך על מקורות ראשוניים רבים הלקוחים

ושם אירעו מעידות  ,כמו השימוש ההוזר באיות

מארכיונים בריטיים  ,ממלכתיים ופרטיים  ,וכן

השגוי ' סינדהאם ' במקום ' סידנהאם '  ,או ' בנימין

4

ד ' הורוביץ  ,בשליחות מדינה נולדת  ,ירושלים ותל -

אביב תשי " ב ,

עמ ' . 166

פה

זאב ז ' בוטינסקי ' ( אמנם במפתת)  ,אך אלו זוטות

שאינן פוגמות בטיבו של הספר .

אנטישמיות במדים
הערות בשוי ספרו של בנ9

הירדניים  ,שעדיין חסומים בפני ההוקר  ,והפך כל
חלקה טובה למצוא דברים שגלאב כתב באותן

מור9ט

שנים .
בהספד שנשא המלך חוסין בטקס ההשכבה
שנערך לגנרל גלאב בכנסיית וסמינסטר בלונדון

מרדכי בר  -און

ב 17 -
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באפריל  , 1986הוא תיאר אותו במילים
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earth soldier, with

of life and impeccable

' integrity

( עמ '
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"

)0

י5

down

8

' He was

heart and simple

אותה ישךנות  ,שאין להטיל

בה ספק  ,מאפשרת למוריס להציג לפני הקורא
בלי כחל וסרק את הסיפור על מלחמות ירדן

ספרו של בני מוריס על הגנרל ג ' ון בגוס גלאב ,
הידוע יותר בכינוי גלאב פאשא  ,מי שהיה במשך

וישראל מזווית ראייתו של מפקד הכות הירדני ,
המשקפת מן

הסתם

של דבר את

בעיקרו

מפקדו של

הפרספקטיבה הירדנית הרשמית .
מעלתו העיקרית של הספר  .גלאב לא היה תככן

ואחר כך צבא הממלכה ההאשמית של ירדן -

או תכססן  ,הוא לא כיחד את האמת תחת לשונו

שבע  -עשרה שנים

( ) 1956 - 1939

הלגיון הערבי  -צבאה של נסיכות עבר הירדן

אינו ביוגרפיה במובן הרגיל ; עדיף לתאר את

נראה שזוהי

.

ואמר בגלוי את אשר עם לבו הדברים שאמר

הספר כסקירה מקיפה של השקפותיו ודעותיו של

משקפים

גלאב ושל השינויים שתלו בהם במהלך אותן

כפועל

נכונה את מה שהשב בינו לבין עצמו .
יוצא

מתכונה

מאפשר

זו

הספר

לבד מהקדמה קצרה על קורותיו של

לישראלים האמונים על גרסאות המשקפות את

גלאב לפני מינויו למפקד הלגיון ואחרית דבר

נראו

השנים .

המוקדשת לדברים שכתב בשנותיו המאוחרות ,
לאחר שפוטר מתפקידו וחי באנגליה כפנסיונר
של הצבא הבריטי  ,עיקרו של הספר הוא מעין

הפרספקטיבה

הישראלית

להבין

כיצד

הדברים מן הצד האחר של הגבעה .
אולם אליה זו קוץ בה  .רק במקומות מועטים
מותח מוריס ביקורת על התבטאויותיו של גלאב.

סקירה נרחבת ומפורטת של הדברים הרבים

יתר על כן  ,כאשר ביקורת שהטיח גלאב בצד

שכתב בספריו  ,בתזכיריו ובאיגרותיו הרשמיות

הישראלי מתאימה לגרסאות הרוויזיוניסטיות

והפרטיות בכל הנוגע לדעותיו על מדינת ישראל

שפרסם מוריס במקומות אחרים הוא מצטרף

גלאב .

והתנהלותה מאז מלחמת תש " ח  ,על מדיניות

באורח לא ביקורתי לעמדותיו של

הביטחון של הממלכה ששירת בנאמנות כה רבה

למשל מספר מוריס ש ' גלאב כתב במידה רבה

בכללותו .

כך

הספר

של דיוק [ ההדגשה שלי  ,מ " ב ]  ,שהציונים תמיד

משובץ בציטוטים רבים מדברי הגנרל  ,קצת

הסוו באמצעות כפל לשון את מטרתם האמתית

מדברי אחרים השופכים אור על גלאב ועל

להקים מדינה ולגרש את האוכלוסייה הילידית '

ועל הסכסוך הישראלי  -ערבי

אישיותו ורק מעט ניתוח ודברי הערכה של מהבר
הספר

עצמו .

שכדרכו

הפר

קריאה בספר
מוריס

( עמ '

) 31

.

גם אם נכיר בכך שבמשך השנים היו

משאירה רושם

רבים ששאפו להקים מדינה בסופו של התהליך ,

בכל

אלא התלבטויות

בחריצות

רבה

הארכיונים הרלוונטיים  ,למעט כמובן הארכיונים

כפל לשון

לא היה כאן ,

ומחלוקות של ממש  ,אשר מעולם לא הוסוו אלא
קתדרה

, 112

תמוז

תשס "

ד,

עמ '

- 155

68

מרדכי
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חיילי הלגיון
משתתפים במעצר
מעפילים שהגיעו
באנייה ' כנסת
ישראל '  ,נובמבר 1946
(

צלים  ,הנס פין

)

בוטאו בפומבי במסגרת הוויכוחים הפנימיים

מדי פעם הסתייגויות מדעותיו של גלאב  ,אולם

במהנה הציוני ; גם אם היו מי שהרהרו מדי פעם

הוא עושה זאת רק כבדרך אגב  ,במשפט אהד או

בפעם בשאלה כיצד להיפטר מערביי הארץ  ,לא

שניים  ,כאילו כדי לצאת ידי חובה  -מן הסתם

הייתה זו המדיניות של המוסדות המוסמכים ולא

מתוך רצון לשמור על אופיו הביוגרפי של הספר

רעיונות הטרנספר

ולהימנע מלהיכנס לדיון נרהב מדי על גורמי

תחזיתם של רוב

הציונים ,

הועלו על פי רוב על ידי זרים  ,כגון ועדת פיל ,

הסכסוך הישראלי  -ערבי כשלעצמם ולא כל שכן

1

על הניגודים בין הנרטיבים השונים המתארים את

מפלגת הלייבור הבריטית ואפילו

גלאב עצמו .

גם המלך עבדאללה ראה בטרנספר של ערבים
מהאזורים שיהיו בתהום המדינה היהודית ' פתרון
פרקטי לבעיית

פלסטין ' .

2

חבל שמורים נגרר

אחרי תיאור פשטני ונותן לו את אישורו הנחפז ,

ומטיל דופי בסיפור מורכב ומיוסר .
1

3

מוריס מעלה

כמפורט בתזכיר תמיכה בתכנית החלוקה שכתב

בקיץ , 1947

ראו  :עמ '

עם עבור עם ללא ארז '  ,כבר בשלב מוקדם ברור היה
לכל המחנות בתנועה הציונית שחי בארץ עם נוסף ,

מטרתה.

המציב בפניה בעיה קשה בדרכה להגשמת

כידוע הועלו רעיונות שונים כיצד לפתור את הבעיה
הערבית  ,החל מהצעתה של ' ברית שלום ' לוותר על
הקמת המדינה ולהסתפק ביצירת מרכז רועני לעם
היהודי בהסות הערבים ועד לרעיון שהעלה דווקא אחד
מהליברלים המובהקים במחנה הציוני  ,ארתור רופיי ,
בראשית שנות השלושים  -להשליט בכוח הזרוע

. 83

.

דיקטטורה ציונית שתאלץ את הערבים לקבל בעל

2

דברי המלך שנאמרו לקירקברייד  ,ראו  :עמ '

3

עוד על השקפותיו של מוריס בפרשת רעיונות

כורחם את המשך

הטרנספר ראו  :ב ' מוריס  ' ,הערות על ההיסטוריוגרפיה

ליהודים  .האם יש מקום להלין על כך שבעידן שבו

הציונית ורעיון הטרנספר בשנים  , ' 1944 - 1937הנ " ל ,

בוצעו בעולם כולו טרנספרים רבים  ,מרצון או

 , 1956תל  -אביב תש " ם ,

עמ '

41 - 23

.

- 1936

באילוץ כוחני  ,הרהרו גם ציונים באפשרות זו יתר על

כאן המקום

כן  ,כל מי שהעלה את הנושא באותם ימים השב

תיקון טעות  :יהודים וערבים בארץ ישראל

.

93

תהליך

הקמת הבית הלאומי

להתמודד עם התזה הזו של מוריס ואומר רק זאת  :חרף
הטענה הנפוצה שהציונות ביקשה לכבוש ' ארץ ללא

.

במונחים של טרנספר בהסכמה מה שקרה במלחמת

העצמאות לא עלה על הדעת כלל .
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אנטישמיות במדים  :הערות בשולי ספרו של בני מוריס

.

הסכסוך לפיכך בדרך כלל נחשף הקורא בראש

גלאב חזר למשל פעמים מספר על הטענה

ובראשונה לדעותיו של הגנרל ולעתים קרובות

ש ' השליט האכזרי ביותר הוא אדם שבעצמו היה

.

לדברי בלע מופרכים שרשם בקולמוסו .

עבד ' ותוך ציטוט מדברים שאמר מנחם בגין

אולי כדאי ללמוד מניסיון זה לקח כללי  .מי
שמבקש לכתוב ביוגרפיה ביקורתית של מנהיג

הוא הגיע למסקנה ש ' היהודים משיבים מהלומות

.

כפיצוי על כל מה שהם סבלו נתפרר לרוע המזל

צד אחד בסכסוך קשה  ,סכסוך אשר גם פרשנות

הם נוקמים בגזע [ כך ! ] של איכרים תמימים

גורמיו ותיאור התפתחותו נתונים במחלוקת מרה

ומבולבלים  ,במקום לנקום בגרמנים  ,ברוסים או

בין הצדדים  ,ניצב בפני דילמה קשה ואין לו

בפולנים ' ( עמ '

מנוס אלא להעמיד את הדעות וההתבטאויות של

הרחבה :

' גיבורו ' לביקורת נוקבת  ,או למצער לעמת

ייתכן שההסבר

.
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ובמקום אחר כתב ביתר

[ לתוקפנותם של הישראלים ] נעוץ

אותם עם דעות מהצד שכנגד אם דבר זה לא

בדחף

נעשה בצורה עקבית  ,קיימת הסכנה שהביוגרפיה

אנשים או עמים שסבלו מרדיפות או שהיו במשך

תיהפך מבלי משים לבמה לתעמולה של צד אחד

תקופה ארוכה עבדים  ,משתוקקים לגרום לאחרים

גרידא  ,גם  -ואולי ביתר שאת  -אם

ה ' גיבור '

הוא איש כן ותמים .

הפסיכולוגי

היהודים '

של

להשתמש

בכוה .

.

את אותו סבל היהודים  ,שהיו בזויים ומדוכאים זמן
כה רב  ,אוהבים להוכיח לעצמם שהם אינם נחותים
מגזעים אחרים  ,ושגם הם מסוגלים להרוג  ,לנפץ
ולטחון אתרים עד דק

*

[. ..

ן יש ליהודים דחף שאין

לגלאב פאשא היו סיבות טובות לכעוס על

לעמוד נגדו להיות ' עם אדונים '

הישראלים ואפילו לשנוא אותם  ,בשמונה השנים

. ) 221

האחרונות לשירותו כמפקד הלגיון הם הביאו

אפילו בתזכירים רשמיים ששלח ללונדון לא

עליו צרות למכביר ובאורח עקיף אף גרמו

נמנע גלאב מלספר סיפורי זוועה על פלאהים

לפיטוריו לכן אין לתמוה ולהלין על שאימץ את

אומללים היוצאים עם צמד שוורים ומהרשה

רוב העמדות הידועות שנקטו הערבים במלחמת

לתרוש את אדמתם  -שנשארה בצד האחר של

התעמולה שלהם בישראל  ,דעות המשקפות את

הגבול  -במהווה ' חגיגית ' המבטאת את אהבתם

האופן שבו ראו הערבים את הסיפור באמת

העזה אליה  ,ונורים על ידי פטרולים ישראליים .

.

.

ובתמים לעומת זאת יש ויש לתמוה על שאיש
רם מעלה כמותו נסחף ללא שום ביקורת עצמית
לביטויים

אנטישמיים

מן

הגרועים

והזולים

.

ביותר ספרו של מוריס מכיל עשרות ציטוטים

) ( herrenvolk

( עמ '

5

את הפרק הראשון מקדיש מוריס לניתוח יהסו
של גלאב לערבים

וליהודים .

זהו פרק מלא

קלישאות בנליות  ,אמירות שטחיות ותחזיות

מוטעות .

6

כנראה הבהין מוריס בדלות החומר

המדיפים ריח רע מאוד של אנטישמיות וולגרית

 -ואין אלה ציטוטים רק מאחרית ימיו של

4

באנטישמיות

גלאב  ,כאשר רתם את כל מרצו ואונו למרכבת

התעמולה הערבית  .ביטויים אלה חורגים הרבה
מעבר
שמוריס

ל ' אנטישמיות
מייחס

המעודנת

5

השתייך גלאב ( עמ '

1952

ובשנת

1953

למשרד החוץ הבריטי .
6

) 239

שני הקטעים האחרונים מובאים על ידי מוריס מתוך
תזכירים ששלח גלאב בשנת

לאווירה האופיינית ששררה

.

כינה

גלאב

את

הישראלים

בשם

יהודים .

והשטהית '

בקרב האצולה הכפרית הנמוכה באנגליה שאליה

כדרכם של פקידים בריטים רבים שהיו נגועים

גם פקידי משרד החוץ הבריטי סברו שתזכיריו של גלאב
פאשא הם :
( עמ ' ) 84

.

' 'tiresomely long-winded and repetitive

חדרה 158

מרדכי

בר  -ארן

-

המובא בפרק זה  ,ולכן מצא לנכון להסביר

בעל השקפות פשטניות למדי ולא מתוחכם

בסיומו ש ' הניתוח הקצר של יהסו של גלאב כלפי

ביותר  ,נראים הקטעים הארוכים האלה כדברים

הערבים  ,היהודים והציונים יעזור להבין את

לעייפה .

בנליים ומייגעים החוזרים על עצמם

חשיבתו ואת מעשיו במשך שנות השלושים ,

למי שכבר קרא את ספרו של גלאב ' חייל עם

. ) 32 - 31

עד סוף ימיו

 , )1 Soldier Withשבו פרש

הקדומות

דעות

הארבעים והחמישים ' ( עמ '

גלאב

דבק

בדעותיו

-

אוריינטליסטיות באשר לערבים ודעות ספוגות

ליהודים .

הערבים '

)

the' .

בהרהבה את הנרטיב שלו  ,אין ברוב הדברים

.

המובאים חידוש רב מובן שלדעותיו ובעיקר

אשר למעשיו ,

להמלצותיו האופרטיוויות של גלאב בכל הנוגע

נראה שנכון יותר לראות בדעותיו תוצאה של

לצעדים שעל ירדן לנקוט בשלבים שונים של

ולא הסיבה להם .

עצמם .

שנאה ותסכול באשר

מהלך הייו ושל הקריירה שלו

יתר על כן  ,אף שהלגיון הערבי הוקם בידי

הסכסוך יש חשיבות להבנת המהלכים

אך לרבים מהדברים הכלליים יותר המובאים

הקולונל פרדריק פיק  ,ראויה לציון תרומתו של

בספר אין שהר  ,במיוחד בכל הנוגע להערכתו

גלאב  -שהיה למן ההתחלה סגנו ושותפו של

את מניעיו ואת מדיניותו של הצד שכנגד .

הקולונל  -לחיזוקו של הלגיון  ,להפיכתו לצבא

,

ל

הערבי היעיל והנועז ביותר ובעיקר להרחבתו
הדרמטית ולמודרניזציה שלו לאחר מלחמת

.

גלאב לא היטיב להבין את הנעשה בצד

האחר ,

תש " ח אף על פי כן  ,כפי שמוריס חושף בספרו ,

אפשר להביא לכך דוגמאות רבות מספרו של

בנקודות משבר חשובות התפתחו האירועים

מוריס ,

לאחר מבצע

לעתים קרובות בניגוד לדעותיו ולהמלצותיו

' יואב '  ,שהתנהל ב -

ואף למורת רוחו של גלאב השקפותיו עמדו

גלאב גדוד לתפוס את בית  -לחם ואת

.

ואסתפק כאן

בשתיים ,

22 - 15

באוקטובר , 1948

שלח

חברון .

תמיד בצל האוטוריטה של המלך עבדאללה ,

במבצע זה הצליח צה " ל להדוף את המצרים

אחר כך בצל הפוליטיקה הפנימית בממלכה

מכיבושיהם בצפון הנגב  ,ועם כיבוש באר  -שבע

ולבסוף בצל עליית כוהם של הפלסטינים ושל

ניתק את החטיבה המצרית בציר חברון  -ירושלים

הנאצרית .

.

זוהי הסיבה שחרף

מבסיסיה גלאב נימק את הצעד שנקט ברצון

שאיפתו של גלאב להימנע מעימות נרחב עם

להגן על חברון מפני התקפה אפשרית של צה " ל

במלחמת תש " ח  ,הסתבך הלגיון במספר

מכיוון בית  -גוברין  ,שזה עתה נכבשה בידי חטיבת

קרבות קשים ומרים  ,ושבצד ניצחונות חשובים

גבעתי  ,הוא חשש שניצחון על המצרים יגביר את

הפאן  -ערביות
צה " ל

נחל מספר מפלות מבישות .

היוהרה הישראלית ,

ושישראל תפנה במהרה

הניסיון העקבי של מוריס לדבוק בכוונתו

לתקוף את הלגיון הערבי  ,אולם ממשלת ישראל

לספר על גלאב ולא על הסכסוך גרר אותו

הכריעה כבר

להימנע

כאמור לריבוי מופרז של ציטוטים מתוך דברים

מתקיפת הלגיון הירדני ( פרשת ' הבכייה לדורות '

שגלאב כתב או אמר לעתים נראה הספר כמו

והעדיפה לרכז את כל המאמצים נגד

מצרים .

.

בסוף

ספטמבר

1948

)

קטלוג מאויר של כל המסמכים פרי עטו של

מעתה שוב לא התכוון בן  -גוריון לכבוש את הר

בתיקיו

חברון  ,ולמגינת לבם של לוחמי חטיבת הראל

סנט

תבע מהם לסגת מכביש בית  -לחם  -חברון  ,שאליו

אנטוני באוקספורד מאחר שגלאב היה דעתן

ב 22 - 18 -

גלאב

שניתן

למצוא

ב 'PRO -

האישיים שהופקדו בארכיון של

.

או

קולג '

הגיעו במסגרת מבצע ' ההר ' שהתקיים

אנטישמיות במדים  :הערות בשולי ספרו של בני מוריס

.

באוקטובר מדברים שמוריס מצטט בהקשר זה

ומפקד הלגיון יכול היה להבחין בנקל שקובעי

ניכר שלגלאב לא היה שום מושג על המהפך

המדיניות בישראל מבקשים לשמור על המשטר

העקרוני הזה שחל באסטרטגיה של ישראל

ההאשמי ולא לכבוש את ארץ  -ישראל

השלמה ,

.

בראשית אוקטובר נוסף על כך יש לתמוה כיצד

טעותו של גלאב נעשתה תמוהה עוד יותר

ביקש גלאב להגן על הרי חברון בגדוד היחיד

משהתמקדה ישראל  ,החל בראשית  , 1954בחזית

ששלה לשם אילו יזמה ישראל התקפה משולבת

המצרית  ,ועניינה בחזית זו גבר על חששה מפני

של הטיבת הראל מצפון  ,הטיבת גבעתי ממערב

.

וחטיבת הנגב מדרום לאמתו של דבר שילוחו של

ההסתננויות מהחזית
התקדרו

השמים

הירדנית .

והאפשרות

בסוף

1955

תכה

שישראל

ובראשונה

במצרים נעשתה ממשית  ,אולם גלאב טען שכל

למתהים ששררו בין המצרים ללגיון הערבי בכל

המתיחות סביב רצועת עזה לא נועדה אלא

הגדוד

לחברון

קשור

היה

בראש

.

הנוגע לשליטה בהר חברון  ,סכסוך שהחל מיד עם

להכשיר את הקרקע לכיבושה של ירדן על פי

הפלישה  ,ואילו את הצלחתו של הלגיון להשתלט

הסצנריו ששרטט אמורה הייתה ישראל לכבוש

על בית  -לחם וחברון חייב גלאב לבן  -גוריון  ,לא

את רצועת עזה בתגובה על הסלמת התגובות

לגאונותו האסטרטגית .

המצריות  ,המצרים צפויים היו לפתוח בעקבות

הדוגמה האחרת קשורה בהחרפת המתיחות בין

במתקפה

זאת

וירדן

כוללת ,

עתידה הייתה

בשנות החמישים

להצטרף למערכה לצד המצרים בשם הסולידריות

המוקדמות סבר גלאב שכל מעשיה של ישראל

הערבית  ,ואז צפויה הייתה ישראל לממש את

ביחסיה עם ירדן מטרתם אחת  -להמציא לה

שאיפתה מאז ומתמיד לכבוש את הגדה המערבית

ישראל למצרים בסוף

, 1955

.

לדברים אלה לא היה כמובן

הזדמנות לכבוש את הגדה המערבית הוא לא

( עמ '

התקשה לאשש את טענתו זו על ידי ציטוטים

שהר עם פתיחת מבצע ' קדש ' הורה הרמטכ " ל

מדבריהם של בגין ויצחק טבנקין  ,אך לתפיסתו

להימנע מכל פעולה בהזית המרכז העשויה לגרור

.

גם בן  -גוריון ומשה דיין תתרו לכך  -ומוריס

.

) 224 - 222

.

.

את ישראל להילחם בחזית נוספת נגד ירדן גם

כידוע שותף להערכה זו לדעתו של גלאב חזר

במשרד החוץ הבריטי הבינו שדעותיו של גלאב

בן  -גוריון משדה  -בוקר בסוף פברואר במגמה

בעניין זה נטולות כל יסוד  ,ואהד הפקידים שם

מכוונת ' להתחיל מלהמה כוללת נגד הערבים '

רשם בשולי התזכיר של גלאב שהוא 'אלרמיסט

שתכליתה העיקרית ' להזיז את גבולות ישראל אל

 . ) 224י

נהר הירדן ' ( עמ '

) 223

ופרובינציאלי ' ( עמ '

 .בפועל ההפך הוא הנכון .

אך טבעי היה הדבר שגלאב היפש כל אותן

התנהגותה של ישראל .

כל אותן שנים היה בן  -גוריון חרד לשלום המשטר

שנים הסברים לשורשי

ההאשמי בעמאן והשש שמא תיאלץ ישראל

פעולות התגמול הציקו לו וחרו לו היטב  ,שהרי

לכבוש את הגדה המערבית או חלקים ממנה אם

הן העמידו בסכנה את שליטתו של הלגיון

משטר זה יתמוטט ואת מקומו יתפסו גורמים

בפלסטינים ובגדה

המערבית .

לנוכח מאמציו

עוינים לישראל  ,פעם אחר פעם הכריע בן  -גוריון
נגד כיבוש הגדה המערבית או הלקים ממנה מתוך
הבנה עמוקה שמוטב לישראל שעל מיליון

.

הפלסטינים הגרים שם ישלטו הירדנים לעמדה זו
היו ביטויים לא מעטים  ,ולא רק בחדרי חדרים ,

7

על מדיניות העקרונית של ישראל כלפי ירדן  ,ראו
במאמרי ' סטטוס קוו לפני או אחרי  :עיקרי מדיניות
הביטחון של ישראל  , ' 1957 - 1949מ ' בר  -און ,

גבולות עשנים  :עיונים בתולדות מדינת ישראל

 , 1967 - 1948ירושלים תשם " א ,

עמ ' 165 - 131

.

תרדה

15
-

קתדרה 160

בר  -און

מרדכי

ליהודים .

הכנים לרטן את המסתננים התקשה להבין את

שטחים שיועדו

הגיון פעולתם של הישראלים והסבריו נותרו

לאחר שבפגישתו השנייה עם מאיר  ,שהתקיימה

שטחיים בצד דעותיו הקדומות בדבר נטייתם

בעמאן ב  9 -במאי  , 1948חזר בו המלך מהבטחותיו

של היהודים לתוקפנות הוא העלה שתי סברות

הקודמות והודיע שאין לו בררה אלא להצטרף

.

נוספות .
בדבר

במקום אחד טען  ,בניגוד לגרסתו

מזימות

היהודים

לכבוש

8

לארץ .

ליתר מדינות ערב בפלישתן

בניגוד

הגדה

להסכמתו הקודמת להקמת מדינה יהודית הוא

המערבית  ,שמטרתה של ישראל לאלץ את ירדן

הציע עתה ליהודים אוטונומיה במסגרת הממלכה

לחתום על הסכם שלום ( עמ '

) 224

את

' הבנה ' זו השתבשה

.

במקומות

ההאשמית המורחבת .

9

אחרים העלה סברה בדבר רצונם של היהודים

הגנרל גלאב חשש מאוד לגורל צבאו הקטן ,

הישראלי

ביקש

להסיט

תשומת

את

הציבור

לב

ממצוקות הכלכלה שבהן היה נתון אל אויב

.

ה ' הבנה '

ולמרות הנסיגה העקרונית מן

לצמצם ככל הניתן את ההתנגשויות בין הלגיון

.

הוא

לצה " ל אפשר להניח שהוא ניסה להישאר נאמן

תיאר את המצב הכלכלי והחברתי הקשה השורר

לשאיפה שביטא פעמים רבות ארנסט בווין  ,שר

בישראל והזכיר בין השאר את עומס שירות

החוץ הבריטי -

שלא לסבך את הלגיון בקרבות .

המילואים המוטל על אזרחיה  ,והגיע לכלל

מאחר שרוב מפקדיו הבכירים של הלגיון היו

מסקנה ש ' על מנת לאלץ את הקהל לקבל

בריטים  ,השש גלאב פן יתפרש הדבר כמזימה

תנאים קשים אלה נוח לממשלה ( ואולי רק

של הבריטים להפר את ההלטות האו " ם ויגרום

חיצוני בתזכיר ששלח ללונדון ביולי

לצבא ) לזעוק תמיד " האויב

בשער " '

1952

(

שם .
)

זו

לקרע עם ארצות  -הברית ( ראו למשל :

עמ ' - 99

גם זו הן סברות כרס המעידות על תפיסה

. ) 100

שטחית את המתרחש בצד הישראלי .

השנייה של גולדה עם המלך  ,שלח גלאב את

,י

8

10

ב2-

אליהו

במאי  ,ימים ספורים לפני הפגישה

שנלווה

ששון ,

בפגישתה

למאיר

עם

עבדאללה  ,דיווח שהמלך הכריז שהוא לא ירשה

ספרו של מוריס שופך אור חדש על אחת

לכוחותיו להתנגש עם

השאלות המעניינות ביותר בתולדות מלחמת

כל כוה ערבי שהוא נגד היהודים  .בהמשך השיחה אף
הזר והצהיר שהוא מבטיה לא להשתתף בשום תכנית

.

העצמאות כידוע הייתה בין הסוכנות היהודית
למלך

עבדאללה

מעין

' הבנה ' ,

1947

.

ערבית לתקוף את המדינה היהודית ראו  :עמ '
9

the

מקום ראש המחלקה המדינית של הסוכנות

וממשלת

להסכים להשתלטותה של ממלכת עבר הירדן
על

מלהצטרף

לקואליציה

האנטי  -ציונית

של

הערבים  ,לקבל את הקמתה של מדינה יהודית
בחלקים האחרים של ארץ  -ישראל  ,ולא לתקוף

א'

ישראל

סלע ,

' יחסי המלך

עבדאללה

העצמאות

בחינה

במלחמת

,

,

10

Collusion

Zionist Movement ,

מחודשת '  ,קתדרה  57 ,תשרי תשנ " א ) ,
 ; 125שם  58 ,טבת תשנ " א )  ,עמ ' 172

בהחלטת

ההלוקה  ,ואילו ירדן אמורה הייתה להימנע

0

and the Partition

; Oiord 1987

.

החלקים

,

Qcross the fordan : King Abdullah ,

Palestine ,

היהודית על פי ' הבנה ' זו עתידה הייתה ישראל

שהוקצו

פרשה זו נחקרה בהרחבה על ידי מספר חוקרים
ופרטיה נתונים במחלוקת  .ראו למשל  . Shlaim , :ג

בין המלך ובין גולדה מאיר  ,ממלאת

לערבים

- 101

. 102

שגובשה

בפגישה שהתקיימה בנהריים באמצע נובמבר

ה ' הגנה ' או לשתף פעולה עם

-

עמ ' - 120

193 -

.

פעמים רבות הזהיר בווין את נציגיו בירדן
שהסתבכות הלגיון בקרבות תאלץ את בריטניה
להוציא את הקצינים הבריטים משירותם בלגיון
ולבטל את הסובסידיה הכספית שהיוותה את מקור

.

קיומו של הלגיון ראו למשל תזכיר מאחד מפקידי
משרד החוץ הבריטי המובא אצל מוריס  ,עמ '

. 112

אנטישמיות במדים  :הערות בשולי ספרו של בני מוריס

161

.

הקצינים

ביותר שידע צה " ל במלחמת העצמאות קרוב

הבריטים בלגיון  ,להיפגש עם שלמה שמיר  ,נציג

לעשרה אחוז מהקרבנות שהקריבה

ישראל

בכיר של המטה הכללי הישראלי שעמד לקבל

במלחמה כולה נפלו בקרבות עם הלגיון מדוע

לידיו תוך ימים ספורים את הפיקוד על חטיבה

ההתנגשויות

הקולונל

דסמונד

מבכירי

גולדי ,

תדדה
-

.

נכשלו

המאמצים

למנוע את

שבע ; שבועיים מאוחר יותר תקפה חטיבה זו
פעמיים את מערך הלגיון

בלטרון .

בפגישה ,

11

שהתקיימה בנהריים  ,טען קולונל גולדי שהלגיון

,

י ,,

_

1Likk

..

עומד להיכנס רק לשטחים המיועדים לערבים ,

.

ושאין בדעתו לתקוף את ישראל כמו כן הציע
להקים צינור קישור קבוע שתפקידו יהיה למנוע

.

התנגשות בין הצבאות שמיר השיב ש ' אם הלגיון
לא יילחם נגדנו ואם לא יסייע להתקפותיהם של

ערבים אחרים  ,אין אני רואה סיבה להתנגשות ' ,
ולא דהה את ההצעה לקישור ( עמ '

. ) 141

מעטים לאחר מכן ההלו הקרבות ,

12

ימים

והרעיון

שהעלה הקצין הבריטי לא מומש אלא כעבור
חצי

שנה .

דיין  ,מפקד כוחות צה " ל בירושלים

13

היהודית  ,נפגש אז עם עבדאללה א  -תל  ,מפקד
הלגיון בירושלים הירדנית  ,והשניים התמו על
' הפסקת אש כנה ' והקימו קו טלפוני ישיר בין

לשכותיהם .

14

למרות רצונם הכן של שני הצדדים למנוע

הקשות

מוריס מציע תשובה

הללו ?

פשטנית .

התנגשות בין הגייסות  ,היו הקרבות שהתחוללו

בסיכום ספרו הוא כותב  ' :ישראל וירדן נכנסו

במאי  ,ביוני וביולי בין צה " ל ללגיון מהמרים

למלחמת תש " ח עם הבנה השאית בלתי כתובה

.

לאי לוחמה הדדית הייתה זו בעיקר ישראל אשר
11

לדברי מוריס נפגש גולדי כבר

נציג של

ה ' הגנה ' בעפולה על מנת לדון על ' mutual

 belligerencyת0ח
-

2נ

ב 10 -

באפריל עם

( עמ '

'

) 140

.

.

תיאור מפורט של הפגישה המתבסס על ריאיון עם

ראו  :שליים ( לעיל ,

לירושלים מוסברת כתגובה בלתי מתוכננת על

הערה , ) 9

)

שלמה

שמיר .

עמ ' 184 - 182

.

הבל ששמיר לא סיפר על

פגישה זו בספרו  ' :בכל מהיר '  -לירושלים  :המערכה
בלטרון -

הכרעה בדרך  , 7תל  -אביב תשנ " ד .

שמיר היה סבור שפגישתה של מאיר עם עבדאללה

.

ושמן הסתם הועבר העניין לדרגים יותר גבוהים הוא
עצמו היה שקוע באותם ימים מעל לראשו בהקמת

חטיבה שבע  .ראו  :טליים ( שם ) ,

עמ '

. 184

על פרשה זו ראו  :י ' לוי ( לויצה )  ,תשעה קבין  ,תל -
אביב תשמ " ו  ,עמ '

. 424 - 419

התקפת

היהודים

בעיר

העתיקה

-

תגובה

שננקטה למורת רוחו של גלאב  -עקב זעקות

ימים מעטים לאחר מכן היא המשך לפגישתו עם גולדי ,

14

זו ' ( עמ '

) 241

.

סיכום זה נובע מהדרך שבה תיאר

גלאב את מהלך העניינים כניסתו של הלגיון

האלוף ( מיל '

13

במאי וביוני ושוב ביולי ובאוקטובר הפרה הבנה

השבר של תושבי העיר הפלסטינים לעזרה
ומחשש שהעיר תיפול בידי צה " ל ובכך יבוא
הקץ על הניסיון הירדני להשתלט על הגדה

.

המערבית כולה הקרבות שהתהוללו בסוף מאי
באזור שער מנדלבאום וליד נוטרדם מוסברים

עבדאללה במאתל

מלכיתי

מרדכי

חדרה 162

בר  -און

~

בצורך להבטיח את הציר היחיד שהיבר את

כיבושו של הרובע היהודי המותש והמדמם בידי

העתיקה לכוחותיו

עבדאללה א  -תל היה באמת הכרחי לשמירה על

ואילו תפיסת מוצבי לטרון  ,שהייתה

השליטה

כוחות הלגיון
מצפון ,

15

בירושלים

המערבית ?

מעמדו של הלגיון בגדה

מיועדת ממילא להיכלל במדינה הערבית ,

בצומת לטרון ובמוצבים באזור אכן נתנה ללגיון

מוסברת אף היא בצורך להגן על המערך הכללי

הערבי

בעיקר משום

של הלגיון בגדה המערבית לפי הנרטיב הזה

שכאשר נכנס לאזור עדיין היו לוד ורמלה

הלגיון לא התכוון ואף לא ניסה כלל לתקוף

בתהומי שליטתו ואחריותו  ,אולם האומנם יכול

שטה מהשטחים שיועדו למדינה היהודית  ,ולכן

היה בן  -גוריון להבין את צרכיו האופרטיוויים

.

נטען שהם קיימו מצדם את מה

יתרון הגנתי

של הלגיון

שהבטיחו ,

בהצטרפו להסבריו של גלאב נגרר מוריס

ירושלים על

חשוב ,

ולהסכים

,

100 000

לניתוקה הגמור של

תושביה

היהודים ?

וכי לא

למידה רבה של היתממות  ,שהרי הן בירושלים

נקל היה לגלאב להבין שישראל לא תוכל לסבול

והן בלטרון נבלמו כוהות הלגיון בידי כוהות

ניתוק זה  ,ושהחלטתו לבסם את הגנתו דווקא

צה " ל  ,ואין שום דרך לברר אם היו מסתפקים

בלטרון תאלץ את צה " ל לתקוף את מוצביו וכך

בהבטחת מערך ההגנה שלהם בגדה המערבית

יתהוללו קרבות דמים ? יתר על כן  ,האומנם לא

גם

היה זה הגיוני שמאיר ואתה ממשלת ישראל

ובהבטחת הציר המחבר אל העיר העתיקה .

16

אם זו הייתה כוונתו של גלאב  ,האם ניתן

פרשו את דבריו של המלך בפגישתם כהכרזת

להאשים את ישראל שבשעת הקרב לא סמכה על

חצי שנה

רצונם הטוב של הירדנים ונקטה צעדים להבטיח

את עמדותיה שלה ,

שלא לדבר על החשש

מה ' הבנה ' שהושגה

~מלחמה וכנסיגה
קודם  ,ושהלגיון הערבי ייראה בעיני המנהיגות

הישראלית כאויב

מסוכן ?

מנפילתה של ירושלים היהודית עקב ניתוקה

.

הגמור מכל מקורות ההספקה שלה כאשר נהדפו
לוחמי האצ " ל משיח '  -ג ' ראח ולוחמי עציוני עמדו

הטחת האשמות אינה מסייעת להיסטוריון להבין

.

בעוז נגד התקפות השריון הירדני בבית  -ישראל

את מורכבותם של האירועים אכן כיום שוב אין

ובנוטרדם  ,האומנם יכלו לנצור את אשם שמא

להטיל ספק בכך שהן המלך עבדאללה והן גלאב

יתברר לאחר מעשה שלירדנים לא היו כוונות

פאשא לא התכוונו כלל לכבוש את ירושלים

וכי

היהודית או להתקדם לעבר תל  -אביב גם כאשר

לכבוש את החלק היהודי של
15

ירושלים ?

טענתו של גלאב בספר זיכרונותיו כי הישראלים פתחו

באש בשני קרבות אלה היא כמובן שקרית  -הם פתחו
באש לאחר שטורים של שריוניות התקדמו אל עבר

עמדותיהם .

לגרסתו של גלאב ראו T~ B . Glubb ,

 . 146ק Soldier with the Arabs, London 1957 ,

לגרסה הישראלית ראו  :לוי ( לעיל  ,הערה , ) 14
262 - 239

6נ

ג;

עמ '

.

מוריס מנסה כאמור לאורך כל הספר לספר את
הסיפור מזווית ראייתו של גלאב  ,אולם במקומות
שבהם הוא עצמו מספר את התפתחות המאורעות ,
תמוה שהוא משתמש רק במקורות מצדו של גלאב
אף שקיימים היום מחקרים מוסמכים המתארים את
האירועים בדרך אחרת

.

.

שלטו עדיין על לוד ורמלה אף על פי כן יהא זה

הד  -צדדי ובלתי מוצדק להסביר את התלקחות
הלחימה בין צה " ל ללגיון בחודשים מאי ויוני
בתשוקה הישראלית להתפשטות טריטוריאלית
ובתוקפנותם האופיינית כביכול של

היהודים .

כיצד אפוא להבין את הניגוד בין רצונם הכן של
הצדדים למנוע מלהמה למה שקרה

בפועל ?

נראה לי שבמבט כללי וכלקה חשוב ניתן לומר
שאי אפשר לקיים אי לוחמות בשעה שמתלקחת
מלחמה שיורים בה מכל הצדדים  ,או בלשון

אנטישמיות במדים  :הערות בשולי ספרו של בג

אחרת  ,קשה להעמיד פנים כאילו נלחמים בעוד

שבפועל מבקשים להימנע מהתנגשות .

163

אשר לצד הערבי  ,התקפת הפלמ " ח על הר

הצלחת הפריצה בשער ציון והחבירה

ציון ,

יקצר המצע מלנתח בפרוטרוט את התפתחות

הקצרה למגני הרובע היהודי יחד עם התקפת

העניינים שחוללו את הקרבות עקובי הדם

הנפל המקבילה של חטיבת עציוני על שער יפו ,

האלה  ,אוכל רק בכמה מילים לרמוז על

עוררו בלב מגני העיר הערבים חשש מובן שמא

הנקודות העיקריות שבהן טעו שני הצדדים ,

לא יצליחו לעמוד מול התקפות היהודים  ,והם

בשיחה האומללה

קראו לעזרת הלגיון  ,שגדודיו כבר הגיעו אותה

ושמנעו את המשך

ה ' הבנה ' .

.

במאי

שעה לאזור פעולות אלה של כוחות ה ' הגנה ' לא

הוא ' לא הכחיש שהיה בינינו דיבור והבנה על

היו מכוונות אלא להציל את הרובע היהודי  ,ולא

שניהל המלך עבדאללה עם מאיר

ב 10 -

סידור רצוי  ,זאת אומרת שהוא יקה ההלק
הערבי  ,אבל עכשיו הוא רק אהד בין

חמישה ' .

.

נועדו לכיבוש העיר העתיקה כולה לצה " ל לא
היה כוח זמין בעצמה מספקת לבצע מבצע נרחב

.

לעומת זאת הוא הציע לגולדה להקים ' ארץ

כזה אולם הדבר לא נודע באותם ימים לערבים ,

אחידה עם אוטונומיה בחלקים יהודיים  ,וכעבור

וקשה להאשים את הלגיון על שנחלץ לעזרתם

גולדה

הקדושות

שנה תהיה זו ארץ אחת תחת שלטונו ' .

17

וגם בן  -גוריון הבינו את הדברים כפשוטם  :המלך

וביקש

לשמור

על אחת הערים

לאסלאם ,

מצטער אך הוא נאלץ לחזור בו מהדברים שאמר ,

מוריס מצביע בצדק על כך שבתהילה לא

והוא רואה את עצמו מחויב עתה להצטרף

התכוון הלגיון כלל להיכנס לירושלים  ,הן משום

לקואליציה הערבית שנתכוננה על מנת למנוע

שעד הרגע האהרון נראה היה שאחרי הכול

את הקמתה של מדינת ישראל המלך יכול היה

יצליח האו " ם לכונן בעיר ממשל בין  -לאומי או

לנקוט ניסוחים אתרים אילו רצה להמשיך לקיים

למצער ישיג הפסקת אש כוללת  ,והן משום

את ה ' הבנה ' או פשוט להבטיח שימשיך לשמור

שגלאב השש שחייליו  ,שאומנו בעיקר בלוחמת

על הלקו ב ' הבנה '  ,כפי שבמידה רבה עשה

שדה  ,לא יעמדו בתנאי הלחימה המיוחדים בשטח

.

בפועל בפגישה בין שמיר לגולדי טמונים היו

הבנוי .

הבטחה וסיכוי למנוע התנגשויות מיותרות ,

עבדאללה להניח ידיו על ירושלים המזרחית ,

אולם הן הירדנים והן הישראלים לא ניסו להקים

והעיר העתיקה מוקפת החומות במרכזה  ,לא

. 153

.

18

אולם מוריס גם מציין ש ' תשוקתו של

את אותו צינור קישור ותיאום  ,ובהיעדרו פירש

הונעה רק על ידי צורכי ההגנה ' ( עמ '

כל צד את כוונות הצד האחר על דרך המזימה

אפשר להניה שעבדאללה הבין שכדי לזכות

שיש להתגונן מפניה התקפת הלגיון על קיבוץ

בהסכמת מדינות ערב לסיפוח חלקים מארץ -

גשר בסוף אפריל וביתר שאת התקפת הלגיון

ישראל לארצו עליו לקהת הלק בלחימה ממש ,

.

)

בגוש  -עציון ימים ספורים לאחר הפגישה בעמאן
העצימו מאוד את הפירוש הפסימי שפירשו

נתנאל לורך הזמין את סרן דב שטייגר ( לימים תת -

הציטוט הוא מתוך פתק שהעבירה מאיר לבן  -גוריון
עם שובה מהפגישה ; לפתק במלואו ראו :

ד'

בן -

גוריון  ,יומן המלהמה  -מלחמת העצמאות תש " ה -

תש " ט  ,א  ,תל  -אביב תשמ " ג ,

עמ ' 409

.

כבר באמצע שנות החמישים ראש הענף סגן אלוף

היהודים את מגמת פניו של המלך .
17

18

גרסה זו הייתה מקובלת על ענף היסטוריה של צה " ל

.

אלוף דב שיאון )  ,שהיה אחד מקציני המודיעין שפעלו
בעת המלחמה בירושלים  ,לערוך מהקר על מהלכי
הלגיון הערבי במלחמה ומסקנתו הייתה דומה לנאמר
לעיל  .ראו  :ד ' שטייגר  ' ,הלגיון הערבי ב , ' 1948 -
א"צ ,

תיק . 1046 / 70 / 178

ץתדרה

תדדה 164
~

מבט ממשלט
לטרון לאחר
כיבושו בידי
הלגיון

ולא הצטער שבניגוד לרצונו של גלאב הסתבך
;

;

.

הלג יל בקרבות ברור שהקצינים הערבים של
הלגיון ששו לאותה הסתבכות קירקברייד ,

.

הנציג הבריטי הבכיר בעמאן  ,דיווח ללונדון

של ההגנה בירושלים

באמצע מאי

הונעה ,

למצער באופן חלקי  ,מהחשש הכן מפני כוונת
הלגיון לתקוף את ירושלים המערבית ואף את
ישראל כולה ' ( עמ '

. ) 155

ב 16 -

במאי התפרסם

במאי על התפתחות הקרבות והוסיף  ' :מן

בעיתונות המצרית מברק ששלח המלך לליגה

הנמנע היה שבהגיעו אל גבולות המדינה

הערבית  ,ובו נאמר  ' :יש באפשרותנו להודיעכם

היהודית יישאר הלגיון בלתי פעיל  ,הן בגלל

שהחל מאתמול כבש הלגיון הערבי את שדה

ב 22 -

תגובתם של החיילים [ של הלגיון ] והן בגלל דעת

התעופה של לוד ותכנית פעולתו היא להתקדם

הקהל הערבית  ,שהייתה מייחסת את היעדר

יחד עם הצבאות של המדינות השכנות עד

הפעילות למזימה בריטית שנועדה לכפות את

שפלסטין כולה תטוהר ותימסר לידי תושביה

הלוקת הארץ ' ( עמ '

) 169

.

כמו אמברגרי19

ריחני '

( עמ '

. ) 191

מוריס

מכל מקום כניסתו של הלגיון לירושלים

מתקשה להכריע אם לשון זו הייתה תוצאה של

גררה קרבות קשים ברובע היהודי ובקווי התפר ,

' שכרון ההצלחה ההתחלתית ' או שמא היה זה

וספק אם אפשר להאשים בכך את הצד היהודי ,

ניסיון

בבעלי בריתו ' ( שם )  ,ויש להניח

שהרד מפני התמוטטות קווי ההגנה שלו ומפני

שההנהגה הישראלית גם חיא לא הייתה מסוגלת

' לתעתע

.

כיבוש העיר היהודית כולה בידי הלגיון מוריס
עצמו אכן מודה ש ' באורה פרדוקסלי המתקפה

19

אמבדגרי הוא

חומר ששימש לתמרוקים .

אנטישמיות במדים  :הערות בשולי ספרו של בני מוריס

לברר את הדבר עם פרסום המברק  ,מכל מקום

המפורטים של מוריס על דאגתו המתמשכת של

מידת האחריות שהייתה מוטלת על ההנהגה ,

גלאב במשך רוב ימי הלחימה  ,דאגה שנבעה
במלאי

שנדרשה להגן על המדינה בת היומיים  ,תבעה

בראש

ממנה להתייחס אל הדברים ברצינות היה זה

התחמושת של גייסותיו  ,עד כדי כך שבשלב

סיפור מובהק של חששות  ,אי הבנה  ,מידע שגוי

מסוים הוא חכך בדעתו אם לא כדאי לסגת לגדה

וחשדנות הדדית הגורמים להתלקחות פעולות

המזרחית בטרם יהיה הדבר מאוחר מדי וצבאו

.

ובראשונה

קשה

משחיקה

 16ץתדרה

אלימות גם כאשר במבט לאחור הן לא היו

הכרחיות .
בתש " ה וגם

בעיני לוחמי צה " ל

בעיני המטה

הכללי נראה הלגיון הערבי כאויב הנחוש  ,היעיל
ולכן המסוכן ביותר  ,שעמד מול

צה " ל באחת

.

הגזרות הרגישות ביותר הצהרותיו הלוחמניות
של המלך במשך כל ימי ההפוגה הראשונה

.

העצימו דימוי זה הערכה זו של הלגיון והחשש
המוטעה שמא ינסה לתקוף את גוש דן מבסיסיו
בלוד ורמלה הם הסיבה להחלטה להפעיל חלק
ניכר מכוחו של צה " ל נגד הלגיון כאשר התחדשו
הקרבות בראשית יולי  ,לכבוש את לוד ואת
רמלה ולנסות בפעם הרביעית או החמישית
לכבוש את מובלעת לטרון ואולי אפילו להגיע

עד רמאללה .

20

,י

התחדשות הקרבות בקיץ ובסתיו מוסיפות היבט

בתום קרבות ' עשרת הימים ' כבר היה ברור
לגלאב שיש לעשות כל מאמץ להימנע מחידוש

.

הקרבות נגד צה " ל כוחו של

צה " ל התעצם וכוחו

של הלגיון נחלש  ,ועם ראשית ההפוגה השנייה
הבין גלאב שאם תחליט ישראל לרכז כוחות
בחזית המרכז  ,כפי שנעשה הדבר בעת מבצע
' דני '

בקרבות

' עשרת

הימים '  ,תהיה

עדיפות מכרעת על הלגיון .
20

21

לצה " ל

מאלפים התיאורים

חשוב לוויכוח בשאלה אם אמנם לחמו היהודים

' מעטים

מול רבים ' .

אכן החל מסוף אוקטובר חזרו גלאב ועמיתו
קירקברייד והמליצו על השגת שלום עם ישראל
מיד  ,אפילו אם הדבר יעורר את המתן של כל
יתר מדינות ערב ויביא לסילוקה של ירדן
מהליגה

הערבית .

23

בשלב הזה צידד גם המלך

במהלך כזה  ,ומוריס מביא את הפתגם התורכי
שציטט המלך בהקשר זה  :אם אתה פוגש דובה

כידוע כונה מבצע ' דני ' בשלב מסוים בשם מבצע

' לרלר '  ,שהם ראשי תיבות של ארבעת יעדי
המבצע  :לוד  ,רמלה  ,לטרון ורמאללה .
21

יושמד כליל בגדה המערבית .

22

החרדות שמילאו

את לבו של גלאב והחלטתו הנחרצת למנוע את

גם המודיעין הישראלי היה מודע להערכת מצב

ראו  :עמ '  , 182הערה

575

הפסימית של גלאב ראו :

.

זו .

פרטים על הערכת המצב

עמ ' 183 - 181

.

22

מבוסס על מברק של קירקברייד לצווין

ראו :
23

עמ '

176

מ 22 -

ביולי ,

.

דעה זו הביעו בתזכיר משותף שנשלה על ידי
קירקברייד למשרד החוץ הבריטי

 , 1948ראו :

עמ '

. 196

ב3-

בנובמבר

גלאב ועבדאללה

במשחק שחמט

רדכי

ץתדרה . 66

בר  -און

מוריס את הטענה המסורתית של תועמלנים

שעה שאתה עובר על גשר רקוב  ,קרא לה

.

גם כאשר הוביל צה " ל את

ערבים ואוהדיהם שהעלייה לארץ יצרה לחץ

גייסותיו במבצע ' עובדה '  ,למגינת לבם של

דמוגרפי

למסעי

השלטונות הבריטיים והירדניים כאהד  ,לכיבוש

התפשטות טריטוריאלית כידוע גדלה אוכלוסיית

מכל

מדינת ישראל במשך עשרים שנותיה הראשונות

התנגשות עם הכוחות היורדים דרומה  ,הוא כינה

פי שלושה ויותר  ,ואף על פי כן מעולם לא עלה

מהלך זה ' מעשה בוגדני בוטה באמצע משא

הנימוק הדמוגרפי אפילו מפיהם של תומכי

" דודה " ' ( עמ '

) 196

הנגב הדרומי ,

גלאב

נמנע

ומתן '  ,אך לא נקף אצבע .
,י

באדיקות

שדחף

גובר

ישראל

את

.

.

האקטיוויזם הביטחוני להצדקת יזמה צבאית אם

24

המליץ איזה גורם ברצינות על כיבוש שטחים
נוספים

נומק

הדבר

בנימוקים

אסטרטגיים

בפרק העוסק במלחמות הגבול בשנים שלאחר

ואופרטיוויים הקשורים ביכולתה של ישראל

תום מלתמת תש " ה מתקרב מוריס במידה ניכרת

להגן על עצמה .

אל השקפתו של גלאב על הסכסוך

המתמשך .

26

כפי שהתברר בפועל  ,הופרכה

הערכתו של גלאב משנת

ש ' ישראל תהיה

% 950

ביקורתו הקשה של מוריס על מדיניותה של

מוכנה מבחינה דמוגרפית ,

ישראל במלחמתה בתופעת ההסתננות במחצית

להתפשטות נוספת בשנת

הראשונה של שנות החמישים מוכרת לקורא

לא היה כל קשר למצבה הדמוגרפי של ישראל .

פוליטית וצבאית

' 1955

.

למבצע ' קדש '
27

העברי מספרו המפורט ' מלחמות הגבול של

בבואו לתאר את תגובותיו של גלאב על

זהות דעות זו היא כמובן

ועל

ישראל . ' 1956 - % 949

25

לגיטימית  ,אולם לעניינו של הספר שלפנינו היא
פוגמת קשות ביכולתו של מוריס לנקוט קו

דרכה של

ישראל

בהסתננות

להילחם

פעולות התגמול הופך מוריס כמעט לשופרו של

.

גלאב היעדר כל הסבר בדבר הגורמים שהניעו

וכראוי

את הישראלים לנקוט אותה מדיניות  ,אפילו אם

להיסטוריון טוב כך למשל הוא מביא ללא הערת

המחבר אינו מקבל בדיעבד הסבר זה  ,הופך את

ביקורת את מסקנותיה של ועדה מיוהדת שהקימו

הפרק הזה להאשמה חד  -צדדית התולה הכול

ראשי המטות הבריטיים כדי לבחון את צרכיו של

באכזריות

של הצד

הלגיון הערבי עם תום המלחמה  ,ושהושפעה מן

הישראלי  ,וזו כמובן דרך פסולה מיסודה להבנת

' גיבור ' ספרו כיאה

ביקורתי כלפי

.

.

ובהיעדר

היסטוריים .

ערכי

מוסר

הסתם מהשקפותיו של גלאב ועדה זו העריכה

תהליכים

ש ' יש יותר מאפשרות שגורמים ציוניים קיצוניים

הסתייגות ציטוטים ארוכים ומבחילים מדברי

מוריס מביא ללא שום

לממש

את

הגנרל  ,שהסביר כי פעולות התגמול של ישראל

שאיפותיהם [ להשלמת כיבוש הארץ ] ' ( עמ '

.

נובעות מתכונה של היהודים  ,שסבלו שעבוד

בראשית שנות החמישים לא היה דבר רחוק

ממושך ועתה הם אחוזים תשוקה להכות ולהרוג

כיוצא בזה מביא

אחרים  ,בתוספת הערכה מתחסדת ש 'אירוני

מבצע ' עובדה ' התקיים תוך כדי משא ומתן

' היסטוריים ' ולא

יתפסו

את

השלטון

מהמציאות מסברת כרס
24

וישאפו

זו .

) 209

מתוך דוה של גלאב על ' המצב בפלסטין '  ,ראו :

. 199

עמ '
26

שהתנהל בין ישראל לירדן הן בחסות האו " ם ברודוס
והן במגעים ישירים עם
25

המלך בשוני ובעמאן .

ב ' מוריס  ,מלהמות הגבול של ישראל , 1956 - 1949
תל -אביב תשנ " ו .

27

אפילו נימוקיו של בגין היו
דמוגרפיים .

על הגורמים שהניעו את ישראל לצאת למבצע  ,ראו

במאמרי ' מערכת סיני  , 1956מטרות ויעדים '  ,בר -
און ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 251 - 225

אנטישמיות במדים  :הערות בשולי ספרו של בני מוריס

חדרה

167
~

הדבר שתפיסות כאלה הופיעו דווקא בפלסטין ,
במקום שבו דרש ישו את דרשת

ההר '

(

עמ ' . ) 221

הקורא רשאי לשאול אם יש טעם להביא דברי

מלוא הסל תפוזים מגנו שלו ראוי שישב המש -
עשרה שנים בכלא

[...

]

הנימוק היה שאם הוא

יעשה כן  ,יבואו היהודים ויטבחו הרבה נשים

.

בלע כאלה בספר .

וילדים בכפר מבודד כלשהו ' לבד מהכעס המובן

יקצר המצע מלערוך כאן דיון מקיף על

המפעפע

בדברים

אלה ,

אין

גלאב

מצליח

דעותיהם של גלאב ושל מוריס בנושא זה ,

.

ואסתפק בהערה קצרה אחת בלבד במבט כולל
לומר שמדיניות

ניתן

התגמול של

ישראל

במחצית הראשונה של שנות החמישים

לא

השיגה את מטרתה העיקרית  -להרתיע את

ההסתננות .

הערבים מהמשך

28

בגזרה המצרית

נבע הדבר מהעובדה שתגובות ישראל לא ממש
הציקו למצרים  ,ההפך  -הן נתנו לנאצר כר
נרחב להפגנת מנהיגותו

הכל  -ערבית .

בגזרה

הירדנית נבע הדבר מכך שהמשטר  ,אף כי רצה
מאוד למנוע את ההסתננות מפחד נחת זרועה
ישראל ,

של

אמביוולנטי

נותר

וחשש

גם

ממרדנותם של הפלסטינים  ,ולכן לא הצליה
להשתלט בצורה מלאה על גורמי ההסתננות

.

השונים רק כאשר האמירה ישראל את מחיר
האלימות הערבית וחוללה את מערכת סיני  ,הלה
ירידה תלולה במספר מקרי ההסתננות בהזית

המצרית .

אולם בהזית הירדנית חלה ירידה

תלולה הרבה קודם לכן  ,מיד לאחר פעולת
גלאב בצאתו מן

התגמול הרצחנית נגד הכפר קיביה באוקטובר
, 1953

הטקס שבו קיבל
תואר

מוריס מכיר בכך ומוכיח את הדבר בספרו

.

בעזרת סטטיסטיקות מהימנות גם דברי גלאב
מחזקים הערכה

זו .

בתארו את מאמצי הלגיון

לרסן את ההסתננות וכיצד מלאו בתי הסוהר
המערבית

במסתננים

שנעצרו

בידי

להסתיר את ההכרה בכך שפעולות צה " ל אחרי

והובאו

למשפט ,

מביא

גלאב

ככלות הכול אילצו את הלגיון בפיקודו של

בזיכרונותיו את הנימוקים שדחפו אותו לאותם

גלאב לנקוט שורה של צעדים יעילים למדי

בגדה
המשטר

מאמצים :
28

' ממשלת

ירדן לא טענה שאדם שקטף

לבלימת גלי ההסתננות .

29

ביתר פירוט אני מציע את הניתרת הזה במאמרי
' פעולות התגמול במערכת של הרתעה '  ,בר  -און
)  r ( QWעמ ' 199 - 166

.

29

הציטוט מובא מספיו של גלאב ( לעיל  ,הערה
עמ '

323

.

) 15

סר ,

1956
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מרדכי

בר  -ארך

ייתכן שמוריס עשה עוול לגיבור ספרו בכך

הממלכה ההאשמית  ,שירת את הכתר הבריטי

.

שלא התם את הסיפור עם פיטוריו של גלאב

בירדן אדם נוסף סר אלק קירקברייד היה נציגה

.

הבכיר של ממשלת הוד מלכותו בעמאן שנים

משירות הלגיון הירדני בראשית אפריל

1956

לדבריו ולכתביו של גלאב בשנים שבהן פיקד

רבות .

הוא זכה לרכוש את אמונו ואף את

על הלגיון הייתה אחרי הכול משמעות  ,והם

ידידותו של המלך עבדאללה  ,שנהג להיוועץ בו

אכן מבהירים את מעשיו  ,הכרעותיו והמלצותיו

לעתים קרובות  ,ואף את ידידותם וחיבתם של

גם כאשר יש בהם הרבה מן המוטעה  ,המופרך

.

.

מדינאים ירדנים רבים כמו גלאב הוא פרסם את

ספרים .

בשל מרכזיותו של

והמאוס אולם פרק הסיום מספר סיפור עצוב

זיכרונותיו  ,בשני

על זקן ממורמר ולא מתוחכם ביותר  ,שלא

קירקברייד על הבמה הירדנית מביא מורים

וממברקיו .

הצליח להסתיר את כעסו ושנאתו ליהודים

בספרו

ולישראל ולכן התגייס ללא כחל וסרק למרכבת

כאשר הנחתי מידי את הספר  ,עלה בדעתי

התעמולה של הערבים חרף מגרעותיו כאדם ,

ההרהור המרושע שמא היה עושה מוריס עסקה

יש להכיר בכשרונותיו של גלאב כמפקד צבאי

יותר טובה אילו כתב את קורות פעילותו של

ובהישגיו לחיזוקו של הלגיון הערבי בשנים

קירקברייד במזרח התיכון ולא את אלה של

שבהן עמד בראשו דווקא משום כך יש לציין

גלאב .

.

.

שזקנתו לא הוסיפה כבוד

לבחרותו .

במשך רוב השנים שבהן שירת גלאב את

עמיתו

ציטוטים

( אך

רבים

30

מן

הסתם

קירקברייד היה אדם
ומעניין מעמיתו

30

מתזכיריו

לא

ידידו

הרבה יותר

)

מתוחכם

הגנרל .

A . S . Kirkbride , From the wings: Amman Memoirs

. Crackle:ג .
:
Experiences , " the Middle East . London 1956

1947- [ 951 , London 1976 ; idem

את

איסוף העבףת מקרקעי
ישראל  :ה9סטוף9ה

התפישה

העקרונית

האינדיווידואלי ' .

ומציאות

ולא

היישום

את

3

ספרו של יוסי כץ  ,שהוא גאוגרף  -היסטוריון
בהכשרתו ובגישתו המחקרית ,

עוסק בעיקרו

4

בחשיפת ההיסטוריה החקיקתית של ארבעה

ח " ם זנדברג

חוקים שעיצבו את דיני המקרקעין במדינת

.

ישראל מאז שנות החמישים ועד ימינו חוקים
יוסי

כץ  ,והארץ

לא תימכר

לצמיתות :

מורשת קרן

קימת לישראל והחלת עקרונותיה בחקיקה כישראל ,

היטב

אלה עיגנו

בחקיקה הישראלית את

העיקרון שאין להעביר בעלות על מקרקעין

.

הוצאת המכון לחקר תולדות קרן קימת

שבבעלות הציבור בהיותו היסטוריון משוחרר

לישראל והקתדרה ללימודי תולדות קרן קימת

המהבר

הפרשנות

לישראל ומפעליה  ,אוניברסיטת כר אילן  ,תשס " ב ,

התכליתית

ירושלים :

% 53

לכאורה

מכבלי

של

תורת

ברק .

השופט

של

עניינו

ההיסטוריון הוא בחשיפת האמת ההיסטורית ולא

עמ '

.

בפתרון בעיות קונקרטיות אכן  ,כפי שכץ מעיד
הנבירה ב ' היסטוריה ההקיקתית ' של חוק הייתה

על עצמו בהקדמה לספרו  ,מטרתו אינה אלא

ועודנה מלאכה שכיחה אצל משפטנים המיישמים

לחשוף

' לעקרונה

את הדין הלכה למעשה להיסטוריה עצמה אין

המקודש ' של ' קרן קיימת לישראל '  -העיקרון

מעמד חוקי מחייב  ,אך המשפטן  ,בין כשופט

שאין למכור קרקעות לאום  -על ניסוח החוקים

.

ובין כמי שטוען בפני בית המשפט  ,עושה בה

.

שימוש ככלי לפרשנותן של הוראות החוק עם

את

ההשפעה

( עמ '

הנסקרים במחקר

בהשלכות

שהייתה

) 10 - 9

הקונקרטיות

.

אין הוא עוסק
להיות

שעשויות

המשפטן

לגילויו  ,אם כי הוא מניח כי תהינה השלכות

מוגבלת כפי שכתב נשיא בית המשפט העליון ,

כאלה ' על המשך קיומו של מנהל מקרקעי

' ההיסטוריה החקיקתית

לקק " ל '

זאת

חשיבותו

של כלי זה בעיני

.

השופט אהרון ברק ,
נתפשת כמקור

יחסית ' .

" קביל " אך בעל " משקל " נמוך

ישראל והמשך השותפות בין המדינה
(

עמ ' . ) 92

לפי תפיסת ' הפרשנות התכליתית ' של

עם זאת דומה כי גם ההיסטוריון אינו משוחרר

השופט ברק  ,אין הדין אלא ' דבר המחוקק כפי

קונקרטיות

1

השופט ' .

תמיד

מקשר

לבעיות

תכליתי

.

לפי תפיסה זאת

המתעוררות בהווה השימוש בעבר לשם קידום

' השופט אינו מחפש בהיסטוריה החקיקתית

רעיון בהווה כבר זוהה לא אחת על ידי חסידי

תשובה קונקרטית לבעיה המעשית העומדת

הגישה הביקורתית למשפט
 5 Stud esדומה כי עיתוי ביצועו ופרסומו של

שנתפרש על ידי

2

.

להכרעתו בית המשפט אינו מעוניין בתמונות
הספציפיות ובדימויים הקונקרטיים  ,שהיו לנגד

המחוקק .

) The Critical Legal

~
המתקר של כץ קשור קשר הדוק להתפתחויות

.

אנו מחפשים בהיסטוריה

עכשוויות במשפט הארץ מאז שנות השמונים של

] אנו מחפשים

3

א ' ברק  ,פרשנות במשפט  ,ב  :פרשנות החקיקה ,

א ' ברק  ,פרשנרת במשפט  ,א  :תורת הפדשבות

4

עיניו של

ההקיקתית את תכלית החקיקה [ . . .

ירושלים תשנ " ד ,
1

הכללית  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '
2

שם  ,עמ '

. 495

214

.

5

עמ '

225

.

כפי שעולה מהאמור בגב כריכתו
Critical Legal Studies ,

213 -214

 .עק

Guide 10

e, Mass . 1987 ,

של הספר .
.
ן

Kelman

Cambri
~

קתדרה

, 112

תמוז

DW

עמ '

- 169

4

4 .ג

קתדרה

חיים

170

המאה

זנדברג

העשרים

מוסווית '

6

תהליך

ההל

' הפרטה

של

.

של מקרקעי ישראל הפרטה זו באה

.

לידי ביטוי בראשיתה בקרקע עירונית תחילה

.

נרחבת של קרקע חקלאית היה בהכשר כזה כדי
לפגוע פגיעה של ממש הן ב ' עקרונה
של ה ' קרן ' והן -

המקודש '

כפי שציין יושב ראש עמית

בהכנסותיה .

הומרה שיטת תשלום דמי ההכירה השנתיים

שלה -

בשיטת ההיוון  ,אשר הפכה את תהליך החכירה

הרעיון שמקרקעי ' קרן קיימת ' יוצאו מניהולו של

של קרקע עירונית  -לפחות בעיניו של צופה מן

' מנהל מקרקעי ישראל ' .

הצד שאינו מדקדק בחישובים  -לתהליך הדומה

את דעתו כי רעיון זה ראוי לעיון מעמיק .

כץ עצמו הביע בפומבי

9

10

אכן מבחינתו של ההיסטוריון כל שעה יפה

מאוד מבחינה כלכלית לתהליך של רכישת

מקרקעין .

8

בשלב מסוים אף נשמע

אחר כך הותל בהעברת

לחשיפת האמת ההיסטורית  ,אך כאשר עומדים

בעלות ממש לחוכרים של קרקע עירונית בבנייה

להלל עיקרון המקודש גם בעיניו  ,יפה הדגשתו

בעלות על

משותפים  .י

' רוויה '  ,קרי בבתים

תהליך ההפרטה

של קרקע חקלאית בא לידי ביטוי בסדרת

שבעתיים .

כץ אף הביע בפומבי את עמדותיו

בנוגע לאפשרויות היישום האקטואליות של

.

ההלטות של ' מועצת מקרקעי ישראל ' אשר

עיקרון זה בין היתר אמר  ' :קק " ל לטעמי היא

התירו לחוכרי קרקע חקלאית ולמחזיקים בה

ה " וקף " של המדינה היהודית ' ,

לשנות את ייעודה של הקרקע תוך שמירת

הזכויות בידי המחזיקים ובהטבה כלכלית ניכרת.
תהליך זה פרץ לשית הציבורי הישראלי במלוא
עצמתו בראשית המילניום  ,עם הגשת עתירה
לבג " ץ מטעם עמותת ' שית חדש  -למען השיח
הדמוקרטי
הדמוקרטית

)

הפרטת קרקע

קק " ל

כדי להבהיר אחת ולתמיד כי

...

נאמנה על קרקעות הלאום [ ] אסור להסכין עם

לחצים מצד אינטרסנטי כזה או אחר ' .
נטל חלק פעיל במאבק של

הוא גם

12

' קרן קיימת ' נגד מה

( ' הקשת

העתירה כוונה נגד

את ההיסטוריה'  ,והמנסים לדבריו ' ליצר מציאות

שאפשרו

שלא הייתה  ,כאילו המתיישבים על הקרקע

בישראל '

החלטות ' מנהל מקרקעי

חקלאית .

ואמיצה [ . . .

]

לקבל החלטה עקרונית

שמכונה בעיניו 'היסטוריונים הדשים המשכתבים

והרב תרבותי

המזרהית ' .

קימת צריכה כיום

11

וכן  ' :לדעתי קרן

ישראל '

היא גררה אחריה ,

בעצם קנו אותה בכספם ' .

13

ודוק  :כץ הוא תוקר

כתגובת נגד  ,ניסיונות לעגן בחקיקה את זכויות

ותיק של תולדות 'קרן קיימת לישראל '  ,ועניינו

חקלאים כי הבעלות על הקרקע ההקלאית

ד ' טל  ' ,יו " ר קק " ל מתנגד למתן זכות יזמות בקרקע
לחקלאים בעת שינוי ייעוד '  ,גלובס  -אינטרנט 20 ,

החקלאים בקרקע החקלאית וכן טענות של
שברשותם צריכה על פי דין לעבור

לרשותם .

' קרן קיימת לישראל '  ,שקרקעותיה הן הלק
ממקרקעי ישראל

( כ 13 -

8

אחוז )  ,צפתה בדאגה

במרס
9

2002

.

הנ " ל  ' ,דירקטוריון

קק " ל

דן הערב בדו " ח מילגרום -

ללא הדירקטורים החקלאים '  ,שם ,
10

בהתפתחויות שעלולות היו לתת הכשר להפרטה

20

במרס

2002

.

דבריו בכנס ירושלים הארצי השני למדיניות
קרקעית שתדגנה ' קרן ק " מת ' כפי שפורסמו
בדפוס  :י ' כץ  ' ,השליחות האמת והיחידה של קק " ל

6

המונח שאול ממאמרו של י ' ויסמן ,

' הפרטה

מוסווית

של מקדקדי ישראל '  ,עיוני משפט  ,כא ( תשנ " ה ) ,
עמ ' 525

.

7

לפי החלטת הנהלת ' מנהל מקרקעי ישראל ' מיום
בנובמבר  1998דאו  :ח ' זנדברג  ,הסדר זכויות
11

.

במקרקעין בארץ ישראל ובמדינת ישראל  ,ירושלים
תשס " א  ,עמ '

392

.

היא שמירה על קרקעות דיאזם '  ,קרקע ,
תשס " ג )  ,עמ '
11
12
13

45

55

.

,

תשרי

שם .
שם .
שם ; וכן  :י ' כץ וש ' שרגא  ' ,מהקר שאינו מתבסס על
מקורות ראשוניים לא דאזי לתואר " היסטוריה
יישימית " '  ,קרקע ,

56

( ניסן  , a ~ oenעמ '

116

.

איסור העברת מקרקעי ישראל  :הים

בתחום זה קדם להתעוררות האחרונה של הדיון
הציבורי

הפרטת

בנושא

החקלאית .

הקרקע
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התורני של פרופ ' צבי הרמן שפירא

( עמ ' - 12

שגם

רעיונות

)%3

.

הוא

מציין

ייתכן

כי

כתיבתו  ,גם בספר זה  ,מדויקת וממוסמכת  ,וכפי

' מתקנים '  ,כהגדרתו  ,בעלי אופי סוציאליסטי ,

שיתואר להלן  ,יש בה כדי לחשוף תמונה כוללת

תרמו לעניין זה  ,אך נזהר מאוד בקביעת מידת

שפירא .

של עמדות המחוקק  ,גם בכיוונים שאינם תואמים

ההשפעה שהייתה להם על

את עמדת ' קרן קיימת '  ,עם זאת השוב לציין כי

הוא מביא את דבריו של אוסישקין כי ' רעיון

הן המחקר והן הוצאתו לאור של הספר נעשו

סוציאליסטי  -מוסרי זה כבר טבוע בתורתנו על -

המבקשת

ידי מחוקקנו הראשון  ,משה  ,שחזה מראש את כל

ואת

הרעה העתידה לצמוח להברה האנושית אם לא

בברכתה ובתמיכתה של ' קרן קיימת ' ,
מטבע הדברים
של

' קדושתו '

להעצים
עקרון

את

14

חשיבותו

בעלותה

על

הנצחית

יושם סייג לבעלות הפרטית על

17

ברוח זו

הקרקע '

-

.

מקרקעיה בסופו של דבר עקרון היסוד של ' קרן
קיימת ' וכן הליכי החקיקה של הלק מהחוקים
שהם נושא הספר כבר נחשפו ונותחו בעבר

ואינם בבחינת חידוש מרחיק לכת .

15

יש להניח

מחשיבותם ומהעניין המהקרי בהם אלא גם מן
הרקע הכללי שתואר

.

,

כי עיתוי הדיון המפורט בהם נובע לא רק

לעיל .
*

הספר כולל המישה פרקים

ונספחים .

/

בשני

הפרקים הראשונים סוקר כץ את התגבשותו של
עקרון איסור העברת הבעלות במשנתה של ' קרן

%

קיימת לישראל ' ואת החריגים מעיקרון זה עוד

לדעתו יש בדברים הוכתה ישירה להשפעה של

לפני הקמת המדינה בפרק הראשון הוא פורש ,

רעיונות מן הספרות ' התורנית הקלאסית ' על

.

בהסתמכו לא מעט על מקורות משניים ,

16

את

עיצוב העיקרון ( עמ '

) 13

.

י

'

בפרק השני מצביע כץ

הרקע הרעיוני להתהוותו של האיסור על העברת

על הדרך שמצאה ' קרן קיימת ' כבר בשנות

בעלות על מקרקעי ' קרן קיימת ' כץ מדגיש את

השלושים של המאה העשרים לסטות מעקרון

ושל

הבעלות הנצחית  ,בדמות הברות הבת שלה

.

משקלם

'האידיאה

של

הדתית  -יהודית '

.

' העניין האמוני ' בפיתוח הרעיון  ,ומבסס את

' הימנותא ' ו ' מהימן ' על פי מקורותיו של כץ ,

דבריו על הנחות נסיבתיות בדבר השפעת הרקע

הנוגעים לשנים הסמוכות להקמתן  ,מטרתן של
חברות אלו הייתה לאפשר מכירת מקרקעין

.

14

כפי שמעיד כץ עצמו בספרו ) ' DY

15

ראו למשל  :י ' ויסמן  ,דיני קניין  :חלק כללי  ,ירושלים
תשנ " ג  ,עמ '

16

- 215

כגון כתביהם של

) 10

. 218
אלכסנדר ,

א ' גרנות

( שם  ,עמ '

) 11

בהם ' ( עמ '

. ) 18

היו אלה בעיקר מקרקעין

( ראו אצל

כץ  ,שם  ,עמ '  , ) 16 , 14ל ' דוכן  -לנדוי ( שם  ,עמ ' , 11
 , ) 16י ' קלויזנר ( שם  ,עמ ' 4 , 12 - 11ן )  ,צ ' שילוני

ועוד .

'שנקנו מתוך ידיעה שאין לקק " ל עניין להחזיק

17

' אף כי אין לכך כל הוכהה ' הוא מציין בהתייחסו
לקביעת

קלויזנר

בדבר

השפעתם

של

רעיונות

' מתקנים ' שכאלה על צבי הרמן שפירא ( עמ '

) 14

.

מנחם אופישקין
 - 1ן( 194מ ' מ ' ,) 1

63

וצבי

( הרמן )

840ג 898 -ג
-

שפירא,
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ריין

זנדברג

עירוניים שנרכשו לצורך המרתם במקרקעין
חקלאיים או בשיתוף עם הון פרטי

(

שם .
)

אך

האם השימוש שנעשה במקרקעין אלה בפועל
ברבות הימים  ,במיוחד לאחר הקמת המדינה ,
אכן תאם מטרות מצומצמות

אלה ?

בכך  ,כפי שתמה אהד מעובדי ' קרן

תשי " א -

עוסק במקרקעי מדינת ישראל ,

' 1951

שהם כיום

משטחה.

אחוז

כ 65 -

' חוק

יסוד :

מקרקעי ישראל ' ו ' הוק מקרקעי ישראל  ,תש " ך -
' 1960

שבים ומעגנים את האיסור הכללי ואת

האם לא היה

חריגיו במה שנוגע למקרקעי המדינה ורשות

קיימת ' כבר

הפיתוח  ,אך מכלילים בו גם את האיסור על
העברת מקרקעי

קיימת '  ,שהיה מעוגן עד

' קרן

.

אז רק בתקנותיה כץ סוקר את תהליך החקיקה
בצורה כרונולוגית  ,ומציג את עמדות הגורמים
השונים שהיו מעורבים בהליך החקיקה  ,כפי
שבאו לידי ביטוי בפרוטוקולים של ישיבות
הממשלה  ,ועדות הכנסת ומליאתה  ,וכן בעמדות

.

היועץ המשפטי לממשלה הוא מביא את העמדות
כלשונן

בפרפרזות

וממעט

ובניתוח הרקע ,

.

שאינו משתקף תמיד בתוכן הדברים למשל יש
בחומר עדויות קלושות בלבד למאבק שניהלו
ראשי ' קרן קיימת ' עם הממשלה ועם דוד בן -
משת

סנה,

909ג 1972 -

בשנת  , 1941שימוש שהוא ' בניגוד לכוונותינו '
( עם  ? ) 19 ,כץ אינו עוסק בכך אפשר שחקירה

.

גוריון על המשך קיומה של ' קרן קיימת '

18

או

למשקלם של אנשי מפ " ם  -שתמכו באיסור

(מימיו ) ,
ואבא חושי ,

עמיקה יותר הייתה מעוררת סימני שאלה

ההעברה

1969 - 1898

נוספים בדבר קדושתו של עקרון איסור העברת

במשרד

הבעלות על תוצאות אפשריות של חקירת עומק

ברקע להוצאתו לאור של הספר  ,הוא עוסק בכל

שכזאת ניתן ללמוד מדברים שאמר אבא חושי

קשת

אשר

אינן

בשנת  , 1950המובאים אצל כץ במלואם בהקשר

מתיישבות

של

' קרן

ן

.

אחר  ' :אני כאיש היפה יודע עד כמה נעשו
ספקולציות באדמות של קק " ל ברחובות שונים
במרכז חיפה ' ( עמ '

. ) 33

החקלאות .
הדעות ,

קיימת ' .
כגון

-

במנגנון חלוקתם של מקרקעין

בניגוד לצפוי בהתחשב

19

לרבות

עם

עמדות

העיקרון המקודש

כץ מציג באריכות עמדות שמאליות ,

עמדותיו

אשר התנגד

של משה סנה ,

לחיקוקים אלה בשל הפגיעה בזכויות המיעוט

לאחר הצגת עקרון היסוד של ' קרן קיימת '

הערבי ואף ביקש להעביר את מקרקעי ' קרן

.

בפרקי המבוא  ,עוסק כץ בשלושת הפרקים

קיימת ' לבעלות המדינה הוא מציג בפירוט גם

העיקריים של הספר בהשפעתו של עיקרון זה על

את עמדות אנשי הימין והמרכז אשר התנגדו

הליכי ההקיקה של ארבעה חוקים שהמכנה

קפיטליסטיים ,

לאיסור

ההעברה

מטעמים

המשותף שלהם הוא איסור על העברת בעלות
על מקרקעין הנמצאים כיום בניהול

' תוק רשות פיתוח ( העברת נכסים ) ,
נסב על מקרקעי
בעיקר

נכסי

ציבורי .

תש " י ' 1950 -

רשות הפיתוה ,

הכוללים

נכסי

המדינה ,

נפקדים .

' הוק

18

ראו למשל  :י ' הולצמן  -גזית  ' ,שימוש במשפט כסמל
סטטוס  :חוק קרן קיימת לישראל  ,תשי " ד , 1953 -

ומאבק

הקק " ל

לביסוס

משפט  ,בו ( תשס " ג )  ,עמ '
19

שם  ,עמ '  , 623הערה

. 66

מעמדה

במדינה ' ,

. 621 - 619

עיוני

איסור העברת מקרקעי ישראל  :היסטוריה ומציאות

ושתחזיותיהם

בדבר

הצפויות

ההתפתחויות

בדמותה של ההברה הישראלית נקראות היום

שנתגשמה .
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שהועלו בעד החקיקה ומחזקות את התובעים
לשנותה ( עמ '

. ) 92

למצוא

הואיל והמחבר פורש את חומרי הגלם שחשף

בעמדות הימין והמרכז גם הסתייגות עקרונית מן

בהם

כנבואה

על

האיסור

במפתיע

העברת

ניתן

לערבים .

מקרקעין

20

הסתייגות מעין זו הייתה יכולה לתמוך את

במלואם

בפני

הקורא ,

למצוא

ניתן

אסמכתאות מעניינות לעניינים שאינם נוגעים
ישירות לנושא המרכזי של

הספר .

כך למשל

העמדות שהביע בית המשפט העליון בשנים
האחרונות בנוגע לחלקו של עקרון השוויון

בתכליתו של חוק היסוד .

21

כץ נזהר שלא להביע

את עמדתו האישית כלפי הדוברים ונותן תמונה
נאמנה ומרתקת של מגוון העמדות שהביעו

.

המחוקקים הוא אינו מבקר את הדעות שהוא
חושף ואינו משבח אותן ; הוא גם אינו מנתח או
מבקר את נכונותן ואת טעמיהן  ,כפי שנעשה
במחקרים אחרים

בתהום .

22

את המלאכה של

הסקת מסקנות ערכיות מתוך הומר הגלם על

.

ענייני השעה הוא מותיר לקורא בדברי הסיכום
שלו לשלושת פרקים אלה הוא מסכם את עיקרי

נחשפת הצלחתם של הברי כנסת דתיים לההדיר

העמדות בצורה מדויקת ותמציתית הוא מציין

את ' סעיף

.

לחוק מקרקעי ישראל ,

תש " ך 1960 -

בכנות כי אימוץ עקרון הבעלות הלאומית  ,יותר

השמיטה '  ,הקובע כי איסור העברת הבעלות לא

משהושפע מהרעיונות של ' קרן קיימת '  ,הושפע

יפגע ' בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות

.

מכך ש ' רעיון הקרקע הלאומית תאם את השקפת

שמיטה ' כץ מיטיב להבהיר כי היה זה התיקון

העולם הסוציאליסטית של מפלגות הפועלים '

.

. ) 89

הסקטוריאלי

היחיד

( עמ '

שהתקבל

) 80

באותה מידה של כנות הוא קובע

מעניינים דברי היועץ המשפטי לממשלה דאז ,

שהתמורות שחלו בהברה הישראלית מאז חקיקת

לימים השופט היים כהן  ,על הטעם בהכללת

מערבית -

נכסי רשות הפיתוח כחטיבה נפרדת של מקרקעי

( עמ '

חוקים

אלה ,

והמאפיינות

' חברה

.

אין נשמעות

ישראל  ' :במתכוון יצרנו רשות נפרדת אנחנו גם

אידיאות '  ,שומטות את הבסיס לרוב הטענות

וגם

קפיטליסטית '

' בתקופה

ששוב

מתכוונים

להשתמש

פעם

בנפרד

בעובדת היותו נפרד מן המדינה ,
20

למשל בעמדתו של חבר הכנסת א ' באדר ( עמ '

ובעמדתו של חבר הכנסת ש " ז אברמוב ( עמ '
21

) 66

. ) 74

למשל בבג " ץ  , 6698 / 95קעדאן ואחרים נגד מינהל
מקרקעי ישראל  ,ת " ד גד ( , 258 ) 1
ראו למשל  :י ' ויסמן  ' ,הכירה כתחליף לבעלות '  ,י '
עמ ' 278 - 274

22

.

אנגלרד ואחרים ( עורכים )  ,ספר זכרון לגד טדסקי :
מסות במשפט אזרחי  ,ירושלים תשנ " ו ,

עמ ' ; 211

ר'

אלתרמן  ' ,מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל ? בחינה
של ההצדקות

להמשך

הבעלות המקומית

המקרקעין '  ,עיוני משפט  ,כא ( תשנ " ה ) ,

על

עמ ' 535

.

מקווים שיתנהל פעם ' ( עמ '

הזה

במו " מ שאנחנו

) 75

.

נחשפת גם

העובדה המעניינת שהיים כהן הוא שהציע לתת
ל ' הוק יסוד  :מקרקעי ישראל ' מעמד של חוק
יסוד  ,ושמי שהתנגד לכך וסבר שהחוק ' אינו
יכול להוות אהד הפרקים בחוקה  ,משום שהיקפו
מצומצם רק לקרקעות הנמצאות בידי המדינה ' ,
היה דווקא חבר הכנסת יזהר הררי  ,שההחלטה

חיים

כהן

2002 - 1911

( מימין) ,
ויזהר הררי

8 - 1908י9נ

חיים

ץתדרה 174

ונדורג

המפורסמת שנתקבלה ביזמתו ביוני

היא

1950

...

וחסרה ' .

היסוד ' הקיקה עצלנית [ ] דלה

24

בית

הבסיס להכנתם של חוקי היסוד  ,ואף זכתה

המשפט המליץ כי ' בנושא כה חשוב  ,ראוי כי

להתכנות בתולדות המשפט החוקתי הישראלי

הסדרים ראשוניים ייקבעו על ידי המהוקק ' .

. ) 72

25

מעניינת ואירונית

ספרו של כץ מסתיים בשורה של נספחים ,

היא ההנמקה שנתנה ועדת החוקה של הכנסת

הכוללים  ,זולת תקנות ' קרן קיימת ' וכתב האמנה

להשמטת סעיף שקבע כי ' חזקה במקרקעי

בין ' קרן קיימת ' לבין המדינה  ,נוסחים רשמיים

ישראל לא תימסר אלא בחכירה או בהענקת

של החוקים והצעות החוק הנדונים בספר  ,כפי

' ההלטת הררי ' ( עמ '

23

.

ב ' רשומות ' .

רישיון '  ,מן הנוסה המוצע של חוק היסוד כץ

שפורסמו

מציין שהוועדה ביקשה  .להימנע מציון תקופת

לקורא להתרשם בנוהות ותוך כדי קריאת הספר

שכן

מן המסמכים שעליהם נסבים הדיונים  ,שאת

החכירה

ומציון האפשרות

להאריכה ,

' הוועדה לא רצתה להיכנס בנוסח החוק לפרטי
פרטים אלו  ,שבמהותם גם לא התאימו לאופיו

עמ ' . 76

הומר גלם זה מאפשר

פרטיהם מפרט המחבר בגוף
המקורות

בנספחים

הדברים .

מתיישבת

עם

הבאת

התפיסה

הוחלט אפוא להשמיט

הכללית של המחבר  ,המשתדל להביא את מלוא

לחלוטין את הסעיף הדן בנושא ההחכרה ולהניה

המקורות לידיעת הקורא  ,זו מעלתו העיקרית של

ל ' מנהל מקרקעי ישראל ' ליזום חקיקה בנושא זה

הספר  ,שהוא מקבץ עבור ההיסטוריון והמשפטן

בעתיד חקיקה כזאת כידוע מעולם לא יצאה אל

אוסף חשוב של עמדות ושל חיקוקים אשר יש

של הוק

היסוד '

(

)

.

הפועל  ,ו ' מנהל מקרקעי ישראל ' העדיף לקבוע

.

להם נגיעה לענייני השעה את מלאכת הסקת

את הסדרי מסירת ההחזקה בהחלטותיו  ,שהן

המסקנות ההיסטוריות והמשפטיות מחומרי גלם

בגדר חקיקת משנה גרידא בשל כך כינה בית

אלה מותיר המחבר  ,בעיקרה  ,לקורא .

.

המשפט העליון את נוסחו התמציתי של חוק

24
23

על ' החלטת הררי ' ראו  :א ' ברק  ,פרשנות במשפט ,
ג  :פרשנות חוקתית  ,ירושלים תשנ " ה ,

עמ '

. 41

25
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