תהליכים בהיסטוריה הדמוגראפית

של ארץ  -ישראל בעת החדשה

:

 840ו  948 -ו

מבוא ומאמרים שהוגשו לכנס בנושא

' ארץ  -ישראל

:

840ו 948 -ו  ,אוכלוסיה והגירה '

גר גילבר
רוד גרוסמן
איריס אגמון
אלכס כרמל
יוסף ושיץ
מחמוד יזבק

41

המכון לחקר

המזרח  -התיכון  ,המרכז

היהודי  -ערבי  ,אוניברסיטת חיפה  ,בי  -ד ' סיון

תשמ " ו 11 - 9 ,

ביוני

1986

מגמות בהתפתחות הדמוגראפית של

ארץ  -ישראל ,

ערביי

1948 - 1870

גד גילבר

העניק בהתפתחויות הדמוגראפיות של ערביי ארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית המאוחרת
ובתקופת המנדט הניב בשני העשורים האחרונים מספר מחקרים חשובים  .חלקם מבוסס על מקורות
ראשוניים ארכיוניים  ,כמו מפקדים עות ' מאניים  ,נתונים המצויים בפרוטוקולים של סיג ' לים  ,נתונים

שנאספו על  -ידי ממשלת המנדט אך לא

פורסמו  ,סקרים ונתונים אחרים המצויים בארכיונים של

עיריות ובארכיונים הציבוריים הראשיים כישראל ובמספר מדינות אירופיות  .לא נפקד השימוש
בחומר המצוי בארכיונים פרטיים בארץ ומחוצה לה .

נעשה  ,כמובן  ,גם שימוש מקיף בנתונים

המצויים בחומר ראשוני מודפס  ,כמו שנתונים ודינים  -וחשבונות שפורסמו על  -ידי השלטונות
העות ' מאני והמנדטורי או מטעמם  ,ספרות הנוסעים ועוד  .אין תימה  ,אפוא  ,שעבודה מחקרית כה
מקיפה ומגוונת קידמה במידה רבה את ידיעתנו והבנתנו את ההתפתחות הדמוגראפית של ארץ -
ישראל במאה התשע  -עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים  .עם זאת  ,ביחס למספר
נושאים  ,שהעניין בהם הוא רב  ,המחקר נמצא עדיין בשלביו הראשונים  ,וממילא ידיעותינו בהם
לוקות בחסר .
להלן נציג כמה מהממצאים והשאלות העומדים לאחרונה במרכז הדיון בהיסטוריה הדמוגראפית

של ערביי ארץ  -ישראל בעת החדשה  .אלה באים בהמשך לכנס בינלאומי בנושא
: 1948 - 1840

' ארץ  -ישראל ,

אוכלוסיה והגירה ' שהתקיים במכון לחקר המזרח  -התיכון באוניברסיטת חיפה ביוני

 . 1986חמשת המאמרים הדנים כהיבטים שונים של ההתפתחויות הדמוגראפיות של החברה בארץ -
ישראל  ,הכלולים בחוברת זו  ,הוגשו לאותו כנס  .מאמרים אלה  ,עבודות נוספות שהוגשו לכנס
ומחקרים אחרים שראו אור בשנים האחרונות עומדים ביסוד דברי כאן .

אחת ההתפתחויות הדמוגראפיות הבולטות בקרב ערביי ארץ  -ישראל ( מוסלמים ונוצרים ) בשלהי

התקופה העות ' מאנית  ,וביתר  -שאת בתקופת המנדט  ,היא הגידול המהיר של האוכלוסיה

:

מכ -

 350 , 000נפש בתחילת שנות השבעים של המאה התשע  -עשרהן גדלה האוכלוסיה הערבית לכ -
600 , 000

נפש

ב 1914 -

לוח  . ) 1במלים
1

2.

מאותה שנה ועד סוף

אחרות ,

1947

גדלה אוכלוסיה זו

ל 1 , 294 , 000 -

נפש

נ

( וראה

האוכלוסיה הערבית גדלה בחלקה הראשון של התקופה הנסקרת

אומדן האוכלוסיה לפי  ,י4 . Sch lch , ~ The Demographic Development of Palestine , 1850 - 1882נ
~ Ileh
 . Ben-Aו
 . 501 , table 15,ק  [ IJAtES, 17 ) 1985 ( ,להלן  :שלש ] ;  and Composition of theט, 512

,

 the 18705חן

 , Population of Eretz-~ lslael-Palestineהוגש לכנס

והגירה '  ,המכון לחקר המזרח התיכון  ,אוניברסיטת חיפה  ,יוני

' ארץ  -ישראל ,

 , 1986עמ ' 19

[ להלן

,

: 1948 - 1840

 :כן  -אריה ] ;

אוכלוסיה

האוכלוסיה

היהודית לפי המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית  ,ספירת יהודי ארץ  -ישראל  ,יפו תרע " ח  -תרע " ט .
2

 . 5 , 32 , 368 , 370קק [ Jerusalem ] 1977

3

שם  ,עמ ' . 400

oflsrael ,

Bachi , The Popu [ation

.

)1

[ להלן  :בקק .

ונ4

גד גילבר

לוח

1

גודל האוכלוסיה בארץ  -ישראל  ,אומדנים ומימקדימ ,

1922 - 1850

סך  -כל אוכלוסיה

שנה

מקור

360 , 000 - 350 , 000

שלש י

שנות

ה 1870 -

380 , 000 - 370 , 000

בן  -אריה

שנות

ה 1870 -

450 , 000

אבו  -מנה

425 , 966

קרפט4

470 , 000 - 460 , 000

שלשי

532 , 060

בקי6

1865 - 1850

1893 - 1881
882נ

סביב

! 890

1895

457 , 592

קוינה

1911 / 12

695 , 383

מקרת ' י8

1914

689 , 275

ברון9

616 , 608

7מיר10

1915

634 , 275

רופיי יי

1922

752 , 048

-

763 , 550

בקיק

!

:

שלש  ,עמ '

! , 50

טבלה . ! 5

.

2

בן  -אריה עמ ' . ! 9

3

' according 10 Ottoman Census

ישראל ,
4

3

7

מיפקד2ן

מקורות

2

: ] 948 - 1840

"

 the 187תן  , ~ The Population of Palestineהסתתב ) א  -ט , 8 . ,46כנס ' ארץ -

.

 . 262קק (  ,, IJMES, 9 ) ! 978י1881 / 82- ! 893שלש  ,עמ '  , 501טבלה
בקי  ,עמ ' , 5

.

אוכלוסיה והגירה '  ,המכון לחקר המזרח התיכון  ,אוניברסיטת חיפה  ,יוני

! 986

.

K . H . Karpat , 'Ottoman Population Records and

Census

271 .

. 15

. 32

 raisonn ie ,ז"
(

1 Palestine: Ge'ographie administrative, statistique , descriptiveש Liban

Parisי
/ . Cuinet
! 896, . Syrie.
.נ

 Population of Ottoman Syria and Iraq 1878 - 1914טחקך ' McCarthy ,
 . 2 ! , 28 .קק AAS, 15 ) 1981 ( ,
Goveniment of Palestine , Report and General Abstracts of the Census of Population of Palestine

"

. 98 .

 . 92קק  1914 and 1919 ' ,, MES, ! 7 ) 1981 ( ,מ ]

 . 3- 4 .עע  ,ן . 6 .ן)  . 8 . Baron ) , Jerusalemנ ( compiled by
' Population Statistics of
Ottoman Empire

,

 . 8 - 9 .קק 1917 ,

מיפקד אוכלוסין
בקי ,

*4 * 1

, ! 922

Wirtscha/tsgebiet

לעיל  ,הערה . 9

"

ם Ruppin , Syrien

) .ע

עמ ' . 396 , 394

(  ) 1914 - 1870ב 71 -

כולה

מ] !" . 8

M.

( ) 1947 - 1870

אחוז  ,ובחלקה השני

( ) 1947 - 1914

האוכלוסיה הערבית גדלה פי

3. 7

בלא פחות מכ
לערך .

116 -

אחוז  .לאורך התקופה

גידול אוכלוסין בשיעורים כה גבוהים הוא ללא ספק יוצא  -דופן  ,והוא בולט על רקע הגידול
האיטי מאוד של האוכלוסיה כשבעים השנים הראשונות של המאה התשע  -עשרה

 :מכ 270 , 000 -

התפתחות דמוגראפית

נפש

ב 1800 -

4

ל 350 , 000 -

נפש

כלומר  ,גידול של

ב , 1870 -

כ 30 -

בארן  -ישראל 1870 ,

1948 -

אחוז בלבד  .יתר על כן  ,צמיחת

האוכלוסיה בתקופה הנדונה ניכרת בייחודה בהשוואה לחברות מוסלמיות אחרות במזרח  -התיכון .

לגבי שלוש המדינות המאוכלסות ביותר באזור  -תורכיה  ,מצרים ואיראן  -מצויים ברשותנו
אומדנים  ,פרי מחקר של שני העשורים

האחרונים  ,על

התפתחותן הדמוגראפית כסוף המאה התשע -

עשרה ובתחילת המאה העשרים  .על  -פי אומדנים אלה  ,האוכלוסיה במצרים גדלה בשנים
פי  , 2 . 9זו של איראן

1947 - 1872

פי  2. 1וזו של תורכיה פי  1 . 8בלבד ( ראה לוח . ) 2

שיעור הגידול

הגבוה של האוכלוסיה הערבית בארץ  -ישראל בתקופת המנדט בולט עוד יותר בייחודו  ,הן בהשוואה
לחברות מוסלמיות במזרח  -התיכון והן ביחס לחברות מערביות רבות .

קו זה בהתפתחות

5

הדמוגראפית של החברה הערבית כארץ  -ישראל המשיך  ,כידוע  ,לאפיין את ערביי ישראל
ואילך

( מ 167 , 000 -

נפש

ב 1950 -

ל 565 , 000 -

ירושלים  6.במלים אחרות  ,גידול של פי .

3 4

מקור גידול זה באוכלוסיה בשנים
בסביבת

נפש

תוך

1947 - 1870

בתחומי הקו הירוק  ,לא כולל מזרח

ב 1983 -
34

מ 1948 -

שנים ) .

הוא בעיקר בריבוי טבעי  .משיעורים הנאמדים

לאלף בעשורים שחתמו את המאה התשע  -עשרה ובתחילת המאה העשרים ,

10

שיעורים אלה והגיעו עד כדי

לאוכלוסיה המוסלמית

29 . 1

ו 30 . 1 -

7

עלו

לאוכלוסיה הנוצרית בשנים

האחרונות של שלטון המנדט  8 .שיעורי הריבוי של האוכלוסיה המוסלמית בולטים ברמתם הגבוהה
לאורך כל תקופת המנדט בהשוואה לחברות מוסלמיות שכנות  .שיעורי הריבוי הטבעי במצרים

ובתורכיה היו נמוכים יותר במידה ניכרת בתקופה המקבילה ( ראה לוח  . ) 3גם בהשוואה לחברות
מערביות רבות בולטים שיעורים אלה ברמתם הגבוהה  9 .מטבע הדברים  ,התפתחות זו קיבלה תאוצה
נוספת לאחר
ליותר

( בשנות החמישים והשישים הגיעו שיעורי הריבוי הטבעי בקרב ערביי ישראל

1948

מ  40 -לאלף0ן ) .

סיבותיה של העלייה בשיעורי הריבוי הטבעי ידועות  .מחד  ,ירידה מתמשכת בשיעורי התמותה
מכ 40 -

לאלף בשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה

ל 30 - 25 -

לאלף בשנות העשרים והמחצית

הראשונה של שנות השלושים של המאה העשרים  ,ושוב ירידה לסביבות

הארבעים .

20

לאלף בתחילת שנות

( בעשרות השנים האחרונות חלה ירידה חדה נוספת  ,עד כדי כך שבתחילת שנות

ן!

השמונים שיעור זה עמד בסביבות

4

לאלף . ) 12מאידך  ,שיעורי הילודה התאפיינו ביציבותם הן

בתקופה העות ' מאנית המאוחרת והן בתקופת המנדט  -סביב
שם  ,עמ '

, 32

50

לאלף 3 .י

. 367

ראה להלן לוח

2

Economics and Social Mfairs ,, .

וכן

New York 1952

גנע7

'

United Nations , Department of

Yearbook

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,שנתון סטטיסטי לישראל  , 1984ירושלים  , 1984עמ ' , 48

ראה  . :קק 15 ) 1981 ( ,
26 , 29

:

;

השווה

:

,

Syria and Iraq , 1878 - 1914 ' ,,

Population of Ottom

 Development ofס1חזסתסס ] the 1ת ! " of ;Foreign Trade
'

. 792

 . McCarthy , ' Theנ

! M . S . Kalla, ~ The % 0

 . 280ק  , Ph . D . thesis , The American University , Washington D . C . 1969 ,י1831 - 1914
מחמת העדר דיווח מלא על נפטרים בשנים 1947 - 1943

תיקן בקי את הנתון הרשמי לאוכלוסיה המוסלמית

( ) 32 . 14

והעמידו על  . 29 . 1ראה בקי  ,עמ ' . 398
ראה שנתון דמוגראפי
שנתון סטטיסטי
ג1944 - 194
26

, 1984

, 1952

לעיל  ,הערה . 5

לעיל  ,הערה . 6

"1 Abstract ofPalestine

 .ק Jerusalem 1946 ,

שנתון סטטיסטי

1984

( לעיל  ,הערה

"

, )6

45

"

Government of Palestine , Department of Statistics , 51 1151

עמ '

. 77 - 75

13

ראה לעיל  ,הערות

, 11

. 12

גד גילבר

לוח

2

ההתמתחות של גודל האוכלוסיה בתורכיה  ,מצרים  ,איראן וארץ  -ישראל ,

, 7870

 1914ו 947 -ד

גודל האוכלוסיה

( מיליוני
1870

תורכיה

1

מצרים

איראן
ארץ  -ישראל2

הערות

שיעורי הגידול

נפשות )

1914

( אחוזים )
1947

11 . 0

14 . 7

3 6. 6

12 . 3

19 . 0

38 . 0

10 . 9

16 . 4

0 . 350

0 . 600

1914 - 1870

1947 - 1914

1947 - 1870

33 . 6

32 . 0

76 . 4

86 . 4

54 . 2

186 . 7

36 . 1

50 . 9

105 . 4

71 . 4

115 . 7

269 . 7

19 . 4
4

1 . 294

:

1

נתוני 1870

2

נתונים לאוכלוסיה הערבית בלבד .

ן 1914הותאמו

לשטחים הכלולים ברפובליקה התורכית .

3

אומדנים לשנת . 1872

4

נתוני מיפקד .

מקורות ללוח 2
מקורות

:

תורכיה

1870

 the Analysis of the Population of Anatolia , 1800 -תן [ . McCarthy , ' Factors

 . 60 - 61 .קק AAS, 21 ) 1987 ( ,
1914

,

ןCh . Issawi , T eEconomic 2
 of' Turkeyץץ10ג ,
:
4 Chicago-Londonנ800 - 19נ

1980 ,

 . 17 .ק

~
947

]

W . B . Fisher

"

ש

Clarke

 . 41 .ק London 1972 ,
מצ רים

"

1878

1870

 ) 11 ,נ

1914

 .ק  Cairo 1985 ,ג798

MES ,

.

. 1 .נ

 ,י5

"

חטזז '

Dewdney, 'Turkey RecentJPopulation

the Middle East and North Africa

Population' ,

Egyptian

85 . ( , Populatioarט )
4 .נ [ .

McCarthy , 'Nineteenth
--Century
~

Statistical Year

,

,

,

 .נ)  .נ

 . 20 .ק 3 ) 1976 ( ,
Arab Republic

6.
איראן

1947

שם .

1870

 ,י- 1906

1914

 , Population Studies, 22י1900 - 66

1947

שם .

1870

שלש עמ '  ; 501כן  -ארה  ,עמ '  : 19המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית  ,ספירת יהודי

. 1870

 Late Qajar Persiaח ] G . G . Gilbar , 'Demographic Developments
 . 130 - 133 .קק 11 ) 1976- 1977 ( ,

 the Population ofחס ט01א

)ל

.

AAS

Bharier ,

.נ

 . 275 .ק ) 1968 ( ,

ארץ  -ישראל

.

.

ארץ  -שראל יפו תרע " ח  -תרע " ט .
914

]

1947

45

בקי  ,עמ ' . 32 , 5

שם  ,עמ ' . 400 - 399

לכאירה ' הנתונים ביחס להתפתחות גודל האוכלוסיה וההסבר להם צריכים לספק את המבקש
להבין תמורה זו  .ואולם  ,אין הדברים כה פשוטים  .זאת מכמה טעמים  :ראשית  ,הצגת ההתפתחות
ביחס לתקופה כולה מבוססת על מספר רב של השערות והערכות  ,שרובן באו זמן רב לאחר
ההתפתחות או מניין האוכלוסיה בפועל  .ביחס לתקופה הנדונה בחיבור זה

( , ) 1948 - 1870

עומדים

התפתחות דמוגראפית

לוח

3

שיעורי ריבוי טבעי  :ארץ  -ישראל  ,מצרים ותורכיה ,
ממטעים

(

באונן  -ישראל 1948 - 1870 ,

922ו 945 -ד

שנתיים )

מצרים

תורכיה

1925 - 1922

23 . 3

17 . 8

-

1930 - 1926

25 . 2

18 . 1

-

ארץ  -ישראל

ן

1935 - 1931

25 . 0

15 . 5

21 . 3

1940 - 1936

27 . 6

15 . 8

2 17 . 3

1945 - 1941

32 . 1

12 . 8

10 . 6

הערות :
]

אוכלוסיה מוסלמית כלכד .

2

לא כולל את האוכלוסיה של חבל צאי ( סופח לתורכיה ב . ) 1939 -

מקורות ללוח

3

מקורות :

ארץ  -ישראל

stract of .Palestine

% ) %115110% , sta stical

Department of

,

Govemment of

 . 26 .ק / 944 - 7943 ; Jerusalem 1946 ,

~

 the' Egyptj Economy.זל ,

מצרים

Homewood , 1 ] ] .

חורכיה

Dewdney , ' Turkey : Recent Population Trends ' , 7 . 1 . Clarke 4 ) W . B . Fisher

'D . C . Mead, Gruwth andStructurall
 . 302 .ק 1967 ,

 . 41 .ק Populations ofJthe Middle East and North Africa, London 1972 ,

לרשות החוקר רק שני מיפקדי אוכלוסין
 -זה שנערך בנובמבר

- 1931

(במשמעות המדעית  -מערבית של המונח ) .

 .כ)  .נ

5 . ( ,ט) 0

מתוכם רק אחד

מקובל על החוקרים כמהימן וללא טעויות או הטיות משמעותיות .

המיפקד הראשון  ,שנערך באוקטובר

, 1922

אינו נקי מפגמים .

4ן

לפיכך  ,באשר להתפתחות של סך -

כל האוכלוסיה  ,יש ברשותנו נקודת ציון מהימנה ומדויקת אחת בלבד ( נובמבר  . ) 1931כל שקדם לה
וכל שבא בעקבותיה ( עד

, ) 1948

הוא פרי אומדנים והערכות בדרגות שונות של סבירות ; ואין הכוונה

רק לנתונים שהובאו ביחס לתקופה העות ' מאנית  ,אלא גם ביחס לשנים שחתמו את תקופת המנדט .

עדכון הנתונים על סך  -כל האוכלוסיה  ,על עדותיה השונות  ,בתקופת המנדט נעשה על  -פי רישום של
לידות ומיתות ורישום של הנכנסים והיוצאים את הארץ  .התברר  ,כי הרישום של שני גורמים
חשובים אלה לא היה שלם  .רישום מלא של התנועה הטבעית היה פגום באוכלוסיה הערבית בשנות
המרד

( ) 1939 - 1936

בשל התנאים המיוחדים ששררו באותם ימים

;5

]

ובשנים

1947 - 1943

היה ככל

הנראה רישום חלקי בלבד של הנפטרים  ,בעיקר של תינוקות וילדים באזורים הכפריים  .הסיבה לכך
14

בקי  ,עמ ' . 394 , 378

15

שם  ,עמ ' . 384

47

גד גילבר

מוכרת ממקומות וזמנים אחרים  :בארץ הונהג קיצוב במצרכי  -מזון  ,ואי  -דיווח על נפטרים איפשר
קבלת מנות גדולות מאלו שלהן היו הכפריים זכאים בפועל .

!6

אם רישום חסר היה קיים ביחס

לילודה ותמותה  ,קל וחומר שכך היו הדברים ביחס למאזן ההגירה ( יהודית וערבית ) לארץ .
הנה כי כן  ,העובדה שכמות המידע הבדוקה והאמינה היתה מוגבלת  ,יחד עם ספקות שעוררו
פקידי המימשל עצמם ביחס לנתוני מיפקד

1922

ולשיעורי הריבוי הטבעי

7 ,ן

אשר נראו כיוצאי  -דופן

בשיעורם הגבוה  ,וכן דברים שהשמיעו אנשי המימשל המנדטורי בדבר הגירה ערבית בלתי -
לגאלית - ! 8הביאו לכך  ,שעוד בשנות הארבעים  ,ושוב לאחרונה  ,חוקרים ומספר מחברים גרסו  ,כי
להגירה הערבית הבלתי  -לגאלית היה חלק חשוב בגידול של סך  -כל האוכלוסיה  .בפועל ידוע על

שלושה נסיונות בלבד לאמוד את מימדי ההגירה הערבית ( חוקית ובלחי  -חוקית ) לתחומי ארץ -

ישראל המערבית בתקופת המנדט  ,או בחלק מתקופה זו  .האומדן הראשון הוכן על  -ידי
סטטיסטיקנים בסוכנות

היהודית  ,שאמדו באמצע שנות הארבעים את תנועת ההגירה הערבית ( נטו )

מתום מלחמת  -העולם הראשונה ועד תום מלחמת  -העולם השנייה
כולל

כ 10 , 000 -

בכ 40 , 000 -

נפש  .נתון זה אינו

תושבים ערבים אשר נוספו למניין האוכלוסיה של ארץ  -ישראל בעקבות ההסכם

האנגלו  -צרפתי ממארס

, 1923

שקבע את תוואי הגבול בין שטחי המנדט הבריטי בארץ  -ישראל

למנדט הצרפתי בסוריה ולבנון  .נתון זה פורסם במלואו במחקרם של נתן  ,גאס וקרמר בשנת

1946

! 9,

ובמשך שנים רבות הוא נחשב כסביר  .האומדן השני הוכן על  -ידי הסטטיסטיקן רוברט בקי והוא
פורסם במלואו ב  . 1977 -על  -פי חישוביו של בקי  ,סך ההגירה ( נטו) הערבית  -מוסלמית לארץ  -ישראל
בשנים

1946 - 1922

הסתכם

בכ 23 , 500 -

נפש  .אין אומדן זה כולל הערכה בדבר גודלה של ההגירה

הערבית  -נוצרית  ,חוקית ובלתי  -חוקית  ,לארץ  -ישראל  .באשר להגירה חוקית של נוצרים  ,בהם גם

לא  -ערבים רבים  ,בקי חישב ומצא כי היא הסתכמה בממוצע

ב 926 -

נפש בכל אחת מהשנים

 . 1946 - 1923מדובר בהגירה נטו  ,על  -פי נתונים רשמיים  ,ולהערכת בקי  ,נתונים אלה מוטים כלפי
מעלה .

20

ב . 1979 -

האומדן השלישי  ,המתייחס לשנים

1931 - 1922

בלבד  ,הוכן על  -ידי פרד גוטהייל ופורסם

ביסוד אומדנו עומד הפער הניכר בין מספר התושבים הערבים שנמנו בפועל במיפקד

(  797 , 660נפש ) ,
727 , 423 ( 1922

לבין מספר התושבים הערבים שהיה מתקבל מתוספת הריבוי הטבעי לנתוני מיפקד

נפש )  .לאחר שהוא מנכה מההפרש בין מיפקד

את תוספת האוכלוסיה כתוצאה מהסכם

ב 1949 - 1948 -

1931

לבין העדכון של מיפקד

הוא מגיע למסקנה  ,שהיתרה -

, 1923

מוסברת בהגירה של ערבים לתחומי ארץ  -ישראל המערבית

שהיו

1931

לשטחי מדינת ישראל  ,ומיעוטה

;

( 4 , 677

רובה הגדול

כ 59 , 467 -

( 54 , 790

1922

נפש -

נפש ) לאזורים

נפש ) לשטחי יהודה  ,שומרון ועזה .

!2

בהערכה של היקף ההגירה הערבית בכל אחד משלושת האומדנים נודע משקל מכריע לדרך בה

התייחסו החוקרים למימדי החסר של מיפקד  . 1922קיים  ,כמובן  ,יחס של היפוך בין ההערכה של

48

. 396

16

שם  ,עמ ' , 384

17

שנתון סטטיסטי

18

ראה  ,למשל  Immigration Land Settlement :אס Great Britain , Colonial Office , Palestine: Report
 . 138ע  . Hope Simpson , Cmd . 3686 ( , London 1930 ,נ (by
and

!9

1945 - 1944

( לעיל  ,הערה

, ) 11

עמ ' . 16

.

 .ק . 1946 ,

Washington D . C

:

136
20

בקי  ,עמ ' , 134 - 127

21

 . 316 - 318 ,קק 9 ) 1973 ( ,
321 - 322

,

Creamer, Palestine :Problem
~

]( .

R. R . Nathan , )( . Gass

. 398 - 385

,

10תן F . M . Gottheil , ~ Arab Immigration
:
Pre - 518 ) 0 Israel : 1922 - 1931 ' ,,

התפתחות דמוגראפית בארן  -ישראל ,

1948 - 1870

היקף ההגירה להערכה של מימדי החסר של המיפקד  .מכיוון שגוטהייל אינו זוקף כל גודל שהוא
המיפקד ,

לחסר המשוער של

הרי שאומדן היקף ההגירה בחישוביו הוא הגבוה שבשלהבת

האומדנים  .לעומתו  ,בקי מייחס

34 , 400

תושבים מוסלמים למניין החסר של מיפקד

מתקבל אצלו חישוב נמוך הרבה יותר ביחס להיקף ההגירה בשנים

 , 1922מ

ועל  -כן

. 1931 - 1922

אם האומדן של היקף ההגירה הערבית לתחומי ארץ  -ישראל המערבית בתקופת המנדט מבוסס

על נתונים חלקיים והערכות שיש בהן מידה רבה של ניחוש  ,קל וחומר לגבי ההערכה של היקף
ההגירה הערבית במאה השנים שקדמו למלחמת  -העולם הראשונה  .בדומה לתקופת המנדט  ,כך גם
לגבי התקופה שקדמה לה  ,מצויות עדויות רבות  ,המקובלות על מרבית החוקרים כמהימנות  ,בדבר

בואן של קבוצות מהגרים מוסלמים ונוצרים מארצות שכנות ( בעיקר ממצרים  ,סוריה

ולבנון ) ,

וכן

מצפון  -אפריקה ומשטחים שהיו בשליטת האימפריה העות ' מאנית בקווקז ( צ ' רקסים ) ובבלקאנים

( בוסנים ) .

מהגרים אלה נטמעו באוכלוסיה הערבית הוותיקה  ,ובתקופת המנדט זיהו

23

עצמם ,

מבחינת תודעתם ותפיסתם הלאומית  ,כערבים פלסטינים לכל דבר  .במצב המחקר הנוכחי לא ניתן

להציע  ,ולו אומדן משוער בדבר מספר המהגרים  ,מוסלמים ונוצרים  ,לארץ  -ישראל מאז בריחתם
של פלאחים מצריים לארץ בסוף שנות העשרים של המאה התשע  -עשרה ועד תום תקופת השלטון
העות ' מאני .
ההערכות  -ניחושים  ,שמספר

אפילו נאמץ את

המהגרים

ונוצרים דוברי ערבית  ,ואלה שרכשו לשון זו לאחר
המאה התשע  -עשרה ועד

הערבית

ב , 1947 -

, 1947

הסתכם

ב 130 - 120 -

הערבים ,

הגירתם ) ,

הם וצאצאיהם ( מוסלמים

מאז שנות העשרים  -שלושים של

אלף נפש  ,כלומר

כ 10 -

אחוזים מסך האוכלוסיה

עדיין תיוותר המסקנה  ,שלהגירה מבחרן נודע משקל יחסי מועט בהתפתחות גודל

האוכלוסיה הערבית בארץ  -ישראל המערבית במאה ועשרים השנים שקדמו לסיום שלטון המנדט .
עם זאת  ,להגירה נודעה חשיבות רבה בהתפתחות החברה הפלסטינית  ,מן הבחינה שמהגרים
מילאו בה תפקידים חשובים ובולטים  .כך  ,למשל  ,ההגירה מסוריה ולבנון בתקופת המנדט הביאה
לגידול במספר הרופאים ,

בלבנון ) .

22

23

25

24

שאחד הבולטים שבהם היה ד " ר נאיפ חמזה ( דרוזי  ,יליד הכפר עביה

עם המהגרים נמנו מי שהיו לעורכי  -דין ומשפטנים

נודעים  ,כגון אליאס כוסא ( יווני -

בקי  ,עמ ' . 394 - 393
ראה  ,למשל

:

א ' אל  -נמר  ,תאריח ' ג ' בל כאבלם ואל  -כלקא  ,ג  ,שכם

בארץ ישראל במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '

ירושלים תשמ " ה ,

עמ ' ; 140 - 139 , 123 - 122

התואר מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה
סוגיית

; 178 - 176

[  , ] 1973עמ ' ; 39 - 35

רות קרק  ,יפו  :צמיחתה של עיר ,

מ ' יזבק  ' ,ההגירה הערבית לחיפה ,

 , 1986עמ ' ; 63 - 59

ש ' אביצור  ,חיי יום  -יום

, ' 1948 - 1933

, 1917 - 1799

חיבור לשם קבלת

כן ראה מאמרו של ד ' גרוסמן בחוברת זו  ,להלן  .על

ההגירה הערבית לארץ -ישראל ראה גם א ' ל ' אבנרי  ,ההתיישבות היהודית וטענת הנישול (. ) 1948 - 1878

תל  -אביב תש " ם  ,עמ '

 Time Immemorial: The Origins ofthe Arab- ; 30 - 23 , 17 - 14א0

 . 221 - 325קק ict over Palestine, New York 1984 ,

"

,,

Joan

 . Jewish conדיון בפרטים ובמסקנות המצויים בשתי

עבודות אלה חורג ממסגרת מאמר זה  .ספון של פיטרס עורר מחלוקת קשה בין חוקרי ארץ  -ישראל ואחרים  .נתלוו
~

לפולמוס זה סממנים וביטויים פוליטיים מובהקים .
24

זו אחת המסקנות העולה מניתוח חברתי  -כמותי של בעלי  -מקצועות חופשיים בחכרה הפלסטינית  .ראה
'  . Lewenberg , 'The Palestinian 21 8 and Immigration : 14 Quantitative Analysisע ] נ  , Gilbarהוגות
:

לכנס ' ארץ
25

 .ל)

ישראל : 1948 - 1840 ,

"

.

~
אוניברסיטת חיפה  ,יוני
אוכלוסיה והגירה '  ,המכרן לחקר המזרח התיכון

ראה פרטים ביוגראפיים נוספים אצל א ' ח ' אל  -עקאד  ,אל  -שח ' ציאת אל  -פלסטיניה חתא עאם
 , 1979עמ ' 36
, 1948 - 1799

[ להלן

:

, 1945

אל  -עקאד ] ; י ' שביט  ,י ' גולדשטיין וח ' באר ( עורכים )  ,לקסיקון האישים של

תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

331

[ להלן

:

לקסיקון האישים ] .

1986

.

ירושלים

ארץ  -ישראל ,

קנ'4

גד גיזבר

אורתודוכסי  ,יליד טריפולי

בלבנון ) ;

26

משכילים  ,שנודעו כעיתונאים חשובים  ,היו יוסף חנא עורך

היומון ' פלסטין ' ( יווני  -אורתודוכסי  ,יליד

סוריה )

ונג ' יב אל  -ח ' ורי נאצר  ,עורך היומון ' אל  -כרמל '

27 ,

( יווני  -אורתודוכסי  ,ולימים פרוטסטאנטי  ,יליד עין ענוב

בלבנון ) ;

והיו  ,כמובן גם אנשי עסקים

28

וכספים בולטים  ,כמו אחמד עבד אל  -באקי חלמי פאשא ( יליד צידון למשפחה ממוצא
וסלימאן בכ נאציפ

יליד דיר אל  -קמר) .

( פרוטסטאנטי ,

30

ולבנון בתנועה הלאומית הפלסטינית  .די להזכיר את ג ' ורג ' אנטוניוס ,

אל  -דין אל -קאסם .

אל  -בסתאני 33ושיח ' עז

אלבני )

29

בולט גם חלקם של ילידי מצרים  ,סוריה
עג ' אג ' נויהד ,

]3

32

ודיע פארם

34

כמובן  ,שאין בדוגמאות אלה כדי למצות את התחומים שבהם היו מהגרים פעילים  ,ובוודאי שלא
את רשימת האישים ילידי ארצות שכנות שבלטו בפעילותם והשפעתם בחברה הפלסטינית  .נראה ,

אפוא  ,כי עיקר החשיבות של ההגירה הערבית לארץ -ישראל הוא דווקא בהיבטים

ה ' איכותיים '

שלה  .מבחינה זו  ,המחקר נמצא עדיין בצעדיו הראשונים  ,הן בבדיקת המאפיינים הדמוגראפיים ,
החברתיים והכלכליים של תנועת ההגירה והן מבחינת השפעתה על לכידות החברה הערבית -

פלסטינית והתפתחותה הפוליטית בתקופת המנדט .
*
*
*
שלא כבנושא ההגירה אל ארץ  -ישראל  ,הרי שביחס לתנועת ההגירה בתוך הארץ עומדים לרשות

החוקר נתונים רבים ואמינים .

במיוחד אמורים הדברים ביחס לתקופת המנדט  .נתונים אלה

מאפשרים לקבוע  ,כי החברה הערבית בארץ  -ישראל עברה תהליכי עיור למן שלהי התקופה
העות ' מאנית ועד סמוך לתום תקופת המנדט  .חלקה היחסי של האוכלוסיה העירונית בחברה הערבית
( מוסלמים

ונוצרים )

עלה

מ 27 . 4 -

אחוז

ב  1922 -ל 36 . 1 -

אחוז

ב 1946 -

35

( ראה לוח  . )4למימדיו

הגבוהים ביותר  ,בערכים מוחלטים ויחסיים  ,הגיע תהליך העיור בשתי ערי הנמל הראשיות של

הארץ  ,חיפה ויפו  .בעוד האוכלוסיה המוסלמית בארץ  -ישראל גדלה בין השנים

אחוז  ,הרי שאוכלוסיית עדה זו בערים חיפה ויפו גדלה
ובעוד האוכלוסיה הנוצרית בארץ גדלה באותה תקופה
ב 238 . 5 -

וכ 146 . 8 -

אחוז

ב 337 . 2 -

ב 101 . 7 -

אחוז

 1946 - 1922ב 89 . 1 -

וב 113 . 0 -

אחוז בהתאמה .

אחוז  ,הרי בחיפה וביפו היא גדלה

אחוז בהתאמה ( ראה לוח  . ) 5שיעורי  -גידול אלה בפרק  -זמן קצר יחסית

בולטים לא רק בהקשר להתפתחויות אורבניות בארץ  -ישראל  ,אלא אף במזרח  -התיכון כולו .
26

לקסיקון האישים  ,עמ ' . 269

27

י ' שמעוני  ,ערביי ארץ ישראל  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ '

28

שמעוני  ,עמ '

29

אל  -עקאד  ,עמ '

30

לקסיקון האישים ,

; 404

[ להלן

410 - 409 , 119

 :שמעוני ] ;

36

לקסיקון האישים  ,עמ ' . 229

לקסיקון האישים  ,עמ ' . 341

; 93 - 91

שמעוני  ,עמ ' 197

;

לקסיקון האישים  ,עמ ' . 228 - 227

עמ '  ; 332שמעוני  ,עמ ' , 279

31

לקסיקון האישים  ,עמ ' . 54

32

לקסיקון האישים  ,עמ ' 334

33

אל  -עקאד  ,עמ '

34

לקסיקון האישים  ,עמ '

; 17 - 16

; שמעוני  ,עמ ' , 394 , 289

לקסיקון האישים  ,עמ '
; 442

. 280

; 74

. 405

שמעוני  ,עמ '

, 400 - 399

. 403 - 402

שמעוני  ,עמ '  . 295 - 294דוגמאות נוספות של אישים בולטים ילידי ארצות ערביות

שונות שהיגרו לארץ  -ישראל  ,ראה אצל גילבר ולוונברג  ,לעיל  ,הערה . 24
35

()ון

36

מחשב על  -פי נתונים אצל בקי  ,עמ '
ראה

והשווה

Jerusalem

Oensus.
 , Parisה",

,6 ,5

,

. 399

,
ם51
HStic Tables 7922 - 794

:

~0 . 7ן) the UNS.

"

Statistics , Vital

:

Jerusalem 1947 ; Government of Palestine , Notes Compiledfor
~

and Census ,,

, '1ן  . Bimont , Les Villes ~deק ; 7950 , Cairo 1963

 . 66 - 71קק 1969 ,

"

Palestin ( , Deplartm
~
lent
(

G1
' overnment

 . 12 - 13 ; United Arab Republic ,,קק 1947 ,

7947, (Jairo 1954 ; (Jensus offopulation

התפתחות דמוגראפית בארן  -ישראל ,

לוח

1948 - 1870

4

התמתחות האוכלוסיה העירונית בארץ  -ישראל ,
( חלק יחסי באחוזים מתוך כלל האוכלוסיה בכל

שנה

מספר ערים

כל העדות

מוסלמים

946 - 1860ו

עדה )

יהודים

נוצרים

1860

12

21 . 3

16 . 4

36 . 3

99 . 1

1880

12

25 . 9

19 . 1

42 . 8

99 . 3

1900

12

35 . 8

24 . 6

67 . 0

91 . 0

1914

13

39 . 2

26 . 7

68 . 5

87 . 1

1922

13

34 . 9

23 . 2

63 . 0

81 . 7

1922

23

40 . 4

28 . 5

75 . 4

81 . 9

1931

23

40 . 0

27 . 1

75 . 8

73 . 6

1931

29

43 . 4

29 . 3

77 . 3

83 . 2

1946

29

48 . 5

30 . 5

80 . 0

73 . 6

מקור

:

אמנם ,

בקי  ,עמ '

.6

אין לייחס את כל ההפרש בין שיעורי הגידול של האוכלוסיה המוסלמית והנוצרית בשתי

הערים הנדונות לבין שיעורי הגידול הארציים של שתי עדות אלה לתהליך

אפשרי בין שיעורי הריבוי הטבעי בשתי ערים

העיור  ,אם משום שוני

אלה  ,בהשוואה לשיעורי הריבוי הטבעי של עדות

אלה בארץ כולה  ,אם משום הגירה של אוכלוסיה ערבית עירונית לחיפה ויפו ( למשל  ,משכם ועכו ,
עזה וחברון )  ,ואם משום הגירה לערים אלו של אוכלוסיה מוסלמית ונוצרית  ,שמוצאה מחוץ

לתחומי ארץ  -ישראל .

37

אי  -אפשר לחשב  ,אף לא במשוער  ,את השפעתם הכוללת של שלושת

גורמים אלה על היקף העיור של חיפה ויפו  ,אך סביר להניח  ,שהשפעה מצרפית זו היתה מוגבלת .
בבואם להסביר את תהליך העיור של ' הערים המעורבות ' בכלל ושל חיפה ויפו בפרט  ,הדגישו
מרבית החוקרים את ההתפתחויות הכלכליות המואצות שערים אלה עצמן ומישור החוף בכללו

עברו למן שלהי התקופה העות ' מאנית  ,וביתר  -שאת בשלושת העשורים לשלטון המנדט  ,כגורמים
העיקריים שמשכו מהגרים ערבים אליהן .

38

ואכן אין ספק  ,שלגורמים אלה נודע משקל רב בהתהוות

תהליך ההגירה הפנימי  .עם זאת  ,יש המדגישים  ,כי לא רק ' כוחות מושכים ' פעלו בהתפתחות זו

;

באשר מצוקתם הכלכלית של פלאחים בכפרים רבים הניעה אותם לצאת ולחפש מקורות  -תעסוקה

בערים ה ' מעורבות '  .כלומר  ,גם ' כוחות דוחפים ' מילאו תפקיד חשוב בתהליכי העיור של החברה

ען
~

37
38

ראה מאמרו של מ ' יזבק בחוברת זו  ,להלן  :קרק ( לעיל  ,הערה
ראה  ,למשל  ,שמעוני  ,עמ '

; 423 - 422

גוטהייל ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ ' , 123 - 122

 , ) 21עמ '

. 321 - 319

. 139

גד גילבר

לוח

5

התפתחות האוכלוסיה בערים הראשיות  :ירושלים  ,ימו וחיפה ,

860ו 946 -ו
שיעור הגידול
באחוזים

880נ

1860

1922

1900

1946

1931

1880 -

1922 -

1922

1946

ירושלים

סך  -הכלי

18 , 000

31 , 000

55 , 000

62 , 578

90 , 503

164 , 440

101 . 9

162 . 8

יהודים

8 , 000

17 , 000

35 , 000

33 , 971

51 , 222

99 , 320

99 . 8

192 . 4

מוסלמים

6 , 000

8 , 000

10 , 000

13 , 413

19 , 894

33 , 680

67 . 7

151 . 1

נוצרים

4 , 000

6 , 000

10 , 000

14 , 699

19 , 335

31 , 330

145 . 0

113 . 1

6 , 250

10 , 000

30 , 000

32 , 523

51 , 866

101 , 580

225 . 2

212 . 3

סך  -הכל

ן

יהודים

400

1 , 200

4 , 800

5 , 087

7 , 209

30 , 820

323 . 9

505 . 9

מוסלמים

4 , 475

6 , 730

18 , 000

20 , 621

35 , 506

43 , 930

206 . 4

] 13 . 0

נוצרים

1 , 375

2 , 070

7 , 200

6 , 808

9 , 132

16 , 800

228 . 9

146 . 8

3 , 000

6 , 000

15 , 000

24 , 634

50 , 403

145 , 430

310 . 6

490 . 4

חיפה
סך  -הכל

]

יהודים

400

175

2 , 000

6 , 230

5 , 923נ

74 , 230

-

מוסלמים

1 , 125

2 , 525

8 , 000

9 , 377

20 , 324

41 , 000

271 . 4

337 . 2

נוצרים

1 , 475

3 , 300

5 , 000

8 , 863

13 , 824

29 , 910

168 . 6

238 . 5

]

מקור

כולל ' אחרים ' .

הערבית בתקופת המנדט .

39

:

מעובד על  -פי

1091 . 5

בקי  ,עמ '

. 375 - 373

כביסוס להסבר זה משמשים נתונים על הכנסתו הריאלית הפנויה

הנמוכה  ,על  -פי כל אמת  -מידה

שהיא  ,של משק הבית הערבי הכפרי

;

על החובות הכבדים שבהם

שקעו הפלאחים ; על מיסוי כבד ותשלומי רנטה קרקעית גבוהים ; ועל צמצום השטח הקרקעי שעמד

לרשות הפלאחים בשל השתלטות בעלי  -אחוזות גדולות ומכירת קרקעות לחברות ולפרטים
יהודיים .

40

בחינה אחרת של העניין הנדון  ,שלא זכתה עד כה לעיון מקיף  ,היא שיעור ההשתנות של

גורמי הייצור בכפר לעומת שיעור הגידול של האוכלוסיה בו  .במלים אחרות  ,האם גבר לחץ
39

 . ( ,טס ) % . Owen

~.
2

"

'The Political Economy ofthe Jabal Nablus , 1920 - 1948

the Nineteenth and Twentieth Centurie

 . 145ק 1982 ,
40

"

,

,

~

;

יזבק

(

לעיל  ,הערה "

. Palestine

 , ) 23עמ '

הופ  -סימפסון ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' " the ; 178 , 177

ס

Sarah Graham-Brown
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 . 1931כן ראה  ,ק ' שסיין ~ ' ,התפתחויות ככלכלה הכפרית הערבית באוץ  -ישראל
החברתיות והפוליטיות '  ,קתדרה  ( 41 ,תשרי תשמ " ז )  ,עמ ' . 138 - 134

( ) 1930 - 1917

ומשמעויותיהן

התפתחות דמוגראפית

באורן  -ישראל 1948 - 1870 ,

האוכלוסיה על המשאבים בכפר הערכי  .מהנתונים החלקיים המצויים ברשותנו נראה  ,כי שיעור
הריבוי של האוכלוסיה הכפרית אכן הדביק בתקופת המנדט את שיעורי הגידול הן בשטח הקרקע
המעובדת והן בתשומות ההון בענף החקלאות  .בעוד האוכלוסיה הכפרית גדלה בשנים
ב 113 . 5 -

אחוז

( מ  364 , 000 -ל  777 , 000 -נפש ) ,

ב 40 -

1943 - 1922

מיליון

(מ 5 -

אחוז בלבד

1946 - 1922

גדל שטח הקרקע המעובדת ( שלחין ובעל ) בשנים

לכ 7 -

דונם )

מיליון

 .ן4

באשר לגידול בתשומות הון

בחקלאות בסקטור הערבי  ,הרי שאין חולקים על כך  ,כי עד  1941לא היתה כל אפשרות בידי רוב
משקי הבית הכפריים להקצות משאבים להשקעה בענף  ,בגלל ההכנסה הנמוכה  ,במונחים מוחלטים

ויחסיים  ,ששימשה כולה לצריכה ולתשלום מסים וחובות

משאבים לפיתוח הענף  ,לא במשק הערבי ולא היהודי .

43

,

4

השלטון המרכזי אף הוא לא היפנה

עם זאת  ,היתה השקעה בהיקף לא  -מבוטל

של הסקטור הערבי הפרטי  ,במיוחד בענף הפרדסים  .תוך תקופה קצרה  ,בעיקר בשנים
השקיעו בעלי  -אחוזות ויזמים עירוניים ערבים

הפרדסים בסקטור הערבי גדל

כ 6-

, 1936 - 1932

מיליון לא " י בנטיעות פרדסים ( סך  -כל שטח

מ  32 , 000 -ל  , 000 -נ14

דונם בשנים

לשאיבה והשקייה  ,בהקמת מתקנים למיון הפרי  ,אריזתו ומשלוחו

, ) 1936 - 1926

לחונן  -לארץ  .א

ברכישת ציוד

ואולם ההכנסות

הניכרות שנבעו מגידול הדרים  ,זרמו לקבוצה מצומצמת ביותר של בעלי פרדסים  .הכנסת הרוב
המכריע של הפלאחים לא עלתה כתוצאה מההשקעה המקיפה בפרדסנות  .באשר לשינויים
טכנולוגיים  ,לא היו התפתחויות שהיה בהן להעלות באופן משמעותי את סך התפוקה

להוציא את ענף הפרדסנות  ,ובמידה כלשהי גם מטעי  -פירות וירקות .

אין ,

החקלאית ,

אפוא  ,תימה

בכך ,

שהתפוקה של החלק המסורתי בחקלאות הערבית פיגרה באופן בולט אחר צורכי האוכלוסיה
המקומית .

כך  ,למשל  ,בעוד

יבולי החיטה ( במונחים של ממוצעים רב  -שנתיימן עלו באופן שולי

בלבד לאורך התקופה שבין השנים
בשנים
ויותר

) 1945 - 1941

( מכ 85 , 000 -

בשנים

1936

45 ,

הרי צריכת החיטה של האוכלוסיה הערבית באותה תקופה הכפילה עצמה

טון

ו 1945 -

 ( 1945 - 1921מ 88 , 000 -

טון בשנים

 1925 - 1921ל 92 , 000 -

טון

לכ 180 , 000 -

( במתירי

טון ) .

, 1936

46

יתירה מזאת  ,גם הנתונים על התוצר הגולמי בחקלאות

לפי מדד מחירי התוצרת החקלאית הערבית ) מלמדים  ,כי

התוצר למועסק בחקלאות במשק הערבי ( כולל ענף הפרדסנות ) ירד בממוצע ( ראה לוח

. )6

קל

וחומר שהתוצר החקלאי לנפש באוכלוסיה הכפרית הערבית ירד באותן שנים  .אמנם  ,אין בנתונים
שהובאו כדי להוכיח  ,שבכל הכפרים הערביים נוצר לחץ גובר על המשאבים הזמינים  ,אולם
הנתונים המצרפיים שהובאו  ,משקפים התפתחויות בכפרים רבים  ,במיוחד כנראה באזור ההר ( נפות

ג ' נין ושכם  ,בית  -לחם וחברון ) .

47

ההתפתחויות הדמוגראפיות  ,הכלכליות  ,ובמידה רבה אף

המדיניות  ,שעברו על

הארץ בסוף

התקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט הביאו לתמורה דמוגראפית  -חברתית נוספת  :תחילתם של
41

ז ' אברמוביץ וי ' גלפט  ,המשק הערבי בארץ ישראל וארצות המזרח התיכון  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ ' . 32 , 30

42

ראה לעיל  ,הערה . 40

43

נ ' גרוס  ' ,המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,
; 154 - 153

44

שסיין ( לעיל  ,הערה

נתן  ,גאס וקרימר ( לעיל  ,הערה

כלכלת השטחים

:

, ) 40

עמ ' . 138 - 136

 , ) 19עמ ' ; 212 - 207

הגדה המערבית ורצועת עזה ,

45

כהן ( לעיל  ,הערה

46

שם  ,עמ ' . 32 , 21

47

גראהם  -בראון ( לעיל  ,הערה

, ) 44

עמ '

, 24

לוח

25

( תשרי

תשמ " ג )  ,עמ '

10

אברמוביץ וגלפט ( לעיל  ,הערה

 , 1980 - 1922גבעת

.

 , ) 39עמ ' , 159

לוח . 2 . 4

חביבה

 , ) 41עמ '  ; 58 , 53 - 52א ' כהן ,

 , 1986עמ '

. 37 - 33

51
~

גד גילבר

לוח

6

תוצר גולמי בענף החקלאות  ,המשק הערבי בארץ  -ישראל ,

( בלא " י

תוצר גולמי

 1936ו 1945 -

)

( מיליונים )

1936

1945

4. 0

25 . 4

תוצר גולמי למועסק בענף החקלאות
מחירים שוטפים

מחירי

לפי

, 1936

31
:

מדד יוקר המחיה

מקור :

167

31

66

מדד המחירים של מצרכי  -מזון

31

56

מדד המחירים של תוצרת חקלאית ערבית

31

30

א ' כהן  ,כלכלת השטחים  :הגדה המערבית ורצועת עזה  , 1980 - 1922 ,גבעת

חביבה

 , 1986עמ '

. 19

תהליכים  ,שהביאו להתיישבות הבדווים ביישובי  -קבע  .הריבוי הטבעי בקרב אוכלוסיה זו יחד עם

הביקוש לכוח  -עבודה בערים הביאו להתחזקות הקשרים הכלכליים בין הבדווים לכלכלה העירונית .
במקביל  ,אכיפה נרחבת ויעילה יותר של סמכויות השלטון המרכזי  ,עוד במאה התשע  -עשרה ,
צמצמה את מרחב הפעילות של הבדווים בארץ  .התפתחויות אלה ונוספות הטביעו את חותמן

העמוק על הבדווים בנגב  ,במדבר  -יהודה  ,בעמק החולה ובאזורים נוספים בארץ  -ישראל .
המנדט הדבר התבטא בהתיישבות של רבים מהם .

.

48

בתקופת

49

*

*

הגידול המהיר של האוכלוסיה  ,ההגירה מבחוץ  ,והתיישבות של עשרות אלפי פלאחים בערים
הדינאמיות בשפלת החוף  ,חיפה ויפו  ,תרמו את חלקם להעמקת המתחים החברתיים בקרב ערביי

ארץ  -ישראל .

50

דברים אלה אמורים במיוחד ביחס לשתי התפתחויות  :א  .עלייתם של עילית עירונית

חדשה  ,מוסלמית ונוצרית  ,ומעמדות  -ביניים בערי החוף  ,שקראו תיגר על המנהיגות המסורתית
המוכרת  ,שבאה מקרב משפחות הנכבדים ( טע :אן ) הבולטות בירושלים  ,שכם וחברון  .ב  .הפיכת
הפלאחים  ,ובכלל זאת המהגרים הכפריים  ,לגורם שחשיבותו הלכה וגדלה  ,במערכת הכוחות
הפוליטיים בחברה הערבית בתקופת המנדט .
עלייתם של כוחות חברתיים אלה כגורם משפיע במערכת הפוליטית הגיעה לשיאה בשנות

48

י ' בן דוד  ' ,הבדווים בנגב ,

הנוודות  ,תל  -אביב

, ' 1960 - 1900

 , 1980עמ ' ; 143 - 134 , 102 - 96

התנחלות ספונטאנית ומדינית

5*4

בחוברת זו ,
49

יישוב הנגב ( עידן

מכוונת ממשלתית '

א ' מדזיני  ' ,תפרוסת ההתיישבות הכדווית בגליל כתוצר של

( מונוגיאוגרפיה ) ,

חיפה

 , 1984עמ '  29ומאמרה

של איריס אגמכן

להלן .

בן דוד ( לעיל  ,הערה

, ) 48

עמ '

; 91 - 88

שמואלי ( לעיל  ,הערה

נ. 35 - 3
50

, )6

ירושלים תשמ " ו  ,עמ '

; 87 - 82

א ' שמואלי  ,קץ

ראה מאמריהם של י ' ושיץ ומ ' יזבק בחוברת זו  ,להלן .

 , ) 48עמ ' ; 143 - 142

מדזיני

( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ '

התפתחות דמוגראפית באתן  -ישראל ,

השלושים  .כאמור  ,משפחות העילית ובני המעמד הכינוני ( בעלי מקצועות

1948 - 1870

חופשיים  ,מורים ,

סוחרים ועוד ) בערי החוף הם שערערו על יעדי ודרכי המאבק של המנהיגות המסורתית בשלטון
הבריטי ובהתיישבות הציונית  .קבוצות חברתיות אלה לא רק תבעו את הקצנת המאבק  ,אלא היו

הגורם העיקרי שדחף והוביל לפרוץ מרד . 1939 - 1936

51

אם העילית והבורגנות העירונית  ,והכלים

הפוליטיים שהקימו ( מפלגת ' אסתקלאל '  ,העיתונות  ,ארגוני נוער

ונשים ) ,

קבעו את מהלך המרד

בשלביו המוקדמים  ,באו הכפריים וקבעו את גורלו בשלביו המתקדמים  ,שהרי הכנופיות הורכבו
בעיקרן מפלאחים  .כשלכים הראשונים לפעילותן של הכנופיות  ,בלטו בהן פלאחים שהיגרו לערים

המעורבות חיפה ויפוגל חלקם של כפריים  -מהגרים ניכר במיוחד ב ' כנופיית היד השחורה ' ( '9 ' 2ע2ת
אל  -כף אל  -שסנוד ' )  ,כגופייתו של שיח ' עז אל  -דין אל  -קאסם  ,שמרכזה היה בחיפה  .אין זה מקרה ,

שחבריה הבולטים של הכנופיה  ,להוציא את אל  -קאסם עצמו  ,נמנו עם שולי החברה הערבית
העירונית

:

סבלים  ,מחלקי  -נפט ומוכרי  -פחמים  ,שהתגוררו ב ' שכונות הפחים ' או בשכונות  -עוני

אחרות בעיר .

53

הכוחות החברתיים החדשים שהצטרפו למאבק הפוליטי  ,לא היו  -כל אחד לכשעצמו -
חזקים דיים כדי להנהיג את החברה כולה במאבקה בשלטון הבריטי וביישוב היהודי  .עד  -מהרה

ולהעמקתו .

תרמה הופעתם של כוחות אלה להחרפת המאבק הפנימי בתוך החברה הפלסטינית

הבורגנות העירונית החדשה והפלאחים הפעילים השתלבו  -התמזגו בקווי הפילוג ובמחלוקות
 ,בין
משכני ' הימים  :בין השיח ' ים של הלנואקי ( ראשי הנפות ) למשפחות האעיאן העירוניות
משפחות האעיאן לבין עצמן  ,כין מוסלמים לנוצרים  ,בין כפריים לעירוניים  ,בין ותיקים למהגרים

שבאו מחוץ לתחומי ארץ  -ישראל ועוד .

54

מאבק הכנופיות בשיאו  ,בשנים

, 1939 - 1938

ביטא את

התמזגותם  -השתלבותם של הכוחות החברתיים החדשים במערכת הפוליטית בדרך של חיזוק קווי
המחלוקת והפירוד

החברתיים .

התוצאה של כל אלה היתה החלשה גדולה של לכידות החברה

הערבית  -פלסטינית  .הן מנהיגותה המסורתית  ,על מחנותיה ויריבויותיה המרות  ,והן זו הצעירה יותר ,
על מרכיביה השונים  ,יצאו כה פגועות  ,חבולות ומותשות מהמאבק של סוף שנות השלושים ,
ששתיהן כשלו בנסיונן לשקם את עצמן לקראת המאבק המכריע עם היישוב היהודי בשנים שלאחר
תום מלחמת  -העולם השנייה .

51

55

ראה  :י ' ארנון  -אוחנה  ,חרב מבית  :המאבק הפנימי בתנועה הפלסטינית , 1939 - 1929 ,
ארנון  -אוחנה  ,חרב מבית ] ; הנ " ל  ,פלאחים במרד הערבי בארץ ישראל  , 1939 - 1936 ,תל  -אביב
אוחנה  ,פלאחים במרד ]  .כמו כן ראה  :נ ' בדראן  ,אל  -תעלים ואל  -תחדית ' פי אל  -מג ' תמע אל  -ערבי אל  -פלסטיני ,

תל  -אביב
1978

ביירות

; 1969

"

1981

פורת  ' ,היבטים סוציאליים של הופעת התנרצה הלאומית של ערביי פלסטין '  ,מ ' מילסון

חברה ומשטר בעולם הערבי  ,ירושלים

, 1977

עמ ' 18

.

[ להלן

( עורך ) ,

נ Lachman , 'Arab Rebellion ;and Terrorism ; 126 -

.

:

[ להלן  :ארנון -

5.

52

 Palestine 1929 - 1939 . The Case of Sheikh 122 aI- Din 8 ] -Qassamתו
and his Movement ' , ] .
(im
 . 77 - 86קק  [ 982 ,חסטחס ] Palest ne andlsrael
) Zio
& Kedourie
~
andArabism
~
ארנון  -אוחנה  ,פלאחים במרד  ,עמ ' . 44

53

ארנון  -אוחנה  ,חרב מבית  ,עמ '

54

"

; 267

הנ " ל  ,פלאחים במרד  ,עמ ' . 15

55

ת Ottoman Syria 0תו  8 Disintegrating Society : Factional Warfareתו Sh . Shamir , 'Belligerency
 ; the Eve ofארנון  -אוחנה  ,חרב
א Abr-
Period
ן
 . 75 - 84קק 12 ) 1972 ( ,
ןא -אוחנה וא ' יודפת  ,אש " ף  :דיוקנו של ארגון  ,תל אביב  , 1985עמ ' . ] 5 - 10
מבית  ,עמ '  ; 155 - 151י ' ארנת

"" "

55

,

s

ארנון  -אוחנה  ,חרב מבית  ,עמ '

. 288 -279

,

'

ביבא -
-

גד גילבר

הנה כי כן  ,הדיאלקטיקה של ההתפתחות הדמוגראפית של ערביי ארץ  -ישראל במשמעויותיה
הפוליטיות הינה רבת  -תעתועים  .מחד ההתמערבות  ,ובכלל זאת השפעת הגידול של היישוב היהודי
בארץ  ,תרמה רבות לגידול בשיעורי הריבוי הטבעי של האוכלוסיה הערבית  .גידול זה הוא שקיים

רוב מוצק של אוכלוסיה ערבית בארץ  -ישראל עד
נקודה זו די

לציין  ,שב 1947 -

שלושים שנה קודם  -לכן

, 1947

למרות גלי העלייה היהודית  .כדי להמחיש

מנתה האוכלוסיה היהודית כאוכלוסיה הערבית ( מוסלמית

( 630 , 000

יהודים

ב  ; 1947 -כ 600 , 000 -

ערבים ב  . ) 1914 -ואולם

ונוצרית )

מאידך ,

הריבוי הטבעי באוכלוסיה הערבית והתפתחויות כלכליות בעטיה של העלייה היהודית היו בין
הגורמים להיווצרות תהליכים חברתיים  ,כמו ההגירה לערי החוף  ,שהביאו להחלשת לכידותה של

החברה הערבית  -פלסטינית  ,והם אף תרמו רבות להתפתחויות פוליטיות  ,שהכשילו בסופו של דבר
את התנועה הלאומית הפלסטינית במאבקה להגדרה עצמית עם תום שלטון המנדט .

בסיכומו של דבר נראה  ,כי ההתפתחות הדמוגראפית יוצאת הדופן של האוכלוסיה הערבית פעלה
לחובת חברה זו בפרק הראשון ( עד

) 1948

של מיפגשה  -מאבקה עם הציונות  .אין פירושו של דבר ,

שזו תהיה גם מסקנתנו ביחס למשמעויות של ההתפתחויות הדמוגראפיות של הפלסטינים בפרקי
המיפגש  -מאבק בין שתי החברות  -הערבית  -פלסטינית והיהודית  -ציונית  -שבאו בתקופה

שלאחר . 1948

)

~

,

1

היישוב הכפרי

במישור  -פלשת ובשפלה הנמוכה ,

1945 - 1835

דוד גרוסמן

מבוא
מישור החוף הדרומי  ,הידוע גם בשם ' פלשת ' הוא אחד מחבלי הארץ היציבים מבחינה יישובית ,
בעוד שהשטחים המקיפים אותו בולטים בחוסר יציבותם מבחינה זו  .השערת היסוד של מאמר זה

היא  ,שהיציבות היישובית וכן גודל היישוב ודגם תפרוסתו בתקופה הנדונה מוסברים בעיקר בטיבם
של המשאבים .
לכאורה  ,אין בהשערה זו על הזיקה שבין היישוב הכפרי ומשאביו כל חידוש  ,אך לאור חוסר
היציבות היישובית במישורים ועמקים אתרים של הארץ  ,הידועים גם הם בטיב משאביהם ( כגון
עמק  -יזרעאל) ,

יש מקום לבחון השערה זו באופן יסודי  .אין בכך כדי לפסול את חשיבותם של

גורמים אחרים  .אפשר להניח  ,ששיקולים בטחוניים  ,חברתיים או דתיים השפיעו על המערך הכפרי

באופנים שונים ומורכבים  .גורמים אלה יובאו בחשבון  ,אך פרט לגורם הבטחון  ,אין לייחס לרוב

' הגורמים האנושיים ' חשיבות רבה מבחינה מרחבית  ,דהיינו  ,מבחינת ההבדלים בין מקום אחד
למשנהו

;

שכן אוכלוסייתו של האזור הנדון היתה אחידה למדי מבחינה תרבותית ודתית .

היציבות היישובית המוצגת במפה ( איור  , ) 1מתייחסת לתקופה ארוכה יותר מזו בה אנו דנים .
ראשיתה בשלהי המאה הט " ז והיא מסתיימת בשלהי המאה הי " ט  .אך הנחתנו היא  ,שהמפה משקפת
מציאות  ,שניתן ליישמה גם לגבי התקופה הקצרה יותר  ,הנדונה כאן .

גבולות השטח וחלוקתו
השטח שמאמר זה עוסק בניתוח מערכת יישובו ובשחזור התהליכים שעיצבו מערכת זו  ,כולל את

חלקה של מדינת ישראל שבין רצועת  -עזה וצפון הנגב בדרום  ,ואזור רמלה  -רחובות בצפון  .גבולו
המזרחי הוא מרגלות הרי  -יהודה  .המשכו של גבול זה לכיוון דרום הוא ' הקו הירוק '  .שטח זה כולל

חלקים נרחבים מחבל לכיש  ,שתכונות משאביו זכו לסקירה מפורטת  .י אחדותו מתבטאת בעיקר
באקלימו  .רובו מצוי בתחום שמשקעיו השנתיים הם בין

500 - 400

מ " מ בממוצע רב  -שנתי  .לעומת

זאת  ,הוא מגוון למדי מבחינה טופוגראפית ומבחינת טיב קרקעותיו  .שטח נרהב זה מחולק לשני
217
1

יהושע בן  -אריה העריך  ,שרק כשמינית מהשטח המצוי בשפלה הגבוהה של חבל  -לכיש  ,ראוי לעיבוד חקלאי
בשיטות מודרניות  ,לעומת כחצי משטח השפלה הנמוכה באותו חבל  .ראה  :י ' בן  -אריה  ' ,השימוש החקלאי
בקרקע בחבל לכיש  ,אתור ספר צחיח למחצה בישראל '  ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ  -ישראל  ,ד ( תשכ " ד )  ,עמ '

. 79

וראה גם

:

הנ " ל  ' ,המבנה הגיאוגראפי של חבל לכיש '  ,טבע וארץ  ,ד ( תשכ " ב )  ,עמ '

. 30 - 20

,

,
,
(,
1ן
.,

(

,

.

אזורים עיקריים  :הראשון  ,מישור החוף הדרומי  ,מהווה את לבו של השטח ; והשני  -השפלה -
את שוליו  .כל אחד משני אזורים אלו מחולק ליחידות משניות  ,המהוות קבוצות של שטחי
( משבצות )

כפרים .

טריטוריות אלו מרוכזות באזורים ששטחי חקלאותם הם בעלי תכונות אחידות יחסית  .הן נקראות
כאן יחידות  -נוף  .חלוקה זו מבוססת בעיקר על הנתונים הפיסיים  ,ולא על יחידות
2

מינהליות .

2

למרות האמור לעיל  ,יש חפיפה ניכרת בין תחומי האזורים הטבעיים והיחידות המנהליות  .מישור  -פלשת עצמו
היה מצוי כולו בתחום

לשנת

, 1835

) ( district

של עזה  ,לפי רשימתם של רובינזע וסמית  ,שנערכה על  -סמך מידע המתייחס

דהיינו  ,השנה המהווה את נקודת המוצא לדיוננו  .המידע מבוסס על רשימות שהושגו מהמימשל
.

.

בירושלים  ,אך כמחצית המקומות המוזכרים בהם הם תוספות שנבעו מהסקר שערכו רובינזון וסמית עצמם

בשנת  . 1838המחברים מודים  ,שהסדר המרחבי שהם מגישים  ,וכן האיות המדויק של השמוגג לוקה בחסר .
!ןSmith , Biblical
&  . Robi' unsonע
ג Palestine Mount sinai and
Researches
ראה . rrabia Petraea, :

.

8ג2

"

 . 117ק 1 , London 1841 ,פ [ להלן  :רובינזון  ,מחקרים מקראיים ]  .הרשימה מובאת כנספח ורני בכרך השלישי
של ספר זה  ,ותכונה להלן  :רשימת רובינזון  .בתקופת המנדט השחייכה יחידת הנוף הצפונית ביותר של אזור

החוף ( יבנה ) לנפת רמלה  .שינוי

זה  ,ושינויים נוספים בגבולות  ,מסוכמים באיור 2ב  .עצם קיומם של שינויים

טריטוריאליים אלו הוא חשוב לדיוננו  ,כפי שיובהר להלן  .חלק ניכר מהשינויים היו בתחום השפלה הגבוהה ,
בעיקר בשטח המצוי ליד נחל  -שורק  .בשטח זה היה הספר של נפות חברון  ,עזה ורמלה  ,וכפריו עברו מנפה אחת

היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

גבולות השטח בכללותו  ,כגבולות יחידותיו  ,נתחמים על  -ידי תחומיהן של הטריטוריות

1945 - 1835

( המשבצות )

של הכפרים  ,אשר היו קיימים בו בתקופת המנדט  3 .שיטת החלוקה  ,כפי שפורטה לעיל  ,מוגשת
באיור

.1

ובתיאור התמציתי דלהלן

,2

מישור החוף הדרומי

.1

:

( פלשת )

צפון  -פלשת  -שטוח ונוטה לביצתיות  ,כולל כיסים של גבעות חמרה .

.2
.3

דרום  -פלשת  -נוטה ליובש  ,כולל שטחים ניכרים של גבעות

.4

חוף  -פלשת  -כולל שטחי  -דיונות  ,גבעות  -כורכר  ,ועמקי נחלים המתרחבים לכיוון החוף .

מרכז  -פלשת  -רובו שטוח ובעל ניקוז

טוב .
נמוכות .

 . 11השפלה

.5

השפלה הנמוכה הצפונית  -עמקים רחבים  ,נטייה לביצות  ,גבעות נמוכות .

.6
.7
.8
.9

השפלה הנמוכה הדרומית  -עמקים רחבים מועטים יחסית  ,גבעות נמוכות ומתונות .
שפלת  -מודיעין ( אזור  -ביניים )  -גבעות מתונות יחסית  ,אך טרשיות גבוהה .
השפלה הגבוהה הצפונית ( הראל )  -גבעות תלולות יחסית .
השפלה הגבוהה הדרומית  -גבעות תלולות  .מערות רבות ( בעיקר בדרום ) .

חלוקה זו חשובה בעיקר לצורך הניתוח של תפרוסת האוכלוסיה וגודל

היישוב  ,אך המקום שיוקדש

לניתוח היישובי בכל אחד מהאזורים או יחידות הנוף  ,לא יהיה אחיד .

כאמור  ,מטרת מחקרנו היא ,

להתמקד בתופעות דינמיות  ,ועל כן

יהיה צורך להרחיב את הדיון בשטחים שבהם יש עדויות

לתמורות ניכרות במערך היישובי  .מכאן  ,שדווקא האזור המיושב בצפיפות  ,והיציב יותר מבחינה
יישובית

( מישור  -פלשת ) ,

יזכה למקום מועט בניתוח היישובי  .ניתן יהיה לכסותו בפרק אחד  ,מבלי

לחלקו ליחידות  -מישנה  .שטחי השפלה  ,לעומת זאת  ,ידרשו דיון נרחב יותר  .לצורך הדיון ביישובים
אלו יש להתייחס בפירוט רב לכל אחת מיחידות הנוף  ,ועל כן ייוחד לכל יחידה פרק נפרד  .עקב
ההבדלים במידע וברמת חשיבותו היחסית להבהרת הנושא  ,גם פרקים אלו לא יהיו אחידים

בהיקפם .
לאחרת פעמים אחדות  .בשלב זה אין התייחסות לשינויים בגבולות הנפות שבוצעו בתקופת הביניים ( בין

1835

ו  . ) 1945 -על כך ראה  :י ' בן  -אריה  ' ,היישובים הכפריים בסנג ' ק עזה ( כולל יפו ורמלה ) בשנות השבעים של המאה
התשע  -עשרה '  ,שלם  ,ה ( תשמ " ז )  ,עמ '  187 - 139ולהלן  :בן  -אריה  ,עזה ]  .גם הגבולות החיצוניים של השטח

בכללותו חופפים באופן חלקי את התחומים המנהליים  .הגבול הדרומי הוא ' הקו הירוק '  ,המהווה חלק מגבולו
המזרחי של השטח  .קו זה אינו שרירותי  .הוא חופף בקירוב את מרגלות ההר ( במזרח ) ואת קו ממוצע המשקעים
השנתי של  400מ " מ ( בדרום ) .

קו זה נמשך ברובו הגדול לאורך הגבול המנדטורי שבין נפות באר  -שבע ועזה ,

וציין את תחום יישובי הקבע כתקופת המנדט  .המשכו הצפוני של ' הקו הירוק ' הוא רגלי ' הפרוזדור '

ההררי .

בצפון נקבע גבול השטח על  -פי הגורם העירוני  .קו זה חופף ברובו גם את גבול ההשפעה של ההתיישבות

היהודית המוקדמת ( עקרון ורחובות ; זרנוגה  ,שהיתה בתחום עזה ב  , 1835 -הוצאה משטח המחקר בגלל קרבתה

לרחובות) .

קו זה מצין את קצה ההשתרעות הדרומית של קרקעות החול האדום ( חמרה )  ,אשר נחשבו

לבעייתיות ביותר מבחינת יכולי הפאלחה כתנאי חקלאות הכעל הערבית  ,בגלל נטייתן להתייבש גם לאחר
הפסקה קצרה בגשמים ; על  -כן הן היו מיושבות בדלילות  .ראה  :י ' קרמון  ' ,התנאים הפיסיוגרפיים של השרון
והשפעתם על התפתחותו היישובית '  ,ידיעות  ,כג
3
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היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

איור

: 2

1945 - 1835

מישור החוף הדרומי והשפלה

2א  .יחידות -נוף ויישובים נבחרים  .יחידות
המקומות הנבחרים בשפלה  :א  -ח ' רובה ; ב  -ברפיליה ; ג  -עג ' נג ' ול ; ד  -סלבית ; ה  -בריה ;
ו  -קבאב ; ז  -אבו שושה ; ח  -אום  -כלכה ; ט  -אל  -מח ' זין ; י  -קזזה ; יא  -לטרון ; יב  -דיר מחיסן ;
הנוף

9- 1

על -פי החלוקה שבראשית המאמר

יג  -בית סוסין ; יד  -דיר רפאת ; סו  -עמוריה ; טז  -מעילם ; יז  -תל אל  -צאפי
יט  -זיתא ; כ  -אם בורג ' ; כא  -בית גברין  .במישור החוף  :כב  -יבנה ;
כד  -חורניה ( מסמיה א  -צערה ) ; כה  -ו1ל אל  -תרמס ; כו  -אח ' סאס ; בז  -נעליה ; כח  -בית ג ' רג ' ה ;
כט  -בריר
יח  -עג ' ור

;

כג  -מסמיה אל  -כבורק

;

;

2ב  .שינויים

בגבולות האזור ,

1945 - 1835

ההתמתחות הדמוגראפית  -מאסיינים כלליים
הנתונים הדמוגראפיים המצויים בידינו  ,משקפים נאמנה את ההבדלים בין מישור  -פלשת לבין
השפלה מבחינת התפתחותם היישובית  .הדירוג של יחידות הנוף המצויות באזור פלשת לא השתנה
במידה משמעותית במשך התקופה הארוכה אליה מתייחסים נתונים אלו  .נתוניו של ויקטור גון ,

המובאים בטבלה

,1

4

נוטים לחרוג במידה מסוימת מכלל זה  ,אך הם לוקים בחסר  ,מכיוון שגרן לא

ביקר בכל יישובי האזור  .לנתוני המאה

הי " ט צורפו גם

סיכומים מרשימות המסים שפורסמו על  -ידי

הוטרות ועבדולפתאח  5 .נתונים אלו מתייחסים לשלהי המאה הט " ז (  ) 1596ומאפשרים להעמיק את
אלו ,

הבנת ההתפתחות הדמוגראפית באזור זה  .לפי נתונים

היה דרום  -פלשת מאוכלס

יותר ,

בהשוואה ליחידות האחרות  ,בשלהי המאה הט " ז מאשר במאה הי " ט  .מספר תושביו היה גבוה מזה
של כל היחידות האחרות  ,פרט לרצועת חוף  -פלשת  ,בעוד שבכל המפקדים המאוחרים הוא מופיע

במקום הנמוך ביותר באזור מישור החוף ( ראה טבלה

וטבלה * 5 . ) 2

1

טבלה ד
האוכלוסיה ביחידות הנוף של מלשת והשמלה
שנה

1596

* * 1863

1870

1922

1931

1945

.1

מישור החוף הדרומי

17765

20260

11803

40212

51738

76217

.1

צפון  -פלשת

1245

2600

1728

4333

6758

9990

.2

מרכז  -פלשת

( * )4815

7933

4353

14751

18492

26887

.3

דרום  -פלשת

3270

3020

1238

4203

5064

7330

.4

חוף  -פלשת

8435

6710

4484

16925

21424

32010

4

ו ' גרן  ,תיאור גיאוגראפי  ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל  ,יהודה  ,ב ( תרגם ח ' בן  -עמרם )  ,ירושלים
תשמ " ב [ להלן  :גרן ] .

5

( פלשת )

Transjordan and Southern

,

Geography offalestine

the Sixteenth Century, Erlangen 1977

*5

מקורות הנתונים בשתי

attahl ,

הטבלאות - 1596 :

"

 [ Syriaלהלן

ראה הערה

5

:

לעיל

 . Hitteroth & K . .Abduם  .וו

~ טבלה
הוטרות ]  ,ראה
; - 1863

ראה הערה

.1

61

4לעיל ;  ( 1870בערך ) -

GeneralrAbstracts
,
: Of 1922
,
ראה הערה  7להלן ;  the 23 !4 ofפס : taken
~ ofthe Censusl
; 1 , Jerusalem 1932צOctober 1922 , Jerusalem 1923 ; 1931 - Census- offopulation ofPa[ estine 19

'

.

1945 - Village statistics Office of Statistics , Jerusalem 1945

1922 --

דוד גרוסמן

שנה

1596

* * 1863

1870

1922

1931

1945

. 11

השפלה

( ) 5945

?

5901

19109

25138

35040

.5

השפלה הנמוכה הצפונית

( ) 1425

?

2348

6121

7567

10480

.6

השפלה הנמוכה הדרומית

( ) 1575

956

5020

6680

8730

.7

שפלת  -מודיעין

( ) 540

?

995

2967

3770

5590

.8

השפלה הגבוהה הצפונית

( ) 840

?

330

682

1199

2290

.9

השפלה הגבוהה הדרומית

( ) 1565

?

1272

4319

5922

7950

*

2305

הנתונים בסוגריים אינם מלאים .

* * בקירוב .

טבלה

2

מסמר הכמרים וגודלם הממוצע
שנה

יחידת נוף

.1

מישור החוף

הדרומי ( פלשת )

1596

1922

מספר

גודל

מספר

65

273 . 3

45

1945

מספר

גודל

גודל
893 . 6

45

1693 . 7

4

1083 . 3

4

2497 . 5

22

670 . 5

22

1222 . 1

7

600 . 4

7

1047 . 1

1510 . 4

7

2667 . 5

56

625 . 7
61 ~ 5

.1

צפון  -פלשת

4

.2

מרכז  -פלשת

23

.3

דרום  -פלשת

16

204 . 4

.4

חוף  -פלשת

22

383 . 4

12

. 11

השפלה

( ) 37

( ) 160 . 7

51

374 . 7

.5

השפלה הנמוכה הצפונית

9

178 . 3

16

445 . 1

17

8

196 . 9

311 . 3

( * ) 209 . 3

.6

השפלה הנמוכה הדרומית

10

502 . 0

10

873 . 0

.7

שפלת  -מודיעין

()6

( ) 90

9

329 . 7

13

430 . 0

.8

השפלה הגבוהה הצפונית

()6

( ) 140

6

113 . 7

6

381 . 7

.9

השפלה הגבוהה הדרומית

8

10

431 . 9

10

795 . 0

195 . 6

* הנתונים בסוגריים אינם מלאים .
62

ירידה יחסית זו מלמדת על שינוי כלשהו במערך המרחבי של האוכלוסיה  .נראה  ,שהיתה עזיבה
ניכרת של שטחים הקרובים לעיר עזה בתקופת  260השנים שחלפו ( מ 1600 -

עד

1860

לערך )  .את

סיבותיו של שינוי זה קשה לדעת  .אירועים שהתרחשו בראשית התקופה העות ' מאנית ( בצורות  ,רעב ,
או מדיניות

המסים )

עשויים להסביר  ,לפחות באופן חלקי  ,תופעות דמוגראפיות אלו  .ירידתה

היישוב הכפרי במישור  -פלשת

ובשפלה 1945 - 1 % 5 ,

הכלכלית של עזה  ,יחסית לערי -חוף אחרות  ,גם היא יכלה לתרום לנסיגה בכפרים שבסביבתה ,

שהסחר אתה או דרכה  ,היה מרכיב חשוב בכלכלתם .

6

מבחינת הדינמיקה היישובית  ,ההבדלים הבולטים ביותר לעין בטבלה

מישור  -פלשת ( יחידות

)4 - 1

ושטחי השפלה הסמוכים לו ( יחידות . )9 - 5

1

ובטבלה

,2

הם אלו שבין

חלק מהרשימות  ,במיוחד

אלו של גרן  ,לא היו מלאות  ,ואין ספק שהנתונים לוקים בחסר  .נתוניו של סוצין בעייתיים יותר  7 .הם
מובאים כאן ללא כל שינוי  ,אף כי אין ספק שאין הם מתייחסים לאוכלוסיה הכוללת  .סוצין כתב ב -

שהרשימה היתה בידו

, 1883

כ8-

שנים  ,ועל  -כן יש לייחסה לתאריך כלשהו לפני

. 1875

מתייחסים  ,ככל הנראה  ,לאוכלוסיית הזכרים ( ללא הבדל גיל) בלבד  ,ולכן יש להכפילם

לקבל את נתוני האוכלוסיה הכוללת .
קבילים  ,במיוחד לגבי שטחי

8

אולם גם אם נכפילם במקדם גבוה

נתוניו

ב2-

כדי

אין הם נראים

מ , 2-

השפלה .

הנתונים לתקופה המאוחרת יותר

( ) 1945 - 1922

מלמדים  ,ששיעור הריבוי הגבוה ביותר היה

ביחידת הנוף הצפונית של מישור  -פלשת  ,הסמוכה לגוש העירוני רמלה  -רחובות  .גידול מרשים היה
גם בחלק הצפוני של השפלה הגבוהה

( צרעה  -הראל ) ,

הסמוך לדרך הראשית מירושלים לחוף ; אך

אופיו של תהליך הגידול הוא מורכב  ,ומכל מקום קשה להסיק מסקנות מרחיקות לכת מנתונים כה
שונים בגודלם המוחלט  .גודלה ההתחלתי של אוכלוסיית יישובי השפלה היה מועט  ,ומ ' נקודת -
זינוק ' נמוכה זו ניתן להגיע ללא קושי לשיעורי  -גידול גבוהים  .מספרם הכולל של היישובים גדל

בתקופה זו  ,אך הפער בין גודלם של יישובי המישור ויישובי השפלה אף התרחב במקצת על  -ידי כך
( טבלה

1

וטבלה

. )2

תנודות יישוביות ויציבות יישובית במישור  -מלשת
סקירת היישוב הכפרי על בסיס הנתונים מהמאה

הי " ט מלמדת על יציבות יישובית מרשימה בכל

יחידות הנוף של מישור  -פלשת  .החריגים היחידים ( בתקופה הנדונה ) הם מועטים ומרוכזים בעיקר
בשוליים הדרומיים והצפוניים של האזור  .בגלל מיעוטם של החריגים אין צורך לעסוק בניתוח

יסודי של כל יחידת  -נוף באופן נפרד  ,אף כי ההבדלים ביניהן ניכרים  ,אילו הובאו כאן בחשבון גם
התמורות שהתרחשו לפני המאה הי " ט  .מספרם הכולל של היישובים בשלהי המאה הט " ז היה רב
יותר ( טבלה

, )2

ובדיקה מדוקדקת מלמדת  ,שיישובים רבים ניטשו לאחר  -מכן  ,בעיקר ברצועת החוף

ובדרום  -פלשת .
בתקופה הנדונה לא נרשמו נטישות של יישובים  ,אך היו תוספות מועטות של יישובים  .שניים

מהיישובים שנוספו ( אח ' סאס ובית ג ' רג ' ה ) מצויים קרוב לספר המדבר  ,מדרום לאשקלון  .השאר
מצויים בצפונו של האזור  .אחד מהם  ,חורניה  ,שהיה ידוע גם בשם מסמיה א  -צערה

6

ראה  . 147 - 154 :קק theEighteenth Century, Jerusalem 1973 ,

( הקטנה ) ,

 . Cohen , Palestineinג

יושב ,

[ להלן  :כהן  ,ארץ -

ישראל] .
7

 Ortschaften des Paschalik Jerusalem' , ZDPV, 11תסע

 . 135 - 163קק  [ ) 1879 ( ,להלן :
8

' Alphabetisches Verzeichniss

14 . Socin ,

סוצין] .

על  -פי הרצאתו של י ' בן  -אריה בכנס על ארץ  -ישראל  , 1948 - 1840 ,אוכלוסיה והגירה  ,חיפה  11 - 9ביוני
וראה  :הנ " ל  ' ,אוכלוסיית ארץ  -ישראל ויישוביה עם מפעל ההתיישבות הציוני '  ,מחקרים בגיאוגראפיה
היסטורית  ,יד יצחק בן -צבי  ,ירושלים ( בדפוס ) [ להלן  :בן -אריה  ,דמוגראפיה ] .

, 1986

ונ5

אשקלון
( רישום של דוד

רוברטס ,

) 1842

כפי ששמו מעיד  ,על  -ידי חורנים  .הם הקימוהו כנראה בשלהי המאה הי" ט כתוצאה מסכסוך בכפר
הסמוך  ,מסמיה אל  -כברה

( הגדולה ) ,

שתושביה היו גם הם מהתורן  .גם מסמיה הגדולה היתה כנראה

יישוב מאוחר  ,אך זמן הקמתה אינו ידוע .

9

היא היתה מיושבת כבר בראשית שנות השמונים של המאה הי " ח  ,שכן וולני מזכיר אותה

בספרו " .

אח ' סאס

ליד הכפר ג ' ורה ( כיום

( ח ' צאץ ) ,

באשקלון ) ,

היה יישוב בדווי שנוסד באתר של

כפר אשר נרשם כמיושב בשלהי המאה הט " ז ( היה אז יישוב נוסף בשם
יישובי הקבע במאה הי " ט  .המיפקד העות ' מאני של

1905

זה ) ,

אך אין הוא רשום בין

מציינו כיישוב בן עשרים משפחות  ,והוא

רשום כמקום מיושב גם בכל המפקדים שלאחר  -מכן  .ייתכן  ,שבאזור זה היה יישוב נוסף בשם א -

שרף הרשום בנתוני הנפוס משנת  . 1905אתר בשם זה מסומן במפת הסקר של הקרן הבריטית מדרום

לאשקלון .

מ

ברשימת סוצין הוא מתואר כיישוב מערות .

!2

כצפון האזור מצויים שני יישובים נוספים  ,תל אל  -תורמוס וג ' לדיה  ,שלדברי דבאע '  ,הם יושבו

על  -ידי מהגרים ממצרים .

!3

הכפרים ג  ,יה ובית ג ' רן ' ה שבדרום  -פלשת יושבו גם הם  ,לפי מקור זה  ,בראשית המאה הי" ט  .ג ' יה
יושבה על  -ידי אבו נבוט  ,ואילו בית ג ' רג ' ה יושבה ובוצרה זמן קצר לאחר  -מכן  ,עקב יוזמתו של

המושל עבדאללה פשה  ,אשר קבע את התאריך ( המתאים לשנת

) 1825

זה הוחרב כנראה על  -ידי הבדווים ( לפני שיקומו על  -ידי עבדאללה

בקיר המסגד של הכפר  .כפר

פשה ) ,

אך אין להניח שהוא היה

נטוש ברציפות מאז ראשית התקופה העות ' מאנית  ,שכן בנתוני הוטרות רשום כפר הקרוי בספרו בית
קר ' ה ( האות חית נכתבה בערבית באופן זהה כמעט לאות גימל  .ההבדל הוא רק במיקומה של

~
9

10

4וש

ביבא -

ראה  :מ ' סטבסקי  ,הכפר הערבי  ,תל אביב חש " ו  ,עמ '
ביירות  , 1966עמ '  204 - 201ולהלן  :דבאע ' ] .
-

1 the Years 1783 , 1784 and 1785 ( translated from

 . 336ק  French ) , 11 , London 1787 ,נלהלן :
11

32

רשימת הוטרות  ,ראה טבלה
קנה  -מידה  1אינץ ' למיל נלהלן  :מפת הסקרן .
; 1

12

סוצין  ,עמ ' . 144

13

דבאע '  ,ב  ,עמ '

215 , 208 - 207

.

[ להלן

 :סטבסקי ] ;

מ " מ דבאע '  ,בלאדנא פלסטין  ,ב ,

through Syria and

Travels

4 . Volney ,ן

וולנק .

גנזך  ,נפוס  ,ספרים מס '

, 263 , 254 , 239

מפת קרן הסקר הבריטי

( עעע ) ,

גליון

, 19

היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

נקודה ) .

1945 - 1835

נעליה  ,הקרובה יותר לאשקלון  ,נבנתה גם היא מחדש  ,אך בשלב מאוחר יותר  ,כנראה

במחצית המאה הי " ט ( ייתכן  ,שאתר זה הוא משהד  ,המצוי בחולות שמדרום לאשקלון ; מקום זה

היה מיושב  ,לפי נתוני הוטרות  ,בשלהי המאה הט " ז)  .הסיבה לנטישתה של נעליה היא  ,לדברי
דבאע ' ,

שהאתר הקודם של הכפר כוסה על  -ידי דיונות ; ואמנם יש עדויות ממקורות רבים על מכת

הדיונות בשטח שבין עזה

ואשקלון " .

חריפותה של בעיית הדיונות מעידה על מידת חשיפתם של

הפלאחים לפגעי הטבע  .קשה לדעת באיזו מידה היה גורם  -הרס מיוחד זה  ,או פגעי  -טבע דומים לו ,
נפקן באזור זה .
היוזמה להקמת יישובים  ,או חידושם של יישובים נטושים  ,ידועה גם ממקומות הסמוכים

למישור  -פלשת  .הוג ' ( ליד דורות

;

מקום זה אינו רשום כמיושב במאה הט " ז ) יושבה  ,לפי אחד

המקורות  ,ביוזמתו של מושל עזה  ,מוצטפא בכ  ,אשר עודד משפחות עזתיות להתנחל במקום .
הגירסה המובאת ל ' התנחלות ' זו אצל רובינזון  ,שונה במקצת  .לדבריו  ,היתה זו יוזמתו של איבראהים
פשה שהביאה למפעל התיישבות זה  .בין היישובים שהוקמו במסגרת
( מדרום לקרית  -גת ) ואת קשישה

(

ליד תי -

יכיש ) .

15

זו  ,הוא מונה גם את קיריה

סכריה היתה כבי בטרשה כשגיל ביקי בה בשבית

השישים  ,וכנראה נעזבה מייד לאחר נסיגתו של איבראהים פשה  .קביבה היתה מאוכלסת עד . 1948
ידוע  ,שבשנות השמונים של המאה הקודמת יזמה הממשלה את הקמתם של שני יישובים נוספים
בנגב הצפוני ,
הוג ' ) ,

אופח ' ה ומוחך2ה ( מדרום  -מערב

לרוחמה ) ,

אך כל היישובים הנזכרים כאן ( כולל

מצויים לספר המקיף את אזור פלשת  ,ולא היוו חלק מאזור זה עצמו ( השווה איורים . ) 3 - 2
היו
~

מן האמור לעיל עולה  ,שמישור  -פלשת זכה להתפתחות יישובית מועטת ביותר  ,וגם זו היתה
בעיקר בשוליו ולא במרכזו  .תופעה זו היא ביטוי חד ביותר ליציבות היחסית של יישובו  .חלק

מההתפתחות היישובית נבע  ,כפי שמלמד המקרה של שתי
אשר בחן את מקור המשפחות בכפרי עזה ,

ה ' מסמיות '  ,מהגירה אל האזור  .דבאע ' ,

מציין את קיומה של אוכלוסיה ממוצא חורני גם בשני

כפרים אחרים במישור  -פלשת  ,וכן בשלושה מקומות מחונן לו  .לעומת זאת  ,הוא מנה
בנפת עזה ( בגבולות

המנדט ) ,

שהיתה בהם אוכלוסיה ניכרת ממקור מצרי  .רק

17

22

מהם מצויים

בשטח הנסקר כאן ; האחרים מצויים ברצועת  -עזה ( איור  . )4תפרוסתה של האוכלוסיה
בולטת במיוחד בקו היישובים המהווים את הרובד הדרומי של כפרי פלשת .

6ן

יישובים

ה ' מצרית '

הכפר בריר  ,שהיה

מעין יישוב  -ספר בקרבת הנגב הצפוני  ,אך היה ידוע גם ב ' סקיה ' ( גלגל לשאיבת מים ) שלו  ,בולט
כ ' מרכז מצרי ' בודד מדרום לקו זה .
ברוב הכפרים היתה אוכלוסיה מגוונת מבחינת מקורות התושבים  .המקורות העיקריים היו אזורי

ארץ  -ישראל האחרים  ,חג ' אז  ,ועבר  -הירדן המזרחי  .חלק מהאוכלוסיה הפלאחית היו מבני שבטים
בדוויים  ,אשר עברו לחיי  -קבע  .זמני ההגירה אינם ידועים  ,אך יש להניח שהמשפחות אשר מקורן

בחג ' אז ובעבר  -הירדן ( נתיב ההגירה היה לעתים קרובות מחג ' אז דרך
14

הוטרות ; דבאע '  ,ב  ,עמ '

, 257 - 252

. 266 - 265

עבר  -הירדן ) ,

השחייכו

גרסותיו של דבאע ' על בעיית הדיונות ועל גורלה של בית ג ' רג ' ה

מוצאות סיוע בספרות הנוסעים  .עיין במקורות המובאים אצל בן  -אריה  ,עזה  ,עמ ' . 171 - 165
מצטט את נורוב  ,שסייר במקום זה בשנות השלושים  .נורוב כותב  ,שזמן קצר לפני  -כן הוקפה בית ג ' רג ' ה חומה

בין השאר  ,הוא

ומגדלי  -הגנה מפני הבדווים  .בעיית החולות הנודדים מודגשת בעיקר ביחס לחממה  ,אסדור  ,ובית להיה .
ברשימת רובינזון סומן הכפר הרביה  ,המצוי בסביבת נעליה  ,כחרב .
רובינזון  ,מחקרים מקראיים  ,ב ,

עמ '

. 385 - 384

15

דבאע '  ,ב  ,עמ '

16

ד ' עמירן  ' ,הגיאוגרפיה של הנגב וגבולו הדרומי של הישוב בארץ ישראל '  ,ידיעות  ,כ

; 275

( תשט " ז )  ,עמ '

. 117 - 108

עע

"

)

דרד גרוסמן
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התמורות שחלו במערך
היישובי הכפרי הערבי
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5

1945 - 1800

'

'

בשנים

דמ

איור  : 4יישובים שבהם היו
משפחות ממוצא מצרי או חוראני
בנפת ענה

66
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לאוכלוסיה הוותיקה של הארץ  ,כפי שניתן ללמוד גם ממחקר שנעשה על מוצא המשפחות בכפרי
השומרון .

!7

לעומת זאת האוכלוסיה המצרית והחורנית ידועה כאוכלוסיה של מהגרים שהגיעה

בשלב מאוחר יחסית  .המהגרים החורנים למסמיה נדחפו ממקום ששמו היה זהה לשם יישובם
החדש ,

8ן

כנראה בגלל מחסור בקרקע  ,אך אין ידיעות ברורות על הרקע והמועד של גל  -הגירה זה או

גלים אחרים מסוגו  .הגירות חורניות על רקע של לחץ כלכלי ידועות גם מתקופת המנדט הבריטי .
ההגירות המצריות  ,שהיו בממדים בולטים יותר באזורנו  ,מתועדות באופן טוב יותר  ,אף כי יש עדיין
פערים רבים במידע אודותם .
חלק ניכר מההגירה המצרית הוא תוצאתם של מאורעות שהתרחשו בזמן שלטונו של מוחמד עלי
במצרים ובסוריה  .עבדאללה פשה איפשר למצרים רבים  ,שברחו לתחומי ירושלים  ,שכם ועזה ,
לחסות בתחומו  .לפי אחד החוקרים  ,סיפקה מדיניות זו למוחמד עלי את העילה שנדרשה לו לכבוש
את

ארץ  -ישראל וסוריה בשלהי שנת . 1831

אלפים .

9ן

מספרם של הפליטים עלה  ,לפי מקור זה  ,על ששת

לאחר כיבוש הארץ עודד השלטון התנחלות מצרית  ,ובעקבות הנסיגה המצרית

נשארו בארץ פלאחים וחיילים מצרים  ,וכן רבים ממשרתי הצבא .

17

 .עק  ) ) 1984( ,נ1
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"

ראה  :א " ל אבנרי  ,ההתישבות היהודית וטענת הנישול (  , ) 1948 - 1878תל  -אביב תש " ם  ,עמ '
פ " ג באלדנספרגר  ,המזרח הבלחי משתנה ( תרגם ד ' קרסיק )  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ '  [ 115להלן  :באלדנספרגר ,
14

נוסח

עברי ] .

[ להלן

 :אבנרי ] ;

)17

דוד גרוסמן

אף כי ידוע שתקופה זו תרמה רבות לריבוי המצרים בארץ  ,יש עדויות על אירועים אחרים שגרמו
להגירות רבות  -ממדים  .וולני מספר  ,שבשנים

1786 - 1783

שרר רעב כבד במצרים  ,שבעקבותיו פרצו

מגפות והתמותה היתה גבוהה  .עקב זאת זרמו פליטים רבים ממצרים לארץ  -ישראל וסוריה  .הוא
העריך  ,אם כי בזהירות רבה  ,שאוכלוסיית מצרים פחתה בכשישית באותה תקופה  ,ובינואר

1785

היו

רחובותיהן של צידון ועכו וכל ערי ' פלסטינה ' ( מונח זה מיוחד אצלו לתחום שליטתו של מושל
עזה  ,שהשתרע  ,לדבריו מחאן יונס עד לקו שבין ' נהר יפו '

וקיסריה ) ,

מלאים בפליטים מצרים  .י 2יש

להניח  ,שגלי  -הגירה דומים היו גם בתקופות אחרות  ,שבהן התרחשו אסונות  -טבע  .על הגירות מעין
אלו  ,שמקורן כנראה בבצורת קשה בסוף המאה הי " ח  ,ניתן ללמוד גם ממחקר אחר  ,אשר ניסה
לשחזר את מלחמות הבדווים בנגב במאה

הי " ט  .ע

תפרוסתם של המהגרים המצרים בארץ מעידה על חשיבותו של גורם המרחק ממקור ההגירה

;

אך המצרים נמשכו גם למקומות מישוריים  ,שהזכירו להם את נוף ארצם  ,ואולי נדחקו למרות רצונם
למקומות אלו  ,שהיו לעתים קרובות ביצתיים ונגועי  -קדחת  .הם תרמו לריבוי אוכלוסין בתקופת

המנדט  ,ויש מספר ניכר של מקורות המציינים את תפרוסתם של יוצאי מצרים בשרון  ,באזור
יפו ורחובות .

23

גם בצפון הארץ היו ריכוזים מצריים ניכרים .

רמלה ,

24

מבחינת ההשפעה האזורית  ,רישומה של ההגירה המצרית היה רב יותר בשפלה הנמוכה  ,ובמיוחד
ביחידת הנוף הצפונית שלה  ,מאשר במישור  -פלשת  .הסיבה לכך היא  ,שמישור  -פלשת היה מאוכלס
בצפיפות ובעל יציבות יישובית רבה במאה הי " ט  .בשפלה הנמוכה היה המצב שונה  ,ובגלל מיעוט

האוכלוסין בלטה מאוד התוספת המצרית  ,אף אם לא היתה רבה כזו של מישור  -פלשת מבחינה
מוחלטת .

השפלה הנמוכה העמונית
יחידת  -נוף זו מאופיינת בעמקים רחבים וגבעות נמוכות  .חלקו של השטח  ,בעיקר באגן השורק

( מונח זה מתייחס לחלקו הרחב של האגן  ,בין גבעות השפלה וגבעות הכורכר של

גדרה ) ,

הוא שטוח

וביצתי בגלל ניקוזו הלקוי  .בשטח זה היישוב היה בעבר דליל ובלתי  -יציב  .בעמק  -איילון ובשוליו
הניקוז הוא טוב יותר  ,ויישוביו היו יציבים יותר  .יישובי עמק  -איילון שהיו בעבר בשטח המפורז  ,לא
נכללו בניתוח הסטאטיסטי  -הדמוגראפי ( טבלה

1

וטבלה

, )2

שכן העמק עצמו מהווה יחידה נפרדת

;

אך אי  -אפשר להתעלם מתופעות שהתרחשו בו  ,כיוון שהיה להן  ,כפי שיובהר להלן  ,תפקיד מרכזי
בעיצוב המערכת היישובית של חלקי השפלה הסמוכים לו .
התופעה הבולטת ביותר בספרות המתייחסת לחבל  -ארץ זה  ,הוא חוסר האחידות שבין הרשימות
21

וולני  ,א  ,עמ ' . 194 - 193 .

22

the Nineteenth Century : Reconstructing ffistory from Beduin Oral

 . 35 - 80קק ) 1981 ( ,
23

ץ ()

xrv

Traditions ' , AAS,

"

[ להלן  :ביילי] .

סטבסקי  ,עמ '  ; 32י ' ושיץ  ,הערבים בארץ ישראל  ,מרחביה  , 1947עמ '
הכפר הערבי בארץ ישראל '  ,מרחבים  ,ב ( תשל " ה )  ,עמ ' ; 81 - 72

; 140 - 139

אבנרי  ,עמ '

' The Negev

Bailey,

.ם

מ ' ברור  ' ,הגירה כגורם בגידול

; 16 - 14

ד ' גרוסמן  ' ,התפתחות הישוב

הכפרי בין הירקון והאילון מהמאה השש  -עשרה עד המאה העשרים '  ,ד ' גרוסמן ( עורך )  ,בין ירקון ואילון  ,רמת -

~

גן תשמ " ג  ,עמ '
24

ראה  ,לדוגמה

:

. 103 - 87
" קרמון  ,עמק החולה הצפוני  ,ירושלים תשט " ז ; א ' ביתן  ,תמורות יישוביות בגליל התחתון

המזרחי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

; 53

גרוסמן ,

הגירות .

היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

1945 - 1835

השונות המתייחסות ליישוביו במאה הי " ט  .הרשימות המלאות ביותר הל אלו של רובינזון

ושל סקר קרן החקר הבריטית .

25

וסמית ,

כל היישובים המוכרים ממפקדי האוכלוסיה שבוצעו בראשית

תקופת המנדט  ,נרשמו בהן  .יש רק יוצא  -דופן אחד  :הכפריר אל 9 -ס ' 7ין הרשום אצל רובינזון  ,לא
נרשם במיפקד

1922

ולא בסקר הקרן הבריטית  .הוא נעדר גם מרשימות אחרות שנערכו במאה הי " ט .

אחד מבני שבט הנסיךאת  ,המועסק במשרד החקלאות בעזה  ,מסר את הגירסה הבאה על תהליך

יישובה של אל  -מח ' זין  ,שהיה בעבר מקום מחייתם של בדווים בני שבטו  .בני השבט התגוררו כעבר
( התאריך לא ידוע ) ליד הכפר יאלו  .כגלל התפשטותה של מחלת הקדחת הם עזבו את המקום  ,נדדו
דרומה  ,והשתכנו באל  -מח ' זין שבאדמות מסמיה ( ממזרח
דרומה  ,כאשר

אך מאוחר יותר ירדו שוב

לתל  -נוף ) ,

נוכחו שמכת הקדחת חריפה יותר במקום זה  .הם השתכנו בבוטיכ ( מעין סוכות

ארוכות המקורות בקנים ) באזור עזה ( אדמת סקאלה בשטחה של

בארי ) ,

וכאשר שטחים אלו סופחו

למדינת ישראל עברו לגור בתחום רצועת  -עזה  .משפחתו של מוסר מידע זה עברה לגור בעיר עזה
26

עוד לפני תום תקופת המנדט  ,אך המשיכה להחזיק באדמותיה שבאזור בארי .

ייתכן  ,שאין מידע זה מדייק בפרטי הזיקה שבין הוחידאת לאזורנו  .אחד החוקרים כותב  ,כי
בתקופת המנדט נצטוו הוהידאת לעקור מהנגב לאל -מח ' זין בגלל ביצוע נקמת  -דם  ,אך הם ערערו
על כך בפני

בית  -הדין העליון .

27

על זיקה כלשהי בין הוחידאת לאזור השורק ולעמק  -איילון כותב

גם עארף אל  -עארף  ,האומר שאבי שבט הוחידאת השתייך על הג ' בראת  .הוא התגורר בוואדי צראר
( אגן נחל  -שורק ) ונקבר בכפר יאלו  .אחד מבניו  ,שהיה בן יחיד
של אבות השבט ( ומכאן

שמם ) ,

נדד משם לאזור עזה .

( לאמו ) ,

ככל בני הדורות הראשונים

גם מסורת זו אינה תואמת באופן מלא את

28

הגירסה שהובאה לעיל .
מתעודות המתייחסות למכירת אדמתה של אל  -מח ' זין לשם התיישבות יהודית  ,וכן מזכרונותיהם

של ראשי חפץ  -חיים הסמוכה לה  ,ידוע שאל  -מח ' זין היתה שייכת לבדווים  ,אם כי עובדי אדמתה היו

אריסים כני הכפר מסמיה  ,ממקור חורני  .רכישת אדמתה

ערביי מסמיה ' .
1944

2

מכל מקום  ,אין להטיל ספק במציאותם של בדווים באל  -מח ' זין  .בתצלום  -אוויר מ -

נראה בבירור המיבנה האשכולי של יישוב זה  ,שהוא אופייני ליישובי הבדווים המתפתחים

כיום במרחב בית  -לחם .

25

( 7 , 000

דונם ) גרמה להתפרעויות מצדם של

. by C . R. Conder

30

ed

.

Western Palestine: Memoirs 111 ,
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'

0
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 [ 1 8 . 11 . Kitchener , London 1883להלן  :הסקר הבריטי ] ; רשימת
26
27

28

רובינזון .

מידע זה מסר לי עלי אל  -וחידי  ,מנהל אגף המים של חבל עזה במשרד החקלאות
י ' ברסלבסקי ( ברסלבי )  ,הידעת את הארץ  ,ב  ,תל  -אביב  , T~ uwnעמ '

255

( 19

באוגוסט

. ) 1986

[להלן  :ברסלבי ] .

ע ' אל  -עארף  ,תולדות באר  -שבע ושבטיה ( תרגם מ ' קפליוק )  ,תל  -אביב תרצ " ז  ,עמ '
יש להביא בחשבון אפשרות  ,שהמסורת אשר הועברה לי בעל  -פה  ,מסתמכת כבר גם על קריאה בספרו של אל -
124 - 122

עארף

;

[להלן  :אל  -עארף ] .

אולם לפי המידע שנמסר לי  ,וכן לפי ברסלבי  ,לא השחייכו אבות הואחידאת  ,שהשתכנו בעזה  ,על

הג ' בראת  .על מציאותם של ואחידאת גם אצל החרבין מעיד גם אל  -עארף  .לדבריו  ,אין קשר בינם לבין
הואחידאת של הג' בראת .
29

ראה

:

" כץ  ' ,הפעילות ההתישבותית בארץ ישראל של החברות והאגודות הציוניות הפרטיות בין השנים

, ' 1914 - 1900

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ג  ,א  ,עמ '

[ להלן  :כץ ]  .ראה גם דבאע '  ,ב  ,עמ '
30

. 204 - 201

תצלום  -אוויר 1 , 5033 - 5034 . 7 . 12 . 1944
Grossman , ' Settlement

.ם

146 - 141

; Shmueli , ' The Bedouin of the Land of Israel :

.ג

;  . 253 - 286קק  ) 1980 ( ,עSettlement and Changes ' , Urban Ecology, 1

 . 299 - 312קק 11 ) 1983 ( ,ץ  Judea and Samaria ' , Geojournalתו Patterns

קנו)

דוד גרוסכן

חומרתה של מכת הביצות בשטח שממערב למסמיה הודגשה גם בראיון עם ד " ר ע ' אליב

נששיבי ,

אשר אדמות רבות באזור זה היו בבעלות משפחתו  .הוא סיפר  ,כי הפרדס שנטעה משפחתו באום -

טלשה הסמיכה לאל  -מח ' זין ( אוכלוסיה נפש אחת

ב  1922 -ו 24 -

נפשות

ב , ) 1931 -

לא עלה יפה בגלל

הביצות  .בפרדסיהם הועסקו  ,לדבריו  ,בני הכפרים זרנוגה וקביבה ( ליד רחובות )  .ביצות נרחבות היו
גם ליד נען  ,והיה צורך בהשקעות רבות על  -מנת לנקז את האזור  ,שמשתרע גם על האדמות

השטוחות של שדה תל  -נוף .
סביר להניח  ,שאל  -מח ' זין יושבה מחדש על  -ידי משפחות הוחידאת לאחר שהכפר ( או מחנה
בדווין ) שהיה במקום זה לפני  -כן חרב  ,או שתושביו נטשוהו  .ייתכן  ,שגם אוכלוסיו הקודמים היו

מעין נוודים  ,כפי שהיו רבים מתושביהם של מקומות אחרים בארץ .
גורלם של כפרים אחרים  ,אשר נשמטו מהרשימות  ,או לפחות מאחת הרשימות  ,אינו ידוע באופן
ברור  .מנצורה  ,נענה וחולדה הושמטו רק מרשימת הרטמן או מרשימת

סוצין  ] .נ

גרן רשם רק שישה

כפרים מיושבים  ,אך הוא לא ביקר בכל היישובים שבאזור  .יש להניח  ,שגודלם המזערי של הכפרים
מסביר את השמטתם או את ההתעלמות מקיומם  ,אך חלק מהיישובים הם ללא ספק חדשים יחסית .
סעד התפתחה כנראה כתוצאה מהנחת המסילה לירושלים  ,וגם אום כלכה וואדי צראר הוקמו
כתוצאה מפיתוחו הכלכלי של האזור .

מלבד בעיית הביצות  ,יש להוסיף גם את הקושי שהיה בעיבוד הקרקעות הכבדות  .בעיה זו נובעת
הניקוז  ,שכן הצמחייה העבותה של הביצות הקשתה על העיבוד בכלים הפשוטים שעמדו

מקשיי

לרשות הפלאח  .הקרקע המכילה חרסית

רבה  ,נוטה

בעיה אגרו  -טכנית זו גרמה לקשיים בעיבוד .

32

להתקשות ולהיסדקות בעונת הקיץ  ,ונראה שגם

על בעיות אלו יש להוסיף גם את בעיית הגשמים

המועטים  .הצטברות המים באגנים השטוחים נבעה רק בחלקה מהגשמים שירדו באזור זה

עצמו ,

שכן עיקר המים הגיע מהרי  -יהודה  .הגשמים שירדו באגן עצמו  ,בעיקר בחלקו הדרומי  ,היו מועטים
יחסית

(  400 - 350מ " מ ) ,

ועל  -כן סבל אזור זה מבצורות תכופות יותר מאשר שטחים סמוכים לו

במישור החוף  .בגלל חקלאות הבעל שנהגה באזור לא היה כל יתרון לריבוי המים בביצות מבחינתו

של הפלאח הערבי  .אדרבה  ,הפלאח שירד לעבד את אדמות השפלה  ,סבל לא רק מהמלאריה  ,אלא

גם ממחסור במים הזכים  ,שאליהם הורגל ביישובי ההר  .על  -כן אין פלא  ,שהבדווי יכול היה ליהנות
מהמרעה העשיר מבלי שהיה עליו להתחרות בפלאח על ניצולם של משאבי האזור  .מצב זה איפשר

דו  -קיום בין שני סוגי האוכלוסיה הערבית  ,אך אין זה אומר שלא היו סכסוכים ומריבות  ,אם על רקע
כלכלי ואם על רקע אחר  ,בין הפלאח והבדווי  .יתר  -על  -כן  ,עקב אופי המשאבים היתה ידו של
הבדווי על העליונה  ,שכן יישובי הפלאחים היו קטנים ומפוזרים .

אין זה המקום לבחון את גורמי התהוותן של הביצות  ,אך יש להניח שהתפשטותן נבעה במידה
רבה מאופן השימוש בקרקע  ,אם בגלל הזנחה  ,אם בגלל ידע מועט בשיטות ניקוז ואם בגלל

העדפתו המודעת של המרעה על החקלאות  .אין לשלול את האפשרות  ,שבתקופות מסוימות הועדפו

במודע חיי  -נוודות על  -פני חיי  -קבע  .הסיבות לכך אינן בהכרח מובנות מאליהן  ,אך מקובל להניח
() 7
31

סוצין

;  dem Turkischen Staatkalenderת ]

 . 102 - 149קק  ) 1883 ( ,עZDPV, 1
32

ראה

:

"

'Die Ortschaftliste des Liwa Jerusalem

Hartmann ,

(  fdr Syrien auf das Jahr 1288 der Flucht ) 1871נלהלן :

ש ' אביצור  ,המחרשה הארצישראלית

:

תולדותיה והתפתחותה  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ '
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נחל  -שורק

שחסרונו של שלטון יעיל ומצב מתמשך של חוסר  -בטחון היו בין הגורמים העיקריים להעדפת
הנוודות .
אין עדות על חורבן טוטאלי של יישובים כתוצאה ממלחמות בשטחי השפלה הנמוכה הצפונית ,

אף אם ידוע על מלחמות ופשיטות שנערכו בתחומה  .מוג ' יר א  -דין כותב על קרב שהתחולל בה לפני
כחמש מאות שנה  ,דהיינו  ,בשלהי המאה הט " ו  .הקרב ניטש בין מושל ירושלים ( ג ' ומבלט) לבין

מושל עזה  .תל 7 ' 2ר ( גזר) היה כלול באזור הקרבות .

33

בהקשר לקרב זה  ,שבו השתתפו גם בדווים ,

מוזכרת גם קמוריה המצויה מדרום לנחל שורק  .למרות תיאור הקטל וההרס  ,אין במקור זה עדות
להרס יישובי  .עמוריה נרשמה כאתר חרב ברוב הרשימות  ,אך רובינזון וסמית מנו אותה בין
המקומות המיושבים  ,וגרן קורא לה

' כפריר צנוע ' .

34

שטחו של כפר זה סופח  ,לפי מפת שטחי

הכפרים  ,לטריטוריה של עג ' ור  .שטחה נמצא אפוא מחתן ליחידת הנוף הנדונה  .מכיוון שהן עמוריה
והן תל ג ' זר

( חרז )

35

מוזכרים בין המקומות המיושבים בשלהי המאה הט " ו  ,אין להניח שהקרב

שהתחולל באזור זה כמאה שנים לפני  -כן הוא אשר גרם לחורבנם של יישובים אלו .
מצבו של אזור גזר בשלהי המאה הט " ו מרמז על קיומה של בעיה כלשהי גם כראשית התקופה
העות ' מאנית .

כ 1596 -

היו בתל ג ' זר ( חרז )  16חייבי  -מס בלבד  ,ומקום זה היה הגדול בין שבעת כפרי

האזור  ,שכללו בסך  -הכל  102חייבי  -מס .

36

אוכלוסייתו של האזור היתה ללא ספק דלילה  ,אף אם

מספרם הכולל של יישוביו אינו שונה באופן מהותי מזה שבמאה הי " ט .

33

 . 251 - 253קק  , Archaeological Researches DS Palestine, 11 , London 1896 ,מ08מתשClermont - ) 3

.ם

[ להלן  :קלרמון  -גנו ] ; וראה גם  :מוג ' יר א  -דין אלחנבלי אבו אל  -ימן  ,אלאנס אל ג ' ליל בתאריח ' אל קדם ואל
,,
8 . Macalister, ' The History of
Site of
חליל  ,כ  ,עמאן  , 1973עמ ' 1902 , ; 377 - 374

,

 . 227 - 232קע

'

. 28

- 71

34

רשימת רובינזון ; גרן  ,א  ,עמ '

35

ברשימת הוטרות מוזכר מקום בשם תל חרז  .אין כמעט ספק שהכוונה היא לתל ג ' זר  ,שכן ההבדל בין האותיות
גימל וחית  ,וכן בין זין וריש בכתב הערבי הוא רק במציאותה או במיקומה של

36

רשימת הוטרות ; בכפר אחד ששמו קיאן היו

עמק  -איילון .

32

נקודה .

חייבי  -מס נוספים  .מקומו אינו ידוע  .יתכן  ,שהוא קבאב שבשולי

דוד גרוסמן

בעיית הבטחון לעוברי הדרכים באזור רמלה מוזכרת במקורות רבים אחרים  .ר ' משולם
מוולטרה  ,שעבר באזור זה בדרכו מעזה לירושלים בשנת

, 1481

דהיינו זמן קצר לפני הקרב המתואר

על  -ידי מוג ' יר א  -דין  ,מספר על התקפותיהם של הבדווים בשטח זה .

37

הבטחון הופרע לעתים בגלל

מלחמותיהם של הבדווים בינם לבין עצמם  ,אך המלחמות העיקריות הידועות לנו התרחשו בשפלה

הנמוכה הדרומית ( אזור סמיל  ,כלעין  ,ותל אל  -צאפי) .

38

יש להניח  ,שחשיבותה של השפלה לבדווים

היתה בעצם היותה אזור  -מעבר  ,אשר גישר על  -פני ריכוזיהם בדרום הארץ ובצפונה  .וולני  ,המקובל
כמהימן ביותר  ,אומר כי בשלהי המאה הי " ח שלטו הבדווים על חלקים ניכרים מאדמות רמלה .

39

על

כך ניתן ללמוד גם מדיווחים ממשלתיים  ,המספרים על חוסר  -בטחון כתוצאה מפשיטות בדווים
במאה הי" ח .

40

כאמור  ,הבדווים משבטי הג ' בראת הוכו קשות על  -ידי אבראהים פשה  ,שתקופת שלטונו היתה
ציון  -דרך חשוב בתהליך יישובו של אזור זה  .גירושם של הבדווים מוזכר במכתב ששלח ר ' מרדכי

צורף למשה מונטיפיורי בשנת  . 1839הוא מצביע על התמורה שחלה בתנאי הבטחון

באזור  ,אשר

היה ' לפני שלושים שנה ' נחלתם של בדווים  .המכתב עוסק בשטח של קזזה  ,אך מוזכרים בו גם

הכפרים אבו שושה  ,מנצורה  ,נענה וחולדה ; דהיינו  ,הוא מתייחס לחלק ניכר מהשפלה הנמוכה  .הוא
משבח את משאבי האזור  ,תוך ניסיון לשכנע את משה מונטיפיורי לרכוש את הקרקעות המוצעות
למכירה בשטח זה  .יש להניח  ,שהזיקה בין הצעת הרכישה והשלטת הבטחון אינה מקרית

;

פינוי

הבדווים יצר את זמינות הקרקע  ,שהיתה לפני -כן בחזקתם מכתב ברוח דומה נשלח גם על  -ידי אריה
בן ירחמיאל .

ואכן  ,אגן השורק בולט כאחד מהריכוזים העיקריים של הצעות לרכישת קרקע בארץ -

ישראל בשלהי השלטון המצרי  4 ! .היצע הקרקעות היה תוצאה של המאמץ שהשקיע המימשל המצרי
בפיתוחו של אזור רמלה  ,וכן של עמקים אחרים בארץ  -ישראל וסוריה .

42

הצעות  -רכישה אלו לא מומשו  .נראה  ,כי הנהנים העיקריים מפינוי הבדווים היו מהגרים

מצרים ,

או משרתים וחיילים שערקו מצבאו הנסוג של אבראהים פשה  .הם לא רכשו קרקעות  ,אך ניצלו את

החלל שנותר בעקבות סילוקם של הבדווים  ,והתנחלו בכל כפרי האזור  .עדויות על התיישבות זו
מצויות במקורות אחדים  .מסקר שנערך בשלהי תקופת המנדט הבריטי בחמישה כפרים באזור רמלה

עולה  ,שאחד מהם היה מאוכלס כולו בתושבים ממוצא מצרי  .המצרים  ,שלא כתושבי הכפרים

האחרים שנסקרו  ,היו בעלי הרכב חמולתי מגוון  ,וכחצי מהם לא השחייכו על חמולות מוגדרות .

כפרם  ,בניגוד לכפרי שכניהם  ,היה בנוי מלבני -טין  ,ולא מאבן  ,ומצבו היה נחות מבחינה חברתית
וכלכלית  .נחיתותו בלטה בעיקר בנושא החזקה על הקרקע  ,שכן כמחצית המצרים היו אריסים .
א ' יערי  ,מסעות ר ' משולם מוולטירה בארץ ישראל בשנת רמ " א  ,ירושלים  , 1948עמ '

אל  -עארף  ,עמ '

; 141 - 138

ביילי  ,ראה מפה

בעמ '

. 64

. 40

וולני  ,ב  ,עמ ' . 336
כהן  ,ארץ  -ישראל  ,עמ '

. 152

א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,רמת  -גן  , 1971עמ '  [ 422 - 409להלן  :יערי ,
ואגרות ארץ ישראל בשנות השלושים למאה הי " ט  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

אגרות ] ;
161 - 150

לעיבודן בימי ביקורו השני של מונטיפיורי בארץ  -ישראל כשנת  , ' 1839קתדרה ,

[ להלן

:

33

" ברטל ( עורך )  ,יומן מסע
; ר ' קרק  ' ,קרקעות ותכניות

( תשרי

תשמ " ה ) ,

עמ '

92 - 57

קרק ] .
.

קרק  ,עמ '  65 - 58על המאמץ שהושקע כריסון הבדווים  ,בעידוד ההתיישבות ובפיתוח החקלאות בימי אבראהים
פאשה ראה סברי  ,עמ '
מחמד

, 345 - 344

המזכיר במפורש את עמק  -יזרעאל ורמלה  ,וכן הדיון אצל

י ' הופמן  ' ,פעלו של

עלי בסוריה '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשכ "ג  ,עמ ' . 234 - 219

היישוב הכפרי במישור  -פלשת

ובשפלה 1945 - 1835 ,

שמות הכפרים שנסקרו היו חסויים  ,ועל  -כן לא ניתן לדעת בבטחון לאיזה כפר מתייחסים ממצאים
אלו .

43

על ההתיישבות המצרית באזור רמלה יש עדויות ברורות גם ממקורות

נוספים  ,א

אך קשה להעריך

את תרומתם הכמותית לחידושו של היישוב הכפרי  .רות קרק וצבי שילוני מסיקים מהמסורת על
חידושו של היישוב באבו  ( nw wתל ג ' זר ) שאכלוסו מחדש ( הם סבורים שיישובו פסק כליל לאחר
~
המאה הט " ז)  ,של כפר זה נבע בעיקר מהתיישבות המצרים  .גם על היישובים נענה וציידון השכנה

יש עדויות דומות .

45

התפתחותו של יישוב הקבע כרוכה ללא ספק בפינוי הבדווים  ,אך כפי שהובהר לעיל  ,ניתן

להתייחס להימצאותם של הבדווים כאל ביטוי להעדפתו של השימוש בקרקע למרעה על  -פני
השימוש לחקלאות  .ההתיישבות המצרית מציינת אפוא את המעבר לחקלאות כשימוש  -קרקע

עיקרי  .מאידך  ,אין להמעיט מערכה של ההשפעה השלילית של הבדווים  .ייתכן  ,שיש לתלות את
עיקר השינוי בהסרת האיום של פשיטותיהם  ,ולא בהתנחלות המצרית .
מריבות ואף מלחמות לא היו בהכרח רק בין פלאחים ובדווים  ,אך העדויות אודות ההשפעה של

מריבות בין הפלאחים על היישוב מתייחסות לאזור עמק  -איילון ושוליו יותר מאשר לגבעות
שבשפלה  .הכפר בריה שליד רמלה הוקם בעקבות מריבה שפרצה בכפר

השכן  ,אבו שושה ( כאמור ,

גם לכפר חורניה שליד מסמיה רקע דומה )  .מידע זה נמסר על  -ידי מלוויל פטר

ברגהיים  ,שהיה בעל

חווה חקלאית באבו שושה  ,ומובא בשמו בסקר הקרן הבריטית  .יש להניח שהוא מהימן  .בריה לא
הוזכרה ברשימת רובינזון

( מ , ) 1838 -

וייתכן שהפילוג בכפר היה לאחר תאריך זה .

46

מכל

מקום ,

מקרה זה מעיד  ,שמריבות היו לעתים גורם בהרחבת הספר היישובי  ,אם כי סביר להניח שיותר מכך
הן גרמו להרס יישובי .
אחת מהעדויות הבולטות על אלימותם של הכפריים כלפי בני כפרים שכנים היא זו של פיליפ
באלדנספרגר  ,המספר על התפרצות של סכסוכים חוזרים ונשנים באזור שבין חולדה ועמק -

איילון .

47

שטח המריבה היה ברובו בתחום המוגדר כאן כחלק מהשפלה הגבוהה  ,ועל  -כן אין המקום

לפרט את רקעו כאן  ,אך הוא זורה אור גם על האירועים בחלק הצפוני של השפלה הנמוכה  .שורשיו
של סכסוך זה היו כנראה עמוקים  .הם משקפים את תיפקודו של שטח זה כ ' ספר ' של יישובי ההר .
הספר השתרע מעבר לגבול המישור  ,והוא בא לידי ביטוי במספר רב של שינויי

גבול .

חלק

מהשינויים בגבולות בוצע במשך תקופת המנדט  ,אך ניתן לעקוב אחר השינויים התכופים אף במאה
מ // 811אש  Arab Villages ' , GeneraI' Monthlyתו ' Survey Of Social and Economic Conditions

 . 426 - 447קק ) 1945 ( ,

תש " ט  ,עמ '

211 - 210

 . 159 - 165תק 1917 ,

)נ

Current Statistici4
-

[ להלן

,

:

; of

גרנובסקי ] .
2851 ,

"

'The Immovable

Baldensperger ,

 . ) [ .ע  .וראה גם באלדנספרגר  ,נוסח

עברי  ,עמ ' . 116 - 114
רות קרק וצ ' שילוני  ' ,חידוש היישוב בגזר '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר וילנאי  ,ירושלים
קרק

ושילוני] .

 . ,תסייע

א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ ישראל  ,תל  -אביב

, 1984

עמ '

341 - 331

[ להלן

:

תיקי הש " י לתיקי שלמה בן אלקנה  ,ארכיון נען ; ' ההתיישבות באתור גזר '  ,קוצץ עבודות  -גמר של

מחזור ט '  ,נען  .לפי עבודות אלו  ,היו תושבי סריה  ,אבו  -שושה ונעלה ממוצא מצרי  .מידע נוסף בנושא זה מצוי גם
במחקר שלא פורסם  ,ד ' גרוסמן  ' ,היישוב הכפרי באיזור גזר בתקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדאט '

ץ ץל

( אוניברסיטת בר  -אילן )  ,רמת  -גן תשמ " ג [ להלן  :גרוסמן  ,גזר ]  .תודתי נתונה לעפרה וידן מקיבתן נען על הזמן
שהקדישה להסברת הנושא  ,על הדרכת הסיור באזור גזר ועל הסיוע שהגישה באיסופו של החומר המוגש כאן .

~

סקר הקרן הבריטית  ,ב  ,עמ '

 . 190 - 197עק 1906 ,

; 445 - 444

רשימת רובינזון .

 ,, PEFQS,י . )3 . Baldensperger , 'The Immovable 8851ץ [ להלן  :באלדנספרגר . ] 1906 ,

דוד גרוסמן

הט " ז  .בראשיתה של המאה הט " ז היה רוב האזור הנדון כלול בנה ' יה נפרדת ( בנו

שונה לאחר  -מכן והוא צורף לנאח ' יה של

רמלה .

48

עמר ) ,

אך מעמד זה

שינויים בגבולות הנפות נבעו גם מקשרים

טריטוריאליים ארוכי  -טווח  ,שהיו לכפרי ההר באזור השפלה  .לתביעות אלו חשיבות החורגת
מהבנת הרקע לסכסוכים הנידונים כאן  .לעתים הן משקפות מערכת של קשרים מסורתיים ויציבים

( ראה להלן) .
המסורת על מקורה של משפחת אבו ע ' וש זורה אור מסוים על ההשפעה הפוטנציאלית של
האלימות  .בני משפחה זו  ,שמקורם צ ' רקסי  ,שלטו על עמק  -איילון והכפרים שבשוליו ביד קשה .

לפי מסורתם של בני אבו ע ' וש  ,מקום מגוריהם המקורי היה בעג ' נג ' ול .

49

עריצותם של בני משפחה

זו גרמה לבסוף להתלכדותם של כל בני הכפרים  ,שטבחו את בני המשפחה השנואה  .מסיפור

המעשה המובא על  -ידי ג ' ימס פין ניתן

להבין  ,כי מעשי האלימות נגד אבו ע ' וש בוצעו במאה הי " ח .

הניצולים היחידים היו אשה ותינוק  .הם מצאו מיפלט בכפרים שונים ולבסוף התיישבו בכפר הקטן
קרית אל  -ענב ( הידוע היום בשם אבו ע ' וש  ,על שמה של משפחה

זו) ,

לאחר שגירשו את תושביו .

50

גם אם אין פרטי המסורת מדויקים  ,הרי שאין להטיל ספק בתפקיד שמילאו בני אבו ע ' וש

התקיפים במנהיגות של הימן בהרי  -יהודה ובשפלה הסמוכה להם  .הם שלטו על כל עמק  -איילון
וממשיכים לתבוע בעלות על אדמותיו גם כיום  .מלחמותיהם עם שכניהם מצפון ( משפחת שמחאן

שמרכזה היה בג ' ניה ולאחר  -מכן בראם כרכר) ומדרום ( משפחת לסאם מבית עטאב ) תועדו על  -ידי
48

א ' טולידאנו  ' ,סנג ' ק ירושלים במאה הט " ז  :התיישבות כפרית ומגמות דמוגראפיות '  ,א ' כהן
בתולדות ירושלים כראשית התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
הרשימות בעמ '

49

 75 - 73עם

אבו ע ' וש ,
1677

74

[ להלן  :טולידאנו] .

. 156 - 151

ראיון עם חג ' מוסא אבו ע ' וש  .חורבה זו  ,שהיתה באדמת הכפר בית נובא  ,שימשה בתקופת המנדט כעזבה

( יישוב עונתי ; ראה
50

הוטרות  ,עמ '

92 - 61

( עורך ) ,

פרקים
השווה

להלן ) ,

שהיתה מיושבת בעונת

הקציר .

כפר זה אינו רשום כמיושב בנתוני הוטרות  ,אך ייתכן ששמו שובש  .המקום רשום כמיושב אצל

טולידאנו .

היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

1945 - 1835

פין ועל  -ידי מקאליסטר ומסטרמן  .במהלך הקרבות נשרפה קלאב ( כיום משמר  -איילון ) פעמיים .

ן5

בשלהי המאה הי " ט  ,בעקבות הדרישה לרישום הבעלות כעשור שנים לאחר חקיקתם של חוקי
הקרקע של

, 1858

חל שינוי בולט באזור  .חוק זה איפשר את רכישתם של שטחי  -קרקע נרחבים על -

ידי המשפחות התקיפות  .בני אבו ע ' וש ניצלו את מעמדם ורשמו על שמם שטחי  -קרקע נרחבים
בעמק  -איילון  ,אם כי לא תמיד הצליחו לעשות זאת  ,כפי שמעיד המקרה של דיר אל  -מחיסן ( ראה

להלן)  .שטחים אחרים באזור זה היו שייכים למשפחת נששיבי  .הכפר יאלו היה מחולק למעשה בין
נאמניהן של משפחות אלו

52 .

פרט למקרים מועטים  ,אין ידיעות מפורטות על הדרך בה נרכשו

הקרקעות  .אין ספק  ,שבני אבו ע ' וש ניצלו את מעמדם כחוכרי המס ואף כגובי דמי המעבר כדי

לצבור רכוש רב  .הנששיבים השיגו את שטחי הקרקע על  -ידי ניצול קשרי  -חיתון עם משפחת אבו
ע ' וש .

53

הדרך המקובלת ביותר לרכישה היתה ניצול בורותם ופחדם של הפלאחים  ,אשר ראו בחובת

הרישום שבאה בעקבות חוק רישום הקרקעות העות ' מאני  ,אמצעי להעלאת נטל

המסים .

54

גבריאל

בר מזכיר פחדים אלו בין עשרה גורמים האחראים  ,לדעתו  ,ליצירתן של אחוזות גדולות במזרח
התיכון .

55

השתלטותן של המשפחות התקיפות על שטחי העמקים היתה לעתים מעין המשך לשליטתן

המסורתית בפלאחים  ,אך אופיה של השליטה השתנה  .השוני העיקרי היה  ,שהאלימות אשר אפיינה
בעבר את מאבקי הכוח בין המשפחות השליטות  ,פחתה  .משפחות אלו יצאו נשכרות בעיקר משום

שיכלו להגביר את כוחן הכלכלי  ,על  -ידי השתלטות על אדמות אשר היו לפני -כן בחזקת הבדווים .

בעוד שהמתיישבים על הקרקע  ,או עובדיה  ,היו פלאחים ממקור חיצוני  ,הרי שהבעלות עליה עברה
לידי שכבה של ' בעלים נעדרים '  .דוגמה לכך הוא המקרה של פרדסי אום  -כלכה  ,שהוזכר

לעיל .

הפרדסים היו שייכים למשפחת נששיבי  ,אך העובדים היו מהכפרים קביבה וזרנוגה  .בשני יישובים

אלו היתה האוכלוסיה ממקור מצרי  .מצבם הכלכלי והחברתי של מצרים אלו היה נחות  ,והפלאחים

המקומיים נמנעו מקשרי  -חיתון אתם .

56

מצב זה הקל על ניצולם ככוח  -עבודה זול .

חלק מהבעלים החדשים היה ממוצא אירופי  .ברכישת הקרקע באבו שושה על  -ידי הבנקאי פטר
ברגהיים יש לראות אחד הביטויים להשתלטות על האדמות

הפנויות .

57

הגישה של זרים אלו לפיתוח

החקלאות היתה שונה מזו של המקומיים  .רכישת הקרקע של ברגהיים היתה אחד מניצניה של
51

ג ' פין  ,עתות סופה ( תרגם א ' אמיר)  ,א  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' ) E. W . G . ; 142 - 140ש
 the Modern Inhabitants of' Palestine ' ,, .ת' Occasional Papers 0
  . 33קק 1906 ,4 . Hoexter, ~ The Role ofן ; 50
011081 Divisions ' , AAS,ץ  Localתו Qays and Yaman Factions

S . R . A . Macalister

,

Masterman ,

 . 249 - 312קק  ) ) 1973 ( ,לנ ; גרן ( א  ,עמ '  ) 42מצטט מסורת המסבירה את משמעותו של שם היישוב ( צלייה או
בעירה )  ,הנובעת משרפה שפשטה בשדותיו בגלל נסיון להשתמט מתשלום מסים  :אך הוא אומר  ,כי המסורת

המקומית מייחסת זאת לימי ' הנביא ' שלמה דווקא  .לפי מידע שנמסר על  -ידי מוח ' תאר קטנה  ,אבו אכראהים ( ב -
23

ביוני

, ) 1975

אוכלוסיית קבאב היתה ממוצא

מצרי .

52

ארכיון הפלמ " ח  ,גבעתיים ,

53

על  -פי ראיון עם ד " ר ע ' אליב נששיבי .

54

גרנובסקי  ,עמ '

. 76 - 67

55

ראה  :ג ' בר  ,מבוא לתולדות היחסים האגרריים כמזרח התיכון 1800 ,

גם אבנרי  ,עמ '
56

, 63 - 53

.661 /69

, 1970 -

תל  -אביב תשל " ב  ,עמ '

וכן הדיון להלן על רכישות החוסיינים בסנגרה ואום

ראה באלדנספרגר  ,נוסח עברי  ,עמ '

. 115

ג 'ורג ' .

. 56 - 53

ראה

י ' בן  -אריה ( עזה  ,עמ '  ) 164כותב  ,כי ' יש הסוברים ' שזרנוגה  ,קופיפה

ומע " ר השכנה יושבו על  -ידי מצרים  ,ואילו תושבי קטרה היו ממוצא לובי  .המקור לסברה זו הוא באלדנספרגר
57

( מובא על  -ידי אבנרי  ,עמ ' . ) 15
קרק ושילוכי  ,עמ ' . 337 - 334
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הגישה המסחרית המודרנית  ,ששימשה מודל מסוים גם למפעל ההתיישבות היהודי  ,אף כי יישומה
של ההתיישבות היהודית בשטח זה פיגר אחרי אזורים אחרים .
שיטת העיבוד של האחוזות שהיו שייכות למשפחות הגדולות  ,התבססה על אריסות  .החקלאי

שעיבד את השטח  ,הפריש חלק מהיבול לבעל הקרקע  .חלק זה הגיע לעתים עד כדי שלושה  -רבעים
מהיבול .

58

הדבר חשוב להבנת כושר הקליטה של האזור  :יש להניח  ,שניתן היה להכפיל  ,לפחות  ,את

מספר המשפחות שאפשר היה לפרנס משטח כלשהו  ,אלמלא נאלץ הפלאח להפריש חלק כה רב
מהיבול לבעל הקרקע .

59

מאידך  ,עצם האפשרות לעבד שטחים נוספים  ,שלא היו בעיבוד לפני  -כן

ונפתחו בעקבות רכישתם על  -ידי ה ' אפנדים '  ,עודדה פלאחים רבים לעבור ל ' אזורי  -פיתוח ' אלו .
ריבוי האוכלוסין המואץ בסוף המאה הי " ט  ,אשר התלווה לתהליך הפיתוח

60 ,

הביא להגברת הלחץ

על המשאבים ולחיפוש מקורות  -מחיה חדשים  ,ועל  -כן היה ביקוש לקרקע אף בתנאי האריסות

הקשים  .יש להניח  ,מכל מקום  ,שהפלאח העדיף חלופות אחרות  ,אם היתה לו אפשרות למצאן .
מכאן ההסבר ( לתופעה עליה דיווחו נוסעים שונים במאה

הי " ט ) ,

שבלטרון וביישובים הסמוכים לה

היתה אוכלוסיה מעורבת  ,שמקורה במהגרים חסרי  -קרקע  .למהגרים אלו לא היו חלופות
משמעותיות לחיי האריסות .

על לטרון יש עדויות רבות למדי במאה הי " ט  ,אך קיומו במאה הט " ז מוטל בספק ( ייתכן  ,שיש

לזהותו עם לוטריה המוזכרת בנתוני המסים של הוטרות )  .המבצר שהיה קיים במקום עד ראשית
המאה הי " ט  ,נהרס בזמן המרד של  . 1834גרן מצא בו בשנת
בין החורבות  ,ותיאור דומה ניתן למצוא גם במקורות אחרים .

1863
ן6

כמאתיים וחמישים אנשים החיים

גם ביישובי  -הבת המרוחקים יותר היו

אריסים שעבדו באדמת ה ' אפנדים '  ,אך הידיעות אודות הרכב אוכלוסיהן הן מועטות .
תיאורם של שוכני לטרון על  -ידי גרן וחוקרים אחרים מעיד  ,שהם היו ערב  -רב של אנשים קשי -

יום  ,שהלחץ הכלכלי הניעם להגר לאזור זה  .בני הכפרים הסמוכים היו  ,כאמור  ,במצב טוב יותר
מהם  ,ולרשותם עמדו אפשרויות אחרות להשגת קרקעות .

62

מכל מקום  ,המקורות מלמדים  ,כי עמק -

איילון  ,בניגוד לשטחי גבעות השפלה הסמוכים לו  ,היה אזור צפוף ויציב למדי גם במאה הי " ט וגם

במאה הט " ז  .עמואס הושמטה משום  -מה מנתוני סוצין  ,אך אף אחד מהיישובים העיקריים שהיו בו
עד סוף תקופת המנדט  ,אינו חסר ברשימת הוטרות  .היה בו אז מקום מיושב נוסף בשם צנאנח .

ניתן

63

להסיק מכך  ,כי האלימות שהוזכרה לעיל לא שיחקה תפקיד חשוב בתהליך יישובו של עמק  -איילון
גופו .
58
59

נושא זה נידון בהרחבה כמקומות אחרים  .עיין  ,לדוגמה  ,גרנובסקי  ,עמ '
ראה

' Land :

Post ,

G. E .

. 64 - 49

;  . 191 - 199קק  Palestine ' , PEFQS, 1894 ,ת5 . Bergheim , 'Land Tenure 1

 . 99 - 147קע Tenure , Agriculture , Physical , Mental and Moral Characteristics ' , PEFQS, 1891 ,
60

בן  -אריה  ,דמוגראפיה
' Ottoman Empire

הערה
61

;

' Demographic Characteristics - Palestine Compared with

McCarthy ,

.נ

 , other Regions ofהרצאה בכנס על הנושא אוכלוסיה והגירה בארץ  -ישראל ( לעיל ,

. )8

,

!ח ! Conder , Tent Work

0 . 1) .

גרן  ,א  ,עמ '  ; 209 - 206ראה גם סקר הקרן הבריטית  ,ג  ,עמ ' 1 , ; 15
 . 14ק  [ London 1878 ,להלן  :קונדר ]  .בין המקורות המוקדמים יותר מצויים לה ברוין ( שסייר במקום זה בשלהי
המאה הי " ז ) ועלי ביי ( שסייר בו בראשית המאה הי " ט )  ,שניתן להסיק מהם שהמקום היה מיושב  .נורוב  ,לעומת
Meine Reise ,nach Palestina Leipzig
) .ל
von Noroff,
זאת  ,אומר שהמקום חרב  .וראה  . 99 ; :ק 1862 , 11 ,

75

.

 . 246 -247 ; 0 . ] 0 Bruynקע (, London 1816 ,שע  ] . Leblich) , The TFavels ofAliך  Abassi ) 8 .וט8

411ן

62

 . 280ק . Voyage au Levant. . . Rouen 1725 ,
שהתגוררו בחורבות המבצר  ,היו שודדי  -דרכים ; אך הוא תולה את התפתחותו בפעילותה של משפחת אבו ע ' וש .
משמעותו של נושא זה תידון בהקשר של ההתיישבות בשטחי השפלה הסמוכים .

63

סוצין  ,עמ '

האב ג ' וזף  ,ממנזר לטרון סבור  ,כי התושבים המקוריים

t

; 163 - 141

הוטרות  ,עמ '

. 153

,

/

----//יי

.

.

תל אל  -צאפי

.

השמלה הנמוכה הדרומית
שידת  -נוף זו מצויה מדרום לנחל  -שורק  ,וגם היא סבלה ממגבלות של ניקוז לקוי  .אולם שטחי
הביצות היו מועטים יותר  ,ושטחי הגבעות מרובים יותר

;

אף אקלימה יבש יותר מאקלימה של

השפלה שמצפונה  .גם מבחינה יישובית מהווה יחידת  -נוף זו המשכה של היחידה שמצפונה  ,ועל  -כן
ניתן להסתפק באיזכורם של אירועים אחדים  ,שתוארו בפרק הקודם .

בתיאור הקרבות שהתרחשו בסוף המאה הט " ו  ,הוזכר לעיל יישוב ( עמוריה ) שהיה מדרום לנחל -
שורק  .תופעת בעלי הקרקע הנעדרים מצויה גם בשטחים שמדרום לשורק  ,אם כי הביקוש לקרקע
בשטח זה היה נמוך יותר בגלל ריחוקו היחסי  .גם הידיעות אודותיו מועטות יותר בגלל סיבה זו .
בדיון על נדודי הבדווים ומלחמותיהם הוזכרו שמות של מקומות ומאורעות שהיו מדרום לאגן
השורק  .תחומי הנדידה של הבדווים היו לאורך הקו שבין מישור  -פלשת וגבעות השפלה  .השפלה

הנמוכה הדרומית ( במיוחד השטח שבין תל אל  -צאפי וכלעין ) היתה אחד משדות הקרב בין שבטי

הג ' בראת ושכניהם במאה הי " ח והי " ט  .הג ' בראת הוסתו על  -ידי

ג ' זאר  ,ששאף לסלקם ממקום

מפלטם בעמק  -יזרעאל  ,לחזור ולהשתלט על השטחים שאיבדו לפני  -כן באזור השפלה  .שבט בדווי

זה סבל קשות לאחר  -מכן  ,כאשר אבראהים פשה נקם בהם על השתתפותם במרד של  . 1834המפלות
שנחלו גרמו  ,בין השאר  ,לנדידתם של בני אבו  -כשך  ,אחד מפלגי הג ' בראת  ,לאזור השרון  .פלגים

אחרים של הג ' כראת נדדו לעמק  -שורק ולמקורות הירקון .
דוגמה נוספת לדמיון בין השפלה הדרומית והצפונית ניתן למצוא בהשפעתן של הביצות על
אכלוסו של הכפר זיתא  ,המצוי בשפלה הנמוכה הדרומית  .נמצאו תעודות המספרות על התרוקנותו
של כפר זה מתושביו  ,עקב מכת המלאריה הירוקה שהשמידה את אוכלוסייתו  .בשנת

1909

הזמינה

הממשלה העות ' מאנית קבוצה של צ ' רקסים להתיישב בכפר הנטוש  ,ומאורע זה זכור היטב
למתיישבים היהודים במושבות הדרום בגלל ההרס שגרמו ' מתנחלים ' אלו במושבותיהם  .לאירוע זה
אין זכר בנתוני האוכלוסיה .

64

64

זיתא מופיעה כמיושבת בכל הרשימות  ,אם כי אוכלוסייתה פיגרה

צ ' אילן  ' ,תורכמנים  ,צ ' רכסים ובוסנים בצפון השרון '  ,א ' שמואלי  ,א ' דגני וד ' גרוסמן ( עורכים )  ,בין ירקון וכרמל
( בדפוס )  .ברשימות הנפוס המתייחסות לשנים  1917 - 1905נפקדו בזיתא זו ( להבדיל מזיתא שליד חדרה ) 29
משפחות  .גנזך  ,נפוס  ,כרך

.234

/
77
/
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בשיעור גידולה אחרי כפרים סמוכים  .מכל מקום  ,היה זה כפר קטן  ,ועל  -כן סביר להניח שתנודות
קלות יחסית באכלוסו השפיעו על יציבותו יותר מאשר על כפרים גדולים  .לידו מצויים חמישה

כפרים אחרים  ,שגם הם היו קטנים כמותו  .כלל אוכלוסייתו של האזור היה אפוא מועט .

למרות נקודות הדמיון שנזכרו לעיל  ,היה שוני בולט למדי באופי יישוביה של השפלה שמדרום
לשורק  .רוב היישובים היו קטנים  ,אך בשולי העמקים היו גם כפרים גדולים  ,כעג ' ור ותל אל  -צאפי .
הידוע ביניהם הוא בית  -גוברין  ,שלא נכלל באזור המחקר .
בשפלה שמדרום לשורק אין הבדל משמעותי בדיווח על מצבת היישובים במקורות השונים
הידועים לנו מהמאה הי " ט

; 65

אך הרשימה משלהי המאה הט " ז שונה מרשימות מהמאה הי " ט

באופן מהותי  .מוזכרים בה מקומות שלא היו מיושבים במאה הי " ט  ,אך חסרים בה גם מספר כפרים
המצויים ברשימות המאוחרות  .רק חמשת היישובים הגדולים ביותר זהים לאלו הידועים מסקרי
המאה הי " ט .

66

אין כל מידע על הסיבות להבדלים בין המאה הט " ז והמאה הי " ט  .תיפקודה של עמוריה
( שהוזכרה לעיל כאתר שגם גרן וגם רובינזון וסמית דיווחו על יישובו) כיישוב עונתי עשוי לספק
הסבר מסוים לתופעות אלו  .בשטח זה  ,וכן בשטחים הסמוכים  ,מצויים כמה מקומות אחרים שהיו
מיושבים לסרוגין  ,או באופן עונתי  .מדרום לכפר בריג ' ( ליד מושב גפן ) היתה בתקופת המנדט חווה

חקלאית בשם בלאות בריג ' ( במיפקד של שנת
ביארה זו ,

22

1922

נמנו במקום בשם דיר בריג '  ,שהוא כנראה

נפש)  .גרנובסקי מציין  ,שלכפר אדנבה ( ליד כפר

מנחם )

היו שלושה יישובי -בת .

בשטח של כפר זה מצוי עד היום כפריר של משפחת אל  -ע ' אזי  .מקורה של משפחה זו הוא במצרים ,
אך בניה התגוררו לפני

1948

באזור בית  -גוברין  ,והיו להם קרקעות באזור השפלה הנמוכה .

67

אולם

תופעת יישובי  -הבת היא בעלת חשיבות מועטת יחסית בשטח זה  .היא משמעותית יותר בשטחים
בעלי הנוף הטרשי יותר של השפלה הגבוהה .

שפלת  -מודיעין
שפלת  -מודיעין היא שטח  -מעבר  .עמק  -איילון מפריד אותה משטחי השפלה הגבוהה  ,שהיא
משחייכת אליהם מבחינת אופי המיסלע שלה  ,אך לא מבחינת האופי המתון של תבליטה  .באופי

יישוביה היא מהווה דוגמה מובהקת לשיטת ה ' עזבה '  ,היישוב העונתי .צורת  -יישוב זו היתה נפוצה

.

בשטחי השפלה הגבוהה יותר מאשר בשטחי השפלה הנמוכה ' הנדידה האנכית ' העונתית  ,הדומה

במידה מסוימת לשיטת ה  transhumance -.המוכרת מהרי  -אירופה ( מגורים לצורך מרעה בהר

הגבוה בקיץ  ,וירידה לבתי הקבע שבעמקים בעונת החורף )  ,היתה קיימת במשך דורות רבים גם

באזורנו  .היציאה לשפלה אפיינה בעיקר את עונת הקציר  ,הקצרה יחסית  ,אך נעשתה גם לצורכי
מרעה  .הרועים היו לרוב נערים או אנשים שמעמדם

החברתי היה נמוך .

68

בניגוד למצב באירופה ,

נמצא בית הקבע בהר  ,בו היו בוסתני הפרי  ,גינות הירק וחלק משדות הפלחה  .שימוש הקרקע
65

מע ' ליס נעדרת מרשימת רובינזון  ,אך היא נרשמה כמקום שנצפה מתל אל  -צאפי אצל רובינזון  ,מחקרים

66

מקראיים  ,ב  ,עמ ' . 364
ראה רשימת הוטרות .

67

ראיון עם דוד קרון  ,כפר  -מנחם ,

ץ72

ב 12 -

בפברואר

 . 1983ראה גם אבנרי  ,עמ '  , 271הערה . 15

אילן כהן שהפנה את תשומת לבי לזיהוי זה .
68

ראה

30 :

.

 .ע  Jordanan Village The Hague 1966 ,ג Lutfiyya , Baytin :

A .M.

אני מודה גם לתלמידי

היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

1945 - 1835

בשפלה היה מוגבל לגידולי -פלחה  ,לגידולי -ק "ן ולמרעה  .מקום המגורים הזמני היה ידוע בשם

' מזרעה ' או ' עזבה '  ,אך המונח ' ח ' רבה ' הוא נפוץ ( וידוע ) יותר  ,מכיוון שרוב המחסות העונתיים

היו בחורבות של יישובים נטושים או במערות תת  -קרקעיות המצויות
על עתיקותה של שיטה זו ניתן ללמוד מתעודת  -הענקה

בחורבות .

המתייחסת לשנת . 1552

69

בתעודה זו
( וקף ) ,

מוזכרים כפרים אחדים ושטחי  -עיבוד שמעניקה ח ' אצכי סלטאן להקדש המוסלמי

אחד מהמקומות המוזכרים הוא ח ' רובה  ,המתוארת כמזרעה של הכפר בית אכסא  .ח ' רובה ,

המצויה באזור הטרשי שמדרום לבן  -שמן  ,כארבעים ק " מ מבית אכסא שליד ירושלים  ,שימשה גם
בתקופת המנדט

בהן רק בעונת

כמזרעה של בית אכסא .
הזרע והקציר ' .
!7

70

גרן תיאר אותה בשנת

1863

ככפריר של ' בקתות שדרים

זהו תיאור מובהק של ' עזבה '  .המקורות האחרים אינם כה

ספציפיים  .רובינזון וסמית מונים את ח ' רובה בין יישובי הקבע  ,אך פרט למקור זה ולמפה בריטית
( ) 1 : 40 , 000

משנת  , 1818מופיע המקום לראשונה כמיושב רק בשנת

. 1931

ה ' יישובים ' הסמוכים לח ' רובה הם לרוב בעלי אופי דומה  .סלעית ( כיזם שעלבים ) היתה

ח ' רבה

של בדו  ,בית שנה הסמוכה היתה שייכת לבית סוריך  ,ע ' 2וג ' ול היתה של בית א נזי בויירה של

קשוה ' שגיסיה של א  -טירה  .ברוב המקומות היתה אוכלוסיה מעורבת של כפרי ~ההר  .יש לזקוף
גיוון זה  ,וכן את גידולם וקיבועם של יישובים אלו בתקופת המנדט  ,למשיכה הגוברת לכיוון

השפלה בעקבות עלייתו של לחץ האוכלוסין בהר  ,וכן בעקבות הפיתוח הכלכלי שתואר לעיל .
שחרורו של כוח  -עבודה בעקבות הקלתו של נטל הגיוס ( אשר גרם למחסור בעובדים בתקופת
השלטון העות ' מאני )  ,היה גם הוא גורם בעל  -חשיבות  ,שזירז את תהליך הפיכתם של יישובי  -בת

אלו ליישובי  -קבע  .על תהליך זה ניתן ללמוד באופן חלקי מעיון במיפקדי האוכלוסין  .בית שסה
כללה רק
ב 210 -

8

נפשות ב . 1922 -

ב 1931 -

. ) 510

נפש ( ובסלבית היו כבר

נרשמה כל אוכלוסיה

היא נפקדה עם שכנתה

ב . 1922 -

72

סלעית.

ב 1945 -

הוערכה אוכלוסייתה

בח ' רובה  ,וסשה ( ליד יער בן  -שמן )  ,ושלתא ( שילת ) לא

מקומות אחרים שהוזכרו לעיל ( כניסיה

ובווירה )

לא הוכרו

כיישובים עצמאיים אף בסוף תקופת המנדט  ,אם כי מסיור שערכתי בהם ניכר שהיו בהם מבנים
שהיו מיושבים  .למעשה היתה

להטיל ספק

בוותיקותה .

ברפישה

היחידה מבין היישובים שבלבו של אזור זה  ,שאין סיבה

73

החשיבות המסורתית של תנועה זו באה לידי ביטוי נוסף בעובדה  ,שסלבית ובית ש4ה נכללו
בראשית תקופת המנדט בנפת ירושלים  ,למרות קרבתן הרבה לרמלה  .בסופו של דבר הגבול

הועתק לקו ' רציונלי ' יותר  .הקשר ההיסטורי בין אזור זה ויישובי ההר מסביר תופעה גיאוגראפית

זו  .רוחבו הניכר של עמק  -איילון חצץ בין אדמות הכפרים שבשפלה לבין כפרי המוצא

בהר .

תופעה זו של חוסר  -רצף טריטוריאלי  ,המתלווה למרחק פיסי ניכר  ,מבליטה באופן קיצוני את
 , QDAP, %יMay 1552

 . 170 - 194קק ) 1944 ( ,
על מידע זה אני

" 24

* *

~
Endosanent Deed of

Sultan, dated

חייב תודה למר עראף נאג ' י סולימן  ,מוח ' תאר בית

כאן  ,בו רעה בצעירותו את צאן

kAIl

H . St . Stephan ,

ע ' ור תחתא  ,שהכיר היטב את השטח המתואר

משפחתו.

גרן  ,א  ,עמ ' ! ! . 2
מעניין לציין  ,שלפי הוטרות היו ב  1596 / 7 -כבית שנה
ראיונות עם מר עראף נאג ' י סולימן  ,מוח ' תאר בית ע ' ור תחתא  ,ועם זקני בית ליקיא ב  23 -באוגוסט
20

(73

חייבי  -מס  ,אך סלבית לא מוזכרת ברשימה

. 1978

נוסף מקורו בראיונות שנערכו עם מוח ' תארים בכפרים אחרים  -ב  23 -ביוני  ! 975עם
( אבו אבראהים ) ושל בידו ( חאג ' עוסמאן )  ,שהיה בעבר מוח ' תאר סלבית  .לדבריו  ,אביו נולד כבר

זו .
מידע

המוח ' תארים של קטנה

במלבית .

דוד גרוסמן

צרעה

החשיבות שייחסו הפלאחים לקשריהם עם השפלה  .כפי שיובהר להלן  ,לא תמיד ניתן להסביר את

השינויים בגבולות הנפות בקשרים מעין אלו  .היו גם מקרים  ,שהתמורות בקו הגבול שיקפו
חיכוכים וסכסוכים חריפים על השליטה באזורי  -מחיה

מרוחקים .

השפלה הגבוהה הצפונית
שפלה סלעית זו היא בעלת גבעות תלולות יותר מאשר שפלת  -מודיעין  .גם לגביה יש עדויות על
קשרים אמיצים עם יישובי ההר  ,וגם בה היה יישוב

בלתי -יציב ובעל אופי עונתי .

קלרמון  -גנו תיאר את הכפר רפאת ( ליד צרעה ) כעזבה השייכת לכפר בית

עטאב .

74

מדבריו

משתמע גם  ,שח ' רבת צלין ( שליד בית  -שמש ) היתה מיושבת לסרוגין  .גם גרן והסקר הבריטי
מתארים את רפאת כיישוב חרב  ,המיושב בעת הזריעה והקציר במספר מועט

של פלאחים .

75

גרן

שסייר באזור בעונת הקציר של שנת  , 1863מתאר באופן דומה גם ארבעה מקומות אחרים מעברו

הדרומי של נחל  -שורק  .הערתו של רובינזון על צרעה הסמוכה  ,כי היא בנפת רמלה  ,אך שייכת
באופן פיאודלי

) ' ( ' feudally

לשיח ' ים של לסאם מבית עטאב ,

האזור כ ' אזור  -חסות ' התלוי בכפרי

76

משקפת היטב את מעמדו של

ההר .

מהותה של ההשתייכות ' הפיאודלית ' מתבררת במידה מסוימת גם מסיפורו של באלדנספרגר
על הסכסוך  ,אותו הוא מתאר כ ' חריף ביותר הזכור לי '  ,בין אנשי בית סססיר נבני אבו

ע ' וש .

הסכסוך נסב על אדמות דיר אל  -מחיסן  .לפי באלדנספרגר  ,התייחסו בני אבו ע ' וש לבני בית מחסיר
()ץ
~

74
75

76

. 202הבריטי  ,ג  ,עמ '
הסקר
; 20עמ '
גנו ' ,ב ,
קלרמון -עמ
גרן  ,ב ,
the Adjacent Regions,

"

. 86 - 60

 Palestine and 1ח ]  8 . Smith , Later Biblical Researchesגש 8 . Robinson

 . 153ק 1 Boston 1856 ,להלן  :רובינזון  ,מחקרים מקראיים

מאוחרים ] .

היישוב הכפרי במישור  -פלשת ובשפלה ,

1945 - 1835

כאל עבדים  ,ונהגו להתקיפם כשניסו לממש את זכותם לעבד את הקרקע בשפלה  .נראה שהסכסוך

הסתיים ( אחרי

לטובתם של בני בית מחסיר  ,שכן במקום אחר באותו מאמר כותב

) 1872

באלדנספרגר על סכסוך אחר  ,שפרץ בשנת  , 1885בין בני בית מחסיר ( שהשתייכו לבני מאליך ,
שבראשו עמדו בני אבו ע ' וש ) לבין אנשי חולדה ( שהשתייכו לחבל ערקוב  ,שבשליטת משפחת
לתאם מבית
אחרות

עטאב ) .

אזור המריבה כלל את שטחה של דיר אל  -מחיסן  ,וכן את שטחן של

בסביבתה ; דהיינו  ,הוא כלל אדמות רבות בין לטרון וחולדה .

ח ' רבות

77

מספר יישובים אחרים בשפלה הגבוהה הצפונית ( בית סוסין  ,בית שר  ,בית ג ' יז וכן דיר אל -
מחיסן ) תוארו כנטושים או שהושמטו כליל מדיווחי גרן והסקר הבריטי  .בית סוסין מוזכרת בדו " ח
מודיעיני של הפלמ " ח כח ' רבה של לריס ( כיום מושב

שורש ) ;

אך לפי מקור אחר  ,היתה שייכת גם

לקביבה ( שבהרי  -יהודה ; יישובים בשם זהה מצויים גם ליד רחובות וליד לכיש )  ,אלא שבין אנשי

סריס ( שגרו בבית סוסין ) היו רבים מבני קביבה  ,והם שבנו במקום
יישוב  -בת של

בית עטאב  79 .מקום זה תואר על  -ידי גרן ככפריר תרב .

יישוב  -קבע .

80

בית פר היתה

1

לפי טובלר  ,וכן לפי התיאור

של רובינזון וממית משנת  , 1852היתה בית סוסין מיושבת  .רובינזון וסמית מתארים מקום זה ככפר
קטן  ,הנראה ישן ומוזנח  ,י 8תיאור המתאים לח ' רבה  .הקונסול פין וטובלר מוסרים גם  ,שבית ג ' יז

היה כפר רגיל  .לפי רשימת רובינזון וסמית משנת

1838

ורשימת סוצין

לערך )  ,היו בית

( מ 1870 -

סוסין ודיר אל  -מחיסן מיושבות  ,אולם בית ג' ת אינה מסומנת כמקום מיושב ברשימה

זו .

מקומות נוספים ביחידת  -נוף זו  ,שהדיווחים עליהם אינם אחידים  ,הם עין שלס ( תל בית

82

שמש )

ועלין ( שהיו בהם  36ו  6 -חייבי  -מס  ,בהתאמה  ,ב  . ) 1596 -ברשימת סוצין נפקדו בעין שמס
גברים ו  75 -בתים  ,אך דיווח זה מתייחס ככל הנראה לאבו שושה  ? .ליזי בית ג ' יז ' יססאללה  ,אום

450

 ? ' 4ה ולמלין לא הוזכרו ברשימה זו  .הכפר עסלין נרשם בנתוני הוטרות

( 14

"

חייבי  -מס )  ,אך

( אשתאול ) הסמוכה אינה רשומה בנתונים אלו  .בית סוסין ורפשת היו יישובים גדולים
חייבי -מס ,

בהתאמה )

בשלהי המאה הט " ז ; אך היישובים האחרים  ,פרט לכ9רוייה

אינם מופיעים ברשימות המסים  ,אם כי באזור דיר אל  -מחיסן היה אז כפריר ובו

דיר דאקיר .
באיור . 3

83

5

ישוע

(  56ו 40 -

( כפר  -אוריה ) ,

חייבי  -מס בשם

הריכוז הרב של יישובים שהתפתחו בשטח זה ובתחום הסמוך לו  ,בולט לעין

ייתכן  ,שכפרים אלו  ,או חלקם  ,ניטשו כתוצאה מהמלחמות בין שבטי קים וימן  ,אך אין כל
הוכחה לכך  .יש להניח  ,מכל מקום  ,שהם שימשו כיישובי  -בת גם במאה הי " ט  ,וכי הדיווחים
77

באלדנספרגר ,

, 1906

אריה  ,עזה  ,עמ ' . 156
78

79

עמ '

 . 196לפי

מקור המתייחס לשנת  , 1839ניטשה דיר אל  -מבנזין בגלל מגפה  .ראה בן -

אך מדיווחו של באלדנספרגר מתקבל הרושם  ,שדיר אל  -מח ' זין לא היה המקום הנטוש

היחיד  ,והוא מדגיש שהחורבה היתה שייכת לבית מחסיר .
ארכיון הפלמ " ח  ; 661 /69 ,גרנובסקי  ,עמ '  ; 167 - 166בן  -אריה  ,עזה  ,עמ ' . 157
אבו אבראהים  .לפיו  ,לא הוקמה בית ג' יז על -ידי בני הכפרים ההרריים .
גרנובסקי  ,עמ ' . 168 - 162

מידע זהה מסר מוח ' תאר קטנה ,

. 29

80

גרן  ,ב  ,עמ '

82

רובינזון  ,מחקרים מקראיים מאוחרים  ,עמ ' . 152
גש Jahre 2ומן ] . Tobler , Wanderung ,nach PalaestYnaך [ להלן  :טובלר ] ; [ .
 . 179 - 185קק Gotha 1859 ,
 . 156 - 157קק  , Byways 41 Palestine, London 1877 ,תתשע ; רשימת רובינזון ; רוכינזון  ,מחקרים מקראיים

81

,

מאוחרים  ,עמ '  ; 152סוצין  ,עמ '
83

הוטרות  ,עמ '

; 156 - 151

. 163 - 141

סוצין  ,עמ '  . 143ראה הערות לרשימת סוצין אצל הרטמן  ,עמ ' . 141

בטבלות המסכמות את החומר הדמוגראפי לפי מקומות יישוב  ,אצל גרוסמן ,

גזר .

מידע מרוכז מוגש
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הסותרים נובעים מהבדלים בהגדרה של המושג ' יישוב '  .אין ספק  ,שבאזור זה היתה למדיניות של
המשפחות המסורתיות ששלטו בו  ,השפעה על אופי יישובו ; אך תושבי הכפרים  ,שלא כתושבי
השפלה הנמוכה הצפונית  ,היו בני האזורים הסמוכים  ,ולא ' חודרים ' ממקומות

אחרים .

השפלה הגבוהה הדרומית
חלק ניכר מההתפתחות היישובית הערבית ביחידת  -נוף זו נבע מהתפשטות  ,שמקורה בכפר צוריף
ובכפרים הסמוכים

לו .

שטחי -טרשים נרחבים הפרידו בין כפרי  -הבת לבין כפר  -האם  ,שכן

הטריטוריה של צוריף השתרעה לפני

1948

אל מעבר לעמק האלה  ,ובגבעות שמשני צדיו של

העמק הרחב היו שדות המרעה של הכפר  .מעיינות עמק האלה סיפקו מים לעדרים שרעו ( ועדיין
רועים )

בשטחים אלו  ,ואדמותיו סיפקו שטחי  -חקלאות משובחים  .עמק האלה חצץ בין הכפר

ובנותיו  ,אך חציצה זו לא היתה קיצונית  ,כפי שהיתה במקרה של

הרועים ( וביניהם גם

בדווים )

עמק  -איילון וכפרי ההר .

והחקלאים שפקדו את האזור  ,השתמשו במערות הרבות

ובח ' רבות ( בעיקר ח ' רבת אל  -מלה  ,שהיתה יישוב בינוני במאה הט " ז ) שבשולי עמק האלה כמחסות
עונתיים וזמניים  .יישובי  -מערות אלו מוזכרים בספרי החוקרים משלהי המאה

הי " ט .

84

יש להניח ,

שהם שימשו כמחסות זמניים גם במאה הט "ז ; שכן בגבעות שממזרח לעדולם היו מספר מקומות -
יישוב שהוגדרו ככפרים בראשית המאה הט " ז  ,אך כמזרעות במיפקדים מאוחרים יותר  .ארבעה
מ ' יישובים ' אלו יצרו גוש מלוכד במקום

בו נמצאו יישובי -מערות בדורות האחרונים .

85

בראשית

המאה הנוכחית היתה בשטחי המערות בנייה מסוימת מעל פני הקרקע  ,אך גם כיום ניתן למצוא

במקום זה בדווים המתגוררים במערות .
יישובים דומים צמחו גם בשטחיהם של בית אולא  ,נובא וכן נטע שמצפיז לציריףי שכולם
גובלים בעמק האלה  .כמו ה ' אפנדים ' של עמק  -איילון  ,גם כאן נהנו בעלי הקרקעות מהעסקתם של
אריסים וחרתים ( שכירי  -יום ) מבין הרועים והפלאחים  ,שעיבדו עבורם את קרקעות העמקים  .אולם
רוב העמקים היו צרים  ,בהשוואה לאזור איילון  -שורק  ,ועל  -כן משקלה של תעסוקה זו היה מועט

יחסית .
84

קונדר  ,ב  ,עמ '

85

טולידאנו  ,עמ '

בית  -שמש ( עין

. 159 - 158
. 89 - 61

שמס )

מימין

:

חורבת פטום ( אם

ג ' מרוריה

;

,.

... .,
. .., - .

בורג ' באופק ) ;

למטה משמאל

:

למטה מימין

מערות קנברה

.

, ,. . , 4
. ,. , , -. ,, ,
-,

- .4

..

בעליהן של קרקעות עמק האלה ושטחים נרחבים אחרים באזור היו משפחות עשירות לא -
מקומיות  .הרקע לרכישת הקרקע אינו ידוע באופן מלא  ,אך סיפור הרכישה של

שנמצאו משני עבריו של נחל בית -גוברין  ,זכה לתיעוד מפורט למדי ,

86

כ 4 , 000 -

דונם

כיוון שיהודי ירושלים ניסו

לרכוש קרקעות אלו כאשר הן הוצעו למכירה פומבית ( מג ' דאד ) בשנת

. 1875

המכירה נעשתה

בעקבות פיגורם של אנשי אום בורג ' וס92וה בתשלום המסים  .יהודי ירושלים נכשלו במאמציהם
לרכוש את הקרקעות  ,כיוון שהאיש שנענה לבקשתם לרשום את האדמה על שמו ( עקב דרישת

החוק  ,שרוכש הקרקע חייב להיות נתין עות ' מאני )  ,העדיף להחזיק בה בעצמו  .אדם זה היה
ממשפחת חוסייני הידועה  ,אשר צברה בדרך זו  ,ובדרכים אחרות  ,שטחי  -קרקע נרחבים גם

במקומות אחרים ( כגון

בעמק  -איילון ) .

הן סנברה והן אום בורג ' היו במקורם יישובי  -מערות  .ניתן עדיין להבחין היטב במערות
ששימשו למגורים  ,אך באום בורג ' ניכרים היטב גם שרידיהם של כשלושים מבנים על  -קרקעיים

שנבנו כנראה בראשית המאה הנוכחית .
וב  1945 -היו בהם כ  140 -נפש  .מכאן  ,שאום

ב 1931 -

86

נפקדו בשני יישובים אלו ( כיחידה

כורג ' נחשבה לכפר רגיל מאז

צ ' אילן  ' ,חלומות להקים ישוב עברי בהר חברון '  ,דבר ,

17

באוקטובר

. 1975

אחת ) 119

. 1931

נפש ,

מעניין  ,שאום

83
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בורג ' וסנברה מוזכרים כמקומות מיושבים עוד בשנות השלושים והחמישים של המאה

מכאן  ,שתהליך הקיבוע החל במקומות אלו בשלב מוקדם למדי  ,אך הם

הקודמת .

87

היו יישובים דלים וקטנים .

ייתכן  ,שיש לזהות את אום בורג ' עם אתר בשם בורג ' חיאם ( כי ליד אום

בורג ' נמצא מקום בשם

ערק חיאן )  .מקום זה היה כפר ( ' קר :ה ' ) בראשית המאה הט " ז  ,אך סווג כ ' מזרעה ' ברשימות המסים
ממחציתה השנייה של מאה  asגם דרוסיה ( תל מדרס ) שליד צפרירים  ,היה כפר מיושב בראשית

המאה

הט " ז .

89

בקירבת אום בורג ' היו מספר גרעינים של יישובים נוספים  ,כגון ח ' רבת פטום  ,שהיתה מעין

בית  -חווה בתקופת המנדט  .ברשימתם של רובינזון וסמית מופיעים מקומות  -יישוב אחדים  ,אשר
אין זכר לקיומם בנתונים הרשמיים

או בנתוני הסקר הבריטי מסוף המאה הי " ט .

90

רובם היו כנראה

מחסות לרועים  ,ולא יישובים של ממש  .מספרם של היישובים הזמניים שאוכלסו בשטח זה

בתקופת המנדט  ,היה ללא ספק רב יותר מאלו שנמנו כאן  .חלק מהם החל כבר להתפתח ליישובי -
קבע  ,אך הידיעות אודותם הן מועטות  ,בהשוואה לשטחים שנסקרו לעיל  .מלחמת תש " ח קטעה
התפתחות זו  ,ולכן נותר מכל היישובים האלה רק יישוב אחד ( ח ' רבת א  -דיר )  ,המצוי ממזרח ל ' קו

הירוק ' .

דיון וסיכום
חלק ניכר מחוסר היציבות היישובית שתואר לעיל  ,נובע מהתיישבותם של ' חודרים ' מחוץ לארץ -
ישראל  .במישור  -פלשת  ,ליבו של האזור  ,וכן בחלק הצפוני של השפלה הנמוכה נבעה התוספת
בעיקר מהגירה מצרית  .בין החודרים המאוחרים לאזור זה היו גם יהודים ( וכן יהודי מומר )  ,ואין זה
מקרה גרידא

יהודית .

;

שכן יש זיקה מסוימת בין חוסר  -יציבות  ,יישוב דליל  ,היצע  -קרקעות והתיישבות

כבר בשנת

1839

הוצע שטח  -קרקע בקזזה ובסביבתה להתיישבות יהודית  ,אך כידוע

נרכשו עקרון וגדרה רק בראשית שנות השמונים  ,ומאוחר יותר נרכשו גם שטחי גזר  ,הרטוב וכפר -
אוריה ( שהוקמה באדמת כפרוריה  ,אחד ממקומות היישוב במאה

הט " ז ) .

ריכוזן של רכישות אלו

בשלב המוקדם של ההתיישבות היהודית בולט למדי במפה המציגה את רכישות הקרקע

להתיישבות יהודית לפני שנת . 1919

ן9

רכישת הקרקע על  -ידי אירופים לא  -יהודים ( או של מומרים ) נותנת פרספקטיבה חשובה להבנת

הרקע למפעל הציוני .

92

במאמר זה הורחבה פרספקטיבה זו  ,והוכללו בה גם מהגרים ממוצא מצרי ,

אשר קדמו לזרים אחרים בהתיישבותם בחבלים הפנויים של הארץ  .החברות הציוניות הפרטיות

שעסקו ברכישת קרקעות בשפלה  ,בררו את רכישותיהן בקפדנות  .המתיישבים ביקשו אדמות
פוריות  ,שהיו חופשיות מסכסוכי  -בעלות  ,ולעתים נמנעו מרכישות בגלל הפוטנציאל הכלכלי

87

214

88
89
90

רשימת רובינזון  ,עמ '
טולידאנו  ,עמ '
שם  ,שם .

; 117

טובלר  ,עמ '

. 149

. 69

רשימת רובינזון  ,עמ '

. 121 - 117

רייכמן  ,ממאחז לארץ מושב  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

91

ש'

92

ראה קרק  ,עמ '

. 92 - 57

59

[ להלן

 :רייכמן ]

היישוב הכפרי במישור -פלשת ובשפלה ,

1945 - 1835

אשדוד

הנמוך

שלה. 7

93

חשיבותו של שיקול זה בולטת היטב במקרה כגון זה של הרטוב  ,וכן במספר

מקרים אחרים  ,בהם המחסור בקרקע פוריה היה אחד מגורמי

הכשלון .

94

מבחינה זו  ,בולט לעין ההבדל בין השפלה לבין מישורי האיילון והשורק  .בעמק  -איילון בעל
האוכלוסיה היציבה  ,כמו ברוב מישור  -פלשת  ,לא היה היצע  -קרקעות משמעותי  .אגן השורק ,
שסבל בחלקו מניקוז לקוי  ,היה בין האזורים המבוקשים  ,שכן מגבלותיו נחשבו

ניתנות לתיקון .

מאידך בולטים היטב הקשיים בחדירה יהודית לשטחים המנוקזים היטב של עמק  -איילון ושל
מישור  -פלשת  .ההתיישבות מדרום לבאר  -טוביה לפני

אחרי . 1936

1948

היתה מועטת  ,ולמעשה בוצעה בעיקר

95

במאמר זה הובחנו שלושה סוגים של דגמי יישובים ערביים  .הדגם המיוצג על  -ידי מישור החוף
מאופיין ביציבות יישובית גבוהה וביישוב צפוף  ,אף  -על  -פי שחלק ממנו סבל

מתנודות מסוימות .

הוא קלט הגירה  ,הן ממצרים והן ממקומות אחרים  ,אך רוב ה ' חודרים ' נקלטו ביישובים

קיימים .

הדגם השליט ביחידות הנוף של השפלה הנמוכה מאופיין בחוסר  -יציבות ואוכלוסיה דלילה ,
אך גם בהטרוגניות  .הסיבות לחוסר היציבות אינן ברורות די צורכן  .מציאותן של ביצות מספקת
הסבר בעל סבירות ניכרת  ,אך יש לייחס חשיבות רבה גם לתפקיד שמילאו הבדווים ביישובו ,

תפקיד שנבע אולי גם ממגבלות שהיו לו בתנאי הטכנולוגיה וכלכלת המחיה הערבית  .החדירה
93
94

95

כץ  ,א  ,עמ ' . 210 - 205
י ' בן  -ארצי  ' ,הרטוב  :מושבה נשכחה בהרי יהודה '  ,אופקים בגיאוגרפיה (  , ) 1977עמ ' . 139 - 123
רכישת קרקע גדולה (  14 , 000דונם ) בעמוריה  .הרכישה לא יצאה לפועל בגלל סיבות שונות  .ראה  :י ' וחן  ,בחבלי -
תלא  -אביב תשי " א  ,עמ ' . 363
נחלה  ,ביב
רייכמן  ,עמ '  . 78 - 65מעניין  ,שיש זהות בשמות הערביים של עמק  -יזרעאל ואגן האיילון  .שני אזורים אלו  ,שהיו
ב 1942 -

-

מבוקשים ביותר להתיישבות יהודית  ,היו ידועים בפי הערבים בשם

' סני עמר ' .

נשקלה

85
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המצרית והיהודית החזירה לו את יציבותו  .שתי קבוצות אלו הקימו בו יישובים חדשים  ,או חידשו

יישובים נטושים ודלי  -אוכלוסין .
הדגם השלישי הוא זה ששלט בחלקי השפלה הגבוהה  .חוסר היציבות בשטח זה הוא במידה

מסוימת מדומה  ,שכן ניצולו החקלאי היה כרוך בניצול עונתי וזמני  ,ולא ביישוב  -קבע  .יישובו
לסירוגין היה על כן אלמנט יציב בשימושו  .אופי זה התאים לשוליות הכלכלית שאפיינה את

משאביו  .ההתיישבות היהודית לא הסתגלה היטב למצב זה  ,ושטחים נרחבים בשפלה הגבוהה הם
עדיין דלילים באוכלוסיה וביישובים  .הסיבה לכך היא  ,שהחקלאות המודרנית  ,שלא כחקלאות
המסורתית  ,טרם מצאה פתרון מתאים לשימוש בקרקעות אלו  .כתוצאה מכך נוצר קיטוב הולך
וגובר בין האדמות המתאימות לעיבוד  ,המנוצלות באינטנסיביות רבה  ,לבין האדמות השוליות ,

שאין בהן כמעט שימוש  .קיטוב חריף זה לא היה קיים בתנאי החקלאות הערבית  .דרגת העיבוד
ודרגת הצפיפות של היישוב ביטאו אז נאמנה את רמת המשאבים החקלאיים בכל

86

יחידת  -נוף .

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית
בשלהי השלטון העות ' מאני

 -שאן

איריס אגמון

בפני חוקר ההיסטוריה החברתית -כלכלית של האוכלוסיה הערבית בארץ  -ישראל העות ' מאנית

עומד הקושי של מיעוט מקורות ראשוניים מקומיים הדנים בנושאי מחקרו  .קושי זה אף גובר
כאשר מדובר באוכלוסיה הנומאדית  .הנתונים על מינזר חברתי זה בדיווחים הרשמיים הינם פחות
מדויקים מאלה שנמסרו על האוכלוסיה הנושבת  ,מפני שהבדווים היו כפופים פחות למרות

השלטון המרכזי  .גם משקיפים זרים  ,כגון הקונסולים האירופים  ,מיעטו למסור עליהם תיאורים
מדויקים  ,מכיוון ששכנו מחוץ לאזורים העיקריים של הפעילות הקונסולרית  ,דהיינו הערים
הראשיות  .עם זאת  ,לתמורות שהתרחשו בקרב האוכלוסיה הנומאדית נודעת חשיבות החורגת

מעבר למשקלה היחסי באוכלוסיית הארץ  .במשך דורות גרם אורח חייהם הנוודי של השבטים
ועיסוקם בפשיטות על כפרים ודרכים לערעור מצב הבטחון  ,לנטישת כפרים והזנחת החקלאות

באזורי עמקים ומישורים ולרמתה הנמוכה של הפעילות הכלכלית והמסחרית בארץ  .י
מרבית העדויות על שבטי הבדווים בצפון הארץ במאה הי " ט נמסרו על  -ידי אחדים מהמבקרים
והחוקרים האירופים  ,אשר סקרנותם והרפתקנותם הובילו אותם גם אל שולי הארץ והחברה .
לקראת סוף המאה הי " ט תרמה פעילותה של ' קרן החקר של ארץ  -ישראל '
של השבטים  ,בעיקר בתחום התפרוסת

הגיאוגראפית.

3

) ( PEF

2

להכרת מצבם

המקורות העות ' מאניים הרשמיים סיפקו ,

כאמור  ,מעט מידע בנושא זה  .ליתר תיעוד זכה מצבם של שבטי דרום הארץ עם הקמתה של באר -

שבע  ,ב  , 1900 -כמרכז שלטוני עות ' מאני

בדרום .

4

עם סיום מלחמת -העולם הראשונה והעברת

הארץ לידי שלטונות המנדט הבריטי  ,החלו האחרונים באיסוף מידע שיטתי יותר  .מתקופה זו
ואילך אכן ניתן לעקוב אחרי התהליכים בקרב האוכלוסיה הנומאדית באופן סדיר  .מכאן  ,שבשלהי
1

ראה  ,למשל  :מ ' שרון  ' ,הבדוים כארץ ישראל מתחילת המאה הי " ח ועד סיום מלחמת קךם '  ,חיבור לשם קבלת
התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשכ " ד [ להלן  :שרון  ,הבדוים ] ;

ראה גם א ' מדזיני  ' ,תפרוסת

ההתיישבות הבדווית בגליל כתוצר של התנחלות ספונטאנית ומדיניות מכוונת ממשלתית '  ,מונוגיאוגרפיה
( סדרת מונוגרפיות )  ,חיפה  , 1984עמ '  [ 29 - 27להלן  :מדזיני  ,תפרוסוק ;
ירושלים במאה העשרים '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , 1973עמ '

א ' שמואלי  ' ,התנחלות נוודים במרחב
13 - 11

[ להלן  :שמואלי  ,החנחלווק .
2

ראה י ' בן  -אריה  ' ,ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל במאה הי " ט כמקור היסטורי וכתופעה הרכותית ' ,
~ . Schur , ' Itinerariesא
קתדרה  ( 40 ,תמוז תשל " ו )  ,עמ '  106ולהלן  :בן  -אריה  ,ספרות הנוסעים ] ; Pilgrims

.ם

 the Ottoman Period ' ,פו and Travelers as Source Material for the History of Palestine

 . 384ק the Late Ottoman Period, Jerusalem 1986 ,

מסע ] .
3

ראה  ,למשל

1: :

,י-

7ש2

Kitchener, The Survey of Western Palestine , 1 , Sheets 1

 [ Galilee , London 1881להלן Map :
4

"

 [ Kushner ) 04 . ( , Palestineלהלן :

שור  ,ספרי -

 .ת .א

C . R . Conder 1

. [ PEF

עארף אל  -עארף  ,כיר אל  -מבע וקבאילהא  [ ,ירושלים

?]

 , 1934עמ '  , 31שם מתאר המחבר  ,שהיה שץיטקאם באר -

שבע ופירסם מספר ספרים על האזור ותושביו  ,את נסיבות הקמתה של

העיר .
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מפת המאיתים של

ארץ  -ישראל ,

סוריה ולבנון  ,בשלהי התקופה העות ' מאנית

סיג

ק סעו

-

',

ן

ן

/

,/

מצרים

ן

השלטון העות ' מאני בארץ  -ישראל  ,דהיינו מראשית המאה העשרים ועד לחלוקתה של האימפריה ,

כמעט שלא הגיעו לידיעתנו עדויות על שבטי צפון ארץ  -ישראל-
מפי בני הארץ או שליטיה  ,ודומה
כי גם מספרן של עדויות הנוסעים האירופים הצטמצם באותה תקופה  ,בהשוואה למספרן במאה

הי " ט .

5

לפיכך המידע שיכול ההיסטוריון לשאוב מתוך הספר ' ולאןת בןרות ' אודות שברי  -שבטים

בדווים אחדים בצפון הארץ  ,הוא נדיר ורב ערך  .הספר  ,שנכתב על  -ידי שני פקידים
במצוות מושל ( ואלי )

ביירות  ? ,למי ביי  ,וראה אור בביירות ב  , 1917 -עשוי למלא חלק מהחלל

שנוצר ברצף הידיעות על מצבם של שבטים אלה ערב תקופת
8ן1

5

המנדט .

6

ההתרשמות כי מראשית המאה העשרים התפרסמו פחות ספרי  -נוסעים על ארץ  -ישראל  ,בהשוואה למאה הי " ט ,
עולה הן מהדיון בספרות זו אצל בן  -אריה  ,ספרות הנוסעים  ,ואצל שור  ,ספרי מסע  ,והן מהערות השוליים של שני
המאמרים האלה  ,המביאות את מראי  -המקום של ספרות זו עד מלחמת  -העולם

6

עות ' מאנים

מחמד

הראשונה .

רפיק אל  -תמימי ומחמד בהג ' ת  .ולאית בירות  .אל  -קסם אל  -ג ' נובי  .ביירות 1335

( ) 1917

[ להלן

:

ולאית

בירות ]  .ככל הנראה הראשון שכתב בעברית על מקור חשוב זה היה יעקב יהושע  ' ,פתח  -תקוה כעיניהם של שני

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית -שאן

 ,ולאית ' בירות '  -הספר ומחבריו
מחברי הספר  ,מחמד רפיק אל  -תמימי ומחלד שסרת  ,היו ילידי סוף המאה הי " ט  ,בני משפחות מן
העילית הערבית ,שקיבלו חינוך גבוה בבירת האימפריה ובאירופה והשתלבו ערב מלחמת  -העולם

הראשונה במינהל העות ' מאני של ולאית ביירות  .מחמד רפיק עיי היה בן למשפחת אל  -תמימי ,
ממשפחות העילית המסורתית בשכם  .הוא רכש השכלה תיכונית בבית -הספר למינהל באיסתנבול

והשכלה גבוהה בתחום ההיסטוריה בפארים  .שנים אחדות שימש מורה להיסטוריה וגיאוגראפיה
בבתי  -ספר סולטאניים במקומות שונים באימפריה ולאחר מינויו כמנהל בית -הספר למסחר

בביירות ב  , 1915 -נשלה להכין דין  -וחשבון על החלק הדרומי של ולאית ביירות  .עמיתו  ,מחמד
בהג ' ת ביי  ,נולד בחלב לאב ערבי ואם תורכיה מאיסתנבול  .הוא רכש השכלה תיכונית בסלוניקי
ולמד משפטים

תחילה מונה לתפקיד במערכת המשפטית  .בהשפעת ההתעוררות

באיסתנבול .

התרבותית התורכית החל להתעניין בספרות תורכית וכתיבת שירה והורה פילוסופיה וספרות

במספר בתי  -ספר סולטאניים  .בעת שנשלח עם תמימי להכין את הדין  -וחשבון שימש סגן  -מנהל
בית  -הספר הסולטאני בביירות ומורה בבית  -הספר הצבאי

החיבור  ,בן למעלה

מ 400 -

בה .

7

עמודים  ,הוכן על  -ידי השניים בעקבות סיור מקיף ברחבי החלק

הדרומי של מחוז ( ולאית) ביירות  .הסיור נערך בעגלה ובמהלכו ביקרו השניים בכל הערים הראשיות ,
במרכזים המנהליים של המחוזות

ובשבטים בדווים

אחדים .

( 2וא

)

והנפות עאח :ה )  ,בחלק מהכפרים  ,במושבות יהודיות

להעשרת ידיעותיהם השתמשו במספר כרוניקות ערביות ותורכיות

ובספרות מערבית .החיבור מכיל את התרשמויותיהם וחוויותיהם ממפגשים עם אנשים במקומות
השונים  ,נתונים עות ' מאניים רשמיים וכן המלצות מטעמם ביחס לנושאים בהם דנו  .בהקדמה ציינו
המחברים  ,שספרם מהווה

ביטוי יוצא  -דופן להתעניינות המינהל העות ' מאני בנעשה בפרובינציות .

שכן פרסומי הסאל אמה ( השנתון המנהלי העות ' מאני ) הרשמיים אודות הפרובינציות משקפים

ההעניינות בשמות ~מפקדים צבאיים ופקידים בכירים בלבד  ,ולא בהבטים השונים של חיי היום  -יום
של האוכלוסיה  ,על שכבותיה ועדותיה השונות  .לפיכך  ,הם שיבחו את הלאלי  ,עזמי ביי  ,שהכיר
בחשיבות הנושא והחליט למלא את החסר  ,במנותו אותם להכין ' מורה  -דרך מדעי וחברתי  ,שממנו
יפיקו תועלת פקידי הממשלה ושכבות

האוכלוסיה ' .

8

בהג ' ת ותמימי חילקו ביניהם את נושאי הכתיבה  ,ולעתים אפשר להבחין על  -פי חלוקה זו מי
מהם חיבר פרק זה או אחר  .הספר נדפס בתורכית ובערבית בשני כרכים נפרדים  ,שיצאו לאור

באותה הוצאה  .הדיון להלן יתבסס על הגירסה הערבית  ,אולם מכיוון שהספר הינו דין  -וחשבון

פקידי

ממשלה בכירים בשלהי השלטון העות ' מאני '  ,קתדרה ,

10

( טבת

תשל " ט ) ,

עמ '

158 - 151

[ להלן  :יהושע ,

פתח תקוה ] .
7

ולאית בירות  ,עמ '

8

ולאית בירות ,עמ ' . 5

3 -2

וראה פרטים ביוגראפיים נוספים אצל יהושע  ,פתח תקוה  ,עמ '

במקור

:

וקליל ?לסי ?93גי :לספין סקל ינט

. 151

' פו אל  -סכומה נ2 ? 9את אל  -טקליז '  .בעקבות

הדין  -וחשבון על החלק הדרומי של ולאית ביירות  ,כחכו בהג ' ת ותמימי כרך שני  ,המתאר את חלקה הצפוני של
הולאיה

:

מחמד רפיק אל  -תמימי ומחמד בהג ' ת  ,בירות וילאית -י  ,ב  :שלאל קסמ  -י  ,ביירות 1336

( . ) 1917 / 18

סביר להניח  ,כי יש לראות את גילויי ההתעניינות הללו מצד השלטונות העות ' מאניים בנעשה בפרובינציות על
רקע מלחמת  -העולם והתחושה שיש להתכונן לשרטוטם מחדש של קווי  -גבולות בשטחי

האימפריה .

קן 1
~

איריס אגמון

מפת ארץ  -ישראל וסוריה ,
מתוך הספר ' ולאית בירות ' ,
1917

( הגרסה

התורכית )

עות ' מאני רשמי  ,נדרשנו גם לבחינת הגירסה התורכית שלו והשווינו את הפרקים הרלבנטיים בשתי

הגירסאות.

9

מטרת הדיון דלהלן היא לשרטט  ,על  -סמך עדויותיהם של בהג ' ת ותמימי  ,את מצבם החברתי -

כלכלי של שבטי בדווים אחדים שישבו בעמק החולה ובעמק בית  -שאן  -אזורי חדירה מסורתיים
של שבטי הבדווים

לארץ  -ישראל .

הדיון יתמקד באותם שבטים  ,אשר במאהליהם ביקרו

ובמחיצתם שהו השניים ימים ספורים במסגרת סיורם  .במסגרת זו ננסה לאמוד את גודלה המשוער
של אוכלוסיית שבטים אלה ולבחון את המיבנה החברתי שלהם  ,לדון במקורות תעסוקתם

ובמערכות היחסים שלהם עם שבטים אחרים  ,עם האוכלוסיה הנושבת ועם השלטונות  .לאור זאת ,
ננסה להעריך את אופיו והיקפו של תהליך התיישבותם באותה תקופה  ,תוך התייחסות גם לממצאי
0ע

חוקרים אודות שבטים בדווים
9

אחרים .

בעיקרו של דבר נמצאה זהות כמעט מוחלטת בין פרקים אלה בשתי הגרסאות  .הבדלים שוליים שאותרו  ,נראים
כטעויות תרגום או דפוס  .מכל מקום  ,במקרים של ספק אימצנו את הגירסה התורכית  .לצורך עריכת ההשוואה
בין הגרסאות הסתייעתי רבות בד " ר בוטרוס

אכו  -מנה מאוניברסיטת חיפה וכרצוני להודות לו על עזרתו הרבה .

מפת אזור החולה ( מתוך ' ולאית

הבטים דמוגראפיים
,

שבט אל 3 ' ? -ארנה ישב בעמק החולה שבגליל העליון בשנים  -עשר כפרים  ,שהמרכזי ביניהם -
ס ' אל4ה -

היה מקים

מושבו של ראש השבט  .לדברי האחרון  ,שבטו היגר מאם אל  -פחם לאזור

החולה כמאה וחמישים שנה לפני  -כן ( דהיינו  ,במחצית השנייה של המאה הי " ח )  ,בהנהגת ראש
השבט דאז  ,עישא

אבראהים .

0ן

את שמם הם ייחסו לעובדת ישיבתם באזור הע ' ור  ,בקעת

הירדן  .יי

נראה  ,שהכוונה היתה

לישיבתם שם בעבר  ,בטרם התיישבו באזור החולה  .חוקרים אחדים ציינו  ,כי מוצאם האתני
והגיאוגראפי של בני השבט הוא מגוון  ,והשם ' אל  -ע ' וארנה ' ניתן למעשה למתיישבים שונים

באזור החולה  ,בהם כאלה שישבו קודם בעמק בית  -שאן  ,עריקים מהצבא המצרי

ואחרים .

2ן

בהג ' ת ותמימי לא מסרו הערכה משלהם על גודל אוכלוסיית השבט  ,פרט לציון עובדת ישיבתה
10

]  , May 1878 (reproduced by the Survey 0זי1
ולאית בירות  ,עמ '  . 337ראה גם ,
( [ 6 Edition , March 1918ת . November 1917 ]2על כיווני ההגירה של שבטי הבדווים של ארץ  -ישראל ראה

PEFMap, Sheet

'

ן קן

11

שרון  ,הכדוים  ,עמ ' . 9
ולאית בירות  ,עמ ' . 340

12

ראה " קרמון  ,עמק החולה הצפוני  :פרק בתולדות הנוף של ארץ  -ישראל  ,ירושלים  , 1956עמ '  [ 73 , 66 - 63להלן
קרמון  ,עמק

החולה ] ;

שמואלי  ,התנחלות  ,עמ '

; 10

2 Palestineג ש

 . 239 - 240קק  [ du Nord, Paris 1938 ,להלן  :אשכנזי ,

שבטים] .

:

] . Ashkenazi , Tribus Semi- nomadesך

בירות ' )

איריס אגמון

בשנים  -עשר כפרים  .טוביה אשכנזי  ,בהסתמכו על נתוני מיפקד האוכלוסין המנדטורי שנערך ב -

 , 1931חישב כי אוכלוסיית השבט מנתה אז כ  7 , 800 -נפש .
ל  1937 -מונה  14כפרים 4 .י גודל האוכלוסיה של  13מהם  ,אותם איתרנו בנתוני מיפקד  , 1931היה כ -
אשר לנתונים
 7 , 000נפש ; לפיכך סביר להניח  ,שגם ב  1931 -ישב השבט ב  14 -כפרים .
!3

הרשימה של כפרי השבט שמסר ביחס

5ן

דמוגראפיים ביחס לתקופה שקדמה לזו הנדונה  ,יהודה קרמון מוסר על אומדן שנערך ב  1906 -על -

ידי המהנדס טריידל מטעם ההנהלה הציונית ,שהתעניינה באותה עת ברכישת הזכיון לפיתוח
החולה  .קרמון מעריך נתונים אלה כמהימנים  ,בהשוואה לנתוני אומדנים אחרים מאותה
להערכתו של טריידל  ,גודל אוכלוסיית עמק החולה כולה נע באותה עת בין

תקופה .

 3 , 000ל  4 , 000 -נפש .

להערכתו  ,עד סוף מלחמת  -העולם לא חלו שינויים של ממש בגודל האוכלוסיה באזור  ,אולם
לאחר המלחמה

משך עמק החולה מתיישבים חדשים רבים  ,והדבר בא לידי ביטוי במיפקד . 1931

6ן

נראה אם כן  ,כי בעת שבהג ' ת ותמימי ביקרו אצל ראש שבט אל  -ע ' וארנה  ,מנתה אוכלוסייתו כ -
3 , 000

נפש .

בעמק בית -שאן  ,מג ' סר אל  -סן ' אמע בצפון עד גבולו

הדרומי של קיא

בית  -שאן ( ראה במפת

הולאיתים  ,הקצה הדרומי  -מזרחי של סנג ' ק עכו )  ,נטו את אוהליהם ארבעה שבטים  :אל  ? -זאתוה ,
אל  -בואת :ה  ,אל  -ע ' זאל :ה  ,אל  -צקור  .נוסף עליהם ישב באזור הצפוני של העמק  ,שנמנה עם

טבריה  ,פלג של שבט ? גי ? ס ' ר  ,שרובו התרכז בעבר -הירדן המזרחי
מספר אוהליו של פלג זה -

100

בקיא כוד .

קיא

פרט לאיזכור

!7

אוהלים  -הוא לא נכלל בדיון של בהג ' ת ותמימי  .השניים ציינו

את שבט אל  -צקור כגדול מבין הארבעה מבחינה דמוגראפית  ,ואילו מבחינת גבורה ואומץ צוינו
במקום הראשון השבטים אל  -צקור ואל  -ע ' זאויה גם יחד 8 .י לאור הנתונים הדמוגראפיים שהם

הביאו ביחס לשבטים ( ראה לוח

)1

נראה  ,כי מספר הפרשים בשבט היה המדד

להערכת גבורתו .

בהתאם למסורות שהיו מקובלות על שבט אל  -צקור  ,מוצאו היה ממשפחת פלול שהתייחסה על

? גי ? ? אס והיגרה בימי  -קדם מנג ' ד  .לפיכך  ,נחשבו בני השבט שארי  -בשר של שבט ? גי

צח ' ר ,

שטען אף הוא לאותו ייחוס  .אולם בין שני השבטים שררה בעבר יריבות ומלחמה  .בעקבות זאת
הרחיק השבט מן? ' ד ,

שבחצי  -האי ערב  ,לעזה ולבסוף התיישב בעמק בית  -שאן .

!9

לדברי ראש

השבט  ,האמיר בשיר  ,מוצאו של שבט אל  -ע ' זאויה היה מעזה  .משם הוא היגר עוד לפני הכיבוש
העות ' מאני לתימן ומשם  ,בימי הסולטאן סלים ( שכבש וצירף את האוץ לאימפריה

לחורן .

20

כנראה משום שלא התארחו

אצלם .

14

שם  ,עמ '  . 34מיפקד  1922לא כלל את אצבע הגליל  .שינויי
מוסברים במיפקד האוכלוסין מ  . 1931 -ראה 17 :
אשכנזי  ,שבטים  ,עמ ' . 34

15

of Villages, Towns and Administrative Areas, Jerusalem

13

העות ' מאנית )

המחברים לא מסרו על מוצאם וייחוסם של השבטים האחרים שהוזכרו בדיל  -וחשבון ,

הגבולות שנערכו בצפון הארץ לאחר מיפקד זה

 .ק 2932 , 1 , Alexandria 1933 ,

 . 105 - 112קק  . 1932 ,השווה מדזיני  ,תפרוסת  ,עמ '

 :2ק2

, 27

המציין

Population
34

2932 :

,

Census yfalestine

כפרים .

. 74 - 67

16

קרמון  ,עמק החולה  ,עמ '

7נ

ולאית בירות  ,עמ '  . 9על תפרוסת השבטים  ,ראה גם שרון  ,הבדוים  ,עמ ' : ; 28 - 27 , 14

( November 1917

Census of

of Egypt ,

rvey

PEFMap , Sheet 1 ( ) ,,

1878 ( reproduced by the

. 396 - 395

18

ולאית בירות  ,עמ '

19

שם  ,עמ '  . 396עוד על מוצא השבט ראה אשכנזי  ,שבטים  ,עמ '

20

ולאית בירות  ,עמ '

398

; 43

שרון  ,הבדוים  ,עמ ' . 13

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית -שאן

לוח

: 1

שבטי עמק בית  -שאן  -נתונים דמוגראפיים

השבט

אל  -בשאתוה

אל  -בואתיה

אל  -ע ' זאויה

גודל האוכלוסיה

אין נתונים

אין נתונים

2 , 000

מספר האוהליהן

כ  1 , 500 -י
מספר הפושים

המקור

:

הערות

:

1
2
3

( 2 ) 4 , 000 - 3 , 000

200

אין נתונים

400

400

אין נתונים

אין נתונים

50 - 40

לפי יתר

. 401

הנתונים .

אומדן של ראש השבט ( שם  ,עמ '  ) 399וראה להלן .
האומדן הכולל של בהג ' ת ותמימי  ,שם  ,עמ '  . 401במקום אחר ( שם  ,עמ ' 08א  ,מוזכר אותו מספר כמניין הגברים
בלבד  ,בכוח העבודה של השבטים  .על מהימנות הנתונים ראה

4

3 , 000 - 2 , 500

37 , 000 - 6 , 000

40 - 35

ולאית בירות  ,עמ ' , 396

מחושב

אל  -צקור

סך  -הכל

מספר הנפשות באוהל  ,לפי הערכתם של בהג ' ת ותמימי  ,נע בין

להלן .
25 - 5

( שם  ,עמ '

. ) 396

בהג ' ת ותמימי אמדו את אוכלוסיית שבט אל  -צקור ב  2 , 500 -נפש ואת זו של שבט אל  -ע ' זאויה
ב 2 , 000 -

נפש  .על שני השבטים הנותרים לא מסרו אומדן נפרד  ,אבל את אוכלוסיית ארבעת

השבטים כולה אמדו

ב 7 , 000 - 6 , 000 -

נפש  ,ומכאן שאומדנם לאוכלוסיית אל  -בשאתוה ואל -

בואתיה ביחד היה כ  1 , 500 -נפש ( ראה לוח

.) 1

על גודלו של שבט אל  -ע ' זאויה היתה לראש השבט

גירסה שונה משל בהג ' ת ותמימי  .שעה שהתלונן על יחס השלטונות אליו ואל שבטו ( ראה להלן ) ,

ציין כי שבטו מונה  4 , 000 - 3 , 000נפש  .לא נוכל לקבוע אם נתון זה מהימן יותר מן המספר בו נקבו
מחברי הדין  -וחשבון  .מחד גיסא יש להביא בחשבון  ,כי ייתכן שהנתונים שמסרו בהג ' ת ותמימי

נלקחו ממקורות רשמיים  ,ועל  -כן הם עשויים להיות מוטים כלפי מטה  ,משיקולי מיסוי של מי

שמסר אותם לשלטונות  .היחס בין גודל אוכלוסיית אל  -ע ' זאויה על  -פי גירסת המחברים ובין מספר
אוהלי השבט ( ראה לוח  , ) 1יחס של  , 1 : 5נראה נמוך מדי  .אם אומדן מספר האוהלים מהימן  ,הרי
שיש בכך תימוכין להשערה  ,שאוכלוסיית השבט אכן היתה גדולה יותר במציאות  ,כפי שהשתמע
מדברי ראש השבט  .אך מאידך גיסא אין לאמץ ככתבו וכלשונו גם את הנתון שמסר הלה  .אמנם
העובדה שראש השבט נקב במספר זה באוזניהם של שניים מנציגי השלטונות  ,עשויה אולי לרמז

על כך שהמספר לא היה מוטה כלפי מעלה  ,גם זאת משיקולי מיסוי  .אולם מאידך ההקשר שבו נקב
ראש השבט במספר זה  ,היה רצונו להדגיש את הפער בין חשיבותו  -שלו  ,הנובעת מעמידתו בראש

שבט גדול כל  -כך  ,לבין היחס המשפיל שזכה לו מצד

השלטונות .

מכל מקום  ,הפער בין שני הנתונים ביחס לגודל שבט אל  -ע ' זאויה ( פער של

 100 - 50אחוז )

מצביע על כך  ,שהנתונים הדמוגראפיים באותה תקופה  ,בפרט אלו שהתייחסו לאוכלוסיה
השבטית  ,מתאפיינים בחוסר  -דיוק רב  .המחשה לכך מספקים הנתונים של מיפקד האוכלוסין
הראשון שערכו שלטונות המנדט הבריטי

ב . 1922 -

לפי נתונים אלה  ,התגוררו בכל אזור בית -שאן ,

שבע שנים בלבד לאחר ביקורם של בהג ' ת ותמימי בו  ,כ  8 , 000 -מוסלמים  .מספר זה כולל קרוב ל -

 1 , 700מוסלמים תושבי העיר בית -שאן  ,וכן את אוכלוסיית השבטים והכפרים מערבה לבית -שאן ,

93

איריס אגמון

באזור שמחוץ לתחום ארבעת השבטים הנדונים
התגוררו אז פחות

מ 6 , 000 -

כאן .

!2

פירושו של דבר כי בעמק בית -שאן גופו

מוסלמים  ,בכללם תושבי כפרים שלא נמנו עם ארבעת

במידה שלא התרחשו בין השנים

1922 - 1915

השבטים .

תנודות דמוגראפיות יוצאות  -דופן  ,מצביעים נתונים

אלה על כך  ,כי האומדן שמסרו בהג ' ת ותמימי הינו מהימן יותר  ,אך גם הוא היה אולי גבוה
מהמציאות .כך  ,למשל  ,מצאנו בנתוני מיפקד

את שמותיהם של מספר כפרים שנמנו עם חלק

1922

מהשבטים הנדונים  .אוכלוסייתם של כפרי שבט אל  -השאתוה מנתה  ,לפי נתונים אלה ,
כפרי שבט אל  -ע ' זאויה -

932

נפש וכפרי שבט אל  -צקור -

 1 , 521נפש .

22

950

נפש ,

גם נתוני מיפקד

1931

שמביא אשכנזי באשר לאומדן גודלם של שניים מהשבטים הנדונים  -אל  -בשאתוה -
נפשות ואל  -ע ' זאויה -

1 , 109

נפשות  -עשויים לרמז על

כך .

23

1 , 176

לפיכך  ,אין לראות בנתונים

בלבד .

הדמוגראפיים המובאים בדיון זה אלא סדרי  -גודל

הבטים כלכליים
שבט אל  -ע ' וארנה עסק בייבוש ביצות החולה זה ארבעים שנה  ,דהיינו מאמצע שנות השבעים של

המאה הי " ט בקירוב  .בני השבט הצליחו לייבש ולעבד
מטריות ) בשיטותיהם

יוסף

"

הפרימיטיביות .

24

כ 15 -

אלף דונם

דונם במידות

( כ 13 , 800 -

בעניין זה ציטטו בהג ' ת ותמימי את ראש השבט  ,הסאג '

בראהים  ,שנודע לדבריהם בחדות לשונו  .שנתיים וחצי לפני ביקורם  ,כך מסרו  ,התבטא הלה

ביחס לחברה שנוסדה

ב 1911 -

על  -ידי שניים מגדולי בעלי הקרקעות בארץ  -ישראל  ,מחמד עמר

שזלם ומישל קרקק ' ואשר קיבלה מהממשלה העות ' מאנית זכיון לפיתוח החולה

שןממ

וסרסק אינם מסוגלים לבצע עבודות חקלאיות נרחבות וברמה

מטרתם בייסוד חברה [לפיתוח

החולה ]

:

מקצועית [ כמונו] .

ובהשגת זכיון עבורה היתה להעביר לציונים

במחיר מלא את החולה וסביבותיה כמות שהן  .לפיכך אנו נאלצים לעמוד כנגד כוונות
אלה  ,הנוגעות במישרין לחיי המולדת ( וען ) ולאינטרסים החומריים

שלנו .

25

ההבטאות זו עשויה להתפרש כעדות למודעות לאומית וחברתית גבוהה למדי ; אלא שלא ניתן

לוודא  ,אם המחברים ציטטו את ראש השבט בדייקנות  ,ועל  -כן ייתכן שבמקור ביטא הלה אך דאגה
וטרוניה ביחס לפגיעה באינטרס הכלכלי ולחדירה לתחומי המחיה של שבטו  ,בעוד שאת הנופך

הפטריוטי יצקו לדבריו מחברי הספר ( וליתר דיוק אל  -תמימי  ,שכנראה כתב פרק
סוג הגידולים החקלאיים של השבט והיקפם השנתי הממוצע מובאים בלוח

21

 . 4 - 5קק 2- 7945 , Jerusalem 1947 ,

22

~
) ל ( . 31 , Table 1ן  , Jerusalem ,ננעץ

23
24

44ק1

25

אשכנזי  ,שבטים  ,עמ '

. 15 - 14

. 79

,

0

זה ) .

26

.2

Palestine Government , vital Statistics Tables

Report and General Abstracts of ;the Census

שטחו של הדונם לפי המידות העות ' מאניות היה כ  919 -מ " ר  .ראה  :ש ' אביצור  ,חיי יום  -יום בארץ ישראל במאה
התשע עשרה  ,תל  -אביב  , 1977עמ '  [ 80להלן  :אביצור  ,חיי יום  -יום ] .
ולאית בירות  ,עמ '  . 338על הקמת החברם לפיתוח החולה ראה  :א ' אבנרי  ,ההתישבות היהודית וטענת הנישול
(  , ) 1948 - 1878תל  -אביב  , 1980עמ '  , 143המסתמך על תרגום מתורכית לאנגלית של ההסכם בדבר הזכיון  ,שנחתם
בין שר האוצר התורכי לבין מישל סרסק ומחמד עמר ביהם ומופיע בתעודות משרד המושבות הבריטי בגנזך
המדינה

26

:

גנזך

( , Colonial Office 140 . 733

ולאית בירות  ,עמ '

.5

כרך

, ) 203

חיק

, 87144

מסמך

. 14 / 8

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית -שאן

לוח

: 2

היבולים של שבט אל  -ע ' וארנה בשנה

הגידול

חיטה

שעורה

אורז

היבול

1 , 000

400

100

דורה

דורה

לבנה

צהובה

500

1 , 000

סומסום

2

סך  -הכל

3 , 002

בטונות

אבטיחים

עצי

ומלונים

צפצפה

בערך של

5 , 000

20 , 000

עצים

גרוש

. 338

המקור  :ולאית בירות  ,עמ '
הערות
1

1

:

כ 150 -

ליש " ט  ,לפי השערים שהיו מקובלים לפני המלחמה  .את הסכום הנקוב בליש " ט יש לראות כסדר  -גודל

משוער בלבד  ,בהתחשב בפערים הגדולים בין שערי המטבעות שהיו נהוגים במקומות שונים בארץ ובמיגוון
הגדול של מטבעות שהיו אז בשימוש  .ראה אביצור  ,חיי

יום  -יום  ,עמ ' . 293

קשה להעריך על  -פי נתונים אלה את רמת היבולים  .הנתונים על כלל יבולי קיא
שעמה נמנה שבט אל  -ע ' וארנה  ,נמסרו בספר במידות יובש מקומיות ( פילה )  .בגלל

מרג ' עיון  ,הנפה

ההבדלים

הניכרים בין משקליהן של מידות אלה באזורי הארץ השונים אי  -אפשר לתרגם את הנתונים על

לרג ' עיט למשקלם בק " ג  ,לשם ההשוואה  .מושג כלשהו בנידון ניתן לקבל באמצעות חישוב היחס
בין סך שטחי הקרקע שנמסר כי השבט ייבש ועיבד בביצות החולה  ,לבין היבול השנתי הממוצע

לדונם בגידול החיטה  -אחד משני הגידולים העיקריים של השבט  .חישוב זה מלמד על יבול
ממוצע של

כ 67 -

ק " ג חיטה לדונם ( לפי המידות העות ' מאניות  ,או

72

ק " ג לדונם

מטרי ) .

היות

ששטחי השבט הוקצו גם לגידולים נוספים  ,יבול החיטה לדונם היה אף גבוה יותר  .שמואל אביצור
מצא  ,שיבול החיטה הממוצע לדונם בארץ באותה תקופה נע בין

 50ל 60 -

ק "ג  .לפיכך ייתכן ,

שהשבט הגיע לרמת  -יבולים גבוהה מהממוצע ; אך בהתחשב באיכות הנתונים  ,אין להסיק זאת

בוודאות .

27

מכל מקום  ,נראה כי החקלאות היתה מקור פרנסתו העיקרי  .עדרים ומרעה לא הוזכרו בחיבור ,

גם לא גידול התאו  ,שהשבט נודע בו במאה הי " ט וכן מאוחר יותר  ,בתקופת המנדט .

28

אולם

מתיאור אוהלי החורף של השבט  ,שהיו עשויים צמר  -עיזים ( ביות אל  -שער )  ,ניתן ללמוד כי גם ענף

זה נמנה עם מקורות הקיום של השבט  .גם מידת מעורבותם של בני השבט במסחר בתוצרתו לא
נמסרה  ,והרמז היחיד בעניין זה הוא הנתון הכספי ביחס ליבולי האבטיחים והמלונים ( ראה לוח . ) 2
שבטי עמק בית -שאן עסקו גם הם בחקלאות  .הם גידלו בעיקר חיטה ושעורה  .לפי עדותו של
האמיר יוסף  ,נהג שבטו  ,שבט אל  -צקור  ,לזרוע כ  100 -פדאן ( סדר  -גודל של  12 . 5אלף דונם ) ,
29

בהשתמשו

בכ 10 -

כילה חיטה

וכ 6 -

כילה שעורה לפדאן ( שהם  ,לפי המשוער  ,כ  6 -ק " ג וכ  5 -ק " ג
Lvo

27

החישוב  1 , 000 :טון חיטה מחולק ב  15 , 000 -דונם עות ' מאני ( שהם  13 , 875דונם מטרי )  .בעניין יבול החיטה
הממוצע לדונם ראה אביצור  ,חיי יום  -יום  ,עמ '  . 196לגבי השעורה הוא חישב  70 - 50ק "ג כיבול ממוצע לדונם .

28

קרמון  ,עמק החולה  ,עמ '

29

ולאית בירות  ,עמ ' . 340

; 72

אשכנזי  ,שבטים  ,עמ '

ראה גם שרון  ,הבדוים  ,עמ '

. 167
.94

;

תאוו

נו

,

ו ' וו

( תצלום מתוך ' ולאית

לדונם ,

גברים בדווים
( תצלום מתוך ' ולאית

בהתאמה ) .

בירות ' )

בעונה טובה קצר השבט יבול של

30

בירות ' )

כילה לפדאן

כ 100 -

( כ 60 -

ק "ג לדונם ) .

האמיר לא ציין לאיזה סוג תבואה מתייחס ממוצע זה או יתר נתוני היבולים הממוצעים שהזכיר

בהמשך דבריו .

ן3

הפלג של שבט אל  -ע ' זאויה שהתיישב עם ראש השבט האמיר בשיר בכפר ג ' רם ,

על קרקעות הסולטאן ( אל  -אראדי אל  -מדורה )  ,נהג לעבד
16

כילה חיטה

110 - 100

רק
30

40

ו6 -

כילה שעורה לפדאן

( כ 10 -

.

24 5

ק "ג לדונם

פראן לשנה ( כ  3 , 000 -דונם ) ולזרוע

וכ 5 -

ק " ג לדונם

בהתאמה ) .

יבול של

כילה לפדאן נחשב על  -ידם יבול גבוה  ,אבל באותה שנה פגע החום ביבוליהם והם קצרו

כילה לפדאן

( כ 24 -

ק "ג לדונם )  ,ובסך  -הכל

1 , 000

שטחו של הפראן בארץ  -ישראל היה בלתי  -קבוע  .אביצור
150 - 120

דונם .

( חח

כילה

( כ  75 -טון ) .

יום  -יום  ,עמ '

) 187

32

שיטות העיבוד של

מצא  ,שבדרך  -כלל הוא נע בין

אולם ידוע גם על מידות קטנות או גדולות בהרבה במקומות אחדים בארץ  .ראה גם דיון

כמשמעות המונח ' פדאן ' ובדעות חוקרים על מידותיה של יחידת שטח זו באזורי הארץ השונים אצל רות קרק ,

' קרקעות ותכניות לעיבודן בימי ביקורו השני של מונטיפיורי בארץ  -ישראל בשנת  , ' 1839קתדרה  ( 33 ,תשרי
תשמ " ה )  ,עמ '  . 82מסקנותיה של קרק באשר למידות הפראן דומות לאלו של אביצור  .בשל הפערים הגדולים כין

מידותיו השונות של הפדאן לא יכולנו לחשב את מידותיו המטחות באזור הנדון  .בלית ברירה נקטנו אפוא
בשיטת  -חישוב הסובלת מכשל לוגי  ,על  -מנת לתת בכל זאת משמעות לנתונים העות ' מאניים  .שיטת החישוב

היתה כדלהלן  :יבול של

100

כילה לפדאן נחשב על  -ידי השבטים יבול ממוצע טוב  ,כאמור בהמשך הדיון ( זאת

מבלי שצוין אם מדובר ביכול של חיטה  ,שעורה  ,או שניהם )  .אביצור ( חיי יום  -יום  ,עמ '  ) 81 - 80העריך את
משקלו של כילה חיטה בגליל כ  78 - 70 -ק " ג  ,משם נטלנו את המידה  1כילה ( חיטה ) =  75ק " ג  ,ובעזרתה חישבנו
את היבול של

100

כילה כיבול ממוצע של

7 , 500

ק " ג לפדאן  .כאמור  ,חישוביו של אביצור ביחס ליבולים

ק " ג לדונם  .מתוכם השתמשנו בנתון

הממוצעים לדונם היו  :חיטה -
הממוצע של  60ק "ג לדונם  ,ועל  -מנת להגיע למידות המטריות של הפדאן  ,חילקנו בו את היבול הממוצע לפדאן ,
60 - 50

ק " ג לדונם ושעורה -

70 - 50

דהיינו  7 , 500ק "ג  . 7500 /60 = 125 .לפי חישוב זה יוצא  ,כי  1פדאן =  125דונם  .לפי
שהוזכרו  ,מידה זו נראית סבירה  ,אולם לאור האמור לעיל על שיטת החישוב  ,אין לראות בה ובתרגום הנתונים

הידוע לנו מהמקורות

שקן

העות ' מאניים לפיה בדיון להלן  ,אלא הדגמה
31
32

בלבד.

וילאית בירות  ,עמ ' . 396
שם  ,עמ ' . 398 -

על מעמדן של אדמות הסולטאן ראה  :א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ ישראל  ,תל  -אביב

 , 1949עמ '

90

[ להלן

:

גרנובסקי ,המשטר

הקרקעי ] וראה

גם להלן .

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית -שאן

שבטי עמק בית -שאן  ,אם לשפוט לפי דוגמה זו  ,היו פרימיטיביות למדי  ,שהרי מים לא חסרו

באזור  .בהג ' ת ותמימי מסרו  ,כי כמחצית הקרקעות סבלו מהשקיית -יתר והיו מוצפות וביצתיות ,

וכי הנסיונות לחפור אגני  -ניקוז נכשלו בגלל חוסר  -התמדה .
שבטי עמק בית  -שאן סחרו בחלק ניכר מיבוליהם  .מלבד מה שצרכו בעצמם או זרעו מחדש 30 ,
33

אחוז מהיבולים נצרכו בבית  -שאן עצמה  ,והיתר נשלח לאזורים שכנים  -חיפה  ,נצרת  ,ג ' נין ,

טבריה ושכם .
חלב וצמר  .הטיפול בעדרים
34

נוסף לגידולים החקלאיים  ,הם ההזיקו עדרי צאן ובקר  ,מהם הפיקו בשר  ,מאכלי -

35

היה נתון בידי נשי השבט  ,בנוסף לטיפול במשק הבית  ,ואילו עיבוד

הקרקעות היה באחריות הגברים  .חלוקה זו תואמת את קביעתם הכללית של בהג ' ת ותמימי  ,כי
עיקר עיסוקם של הבדווים באותה תקופה היה בחקלאות  ,ולא בגידול

עדרים .

36

הבטים חברתיים
על  -פי תיאורי בהג ' ת ותמימי  ,שבט אל  -ע ' וארנה קיים במידה רבה אורח  -חיים כפרי  .ראש השבט

שימש סמכות עליונה לשבט כולו  ,על שנים  -עשר כפריו  ,והוא תואר כבעל השפעה רבה  .אולם בכל
כפר היה גם מח ' מאר  ,שניהל בו את ענייני המיסוי לשלטונות  ,מה שעשוי להעיד על שלב מתקדם

יחסית של מעבר לישיבת -קבע ( ראה
ה תפילות

,

להלן ) .

בנוסף לאלה  ,היה בשבט

3

"

9אם שניהל את

אוכלוסיית השבט לא היתה הומוגנית מבחינה חברתית  .נראה  ,כי ההבדלים במעמדם של בני
השבט היו בעלי אופי מסורתי בעיקרם  ,ולא ניתן לקבוע אם ובאיזו מידה חדרו מאפיינים מודרניים

למיבנה זה  .הביטוי העיקרי להבדלים החברתיים היה מספר החדרים באוהלים ; ככל שהיו רבים
יותר  ,העיד הדבר על מעמד חברהי גבוה יותר  .בשבט היו אוהלים בני חדר אחד עד ארבעה חדרים ,

ומכאן שהיו בשבט לפחות ארבע דרגות חברתיות  .נראה  ,שמספר החדרים היה בראש וראשונה
סמל סטאטוס  .לכן ראש  -משפחה רבת  -נפשות שלא נהנה ממעמד גבוה דיו  ,היה צריך להקים

למשפחתו אוהל נוסף ובלבד שלא יחרוג ממעמדו על  -ידי הוספת חדרים באוהל

הקיים .

38

כאמור  ,השבט ישב בכפרים  ,אולם לא נמסר אם היתה זו ישיבת  -קבע מוחלטת או שהשבט
המשיך בנדודים

כלשהם .

39

מבני המגורים היו בעלי אופי ארעי ואף כונו אוהלים  .הם היו עשויים

קני  -סוף בקיץ ואריג צמר  -עיזים בחורף  .בהג ' ת ותמימי מסרו  ,כי אנשים ספורים בלבד מבני השבט

יודעים קרוא וכתוב  ,כי אין בית -ספר  ,אף שמזה שנים נוהגים בני השבט לשלם מסי  -חינוך  ,וכי אין
להם כל קשר עם העולם הסובב אותם  .אך בכל אלה מצבם של רוב הפלאחים באותה תקופה
כנראה לא היה שונה מעיקרו  .ואכן בהג ' ת ותמימי גרסו  ,כי בני השבט אינם עוד במצב של נוודות

. 400

33

ולאית בירות  ,עמ '

34

ולאית בירות ,

שם .

35

שם  ,עמ '

36

שם  ,עמ '

37

שם  ,עמ '

.405 , 402 , 397
. 408 , 9
. 340 - 339

38

שם  ,עמ '

.340

39

בשנות השלושים  ,מכל מקום  ,דיווח אשכנזי ( שבטים  ,עמ '  , ) 120שבני שבט אל  -ע ' 3ארנה נוהגים לנדוד

פעמיים  -שלוש

בשנה .

ראה גם שרון  ,הבדוים  ,עמ '

.95

ונ
~

איריס פגמת

מוחלטת ( בדאוה )  ,ותיארו אותם כיושבי  -קבע למחצה ( שבה

סוארןין ) .

כחיזוק לטענתם זו הביאו

השניים תיאור מפורט של לבוש נשי השבט  ,אשר היה בו דמיון ללבוש הנשים

הכפריות .

40

הם

הוסיפו ותיארו את אורח חייהם של בני השבט  .נמסר  ,למשל  ,על שכיחות גבוהה של ריבוי נשים
בנישואין  ,על רמת התברואה הנמוכה בשל הביצות והמלאריה  ,על תפיסת החיים הפטאליסטית ,

על מנהגי קבלת האורחים  -הישיבה הממושכת על מחצלות ושטיחים  ,ההארכה בהכנת הקפה

והמאכלים ובהגשתם  ,האכילה מצלחות משותפות בעזרת הידיים וסיפור מסורות השבט על  -ידי
ראש

השבט .

ן4

מכל אלה מצטייר דמיון לאורח חיי הכפריים  ,בצד שימור המסורות והתכנים

הבדוויים .
מבין ארבעת שבטי עמק בית  -שאן הסתפקו בהג ' ת ותמימי בתיאור ההבטים החברתיים של חיי

,

שבט אל  -ע ' זאויה  ,בהדגישם שתיאור זה משקף גם את מצב יתר השבטים בעמק  4התיאור מפורט
הרבה יותר מזה של שבט אל  -ע ' וארנה ומלמד על סממני נוודות ושבטיות רבים יותר בקרבם ,

בהשוואה לשבט אל  -ע ' וארנה  .השבט ( עשיקה ) נחלק ליחידות קטנות יותר ( קבילה או פריק )  ,אשר
שימשו מסגרות להתיישבות ולנדודים

השבט  -ראש שבט כללי  ,ותחתיו

המשותפים .

43

בהתאם לכך  ,שררה הירארכיה גם בהנהגת

ראשי היחידות הקטנות יותר .

44

בקרב בני השבט ניכרו  ,כמו

באל  -ע ' וארנה  ,הבדלים במעמד החברתי  ,שהתבטאו במספר חדרי האוהל ובביטויים נוספים  .כך ,
למשל  ,ככל שהמחיצות הפנימיות של האוהל היו מקושטות יותר  ,כך היה מעמדו החברתי של בעל

האוהל גבוה יותר  .גם בגדים עשויים מאריגי  -משי לימדו על כך
מופרד במחיצה מיתר חלקי האוהל  ,היה רק באוהלים של ראשי

;

חדר מיוחד לקבלת אורחים ,

השבט .

45

שבטים אלה נהגו לנדוד פעמיים בשנה  :בחורף  -אל סמוך לנהר הירדן  ,בצדו המזרחי ; ובקיץ
מערבה לע ' ור ( האזור הנמוך שלאורך גדות

הירדן ) .

46

עם זאת  ,הדגישו בהג ' ת ותמימי  ,גם

בשבטי עמק בית -שאן אין לראות עוד בדווים ממש  ,משום שהם מקיימים מגעים ממושכים עם
תושבי העיר ( קצבה )  ,למנהיגיהם בתים בבית  -שאן והם משתמשים בכלים ובמנהגים של החברה

הנושבת .

47

לדבריהם  ,גם המאבקים והיריבויות המסורתיות בין השבטים על אזורי  -מחיה ושטחי -

מרעה התרוקנו מתוכנם  ,אם עקב הגדרת אזורי המחיה והקביעות בהחזקתם על ידי השבטים ואם

כתוצאה מהשלטת סדר על  -ידי השלטון

המרכזי .

48

למרות זאת  ,הם נמנעו מהשלמת תהליך

ההתיישבות באמצעות רישום בעלותם על הקרקעות או החלפת המאהלים בבתים  ,בראותם בכך
ביטוי לאובדן חירותם

( ראה להלן ) .

49

בהג ' ת ותמימי תיארו באריכות ובפירוט רב את אורח חייהם

של שבטי עמק בית -שאן  -המלבושים והתכשיטים  ,מנהגי הנישואין  ,המילה  ,קבלת האורחים ,

40

שם  ,עמ '

, 338

. 341 - 340

41

שם  ,עמ '

, 339

. 340

42

שם  ,עמ '

.401

43

השימוש במונחים ' עשירה ' ו ' קבילה ' ב ' ולאית בירות '  ,היה שונה מן המקובל  .במקרים אחדים נעשה שימוש
בשני המונחים לסירוגין בהתייחס לאותה מסגרת שבטית  ,ובמקרים אחרים המונח ' עשירה ' שימש לציון
המסגרת השבטית הרחבה  ,ו ' קבילה '  -לזו הצרה יותר .

ע2

1

44

~
45

הירארכיה דומה תוארה במחקרו של שמואלי על תהליכי ההתיישבות של שבט 9נאחוה באותה תקופה באזור
ירושלים  .שמואלי  ,התנחלות  ,עמ ' . 186

ולאית בירות  ,עמ ' . 402 - 401

46

שם  ,עמ '

. 401

48

שם  ,עמ '

, 397

.401

על היחסים עם השלטונות ראה

47

שם  ,עמ '

. 402 - 401

49

שם  ,עמ '

, 399

, 403

.410 -409

להלן .

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית -שאן

,

ש

(

בדווים משבט
אל  -ע ' 3ארנה

נקמת -הדם והאבלות  ,שירי הגבורה וכלי הנגינה המלווים

את ביצועם .

50

מתיאורים אלה עולה כי

מבחינת התודעה והמסגרות החברתיות של שבטי בית -שאן היו הנוודות והשבטיות דומיננטיות ,
אף שמבחינת העיסוק בחקלאות ומיעוט הנדידה  ,הם דמו יותר

יחסי
תיאורי

לפלאחים .

הגומלין עם החברה הסובבת
שבט אל  -ע ' וארנה לא כללו התייחסות ישירה לשאלת קשריו עם החברה הסובבת ,

הנומאדית או יושבת הקבע  ,ולא ליחסיו עם השלטונות  .סביר להניח  ,כי בני השבט קיימו מגעים
מסחריים עם האוכלוסיה הנושבת  ,כדי למכור את עודפי יבוליהם  .מההבטאותו של ראש השבט
נגד הכוונה למכור קרקעות בחולה למתיישבים הציונים  ,ניתן אולי ללמוד על חיכוכים עמם  ,או

לפחות על עירנות להתפתחויות בנושא זה ולסכנה הנשקפת מהן  .מהמידע על פעילותם של
50

שם  ,עמ '

. 415 - 402

ע9

איריס אגמון

מח ' תארים בכפרי השבט ועל תשלום מסי  -חינוך ניתן ללמוד  ,שהשבט היה כפוף למדי למרותו של

השלטון המרכזי .

ן5

התיאור של שבטי עמק בית -שאן  ,לעומת זאת  ,הכיל מידע מפורט יותר בנושא זה  .עולה ממנו ,
כי יחסיהם עם עמיתיהם בני השבטים האחרים ידעו בעבר סערות גדולות  ,והמסורות והשירים על
מוצאם ונסיבות הגעתם לאזור לימדו על מאבקים ויריבויות ממושכים עם שבטים אחרים  .אולם
אף שראשי השבטים עמם שוחחו בהג ' ת ותמימי דיווחו על יריבויות עם שבטים מסוימים ויחסי -

ידידות עם אחרים  ,שהתקיימו גם בעת סיורם  ,הם העידו כי המלחמות בין היריבים המסורתיים
נמנעות כתוצאה ממדיניות השלטון המרכזי ומהסדרת החלוקה של אזורי המחיה ביניהם  .מגמה זו
חוזקה  ,לדברי המחברים

על  -ידי קשרי  -נישואין בין בני השבטים .

52

קשריהם של שבטי עמק בית  -שאן עם האוכלוסיה הנושבת היו בעיקר כלכליים  ,ונראה כי הם

היו הדוקים למדי  .כאמור ,

30

אחוז מיבוליהם השנתיים נצרכו בבית  -שאן  ,והיתר נשלח לאזורים

הגובלים בשדא בית -שאן .
שאן עצמה  .לדברי בהג ' ת ותמימי  ,הם לא
53

משמעות הדבר היא  ,כי הבדווים היו מעורבים בעסקות  -מסחר בבית -
נטו להשתמש במסילת חיפה  -דרעה להובלת יבוליהם ,

בשל מיקומה הלא  -נוה של תחנת בית -שאן ; לכן היה עליהם להיות מעורבים בעסקות  -הובלה או
להוביל בעצמם את עודפי יבוליהם למכירה באזורים המרוחקים

יותר .

54

נראה  ,כי אותם סממנים

של התרבות הנושבת שחדרו לחייהם  ,כגון בתי ראשי השבטים בבית -שאן והשימוש בכלי אוכל ,
חדרו על רקע קשרים

אלה .

55

אולם  ,כאמור  ,בעיקרו של דבר הם שמרו על הזהות  ,אורח  -החיים

ומיבנה החברה השבטיים .
היחסים בין השבטים ונציגי השלטון העות ' מאני היו מורכבים למדי  .אדמות עמק בית -שאן

שעובדו על  -ידי השבטים  ,נמנו ברובן עם אחוזת הסולטאן  .ניהול האחוזה נעשה בידי מדיר  ,שישב

בעיר בית  -שאן .

56

השבטים לנציגי

ייתכן  ,שלעובדות אלה היתה השפעה על אופי יחסי הגומלין שהתפתחו שם בין

השלטון .

כמקובל לגבי אדמות הסולטאן  ,שילמו השבטים את מס הח ' מס

( חמישית היבול ) שהוטל גלובאלית על אדמותיהם לפי אומדן היבולים השנתיים  ,אותו ערכו פקידי

השלטון בחסות הז ' נדארמריה  .לפי עדות המחברים  ,עריכת האומדנים והגבייה נעשו בשרירות
ותוך התנכלויות לבני השבט  .האמיר יוסף  ,ראש שבט אל -צקור  ,טען בתוקף  ,שכל יבוליו באותה
שנה לא הגיעו  ,עקב הבצורת  ,להיקף מיסי הח ' מס שהוטלו עליו  ,ולא די שלא נשאר לו דבר

51

על מינוי מח ' תארים בקרב הבדווים בסוף התקופה העות ' מאנית ראה שמואלי  ,התנחלות  ,עמ ' 186

שבטים  ,עמ '
52

53

;

אשכנזי ,

. 60 - 59

ולאית בירות ,עמ ' .401 , 397 , 396
ישראל היו כבר אזורי  -נדידה קבועים .

שרון מציין ( הבדוים  ,עמ '

,) 8

כי מסוף המאה הי " ח ואילך לרוב שבטי ארץ -

במחקרים שונים על שבטי הבדווים בארץ  -ישראל ובאזורים לא  -מדבריים אחרים במזרח  -התיכון הודגשה
העובדה  ,שקיום קשרים כלכליים בין הנומאדים לאוכלוסיה הנושבת הינו מאפיין קבוע של אורח  -החיים
השבטי  ,ואינו מלמד בהכרח על תהליכי התיישבות  .ראה  ,למשל  ,שמואלי  ,התנחלות  ,עמ ' ; 15 - 14
, ' ' Economic
 the MiddleתPastoral Nomads 1
עמ ' ) ; 97 - 96ש , 8 . Marx

שרון  ,הבדוים ,

'

:

:

among

~8 .

כלכלי] .

54

 . 4ק  ~ , New Jersey 1984 ,עלעש . ( , The Changing 3ש) . Shmueli ) 0ע [ להלן
ולאית בירות  ,עמ ' .400

55

על התפתחותה של העיר בית  -שאן בשלהי המאה הי " ט וראשית המאה העשרים בתחומי הבנייה והמסחר ראה

700

356
56

:

מארקס  ,שינוי

 .ק  . 114 ; Ibid. 1900 ,ק Schumacher , 'Reports of Galilee' , PEFeS , 1895 ,

 . 114ק 76 1 , 1895 ,
~

)[ .

:

שבטי הבדווים בעמק החולה ועמק בית  -שאן

מהיבולים  ,הוא אף היה בגרעון  .טענה דומה השמיע קטלק  ,אחיו  .בהג ' ת ותמימי עצמם היו עדי -

ראייה להתנכלות אחת מיחידות הז ' נדארמריה לבדווים משבט זה  ,בדרכם לביקור

באוהליו .

57

בעת ביקורם בשבט אל  -ע ' זאויה חזר באוזניהם האמיר בשיר על אותה תלונה  .מדבריו שצוטטו

על  -ידי המחברים  ,ניתן ללמוד כי באותה תקופה חלה הרעה ביחסם של נציגי השלטון העות ' מאני
אל השבטים  ,וכי ראש השבט ייחס זאת לחילופי השלטון באימפריה ( עם עלייתם לשלטון של

' התורכים הצעירים ' ) .
בימי הסולטאן ? וד אל  -סייד

מתברר  ,כי הוא היה ער לשינויים הפוליטיים וציין את היחס הטוב שזכה לו

השני  - . . ' :ופקידי הממשלה באותה תקופה ייחסו חשיבות לדברי ,

אשר איש מבני השבט לא היה יכול לחלוק עליהם ולהמנע מלציית להם והייתי נתקל ביחס של
כבוד בכל

מקום . . .

'

לעומת זאת  . . . ' :זה האמיר הנקלה  ,אשר עומד בראש שלושת אלפים או

;

ארבעת אלפים איש  ,הפך עשוק ונדכא בימים אלה עד כי קטון הפקידים משפיל אותו ואחרון אנשי

הז ' נדארמריה משפיל ומקלל אותי  . . .המסןרפ מכנה אותי בפני שקרן והשאימקאם או מדיר אל
נאח  :ה -

שאני רמאי . ' . . .

58

-

האמיר סיים את תלונתו בהדגשה  ,כי שבטו אינו מבקש מהשלטונות

דבר הכרוך בהוצאות ממשלתיות  ,דהיינו אינו מעוניין לעבור להתיישבות  -קבע  .כל בקשתו היא
לזכות ביחס הוגן מצד הפקידים והחיילים  .בהג ' ת ותמימי שאלו אותו על יחסו לאפשרות של
רישום קרקעות השבט על שמו  .תשובתו היתה  ,שאין לו עניין בכך  ,מכיוון שהבדווים לא יוכלו
לוותר על החיים בחיק הטבע ותחת כיפת

השמיים .

הפירוש שנתנו המחברים לדבריו אלה היה  ,כי אם יחס השלטונות כלפי בני השבט לא ישתפר ,
הם יעקרו מהאזור ויעברו לעבד אדמות באזורים

חופשיים יותר .

59

קשה להעריך אם אכן זו היתה

כוונתו  .הנימה הכללית העולה מדבריהם של בהג ' ת ותמימי על הבדווים ומההמלצות שהעלו
בעניינם  ,מעידה כי הם ייחסו חשיבות רבה לעידוד התיישבות הנומאדים וחיזוק זיקתם אל הקרקע

ועיבודה .

60

פרשנותם לדברי ראש השבט תואמת מגמה כללית זו  .מכל מקום  ,התמונה המצטיירת

מהתבטאותו של האמיר היא  ,שהשבטים היו כפופים למרות השלטון המרכזי  .הם לא גויסו לצבא ,
לא חויבו לפרוק מעליהם את נשקם והיו בקרבם פרשים ולוחמים

;

אף  -על  -פי  -כן  ,העדויות על

התנכלויותיהם החוזרות ונשנות של נציגי השלטון אינן כוללות תיאורי התנגדות או הפעלת  -כוח

מצד הבדווים בתגובה לכך  .יתירה מזאת  ,נמסר כי שבט אל  -צקור השתתף במאמץ המלחמתי של
האימפריה  ,כאשר בעת הגיוס הכללי שהוכרז לרגל מלחמת  -העולם סיפק לצבא סכומי  -כסף
 61דומה ,
גדולים וכמויות נכבדות של חמאה  ,וייתכן שגם יתר השבטים חויבו ב ' תרומות ' דומות .

אפוא  ,כי גם אם היתה נימת איום בדברי האמיר בשיר  ,ספק אם היה בידו לממש איום כזה .

57

58

59

ולאית בירות  ,עמ '  . 397 - 396חוכרי אדמות הסולטאן חויבו בדמי  -חכירה בסך חמישית היבול  ,אך היו פטורים
ממס העשר  ,גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי  ,עמ ' . 53

ולאית בירות ,

עמ '

. 399 - 398

המושגים דלעיל הם תארים של מושלי יחידות מינהל עות ' מאניות בדרגות שונות

של חשיבות וגודל .
שם  ,עמ ' . 400 - 399

60

שם  ,עמ ' , 397

61

שם  ,עמ '

, 396

.401 - 399
, 397

ונסיונותיהם החוזרים

. 403

על ההיסטוריה של יחסי הבדווים בארץ  -ישראל עם השלטונות העות ' מאניים

ונשנים של האחרונים לרסן ולכפוף אתהבדווים למרותם  ,ראה שרון  ,הבדוים  ,עמ ' . 93 - 80

ינ'

ך

איריס אגמון

סיכום
בהג ' ת ותמימי תיארו רק אחדים מבין השבטים ושברי השבטים הבדווים בצפון ארץ  -ישראל ,

ותיאורם זה התבסס על שהות קצרה מאוד במחיצתם  .לפיכך  ,אין להסיק מעדותם מסקנות
כוללניות מרחיקות  -לכת לגבי שבטים אלה  .עם זאת  ,בהתחשב במגבלותיה אלה  ,מפתיעה עדות זו

בעושר הפרטים שהיא מכילה ובנושאים המגוונים שהיא מקיפה  .דומה  ,כי לפחות ביחס לשבטים
המתוארים בחיבור  ,ניתן לקבל את הגדרתם של בהג ' ת ותמימי  ,ששבטים אלה היו אותה עת
יושבי  -קבע למחצה  .ייתכן גם  ,כי שבט אל  -ע ' וארנה היה מצוי במידת  -מה בשלב מתקדם יותר של

התיישבות  ,בהשוואה למצבם של שבטי עמק בית -שאן  .אך בעיקרו של דבר מאששת עדותם של

בהג ' ת ותמימי את הדעה  ,כי בדומה לשבטים אחרים בארץ  -ישראל  ,עברו גם השבטים הנדונים כאן
את השלבים הראשונים של המעבר להתיישבות  -קבע בשלהי התקופה

העות ' מאנית.

62

הצד הנושב בחייהם התבטא בנדודיהם המוגבלים  ,במקורות פרנסתם  ,ביחסיהם הכלכליים עם

החברה הסובבת ובהכנסתם בעול השלטון המרכזי ומרותו  .ההיבט האחר של חייהם  ,זה הנומאדי ,
התבטא בשמירה על המיבנה החברתי  ,המנהגים  ,אורחות החיים והתודעה השבטית  -בדווית  .אלה

ההגלו כבעלי כושר  -הישרדות מרשים  ,נוכח התמורות שהתחוללו בתחומי חייהם

62

2ל) 1

ראה  ,למשל  ,שמואלי  ,התנחלות  ,עמ '

, 33 - 32

" ; 47 - 43

האחרים .

63

בן  -דוד  ' ,שלבים בהתפתחות היישוב הבדווי הספונטני

בנגב  ,במעבר מנוודות למחצה להתיישבות קבע '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית ,
ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
63

.28 - 27

עמנואל מארקס ( שינוי כלכלי  ,עמ ' ו  ) 9 , 4 ,מציין  ,שתופעת הישרדות המסגרות החברתיות השבטיות מאפיינת
את תהליך המעבר של שבטי נומאדים רבים להתיישבות  -קבע  .הוא מסביר זאת בבטחון הכלכלי  -חברתי שיש
כקשרי השארות ההדוקים להעניק לבדווי המשתלב

בחיי -קבע .

הקהילה הגרמנית הפרוטסטאנטית

בארץ  -ישראל ,

 914 - 1 840ו

איכס

כרמל

מבוא
לפני שלושים שנה שהו עמי בירושלים מיסיונר אמריקאי  ,רופא איטלקי שהועסק על  -ידי
מחמד עלי  ,אדם אחד שקרא לעצמו בארון מילר ( ]  , ) 141110גנן גרמני ומנצח  -תזמורת

צרפתי  .ואילו עתה  -איזה שפע של פרנקים  ,אילו תוצאות מפליגות של פעילותם
הרוחנית

!

מסע  -הצלב בדרכי שלום החל  .ירושלים חייבת להיות

שלנו .

ן

מלים אלה לא נכתבו על ידי אחד מבעלי החלומות וההזיות הרבים שנזדמנו לארץ  -ישראל או
התיישבו בה במאה הי " ט  .כתב אותן הרופא השוויצרי טיטוס טובלר  ,מגדולי חוקריה של הארץ
באמצע המאה

הקודמת .

2

הדברים פורסמו לראשונה אחרי ביקורו האחרון בארץ  ,ב  , 1865 -ב -

 Augsburgerאשר במאה הי " ט

Jteitung

נחשב לטוב ולרציני שבכל עיתוני גרמניה .

תחזיתו של טובלר לא נתגשמה  .ירושלים  ,וארץ -ישראל בכלל  ,לא נכבשו בידי העולם הנוצרי

ב ' מסע  -צלב בדרכי שלום '  .הכנסייה הפרוטסטאנטית  ,שאליה בעיקר התכוון טובלר  ,הרימה אמנם
תרומה נכבדה לשיקומה של ארץ  -ישראל במאה הי " ט  3 ,ואולם בסופו של דבר היה זה הגורם

היהודי אשר הכריע את גורלה  .המאבק שהיה כרוך בכך גרם אל  -נכון  ,גם בהיסטוריוגראפיה

הישראלית להצנעת תרומתם של הגורמים הלא  -יהודיים שהיטו אף הם שכם לתהליך שיקומה של
הארץ  .את כל אלה לא יכול היה טובלר לחזות מראש  ,הגם שנחשב בעבודתו לקפדן וביקורתי מאין

כמוהו .

ארבע פעמים עשה טובלר בארץ במרוצת השנים

. 1865 - 1835

במו עיניו נכח אפוא

בתמורות העצומות שחלו במשך שלושים השנים הללו  .אפילו ' בפרק  -זמן קצר של שמונה שנים
( למן ביקורו הלפני  -אחרון

ב ) 1857 -

הושג רבות לאין שיעור הודות לאהבת הנוצרים ותחרותם

וזיקת היהודים לארץ אבותיהם ' .
הנוצרים במקום הראשון  .רק בשנות השבעים  ,ובעיקר למן העלייה
4

אכן  ,באותו שלב מוקדם של שיקום הארץ עמדו פעליהם של
הראשונה (  , ) 1882ההל הגורם

היהודי לצבור עוצמה בארץ ולדחוק בהדרגה את העולם הנוצרי מן המקום הראשון  .טובלר כבר
לא היה אז בחיים  .את תחזיתו ביסס על תהליך שנתהווה לנגד עיניו  :היווצרותה וגידולה  -כמעט

יש מאין  -של קהיליה נוצרית אירופית בארץ  -ישראל  ,שנוכחותה ניכרה בכל  :בתי  -ספר  ,בתי-
ג

322
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על טובלר ראה בעיקר

 .ק Paldstina , Berlin 1868 ,
:

"

Tobler, Nazareth

appenIzellisches
;

.ז

( להלן

:

טובלר ,

נצרת ) .

"

11 . 7 . Heim , Dr. Titas Tobler der Paldsl
rtbtafahrer: 21
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Lebensbild, ZErich 1879
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ראה

1 :טthe 19

 .קע 1986 ,

תו Palestine 's Development

" the Late Ottoman Period, Jerusalem -Leiden

! Kushner ) 06 . ( , Palestine

302 - 308
4

 the Christian Contribution 10מס 010א %

טובלר  ,נצרת  ,עמ '

. 322 - 321

.

4 . Carmel ,

(] Century' ,

איכס

כרמל

חולים  ,בתי -יתומים  ,בתי -עסק  ,אכסניות לצליינים ולתיירים וכיוצא באלה מוסדות שהיו מקובלים

במדינות המערב  ,אך בפרובינציה הארץ  -ישראלית אשר בפאתי הקיסרות העות ' מאנית  ,היו עד
לשנות הארבעים של המאה הי " ט בבחינת בלתרידועים  .הללו צצו עתה חדשות לבקרים  ,לצדן של
.

כנסיות חדשות לרוב  ,לאורכה ולרוחבה של הארץ  .קומץ הזרים הנוצרים שישב בה בעת ביקורו
הראשון של טובלר בשנות השלושים  ,כבר הפך בעת ביקורו האחרון למאות ומקץ דור נוסף -

לאלפים  .בפררו מלחמת  -העולם הראשונה כבר מנתה הקהיליה הנוצרית הזרה בארץ  -ישראל
כ 5 , 000 -

נפש  ,למעלה ממחציתם

גרמנים .

5

מבחינה סטאטיסטית  -דמוגראפית אין אולי משמעות יתירה לתוספת זו בשיעור אוכלוסייתה
של הארץ באותה תקופה  .ברם  ,מכל בחינה אחרת נודעה דווקא לקבוצה זו של מהגרים חשיבות

רבה  .היא לא רק שינתה את נופה של הארץ ומראותיה  -למשל  ,על  -ידי הקמת מאות רבות של
מבנים  ,מהם בתי  -מידות מפוארים אפילו באמות  -מידה מערביות  -אלא בעצם התהוותה וקיומה

( וחובת התורכים לדאוג לבטחונה הפיסי ) חילצה את הארץ מעזבותה ושכחתה והשיבה אותה אל
מוקד העניין הבינלאומי  .דומה  ,כי אין אתר בו השקיע העולם הנוצרי מאמצים ואמצעים רבים כל -

כך על שטח קטן כל  -כך  ,כפי שעשה בירושלים במחצית השנייה של המאה הי " ט  .בשלל הכנסיות
והאומות שחברו יחד והיוו את המנוף להתחדשותה של הארץ  ,היו הפרוטסטאנטים הגרמנים ,
לצדם של הטמפלרים  -מבחינת הכמות  ,ואולי גם מבהינת האיכות  -הקבוצה המשפיעה
ביותר  .מטעם זה מן הראוי להקדיש תשומת  -לב מיוחדת לאותם

3 , 000

הגרמנים הנוצרים  ,שפעלו

בארץ בשלהי שלטון התורכים ולתרומתם לבניינה מחדש של ארץ  -ישראל באותה

תקופה .

חלקם של הגרמנים  ,ובעיקר של הפרוטסטאנטים הגרמנים  ,כגורם מרכזי למיפנה שהל בתולדות
הארץ במאה הי " ט נובע מארבעה טעמים עיקריים

:

א  .היוזמה להקמתה של הבישופות הפרוטסטאנטית המשותפת לאנגליה ולפרוסיה בירושלים
יצאה ב -

1841

ממלך פרנסיה  ,פרידריך וילהלם הרביעי ,

בברלין .

ב  .במסגרת הבישופות המשותפת הכריע האלמנט הגרמני  ,בעיקר השוואבי  ,והוא גם שהיטה את
כיוון עבודתה מפעילות ( שכמעט לא נשאה

פרי ) בקרב היהודים למיסיון המשגשג בקרב הערבים .

ג  .ההצלחה שקצרו הפרוטסטאנטים הגרמנים בקרב הערבים הנוצרים  -היוונים  -אורתודוכסים
והקאתולים כאחד  -עוררה ודירבנה גם כנסיות אלה ( ואת המעצמות שעמדו מאחוריהן ) לעשות

למען בני חסותן בארץ  -ישראל  ,כשם שהמיסיון בקרב היהודים דירבן גם את העולם היהודי לשנס
מותניו למען היישוב הדל

בארץ .

ד  .בסוף שנות השישים החלו להתיישב בארץ אנשי אגודת הטמפלרים  .הללו פרשו אמנם מן
הכנסייה הפרוטסטאנטית  ,אך לימים שבו אליה רבים מהם  .מכל מקום  ,גם הטמפלרים מבטאים את
העניין הרב שגילו הפרוטסטאנטים הגרמנים  ,ובעיקר הפיאטיסטים השוואבים ,

בארץ  -ישראל .

 * 1ל) 1
5

שבע

מושבות הטמפלרים ( כולל המתיישבים שפרשו מן האגודה ושבו אל הכנסייה הפרוטסטאנטית ) מנו אז

לבדן

נפש  .ראה  :א ' כרמל  ,התישבות הגרמנים בארץ  -ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים

כ 2 , 200 -

 , 1973עמ ' . 54

. , , ,: , , , . , , , ,

 . , . , .ל::
.

יגר של יעקב

המושבה הגרמנית בחיפה

:
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' י

ו

'ו , 1 , ,

1
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1

י

. , , , ,, , , , , ,
1

,ן  ,ו  , ' ,ז

שומאכר ) 1877 ,

~

א
לגבי הנקודה הראשונה  ,יש להדגיש במיוחד את העניין האישי שהיה למלך פרוסיה  ,פרידריך

וילהלם הרביעי  ,בפעילות הכנסייה הפרוטסטאנטית בארץ הקודש  .זולת ג' ון ניקולייסון

( תע30

 , ( Nicolaysonשהגיע אמנם לראשונה לירושלים ב  , 1826 -אך אפילו על  -פי עדותו הוא  ,הצליח
להשתקע ולהקים בה נציגות של קבע עבור ' החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים ' רק

ב , 1833 -

6

ונציגה הרשמי של בריטניה בארץ  ,ויליאם יאנג

) Young

 , ( William 7 -שפתח את

הקונסוליה בירושלים בראשית  , 1839אשר אחד מתפקידיה המוצהרים היה להגן על ניקולייסון ,
-

7

כמעט לא היו אז פרוטסטאנטים בארץ  .יתר -על  -כן  ,עצם קיומה של עדה דתית פרוטסטאנטית

לא היה מוכר על  -ידי השלטונות  ,ובכל רחבי הקיסרות העות ' מאנית ( ובכלל זה השטחים שעדיין

היו מוחזקים אז בידי הכובש המצרי ) לא היתה קיימת אפילו כנסייה פרוטסטאנטית אחת  .בעיניו
של מלך פרוסיה  ,שהיה משחר נעוריו בעל זיקה דתית עמוקה  ,ואך עתה
מצב זה של כנסייתו  -ודווקא בערש הנצרות  -בבחינת

( ) 1840

בלתי -נסבל .

8

עלה לשלטון  ,היה

אינטרס מדיני לא היה

אמנם לפרוסיה בארץ  -ישראל  ,ולפיכך אין למצוא סימוכין וקשה לדבר על ' מדיניות פרוסית'

מפורשת לגבי ארץ  -ישראל באותה

תקופה .

הודות להתערבותן של רוסיה  ,אוסטריה  ,פרוסיה ובעיקר אנגליה ניצלה

ב 1840 -

הקיסרות

העות ' מאנית מסכנת כליון  .השליט האירופי היחיד שידע לנצל את שעת הכושר  ,היה פרידריך
6

 . 7 - 9קק  . [ 1852 ,ק  -ם ] . 1

]

א

,

zions-Bote

3 . Nikolayson ) 5 ] 0 ( , ' Mittheilungen . . . ' ,

1 )( 21

והערה . 15

7

ראה

8

פרטים מאלפים חדשים על זיקתו הדתית ועל העניין המיוחד שהיה אף לאביו  ,המלך פרידריך וילהלם השלישי ,

:

מ ' ורטה  ' ,מדוע נוסדה קונסוליה בריטית בירווסלים ? ' ציון  ,בו

בארץ  -ישראל  ,מביאה לאחרונה כריסטיאנה שיץ

) ( SchUtz

( תשכ " א ) ,

עמ '

219 - 218

בדוקטוראט שלה  ,פרוסיה בירושלים

בוז  ( 1986כתב  -יד )  ,הכולל בין השאר חומר מתוך גנזך המדינה של גרמניה

( 860 - 1800נ ) ,

המזרחית במרזבורג ). ( Merseburg

איכס

כרמל

וילהלם הרביעי  .הוא הזעיק מברן לברלין את ידידו ואיש אמונו פון בונזן

) von

2.3 .

)

Chr .

ת50תמ , ) 8ששימש אז ציר פרוסיה בשווייך  ,והלה ידע מייד  ' ,שהמלך קראני בגלל הארץ הקדושה
וכי זה רצון האל  ,כנראה גם רצון המלך  ,ששתי הכנסיות האבנגליות הגדולות של אירופה יושיטו זו
לזו יד מעל קברו של

הגואל ' .

9

לאנגליה  ,שהיתה אז המעצמה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר

ב ' שער העליון '  ,היה עניין מדיני לחזק את מעמדה בארץ  -ישראל  ,מעבר לנוכחותם של ניקולייסון ,

יאנג וקומץ הנתינים הבריטים שנתלווה אליהם .

0ן

יוזמתו של מלך פרוסיה להקים בישופות

משותפת בירושלים ולהציב שמה בישוף שיטפח את עניינה של הכנסייה הפרוטסטאנטית במזרח
בכלל  ,לא היתה אפוא בלתי  -רצויה לאנגלים  .זאת ועוד  ,פון בונזן שבא ללונדון כדי לנהל בשם

מלך פרוסיה את המשא  -ומתן  ,נתגלה כבן  -שיחה נוח

;

בעוד שהמלך הפרוסי היה נכון לשאת

במירב המימון של הבישופות ( מתוך אוצרו הפרטי )  ,הובטח לאנגליה מירב ההשפעה  .לא זו בלבד

שהפולחן בכנסייה הפרוטסטאנטית שתוכננה בירושלים  ,אמור היה להתקיים על  -פי הנוסח
האנגליקני  ,אלא שגם את הבישוף הראשון אמורה היתה לקבוע אנגליה  ,ואילו לגבי הבא אחריו
המלך
פרידריך וילהלם הרביעי
( ) 1865 - 1795

( וחיזר חלילה )  -שאמנם צריך היה להיות מוצע על  -ידי פרוסיה  -שמורה היתה לאנגליה זכות
של וטו  ! 1 .הנה כי כן פרידריך וילהלם הרביעי הוכיח בעליל  ,כי בכל הנוגע לארץ הקדושה אין
בלבו אלא לעשות למען הכנסייה הפרוטסטאנטית  .למלך פרוסיה זה עומדת אפוא הזכות של

הקמת ההגמונות המשותפת בירושלים  ,מעשה שנחשב לאחד ההישגים הגדולים של כנסייה זו
במאה הי " ט  ,ואגב כך לפריצת הדרך של העולם הנוצרי כולו

לארץ  -ישראל .

ב
התרומה הגרמנית השנייה למיפנה שנתחולל בארץ התבטאה במניין הגדול במיוחד של
המיסיונרים ממוצא גרמני אשר החלו לנהור ארצה  ,הן כדי לאייש את המשרות שהציעה
הבישופות  ,והן כדי להקים  -בחסותה של ההגמונות  -מוסדות פרוטסטאנטיים

חדשים .

בתקופת כהונתו הקצרה של הבישוף הראשון  ,המומר מיכאל סלומון אלכסנדר  ,ששימש בירושלים
בשנים  , 1845 - 1842עמדה הבישופות בסימן הנסיונות להקים מיסיון בקרב היישוב

היהודי .

מאמצים אלה  ,שרוכזו בעיקר בידי החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים ( בקיצור
( London Jews Society

יאשר

:

לא נשאו כמעט פרי  ,לא עמדו מעולם בראש מעייניה של הכנסייה

הפרוטסטאנטית בגרמניה  .בשלהי

1846

הגיע לירושלים הבישוף הפרוטסטאנטי השני  ,סמואל

גובס  ,יליד שוויתן  ,אשר הוצע למישרה  ,בהתאם לתקנות הבישופות  ,על  -ידי מלך פרוסיה  .הואיל
וגובס פעל לפני -כן במזרח במשך שנים בשירות האגודה המיסיונרית הכנסייתית של אנגליה
) ( Church Missionary Society

לא מצאו האנגלים טעם לפסול את ההצעה  .ברם  ,עד  -מהרה

היטה גובט  ,למרבה אכזבתם של מצדדי המיסיון היהודי  ,את עיקר מרצו כלפי האוכלוסייה
הערבית של ארץ  -ישראל  ,ובעיקר כלפי הערבים  -הנוצרים  .השלטונות אסרו מכל וכל פעילות של
1 )(6
9

מכתב

פון בונזן לאשתו ( מבאזל  ,בדרכו

לברלין )

מאפריל  , 1841מצוטט אצל

Christen als

 . Carmel ,ג

 . 43ק  Heiligen Land, Basel 1981 ,אע Pioniere

.237 - 215

10

ראה  :ורטה ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

11

לגבי התיעוד הנוגע להקמת הבישופות ראה

1883 :

Hechler, The Jerusalem Bishopric, London

W. H .

הקהילה הגרמנית הפרוטסטאנטית ,

מיסיון נוצרי בקרב האוכלוסייה המוסלמית  ,אך בקרב ה ' כופרים '

( דמים ) -

1914 - 1840

יהודים או נוצרים -

'

,

,

הירשו לפרוטסטאנטים לפעול כראות עיניהם  .מתוך נסיון קודמו למד גובס  ,כי ההשקעה העצומה
בקרב היישוב היהודי איננה עומדת בשום יחס לתוצאות  .על כך עשויים ללמד יומניו של
ניק ולייסון ,

2ן

וגובס עוד יכול היה לשמוע א ת ה דברים מפי בעל  -הדבר בעצמו  -חלוץ המיסיון

האנגלי בקרב היהודים והבכיר שבהם  .במקום יהודים בודדים  ,שהיו חייבים להמיר את דתם כדי
להצטרף אל הקהילה הפרוטסטאנטית שהתהוותה בהדרגה בארץ  ,העביר גובט בכל שנה מאות

ערבים  -נוצרים  ,בעיקר יוונים  -אורתודוכסים  ,מכנסייה נוצרית אחת לכנסייה נוצרית אחרת  .בתי-
ספר למיניהם ובתי  -חולים מתוקנים  -מוסדות שלא היו קיימים בארץ לפני  -כן  -היו בעיני
גובט האמצעים הבדוקים ביותר כדי להעביר נוצרים בורים ותועים  ,שאיש לא דאג להם קודם ,
לכנסייתו  .ההשקעה בהקמת מוסדות כאלה ואחרים היתה אמנם אף היא עצומה  ,אך התוצאות היו

מופלגות בהתאם  .בזו אחר זו צצו ברחבי הארץ קהילות ערביות  -פרוטסטאנטיות  .מיסיונרים
ממוצא גרמני  ,ובעיקר מקרב הפיאטיסטים השוואבים מממלכת וירטמברג  ,נרתמו למשימת
הקמתן בהיקף  ,בכשרון ובדבקות שלא נודעו כמותם בארץ

;

וזאת גם אחרי שמדינות וכנסיות

אחרות הלכו בעקבותיהם  .שום שליט אירופי אחר גם לא טרח לעקוב אישית בעניין רב כל  -כך אחר
התקדמות הפעילות הנוצרית בארץ הקודש ולהזמין לחצרו את המנצחים על המלאכה  ,כדי
שידווחו לו מכלי ראשון על מצבה של הארץ ומה עוד ניתן לעשות כדי לחזק את מעמדה של תיאודור פלידנר
הכנסייה האבנגלית בארץ  -ישראל  .הבישוף גובט היה תמיד אורח רצוי בחצרו של פרידריך וילהלם
הרביעי ; 3י ותיאודור פלידנר  ,שטרח ללוות לירושלים

ב 1851 -

( 864 - 1800י )

את ארבע הדיאקוניסיות הראשונות

של קייזרסוורט ולהניח בכך את היסוד לפעילות ענפה של מוסד זה ברחבי המזרח  -התיכון
( ובירושלים  -לבית ספר לבנות ובית -החולים הגרמני)  ,מצא במלך בן  -ברית נאמן ( ותורם
בכל אשר

פנה .

נדיב )

4ן

מקום חשוב שמור בתקופה זו גם לכריסטיאן פרידריך שפיטלר )  , ( Spittlerמייסדו של מיסיון

עולי -הרגל של באזל  .אף בעיניו של איש רב  -פעלים זה  ,שבכל הקשור בארץ  -ישראל נשכח שמו
כמעט לחלוטין  ,היתה משמעות מיוחדת להפצת האמונה האבנגלית בערש הנצרות  .כבר באמצע
שנות השלושים של המאה הי " ט החל שפיטלר לתור אחר דרכים לפעול בארץ  ,ושליחיו  -קונרד
שיק

) ( Schick

ופרדיננד פאלמר

) - ( Palmer

היו הראשונים שהגיעו ארצה

( ב ) 1846 -

מטעם מוסד

גרמני כלשהו  .לימים  ,שיגר שפיטלר שליחים רבים נוספים  .הנודע שבהם היה יוהאן לודביג שנלר
)  , ( Schnellerאשר הגיע לירושלים

ב 1854 -

ואחרי שש שנים הציע בבית  -מגוריו ( אחד הבתים

הראשונים שהוקמו מחדן לחומות ) מקלט לנערים פליטי  -חרב ממהומות הדמים שפרצו אז בין
הדרוזים והנוצרים בלבנון  .הודות לתרומות שהשכיל שנלר לאסוף  ,בעיקר ברחבי גרמניה ושוויתן ,

התפתח ' בית  -היתומים הסורי ' והפך ערב מלחמת  -העולם הראשונה למוסד הפרוטסטאנטי הגדול
כריסטיאן פרידריך
12

נמסרו לידי לראשונה לבדיקה ולצילום לפני שנים אחדות על  -ידי רונלד אדיני

) Ronald Adeney

נ0ת8כ ) ) ,

( ) 1867 - 1782

האחראי לכנסיית ישו בירושלים  ,ועל כך אני אסיר תודה לו  .על  -סמך היומנים הללו כתב שלום גינת מחקר על
פעילות האגודה הלונדונית  .ראה  :ש ' גינת  ' ,פעילות " החברה הלונדונית לקידום הנצרות כקרב היהודים " ביישוב

13

14

היהודי בירושלים (  , ' ) 1914 - 1825חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה  ,חיפה
Heinrich
ראה . 7 . hierch ) 06 . ( , Samuel Gobat , Basel 1884 :

 . Grabעי

יי

,י

"

. 1986

Carmel, ~ Der hdissionar 7600607
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 . 191 - 220קק ) 06 ( , Jahrbuch des Instituts ffir deutsche Geschichte , XIV ) 1985 ( ,

) .ע

ילל

)

ך

פיסיקלי

איכס

כרמל

ביותר במזרח  -התיכון  .השטח שרכש בירושלים גדול היה מכל שטח העיר העתיקה

כולה .
6ן

קונרד שיק עלה בארץ לגדולה והיה לאחד מטובי חוקריה של ירושלים ומגדולי

תשוב אחר של שפיטלר היה יוהאנס

פרוטיגר  ,שבא ארצה ב 1858 -

בוניה .

5ן

גם

שליח

כדי לסייע בניהול בית -מסחר

מטעם מיסיון עולי  -הרגל בירושלים  ,וסופו שהפך בדורו לגדול הבנקאים בארץ  .הוא מימן את
בניינם של בתי -מידות  ,מוסדות ורובעי  -מגורים שלמים ( ובראשם שכונת מחנה יהודה

והיה הגורם הראשי בהשגת הזכיון למסילת  -הברזל הראשונה

בירושלים )
לן

בארץ  -ישראל מיפו לירושלים .

זולת ' בית -האחים ' )  , ( Braderhausשלא עלה יפה ( ובית  -המסחר שהיה מסונף אליו  ,אך עסקיו
התרחבו והסתעפו כדי כך  ,שמבאזל הרחוקה שוב לא היה אפשר לנהלו  ,ולפיכך הועבר לרשותם

העצמאית של השליחים הבכירים )  ,לא היתה למיסיון עולי  -הרגל מסגרת משלו בארץ  .שליחיו של
שפיטלר עברו אפוא לשרת מוסדות אחרים שבחסות הבישופות הפרוטסטאנטית ( כמו כריסטיאן

פלשיר בשכם )  ,או שהקימו ( כמו סמואל מילר בבית -לחם ) מוסדות משלהם  ,ששוב לא נקשרו

בשמה של באזל  .כך נשתכח גם שמו של שפיטלר כאחד מחלוצי העשייה הנוצרית בארץ  -ישראל
שלפני אמצע המאה
הפעילות

הי " ט .

הגרמנית

8ן

הפרוטסטאנטית

באוץ

מומנה

בחלקה

באמצעות

מבצעי  -התרמה

מתמשכים  ,מהם בעלי היקף עצום  ,של בעלי הדבר ( דוגמת שנלר ופלידנר שנזכרו לעיל )  ,ובחלקה
בעזרת גופים ציבוריים שהוקמו לצורך זה ברחבי גרמניה  ,ובראשם אגודת ירושלים ( Jerusalem -

בברלין  ,שנוסדה בשלהי

( Verein

1852

במטרה מפורשת לסייע לפעולות הבישופות האנגלו -

פרוסית בארץ  -ישראל  .לימים  ,ולאחר שפורקה הבישופות  ,אף הוקמו בגרמניה קרנות ממלכתיות -
כנסייתיות ( קרן ירושלים וקרן הר  -הזיתים )  ,שבכספן מומנו בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה

העשרים המפעלים שהיוו את גולת הכותרת של הבנייה הגרמנית האבנגלית בארץ  -כנסיית
הגואל בירושלים ( שהקיסר וילהלם השני בא לחנוך אותה ) ואכסניית אוגוסטה ויקטוריה שעל הר -

הצופים .

ג
ביוזמתו של מלך פרוסיה בהקמת הבישופות הפרוטסטאנטית בירושלים  ,באלמנט הגרמני המכריע
במוסדותיה ובהפניית מאמציה כלפי האוכלוסייה הערבית  -הנוצרית בארץ  -ישראל לא תם חלקה
של הכנסייה האבנגלית ביצירת המיפנה בתולדות הארץ במאה הי " ט  .אדרבא  ,משב  -רוח חדש זה

שעורר את הארץ מתרדמתה  ,דירבן מניה וביה את הכנסיות הנוצריות האחרות ( ואת המעצמות
שעמדו

מאחוריהן )

לעשות למען הארץ  ,וליתר דיוק למען בני חסותן  ,שסכנת המיסיון

15

על שנלר ראה אצל כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 9בעיקר עמ '
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ראה

:

. 188 - 168

א ' כרמל  ' ,דרכו של קונרד שיק לירושלים '  ,אלי שילר

( עורך ) ,

ספר זאב וילנאי  ,ירושלים

, 1984

עמ '

. 126 - 115
ץ1 ) ( 2

17

11 . Carmel , ' Der Bankier Johannes Frutiger und seine Zeitgenossen : Entstehen und
ראה :
 % 1 . (eds ) , FestschriftfUrא  Jerusalem ' , 4 . Schindlerת  . Spittlerע  .ם Untergang der Basler Firma

,

 . 139 - 158קק  1985 ,ת80תAndreas Lindt , )35111
18

ראה  :א ' כרמל  ' ,פעילותו של כריסטיאן פרידריך שפיטלר בבאזל לבינוייה מחדש של ארץ  -ישראל במאה הי " ט ' ,
דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות  ,חטיבה ב '  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

144 - 139

( תקציר ) .

הקהילה הגרמנית

הפרוטסטאנטית 1914 - 1840 ,

הפרוטסטאנטי הפעיל ריחפה עליהם  .גובס אך החל להסיט את עיקר פעילותה של הבישופות מן
היהודים אל הערבים ( וכלשון יריביו  ,להנהיג חידוש עולמי של מיסיון נוצרי בקרב נוצרים )  ,וכבר
הושב

( ב ) 1848 -

ארצה  ,בלחצה של צרפת  ,הפטריארך הלאטיני של ירושלים  ,אשר מאז תום מסעי -

הצלב קבע את מושבו ברומא  .גם הרוסים הזדרזו להיחלץ למען בני חסותם היוונים  -אורתודוכסים
-

העדה

הערבית  -נוצרית הגדולה

הפרוטסטאנטי  -והקימו ( גם כן

בארץ ,

ב ) 1848 -

שכניה היוו את היעד העיקרי של המיסיון

בירושלים משלחת דתית של קבע  .כדי לא לפגר אחרי

פרוסיה ואנגליה הפרוטסטאנטיות הקימו עתה גם רוסיה  ,צרפת  ,אוסטריה ומדינות אחרות מוסדות
דת  ,חינוך  ,רפואה וסעד לאורכה ולרוחבה של הארץ  ,שלא נפלו לעתים מן המוסדות
הפרוטסטאנטיים  .זאת ועוד  .גם הקאתולים הגרמנים לא טמנו ידם בצלחת  ,ובעקבות אחיהם -

יריביהם האבנגלים הקימו וטיפחו שורה ארוכה של מוסדות משלהם  .אתר הדורמיציון ואכסניית

סנט פאול ( היום בית הספר שמידט  ,מול שער שכם ) מהווים עדות מונומנטלית ליכולתה של

האגודה הגרמנית הקאתולית בקלן .

!9

גם חוגים יהודיים שהמשיכו לראות בעצם יסודה של

הבישופות הפרוטסטאנטית ( ובהתרכזותה בראשית צעדיה ובניצוחו של המומר אלכסנדר ) איום כריסטוף הווזמן
ליישוב היהודי הדל בארץ  -יצאו להגנתו של זה  .עתה  ,ורק עתה  ,הקימו שם היהודים בתי -ספר

( ) 1885 - 1815

( שהיו מעבר ל ' חדרים ' )  ,בתי -חולים וכיוצא באלה מוסדות  ,לבל יזדקקו אנשי היישוב לחסדיו של

המיסיון הנוצרי  ,שגם אחר  -כך  -בעיקר באמצעות ' האגודה הלונדונית '  -המשיך לפעול
בקרבם  ,אלא שהישגיו נותרו דלים ולא עמדו בשום יחס למידת האימה

שעוררו .

20

ואולם מידת

ההגזמה שנהגו היהודים ביריביהם היתה אופיינית לכל הגורמים שפעלו בארץ  -ישראל  .בנסיבות
האמורות של תחרות גוברת ביקשה כל עדה דתית לדרבן את תומכיה

(-

תורמיה ) על  -ידי הצגת

נחיתותה בהשוואה לעליונות יריבותיה  ,כשם שכל מעצמה ביקשה עתה להציג לראווה את יכולתה
בארץ הקודש  .החל בכנסיית ישו האנגלית ( שנחנכה ב  , ) 1849 -דרך האכסניה האוסטרית  ,מבני

הפאר שעל מגרש הרוסים  ,בית -החולים הצרפתי סן  -לואי ואכסניית אוגוסטה ויקטוריה ( שנחנכה
ב  , 1910 -ובה בוודאי ביקש הקיסר וילהלם להוכיח  ,כי כל מה שיודעות המעצמות האחרות לעשות ,
מיטיבה גרמניה לעשות

מהן ) -

הלכה ונתמלאה ירושלים ובמידה פחותה אך לא  -מבוטלת הארץ

כולה  ,במבנים חדשים ; זאת בנוסף על שלל השינויים האחרים  ,שהתחוללו בארץ הודות ליוזמתו
של מלך פרוסיה

ב 1841 -

והמנוף שהציב בה בדמות הבישופות

הפרוטסטאנטית .

ד
בשלב זה של ראשית המאה העשרים כבר טבע גם היישוב היהודי חותם עמוק בתהליך
התחדשותה של ארץ  -ישראל  ,אלא שלא בכך עסקינן  .לעומת זאת  ,אי  -אפשר להשלים את הדיון
בתרומתם של הפרוטסטאנטים הגרמנים לתהליך זה בלא להתייחס למפעל ההתיישבות של

105
19

ראה

:

ח ' גורן  ' ,הפעילות הגרמנית  -קתולית בארץ  -ישראל  , ' 1910 - 1838 ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
20

ראה לעיל  ,הערה . 12

. 1986

אלכס כרמל

המושבה הגרמנית בירושלים ,

1890

הטמפלרים  .עד לפרישתם מן הכנסייה האבנגלית של וירטמברג ולהתארגנותם  ,ב  , 1861 -במסגרת
נוצרית עצמאית  ,לא זו בלבד ש ' ידידי ירושלים ' אלה נמנו עם אותו זרם גרמני פרוטסטאנטי שגילה

בארץ  -ישראל עניין מיוחד  ,אלא שמייסד אגודת הטמפלרים  ,כריסטוף הופמן  ,אף נקרא ( בשנים
 ) 1855 - 1853על  -ידי שפיטלר לבאזל לשמש כמפקח במיסיון עולי  -הרגל  .י 2ברם  ,קצב פעילותו של

שפיטלר בארץ  -ישראל והיקפה  -אף  -על  -פי שגם הוא תיכנן התיישבות בקנה  -מידה גדול ובשלב
מסוים נשא ונתן עם הקונסול הפרוסי הראשון בירושלים בהקמת מושבה צבאית פרוטסטאנטית
בארץ  -ישראל - 22לא הלמו את תפיסת עולמו של הופמן  ,כפי שהתגבשה בעת מלחמת

קרים .

רבים סברו אז  ,כי תהיינה תוצאות המלחמה אשר תהיינה  ,העולם הנוצרי עתיד להפקיע את
השלטון בארץ הקודש מידי התורכים  .על רקע זה גמר הופמן אומר  ,כי ' עם האל '

) das Volk

הוא שצריך לרשת את ארץ  -ישראל  -זכות שהופקעה מידיו של עם ישראל הואיל ולא

( Gottes

הכיר במשיח הנוצרי  .הופמן ניגש איפוא ליצירת ' עם אל ' זה וליכד סביבו אלפים אחדים של

חסידים ( אך לא הצליח לגייס

רבבות אחדות עד מיליון  ,כפי שקיווה תחילה ) .

גם מבחינה דוגמטית

הרחיקו הופמן וחסידיו לכת  ,ועד  -מהרה היו לצנינים בעיני הכנסייה של וירטמברג והמדינה  ,אשר
התנגדו בתוקף לתכנית ההגירה ההמונית
() ך ך

לארץ  -ישראל .

ב 1859 -

סולקו ' ידידי ירושלים ' מחיק

הכנסייה האבנגלית ומקץ שנתיים הקימו את ' אגודת הטמפלרים ' ) '  ( ' Tempelgsellschaftבמסגרת
נוצרית

עצמאית .
כרמל ( לעיל  ,הערה

21

ראה

22

שם  ,עמ '

:

. 54 - 44

, )9

עמ '

. 111

הקהילה הגרמנית הפרוטסטאנטית ,

מלון

' הרדג ' ,

המושבה הגרמנית ביפו ,

1914 - 1840

1925

בשל מיעוט חבריה לא הצליחה אמנם האגודה לרשת את הארץ  ,אך עד להקמתן של המושבות
היהודיות הראשונות היו מושבות הטמפלרים ליד חיפה  ,יפו  ,שרונה וירושלים התופעה הבולטת

והמרשימה ביותר בתהליך השינוי של פני הארץ  .לראשונה מאז מסעי  -הצלב עלה יפה נסיון

התיישבות נוצרי  .אלמלא נחשבו הטמפלרים לפורשים  ,שעוררו  -לפחות בשנים הראשונות של
פעילותם בארץ  -את זעמם של הפרוטסטאנטים הגרמנים  ,שלא לדבר על העוינות העזה שגילה
כלפיהם העולם הקאתולי כולו  ,על קנאת המעצמות האחרות  ,על תחרות היהודים  ,על האיבה
שגילו כלפיהם תושביה הערבים של הארץ ועל הפחד שנפל על התורכים שמא מרמז מפעל

התיישבותם על נסיון גרמני להשתלט על ארץ  -ישראל כולה  -אלמלא כל אלה שהניעו אפילו את
הרייך הגרמני להסתייג מהם ( אף כי לתמיכתו המדינית והמוסרית נזקקו הטמפלרים יותר מכל ) ,

היה מעשה ההתיישבות שלהם זוכה בלי ספק להכרה גדולה לאין ערוך  .אלא שהטמפלרים נאלצו

להיאבק תחילה בחצי  -תריסר חזיתות  ,ועד שעלה בידם להכות שורש בארץ ולפרוץ את מעגל
האיבה שסגר עליהם  ,נסתתמו בגרמניה מעיינות כוח  -האדם של ' עם האל '  ,ואילו ארצה החלו

לנהור בני עם ישראל דווקא  .אף  -על  -פי  -כן  ,תרומתם של המתיישבים הגרמנים לקידומה של הארץ

בדור האחרון לשלטון העות ' מאני היתה רבת  -משמעות .

הם שהנהיגו את השימוש המסודר

בעגלות  -נוסעים מיפו לירושלים ומחיפה לעכו  ,לנצרת ולטבריה  ,ואף את הדרכים הכשירו לכך ,

לפחות בחלקן  ,על חשבונם  .על  -ידי כך תרמו הטמפלרים לפעולות השלטון העות ' מאני לשיפור
הבטחון בדרכים  -בוודאי אחת התרומות העקיפות החשובות ביותר לקידומה של

הארץ .

הטמפלרים הקימו בארץ בתי  -מלון מודרניים ראשונים  ,הנהיגו שינויים בחקלאות שהיתה נהוגה

1 1 1

איכס

כרמל

עד אז בקרב הפלאחים  ,הפעילו לראשונה משאבות קיטור וגז  ,היו חלוצי המלאכה והתעשייה ,

עשו רבות לביעור הקדחת ( נטעו את עצי האקליפטוס הראשונים ) ולשיפורים בנוף  ,בכסותם
שטחים נרחבים  ,בעיקר בכרמל  ,בחורשות  -אורנים  .שבע המושבות שהקימו עד מלחמת  -העולם
הראשונה היו הנאות והמטופחות בארץ כולה  ,ומבחינה זו שימשו דוגמה ומופת בעיקר
למתיישבים היהודיים שלמדו מהם

לא  -מעט23

( וברבות הימים לימדו אותם לא

מעט ) .

תרומתם

של הטמפלרים למיפנה שחל בארץ  -ישראל במחצית השנייה של המאה הי " ט  ,לא היתה רק
במעשה ההתיישבות החלוצי והנועז שלהם  ,אלא אף בכך שהוא העיד כי יישוב הארץ בידי
מתיישבים אירופים תחת שלטון עות ' מאני איננו רק אפשרי אלא מוכח  .עובדה זו עודדה את רוחם
של העולים היהודים  ,שהחלו לתכנן גם הם את יישובה מחדש של ארץ

אבותיהם .

24

אכן מכל הגורמים הזרים הנוצרים שפעלו במאה הי " ט לשינוי פני הארץ ולהרמתה משפלותה ,

שמורה ליוזמה הגרמנית הפרוטסטאנטית הבכורה  -הן מבחינת העיתוי  ,הן מבחינת כשרון
המעשה והן מבחינת ההיקף  ,שלא היה לו אח ורע בעולם

תנו

הנוצרי .

1
23

ראה  :י ' בן  -ארצי  ,תכנון והתפתחות המערך הפיזי של המושבות העבריות בארץ ישראל ,
1987

24

( בדפוס ) .

ראה כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

201

ובהרחבה עמ '

. 225 - 198

, 1914 - 1882

ירושלים

הגירת כפריים לחיפה בתקופת המנדט
תהליך של עבר ?

:

יוסף וש " ץ
מבוא
מגל ערי הארץ בתקופת המנדט קלטה חיפה את המספר הגדול ביותר של תושבים ערבים חדשים ,
רובם כפריים  .חלקם באו לעיר זו על  -מנת להישאר  ,אחרים על  -מנת לשוב לכפרם בתום פרק  -זמן

לא  -ארוך  .חלק הגיע במעין הגירה מחזורית  ,בעונות מסוימות  ,ושב לכפר  .חלק מאותם ' נודדים

.

מחזוריים ' נשאר בעיר ונקלט בה תהליך זה נקטע בעיצומו  ,עם נטישת העיר
בהקשר זה מתעוררות שאלות אחדות

:

האם הנדידה הולידה קליטה אמיתית,

הכפריים שהיגרו העירה הפכו לעירוניים  ,באורח חייהם וערכיהם
עבודתם או יותר מזה

ב. 1948 -

?

עיור ?

האם

האם הם תרמו לעיר רק את כוח

?

המקורות לדיוננו הם בראש וראשונה ארכיונים  :ארכיון מינהל המחוז הבריטי ( כולל מכתבים
של פועלים )  ,ארכיון תנועת העבודה  ,ועד הקהילה היהודית  ,העיתונות הערבית והעברית  .ואולם
המידע החשוב ביותר נשאב מראיונות עם כפריים שהיגרו באותה עת לחיפה  ,ועם אנשים שהיו
פעילים באגודות הפועלים הערביות ובהסתדרות  .עדויות אלו עוזרות להבין את אווירת התקופה
ואת השוני שבין גישת הכפרי והעירוני לבעיית

האורבניזאציה .

!

ערך מיוחד יש גם לדינים -

וחשבונות של אליהו אגסי  ,שהיה בשנות השלושים פעיל מטעם ההסתדרות בקרב פועלים ערבים
בחיפה ; כתיבתו מצטיינת בדקות  -רגש ובהבנה מעמיקה לבעיות האישיות והחברתיות של הפועל

הכפרי .

חומר סטאטיסטי מצוי בין השאר בכרטיסיית ' ברית פועלי ארץ  -ישראל ' ! * משנת

 , 1948 /49שכוללת פרטים אישיים של פועלים כפריים ועירוניים  -גם כאלה שהשתייכו לאגודות
הפועלים הערביות לפני

. 1948

מקורות הגידול של האוכלוסיה הערבית בעיר
בשנים

1944 - 1922

גדלה האוכלוסיה הערבית של חיפה בערך ב  45 - 44 -אלף נפש  -גידול של

אחוז  -יותר מכל אוכלוסיה ערבית עירונית אחרת

להגיע

ל 19 - 18 -

בארץ .

2

241

הריבוי הטבעי המירבי יכול היה

אלף  .במלים אחרות  ,תוספת הנדידה הערבית לחיפה היתה בסדר  -גודל של

26 - 25

אלף .
1

מבין המרואיינים הרבים אציין כמיוחד את ביס
יר

סיח  ,מייסד ' ברית האיגודים המקצועיים ואגודות הפועלים

 ' 2סארין  ,מפעילי אגודת הפועלים הערבית  -הפלשתינאית
 .הערכיות ' ; אחמד ס '
ההסתדרות הבינלאומית של פועלי הרכבת ; לסי אל 4 -לח  ,שעבד שנים רבות כמפקח בעיריה ; בנימין כלפון תאב
;

מיכאל דנה  ,שהיה מזכיר

ערבים .

*1

סטודני  ,שעסקו בארגון פועלים
ברית פועלי ארץ  -ישראל נוסדה

2

הבנוי על שתי חטיבות לאומיות  .למעשה השתמשו בשם זה לציון החטיבה הערבית הקשורה
 . 594 ; Statistical Abstract of Palestineק Censw of Palestine 7937 , Alexandria 1933 , Part 11 ,

ב 1927 -

על  -ידי הסתדרות העובדים הכללית כאירגון פועלים יהודי  -ערבי משותף

בהסתדרות .

 . 17 , 22קק 1944/45 , Jerusalem 1946 ,

ונ 1 1

יוסף ושיץ
נשאלת

השאלה  ,מניין הגיעו כל אלה ?  * 2אין

בנושא סטאטיסטיקה רשמית  ,אך יש עובדות

שמצביעות על כיוון  .מבין המוסלמים שהתפקדו במיפקד של
הנוצרים בני המזרח התיכון -

מהשנים

1949 - 1948

 88 . 5אחוז .

3

90 , 1931

אחוז היו ילידי הארץ  ,ובין

מבין הרשומים בכרטיסיית ' ברית פועלי ארץ  -ישראל '

שלא היו ילידי חיפה או יישובים קרובים ,

 73אחוז היו ילידי הארץ .

שהתרומה של ארצות ערב ( פרט לתרומה ארעית  ,בתקופות של גיאות כמו

 1934ו ) 1943 -

4

מכאן ,

לא היתה

רבה .
לעומת זאת  ,בולטת תרומתם של הכפרים הערביים בארץ  .בין הפועלים הרשומים ב ' ברית
פועלי ארץ  -ישראל ' שלא היו ילידי חיפה או יישובים סמוכים ,

74

אחוז היו בני כפרים מהארץ ' .

גורמים אחדים תרמו לכוח המשיכה של חיפה ולקליטת הכפריים

ראשון במעלה היתה

:

הפעילות המשקית של הממשלה ( הרכבת  ,הנמל  ,המינהל על מחלקותיו הרבות  ,ומאוחר יותר
פעילותן של חברות

הנפט ) ;

הגורם השני היתה פעילות המגזרים העסקיים  ,הערבי והיהודי  .ענף

הבנייה  ,ענף חשוב בעיר  ,שתפקידו היה לשכן את העלייה היהודית ואת המספר הרב של תושבים

ערבים חדשים  ,קלט מספר רב של כפריים  .בוני בתים יהודים פרטיים  ,קבלנים יהודים ומוסדות
ציוניים ( המזרחי ,
בתים

והקרטונאז ' .

הרוויזיוניסטים )

יהודים .

בשביל

העסיקו פועלי  -בניין ערבים ; קבלנים ערבים ( ואיטלקים ) בנו

6

התעשייה הערבית העסיקה מאות כפריים  ,בייחוד בענפי הטבק
טחנות )

מאות כפריים עבדו בתעשייה היהודית ( ' נשר '  ,מרצפות  ,נעליים ,

ומאות

נוספים הועסקו על  -ידי חברות יהודיות בעבודות הנמל השונות  ,בסבלות  ,במחסני -ערובה ,

במחצבות ובענף ההארחה  .השותפות בין קרמאן ו ' סולל בונה ' ( ' אבן וסיד ' ) העסיקה

כפריים

ערבים .

150 - 130

7

המונח ' פועלים  -פלאחים ' הופיע בעיתונות הערבית בחיפה עוד בשנות העשרים  8 ,ובשנת

1935

סיכם דין  -וחשבון הסתדרותי  ,כי ' הפלאחים מהווים כיום את רוב מניינה של השכבה הפרולטרית

בחיפה ' " .

המקומית

בשיא הפעילות הכלכלית  ,גם בשנות השלושים וגם בתקופת מלחמת  -העולם  ,לא הספיק כוח -

העבודה העודף של הכפר הערבי הארץ  -ישראלי למלא את הצרכים של שוק העבודה

;

החלל

התמלא על  -ידי עבודה עונתית של כפריים סורים מהחורן  ,שהיו  ,לדעת מנהל הרכבת הבריטי  ' ,כוח
עבודה זול  ,מועיל ובעל

איכות ' .

0ן

מספר הכפרים שתרמו להגירה לחיפה  -זמנית או קבועה  -היה גדול מאוד  :ברשימות בתר

*2
3
4

5
6

וראה בחוברת זו להלן  ,מאמרו של מ ' תפק על ההגירה הערבית לחיפה .
מיפקד  , 1931לעיל  ,הערה  , 2חלק שני ,עמ ' . 263 , 261 , 229 , 185 , 184
כרטיסיית ברית פועלי ארץ  -ישראל  ,מועצת פועלי חיפה [ להלן  :כרטיסיית בפא " י] .
כרטיסיית בפא " י .
פרוטוקולים של ישיבות בעניין עבודה עברית  ,בימים
ו 18 -

7

באוקטובר

קובץ סטטיסטי
, 1936

,

30

באוגוסט  ,אחד בספטמבר ,

 , 1934אצ " מ  ,תיק . 75 /589
, 1934

הוועד הפועל של ההסתדרות ; פרוטוקולים של ישיבות מהימים

אצ " מ  ,תיק 5 / 589נ ; מכתב התאחדות בעלי המחצבות מיום

7

בדצמבר

האר  7 ,בדצמבר  ; 1933ספר הפרוטוקולים של לשכת המסחר העברית ,

114

1936

( נמצא בלשכת המסחר ,

. 1924

8

חיפא ,

9
10

מכתב מנכ " ל הרכבת למזכיר הראשי מיום  18בפברואר

בנובמבר

ו 15 -

31

בדצמבר

ביולי

4

, 1936

בספטמבר

26

בינואר ואחד במאי

שם ; מאמר על נמל חיפה ,

16 , 1934

באפריל ו  -ע ביולי

חיפה ) .

דין וחשבון מיום

20

5

בספטמבר ,

12

בספטמבר

, 1935

אה " ע  ,חטיבה

,י1

 , 250 /תיק
, 1944

. 435
גנזך  ,חטיבה

,2

תיק  , ] 34 / 42מס '

. 104

_
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 18זן

AGENTS
~

חברת

' של ' מפרסמת

פעולותיה בחיפה

Mead Office: Jerusalem . Tancred L~ ne

הדין השרעים נמצאו שמות של אנשים משלוש מאות כפרים ,

 68כפרים רשומים ב ' ברית פועלי ארץ  -ישראל '  .יי
חיפה  ,שכם  ,ג ' נין ונצרת  .תרומת הכפריים בהר  -שכם

וב 1949 -

עדיין נשארו בחיפה ילידי

הם באו מכל קצוות הארץ  ,אך בעיקר מנפות
היתה איכותית  :הם היו בריאים יותר  ,חזקים

יותר  ,ועבדו ב ' סבלות הגדולה '  ,הכבדה  ,בנמל וברכבת  ,וכן במחצבות ( למשל ,

' נשר ' ) ;

אנשי הר-

שכם היו גם אמיצים יותר  ,ורבים מהם שירתו במשטרה  ,שמפקדיה הבריטים העריכו אותם

מאוד .

2ן

סוג מיוחד של כפרים שתרמו לאוכלוסיית חיפה היו הכפרים הגדולים  ,בעלי מסחר ותובלה
מפותחים

:

אום אל  -פח ' ם ועראבה ( נפת ג' נין )  ,צפורי ( ? פוריה) בגליל וכפרים מעורבים מבחינה

עדתית בגליל ( אל  -ראמה  ,כפר כנא  ,כפר יסיף )  ,בהם היה מספר בעלי ההשכלה גדול יחסית ; משם
באו סוחרים  ,בעלי מקצועות חופשיים ויזמים בענף

מבין

68

התעבורה .

הכפרים שבניהם נשארו בחיפה אחרי נטישת העיר על  -ידי רוב האוכלוסיה הערבית ,

חדלו רק שלושה להתקיים עוד לפני  , 1948משום שכל אדמתם נמכרה למוסדות המיישבים

.4

11

כרטיסיית בפא " י  ,לעיל  ,הערה

12

עדויות בעל  -פה של מיכאל דנה ובנימין כלפון ; ספר תולדות ההגנה  ,כרך ב '  ,חלק שני  ,תל  -אביב  , 1963עמ '
מכתב רוג ' רס למנהל המכס מיום

20

בפברואר

 , 1937גנזך  ,חטיבה  , 2תיק . 0405 /36

; 637

5ן ן

היהודיים  -כפריתה  ,הרבג '

וקירי .

3ן

היה זה אפוא גורם משני להגירת הכפריים לחיפה  .אחד

.

הגורמים העיקריים היה עודף כוח העבודה השנתי במשק  -בעל ' הפלאה עובד שלושה חודשים

במשקו ותשעה חודשים בעבודה שכירה '  ,כתב עיתון ערבי חיפאי  .בין הגורמים הדוחפים העירה
העיתון מנה את עומס המסים  ,גובה הריבית והבצורת 4 .י פעלו גם גורמים נוספים  :בהעדר תכנית

ארצית של פיתוח חקלאות אינטנסיבית גבר הלחץ על האדמות הפנויות ; הריבוי הטבעי גבר
בעקבות שיפור מצב הבריאות ; המלאכה המקומית הכפרית בגליל  ,למשל בתרשיחה  ,הצטמצמה
משום שלא יכלה להתחרות בייבוא

;

בכמה אזורים של עמק  -יזרעאל הדרומי הוכנסו מחרשות

15

כבדות ומקצרות נגררות על  -ידי סוסים  ,שהפחיתו את הצורך בחורשים

ובקוצרים .

!6

עוור מבורח ועיור מרצון
איכרים זעירים רבים ביקשו לנצל את הזדמנויות העבודה השכירה בחיפה על  -מנת לשפר את

מצבם  ,מרצון ולא רק מכורח  .פעיל איגוד מקצועי תיאר את חיפה כמעין ' אמריקה '  ,שנסעו אליה
על  -מנת לעשות כסף

ולחזור .

17

בין היוצאים לעבודה בחיפה היו גם בני משפחות מרובות ילדים ,

בעיר .

שיכלו לשלוח אחדים מבניהן לעבודה

היתה גם נדידה מסוג

אחר :

!8

אנשים שרצו לברוח מן הכפר  ,שראו במעבר העירה ( בניגוד

לפלאחים העניים ) עלייה בדרגה  .היו בני משפחות אמידות יחסית ,ולכן גם בעלי השכלה גבוהה
יותר  ,טיפוסים נונקונפורמיסטים  ,שלא היו מרוצים מחיי השיגרה והשעמום של הכפר ; הם חיפשו

גירויים  ,חיים מעניינים ומגוונים  ,סברו שכשרונותיהם מבוזבזים בכפר ; חיי העיר קסמו להם והיו
מעין

משאת  -נפש .

חלק מהם רצה להשתחרר מהפיקוח ההברתי של דעת  -הקהל הכפרית ,

המופעלת על -ידי אבות וראשי  -משפחות ; אחרים התמרדו נגד אבותיהם  ,שביקשו להכתיב להם

משלח  -יד

ומקום  -מגורים .

9ן

הללו היו ברוחם מעין ' עירוניים בגולה '  ,שעברו תהליך של עיור פנימי  .העיר השפיעה על הכפר

באמצעות מוצרים חדישים  ,ציוד חדיש  ,עיתונות  ,יחסי  -מסחר  ,חינוך  ,והיו אנשים בכפר שנחשפו
להשפעות עירוניות

;

פעלו כאן לא רק גורמים כלכליים  ,אלא גם גורמים חברתיים

ותרבותיים .

משפחות כפריות אמידות העמידו שלוחות בעיר  ,גם מסחריות וגם מקצועיות  .זאת מלבד
משפחות של בעלי  -קרקעות ( אל  -מאיי  ,עבד אל  -האדי  ,אל  -חאג ' )  ,שהגיעו לחיפה עוד בזמן

העות ' מאנים ועסקו במשרות ממשלתיות  ,מקצועות חופשיים ומסחר  .בתקופת המנדט נוספו

עליהם בני משפחות דומות  ,כגון אל  -סעד מאום אל  -פח ' ם  ,אל  -זעבי מנצרת ואל  -יחיא

מטנטורה .

אולם עיקר הקליטה של בני הכפרים התנהלה בדרך של פרולטריזאציה  .בגיאות של שנות
השלושים היוו הכפריים רוב בקרב פועלי הבניין  ,רוב פועלי מחצבת ' נשר ' ובתי -החרושת

13
14

116

כרטיסית בפא " י  .בסביבתן של אדמות אלה התיישבו בשנים הבאות כפר -אחא  ,כפר  -חסידים  ,יקנעם והזורע .
חיפא  ,לעיל  ,הערה  , 8שם ; ז ' אברמוב"ן ' וי ' גלפט  ,המשק הערבי  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ ' . 44 - 37
כלפון .ג' בארין .
ח ' יר

15
16

בנימין
עדות בעל  -פה של אתמד

17

שם .
שם .

19

עדויות בעל  -פה של בולס פרח ואחמד

18

ח ' יר ג ' בארין .

ליד ה ' סראיה ' בחיפה

למרצפות  ,רוב הסבלים  ,רוב פועלי העיריה ( במחלקה הסניטרית  ,במחלקת הדרכים ובגננות ) 70 ,

אחוז מפועלי הרכבת וחלק גדול מפועלי הנפט  .בשנת

1943

היו

44

אחוז מכל הפועלים הערבים

כפריים מבני הארץ  .הם היוו רוב בעבודות הצי והצבא  ,הנהגים השכירים  ,כשליש בתעשייה

הערבית ובמחצבות  ,ורבע מפועלי הרכבת ; מכלל הכפריים הארץ  -ישראלים בחיפה עבדו
יותר

מ 77 -

הערבי .

אחוז בעבודות הממשלה והצבא ואצל חברות בריטיות ,

וכ 16 -

ב 1943 -

אחוז במיגזר העסקי

20

רובם המכריע של הכפריים עבד בעבודות בלתי  -מקצועיות  ,ובמקומות  -עבודה רבים היו

העירוניים העובדים המקצועיים והכפריים הכלתי  -מקצועיים  .במשך הזמן חלק מהכפריים רכש
מקצועות

( מסגרים  ,נגרים  ,רתכים  ,שרברבים )  ,אך אלה נשארו מיעוט .

בולטת התופעה של אדם המחזיק בשני משלחי  -יד  ,ובחלק מהמקרים הדבר ביטא ניידות
חברתית כלפי מעלה

:

נגר וצבע נעשה בעל חנות  -מכולת

;

מסגר נעשה עמיל  -מכס

;

נגר ומסגר

הופכים לפקידים ; י 2אחרים נעשו מנהלרעבודה  .לצד הפרולטריזאציה התקיימו אפוא גם תהליכי

התמקצעות ומעבר לעיסוק במסחר  ,בייחוד עבור לקוחות מבני כפרם ; אחרים בנו בתים והשכירו

חדרים .

22

בעקבות הפועלים יצאו העירה גם סוחרים כפריים  .כשלושים סוחרים בחיפה היו בני אום אל -

פח ' ם  .הם פתחו חנריות מכולת ואריגים  ,מכרו עופות לחברת ' ספיני ' ס ' הבריטית ולשוק היהודי .
סוחרים בני כפרים אחרים ( עראבה  ,אג' זים וכו ' ) מכרו תוצרת חקלאית טרייה  ,ירקות וביצים ' .
2

אחד מבני טירה  ,הקבלן כאמל עבד אל  -רחמן  ,נעשה שותף בחברה קבלנית גדולה ) , ( CAT

20

אה " ע  ,חטיבה ע0 / 1ע  ,תיק

 , 435בכמה

מקומות ; הארץ ,

30

כאוגוסט

1934

( על שביתת

בורובסקי ) ;

עדויות

בעל  -פה של זכי אל  -צלח ומיכאל דנה ; מיפקד בפא " י  ,דצמבר  , 1943תיק המחלקה הערבית  ,מועצת פועלי חיפה .
21
22
23

כרטיסיית בפא " י .
עדויות בעל  -פה של אחמד חקר ג ' בארק ומלאמה עבד
עדות בעל  -פה של אחמד חקר

ג ' בארין .

אל -סלאם .

 17ך

יוסף ושיץ

שביצעה עבודות גדולות בשביל הצבא הבריטי וחברות הנפט  ,גם מחוץ לגבולות הארץ ( אחרי
1948

החברה הרחיבה את עסקיה בארצות

ערב) .

24

צעירים כפריים בעלי השכלה הלכו בכיוון אחר  -מינהל ומקצועות חופשיים  .מכפר כנא ,

למשל  ,באו מפקח על אגודות שיתופיות  ,מנהל בית  -חרושת לאורז  ,פקיד  -ייעור  ,פקידים במשטרה

ובחברות  -נפט .

25

ומורים .

מכפרים אחרים באו עורכי  -דין  ,רופאים  ,פקידים

צעדים ראשונים בקליטה חומרית
עם בואו העירה חיפש הכפרי מקום  -עבודה וניסה להיאחז בו  .הוא בא בעונה החקלאית המתה ( בין

זריעה לקציר  ,בסוף הק "ו ) .
המוסלמים בחיפה

ב 1931 -

בעל  -משפחה היה משאיר את משפחתו בכפר  ,וכך נוצר בקרב

יחס של

עם בואו העירה הכפרי לא ניתק

 126גברים לכל מאה נשים .
עצמו מהמסגרת הכפרית  .הוא
26

הביא אתו תוצרת חקלאית ,

והכתובת הראשונה בחיפוש אחרי מקום  -עבודה היה בן  -משפחתו או בן  -כפרו שכבר

להמלצתו של קרוב  -משפחה היה משקל אצל המעסיק

;

התבסס .

27

הוא דאג להתנהגותו הנאותה ורמת

עבודתו של קרובו  .אם המעסיק או מנהל העבודה היה בעצמו בן  -כפר  ,הוא העדיף להעסיק את בני

כפרו  .מעסיק שהיה זקוק לפועל  ,למשל בעל  -מפעל יהודי  ,היה פונה לאחד

מפועליו .

28

בעבודות  -צוות יש חשיבות לקביעת קצב העבודה והעלאת המוראל  ,למשל  ,על  -ידי שירה
משותפת  .לכן היה חשוב שהפועלים יבואו מכפר אחד או מכפרים שכנים  ,אשר להם הווי משותף
והילכך יגלו רוח  -צוות ופטריוטיזם

מקומי .

29

כתוצאה מתהליכים אלה התקיימה מידה רבה של ריכוז אנשים מאותו כפר במקום  -עבודה

אחד  .במחלקת הדרכים של העיריה התרכזו פועלי סלואד  ,במחצבת ' אבן וסיד ' פועלים מהכפר
קבלאן

;

פועלים מאל  -ראמה התרכזו

בבתרהזיקוק .

30

רק מי שלא היה לו קשר כזה  ,היה עומד בבוקר בשערו של מקום  -עבודה  ,בציפייה שיידרש
פועל נוסף

פרטית ,

;

אחרים העדיפו לשלם דמי  -תיווך למתווך  ,למנהל  -עבודה או לסוכנות  -תעסוקה

בדרך  -כלל בגובה של שכר שבוע או שבועיים .

!3

גם בעיית המגורים נפתרה בצורה דומה  ,בעזרת בן  -משפחה או בן  -כפר  .חדרים היו עדיין זולים

בשנות השלושים המוקדמות ( לפני

24

30 - ) 1933

גרוש לחודש לחדר פשוט  ,והיה נהוג ששלושה

אבראהים אל  -כרים  ,אל  -מג ' ל אל  -ד ' הבי  ,כרך  , 2ביירות
דלול ) ;

אל  -סג ' ל אל  -ד ' הבי  ,כרך  , 1ביירות

1945 - 1944

, 1946 - 1945

( ערך

עמורה ) ;

עמ '

,

 ,ר

; 107

אצ " מ ,

25 / 3289 - 3291

falestine Trade Catalogue , Part

 Smith , Palestineתת , Pamela 4ך17ש ] ' 1945 , ' Arab Contracting and Trading Company

 . 134 - 136קק and the Palestinians , London 1984 ,
25
26

ןן ן ן

27

גנזך  ,תיקי מושל מחוז חיפה  ,תיק

. 61 / 68

מיפקד
עדויות בעל -פה של בולס פרח וזכי אל  -צלח .
, 1931

לעיל  ,הערה

 ' ,מרצפות ' ,אה "ע, ,

28

דין  -וחשבון

29

עדות בעל  -פה של מיכאל

30

פניית

31

עדות כעל  -פה של זכי

13

1934 / 1933

.2

 , 25017תיק

דנה .

פועלים ממחצבת ' אבן וסיד ' מיום

אל  -צלח .

21

. 435

,

( ערך

במרס  , 1934אה " ע  ,י , 2501תיק

. 435

Tel-Aviv

,

ממם מגו  ,ום בב  ,מם ו  ,ו וסות

בושו "

936

ז

,

,

או ארבעה פועלים ' פוכרים חדר במשותף " .

ואולם גם כאעור היתה עד " ן אפעוות להערג דיור על ,

העדיפו רבים ללון ברחוב  ,בחלק המכוסה של השוק  ,כדי לחסוך
הגיאות  ,לנו אלפים במערות הגדולות של ואדי רשמיה  ,באוהלים

כסף .

מאוחר יותר  ,בשנות

ובסוכות  -פחים .

33

בשנת , 1935

בשיא הגיאות  ,פירסמה העיריה חוק  -עזר עירוני בדבר ' איסור האהלת פועלים '  ,שאסר על פועלים
ובדווים ' ועל כל

איש . . .

לישון ברחוב או לנטות אוהל או סוכה בלי

רישיון ' .

34

הכפריים שזכו לחדרים מסודרים  ,יצרו ריכוזי  -מגורים ברחובות מסוימים ( כשם שגם בשכונות

הפחים נוצרו ריכוזים כאלה ; למשל  ,של בני צפורי באל  ? -נקה  ,מערבית לנמל)  .בני צפורי מבוססים
יותר התרכזו בבלד אל  -שיח '  .כך גם בני אום אל  -פח ' ם  ,שגרו בחליסה וברחובות אבן  -גבירול
והשומר  .צפונית לרחוב הרצל  ,בסביבת רחוב יונה  ,היתה שכונה של בני

עין  -אבל .

35

אולם הכפריים  ,בייחוד המוסלמים שביניהם  ,לא חשו בנוח בבתי  -קומות עירוניים  .בבתים אלה
גרו משפחות רבות  ,שררה בהם צפיפות וחסרה צינעת הפרט

והמשפחה .

קליטה רוחנית
הכפרי

נשאר קשור לכפרו באורח

החיים  .כפריים גרו ביחד  ,עבדו ביחד ונשארו קשורים זה לזה .

הם קיימו בעיר אלמנטים של תרבות  -איכרים  ,של עדה כפרית  .נפתחו בתי  -קפה ' כפריים '  ,שם
בעל  -פה של ג ' בארין  .בשנות השלושים המוקדמות השכר היומי של פועל ערבי  ,העובד בבניית הנמל היה

32

עדות

33

 12 - 10גרוש
חיפא  20 ,בנובמבר

34

אל  -תקריר אל  -סכוי לבלרית חיפא ,

35

עדויות בעל  -פה של מיכאל דנה  ,זכי אל  -צלח ובולס

ליום .

. 1924

. 1935
פרח .

קנ 1 1

יוסף חטיץ

וקיימו חיי -רעות  .הקשר לאסלאם  ,יסוד חשוב בתרבות הכפר  ,התחזק  .הכפרי הצעיר ,

נפגשו

שבכפרו לא הירבה לבקר במסגד ' של הזקנים '  ,נמשך למסגד העירוני כמוקד של חיי -ציבור .

36

הוא

נמשך אל מטיפים דתיים  ,שידעו לדבר אל לבו באמצעות כעין אידיאולוגיה של פיאור הפשטות
שבחיי הכפר והתנגדות לחיי המותרות של עשירי

אליהו אגסי ( שהוזכר לעיל) רשם

חיפה .

37

' הם [ הכפריים ] נהפכו לפועלים  ,אך הלך רוחם החברתי

:

ותכונותיהם הנפשיות לא נשתנו שינוי ניכר  . ' . . .בהמשך הוא כותב על החינוך שקיבלו  ' ,הפותר כל

שאלה על  -ידי גזירת גורל  ,כך מנהגו של עולם  ,כך רצונו של

אלוהים . ' . . .

38

המסורת של העדה הכפרית היתה מורשת חיה  ,שהמשיכה להתקיים בעיר  .הפועלים הכפריים
לא הצטיינו בהכרה מעמדית אך התבלטו במאבקים פועליים קונקרטיים  ,ובסכסוכי -עבודה גילו

מוראל גבוה  .לפי עדותו של אליהו אגסי ,בשביתה בחברת הנפט העיראקית  ,וכמעט בכל שביתה
אחרת  ,היו הפועלים  -הפלאחים מלוכדים וסבלניים יותר מן הפועלים העירוניים  .על שביתה בבית-

החרושת של קרמאן הוא

כתב :

' הפועלים המקצועיים  ,עירונים ברובם  ,לא השתתפו בארגון ולא

בשביתה  ,גם לא ה " פורמנים "  ,קרובי נותני העבודה '  .הפועלים העירוניים לא גילו סולידריות
בשביתת בית -הרושת סלום  ,כאשר

שמא יפסידו את מקום

פועלים ששבתו פוטרו מעבודתם  ' ,לרגל חששות שלהם

15

עבודתם . . .

הם היו כה מטריאליסטים עד כי נתקלקלה אצלם מידה

הפלאחים ' .

איזושהי של סולידריות פרימיטיווית שישנה בין הפועלים

39

הסולידריות של הפועלים הכפריים צמחה ממסורת ( או שרידים של מסורת ) של שיתוף בעדה
הכפרית  -ה ' מושאע ' ( הקניין המשותף )  ,העזרה ההדדית בסיום בניית בית  ,בקציר  ,בשעת אסון ,

החלפת מתנות בשמחת  -חתונה  ,וכדומה  .בכפר היתה מסורת של ' פזעה '  ,מעין אזעקה שניתנה בעת

התקפה של שודדים או אויבים אחרים  ,שקראה לכולם לבוא לעזרת העדה הנתקפת  .באותו האופן

התגייסו נגד מעסיק עושק  ,נגד פיטורי פועלים או הורדת שכר ; כך התגייסו פועלי קרמאן הכפריים

כדי להדוף בכוח מפירי  -שביתה
הצליחו

לשכנע .

מאזור אחר ( הגליל ) .

את בני אזורם ( הר  -שכם ) שהפרו שביתה  ,הם

40

העדה הכפרית מחייבת את חבריה  ,כל פרט ופרט  ,למלא את חובתו כלפיה  .כך גם הקשר בין
הפועלים  -הפלאחים בשעת סכנה לא היה קשר של סולידריות עניינית  -תועלתנית  ,אלא קשר של
קהילה הכולל גם התחייבויות מוסריות  ,ששורשיה ביחסים

טרום  -תעשייתיים וטרום  -פרולטריים .

נסיונותיו של אליהו אגסי ללמד את הפועלים  -הפלאחים פרק בהכרה מעמדית  -סוציאליסטית עלו
בשלב זה בתוהו

:

' הם היו עניים מדי כדי להרשות לעצמם את המותרות של סולידריות מעמדית

מעבר לזו האינסטינקטיווית'  .השאלה המרכזית של הפועל  -הפלאח היתה  ,איך להיאחז במקום
העבודה

;

' הם נאלצים לרדוף אחרי הבטוח  ,אחרי המכניס רווחים מידיים ממשיים  ,ובראש

וראשונה אחרי המקיים בידיים את אשר יש '  .לכן באה ההתארגנות המקצועית ' למטרה מסויימת

ל) ?1 :

אל  -צלח .

36

עדות בעל  -פה של זכי

רן

שלזורר %ל-ריו אל  -ח ' טיב ראה רשימה באצ " מ  ; 525 / 3290 ,על אל  -ק9אם ראה

Private

,

sir Charles

;

1 -Qassamא Papers , 5 ) . Anthony's , Oxford~ Box 1 , File 3 )0 ( , ~ The late Sheikh Izzeddin

38

'

39

שם ,

40

דין  -וחשבון מיום

דין  -וחשבון מיום

31

ביולי  , 1935אה " ע . 435 ,

שם .
31

באפריל

, 1935

שם

;

עדות בעל  -פה של זאב

סטודני.

הגירת כפריים לחיפה

ומתוך מניע משותף וידוע ( מחאה נגד הורדת

שכר) ' .

כתוצאה מכשלון השביתה  ' ,התפזרו הכפריים

לכפריהם ' .

הדברים השתנו במקצת בתקופת הגיאות של

. 1935

הרצון החזק פעל לזמן קצר  ,ואחר  -כך ,
!4

השמעת הגיאות
שורה של גורמים הולידו התעוררות של

הכפריים בעיר  :אחד מהם היתה הופעתם של המוני התורנים  ,שהורידו את

השכר .

42

סבלים מבני

הארץ ניסו להתארגן בקואופרטיב כדי לעמוד בתחרות עם החורנים  .גורם נוסף היתה הגיאות

עצמה  .היא שיחררה את הפועל מסיוט הדאגה לקיום המיידי ולפרנסה  ,ואיפשרה לו לתת את דעתו
לעניינים אחרים  ,כולל חברה וארגון  .בתקופה זאת החלה אגודת הפועלים הערבים לפתח פעילות
ארגונית והסברתית ולהשפיע על תודעת

הפועלים .

השפעה רבה היתה למאורע שעורר הדים נרחבים  -שביתת

פועלי חברת הנפט העיראקית .

השביתה עוררה גל של סולידריות  ,שביתות  -הזדהות במקומות  -עבודה אחרים ומגבית לעזרת

השובתים .

43

ביטוי לתמורה היתה שביתת פועלי הנקיון של העיריה  ,כמעט כולם כפריים  ,שפרצה בשיא
' המרד הערבי ' באוקטובר  , 1938בתגובה לנסיון של העיריה לקצר את שבוע העבודה שלהם  .כאן

הופיעה טענה בעלת אופי אידיאולוגי  :את הגרעון בתקציב יש לכסות על  -ידי קיצרן משכורתם של
הפקידים הבכירים  ,ולא על חשבון הפועלים  .השביתה התנהלה תחת חסותו הגלויה של יוסף אבו

באזור .

דורה  ,מפקד המרד

44

תנאים נוחים יותר להתעוררות של סולדיריות נוצרו בתקופת מלחמת  -העולם השנייה  .אלפי
צעירים כפריים עקרו העירה ; ' הצעירים  ,שהיו תלויים לא מכבר במשפחותיהם וסמוכים על שולחן
הוריהם  ,נהפכו לעמלים המרוויחים יפה ועומדים

ברשות עצמם . . .

שלטון המשפחה  ,שעמד עד

כה למכשול בדרך הצטרפותו של הצעיר הערבי הבודד לארגון זה או אחר הלך והפיג את
חריפותו '  .גרמו לכך ' בעיות אקטואליות של ימות המלחמה  ,שאלת יוקר החיים וכן עצם ריבויו של
ציבור גדול של בני עיר וכפר שנפגשו בעבודות הצבא והממשלה והחברות

הבינלאומיות ' .

45

נוצרה ' מאסה קריטית ' של פועלים בתנאים של תעסוקה מלאה מהד  ,ואינפלציה וירידת ערך

המטבע מאידך  .התופעה בלטה במיוחד במפעלים תעשייתיים  ,כגון בתי -הזיקוק ובתי  -המלאכה
של הרכבת  ' .במאבקים משותפים להם ולפועל היהודי רכשו הפועלים הערבים  ,שחלק גדול מהם
אנשי כפר  ,את מושג

הסולידריות ' .

46

הפועל הכפרי שנקלט במקום העבודה וזכה לקביעות בו  ,התחיל להלחם על זכויות  ,שכר ,

41

סקירה על

932נ  1933 -שם ;

דין  -וחשבון מיום

42

כיולי
דין  -וחשבון על

 , 1934 - 1933שם .

43

דין  -וחשבון על

שם .

, 1935

44

45
46

26

במאי  , 1935בישיבת מועצת חיפה  ,שם ; דין  -וחשבון מיום

31

שם .
, 1934 - 1933

וקב ו

פרוטוקול ישיבת עיריית חיפה מיום  11באוקטובר  , 1938ספר הפרוטוקולים של עיריית חיפה .
הוועד הפועל של ההסתדרות  ,המחלקה הערבית  ,דין  -וחשבון של אהרון חיים על פעולות בפא " י  ,אוגוסט  945נ .
מעשים  ,עורך שלמה קודש  ,חיפה

, 1953

עמ '

. 552 - 551

אספת  -פועלים בחיפה .

הכפריים ( בעלי

כפיות )

בשורות הראשונית

שעות  -עבודה וחופשות

;

הוא התחיל לראות באגודת הפועלים לא רק לשכת  -עבודה  ,אלא גוף

שבאמצעותו יוכל להגשים את זכויותיו ביחסים עם

המעסיק .

47

מהחמולה לאיגוד המקצועי
הקשר העמוק לעדה הכפרית התבטא ביחסם של הפועלים  -הפלאחים להתארגנות  ' .בכפר הם

השתייכו לחמולות והפרט הרגיש בקשר החי הקושר אותו אל איזה איגוד חברתי מסויים  .בעיר הם
נשארים חומר נוח להתגודדות וארגון ובלי משים הם ממלאים את החסר שבקשריהם לחמולות

על  -ידי התקשרות

לאגודות ' .

48

מדי יום  ,אחרי שעות העבודה  ,ישבו באגודת הפועלים הערבית

150 - 100

פועלים  ,שבאו לסדר

ענייני  -עבודה  ,כמו גם עניינים אישיים  .כך גם ב ' ברית פועלי אוץ  -ישראל ' בשנות

השלושים :

' פונים בכל ענין קטן וגדול '  ,מסכסוך עם חברים ועד לגירוש מהעבודה  ,דיני  -ירושה  ,משפטים ,
ערבויות  ,מחלות  ,הלוואות וגמילות  -חסדים 49 .
האגודה נתפסה ככתובת לפתרון בעיות אישיות והיתה לה השפעה רבה על קליטת הפועל

הכפרי בעיר  .אגודת הפועלים קיבלה על עצמה אפוא חלק מתפקידיה המסורתיים

של החמולה .

תופעה זו היתה קשורה כנראה בהווי הכללי בארץ ובעיר  ,ובמרכזיותה של ההסתדרות בחיי
החברה היהודית והעיר בכלל  ,שהיתה לה השלכה גם על

הפועל  -הפלאח .

כל זה התרחש במצב של לחץ מתמיד מצד כפריים חדשים שהגיעו לעיר  .קל היה להחליף
פועלים שבאו בדרישות למעסיק  .חבר העיריה אבראהים צהיון אמר זאת בגלוי בישיבת העיריה ,
תוך התנגדות להעלאת שכרם של פועלי המחלקה
122

47
48

הסניטרית .

50

 ,. 1934אה
- '1933בארין
על של ג
וחשבוןפה
עדית בעל -
דין -

" ע . 435 ,

ג ' בארין .

49

שם  ,שם

50

פרוטוקול ישיבת עיריית חיפה מיום

;

עדות בעל  -פה של

לספר  ,תל  -אביב

 , 1974עמ '

. 101 - 99

26

בספטמבר

, 1929

ספר הפרוטוקולים של עירית חיפה ; ד ' הכהן  ,עת

הגירת כפריים לחיפה

התגברות האופי הכפרי של האיגוד
הפעילים הראשונים של האיגוד הפועלי הערבי בחיפה היו עירוניים  .מייסדי אגודת הפועלים
הערבית היו פועלי רכבת עירוניים ; הפעיל הראשון של ' ברית פועלי ארץ  -ישראל ' היה פיליפ חסון ,
חייט עירוני  .הפעילים שבאו אחריו היו כפריים  ,כגון וסמקן טייב  ,בן ריינה  .במשך הזמן הכפריים
הפכו לרוב בין

הפעילים .

שעתם של הכפריים באגודת הפועלים הערבית באה עם עלייתו של

הכפרי מאמי טה מתפקיד של מזכיר טכני ושליח למשרת מזכיר כללי  .בסוף התקופה היו כמעט כל
פעילי האגודה כפריים מאום אל  -פח ' ם  ,תרשיחה  ,לסוטה  ,ערערה  ,סאנור  ,בורשה  ? ,צידה אל -

שמאליה ועוד  ,אם כי העירונים המייסדים שמרו על מעמד מרכזי .

!5

היוזמים של האיגוד המקצועי שקם בהשפעת הקומוניסטים  ,היו עירוניים  .אך כאשר הקימו

חברי המועדון השמאלי ' ש אע אל  -אמל '  ,בשנת  , 1942ועד  -פועלים ערבי בחברת ' של '  ,היו בין
איש בלד אל -שיח ' ושלושה מיאמון  ,מזיסא ומטנטורה  .כאשר קמה
חבריו שלושה חיפאים ,
~
' אגודת צעירי אל  -ראמה ' במארס  , 1945היא רשמה מצע שמאלי ברור

:

תמיכה באו " ם נגד

' הריאקציה ' ( קרי  ,הנאצים )  ,חינוך דמוקרטי ופרוגרסיבי  -סיסמאות אופייניות לשמאל הערבי .
כפריים מכפר זה נעשו פעילים באיגוד המקצועי השמאלי  ,אם כי לא בעמדות מרכזיות .

52

התגודדות והתארגנות  -לאומיות ואסלאם
הפועלים  -הפלאחים נמשכו בקלות להפגנות בעלות אופי לאומי  .מתוך
הפגנה בנובמבר  , 1933היו

רשם בשנת

: 1936

12

כפריים  ,דבר המצביע על אחוז השתתפותם

' המעמדות מיעוטי התרבות

) ( rougher classes

20

בה .

איש שנפצעו בשעת
53

מושל  -מחוז בריטי

גורמים צרות '  .דין  -וחשבון

משטרתי מתאר את הרחוב הערבי הסוער של חיפה כך  ' :ערב רב של פועלים ארעיים ותושבים
זמניים  ,הנוטים למהומות ונענים

להסתה ' .

54

הכפריים נמנו גם עם מארגני ההפגנות והשביתות  .בין מארגניהן מוצאים רבים ממוצא כפרי
ובעלי קשרים בציבור הזה  ,כגון קבלני הבניין מחמד עלי ולול וחסן שבלאק מטירה  .חסן נהפך ב -
 1938 - 1936וב 1948 -

למנהיג בעל השפעה רבה ; בן טירה אחר  ,בעל  -המוסך סז2ד ? מורה עסק אף

הוא בארגון אירועים לאומיים  ,ואחסד עמורה ומחמד שיח ' אבראהים עסקו בארגון

בק "ן

ציין אגסי  ,כי

1935

החרם .

55

' מידת ההתעוררות והפעילות בשכבת הפרולטריון הפלאחי בחיפה

עלתה במידה ניכרת ומכלכלת כל מיני אגודות ישנות וחדשות '  .הפועל העירוני עולה על חברו
הכפרי ברמת החיים והמקצוע  ,אך ' תווייתו החברתית אינה
51

עדות בעל  -פה של ג ' בארין ( הכוונה לעבד

52

גנזך  ,תיקי מושל מחוז חיפה  ,תיקים

בנובמבר

מפותחת כפי שהיא אצל הפלאחים ' ' .

אל  -תמיד חימור ולסעיד קואס) .

, 61 / 98

. 61 / 120

. 1933

53

פלסטין ,

54

גנזך  ,כרך 371 / 20018כ ) ע ,

55

על שבלאק ראה  ,בין היתר  :עירית חיפה בזמן המאורעות  ,דו " ח מיום

9

525 / 4178
לעדינה ,

19

דו " ח הבולשת מס ' 5נ  18 /מיום  4בדצמבר

מכתב א ' פרידלנד למחלקה המדינית מיום  22בינואר

;

6

18

. 1935
כאוקטובר  , 1936עמ '  , 3אצ " מ  ,תיק

, 1948

אצ " מ 525 / 3993 ,

;

מכתב הדד

בינואר  , 1948אצ " מ  ,תיק  . 525 / 3569על דלול ראה שם  ,תיק  . 525 / 3290על עמורם ראה דין

וחשבון של אהרון חיים כהן מיום

24

בינואר

, 1936

שם  ,תיק  . 525 / 10187על אל  -שיח ' אבראהים ראה שם  ,תיק

 . 525 / 3289שבלאק ודלול מופיעים ברשימה של מיפקדים קסאמיים אצל ב " ג אל  -חות  ,אל  -קיאדאת ואל -

מואססאת אל  -סיאסיה פי פלסטין  , 1948 - 1917עכו  , 1984עמ '
56

סקירה מיוחדת מיום
פועלי חיפה ,

שם .

31

,

. 887 - 886

ביולי  , 1935אה " ע  ,חט ' י , 2501תיק  ; 435דין וחשבון מיום  21באוגוסט  1935למועצת

ון2נ 1

חיפה בשנות השלושים
 -מבט מן הכרמל

הכפריים הצטרפו ל ' אגודת הצעירים המוסלמים ' ול ' קונגרס הצעירים הערבים '  .נוצרו אהגונים
של כפריים בעלי אופי לאומי ואסלאמי מיליטנטי  :אגודת ' הסהר האדום ' של בני עראבה ( נפת

ג ' נין )  ,שנוסדה על  -ידי מחמוד אבו  -נאעמה  ,סוחר מעראבה ; אגודת ' פתיאן אל  -ג ' זירה '  ,שבמרכזה
בני הכפר עצירה

אל  -שמאליה  ,אם כי היוזם  ,זאטף נורשללה  ,היה עירוני .

57

המזיגה של לאומיות מיליטנטית עם אסלאם לוחם משכה לא מעטים מהפועלים  -הפלאחים אל

מחנהו של שיח ' עז אל  -דין

אל  -קסאם .

בניגוד גמור למנהיגי התנועה הלאומית  ,שהתעלמו

מהפועלים הכפריים  ,פרט לניצולם לתעמולה נגד הציונות ( ' הפלאחים המסכנים שגורשו על  -ידי

היהודים מאדמתם ובאו חסרי -כל לחיפה ' )  ,אל  -קסאם  ,שניהל בעצמו אורח  -חיים פשוט  ,נפגש עם
דרי סוכות הפח  ,בילה אתם והתעניין בבעיותיהם .

58

הוא ניסה לעזור להם בענייניהם האישיים ,

לימד אותם קרוא וכתוב בשיעורי קוראן  ,וכך דאג בעת ובעונה אחת להשכלתם ולשינון פסוקי

הכופרים .

הקוראן הקוראים למלחמת  -מצווה נגד

59

אל  -קסאם האמין שהאמונה הבלחי  -מתוחכמת של הכפרי החזק והאמיץ היא יסוד טוב יותר
לתנועה לאומית לוחמת מאשר התחכום של העירוני

המשכיל .

60

התנועה הקסאמית ביטאה את

התסכול של הכפרי  ,שתהליך קליטתו בעיר נקלע למשבר  ,והוא היה מוכן לקבל אידיאולוגיה
שכללה את האלמנט הבטוח ביותר בחייו  ,את האמונה באסלאם  ,וגם את ההטפה נגד העשירים

המושחתים המשתמטים ממלחמת המצווה  .עם זאת היו לאל  -קסאם גם תומכים חשובים בין

העשירים והמשכילים  .התפיסה האסלאמית שלו היתה מיוחדת במינה
מיסטיים ( ' ד ' כר ' ) של מיסדר התיג ' אניה  ,וגם פונדמנטליזם בנוסח

;

היא כללה גם מנהגים

והאבי .

ן6

הקסאמים מילאו תפקיד חשוב בניהול המרד בשנים  , 1939 - 1936ורבים ביניהם היו פועלים -
אל  -דפאע מיום

ביוני

. 1935

57

שם  ,שם

58

ב " ג אל  -חות  ,אל  -קיאדאת וכו '  ,ראה לעיל  ,הערה

;

21

נקארה ועבד אל  -רחמן אל  -חנוני

124

;

',

, 55

עמ '  ( 322ראיון עם חנא

1ש , 'The Life and ~bought of Izzeddin
81 -Qhssam

ל
4נ
) . Schleifer,
Schleifer

 . 63ק Islamic Quarterly , 23 ) 1979 ( ,

. 71

59

שלייפר  ,ראה לעיל  ,הערה  , 58עמ ' , 69

60

פלסטין  22 ,בנובמבר  , 1935רשימה של עבד אל  -ע ' ני

61

שלייפר  ,ראה לעיל  ,הערה

 , 58עמ '

, 67

עצפור ) ;

עדויות בעל  -פה של חנא

. 69

אל -כרמי .

הגירת כפריים לחיפה

פלאחים

שעבדו בחיפה .

62

עם זאת למדו הפועלים הפלאחים לקח

חשוב במאורעות . 1936

חלקם

היו פעילים במאורעות וניסו להטיל אימה על רוב הכפריים שהתעלמו מהקריאה לשביתה  ,פרט
לתקופה של שבועיים בה נכנעו ללחץ

;

63

רובם היו שייכים למה שאפשר לכנות ' חברה אזרחית-

בורגנית '  ,וכבעלי אינטרס כלכלי הם הגנו על מקומות העבודה שרכשו במאמץ רב  ,בפני התוצאות

הבלתי -נמנעות של שביתתם  -מקומות העבודה שלהם ייתפסו על  -ידי פועלים יהודים  .הגיון זה

הדריך את פועלי ' נשר ' כאשר חזרו לעבודה .

64

סבלי  -מכס בנמל  ,ממוצא כפרי  ,כתבו לממשלה ,

שהם השתתפו בשביתה ' נגד רצונם  ,מתוך סולידריות עם

האומה ' .

65

מקורות יהודיים ופלשתיניים

כאחד מציינים  ,שמזכיר אגודת הפועלים  ,איש עראבה סאמי טה  ,חשש מתוצאות של שביתה
ארוכה וממושכת  ,והיה מודע לנזק שהיא תגרום לפועלים

הערבים .

66

התברגנות חברתית
לא תמיד עמדו האירועים הפוליטיים הסוערים במרכז החיים של הכפריים  .הם ניסו ליצור בעיר

מעין קהילייה כפרית על  -ידי התארגנות חברתית  .תיקי מושל המחוז ורשימות בעיתונות מצביעים
על מספר לא  -קטן של אגודות יוצאי כפר אחד  -אגודות צעירים  ,צדקה  ,תרבות  ,סעד  ,טיפול
רפואי  ,תעסוקה ליוצאי הכפר בחיפה ולפיתוח הכפר עצמו  .כך  ,למשל  ,בקרב יוצאי כפר ברעם ,
כפר כנא  ,בורין  ,אל  -ראמה  .בחואסה העליונה  ,שכונה בה גרו פועלים מעשרות כפרים  ,הוקמה

אגודה להשכנת שלום בין יוצאי הכפרים השונים על רקע מתיחויות קיימות ; הם אפילו הגדירו את
שכונתם

ככפר .

67

משפחות גדולות  ,כגון ט ב מג ' יש  ,נ  ,ואר  ,לעבי ועוד  ,הקימו מועדונים משפחתיים למען

' הדרכת הדור הצעיר והעלאת-הרמה של תלבי המשפחה '  .כל ההתארגנויות האלה הדגישו את הקשר
בין בני הכפר בעיר ואלה בכפר עצמו  ,את הדאגה לכפר  ,את הרצון לפתח אותו ולשמור על
הקהילייה

הכפרית .

בין חברי הוועדים של האגודות היו פועלים מקצועיים ופועלים פשוטים  ,פקידים זוטרים
ובכירים וסוחרים  .כך נוצרה רשת של ארגונים

וולונטריים .

ביבא-

רשימות מיפקדים קסאמיים אצל " פורת  ,ממהומות למרידה  ,תל אביב  , 1978עמ '

; 372 - 360

דו " ח של א " ת כהן

' מאורעות נובמבר '  ,אצ " מ  ,תיק  525 / 4224מיום  1בדצמבר  ; 1935צבחי יאסק  ,אל  -ת ' ורה אל  -ערביה אל  -כברא
פי פלסטין  ,קהיר  , 1959עמ '  ; 24ב " ג אל  -חות  ,ות ' איק אל  -חרכה אל  -וטניה אל  -פלסטיניה  ,ביירות  , 1979עמ '

.406 -404
מושל מחוז חיפה למזכיר הראשי מיום  5כאוגוסט  , 1936גנזך  ,חט '  , 2תיק
כמרס  , 1936גנזך  ,כרך 371 / 20018כ ) ו ; סקירה על המאורעים בחיפה ,

320 / 36כ ) ; דו " ח הבולשת מיום 18
18

באוקטובר

, 1936

אצ " מ  ,תיק

. 825/4178

מכתב דוד הכהן לחנא עצפור מיום  24בנובמבר  , 1936אצ " מ  ,תיק  ; 525/4515הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 50עמ ' . 67
מכתב של סבלי  -מכס מיום  18בינואר  , 1937המוסרים כתובת של מועדון יוצאי הר  -שכם  ,גנזך  ,חטיבה  , 2תיק

405/36כ) .
ד ' הכהן  ' ,היחסים בין יהודים וערבים בחיפה '  ,אצ " מ  , 525 /4178 ,עמ '  . 2רמז נוסף להסתייגות באגודה ראה
אצ " מ , 525 / 10537

ערבים

;

. .

; 17 8 1936

רצנזיה על ספר של

 :אסין  ,שם  ,שנתון

6

סני אל  -ח ' פש  ,שם  ,גליון

(  ~, ) 1976גליון

גנזך  ,מושל מחוז חיפה  ,תיקים

מג ' יש) .

שואון פלסטיניה ,

) 1972 ( 2

, 56

, 61 / 33

עמ '

25

גליון  , 16עמ '  , 180פגישה עם אנשי איגוד מקצועי

( נובמבר  , ) 1973עמ '

; 157

מאמר של ? בד אל  -קאדר

. 123

, 61 / 54

61 / 156 , 61 / 98 , 61 / 79 , 61 / 68

( חואסה ) ,

61 / 86

( משפחת טיוב

11 ] 5

יוסף ושיץ

כפריים הצטרפו גם לאגודות וולונטריות בעלות אופי עירוני  .הם העדיפו אגודות בעלות אופי
אסלאמי  ,שמילאו במידה מסוימת את מקום ה ' מיאדפה ' הכפרית  ,אשר בהן שררה אווירה מוכרת

וקרובה להם  .שיעורי קוראן היו דרך טבעית ללימוד הקריאה  ,אך רבים גם למדו בשיעורי  -ערב

שונים .

במועדונים

80

התקדמותם המקצועית

אחוז מהפועלים המוסלמים היו אנלפאביתיים  ,והדבר היקשה על

והרוחנית .

68

שלבי קליטה
כאמור  ,בשלב הראשון חיפש הכפרי מקום  -עבודה קבוע  ,ולו בשכר נמוך  .הוא לא היה בררן כמו

יותר .

העירוני  ,שהתמצא בשוק וחיפש עבודות משתלמות

העירה .

בשלישית

בשלב השני הוא חזר בשנית או

הבית ובני משפחתו נשארו בכפר והפועלים ביקרו בבית

בסופי  -שבוע .

69

הרחוקים יותר  ,אנשי הר -שכם  ,הביאו את נשותיהם אחרי שנה או שנתיים  ,לאחר שמאסו במגורים
עם שלושה  -ארבעה פועלים בחדר אחד  .במחצבת ' נשר ' פרצה שביתה גדולה בגלל נסיון של

הקבלן לכפות על פועליו להחזיר לכפר את הנשים שהביאו לבלר אל  -שיח ' ( נוסף לצורות אחרות
של

עושק ) .

70

לבושם של הכפריים התחיל להשתנות  :רובם לבשו מדי  -צבא ישנים  ,שאפשר היה לקנותם בזול
בשוק

;

חולצות ומכנסיים החליפו את החלוק הכפרי  .תחילה נשמר הלהג הכפרי  ,שהיה שונה

מהעירוני בהיגוי הכף והקוף  ,ונשמרו להגים מקומיים .

ן7

השלב השלישי היה כאשר הכפרי לא חזר עוד לכפרו בעונה החקלאית  .הוא נקלט במקום
העבודה  ,נעשה מפועל פשוט  ,בלתי  -מקצועי  ,לפועל ' מנוסה '  ,מקצועי  -למחצה  .רמת שכרו עלתה

בשנת

1943

מנוסה הגיע

מא " י ליום .

השתכר פועל פשוט בעבודות הצבא  ,הרכבת וחברות הנפט
ל 500 -

72

מא " י בחברות הנפט

ול 600 -

330 - 320

:

מא " י ליום ; פועל

מא " י ברכבת  .פועל מקצועי הגיע

ל 950 -

עד

1 , 000

בשלב זה נעשה הכפרי ' בעל שני בתים '  ,האחד בכפר והאחר בעיר  ,ובצורה זאת הוא

יכול היה לחיות גם

20 - 10

שנה ' .

7

בשלב האחרון הוא נעשה תושב קבוע בעיר  ,גידל את ילדיו בחיפה  ,זכה לדירוג מקצועי ורכש
זכויות

סוציאליות .

היו קיצורי  -דרך  ,אך התהליך היה בדרך  -כלל איטי  ,וקשה להפריד בין השלבים  .כמו  -כן לא
תמיד התנהל התהליך באותו הסדר  .קצב ההיקלטות היה תלוי בגורמים רבים  .אחד מהם היתה

עצם ההצלחה הכלכלית  .גורם חשוב היה גם העיור המוקדם  -מידת הרצון לעבור העירה  ,גישה
אקטיבית לתהליך  ,ולא היסחפות פאסיבית  .השפעה נודעה גם לנסיבות הזמן בו חלה

68

עדות בעל  -פה של זכי אל  -צלח ; מאמר של אבא חושי  ,דבר ,

מועצת פועלי חיפה מיום

דין  -וחשבון של אגסי כישיבת

במאי  , 1935אה " ע. 237 ,
אל  -צלח וס ' עבד אל  -סלאם .

69

עדויות בעל  -פה של מיכאל דנה  ,זכי

סד

עדות בעל  -פה של ג ' בארין ; דין  -וחשבון בישיבת מועצת פועלי חיפה  ,הוועדה לענייני ערבים  ,מיום

() 1 2

~

26

13

בדצמבר

; 1932

72
73
74

28

בפברואר

( . ) 26

 , 1936אה " ע
עדויות בעל -פה של שולס פרח וזכי אל  -צלח .
237

71

ההגירה .

74

מיפקד הפועלים הערבים בחיפה  ,דצמבר  , 1943תיק המחלקה הערבית של ההסתדרות  ,מועצת פועלי חיפה .
עדות בעל  -פה של מיכאל דנה ; א ' חושי  ' ,הפועל הערבי בחיפה '  ,הפועל הצעיר  ,גל '  ( 21דצמבר  , ) 1943עמ ' . 4 - 3
עדויות בעל -פה של מיכאל דנה ועבד אל -סלאם .

פועלים ערבים באתר  -בנייתו של הטכנית ( מימין  -מנהל העבודה היהודי  ,בכובע

' קסקט ' )

סביב ההגירה של הכפריים נוצר פולקלור  .כך  ,למשל  ,הופיעו פתגמים ואמרות  ,כגון ' מסל סא

ןר? קון ? לזקון ' ( נדבקים למקום שבו הם

מתפרנסים ) ;

( הפרנסה באה מדחיקת  -רגליים [ גם במשמעות של

' של  -וןאשה מל מןאסמת

הצטופפות] ) .

אל  -אקדאם '

75

הכפרי העירוני נשאר חצוי  -גופו בעיר  ,נפשו מתגעגעת לכפר  .הוא המשיך להזדהות ככפרי .
בטחונו היה קשור לכפר  -הגישה לאדמה  ,למזון  ,לתמיכה המשפחתית .אולם ההזדמנויות היו
בעיר  -שכר  -עבודה  ,כסף  ,שירותים  .הואיל והכנסתו מן העבודה בעיר היתה גדולה פי 2 . 25
(  ) 1936עד  ) 1943 ( 2 . 5מזו של היושב בכפר  ,הוא תרם תרומה נכבדת להכנסות הכפר  ,שכן חלק
חשוב מן הכסף שהרוויח הועבר לשם .

76

ב  1943 -רשם אבא חושי  ' :רוב פועלי הים  ,גם אלה שמזמן

התישבו ישיבת קבע  ,שומרים על קשריהם עם

הכפר ' .

77

הכפר והכפרי בעיר היו כלים שלובים  ' :אחרי שנים ידעו בכפרים על שביתת " נשר "  ,העריכו את
המאמצים ואמרו שהגורל גרם לכך שיד הקבלן העריץ תהיה על העליונה '  ,רשם אליהו

אגסי .

78

כאשר מדברים עם עירוניים וכפריים ותיקים על קליטת הכפריים בעיר  ,יש הבדל בגישה  :העירוני

שם .

75

שם ,

76

החישוב בנוי על הנתונים של לודויג גרינבאום וכן החוברת של לופטוס על ההכנסה הלאומק ! של החקלאות

הערבית  .ראה  . 22 , :קק 1941 ,
Jerusalem 1944

77
78

,

and Outlay 4 ! Palestine , Jerusalem

 . Loftus , Nationalנ  .ק ; 26 , 107

ofPalestine

-,

תיקי אבא חושי  ,חומר לכתיבת חוברת על ' ברית פועלי אר

דין  -וחשבון על

, 1934 - 1933

אה " ע ,

] . Gruenbaurn , National

. 435

ישראל '  ,אה " ע , ,י, 2501

. 421

ץל קנ 1

יוסף ויציץ

מדגיש את השתלבות הכפריים בציבור העירוני  ,הכפרי מטיל ספק

בשילוב .

79

מי שנקלט בעיר

כאיש  -עסקים או כבעל מקצוע חופשי  -הסוחר  ,הפקיד הבכיר  ,הרופא  -הגיע לדרגה גבוהה
יותר של הזדהות עם העיר  ,אך המודעות למקור הכפרי נמשכה גם

אצלם .

אצל העירוני המשכיל ובן המעמד הבינוני והגבוה היה קיים רגש של עליונות לעומת
הפלאח

; 80

' פלאח ' נשארה במידה רבה מילת  -גנאי  .מצד שני היתה קיימת אצלו אידיאליזאציה של

חיי הכפר הפשוטים  ,הטבעיים  ,הגבריים  ,ואף הופיעה הטפה עיתונאית נגד המעבר

העירה , .

8

תרומת הכפריים להנהגה הקהילתית
בחיפה התנאים לעליית מעמדם

של יוצאי כפר היו טובים מאלה שבערים קדומות יותר  ,כמו שכם .

דוגמה לכך היה מאמי טה  ,יליד עראבה  ,שהתייתם בגיל צעיר  .הוא נכנס לאגודת הפועלים הערבית

בשנות השלושים ככתבן ( במכונת  -כתיבה ) ושליח ועלה לדרגה של מזכיר כללי של אגודה שכללה
עשרות סניפים בארץ  ,וטענה לעשרות אלפי חברים  .עלייתו למעמד פוליטי החלה עם שליחותו

לוועידות הראשונות לאיחוד תנועת האיגוד המקצועי הבינלאומי בלונדון ובפריס ב , 1945 -שם
נפגש עם מנהיגים
ובינואר

1947

במפלגת הלייבור .

ב 1946 -

הוא נכלל באחד ההרכבים של הוועד הערבי העליון ,

הוא היה חבר במשלחת הערבית  -הפלשתינאית לוועידת

לונדון .

82

מתוך הרגשה שתומכים בו רבבות פועלים כפריים  ,הוא העז מה שגדולים וחשובים ממנו לא

העזו  -להתווכח בהתייעצויות לקראת ועידת לונדון עם מנהיג ערביי ארץ  -ישראל ,

המופתי .

בדיון על שביתת המחאה נגד בואה של ועדת החלוקה של האו " ם  ,נכנס סאמי טה למאבק עם
המופתי  :המופתי רצה שביתת  -מחאה ארוכה ( וסוערת )  ,ואילו סאמי רצה שביתה קצרה ( ושקטה ) ,

שלא תגרום הפסד שכר לרבבות פועלים  .סאמי זכה  ,אך סופו שנרצח  ,אחרי שהמופתי הגיע
למסקנה כי הוא מסכן את מנהיגותו  83 .סאמי טה טען בשלב מסוים  ,שהוא מייצג יחד עם המשפחות
של חברי אגודתו ,

600 , 000

ערבים ; וזה היה אחד המרכיבים של המשבר שפרץ בינו לבין המופתי

רצונו למלא תפקיד פוליטי עצמאי  ,בראש

תנועת -עבודה .

84

הוא גם התקרב לקבוצת אקדמאים  ,בעיקר בוגרי האוניברסיטה האמריקנית בביירות  ,ששאפו
למודרניזאציה של החברה הערבית ושל התנועה הלאומית ' ,תנועת הלאומיים הערבים ' ( חרכת

אל  -קומיון אל  -ערב ) .
מתיעוש הארץ  .כאמל עבד אל  -רחמן  ,אחד מחבריה הפעילים שהיה ממוצא כפרי  ,הסביר בנאומו
85

קבוצה זו לא קיבלה את ההסתייגות המסורתית של ראשי התנועה הלאומית

86

79

עדויות בעל -פה של בולס פרח  ,זכי אל  -צלח ורסמון חיוב.

. 1928

80

אל  -כרמל ,

81

שם ,

82

מוסא שדירי  ,מטמר טל  -מרסה 8ל  ? -לאללה של  ? -ושה פי פלסטין  ,ירושלים  , 1979עמ '

17

4

בנובמבר

באוגוסט

. 1940
; 76 , 74 , 71

' אל  -טבקה אל  -עמאליה ואל  -חרכה אל  -סיאסיה פי פלסטין '  ,שואון פלסטיניה  ,שנה  , 6גליון

56

ע " ק יאמין ,

(  , ) 1976עמ ' , 111

. 115
83

ץ1 :22

עדות כעל  -פה של ג ' בארין ; יאסין  ,שם  ,עמ '

פלסטיניה  ,שנה
בדירי  ,שם  ,עמ ' . 77 , 76 , 74
יאסין ( לעיל  ,הערה  , ) 82עמ ' , 112
תופיק אל  -יחיא ( שכם . ) 1975
,2

84

85

86

גליון

, ) 1972 ( 16

עמ '

; 114

; 115

, 174

בלאל טל  -ססן  ' ,לקאא מע אל -נקאביין אל -פלסטיניין '  ,שואוי

, 182

. 183

אל  -חסן ( לעיל  ,הערה

למשל  ,בעדותו של עוני עבד אל  -האדי בפני ועדת פיל .

, ) 83

עמ '

 ; 186 - 184עדות

בעל  -פה של מחמד

הגירת כפריים לחיפה

בוועידת אגודת הפועלים הערבית  ,כי ' האימפריאליזם

רוצה להחזיק אותנו בחקלאות ולהרחיק

אותנו עד כמה שאפשר מכל תכנית של תיעוש  ,כדי להחזיק אותנו בעוני ולהוריד את רמת

חיינו ' ן8

ראש הקבוצה  ,פריר אל  -סעד  ,גם הוא ממוצא כפרי  ,בן למשפחת בעלי  -קרקעות מאום אל  -פח ' ם ,
נעשה אחרי מסלול קידום מגוון בשירות הממשלה למנהל סניף הבנק הערבי בחיפה ופעל להקמת

מפעלים תעשייתיים שונים ( אריגים

ומלט ) .

88

בניגוד לאנשי התנועה הלאומית המסורתית  -האסתקלאלים והחסינים  -שרצו למנוע את

מכירות הקרקע ליהודים על  -ידי רכישת האדמות העומדות להימכר ( על  -ידי מעין קרן  -קיימת
ערבית  ' ,קופת האומה ' )  ,תמכו חברי הקבוצה הזאת ברעיון של מוסא אל  -עלמי  ,למנוע את מכירות
הקרקע על  -ידי פיתוח הכפר הערבי ( ' מפעל

הפיתוח ' ) .

הפיתוח '  ,היה חבר אחר של ה ' 2ומיון אל  -ערב ' ,

אחד הפעילים בתחום זה  ,ממייסדי ' מפעל

העורך  -דין מחמד תופיק אל  -יחיא  ,בן טנטורה .

89

הוא היה גם אחד היוזמים  ,יחד עם חברים אחרים של הקבוצה שרובם היו יוצאי כפר  ,של ' אגודת

שיקום הכפר הערבי '  ,שחתרה לפיתוח הכפר בין השאר באמצעות רכישת טרקטורים  ,ייסוד

מרפאות  ,הקמת קואופרטיבים וארגון של שיווק התוצרת .

90

בין תומכי אותה מגמה היו גם הרופא

סר ח ' ליל  ,יליד בית  -שאן אך ממוצא כפרי ( סנדיאנה )  ,ומנהל כתב  -עת  ,מחמד אבו זאיר  ,יוצא

~כפר מאזור ירושלים  ,וכן בני משפחות אל  -מאיי ואל  -נבהאני מהכפר אג ' זים .
למשלן  ,כאמלן
מילאו תפקידים ציבוריים בעיר  .כך  ,י
אחדים מבני קבוצת ה ' קומיון ' ממוצא כפרי י
91

עבד אל  -וחמן היה יושב  -ראש לשכת המסחר ופריר אל  -סעד היה חבר הוועדה הלאומית והשתתף

במשא  -ומתן שקדם לנטישה ההמונית  .אישים אחרים ממוצא כפרי תמכו בחוגים אחרים  ,כגון איש
המופתי חסן שבלאק שנזכר לעיל  ,ותומכי ' קופת האומה '  ,פעילי אגודות

ומועדונים .

92

מסתבר

אפוא  ,כי הכפריים שבאו לחיפה לא בנו רק את תשתית העיר  ,את הנמל  ,בתי  -מגורים  ,בנייני-
ציבור  ,והניחו את צינור הנפט ; הם אף נטלו חלק בהנהגה הקהילתית  .הם לא תרמו לחיפה רק את
כוח העבודה הפיסי שלהם  ,אלא גם הביאו גישות חברתיות חדשות של בניית חדש מתוך ישן ,
מודרני מתוך

מסורתי .

ביטוי נוסף של חשיבה כפרית היה באופי ה ' כלכלי ' של ארגון הפועלים העיקרי בעיר  .בהשפעת
סאמי טה  ,הודגשה הפעילות הכלכלית העצמאית של הפועלים  ,הקמת קואופרטיבים לייצור ,

לשיווק ולאשראי  .היו בכך הן השפעה של מיבנה ההסתדרות והן ביטוי לשאיפה להיות בעל  -משק

ובעל  -רכוש .

87

88
89

93

תקריר ען מואתמר ג ' מעית
ב ' אל  -חות ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '

אל  -עמאל אל  -ערביה
; 495 , 492

עדות בעל  -פה של מחמד תופיק אל  -יחיא

;

אל  -פלסטיניה  ,חיפה . 1946

אל  -כרים ( לעיל  ,הערה

אל  -חות ( לעיל  ,הערה

90
91

עדות בעל  -פה של מחמד תופיק אל  -יחיא ; אל  -חות ( לעיל  ,הערה

92

עמ '

. 904

. 1944

אל  -אתחאד  2 ,ביולי
שחמוד שבו

, ) 55

 , ) 24ערך

פריד אל  -סעד .

, ) 55

עמ '

; 901 , 900

אצ " מ  ( 525 / 3289 ,ערך

? איד ) .

קנ1 :2

ד " ר שחסד ססאל היה ממייסדי ' הכנס הכפרח  ' ,האגודה הרפואית ' וסגן יושב  -ראש אגודת יוצאי הר  -שכם  .ראה

:

מן הו  ,רג ' אלאת פלסטין  ,יפו . 1946 - 1945 ,
93

יאמין ( לעיל  ,הערה

. 153

, ) 82

עמ '

; 110

בולס פרח  ,מן אל עת ' מאניה אלא אל  -דולה אל  -עבריה  ,נצרת

 , 1985עמ ' , 152

יוסף חטיץ

מבחינה חיצונית אמנם היה התהליך שנסקר כאן ' עיור של כפריים '  ,אך ספק אם הוא היה גם פנימי-
רוחני  .לא היתה אליטה עירונית בעלת תודעה או מסורת עירונית מוגדרת שתקלוט את

מבחינות רבות  ,הכפריים ' קלטו את עצמם ' ונשארו גאים במוצאם ובאורחות חייהם

1 30

הכפריים ;

ומחשבתם .

לחיפה ,

ההגירה הערבית
ניתוח כמותי על  -פי מקורות ערביים *
933ך : 1948 -

מחמוד יזבק

מבוא
במאה הי " ט היתה חיפה עיירה קטנה  .אוכלוסייתה לא מנתה יותר

מ 10 , 000 -

נפש  ,ובעיר לא נמצאו

כל מפעלי -תעשייה  .גידול באוכלוסייתה של חיפה והתפתחות כלכלתה ניכרו כבר בתחילת המאה
העשרים  ,בימי השלטון העות ' מאני  .אלה הסתייעו בעובדת מיקומה הגיאוגראפי של העיר  -רכס

הכרמל שמגן על המפרץ בפני הרוחות  -המאפשר עגינת ספינות קרוב לחוף  ,גם ללא שובר  -גלים

;

ומחירן הזול של האדמות המלוחות באזור המפרץ .

ן

בהימצאות של שפע מים לצורכי תעשייה

;

לתמורות בתחילת המאה העשרים היו כמה גורמים מסייעים  :הראשון שבהם הוא חיבורה של העיר
עם סעיף המסילה החג ' אזית בשנים

, 1905 - 1903

דבר שהרחיב את ההינטרלנד של חיפה  .לכך נוספה

התרומה המוצלחת של התיישבות הטמפלרים בעיר  .י * הם הקימו לעצמם מעין משק סגור שכלל
מחלבה  ,טחנת  -קמח  ,מפעל לבניית כרכרות ובית  -חרושת לסבון אשר חלק מתוצרתו נועד לייצוא .

כך  ,בראשית המאה העשרים החלה חיפה למשוך מתיישבים  ,בייחוד בעלי  -הון  ,להשתקע בעיר
ולהקים בה מפעלים ובתי  -חרושת .

ב 1907 -

הוקם בית  -חרושת ' עתיד ' לייצור שמן ומוצרי  -סבון על

חוף הים  ,בקירבת מסילת הרכבת .
בעשור הראשון של השלטון הבריטי הוקמו בחיפה שלושה מפעלים  ,שהיו מן הגדולים ביותר
שידעה הארץ עד אז .

ב 1922 -

הוקמו ' הטחנות הגדולות ' סמוך לתחנת  -הרכבת ; בית  -החרושת ' שמן '

הוקם בחיפה סמוך לנמל ומסילת  -ברזל  ,ובשנת

1928

החל מפעל ' נשר ' בייצור מלט  .לפי מיפקד

התעשייה והמלאכה שנערך באותה שנה היה זה המפעל הגדול ביותר
מהשקעות ההון בתעשיות בחיפה  ,ערך תפוקתו היה
והועסקו בו

כ 12 -

כ 12 -

בארץ  .המפעל ריכז כרבע

אחוז מן התפוקה התעשייתית בעיר ,

אחוז מכלל עובדי התעשייה בחיפה  2 .הגידול באוכלוסיית העיר גרם לתנופה בענף

הבניין ולהתרחבות ענף המחצבות  ,כדי לספק את הדרישה הגוברת למוצרי הבנייה  .בנוסף להיותה
מרכז תחבורה יבשתי  ,ימי ואווירי  ,חיפה שימשה גם כמרכז  -תקשורת אווירי  .בשנת

1927

נחנך קו -

תעופה קבוע בין אנגליה להודו דרך חיפה  ,וכן עברו דרך נמל  -התעופה של חיפה קווי התעופה

הקבועים הולנד  -הודו ודרום  -אפריקה  -אירופה .
*

מעובד מתוך עבודתי ' ההגירה הערכית לחיפה  , ' 1948 - 1933 ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך
באוניברסיטת
מאמר זה
חיפה  ,תשמ " ו  .תודתי נתונה לפרופ ' גד גילבר ולד " ר בוטרוס אכו מנה על הדרכתם בכתיבת
החיבור  .מחקרנו תחילתו

כ 1933 -

משום שתי סיבות עיקריות  :א  .בשנה זו הסתיימה בנייתו של הנמל עמוק -

המים בחיפה  ,שהביא למשיכת מהגרים ערביים רבים לעיר  .ב  .מספר המקרים של מהגרים בסג ' ל עלה באופן

*1

משמעותי משנת  . 1933המחקר מסתתם בשנת  , 1948עם סיום תקופת המנדט .
ראה  :א ' סופר  ' ,תפרוסת התעשיה באזור מפרץ חיפה '  ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל  , ) 1976 ( 9 ,עמ ' . 141
וראה לעיל  ,מאמרו של א ' כרמל על הקהילה הגרמנית הפרוטסטאנטית בארץ  -ישראל .

2

ג ' ביגר  ' ,המיבנה התעשייתי של ערי ארץ ישראל ונפותיה בראשית תקופת המנדט '  ,קתדרה  ( 29 ,תשרי תשמ " ד ) ,

1

עמ '
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מחמוד יזבק

מימיז  :אנדרטה לציון הקמת
סעיף מסילת  -הברזל החג ' אזית

פ= .

ב  , 1906 -בחצר תחנת -רכבת
מזרח

:
נ
:

הנתונים של מיפקד המלאכה והתעשייה הארצי שערכה הממשלה בשנת

, 1928

מבליטים את

ההתפתחות האינטנסיבית של העיר ובייחוד את היקף ההשקעות שהופנו להקמת מפעלים גדולים
בחיפה ובסביבתה  .בעיר הושקעו יותר

מ 35 -

אחוז מכלל השקעות ההון בתעשייה בכל הארץ  .נתוני

המיפקד מורים  ,כי בעשור הראשון לשלטון הבריטי בארץ נעשתה חיפה למרכז התעשייתי של
הארץ  .בנוסף לשלושת המפעלים הגדולים שהוזכרו

לעיל  ,הוקמו בעיר מספר תעשיות ערביות ,

בעיקר מפעלים לייצור טבק וסיגריות  .הפעילות התעשייתית בחיפה היתה מגוונת מאוד  :עסקו בה
40

אחוז מכלל מספר העיסוקים שנמנו במיפקד  .מיגוון זה מתבטא גם במוצרים שיוצרו בחיפה ; בין

אלה בלטה תוצרת רהיטי  -הברזל  ,כמחצית מכלל התוצרת של ארץ  -ישראל  ,ותעשיית הסיגריות ( רוב

התוצרת המקומית ) .

3

עם התרחבות הבסיס התעשייתי של חיפה גדלה באופן ניכר אוכלוסיית העיר  ,היהודית והערבית .

בד  -בבד עם התפתחויות אלו הפכה העיר למרכז המנהלי של אזור הצפון  .הממשלה קבעה בחיפה
את מושבן של מחלקות המסחר הממשלתיות  ,הנהלת מסילות  -הברזל של ארץ  -ישראל  ,מחלקת
בתי  -המכס ומערכת השיפוט האזורית  .גם המוסדות היהודיים  ,כגון ' הקרן הקיימת '  ' ,חברת הכשרת
הישוב '  ,והסתדרות העובדים הכללית  ,קבעו בחיפה את מרכזי סניפיהן שפעלו בצפון  .בשנת
הועבר לחיפה המרכז הארצי של חברת  -החשמל  .בסך הכל גדלה האוכלוסיה היהודית כעיר
לידך
:3 :2

1927

מ 1500 -

1
1
בשנת  1913ל  16 , 000 -ב  ( 1931 -לוח . ) 1
ההתפתחות האינטנסיבית של חיפה בעשור הראשון לשלטון המנדט והתרחבות אפשרויות

התעסוקה בעיר הביאו לגידול ניכר של האוכלוסיה הערבית בה ( לוח . ) 2
שם  ,עמ '
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ההגירה הערבית לחיפה ,

לוח

: 1

לוח

האוכלוסיה היהודית בחיפה ,

האוכלוסיה הערבית בחיפה ,

 - 1913ו193

 - 1913ו193

שנה

: 2

1948 - 1933

אוכלוסיה

שיעור הגידול

יהודית

באחוזים

שנה

אוכלוסיה

שיעור הגידול

ערבית

באחוזים

1913

1 , 500

4

1913

10 , 500

7

1922

6 , 230

5

315

1922

18 , 240

8

73 . 7

6 15 995

156

1931

934 ,

87 . 2

.

1931

148

גידול האוכלוסיה הערבית בחיפה בתקופה זו נבע בעיקרו מהגירה

האוכלוסיה הערבית הכלל  -ארצי בין שני המפקדים של

האוכלוסיה העירונית הערבית באותן שנים היה

אפוא

ב 46 1 -

.

.

41 1

 1922ו 1931 -

אחוז .

!0

ממוצע גידול

לעיר * 9 .

היה

28

אחוז  ,וגידול כלל

האוכלוסיה הערבית של חיפה גדלה

אחוז מעל לממוצע גידול האוכלוסיה העירונית באותה

תקופה .

מקום מוצאם של המהגרים
המקור הראשי שעמד לרשותי על  -מנת לאתר את מקום מוצאם של המהגרים הערבים לחיפה  ,הינו
28

כרכי הסנ  ,יל0ן * של בית  -הדין השרעי בחיפה לשנים  . 1948 - 1933חשיבותו של

הסג ' ל כמקור

היסטורי היא בכך  ,שהוא מהווה מידגם של אנשים מכל שכבות האוכלוסיה המוסלמית בחיפה  ,אשר
מייצג ' ,

נזקקו לשירותי בית  -הדין השרעי  .אמנם מידגם זה אינו ' מידגם

על  -פי קריטריונים

סטטיסטיים מקובלים  ,אך יחד עם זאת יש במידגם זה לשקף תהליכים היסטוריים  .לא המימד
הכמותי הוא החשוב כאן  ,אלא כיווני ההתפתחות  .בסג ' ל מופיעים פרטיו האישיים של כל מי שפנה

לקבלת שירותיו של בית  -הדין השרעי  :שמו הפרטי  ,שם אביו ושם משפחתו  .במקרים רבים צוין

מקום מוצאו של האיש ומקום מגוריו בעת הדיון במקרה שלו בבית  -הדין .
מתוך

כ 3 , 500 -

מקרים שהופיעו

ב 28 -

כרכי הסג ' ל בשנים הנזכרות לעיל  ,נמצאו

מהגרים שמוצאם מחרן לחיפה ואשר מתגוררים בעיר  .אלה מהווים

כ 20 -

728

מקרים של

אחוז מכלל המקרים

הכלולים בסג ' ל  .יש להניח  ,שאחוז המקרים של המהגרים בסג ' ל גבוה יותר  ,משום שבמקרים רבים
4

city of Palestine ' , The Journal Of Geography , 37

"

סע Dotson , ' Haifa the

o .w .

E . R. Casto 1

 . 350ק ) 1938 ( ,
5

לשכת המסחר והתעשייה העברית  ,חיפה עיר העתיד  ,חיפה  , 1932עמ '

6

שם ,

7

קסטו ודוטסון  ,לעיל  ,הערה

8

שם .

 . 19ק Jerusalem 1938 ,

שם .

.4

 ,שרען

.

. 38

Government of Palestine , Statistical Abstract of

9

שם ,

*9

וראה כחוברת זו לעיל  ,מאמרו של י ' ושיץ על הגירת כפריים לחיפה בתקופת

10

אחת גידול כלל האוכלוסיה העירונית הערבית בשנת

1922

מעובד על  -פי

המנדט .

statistical .Abstract ofPalestine

statistical Abstract of' Palestine
.
 1939 , 9 . 13ושל שנת  1931מעובד על  -פי נתוני  . 21ק 1944 - 45 ,
10

המג ' ל -

.

כלומר רשומות בית  -הדין המועלמי

(

השרעי .
)

אשר מכילות בין היתר ריון משפטי של אנשים אשר

התדיינו בפני הקארי .מקור וה שימש כמקור היסטורי ,בין השאר ,לחוקרים כמו אנדרה ריימון הצרפתי ,עבד

אל  -כרים ראפק הסורי ואהרן ליש .
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הסג ' ל אינו מציין את פרטי האיש  ,מלבד שמותיו  .על  -פי שמות  -משפחה של האנשים שלא צוין
מקום מוצאם ייתכן שחלק מהם הינם מהגרים
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;

אולם לא כללתי אותם במחקר זה .

המהגרים שאותרו בסג ' ל כוללים בתוכם מהגרים ארץ  -ישראלים

ממחוז הצפון

(  81אחוז ) ,

(  541מקרים ) ,

רובם באים

כשני שליש מהם הם מהגרים כפריים ושליש בלבד  -מהגרים עירוניים

( לוח  . ) 3המקרים הרשומים בסג ' ל של אלה שהגיעו לחיפה מארצות שכנות

(  187במספר ) ,

באו

ברובם ממצרים ומלבנון ( לוחות . ) 4 + 3

קשרי הכמריים עם חימה למני ההגירה
המהגרים הכפריים לחיפה נחלקו לשתי קבוצות עיקריות  :האחת  ,שהיתה לה מודעות מסוימת לחיי

העיר ; והשנייה  ,שלא הכירה כלל את החברה העירונית  .סביר להניח  ,שלכך היתה השפעה על תהליך
4ן11

קליטתם של המהגרים בעיר .
כפרי הצפון  ,במיוחד הקרובים לחיפה  ,הכירו במידת  -מה את חיי החברה בעיר ואת אפשרויות

התעסוקה בה  .בני הכפר נסעו לחיפה למטרות שונות  :מסחר  ,קניית מוצרים או מכירתם  .הכפריים

מכרו בעיר מוצרי  -מזון טריים  ,כגון חלב  ,ביצים  ,פירות וירקות  .עיריית חיפה סייעה במקרים אחדים

ההגירה הערבית לחיפה ,

1948 - 1933

לוח  : 3התפלגות המהגרים הערבים הארץ  -ישראלים
לחיפה  ,לפי מקום מוצאם "
( באחוזים  = 541 ,א )
מחוז

נפה

צפון

 %המהגרים  %המהגרים סה " כ מהגרים
ממוצא כפרי ממוצא

מהמחוז

( )%

עירוני

ירושלים

צפת

4

4. 8

עכו

1.6

5. 7

חיפה

15 . 4

-

נצרת

6. 3

2. 2

טבריה

1.8

0. 6

בית  -שאן

0. 6

2. 4

שכם

13 . 6

7. 3

טול  -כרם

4. 6

1.2

ג ' נין

7. 5

1.4

סך  -הכל

55 . 4

25 . 6

ירושלים

81

לך) פה
1.8

1.6

1

0. 6

2. 8

2. 2

יפו

4. 8

4

עזה

0. 8

3

רמלה

0. 4

1

6

8

חברון

סך  -הכל

לן

ן

והתפלגות ההגירה הערבית

( מארצות ערביות ,
ארץ

5

באחוזים = 187 ,

אחוז מכלל מהגרי אחוז מכלל המהגרים
ארצות ערב

דרום

סך  -הכל

סה " כ מהגרים כפריים משלושת המחוזות

מצרים
סוריה
לבנון
ירדן

14

64 . 2 %

סה " כ מהגרים עירוניים משלושת המחוזות

35 . 8 %

100

א

הערבים לחיפה

40 . 6

11 . 2

2. 6

1.7

25 . 1

6. 9

6.4

7. 2

סודן

1.6

0. 4

סה " כ

100 . 0

27 . 4

בידי הכפריים לשווק את מוצריהם לעיר  ,על  -ידי הפחתה בדמי רשיונות המכירה  .כך  ,למשל  ,נאמר
בישיבת מועצת העיריה ביולי

, 1927

שדנה בנושא גביית דמי  -רשיונות ממוכרות החלב והלבן

:

בכדי להקל על אותן מוכרות ובכדי להבטיח אספקה סדירה של מוצרים אלה לעיר ,
העיריה תסתפק בגביית

20

גרוש מצרי כדמי רשיון למכירה  .מועצת העיריה לא תגדיל

סכום זה בכדי שלא לגרום להפסקת אספקת סוגים אלה אם המוכרות ימנעו מלשלם
סכומים גבוהים יותר .
11

12

!2

החלוקה למחוזות ולנפות על  -פי 1 , Jerusalem 1932ן12
הישיבה מיום  25ביולי , 1927

,

ספר הפרוטוקולים של עיריית

Census of

חיפה .

)

1321

מחמוד תבק

גם לכפרים מנפות אחרות  ,כמו כפר שעב בנפת עכו  ,היו קשרים עם חיפה  .אוטובוס שעבר בכפר

שלוש פעמים ביום בדרכו לעכו ומשם לחיפה  ,הקל את יציאת אנשי הכפר לחיפה בכדי למכור את
תוצרתם החקלאית .

3ן

התפתחותה של חיפה כמרכז מנהלי למחוז הצפון האיצה את תהליך קשירתם של כפרי מחוז

הצפון עם חיפה  .בסג ' ל של בית  -הדין השרעי בחיפה ניתן למצוא דוגמאות רבות של כפריים שהגיעו
מנפת חיפה לבית  -המשפט השרעי בעיר כדי להתדיין בעניינים שרעיים  ,כגון גירושין וירושה .

המהגרים וזיקתם לכפריהם לאחר ההגירה
הגירת הכפריים לחיפה לא הביאה בדרך  -כלל לניתוק מוחלט וחד של הכפרי מכפרו  ,וזאת בעיקר
בגלל שני גורמים

:

ריבוי המרכיבים של החברה החיפאית  -מוסלמים  ,נוצרים  ,יהודים  ,כפריים

ועירוניים  -היקשה על המהגר הכפרי להיקלט בה והוא נשאר מרוחק מהחברה העירונית
הממוסדת  .לעומת החברה העירונית ההטרוגנית  ,שימשה החברה הכפרית ההומוגנית גורם דוחף

לכפרי המהגר לא לנתק את קשריו עם מקום מוצאו  ,שהיווה גורם מאזן לקשיים שידע בעיר .
הכפרי  -המהגר שימש ' נציג ' של בני כפרו בעיר בכל הנוגע לחיפוש מקומות  -תעסוקה עבורם .

כך  ,למשל  ,בתיקי דרישות התעסוקה של עיריית חיפה אנו מוצאים מקרים רבים של כפריים
שמגישים בקשות לקבל עבודה במחלקות העיריה באמצעות עובד  -עיריה או מהגר אחר מבני כפרם
היושב בחיפה  ,ומבקשים שהתשובה לבקשתם תישלח לכתובתו של בן כפרם

בחיפה " .

גם השכר הנמוך שקיבל הכפרי בעיר לא עודד אותו לנתק עצמו כליל מאמצעי הייצור בכפרו ,
במיוחד כאשר השאיר מאחוריו חלקת  -אדמה  ,אפילו קטנה  .הוא ביקר בכפרו כדי לקבל חלק מיבול

אדמתו  ,מבני -משפחתו שעיבדו אותה בהעדרו  .היבול שהפלאח  -המהגר השיג מאדמתו  ,המיר חלק
מהוצאותיו בעיר על מזון .

תלות כזו בין הכפרי לכפרו הביאה לכך  ,שהוא המשיך בדרך  -כלל בקיום אורח  -חיים כפרי בביתו

חיפה  -מבט מצפון
אל השכונות המזרחיות
( תחילת שנות
השלושים )

136

13

רוז מארי צאיג  ,אלפלאחון אלפלסטיניון מן אל  -אקתלאע אלא אל  -אלת ' ורה  ,ביירות

 , 1980עמ '

14

 , Applicationsראה תיקים

, 1000 , 319

ארכיון עירית חיפה ( להלן

:

אע " ח ) Employment ,

101

. 17

. 1287

ההגירה הערבית לחיפה ,

1948 - 1933

בעיר  .הינתקותו של הפלאת מן הכפר נמנעה גם בגלל ההגירה העונתית  .רבים היגרו לחיפה במטרה

למצוא תעסוקה בעונה החקלאית המתה  ,בין הזריעה לקציר  .הגירה כזו הגיעה לחיפה מאזורים
קרובים ורחוקים כאחד  .לדוגמא  ,לפי הסג ' ל  :מהגר מעזה שבא לחיפה לחפש תעסוקה ; תוך כדי
שהותו בחיפה הוא נשא אישה חיפאית  .בהתקרב עונת הקציר ביקש לחזור לביתו בעזה  ,למרות
סירוב אשתו להתלוות אליו 5 .י מהגר מנפת נצרת ביקש לחזור לכפרו משום שלא מצא תעסוקה
מספקת בחיפה  ,ואשתו סירבה לבוא עמו .

6ן

בשני המקרים הגברים מבקשים מהקאדי שיוציא נגד

נשותיהם צו ' ציות ' .

הקשרים החברתיים בין מהגרים לוותיקים
מן הפרטים אודות הנישואין שמופיעים בסג ' ל  ,ניתן ללמוד על התהוות מירקם היחסים החברתיים
בין מרכיבי החברה הערבית בחיפה  -עירוניים וכפריים  ,מהגרים וותיקים .
שיעור הנישואין בין כלל המהגרים ממוצא כפרי לבין מהגרות ממוצא עירוני ( לא מחיפה ) הינו

אחוז מתוך כלל מקרי הנישואין של מהגרים שרשומים בסג ' ל ( לוח . ) 5

11 . 4

שיעור הנישואין בין כלל המהגרים ממוצא עירוני לבין המהגרות ממוצא כפרי הינו

12 . 7

אחוז

מתוך כלל מקרי נישואי המהגרים שרשומים בסג ' ל ( לוח . ) 6
15

מג ' ל ,

 , 39עמ ' . 139

16

שם  ,שם  ,עמ '

. 190

לוח  : 5ולהגרים ערבים לחיפה ממוצא כמרי שנישאו
( במספרים מוחלטים
לנשים עירוניות לא חיפאיות

ובאחוזים )

גברים ממוצא כפרי
סך הכל
מחוז

נפה

צפון

צפת

13

עכו

15

חיפה

45

23 . 4

נצרת

21

10 . 9

2

טבריה

7

3. 6

3

בית  -שאן

ירושלים

דרום

מספר

נישאו לעירוניות
( לא  -חיפאיות )
מספר

אחוזים

אחוזים
6. 5

-

-

7. 8

-

-

3

13 . 6
9. 1

13 . 6

.

2

1 0

-

שכם

40

20 . 8

7

31 . 8

טול  -כרם

9

4. 6

3

13 . 6

ג ' נין

24

12 . 5

1

.

ירושלים

7

3. 4

-

-

חברון

2

1 .0

-

-

יפו

3

1.5

2

1

עז ה

3

1.5

1

4. 6

רמלה

1

0. 5

-

-

סך הכל

192

22

100

100

-

4 6

9.

,

31ו
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לוח

: 6

מהגרים ערבים לחיפה ממוצא עירוני שנישאו לנשים כפריות

(במספרים מוחלטים

ובאחוזים)

גברים ממוצא עירוני
סך  -הכל
נפה

מחוז

צפון

ממוצא כפרי
מספר

מספר

אחוזים

צפת

20

13 . 4

-

-

עכו

20

13 . 4

2

חיפה

-

נצרת

ירושלים

דרום

נישאו למהגרות

10

אחוזים

-

10

-

6. 7

30

3

טבריה

3

2

-

בית  -שאן

12

8

2

16

שכם

26

17 . 5

4

15 . 3

טול  -כרם

3

2. 1

1

33

ג ' נין

6

4

-

-

-

ירושלים

7

4. 6

1

14

חברון

3

2. 1

2

66

יפו

19

12 . 8

1

5

עז ה

15

10

3

20

רמלה

5

סך  -הכל

149

3. 4

100

-

-

19

-

שיעור הנישואין בין גברים מהגרים ממוצא כפרי לבין נשים חיפאיות ( לוח

)7

הינו

23 . 7

אחוז

מתוך כלל מקרי נישואי המהגרים שרשומים בסג ' ל  .מספר כלל המהגרים ממוצא כפרי הינו

261

איש .
שיעור הנישואין בין גברים ממוצא עירוני לבין נשים חיפאיות הינו
כלל הגברים המהגרים ממוצא עירוני הוא

149

43 . 6

אחוז ( לוח

. )8

מספר

איש .

מנתוני הסג ' ל עולה  ,שקשרי הנישואין שנוצרו בין המהגרים ממוצא עירוני לבין נשים מהגרות
ממוצא כפרי  ,היו מעטים מאוד  .המידגם של הסג ' ל מלמד

ש 11 . 4 -

אחוז מכלל הגברים המהגרים

ממוצא כפרי היו נשואים לנשים ממוצא עירוני שאינן מחיפה  .לעומת זאת  ,הקשרים בין מהגרים
ממוצא עירוני לבין עצמם ובין מהגרים ממוצא כפרי לבין עצמם היו חזקים מאוד  .נתוני הסג ' ל
ץ132

מלמדים
דומה ,

ש 43 -

67 . 8

אחוז מהמהגרים ממוצא עירוני נישאו לנשים עירוניות

( לא  -חיפאיות ) ,

ובאופן

אחוז מהגברים המהגרים ממוצא כפרי היו נשואים לנשים כפריות  .נתונים אלה

מלמדים  ,שבחיפה לא נוצר תהליך של מיזוג מהיר בין כפריים לעירוניים  .המחיצות החברתיות
המשיכו להתקיים גם לאחר המיפגש מקרוב בין עירוני לכפרי באותה העיר .

ההגירה הערבית

לוח  : 7גברים ממוצא כמרי שהיגרו לחימה ונישאו
( במספרים מוחלטים ובאחוזים )
לנשים חימאיות
מחוז

נפה

צפון

ירושלים

דרום

אחוזים

מספר

לחיפה 1948 - 1933 ,

לוח  : 8גברים ממוצא עירוני שהיגרו
לחימה ונישאו לנשים חימאיות
מחוז

נפה

צפון

מספר

צפת

2

3.2

צפת

5

עכו

3

4. 8

עכו

10

חיפה

14

22 . 6

חיפה

-

נצרת

9

14 . 6

נצרת

3

טבריה

1

1.6

טבריה

1

בית  -שאן

1

1.6

בית  -שאן

6

שכם

12

19 . 4

שכם

6

טול  -כרם

7

11 . 3

טול  -כרם

-

ג ' נין

5

8. 1

ג ' נין

5

ירושלים

2

3. 2

ירושלים

4

חברון

3

.

חברון

-

ירושלים

4 8

יפו

1

1.6

יפו

17

עז ה

1

1.6

עז ה

5

דרום

רמלה

1

1.6

רמלה

3

סך  -הכל

62

סך  -הכל

65

100

שאלה תשובה נוספת היא  ,מה היתה עמדת תושבי חיפה הוותיקים או המקוריים כלפי המהגרים
העירוניים והכפריים

?

נתוני הסג ' ל בהקשר זה מעלים את התוצאות הבאות

המהגרים ממוצא עירוני נישאו לנשים

חיפאיות  ,ו 23 . 7 -

.

43 6 :

אחוז מהגברים

אחוז מהגברים המהגרים ממוצא כפרי

נישאו לנשים חיפאיות .
נראה  ,שיש להפחית ממספר קשרי הנישואין בין מהגרים ממוצא כפרי לבין תיפאיות  .שכן

במקרים רבים אנו יודעים  ,על  -פי שם המשפחה של האשה  ,שהיא איננה חיפאית במוצאה ; אולם
בסג ' ל רשום שהיא מ ' תושבי חיפה ' ( ' מן לכאן חיפא ' )  ,בלי להזכיר את מקום מוצאה  ,אולי משום
שמשפחתה היתה מהגרת ' ותיקה '  .י 1לעומת זאת  ,הסג ' ל מציין פעמים רבות  ,שהאיש ' ממוצא חיפאי

ומתושבי חיפה ' ( ' מן אהאלי ו  -סכאן

המקוריים .

חיפא ' ) ,

על  -מנת להדגיש שהאיש הוא מתושבי חיפה

18

על חוסר המיזוג החברתי בין המהגרים ממוצא כפרי לבין המהגרים ממוצא עירוני ניתן ללמוד

גם מבדיקת סוג מצומצם יותר של מקרים מתוך הסג ' ל  ,אלה של ' רשות לנישואין ' ( מקרים בהם
הבחור או הבחורה מבקשים מהקאדי שיאשר כי הם כשרים לנישואין  ,אף שהם צעירים מגיל

שהוא גיל הנישואין החוקי )  .בסוגיה זו מופיעים בסג ' ל
הבאה
17

56

, 17

מקרים של מהגרים  ,שמתפלגים בצורה

:

ראה  ,למשל  ,להלן  ,נספח מס ' . 2

18

ראה ,

למשל  ,להלן  ,נספח מס '

.3
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א  .נישואין בין מהגר ממוצא כפרי עם אשה מהגרת ממוצא עירוני  :מקרה אחד בלבד

ב  .נישואין בין מהגר ממוצא עירוני עם אשה מהגרת ממוצא כפרי

5 :

מקרים

(5. 3

(2

אחוזים ) .

אחוזים ) .

מנתונים אלה עולה אפוא  ,שכמעט שלא התקיים מיזוג חברתי בין עירוניים לכפריים בחברה

החדשה המתהווה בחיפה  ,וכל קבוצה המשיכה לשמור על קיום מסגרת חברתית נפרדת  .ההסתגרות
בתוך קבוצות נפרדות בולטת גם בין הכפריים לבין עצמם  .מבדיקות נתוני הסג ' ל בסוגיית ' רשות

לנישואין ' עולה תמונה מעניינת  :קשרי הנישואין בין הכפריים לבין עצמם היו מבוססים בדרך  -כלל
על בני  -זוג מאותו הכפר .

כ 84 -

אחוז מהדרישות לקבל ' רשות לנישואין ' שהוגשו על  -ידי אנשים

ממוצא כפרי לשאת אשה ממוצא כפרי  ,היו בין בני ובנות אותו הכפר ; ורק

כ 16 -

אחוז היו בקשות

שהוגשו על  -ידי מהגרים ממוצא כפרי לשאת אשה מכפר אחר .
ההתלכדות במסגרות חברתיות של בני אותו כפר ניכרה לא רק בתחום החברתי  ,אלא גם בנאמנות
למנהיגות  .נאמנות על בסיס ההשתייכות לכפר המוצא הביאה לעתים לקטטה המונית בין מהגרים
מכפרים שונים  .כך  ,למשל  ,הקטטה ההמונית שאירעה

ב 1935 -

במפעל הסיגריות שבבעלותם של

קרמאן  ,דיק וסלטי  ,על רקע בחירת יושב  -ראש ועד לפועלי המפעל  .על תפקיד זה התחרו שני

מועמדים  ,האחד מכפר טירה והאחר משכם  .ויכוח כין שני פועלים  ,האחד משכם והשני

מטירה ,

התפתח לריב שהוביל לקטטה המונית בין כמאה מעובדי המפעל  .בקטטה נפצעו חמישה

אנשים ,

שניים מטירה ושלושה

משכם .

!9

בנסיונם לשמר את המסגרות החברתיות על בסיס השתייכותם למקום מוצאם  ,המהגרים הקימו
בחיפה אגודות  -צדקה שפעלו למען האינטרס של בני אותו כפר  ,כגון ' אגודת הצדקה של יוצאי
עזה '

20 ,

' אגודת הסעד של יוצאי כפר בךעם '  2 ! ,אגודת צעירי כפר כנא בשם ' דעת ומידות תרומיות

' אגודת צעירי ראמה ' ,

23

' קלוב ההתאחדות הסורית ' ,

משפחת ג  :ראר או זה של משפחת זועבי .

24

ב

"
וגם מועדונים משפחתיים כמו המועדון של

25

הצורה בה גויסו העובדים לחלק ממקומות התעסוקה הגדולים  ,כמו המחצבות  ,חברות הנפט
וקבלנים

פרטיים ,

הפועלים הנחתן

חיזקה גם היא תופעה זו  .המעסיקים הזמינו מאת

מח ' תאר הכפר את מספר

להם  .פועלים אלה עברו למקום עבודתם בעיר כקבוצה

מקובצים באותו מקום  -תעסוקה .

אחת  ,והמשיכו להיות

26

תגובת תושבי חיפה הוותיקים לאוכלוסיית המהגרים הערבית לא היתה אוהדת  .קיימות עדויות
אחדות  ,שתושבי תיפה הוותיקים נטו לדחות את המהגרים ולהיאבק בהם בדרכים שונות  ,בכדי
למנוע בעדם מלהגיע לעמדות בכירות בחיי החברה והמנהיגות בעיר  .העמדה השמרנית ותחושת
העליונות של המקומיים כלפי המהגרים בלטו במיוחד בקרב בני העדה הנוצרית

אורתודוכסית.

המהגרים הנוצרים  -אורתודוכסים  ,במיוחד המשכילים ובעלי המקצועות החופשיים  ,רצו להיכנס

19

פלסטין ,

20

אל  -דפאע ,

21

ק)  , 1ן

24
25

26

גנזך ,

4

באוקטובר

. 1935

 6בספטמבר

. 1934

22

שם ,

23

שם ,

מ . 61 /68 - 871 /
מ . 61 /98 - 871 /

מ . 61 /64 - 871 /

י ' שמעוני ,ערביי אוץ ישראל  ,תל  -אביב  , 1947עמ ' . 347
שם  ,שם .
ראה 110 Workmen : Internal Arab Migration and the Arab Village :

Palestinian Society and Politics , Princeton

 . 270ק 1980 ,

.(,ם

"

Migdal

"

"

Rachelle Taqqu , ' Peasants

Community Under the hdandate ' , 70

ההגירה הערבית לחיפה ,

למעגל המנהיגות של העדה בחיפה  .עד שנת

1941

1948 - 1933

לא ניתן למהגרים אלה להשתתף בבחירות

המהגרים ' .

למועצת העדה  ' ,משום שהחיפאים הוותיקים חששו מפני

ההפרדה בין תושבים

27

ותיקים למהגרים התבטאה גם באגודות ובמועדונים הנוצרים  -אורתודוכסים בעיר  .המהגרים
שנקראו ' האופוזיציה ' ( אל  -מערוה )  ,הקימו לעצמם אגודות משלהם  ,כמו ' התקומה ' ( אל נהוה ) ,

שכמעט כל חבריה היו מהגרים בעלי מקצועות חופשיים  -עורכי  -דין ,
פקידים

בכירים .

28

רופאים  ,סוחרים וגם

כאשר ניסו המהגרים להצטרף ל ' מועדון האורתודוכסי הערבי ' ( ' אל  -נאדי אל -

אורתודוכסי אל  -ערבי ' ) שנוסד על  -ידי חיפאים ותיקים  ,עזבו אלה האחרונים את המועדון והקימו
לעצמם מועדון חדש בשם ' אגודת

המהגרים לעצמם מועדון חדש בשם

הצדקה של הצעירים האורתודוכסים ' ' ,
' מועדון הצעירים האורתודוכסים '  " .הפירוד
2

ובמקביל הקימו

2

בין המהגרים

והחושבים הוותיקים בקרב העדה הנוצרית -אורתודוכסית הגיע עד כדי כך  ,שהמהגרים מינו
לעצמם ב -

1941

כומר שיקיים את טקסי הדת שלהם בנפרד

מהמקומיים , .

3

כמסגרת מאבקם של המהגרים על הנהגת מוסדות העדה הנוצרית  -אורתודוכסית וזכותם לבחור
ולהיבחר למועצת העדה הם פנו בשנת

1941

כתלונה לבית  -המשפט המחוזי כחיפה נגד מועצת

העדה  ,באשמת ניהול כושל של נכסי ההקדש ( אוקאף ) של העדה  .כמאי

1941

הגיעה לחיפה משלחת

נוצרית  -אורתודוכסית ארצית ( נציגים מירושלים  ,יפו  ,נצרת  ,עכו ורמלה ) על  -מנת למצוא פתרון

למשבר  .כתוצאה מתיווך המשלחת הושג הסכם  ,שסימל את נצחון המהגרים  .הם הצליחו לבטל את
תקנון העדה הישן  ,ובמקומו נתקבל תקנון הדש  ,שהכיל את הסעיף הבא

:

' לפקידים ולשאר בני

העדה האורתודוכסית שאינם משתייכים לעדה החיפאית ניתנת הזכות לבחור ולהיבחר כחבר מועצת
העדה בתנאי שהפקיד או בן העדה בעל זכות הבחירה  ,הינו תושב חיפה במשך חמש שנים רצופות .
הזכות להיבחר למוסדות מועצת העדה ניתנת למי שיושב בחיפה במשך עשר שנים רצופות ' .

32

כמו -

להשיג זכות הצטרפות ל ' מועדון האורתודוכסי הערבי ' כחברים שווי  -זכויות ' .

כן הצליחו המהגרים

3

חוסר  -סולידריות שרר גם בין העדות השונות בחיפה  .האגודות שהוקמו בחיפה פעלו למען
האינטרסים הצרים של בני עדותיהם  ,אולם לא נמצאה בה אגודה אסלאמית  -נוצרית  ,כדוגמת אלה

שהיו נפוצות במרבית ערי הארץ באותן שנים  .לעומת זאת  ,אנו מוצאים אגודות עדתיות  ,כמו

' אגודת הצעירים המוסלמים ' שנוסדה על  -ידי עז אל דין אל  -קסאם בשנת  . 1928מרבית חבריה היו
מהגרים

מוסלמים ,

וראשותה עברה לידי עשירי חיפה  ,כמו רשיד אל  -חאג ' אכראהים .

34

לאגודה זו והאגודה האורתודוכסית  ,היו גם ' אגודת הנוצרים  -הלאטינים '  ,שהוקמה במארס
' אגודת הצדקה הארמנית '  ,שפעלה לשימור המסורת  ,הספרות והפולקלור הארמני

לעזרת העני הדרוזי ' .

6,

'

בנוסף

1941

35 ,

ו ' אגודה

37

גם אגודות הנשים הוקמו על בסיס עדתי ולמען הגשת סיוע לנזקקים מבין עניי העדה  ,שרובם היו

מהגרים  .כזו היתה  ,למשל  ' ,אגודת הצדקה של הנשים המוסלמיות '  .חברות מועצת ההנהלה של

חנא נקארה  ,חנא אבראהים

שם  ,עמ ' . 87
פלסטין 1 ,במאי . 1941
שם  ,שם .
שם ,
שם ,

שם .
30

באפריל . 1941

( עורך ) ,

מחאמי אל  -ארד ואל  -שעב  ,עכו
33
34

35
36

37

 , 1985עמ ' . 86
נקארה ( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ ' . 105
פלסטין ,

25

במאי

. 1929

שם  17 ,במאי . 1941
שם  2 ,במארס . 1934
שמעוני ( לעיל  ,הערה

, ) 24

עמ '

. 374

ךי

*ך

מסגד אל  -אסתקלאל

האגודה הגדירו עצמן כבנות המשפחות הטובות ביותר  ,ובין תפקידיהן היה איסוף תרומות לנזקקים
ופעילויות חינוכיות בקרב העניים

38 .

במקביל לאגודה זו הוקמה אגודת נשים נוצריות  ,בעיקר

אורתודוכסיות  ' ,אגודת הצדקה הכללית של הנשים בחיפה ' .

39

בראשה עמדה הגברת בג ' אלי  ,אשתו

של חבר מועצת העדה האורתודוכסית  ,שפעל נגד כניסת מהגרים

למועצה " .

העדה הנוצרית בחיפה היתה מורכבת משבע כתות  ,לפי ההרכב הבא ( נתונים לשנת

קאתולים  , 300 ,נ

14 , 000

מארונים  3 , 230 ,לאטינים 1 , 800 ,

ארמנים ,

1 , 200

: ) 1940

פרוטסטאנטים ,

י4

400

קופטים  .אין נתונים לגבי מספר האורתודוכסים  4 .כתוצאה מגידול האוכלוסיה הערבית בחיפה חלה

ירידה בשיעור האוכלוסיה הנוצרית בכלל האוכלוסיה הערבית בעיר ( בין השנים
48 . 6

אחוז

ל 60 . 7 -

38

14 2

~

פלסטין ,

9

במארס

. 1934

שם .

39

41

שם ,
אע " ח ,

42

מ 51 . 4 -

אחוז

ב 1922 -

אחוז ב . ) 1938 -

שם ,

40

ל 39 . 3 -

אחוז ) לעומת גידול בשיעור האוכלוסיה המוסלמית ( גידול

1938 - 1922

ירד מ -

1

במאי . 1941
. 1057

מנתוני חלוקת תקציב העזרה הסוציאלית  ,שהיווה חלק מתקציב העיריה  ,ואשר חולק על  -פי אחוז העדה בכלל
האוכלוסיה  ,עולה שהעדה האורתודוכסית היתה השניה בגודלה אחרי העדה הקתולית  .ראה  :ישיבת מועצת
עירית חיפה מיום  17בפברואר  , 1927ספר הפרוטוקולים של ישיבות מועצת עירית חיפה .

כנסיית הכרמליטים

הירידה בחלקם היחסי של בני העדה הנוצרית בקרב ערביי חיפה לא השפיעה על דפוסי
תעסוקתם  .מנתוני המועסקים בעיריית חיפה בשנת  , 1945מסתבר  ,כי הועסקו בה  753פועלים
ו 23 -

ערבים  ,שמתוכם היו  77אחוז מוסלמים

אחוז נוצרים .

43

חלק ניכר מהפועלים המוסלמים היה

מהגרים ממוצא כפרי  ,שהיו מוכנים לעבוד בכל עבודה מזדמנת בעיריה תמורת שכר ירוד  .בנובמבר
העיריה הודיעה על רצונה לקלוט

1938

הוגשו

כ 50 -

בקשות ,

 25פועלי  -נקיון  ,בשכר

ירוד של

140

כמעט כולן על  -ידי מוסלמים  ,מהגרים ממוצא כפרי .

מיל ליום  .בתגובה
44

נוצרים מהגרים

שהגישו בקשות לתעסוקה בעיריה היו מדגישים בדרך  -כלל את רמת לימודיהם וביקשו לקבל
מישרה פקידותיא .
ההגירה הערבית המואצת לחיפה גרמה ללחץ על משאבי התעסוקה המצויים בעיר ופעלה
להורדת רמת השכר במיגזר הציבורי  .נסיונכן פועלים לדרוש העלאה בשכר נתקלה בהתנגדות
המעבידים ,

משום שדורשי עבודה המסתפקים בשכר נמוך היו רבים  .מצב זה התבטא  ,למשל ,

במיקוח על השכר שהתנהל בין פועלי הנקיון לבין הנהלת עיריית חיפה ב  . 1929 -אבראהים

עליון ,

סגן ראש העיריה  ,טען  ,כי ' פועל שמסרב לקבל את שכרו  ,אנו יכולים לפטרו ולמצוא מחליף
שיעבוד במקומו ' .

45

אחדים מחברי העיריה התבטאו באופן דומה באוקטובר אותה שנה  ,כאשר

מפקח התברואה העלה לדיון את נושא שכר הפועלים הירוד  .תגובת חבר העיריה מיכאל תומא

היתה  ' :כל מה שאנו צריכים לעשות כרגע הינו הפנית שאלה לפועלים  :מי מסכים להמשיך לעבוד
בשכרו הנוכחי ומי אינו מסכים  ,ואחר  -כך אנו נודיע על מספר העובדים שאנו צריכים '  ,לפי השכר
שאנו קובעים  .אבראהים צהיון הוסיף

:

' הפועלים נמצאים תמיד למי שמבקש אותם  ,והם יסכימו

לעבוד ברצון תמורת השכר שמשלמת העיריה ' ,

46

שהיה

70

מיל ליום לפועל  -נקיון  -פחות

ממחצית שכרו הממוצע של פועל  -בניין בלתי  -מיומן  .אולם כאשר נוצר מחסור בפועלי -נקיון
בעיריה  ,כתוצאה משביתת הפועלים באוגוסט
ל 200 -
43
44

45
46

47

מיל ליום ,

47

, 1936

העיריה היתה מוכנה להעלות את השכר היומי

שכר שהיה גבוה באותם ימים מהשכר הממוצע של פועל  -בניין בלתי  -מיומן .

שם  ,שם .
אע " ח . 987 ,

ץ141

ישיבת מועצת עירית חיפה מיום

ישיבה מיום
ישיבה מיום

26
14

בנובמבר , 1929
באוגוסט

26

שם .

 , 1936שם .

בספטמבר

 , 1929ספר

הפרוטוקולים של ישיבות מועצת עירית

חיפה .

מחמוד יזבק

ובנאי המגורים של המהגרים
הגידול המהיר של אוכלוסיית חיפה יצר לחץ על המבנים למגורים בעיר .

חיפה התגוררו במבנים שכורים  ,ורק

18

אחוז היו בעלי  -בתים .

48

82

אחוז מכלל תושבי

מבני  -המגורים להשכרה היו בדרך -

כלל בני חדר אחד  .משום כך העיריה קבעה את גובה שכר הבית על בסיס שכר חודשי של חדר
אחד .

49

כתוצאה מהמחסור בדירות למגורים החלו בעלי הבתים לבנות ' פחונים ' על גגות או ליד בתיהם
על  -מנת להשכירם למהגרים הנוהרים לעיר .

כבר בשנת

50

העיריה לפעול להריסת ' פחונים '  ,שהיוו מיפגע תברואתי .

ה ' פחונים ' בתוך העיר לא הועילו

;

1926
ן5

הורה מושל מחוז הצפון למועצת

אולם נסיונות העיריה לחסל את מבני

הבעיה אך החמירה  ,ככל שגברה ההגירה לחיפה .

מראה שגרתי בשעות הלילה בחיפה היה מאות פועלים ישנים בתוך שקים ברחובות העיר  .מאות

משפחות התגוררו במערות של ואדי רושמיא  ,ללא כל תנאים סניטריים שהם .
מהנדס העיריה משנת

1947

52

דין  -וחשבון של

ציין  ,שקיימים מבנים בעיר העתיקה שיש לסגרם משום שאינם ראויים

למגורי אדם  .דברים אלה היו נכונים במיוחד לגבי מבנים ששימשו כבתי  -מגורים לפועלים  ,שמקום
מוצאם היה מחקן לחיפה .
בעיית הדיור בחיפה הוחרפה בגלל השכר הגבוה שביקשו בעלי  -הבתים עבור דירותיהם  .דין -
וחשבון של ועדת תנאי השכירות בחיפה משנת
את רמת שכרו  .בשנת

1945

1934

מציין  ,שהתשלום הנדרש מן הדייר אינו תואם

דמי  -שכירות לחדר בודד  ,כפי שנקבע על  -ידי העיריה  ,היו בין

3 . 5 - 2. 5

לירות ארץ  -ישראליות  .סכום זה היה שווה למחצית הכנסתו של פועל ממוצע  .עורך  -דין שמשכורתו
החודשית
אע " ח ,

שם ,

12

לירות  ,שילם שש לירות דמי  -שכירות עבור דירתו .

. 1285

שם .

נקארה

( לעיל  ,הערה  , ) 27עמ ' . 117

ישיבת מועצת עירית חיפה מיום

4

באוקטובר

 , 1926ספר הפרוטוקולים של ישיבות מועצת עירית חיפה .

מתוך דין  -וחשבון ועדת החקירה לשכר הדיור  ,פלסטין ,

' כואתי ' ( ממסר
מעשיות מסורתי )
~
בחוצות חיפה
המזרחית

ש
144

8

1

ביולי

. 1934

ן

"
שנתשן ,

 .ל

)

כ 50 -

..
,

.

אנצי'

.

=

מפת השבונה המזרחית

אחוז מכלל האוכלוסיה הערבית בחיפה התגוררו בשכונות  -עוני  .בשכונות אלו  ,שתושביהן

היו מעוטי  -הכנסה  ,שררו צפיפות רבה ומצב תברואתי קשה .

53

שכונות ערביות חדשות שהוקמו

בחיפה  ,כמו השכונה המזרחית באיזור תחנת הרכבת במזרח העיר  ,הידרדרו לתנאי שכונות  -עוני

כתוצאה מהקמת חדרים ממחצלות  ,שקים ופחונים מעל גגות הבתים  .בשכונה זו חיו
במערות  ,בוואדי רושמיה
שולמו לבעל האדמה .

54

;

כ 2 , 000 -

איש

בכל מערה התגוררו שלוש עד ארבע משפחות  ,ודמי שכירות המערה

סך  -הכל חיו בשכונה המזרחית

20 , 000

נפש  ,ומתוכם

עניים מאוד ונתמכו על  -ידי ' מועצת התקנה של השכונה המזרחית ' .
 1945סכום של  1 , 140לירות לסיוע למשפחות הנזקקות  .לעומת

55

הרווחה הסוציאלית לנזקקי השכונה המזרחית רק

45

3 , 000

איש שהוגדרו

מועצת השכונה הקציבה בשנת

זאת  ,העיריה הקציבה מתקציב

לירות לשנה .

מועצת העיריה דנה מדי פעם בנושא ה ' פחונים ' והמבנים הבלחי  -מתאימים למגורי  -אדם  ,אולם
חברי העיריה לא ניסו לפתור את הבעיה  .עד שנת
53

8

"

 ! December andiJanualyמ
.
7944, for

 . 696ק 1 , Jerusalem 1946 ,
54
55

שם  ,שם .
אע " ח . 839 ,

,

1934

Prepared

,

לא הגישה מועצת העיריה כל בקשה שהיא

offalestine

urvey

יGovernrnent of Palestine ,

Information of :the Anglo-~American Committee Of' .

1421

( ) 1938

מחמוד י ,

בק

להתערבות הממשלה לפתרון בעיית המגורים  ,משום שמרבית חברי המועצה היו בעלי  -נכסים ,

שנהנו מעליית דמי השכירות .

נסיונות הממשלה לחסל את מבני הפחונים לא הצליחו משום

56

שהריסתם על  -ידי הרשויות לא הרתיעה את יושביהם להקימם מחדש  .העיתון ' הארץ ' תיאר את

המצב במזרח  -חיפה במלים אלו
במשך השנה

:

הורדו מאדמת החולות כשלושת אלפים

[ ] 1937

צריפים . . .

ובמקום

הצריפים שנהרסו צצו במשך השנה צריפים חדשים  ,שמספר היושבים בהם הגיע לפני
כמה זמן

[ ] 1938

לשלושת אלפים

איש . . .

מספר הצריפים האלה הלך וגדל משנה לשנה

במידה מבהילה  ,ובהם התגוררו אלפי איש מדלת העם  ,בעיקר פועלים מבני הכפרים
והערים הערביות מצפון הארץ שבאו לחיפה לבקש כאן עבודה  . . .מספרם הגיע לארבעת
אלפים  ,ובהם אוכלוסיה כעשרת אלפים

איש .

57

סיכום
בשלוש  -עשרה השנים שבין
 1944כ 62 , 000 -

1944 - 1931

גדלה האוכלוסיה הערבית בחיפה

בכ 80 -

אחוז  ,ומנתה ב -

איש  .בשנים אלה היה גם גידול מואץ בקרב האוכלוסיה היהודית בעיר

ב  1931 -ל 66 , 000 -

בשנת

1944

( עלייה של

300

אחוק .

58

 :מ 15 , 923 -

הגידול המהיר של האוכלוסיה הערבית

בחיפה התאפשר הודות לקיום שני גורמי ההגירה הבסיסיים  ,המשיכה והדחיפה .
התפתחותה המהירה של חיפה והתרחבות אפשרויות התעסוקה במגזרים כלכליים שונים משכו
אליה אוכלוסיה ערבית מכל רחבי הארץ וגם מארצות ערביות שכנות  .מנתוני הסג ' ל
אחוז מכלל המהגרים הערבים לחיפה היו ערבים ארץ  -ישראלים  ,שבאו לחיפה

עולה  ,שכ 75 -

מכ 300 -

כפרים

ערביים מכל רחבי הארץ  .כפריים רבים לא היגרו לערי הנפה שבאזורם  ,בגלל הירידה במעמדן
הכלכלי של ערים אלו .
במקביל להתגברות כוח המשיכה של חיפה  ,גם התגברו גורמי הדחיפה במיגזר הכפרי

הערבי :

הגידול המהיר של האוכלוסיה הערבית הכפרית יצר לחץ על המשאבים הכלכליים הקיימים באזור
הכפרי  .באותה עת כלכלת הכפר הערבי היתה נתונה במצב קשה  :שיטות  -עיבוד מיושנות  ,תמורה
כספית נמוכה עבור תוצרת חקלאית וכן גביית שיעורי רבית גבוהה  ,פגעי טבע  ,אזלת ידם של

השלטונות  -כל אלה הביאו לירידה חמורה במצבן הכלכלי של משפחות כפריות רבות  .רבים מהם
היו חייבים לפנות העירה על  -מנת למצוא את פרנסתם .

החברה העירונית החדשה בחיפה היתה בעלת הרכב הטרוגני  -תושבים ותיקים בצד מהגרים ,
ביניהם כפריים מאזורים שונים

;

תושבים בני עדות שונות  -מוסלמים  ,נוצרים ויהודים וכן

מהגרים שונים ( יהודים  ,מוסלמים

ונוצרים )

מארצות שכנות

ומאירופה .

תקופת התהוות חברה ערבית זו בחיפה היתה קצרה ופסקה במאי
הערבית בחיפה שמנתה

כ 70 , 000 -

נפש

לפני  -כן  ,פחתה

לכדי

3 , 500

, 1948

כאשר האוכלוסיה

נפש בלבד .

ע)  *4ן
56

מתוך דין  -וחשבון ועדת החקירה לשכר הדיור  ,פלסטין ,

. 1938

57

הארץ ,

58

 . 22ק 1944- 45 , Jerusalem 1946 ,

11

בספטמבר

1

ביולי . 1934

of

Government of Palestine , StatisticaI

