מפעלות הבארון הצרפתי ךה  -פיילא בארץ הקודש
(  884ו

צבי

925 -

ו

)

שישני
כתוך חזיון שרב מזרחי הווייתו
ובבית חסד ורחמים חלדו ,
לבושו פשוט ודל  ,כעני עובר ,
כאח רחמן סבלני  ,צנוע

ביותר .

מונסניור דה  -פיילא  -הוא מצבת ואות
לפעולות צרפת בעיר וארץ

קדושות .

הוא צלבן אחרון  ,נהדר וכביר ,
שהמיר להב חרב בגלימת

נזיר .
לואי ברטרן

( ) 1912

]

ברבע האחרון של המאה הי " ט וברבע הראשון של המאה העשרים  ,במשך למעלה מיובל שנים ,
היה

הבארון הצרפתי טרי פול ויסוה

וה  -ק ?ילא

( 1181ט1ק ( Comte Marie Paul Ame'dde de

אחת

מן הדמויות הבולטות ביותר שמאחורי מפעלי הקתולים הצרפתים בארץ  -ישראל  ,ובמיוחד
בירושלים  .איש זה  ,שהשפיע במעשיו על המבנה הפיסי של העיר עד היום  ,ובעקיפין גם על גורלה ,
נשכח זמן קצר לאחר מותו בשנת

. 1925

מטרת המאמר הנוכחי היא להציג את האיש ומפעליו על רקע התהליכים הפוליטיים ,

התרבותיים והיישוביים בארץ  -ישראל באותן השנים  ,ולנסות להעריך את השפעתם על הגאוגרפיה

של ירושלים וארץ  -ישראל באותה התקופה

ולאחריה .

רקע כללי
החדירה האירופית המחודשת לתחומי האימפריה העות ' מאנית במאה הי " ט ובמיוחד לארץ -
ישראל  ,לבשה מלכתחילה אופי של מאבק בין המעצמות האירופיות השונות על יוקרה  ,השפעה
ומאחזים קרקעיים  .בשל ההפרעות מצד השלטונות התורכיים לפעולה לאומית גלויה בתחומם ,
ובשל אופיה המיוחד של ארץ  -ישראל כארץ  -הקודש העומדת במוקד תשומת הלב של המאמינים
הנוצרים לכיתותיהם השונות  ,נטו המעצמות לקדם את האינטרסים שלהן בארץ באמצעות פעילות

1

שרטרן

) - ( Bertrand

משורר צרפתי ידוע בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה העשרים  .השיר הוקרא בנאום

ההספד על הבארון דה  -פיילא ( ינואר

 ) 1925ונדפס

הצרפתי ' ז ' רוזלם '
לאחר מכן בכתב  -העת
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 [ 372להלן  :קין ]  .תרגום חופשי על  -ידי המחבר  .האב פ ' קין היה סגן הבישוף הקתולי בירושלים ונשא את
הנאום הזה בשם הפטריארך הלטיני לואי ברלאסינה  .תודתי נתונה לגב ' מרגלית בן  -שטרית  -גז מירושלים ולאמי
מרים ז " ל על עזרתן בתרגום הציטטות מן

הצרפתית .

ולש

צבי שיגיוני

בהקשרים דתיים  .כל אחת מהן נתנה את חסותה לעדות דתיות שונות  ,הגנה על האינטרסים של בני

חסותה במקומות המקודשים  ,עודדה את פעולתם והיאחזותם בארץ  -ישראל של מסדרי נזירים
וקבוצות נוצריות שיצאו ממנה  ,וסייעה ככל האפשר לתנועת הצליינים ממנה אל ארץ הקודש  2 .כך

הכריזו על עצמם הרוסים כמגיני האינטרסים של היוונים האורתודוקסים בארץ  -ישראל  ,ובמקביל
הלכה וגברה ההכרה התורכית והאירופית בצרפת כנותנת החסות לקהילה הלטינית וכמגינת

האינטרסים הקתוליים בארץ הקודש  .לפיכך נתפס כל הישג של היוונים בתחרות מול הלטינים גם

ולהיפך .

כהישג של הרוסים מול הצרפתים ,

ו

החל באמצע המאה הי " ט קיבל המאבק צביון גלוי יותר כאשר המעצמות  -במיוחד בריטניה ,
גרמניה ורוסיה  -החלו לפעול בירושלים ובערים אחרות לרכישת קרקעות ולהקמת מוסדות עבור
העדות אשר תחת

חסותן .

עד ראשית שנות השבעים של המאה היתה הפעילות הצרפתית בארץ -

4

ישראל ובירושלים קלושה למדי  ,והסתכמה בבואם ארצה ובראשית פעולתם של ארבעה  -חמישה

גברים .

מסדרי נשים קתוליים צרפתיים בלבד ואף לא מסדר אחד של

5

מפנה מסוים חל במהלך
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הבארון

דה  -פיילא

המקורות הנוגעים לאישיותו ולפעולתו של הבארון דה  -פיילא הם מועטים ומקוטעים ביותר  ,ובכל
זאת מאפשרים שהזור מפורט למדי של אישיותו  ,דרך חייו ועבודתו
פול אמדה נולד

ב 25 -

בינואר

1852

בעיר גרנובל

) ( Grenoble

ומפעליו .

בצרפת  ,בנו הרביעי והאחרון של

הבארון דה  -פיילא  ,שהיה מנהל בית  -תרושת גדול ליציקת פלדות בעיר ויין
( Dauphine

( תVienne 0

בעמק הרון  ,מדרום לליון  .הוא היה ילד חולני אך מוכשר מאוד  ,וכבר בגיל צעיר בלט

כאישיות עצמאית  .ככל הנראה רבה היתה השפעתה של אמו  -אישה חזקה  ,משכילה  ,רגישה

ואדוקה ביותר בדתה הקתולית  -על התפתחותו האינטלקטואלית והרוחנית  .היא שכיוונה אותו
בלימודיו  ,והיא גם שעודדה אותו לצאת למסע הצליינות שלו לארץ  -ישראל  .הבארון הצעיר זכה
להשכלה רחבה בתחומי מדעי הרוח והטבע גם יחד ולמד אף ציור  .בהגיעו לבגרות היה לאדם
אדוק מאוד אך גם ערני וסקרן בכל הנוגע לחידושי הטכניקה בזמנו  ,לתגליות ארכאולוגיות
ולפוליטיקה  .נפשו הרומנטית משכה אותו למסעו הראשון במזרח כבר בגיל  , 23והוא אז עלם צעיר

והוזה המחפש את ייעודו  .לפי מקור אחד ' החליט לצאת לבדו למסע בארץ הקודש וירושלים ,

באומרו שלאחר העלייה לרגל ידע מה עליו לעשות ' .

הביקור הראשון בירושלים

7

(  874ו )

מעט מאוד ידוע לנו אודות ביקורו הראשון של הבארון דה  -פיילא בארץ  -ישראל ובירושלים  .דומה
כי היה זה באמת מסע צליינות תמים ללא כל יומרות או תכניות
ב 16 -

במארס

מוכנות מראש למפעלים כלשהם .

הוא נכנס לארץ  8 ,וניתן להניח כי בדומה לשאר הצליינים הקתולים והאחרים

1874

יצא תחילה לתור את המקומות המקודשים

לנצרות בגליל וביהודה ובחג הפסחא שהה בירושלים .

אין ספק כי במהלך מסעיו בארץ התרשם הבארון הצרפתי הצעיר מן האווירה ה ' ביבלית '
שמשרים נופה ועתיקותיה של הארץ ומן האוכלוסייה המקומית  ,הערבית בעיקר  ,ודרכי חייה
והליכותיה  ,ובאופן מיוחד התרגש מן הסתם בהגיעו לאתרים שבהם חיו ופעלו ישו ותלמידיו
ובראותו את הבניינים והמבצרים של הצלבנים  -אותם שהגיעו לכאן כלוחמים ללא חת
בשליחות הכנסייה הקתולית והממלכות

האירופיות ' .

במקביל לכך הוא התרשם בוודאי גם מן

הפעולות הנמרצות של גורמים אירופיים שונים  -דתיים ומדיניים  -שעשו לשיפור מצבן

העלוב של הארץ ואוכלוסייתה תוך רכישת מאחזים פוליטיים וקרקעיים חזקים במקום  .הוא גם שם
לב למוסדות הגדולים שהקימו אגודות פרוטסטנטיות בחסותן של בריטניה וגרמניה ולשירותי

הרפואה  ,החינוך והסעד שהגישו לאוכלוסייה המקומית  .אך בלי ספק נמצא נדהם למראה הנוכחות

7

מתוך טבלת הזכרון שעל קברו  ,כמערת הקבורה של הנזירים האסומפסיוניסטים בשטח מנזר סן  -פטר גליקנטו
בהר ציון

;

קין
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ח
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ה ' ביבלית ' וממבצרי הצלבנים ראה למשל :

לעניין ההתרשמות האופיינית של נוסעים צליינים מן האווירה
אריה  ,ארץ  -ישראל במאה הי " ט  :גילויה מחדש  ,ירושלים  ; 1970הנ " ל  ' ,ספרות הנוסעים המערכיים לארץ  -ישראל
במאה

ה 19 -

כמקור היסטורי וכתופעה תרבותית '  ,קתדרה ,

40

( תמוז תשמ " ו )  ,עמ '

; 188 - 159

הנ " ל  ' ,התפיסות

והדימויים של ארץ  -ישראל וירושלים '  ,תמורות בהיסטוריה היהודית החדשה  :ספר אטינגר  ,ירושלים  , 1987עמ '
; 1 ] 4 - 89

הנ " ל  ,צייריה וציוריה של ארץ  -ישראל במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים

. 1992

65
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, 25

בעת ביקורו השני
בורושלים בשנת 1876

( צילום סטודיו

)

הרוסית המאיימת בירושלים  ,שנתגלמה במגרש הרוסים העצום והבנוי לתלפיות וברבבת הצליינים
הרוסים שגדשו את העיר בימי חג הפסחא 0 .י

בביקורו זה החל דה  -פיילא ליצור קשרים עם ראשי הקהילה הקתולית בירושלים  ,ותוך כדי כך
גם למד את תמונת המצב בקהילה במה שנוגע למסדרים השונים ומגמותיהם ולמטרותיה

ועמדותיה של הפטריארכיה הלטינית  .צליין שהוא גם בארון לא הזדמן לעיר בכל יום  ,וניתן לומר
בוודאות שהוזמן לסעודות ומפגשים אצל הקונסול הצרפתי  ,אצל הפטריארך וינסנט בראקו ואצל

ראשי המנזרים והמסדרים הקתוליים בעיר  .יי
אחד האנשים שעימם נפגש דה  -פיילא הצעיר בירושלים  ,ואשר השפיע כנראה רבות על דרכו
בעתיד  ,היה האב אלפונם רטיסבון

) , ( Pdphonse Ratisbonne

מנהיג מסדרי אחיות ציון ואבות

ציון  .רטיסבון היה משוכנע בחשיבותה של בנייה קתולית בהיקף נרחב מחוץ לחומת העיר והאמין
ביכולתה של הקהילה הקתולית  ,בעזרת צרפת בעיקר  ,לבצע בנייה זו  .בשנת
10

1873

הוא החל לפעול

על הצליינות הרוסית רחבת ההיקף ועל העיצוב הארכיטקטוני המרשים של מגרש הרוסים ראה
הערה  , ) 2עמ '  ; 111 - 110 , 100 - 99בן  -אריה ( שם )  ,ב  ,עמ '  412 - 410 , 110 - 105ושם הפניות

:

כרמל ( לעיל ,

ביבליוגרפיות .

() ()
11

נוהגם של הקונסולים האירופיים לארח אישים חשובים שהגיעו לירושלים  ,אף אם באו באופן פרטי  ,נבע בין

השאר מדלות חיי החברה והתרבות בעיר ומן הרצון לשמוע מידע מעודכן מארצם  .ראה למשל  , :תתש  .א
 . 153ק  , London 1929 ,מה , Reminscences ofMrs . 71רשם תיאור קבלת הפנים שערך הקונסול הצרפתי לאב
אלפונס רטיסבון עם הגיעו לירושלים כשנת

. 1855

דה  -פיילא בארץ הקודש

בהרחבה במכתבים אל

להקמת בית  -ספר ובית  -יתומים לנערים מחוץ לחומות  ,ופירט את תכניותיו
הרכישה של מגרש רחב
הפטריארך וינסנט בראקו  .בשנת  1874כבר היה נתון בעיצומו של תהליך
2ן

ידיים למטרה זו  ,על רכס פרשת המים ממערב
על מה שוחחו השניים

?

לעיר .

האם הגיעו להתוויית תכנית משותפת

?

זאת לא נדע  .ניתן

על התאמה מסוימת בתאריכים ובשלבי הביצוע של מפעלו של האב רטיסבון עם זה
דה  -פיילא בעתיד  .כמו כן קיימת עדות לשיתוף פעולה ביניהם כעבור שנים אחדות

רק להצביע
של הבארון

בסיוע לרכישת

קרקע עבור מוסד קתולי נוסף בירושלים 3 .י יכולים אנו רק לשער כי השניים חמקו האחד את ידי
נתברר
זולתו בפעולתם למען יציאת הקתולים אל מחוץ לחומות  .אפשר גם שבשיחות האלה
בביקורו
לבארון הצעיר ייעודו  ,ואולי אף החל בתכנון מפעלו הראשון בעיר שאותו החל להגשים

השני .

הביקור השני

( ) 1876

4ן

במסעו השני לארץ  -ישראל  ,בשנת

, 1876

הצטרפה אל הבארון הצעיר אמו

לבד מן

הבארונית .

צעדים

העלייה לרגל למקומות הקדושים ניכרות הפעם תכניות ברורות במעשיו של הבארון ונעשו
 ,למען רווחת
חד  -משמעיים  :הבארון ואמו פעלך במשותף  ,ביעילות ובזריזות מעוררי התפעלות
בירושלים ,
בית  -החולים סן  -לואי )  , ( Saint Louisבית  -החולים הזעיר של הפטריארכיה הלטינית
 ,ופעל
אשר שכן עד אז בחלק מן הבניין הישן של הפטריארכיה שברחבה הפנימית של שער יפו
בתנאים של צפיפות רבה וחוסר מכשור רפואי  .המוסד נקרא על  -שם המלך הצרפתי לואי התשיעי
בסכומים
( ' הקדוש ' ) שעמד בראש מסע הצלב החמישי  ,וממשלת צרפת נהגה לתמוך בו זה זמן מה
החלו
שנתיים קטנים 5 .ן עתה רכשו הבארון ואמו עבור מוסד זה מגרש גדול מחוץ לחומה  ,ומיד
מפתיעה
להקים עליו בניין חדש  ,נרחב ומודרני 6 .ן המהירות שבה השיגו את המגרש שבו חפצו היא
 ,בעת
ביותר  ,ולכן סביר מאוד להניח כי המשא  -ומתן לרכישתו נפתח כבר כשנתיים קודם לכן

ביקורו הראשון של הבארון בירושלים  ,וכי הקונסול הצרפתי בירושלים והשגריר הצרפתי
בקושטא סייעו

בהשלמתו .

המגרש שנרכש נמצא מנגד לפינה הצפון  -מערבית של חומת העיר העתיקה ( ליד כיכר צה " ל של
מצוינת
היום )  .השטח מישורי אך נוטה מטה בשיפוע ניכר כלפי צפון ומזרח  .המקום נהנה מנגישות

החדש '

לשער שכם ולשער יפו  ,שני השערים ששירתו באותם ימים את הרובע הנוצרי ( השער '
המגרש גם
עדיין לא היה קיים )  .כל נתיב חשוב לירושלים ממערב  ,מצפון ומדרום עבר על פניו .
את
חצץ בין העיר העתיקה למגרש הרוסים ובנייה גבוהה עליו עשויה היתה להסתיר במידה רבה

הבניינים של הרוסים מעיני המשקיף מכיוון העיר העתיקה  .לעומת זאת לא חצץ שום מבנה גבוה
הערה
12

חלק מן ההתכתבות מובא ברוויו אילוסטרי ( לעיל  ,הערה
ב  ,עמ '

; 390 - 388

, ) 11 - 1

ירושלים  , 1982עמ ' . 138

המדובר הוא במנזר סנט  -אטיין של הדומיניקנים הצרפתים  ,ראה
 . 95ק 1894 ,

כן  -אריה ( לעיל ,

צ ' שילוני  ' ,מנזר סן פייר דה ציון רטיסבון כירושלים '  ,א ' שילר וי ' גורן ( עורכים )  ,מבחר

מאמרים בידיעת הארץ ( קרדום
13

; )6

שילוני ( לעיל  ,הערה

; )5

, )2

Paris

 Jeiusalem .נ

 .ק  1951 ( ,מ1ענ ) 17

14

120

15

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

16

מוניטור דיוקסיאן ( לעיל  ,הערה

, )2

 ~ son :ש Lagrange , saint Etienne

Sanctuaire

Monitor Dioceiain ,

א  ,עמ '

ע

, 268 - 267

. ) 14

Le

ושם הפניות ביבליוגרפיות .

.

ן_ 5
67

בית  -החולים הצרפתי
סן  -לואי בירושלים
בסוף בניינו ( ) ? 1890

בין הבניין המתוכנן של בית  -החולים

סן  -לואי ובין החומה .

ואכן בית  -החולים שנבנה כאן נראה

7ן

היטב ממקומות שונים בעיר העתיקה  ,ובנוסף לכך ניתן היה לצפות מעל גגו לתוך הרובע הנוצרי
ואל הר  -הבית  .יתרונות המיקום של המגרש לבית  -החולים החדש היו אם כן ברורים  ,אלא שניתן
היה לרכוש באותם הימים מגרשים נרחבים ממנו בהרבה  ,ובמחיר נמוך בהרבה  ,במקומות אחרים
בסביבת

ירושלים .

8ן

במקרה שלפנינו ניתן לומר שגם לנטיות הרומנטיות של הבארון דה  -פיילא ולשאיפתו לתת ערך
סימבולי חזק למפעלו היה תפקיד מכריע בקביעת מקומו של בית  -החולים  :המגרש שמול הפינה

הצפון  -מערבית של חומת העיר זוהה זמן רב קודם לרכישתו כמקום מחנהו של האביר וגיבור מסע

הצלב הראשון  ,הנסיך הנורמנדי טנקרד ) . ( Tancred

זיהוי זה זכה לפרסום ולתפוצה רבה באמצעות

מפת ירושלים של הארכיטקט האיטלקי פיירוטי משנת
-

שבה

- 1861

מכונה המקום ' מחנה טנקרד ' ) . ( Place du Tancred

דפיירוטי וקודמיו  ,על חומת העיר

לכובשה .

9ן

ובמהדורה המעודכנת משנת

1870

מכאן הסתער הגיבור טנקרד  ,אליבא

שרידים ארכאולוגיים מרשימים שנתגלו מתחת לקו

17

שילוני ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

18

בגלל המחירים הנמוכים יותר של הקרקעות והאפשרות להשיג שטחים נרחבים יותר נטו רוב המוסדות

 ; 13מוניטור

דיוקסיאן ( לעיל  ,הערה

. ) 14

הפרוטסטנטיים להתמקם במרחק ניכר מן העיר העתיקה ( כך למשל בית  -הספר טליתא קומי  ,בית  -היתומים

ולמזרח ) .

הסורי מיסודו של שנלר  ,בית  -החולים למחלות עיניים סנט  -ג ' והן  ,המרכז של חברת המיסיון לירושלים
זהו ההסבר גם למיקומן המרוחק של השכונות היהודיות מאה שערים  ,אבן  -ישראל  ,משכנות  -ישראל  ,מזכרת -

68

ואחרות .

משה  ,אוהל  -משה

לשיקולים אלה  .ראה
19

:

גם השטח למנזר האבות של ציון שמיסודו של האב רטיסבון אותר בהתאם

בן  -אריה ( לעיל ,

, moderne de Je

de Je'rusalem ancienne er moderne :

1870

Lausanne

.

הערה  , ) 2ב  ,על  -פי המפתח  ,בערכים הנ " ל .
. . . . Lond
1864 ; idem , Plan

'rusalem

Pierotti , Jerusalem Exp/ored

ש

Topographie ancienne

.ש

דה  -פיילא בארץ הקודש

החומה בקטע שממול למגרש זוהו

על  -ידי ארכאולוגים באותה התקופה כ ' מגדל

טנקרד ' הצלבני

שנבנה לציון המקום שבו פרץ הגיבור על תוך העיר  .דה  -פיילא  ,הרומנטיקן של מפעלות הצלבנים

דווקא .

עשה כל שביכולתו לרכוש שטח זה

20

,

,

בנוסף לכך הוא התנה את עזרתו להרחבה

ומודרניזציה של בית  -החולים הקתולי בהעמדתו תחת חסות צרפת והקונסול שלה בירושלים

' צרפת " .

ובהכרזה רשמית עליו כבית  -חולים

ן2

מן הראוי לציין כי הבניין של בית  -החולים סן  -לואי תפס רק חלק מל השטח הגדול לרגלי

החומה הצפונית שקנה הבארון הצרפתי  .אבן הפינה שלו הונחה על  -ידי הפטריארך וינסנט בראקו
ב4 -

במאי

ההופעה

1879

והוא נבנה בשלבים עד

) Joseph de I 'Apparition

. 1896

ניהולו והפעלתו נמסרו לאחיות של סן

 ז ' וזף של-

) ת ( Soeurs de 581אשר הפעילו עוד קודם לכן את בית

החולים של הפטריארכיה הלטינית  .דה  -פיילא מימן את הקמת הקומה התחתונה של הבניין  ,כולל
22

קאפלה קטנה לאחיות הנזירות וקאפלה גדולה הרבה יותר לשימוש כלל הציבור .
הצלבני והמוטיב הלאומי  -צרפתי בפעולתו באו לידי ביטוי בולט בציורי ופרסקו שצייר

המוטיב

במו ידיו

במקומות שונים בבניין זה  .בתחילה הוא עיטר את קירות הקאפלה הקטנה בסמלי כל ערי הצלבנים
בית -
בארץ  -ישראל  .לאחר מכן  ,החל בשנת  , 1885הוא צייר על קיר גדול בקומה העליונה של

החולים את תמונת העיר ירושלים ביום היכבשה על  -ידי הצלבנים  ,את שלטי  -האבירים של כל

האבירים הצרפתים שהשתתפו במסעי  -הצלב ( כולל נורמנדים ואחרים המזוהים על  -ידו כנכללים
באזור התרבות הפראנקית ) ודמויות בגודל טבעי של אביר ממסדר ההוספיטלרים ואביר ממסדר
הטמפלרים  .לבסוף הוא עיטר את הקירות והתקרה של הקאפלה הגדולה שבאגף הדרומי של
והמדינה
הבניין בצלבים מסוגננים ובפרחי החבצלת  -אותם שנתקבלו כחלק מסמלי המלוכה

הצרפתית מזה מאות

בשנים .

23

בית  -החולים נועד בראש וראשונה לשרת את הקבוצות המאורגנות של צליינים קתולים

צרפתים שהבארון התכוון להביאם לארץ במסגרת מפעל מאורגן היטב  .לבד מזה  ,ובמיוחד
רבה
ב' עונות המתות ' מבחינת תנועת הצליינות  ,הוא פתה שעריו לבני כל הדתות והעדות  .במיוהד
 24בהמשך דאג
היתה התועלת שהביא לאוכלוסייה הערבית בירושלים  ,הנוצרית והמוסלמית .
במקומות רבים  .ראה
20

שילוני ( לעיל  ,הערה
למשל :

, )5

עמ '

. 15 - 14

זיהוי המקום כמחנה טנקרד השתרש בציבור וחוזר

גודר " ן '  -פרייר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

21

. 13

צרפתיים

תצלום בית  -החולים סן  -לואי שעליו מונף דגל צרפת מופיע  ,לצד תצלומים של מוסדות קתוליים
נוספים בירושלים  ,בתוך אלבום הצילומים :

.

מ . Album de Terre Sainte Paris ] 1893מוסדות הפטריארכיה

הלטינית  ,לעומת זאת  ,הניפו את דגל הווטיקן  .הפטריארכיה גם בוודאי לא שבעה נחת מהסבת שם המוסד שעמד
קודם תחת חסותה ל ' בית  -החולים
22

מוניטור דיוקסיאן ( לעיל  ,הערה
 . 265ק Paris 1922 ,

,

storigue

הצרפת " .
; ) 14

Guide

Basse Egypte:

". 1

; צוואת הבארון דה  -פיילא  ,ירושלים ,

14 Syrie Centrale
16

ביולי

1921

.

Palestine

=

( צרפתית )  ,כתב  -יד ,

1

2

~ סן  -ז ' וזף בבית  -החולים הצרפתי בירושלים  .שתי הקאפלות כלולות בקומת
עמודים  ,נמצאת בידי האחיות של
הקרקע .

. 12

23

שילוני ( לעיל  ,הערה

24

פלשתינה  ,סוריה ומצרים ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

 אריה סבר , ) 22עמ ' ; 265

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

 , )2ב  ,עמ ' . 383 - 382

בן
עצמו הדגיש

כי מטרתו העיקרית של בית  -החולים סן  -לואי היתה לספק שירות לאוכלוסייה המקומית  ,אך הוא
עוד קודם ( עמ '  ) 380כי מוסדות הקתולים הצרפתים הוקמו בירושלים ובשאר חלקי הארץ כך שהצליינים

הקתולים יוכלו לסייר בארץ בעוברם מאחד למשנהו  .מניתוח התפרוסת המרחבית ומיקומם של כתי  -החולים
והמרפאות שדה  -פיילא תמך בייסודם עולה כי כולם היו צמודים למסלול הצליינות הראשי  ,בעוד שערים
חשובות וגדולות יחסית שלא נמצאו על המסלול הזה  ,כגון צפת  ,עכו ועזה  ,לא נהנו כלל מטובו .

ק (1
~

בניין הקונסוליה
הצרפתית בירושלים
( ; 1893

נהרס בעת

בניית בית העירויה
החדש )

הבארון דה  -פיילא לכל מחסורו של בית  -החולים ואף לשכלולו המתמיד ולהוספת מחלקות

מודרניות וציוד חדיש בהתאם להתקדמות הרפואה בצרפת  .כדי להבטיח את הכנסותיו הקבועות

של בית  -החולים הוסיף דה  -פיילא בניין חנויות אחד לידו ובניין נוסף בן שתי קומות ובו שלוש
חנויות וסטודיו לצילום ממול לבית  -החולים  ,בקירבת השער ' החדש ' של היום  .החנויות והסטודיו
נועדו להשכרה  ,וההכנסות מן ההשכרה  -לאחזקה ולהפעלה של

הביקור השלישי

בית  -החולים .

25

( ) 1 882

ביקורו השלישי של הבארון דה  -פיילא בארץ  -הקודש היה קשור באירועים רבי רושם והביא

לתוצאות מרחיקות לכת מבחינה דתית  ,פוליטית וגאוגרפית  .בביקור זה גם באו לידי ביטוי צדדים
נוספים באישיותו של הבארון  .כנזכר הרושם העיקרי שנשא עימו הבארון בשובו לצרפת מביקורו

הקודם היה של הנוכחות הרוסית הכבירה בירושלים וארץ  -ישראל  .באותה העת היתה הופעתם
בשטח מדהימה בעוצמתה  ,בהרכב המוזר שבין בנייני ענק מפוארים המנוהלים בארגון למופת ובין

אלפי צליינים דלים למראה  ,חלקם הגדול נבערים  ,שנדחסו ברחובות העיר  .הבארון יצא מן הארץ
בשנת

1876

בהחלטה נחושה להניע זרם רחב של צליינים קתולים מאירופה שיהווה משקל נגד

למפעל הרוסי  .בשובו לצרפת הוא התקשר למסדר האבות של מריה של האסומפסיון

P res
~

25

ל)7

ראה למשל  :מכתב מאת שגריר צרפת בקושטא אל הבארון דה  -פיילא בירושלים ,

30

במארס  ( 1908צרפתית ) ,

השמור בידי האחיות של סן  -ז ' וזף בבית  -החולים הצרפתי בירושלים ; צוואה ( לעיל  ,הערה  . ) 22מר אליה
קהווג ' יאן  ,בעל חנות הצילום ' פוטו אליה ' שבעיר העתיקה  ,אישר פרטים אלה באוזני ( בשיחה בעל  -פה  ,מאי
 , ) 1979והוסיף כי הצלם ששכר את חנות הצילום שבקומה העליונה של הבניין בשנות העשרים והשלושים של
המאה הנוכחית היה ג ' ון טומאיאן )  , ( Toumayanארמני ששימש הצלם הרשמי של הקונסוליה הספרדית

בירושלים  .מר אליה עצמו למד אצלו צילום ועבד עימו במקום  .הבניין נפגע קשה במהלך מלחמת העצמאות
והריסותיו פונו כליל אחרי מלחמת ששת

הימים .
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בעול המבצע .

26

~

חסרים לנו הרבה פרטים על ארגון קבוצת הצליינים

הגדולה שהגיעה למפרץ חיפה כחודש ימים לפני חג הפסחא  , 1882ונכנסה להיסטוריה של

הקהילה הקתולית בארץ  -ישראל בכינוי ' השיירה הגדולה של האלף ' ( " ט

. ( Mille

Grand Caravan

"

]

התיכון בשתי אוניות נוסעים מפוארות  .שם המתין להם על החוף הבארון דה  -פיילא  ,מוכן ומזומן
להתמסר להם ולדאוג לכל

כותר תעודת הוקרה
לבארוז דה

הלטוני של ירושלים

עכ :ן :
פרנס

27

מן החוף העפילה השיירה הגדולה של האלף אל מנזר האבות הכרמליטים

של האלף

( 1884

) ( Pires Carmelites

שעל הכרמל  ,ובו לנו הצליינים  .מחיפה הם המשיכו לציפורי  ,לנצרת  ,לשכם ולירושלים  ,ובה שהו
בחג הפסחא  .אחרי סיורים נוספים בסביבת ירושלים וים המלח עזבו את הארץ דרך נמל

יפו .

הבארון עצמו הצטרף לשיירת הצליינים במהלך כל שהותם בארץ  .הוא ליווה אותם תוך שהוא
משתדל לתת פתרונות לבעיות השונות שצצו בדרכם  .על הטיפול הרפואי במשך המסע הופקדה

קבוצה קטנה של נזירות ממסדר האחיות של סן  -ז ' וזף בירושלים בהנהגת האם הראשית האחות

ז ' וזפין .

28

נזירות אלה היו מעתה לבנות לוויה קבועות לשיירות הצליינים הקתולים  ,ובהמשך הזמן

הגשימו מפעלים נוספים במשותף עם

26

הבארון .

מראיון
פלשתינה  ,סוריה ומצרים ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '  ; 54גורד " ן '  -פרייר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 161פרטים
בירושלים
שערכתי באפריל  1979עם האב טרימר )  , ( Treamerמן הוותיקים שבנזירים האסומפסיוניסטים
והממונה על הארכיון שלהם במנזרם שבאתר סן  -פטר

27

קין ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '  ; 371 - 370היובל  ,עמ ' . 315

גליקנטו .

מספרם היה

לא ברור אם היו בשיירה אלף צליינים בדיוק אך

גם

בוודאי קרוב לכך  .בין מנהיגי הקבוצה בלט האב ז ' וזף רמה  -דיראן מן האסומפסיוניסטים  .לגראנז ' מוסר כי
האב מתיה ל ' קונט

) L ' Econte

עם מנהיגי השיירה  ,ראה
28

היובל  ,עמ '

. 315

:

 , ( Mathieuמראשי הדומיניקנים שהתיישבו כבר באותה השנה בירושלים  ,נמנה

לגראנז ' ( לעיל  ,הערה

. ) 13

הערים הנזכרות  ,שהיו תחנות עיקריות במסלול עולי הרגל  ,זכו כולן במשך השנים

מיוזמתו וממפעליו של הבארון דה  -פיילא  .ראה להלן .

פייוא

על ארגוז ' השיירה

המוני הצליינים הצרפתים  ,רובם ככולם אמידים  ,הגיעו לחיפה בתום הפלגה חגיגית בים

צורכיהם .

1 %ג85

ליהנות

71

)

צבי שיגיוני

השיירה הגדולה של האלף הרשימה את העולם הקתולי כולו והוכיחה כי ניתן להביא מספר

גדול ביותר של צליינים לפלשתינה באמצעות מפעל מאורגן .

האבות האסומפסיוניסטים הם

שנשאו בעיקר עול הארגון והביצוע של מסע השיירה הזאת  ,אך אין חולק על כך שהיתה פרי

יוזמתו ומאמציו של הבארון דה  -פיילא  .בנאום ההספד על קברו סיכם הבישוף קין את תרומתו
למפעל זה במלים אלה

:

 . . .ודאי לא הייתם סולחים אילו לא הזכרתי את חלקו הגדול של דה  -פיילא בעליות לרגל
של בעלי תשובה אשר פרסמו את שמו הרחק מעבר לפלשתינה ולצרפת  .הבארון דה -

פיילא אירגן ואיפשר את העלייה לרגל של ' השיירה הגדולה של האלף '  .זו פרצה את
השער למאות שיירות נוספות מצרפת  ,ספרד  ,אוסטריה  ,איטליה  -העולם העתיק  ,או
כמו באחרונה  -הקתולים מן הקנטונים השווייצריים  .הוא לבדו היה אחראי לעלייה
לרגל שהכין בפלשתינה בשנת
1882

. 1882

רק אלוהים יודע כמה נועז היה הדבר

הזה . . .

מאז

ועד למלחמת  -העולם הגדולה  ,כל זמן שכוחותיו איפשרו לו  ,נרתם לפעילות הזאת

במסירות

נפש .

29

אפסניית נוטרדם דה פרנס
למפעל הצליינות המאורגנת היו עוד תוצאות לוואי מעניינות  .בהגיע הקבוצה הענקית של צליינים
קתולים מצרפת לירושלים התברר להם כי יקשה עליהם מאוד למצוא מקום אכסון מתאים לתקופת
שהותם

בעיר .

עד כה עלה בידי הפרנציסקנים בעיר הקודש לספק את כל צורכי האכסון של

הצליינים הקתולים בעיר  ,ואפילו בימים שלפני חג הפסחא  .לרשותם עמדה האכסניה החדשה
שלהם  ,קזה נובה  ,ועוד כמה עשרות מיטות באכסניה הישנה שבמנזר סן סלוודור  .בשנת

הצליחו הפרנציסקנים לקלוט ולאכסן במוסדותיהם בשבוע של חג הפסחא למעלה
צליינים  .בשנת
הפרנציסקנים ' .

1875

נמסר כי כל הצליינים

( הקתולים )

1859

מ 1 , 400 -

בירושלים יכולים ללון באכסניות של

0

כ 1 , 000 -

אך תוספת של

צליינים מעל למקובל כבר לא יכלו הפרנציסקנים לקלוט בשום

אופן .

מקור קתולי צרפתי מסר כי ' נוכח תגובתו האדישה של נזיר פרנציסקני אחד תרמו הצליינים
בהתלהבות

כ 80 , 000 -

פרנקים  ,והקדישו אותם בו במקום לרכישת קרקע לשם הקמת אכסניה

גדולה עבור עולי הרגל הקתולים שיגיעו בעתיד '  .י 3סביר יותר להניח שהבארון דה  -פיילא צפה

.

מראש את בעיית חוסר המקום ואף נקט צעדים להתגבר על כך ואכן בעזרת הקונסול הצרפתי

נשכרו מבעוד מועד אוהלים רבים והועמדו במחנה מסודר על מגרש שמצפון לבית  -החולים
הצרפתי

סן  -לואי .

32

דומה כי מגרש הרוסים עשה רושם עז על אנשי שיירת האלף  ,והוא בעיקר שהניע אותם להתנדב

29

קין ( לעיל  ,הערה

30
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ל ' אוריינט קתוליק ( לעיל  ,הערה

32

מתוך שיחה בעל  -פה במאי  1978עם האב מאתם )  , ( Mathesהוויקאר האפוסטולי בירושלים והאחראי על
אכסניית נוטר דם בירושלים  ,שהכין באותם ימים מחקר משל עצמו על תולדות המוסד

הזה .

צליינים צרפתים
קתולים על המדרגות
בחזית הנוטרדם דה
פרנס ( ) 1907

ולתרום להקמת אכסניה גדולה לצליינים

קתולים .

את הסכום הגדול הראשון הדרוש

הקרקע הם תרמו בו במקום  ,ואילו רוב הכסף נאסף בשנים הבאות באירופה  ,בעיקר

לרכישת

בצרפת .

המגרש הנרחב בשביל האכסניה נרכש מידי ערבים מוסלמים מתושבי העיר  .העברת הבעלות

על

הקרקע והרישום בטאבו נסתיימו רק בשנת  , 1887ואז גם הגיעו האבות האסומפסיוניסטים על מנת
 33יש יותר מעדות אחת
להתיישב בירושלים באופן קבוע  ,והוחל בהקמת בניין נוטר דם דה פרנס .
הנוטר דם
לכך שהמגרש נרכש בידי האסומפסיוניסטים  .לעומת זאת סבור מספידו של הבארון כי
רכישת
נמנה עם מפעליו העיקריים  ,ואף מונה אותו בראש הרשימה  . 1 ' :נוטר דם דה פרנס -
בתהליך
המגרשים והקמת אכסניות לצליינים עד  34 . ' . . . 1890מכל מקום ברור שהיתה לבארון יד
35

הרכישה עצמו  ,וכי העמיד עצמו לטובת המפעל ועסק בפיקות על הבנייה ובזירוז השלמתה .
אורך
הבניין של אכסניית גבירתנו של צרפת )  ( Notre Dame de Franceהוא עצום ממדים :
שמחוץ
החזית כ  90 -מ ' ואורך האגפים כ  45 -מ '  .לבניין ארבע קומות  -לראשונה בירושלים
לחומות  -וגובהו כ  23 -מ '  .הסגנון הוא של רנסנס צפוני מאוחר עם השפעות מאוריות  .בראשו
האכסניה ממוקמת
שני מגדלים נאים וביניהם מתנוסס פסל ענק של הבתולה מרים והילד ישו .
שער
בתחתית השלוחה של מגרש הרוסים כאשר חזית הבניין צופה אל הרחבה הפתוחה שלפני
ניהול
שכם  .היו בה כ  410 -חדרים ויכולה היתה לאכסן כ  1 , 600 -עולי רגל בעת ובעונה אחת .

ו
33

ראיון עם האב טרימר  ,אפריל . 1979

34

פלשתינה  ,סוריה ומצרים ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '  ; 54גודר " ן '  -פרייר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' 61
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צבי סילוני
האכסניה והטיפול

בצליינים נמסרו לאנשי מסדר האבות של מריה של האסומפסיון וכמה מהם

השתקעו בעקבות זאת בירושלים .

36

רכישת מן מטר גליקנטו בהר ציון
בעת שהותם של אנשי שיירת האלף בירושלים ערכו מארגני המפעל  ,והבארון דה  -פיילא בראשם ,
סיורי לימוד בעיר ובסביבתה  .בדרך כלל הם צירפו אליהם כמדריך את הנזיר הפרנציסקני האח
ליטניל דה סאם

 - ( Frבלגי במוצאו ודובר צרפתית  -שנודע אז כאחד

) re Lievin de Hamme
~

מל הבקיאים ביותר בעולם בתולדות העיר והארץ  .בסיור שערך עם מנהיגי השיירה אל הר ציון
הצביע ליאוין על מערה קטנה במורדות הדרום  -מזרחיים של ההר וציין שזה המקום שאליו בא
פטרוס הקדוש לבכות משנוכח כי בגד במורו ורבו ישו  ,כפי שניבא ישו מראש  .הוא כינה אותה

בשם ' מערת הדמעות ' )  , ( La Grotte de Larmeובקירבתה צריכה היתה לדעתו להימצא כנסייה
ביזנטית לציון אתר סן ~-פטר גליקנטו  ,זאת בהסתמך על כתבי אבות הכנסייה  .הבארון דה  -פיילא

התרגש ביותר מדברי הנזיר הידען ואץ לגאול את המקום הקדוש מאת בעליו  ,ערבי מכפר

השילוח .

37

בתחילה ניסה דה  -פיילא לגלות בעצמו את הכנסייה האבודה  ,אך לאחר כמה שנים של

חפירה ללא תוצאות התייאש ומסר את השטח במתנה לאבות האסומפסיוניסטים  .הללו  ,בראשות
האב הארכאולוג ז ' וזף ז ' רסה  -דיראן )  , ( Germer-Durandערכו בו חפירות נוספות  ,וכעבור עוד
כמה שנים עלה בידם לחשוף את הכנסייה הביזנטית האמורה ועוד כנסיות וממצאים רבים

אחרים .

38

במהלך המחקר הארכאולוגי גם הוכח כי מערת הדמעות אינה נמצאת במקום שעליו

הצביע האב ליאוין אלא כמה עשרות מטרים צפונה

משם .

בתום מבצע שיירת האלף  ,כאשר הצליינים הצרפתים פנו לחזור לצרפת  ,החליט הבארון דה -

פיילא להישאר בארץ ולקדם את מפעליו כאן  .עוד כמה פעמים יצא לחוץ  -לארץ לתקופות זמן

שונות  -בעיקר מסיבות בריאות או לשם איסוף כספים למפעליו ולניהול מגעים עם הווטיקן
וממשלת צרפת על מנת להשיג את תמיכתם במפעלים אלה  -אך בדרך כלל הוא שהה מעתה

בארץ .

אישיותו של דה  -מיילא

ודרך עבודתו

עם הקמת בית  -החולים הצרפתי סן  -לואי  ,ועוד יותר אחרי שיירת האלף וייסוד אכסניית נוטר דם
דה פרנס  ,החלה דמותו של הבארון הצרפתי להתבלט בנוף

הירושלמי .

דומה כי בעיני בני אירופה הצטייר דה  -פיילא בעיקר כמומחה ברכישת קרקעות ובהקמת
בניינים גדולים  .בדרך כלל פעל בשירותם של מסדרים קתוליים צרפתיים שונים שביקשו להתיישב

36
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דה  -פיילא בארץ הקודש

בירושלים  .הוא עזר להם להתגבר על הקשיים הביורוקרטיים המרובים

בתהליך רכישת הקרקע ,
הראשוניים של הנזירים

ולרוב גם נתן להם סכום כסף להקמת המנזר ולסיפוק הצרכים

רבות לעזור בתכנון

המתיישבים  .יצא לו שם של מתכנן ואיש ביצוע נמרץ  ,ולכן נתבקש פעמים
בקירבת העיר  ,ולאחר
הבנייה ולפקח עליה  .בנוסף לכך הרבה לרכוש קרקעות בכל מקום אפשרי
ממסדרים קתוליים צרפתיים
מכן מכר או מסר אותן להתיישבותן של קבוצות נזירים או נזירות
חדשים ובדרך זו הפך
שונים שהגיעו לירושלים  .בכסף שקיבל בתמורה הוא מיהר לרכוש מגרשים
הצרפתיים  .יתרון פעולתו
לחוליה מתווכת חשובה בתהליך רכישת הקרקעות על  -ידי המסדרים
מפעולת התיווך שלו גם
היה בכך שהכין תמיד מראש עתודות קרקע  ,ומאחר שוויתר על כל רווח
כניסתם של מסדרים
הוזיל בצורה ניכרת את מחיר מגרשיו  39 .כך עודד בצורה מתוכננת ו ' סבסד ' את
צרפתיים נוספים

לעיר .

איש אירופי שביקש

עדיין לא ברור מה היו בדיוק המגבלות והקשיים העיקריים שעמדו בפני
רכישת נכסי דלא ניידי
לרכוש קרקעות או בניינים בפלשתינה באותה התקופה  .באופן רשמי הותרה
לנתינים זרים כבר ברפורמות של  , 1867אך דומה כי הממשל המקומי לא

אץ ליישם את התקנות

ונבנו כמה מוסדות

החדשות כלשונן  40 .במהלך שנות השישים והשבעים של המאה הי " ט הלכו
 בהירות רבה באשר ליציבותאירופיים על שטחי קרקע ניכרים מתוין לחומות אך עדיין שלטה אי

המושלים המקומיים .

הרפורמה ולבטחון ברכישה ; ייתכן כי הכול היה תלוי בעיקר בהחלטות של

הממשל

בנסיבות אלה היה יתרון לאיש המעורה היטב בהווי המקום ובעל קשרים עם אנשי
ההדורים ' בעזרת
והפקידות המקומית  ,איש שרכש נסיון בתיווך מקרקעין וידע ' ליישר את
הנחיות מיוחדות שלא
תשלומים לכיסים הנכונים בזמן הנכון  .עוד ייתכן כי התקנות ששררו אז  ,או
 פיילא עצמו היהפורסמו  ,הגבילו במיוחד את מכירת הקרקעות לאנשי דת שאינם מוסלמים ( דה
הבארון דה  -פיילא חתום
אדוק מאוד בדתו אך לא היה כומר או נזיר )  .מכל מקום אנו מוצאים את
על שמו  ,והוא מסר את
על רכישות רבות של המסדרים הקתוליים הצרפתיים  .הרכישות נרשמו
הרכישה  .י4
הקרקעות בהסכם פנימי לבעלותם של המסדרים השונים  ,אשר שילמו עבור

מתוך קניית הקרקעות והקמת הבניינים הראשונים קנה דה  -פיילא נסיון
המקום ואת דרכי ניהול המשא  -ומתן במזרח  .הוא רכש ידע בביצוע קניות

רב ולמד את מנהגי

 ,בחומרי גלם  ,בארגון

לשכור במידת

העבודות  ,בניהול כוח האדם ובכל הנוגע לבנייה בכלל  .פועלים הוא העדיף
מנת לספק לאנשיה
האפשר  ,ואף להכשיר במיוחד  ,מקרב העדה הלטינית בירושלים  ,וזאת על
שכחה עצמית
תעסוקה ופרנסה ולהקנות להם מקצוע  .מתקבל הרושם כי בצד דבקותו  -עד כדי
אנשים בכלל  ,מכל העדות
 במשימות שנטל על עצמו  ,ידע להתנהג בצורה נוחה עם פועליו ועםמכובד  ,אהוד ואמין
ומכל שיכבות החברה  .נאמר עליו כי בזכות פיקחותו ויושרו הרב בעסקים היה
בעיני הפלאחים והאפנדים

כאחד .

42

קו בולט אחר בהתנהגותו של הבארון דה  -פיילא היה השמירה הקפדנית

על עמדה קתולית

. 368
קין ( לעיל  ,הערה

39

היוכל  ,עמ '

40

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

41

דוגמה אחת בולטת היא עזרתו ברכישת הקרקע להקמת המנזר הדומיניקני סנט

42
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 -אטייל  ,ראה  :קין ( לעיל  ,הערה

רשימה ארוכה של מוסדות

קתוליים צרפתיים שנעזרו

(ןל

צבי טילוני

אדוקה ועל אורח חיים מחמיר  .נאמר עליו כי ' אף פעם לא כפר

אחת . . .

בעיקר . . .

לא החסיר אף תפילה

השתתף בהתמדה בשירת המקהלה  ,אפילו בלילות  ,הסביר להם [ לנזירים ] את התפילות ,

ותרגם עבורם את ההימנונים '  ,וכי ' היה האחרון לגשת אל שולחן הקודש והרגיש עצמו ראוי רק

לפירורים . . .

כל ימיו הדיר עצמו ממנעמי העושר וחי בחומרה

הגלימה והסתפק

במועט ' .

43

אסקטית . . .

תמיד לבש אותה

אדיקותו זו באה לידי ביטוי גם במכתב הצוואה שהשאיר אחריו  ,בו

ביקש מן האחיות של סן  -ז ' וזף ' לקיים בתקופה הראשונה שלאחר מותי

200

מיסות ותפילות

בציבור לעילוי נשמתי ונשמת בני משפחתי  .כמו כן אני מבקש מהן לקיים מדי שנה מיסות בציבור
בשביל אותה

המטרה ' .

44

פעמים רבות פנו אל הבארון בהצעה שיקבל על עצמו את נדר הפרישות ויהפוך לנזיר  ,אך הוא

סירב לכך בעקשנות  .מספידיו ייחסו זאת למידת הצניעות שהיתה בו  ,וכדבריהם ' הוא העדיף
לשבת לרגלי

המזבח ' .

45

אך אפשר גם שנדר להקדיש את חייו למפעל הבניין הקתולי  -הצרפתי

בארץ הקודש  .ייתכן עוד שהחלטתו זו נבעה משיקול טכני  ,בשל המגבלות שחלו אולי על רכישת
קרקעות ובניינים בפלשתינה

על  -ידי כמרים ונזירים .

עם כל הקפדתו המחמירה עם עצמו ודבקותו המלאה באורח חיים דתי היה הבארון אדם לבבי ,

נוח לבריות ופשוט בהליכותיו  .הוא היה פעיל בחיי הקהילה הקתולית בירושלים  ,ובנוסף לעזרתו
הרבה בקידום חיי הרוח של האחיות של ז ' וזף ושל האבות הבנדיקטינים הצרפתים היה גם חבר
פעיל באגודות נוצריות שונות  .בשנת

הקתולית וחבר במסדר הקבר הקדוש

1884

נתמנה על  -ידי האפיפיור ליאו הי " ג לאביר הכנסייה

) ) 58181 Se'pulchre

בירושלים  ,זאת כהוקרה על מפעל

הצליינות הקתולית המאורגנת שבו החל שנתיים קודם לכן  .בנוסף לכך עמד בראש המסדר של
גריגוריוס הקדוש בירושלים

הראשון .

) Grigoire

 , ( Saintעל  -שם האפיפיור מימי  -הביניים גריגוריוס

החברות במסדרים אלה היונה חברות כבוד  ,וחבריהם התאספו מדי פעם לשמיעת

הרצאות  ,לשיחות ולמפגשים עם אורחים חשובים  ,ודנו בדרכים להגברת ההשפעה הקתולית בעיר

הקודש .

46

דה  -פיילא ריכז את כל מרצו והונו בארץ הקודש ולשם כך אף ויתר על רכוש רב בצרפת  .את

ארמון המשפחה הגדול שבאזור הכפרי מדרום לליון  -אחוזה בשם ' דה דיימוז "
-

) ( de Diimoz

הקדיש למוסד שיקום עבור צעירים עירוניים שנפגעו בגופם או בנפשם מן התנאים הירודים

בשכונות העוני  .אך בכל הנוגע לארץ הקודש הוא לא ידע גבולות  .הוא הרבה לסייר בארץ ופעמים

רבות הצטרף למשלחות הסקר הארכאולוגי של האב האסומפסיוניסט ז ' רמה  -דיראן  .דומה כי
התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה והגיע אף למקומות מרוחקים ביותר  .לפחות על מסע נועז אחד

43

קין

( שם ) ,

עמ '

] . 37

הבארון תרגם את ה ' ברוויאר ' )  - ( Bre.viaireזהו ספר ליטורגי המכיל פרקי תהילים ,

הימנונים וכו '  ,שעל בעלי משרות הכהונה השונות בכנסייה הקתולית לאומרם בזמנים שונים ביממה ובעונות

השנה השונות  .החל כאמצע המאה הי " ט פעלו מסדרים שונים לתרגומו ללשונות המדוברות בכל ארץ

לבנדיקטינים היה תפקיד מרכזי בתנועה זו של ' הבאת הבנת הדברים ורוח הטקסים אל העם '  .וראה

:

וארץ .
F. L.

6 .( , T2ש)
 . ] 99ק he O )ford' Dictionary fthe Christkn Church ,
 .לדברי האב טרימר  ,בראיון עימו
באפריל  , 1979דה  -פיילא  ,שהיה מקורב מאוד לבנדיקטינים בירושלים  ,תרגם עבורם את הספר הזה מלטינית

() 7

לצרפתית .
. ) 22
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טרימר  ,בראיון עימו באפריל

. 1979

דה  -פיילא בארץ הקודש

שנטל בו חלק ידוע משהו  ,מל הכתבה שכתב עליו הוא עצמו עבור הבטאון הקתולי
) rn

 . CIirusalהיה זה מסע סביב ים המלח שנערך בראשית המאה

' ז ' רוזלם '

47

הנוכחית .

~
הבארון גם ניסה את כוחו במחקר ארכאולוגי  :ערך תפירות  ,שרטט תכניות של מבנים עתיקים ,

ושחזר ציורי קיר מימי -הביניים  .מאוחר יותר החל להכין מחקר דמוגרפי מקיף על אוכלוסיית
המזרח התיכון לעדותיה

ולאומיה .

חלק מכתב  -היד של מחקר זה הגיע לידינו  ,ולפי ההערות

שהעיר בו ניתן להתרשם כי היה בקי למדי במתודה של המחקר הדמוגרפי ובידע העדכני בתחום
זה בשלהי המאה הי " ט  .הוא גם הרבה לכתוב בכתב  -העת ' ז ' רוזלם ' ובבטאונים קתוליים בצרפת על
!

נושאים שונים  ,ואף מצא לו זמן לרשום נופים

תנ " כיים .

48

עזרה לדומיניקנים הצרפתים ולאחיות סן ז ' וזף

לאחר שקבע את מושבו בירושלים הוסיף הבארון דה  -פיילא ונתן ידו להקמת מוסדות קתוליים
צרפתיים רבים נוספים בעיר הקודש ובארץ
בשנים

1884 - 1882

-

הקודש .

הוא נטל חלק  -בשיתוף פעולה עם האב רטיסבון  -ברכישת השטח

מצפון לשער שכם עבור מנזר סנט  -אטיין )  ) 58181 Efienneובית  -הספר הצרפתי למקרא
וארכאולוגיה )  ( Ecole Bib que 0 ) Archiologique Fran aheשל האבות הדומיניקנים

הצרפתים .

~

~

49

במקביל לכך הוא המשיך לשתף פעולה עם האחיות של סן  -ז ' וזף בפיתות השירותים הרפואיים

לשיירות הצליינים הקתולים לארץ  .ביוזמה משותפת הם הקימו בתי -חולים ומרפאות בערים על

נתיב הצליינות הראשי  ,שהותווה כבר על  -ידי השיירה הגדולה של האלף  ,ולצדם ניהלו מוסדות
חינוך ליתומים ערבים  .נאמן לשיטתו נהג הבארון להעניק במתנה את המגרש הדרוש ולעתים גם
את המימון לאגף ראשון בבניין  ,בעוד האחיות של סן  -ז ' וזף דאגו להשלמת הבנייה ולהפעלתו
השוטפת של המוסד  .בין השאר הוקמו בצורה זו פנימייה לנערות ולצדה בית  -מרקחת של אחיות
 החולים ,סן  -ז ' וזף ביפו ( בפינה הדרום  -מערבית של העיר העתיקה  ,בקירבת ההומה והחפיר ) ; בית
 לחם ;בית  -המרקחת והפנימייה לנערות של האחיות סן  -ז ' וזף בנצרת ; מנזר האחיות סן  -ז ' וזף בבית

בית  -המרקחת  ,הפנימייה ובית  -הספר של האחיות סן  -ז ' וזף בשכם

;

המנזר ובית  -הספר לנערות של

האחיות סן  -ז ' וזף ברחוב הנביאים בירושלים  ,והסנטוריום של האחיות סן  -ז ' וזף באבו  -ע ' וש  .בשנת
, 1922

כשנתיים קודם למות הבארון  ,היו לאחיות סן  -ז ' וזף ארבעה  -עשר מוסדות בפלשתינה  ,בהם

שני בתי  -חולים ( בירושלים וביפו )  ,סנטוריום אחד ( באבו  -ע ' וש )  ,שלושה בתי

 -יתומים  ,שתי

פנימיות וחמישה בתי  -ספר קהילתיים  ,ואין ספק כי הבארון דה  -פיילא סייע לכולם ביד

,,

( שם

"

נמ

 , 3 , 0 , 368א ש חנ

פחוננו "

נכי

50

רחבה .

. 368

אי טינית פלשתעית  ,נטם ; כתב  -היד יטל המחקר הדמוגרפי נמצא בידי האחודת של סןץ ' תף בירושלים  .הרישומים

מכרים בצמאה ( לעיל  ,הערה

22

"

מעשי הוטליחים ו ה  -ז ס ; לגראמ ' ( לעיל  ,הערה  , ) 13במעתד עמ '  ; 95שילום ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  ; 46 - 45הנ " ל ,
שילר וגורן ( לעיל ,
' המנזר הדומימקמ וכל סן  -אט " ן ובית  -הספר הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה בירושלים /
הערה  , ) 12עמ '  . 244 - 238האב מתיה ל ' קתט היה ראש המסדר הדומימקף בירושלים באותה עת והדמות הפעילה

מטעמו בתהליך הרכישה והבתק ישל הממר  .וראה אודותיה גם לעיל  ,הערה

. 27

פימתינה  ,סוריה ומצרים ( לעיל  ,הערה 22ג מפה מצורפת  ,וכן עמ '  ; 409קק ( לעיל  ,הערה ו )  ,עמ '  . 372 , 370על

עזרת הבארץ למוסדות וטל האחיות וטל סן  -דוזף לאחר מלחמת  -העולם הראוטונה  ,ראה להלה

'' /

/

צבי טילוני

שיאפשר להן לקיים חלק מן הפולחן בחוץ  ,בסביבה שתשרה עליהן שלווה  .דבר זה חייב רכישת
שטח נרחב יחסית  ,ולפיכך גם התרחקות ניכרת מן העיר אל מקום שבו מחיר הקרקעות היה עדיין

נמוך  .האתר המתאים נמצא לבסוף במרחק כשני קילומטרים מדרום לעיר העתיקה  ,לצד הדרך

המוליכה לבית  -לחם ולחברון  .בנוסף לרכישת שטח זה עבור האחיות הקלריסיות מימן דה  -פיילא

גם את הקמת האגף הדרומי של המנזר ואת הקאפלה הראשונה שלו  ,הנמצאת בשימוש עד היום .
זמן קצר לאחר התיישבותן פתחו האחיות בתחום המנזר בית  -יתומים לילדים אסופים 57 .
בשנת

1896

סייע הבארון דה  -פיילא לאחיות הבנדיקטיניות הצרפתיות של גבירתנו של קלווריה

)  ( Soeurs Be neidictines de Notre Dame du Calvaireברכישת קרקע ובהקמת מנזרן הגדול
במעלה המדרון המערבי של רכס הר הזיתים ~
בירושלים  ,לא הרחק ממנזר פאטר נוסטר של האחיות

הכרמליטיות  .כיום מפעילות האחיות הבנדיקטיניות בתחומי מנזרן בית  -יתומים לילדים ערבים
ואכסניה לעולי  -רגל
בשנת

נוצרים .

58

רכש הבארון דה  -פיילא את הקרקע להקמת המנזר של האבות של הפסיון

1903

( Passionnistes

הצרפתים בכפר אל  -עזריה שממזרח לירושלים  ,והיא גם נרשמה על  -שמו ,

המכונה ' בית הידידות '

( 11114ח1ני de 1מ0

הצרפתיות של מסדר מרתה הקדושה

"

48ן ) .

59

באותו הזמן לערך הוא עזר גם לאחיות

) de Sainte Martha

רכישת הקרקע והקמת בניין המנזר עבורן  ,אף הוא בכפר

בשנת

1903

המגולגלת

) Pires

 , ( Soeursבמימון וטיפול בהסדרת

אל  -עזריה .

60

הוא נחלץ לסייע גם להשתקעותם בירושלים של האבות הבנדיקטינים של האבן

) P res Bineidictins de 18 Pierre Qui Vire

התקופה הפרי  -היסטורית הניצב בתחום מרכזם

 -המכונים על  -שם הדולמן הגדול מן

~
שבצרפת ) .

הבארון התיידד איתם מאוד במהלך

עבודות השחזור שביצע בכנסייה הצלבנית באבו  -ע ' וש שנמסרה להם בראשית המאה מאת

ממשלת צרפת ( ראה על כך

להלן ) .

עתה הוא רכש עבורם שטח קרקע נרחב על פסגת הר המשחית

שמעל לכפר השילוח  ,וסייע במימון בניית האגף הראשון של מנזרם המכונה ' בית  -אברהם '  .מאז
ואילך הוא נהג פעמים רבות להתפלל עם האבות הבנדיקטינים הצרפתים  ,תרגם עבורם מלטינית
את ספר התפילות  ,ואף התגורר אצלם על הר המשחט! במשך זמן  -מה  .הם נזכרים במקורות כאחד
המסדרים האהובים עליו ביותר אשר זכה לסיוע מיוחד מצדו  ,והוא ציווה להעביר לרשותם אחרי

מותו את ארכיונו האישי  -כולל ספריו  ,ניירותיו  ,כתביו וציוריו  -וכן רבע מעזבונו בכספים
וניירות

ערך .

ן6

לבד מן הקרקעות שמכר או מסר למסדרים קתוליים  -צרפתיים שונים היו בידי הבארון דה -

57

297

.ק

lare ' ,
; ' 51 . C2
the Christian Church ,
Oxford~ .Dictlonary

פלשתינה  ,סוריה ומצרים ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה
58

קין  ,שם

59

וילנאי

;

! )  ,עמ '

שטיינר

( שם ) ,

עמ '

1 0

~

! ; 33

היובל  ,עמ '

; )5

וילנאי ( שם )  ,ג  ,עמ '

; 336

קין

. 337

שטיינר ( שם )  ,ואף הוא קובע את

; ) 22

1903

כשנת בואם של האבות של הפסיון לירושלים

;

. 315

קין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 370הכפר ביתניה )  , ( Bethanyשבו חזו האחיות מרתה ומרים בנס תקומת אלעזר מן
המתים על  -ידי ישו  ,מזוהה על  -פי המסורת עם הכפר אל  -עזריה של ימינו  .ראה  :מתי כו ו  -ז ; יוחנן יא א  -ב  ,יז ;
וילנאי ( לעיל  ,הערה
צוואה ( לעיל  ,הערה ; ) 22
, )5

!6

וילנאי ( שם )  ,עמ '

( שם ) ;

צוואה ( לעיל  ,הערה
60

. 370

~

 , ) 22עמ ' ; 54

שטיינר ( לעיל  ,הערה

וילנאי ( לעיל  ,הערה

 , ) 53עמ ' ; 165

. 399 - 398

ב  ,עמ '
היובל  ,עמ '

שהסמינר הקתולי במקום נחנך ב -

1

; 3 !5

קין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' , 371

באוקטובר

; ! 903

. 372

וילנאי ( שם )  ,ב  ,עמ '

שטיינר ( לעיל  ,הערה

. 398

)5

המוסר

5

דה  -פיילא בארץ הקודש

פיילא מגרשים ובניינים נוספים ששמר בבעלותו  ,ורכושו הפרטי הלך וגדל

בהתמדה  .בצוואתו
נוף נהדר של העיר

נזכרים ביתו הפרטי וגן נאה סביבו במורד הר הזיתים  ' ,במקום של תצפית על
 החולים הצרפתי סן -ירושלים  ,ליד המקום המכונה ' דומינוס פלוויט ' ; הוא הוריש אותם לבית

לואי .

62

מפעלים באבו  -ע ' וש

הצליינים בין ירושלים

הכפר הערבי אבו  -ע ' וש יושב על אם הדרך ועל מסלול התנועה הראשי של

ליפו  .בתקופה הנדונה כאן הוא זוהה חליפות עם העיר המקראית קריית

 יערים שבה שהה ארון -אמאוס מימי הבית

הברית במשך עשר שנים בטרם העביר אותו דוד המלך לירושלים  ,עם העיר
ענתות  ,מולדתו של ירמיהו
השני שבה נתגלה ישו לאחר תקומתו מן המתים  ,ואפילו עם העיר
הצלבנית  ,אשר ממשלת
הנביא  .כמו כן נותרה בו כמעט בשלמותה כנסייה גדולה ונאה מן התקופה
והיא נשארה מאז
צרפת הצליחה לקבל אותה מאת הממשלה התורכית לבעלותה בשנת 1873

נטושה

ומוזנחת .

63

פעולתו של הבארון דה  -פיילא באבו  -ע ' וש קשורה

מפעלים שונים

בשניארכאולוגיות .

שבמסגרתם הוקמו כנסיות ומוסדות של הקתולים הצרפתים ונערכו חפירות

בשנים האחרונות של המאה הי " ט רכשה האחות ז ' וזפין  ,מנהיגת

האחיות של סן  -ז ' וזף

בירושלים  ,את פסגת ההר שמעל אבו  -ע ' וש לשם הקמת סנטוריום עבור האחיות

רחבי הארץ  ,שבו תוכלנה להינפש מדי פעם ולהחליף כוח  .עיקר המימון

של סן  -ז ' וזף מכל

לרכישה זו ולבניין
 -ז ' וזף הפעילו

הסנטוריום  ,שבו גם קאפלה קטנה  ,ניתן מאת הבארון דה  -פיילא  .האחיות של סן
בסנטוריום באבו  -ע ' וש גם בית  -הבראה לילדים ממוסדות החינוך שלהן בירושלים  .זמן

קצר לאחר
בלתי צפוי

הקמת הסנטוריום  ,בעת הכשרת השטח סביבו לגידול תבואות וירקות  ,נחשף באופן
החמישית
מעט מזרחה ממנו בסיס האפסים של כנסייה ביזנטית גדולה למדי מן המאה
רצפת פסיפס עתירת
הבארון דה  -פיילא ניהל במשך כמה שנים את החפירות באתר שבהן נחשפו
המקום זוהה
עיטורים  ,כתובות הקדשה  ,משקוף אדיר של שער הכניסה הראשי וממצאים נוספים .
בגמר החפירות
ככנסיית גבירתנו של ארון  -הברית  ,הנזכרת במפות ובכתבים נוצריים קדומים .
הביזנטית  .על
החליטו דה  -פיילא והאחיות של סן  -ז ' וזף לבנות כנסייה חדשה מעל לשרידי הכנסייה
הבתולה מרים
ראש הכנסייה החדשה של גבירתנו של ארון  -הברית הוצב בשנת  1904פסל ענק של

לספירה .

וישו

התינוק .

בשנת

64

1899

ניאות מסדר האבות הבנדיקטינים של האבן המגולגלת לקבל

על עצמו את
1901

האחריות לכנסייה הצלבנית שבבעלות ממשלת צרפת באבו  -ע ' וש אך נראה שרק בשנת

הגיעו

ארכאולוגית .

אנשיו למקום  .הם החלו בניקוי ושיפוץ של הכנסייה ותוך כדי כך גם ערכו בה חפירה

הבארון דה  -פיילא  ,אשר באותה עת ממש ניהל את החפירות באתר כנסיית
62

קין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

63

ח ' גורן  ' ,המוסדות הנוצריים באבו  -גוש בעת החדשה ' ,

ביבליוגרפיות

ןלהלן  :ציורי

1950
64

Paris

;

226 - 229

.

~

 .קק . 1, 1 ) 1914- 1926 ( ,

"

Ab

enab

'

ו"

ariel

שם " ~,

; 154

הפניות

קתדרה  ( 62 ,טבת תשנ " ב ) ,
' Les Fresques de l ' Eglise d ' Abou ) 3050

""

- 81

de Vaux

האב טרימר  ,בראיון עימו באפריל 1979

Stive, Foui/les

קין ( לעיל  ,הערה
באפריל  ; 1979פלשתינה  ,סוריה ומצרים ( לעיל  ,הערה
,)1

עמ ' 370

;

גורן

'

(

)

. ) 22

 90ושם

עמ '

Je'rusalem

וילנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ '

פרסקו ] ;

G sh

 ; 370צוואה

( לעיל  ,הערה

גבירתנו של ארון -

עמ '  103 - 97ושם

4 .י ~ ,4 . -נ

הפניות ביבליוגרפיות

 , ) 22עמ '

. 52

.א

;

טרימר  ,בראיון עימו
;

האב

לפירוט נוסף ראה  :דה  -וו ( שם )  ,עמ '

. 14 - 13

81

וחזור של פרסקות
ועיטרו את פנים

כנסייה הצלבנית
אבו  -ע ' וש ; השחזור
ושה בידי הבארון
ה  -מיילא בשנת וס9ו
ימין לשמאל  :הבל ;
 :חק ; יעקב ; שלמה
 :בעי מים )

הברית על פסגת ההר הסמוך  ,התיידד איתם וקיבל על עצמו להנחות אותם בחפירה  .הוא גם
הקדיש זמן ומאמץ מיוחדים לשחזור ציורי הפרסקו שהיו על קירות הכנסייה הצלבנית  ,בהסתמך
על השרידים המעטים ששרדו מהם עד אז ועל תיאורים שלהם שמסרו תיירים אירופיים שעברו
במקום בשנים קודמות  .מעבודתו זו נותר עד היום אלבום ובו כמה עשרות ציורים מרהיבי

מאוחר יותר נמתחה אמנם ביקורת מסוימת על השחזור שהציע דה  -פיילא ,

אך אין בה כדי לגרוע

מעצם פעולתו  .שחזורים חדשים וטובים יותר של ציורי כנסייה זו לא עשה איש עד היום  .עם תום
החפירות שוחזרה ושוקמה הכנסייה הצלבנית ביד הארכיטקט הצרפתי מוס

הוצמד לקיר המזרחי שלה הבניין החדש של מנזר האבות

82

66

עין .

65

65

גורן

( שם ) ,

עמ '

 97 - 90ושם

הבנדיקטינים .

67

הפניות ביבליוגרפיות ; ציורי פרסקו ( שם )  ,עמ '  226ואילך  ,ושם גם תיאור מפורט של

הציורים כפי ששוחזרו בידי דה  -פיילא ; קין
אלבום

) , ( Mauss

ותוך כדי כך

( שם ) ,

עמ '  ; 370היובל  ,עמ '

; 315

הציורים של שחזור הפרסקות שמור בידי האבות הבנדיקטינים

66

ציורי פרסקו ( שם )  ,עמ '

67

דה  -וו ( לעיל  ,הערה  , ) 63עמ ' 13

. 228
;

גורן ( שם )  ,עמ '

. 93 - 91

פלשתינה  ,סוריה ומצרים  ,עמ '

באבו  -ע ' וש .

; 55

,

,,

,

,

הלג
%ל ,

מלחמת העולם הראשונה ואחריה

;

,.,
-

"

,

,

מות הבארון

עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה הפכו נתיני צרפת שבארץ  -ישראל ביל

,

,

,, ,

 לילה לנתיני מדינהלעזוב את

עוינת  ,ורוב הנזירים ושאר נתיני צרפת  -והבארון דה  -פיילא בתוכם  -נאלצו
מדינות האויב
פלשתינה ולשוב למולדתם  .מוסדותיהם ובנייניהם  ,כמו מוסדותיהם של בני כל

האחרות  ,נתפסו על  -ידי הצבא התורכי או על  -ידי היחידות הגרמניות והאוסטריות

הנלוות אליו .

ציוריו של

בבית  -החולים הצרפתי סל  -לואי מיהרו החיילים התורכים לכסות בצבע שחור את כל
האחיות של סל -
הבארון דה  -פיילא  .הם הסבו אותו לבית  -חולים ראשי ומרכז כירורגי עבור צבאם (
)  .מנזר אחיות
ז ' וזף סירבו להתפנות ממנו והמשיכו במילוי תפקידן כאחיות בכל שנות המלחמה
 הלוויות של הצבאמריה של התיקון שמנגד לבית  -החולים הוסב לשמש כחדר  -המתים ובית
למחנות צבא  .מנזר
התורכי  .אכסניית נוטר דם דה פרנס והמנזר הדומיניקני סנט  -אטיין הוסבו
 .מנזר
האחיות של סל  -ז ' וזף ברחוב הנביאים היה לאגף של בית  -החולים הצבאי הגרמני הסמוך
דומה נפל
ביתלחם  -לחם הוסב לאורוות של הצבא התורכי  .גורל
האחיות של קלרה הקדושה בדרך -

- -
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לק מן העיטורים של

ועודת ההוקרה של
ופטריארך הלטוני ,
מבהם הקתולים
נציגים את עצמם
 :צלבנים הכובשים
וחדש את ירושלים
מימין  -אפסניית

וטרדם המתוכננת

)

"

%

בחלקם של שאר המנזרים והמוסדות הצרפתיים בירושלים ובערי הארץ

האחרות .

68

מיד עם כיבוש ארץ  -ישראל מידי התורכים החלו הקתולים הצרפתים בשיקום מנזריהם

ומוסדותיהם .

בשנת

1920

חזר ארצה גם הבארון דה  -פיילא  ,והוא כבר זקן בן

68

שנים  .בדרכו

ארצה עבר גם ברומא  -ככל הנראה על מנת להתייעץ עם ראשי הווטיקן בכל הנוגע לשיקום
המפעל הקתולי

בארץ .

69

בהגיעו לירושלים דאג דה  -פיילא להפעלתם מחדש של בית  -החולים סן  -לואי ושל אכסניית
נוטר דם  .את מרבית שעות הפנאי המועטות שקצב לעצמו הקדיש להסרת הצבע השחור שמרחו

התורכים על ציוריו בבית  -החולים ולשיקומם  .בשנים האלה גם פעל בכל מקום לטובת המוסדות

של אחיות סן  -ז ' וזף במטרה לאפשר את הפעלתם

מחדש .

אך כוחו של הבארון הצרפתי הלך ותש במהירות והוא חלה במחלה ממושכת  .מאחר שחש
כנראה בקצו המתקרב  ,כתב הבארון כבר בשנת

1921

צוואה חדשה  .את חודשי חייו האחרונים

עשה באכסניה של הבנדיקטינים הצרפתים שעל הר המשחית  .אחר כך הועבר אל דירתו הצנועה

שבתחומי בית  -החולים סן  -לואי  ,ובה נפטר

ב 29 -

באפריל

. 1925

הקהילה הקתולית הצרפתית בירושלים הכינה לבארון דה  -פיילא טקס אשכבה נרגש והלוויה

מפוארת .
68

84

ראה

התפילות לעילוי נשמתו נערכו בכנסיית סן  -סלוודור של הפרנציסקנים  ,ומשם יצאה

למשל  :צ ' שילוני  ' ,השררת הרפואי רבתי  -החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,מ ' אליאב

ובמצוק

:

ארץ  -ישראל במלחמת  -העולם הראשונה  ,ירושלים  , 1991עמ ' , 69 - 68

81

( עורך ) ,

במצור

ושם הפניות ביבליוגרפיות

;

הנ " ל  ' ,פריסת יחידות  -הממשל וכוחות הצבא כירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה והשפעתם על מערך
השירותים הציבוריים בעיר '  ,מגא " י  ,יכ
69

( תשמ " ו )  ,עמ ' 77 , 72 - 69

ושם הפניות

ביבליוגרפיות .

פרטים אלה מתבררים מן הכיתובים ואשרות  -הכניסה שהוטבעו כדרכונו של הכארון דה  -פיילא  ,הנמצא בידי
האחיות של סן  -ז ' וזף

בירושלים .
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ציון הוא נקבר בלב

תהלוכת הלוויה לאורך רחוב הנוצרים  ,על פני שער יפו  ,עד להר ציון  .בהר
האסומפסיוניסטים שבאתר סן  -פטר
החלקה שרכש בשנת  , 1882במערת הקבורה של האבות
ופעל הבארון הצרפתי
גליקנטו  70 .בכך גם הגיעה לקצה התקופה בת למעלה מיובל שנים שבה חי
מארי פול אמאדה

דה  -פיילא בארץ הקודש .

הזה וניטשטש כמעט

למרבה הפלא  ,זמן קצר לאחר מותו הלך זכרו של האיש רב  -הפעלים
תרומתו הספציפית לאותו
כליל  .באחדים מן המוסדות והמנזרים שעזר לייסד נשתמר לעתים זכר
בהשלמה של צרפת עם
מוסד  ,אך ברובם נשתכחו לגמרי שמו ומעשיו  .אפשר שהסיבה לכך קשורה
בחברה הצרפתית  ,שתי
מסירת המנדט על ארץ  -ישראל לבריטניה ובהתגברות המגמות החילוניות
הנזירים הצרפתיות בארץ
תופעות אשר גרמו לירידה ניכרת בהתעניינות הציבור הצרפתי בקהילות
התחלופה הרבה שחלה
הקודש  .אפשר שהדבר נבע גם מהידלדלותן של הקהילות הללו עצמן ומן
חלק מן המנזרים  .אך דומה
במשך השנים באוכלוסיית הנזירים בהן ואף בבעלות של המסדרים על
 פיילא נגזרת מן האופי המיוחדכי הסיבה העיקרית להשתכחות שמו וזכר מפעלו של הבארון דה
מחייב ומסירתם לבעלותם
של עבודתו  -סיוע בהקמת מוסדות שאינם קשורים זה בזה באופן
מקהילות אלה התמקדה
ולהנהלתם של קהילות ומסדרים שונים  .ההיסטוריוגרפיה של כל אחת
של גורמים מן החוץ .
במשך הזמן ביוזמה ובעשייה של חבריה ונטתה להמעיט בתרומתם
 פיילא במלואם ולהציג אתמעולם לא נעשה נסיון של ממש להאיר את חייו ואת פעולתו של דה
והכולל שביקש לכונן ,
מטרותיו ואת המגמות שהנחו אותו ואת המפעל הקתולי הצרפתי הגדול
שלו .
ואשר המוסדות הרבים שסייע בהקמתם היוו רק חלק מאבני הפסיפס

70

אישיות פלשתינית  ,עמ ,

. 367

_

81

,

קבר הבארון דה  -מיילא
במערת הקבורה של
ונזירים
תטסומפסיוניסטים
 :שטח סן  -פטר גליקנטו
 :ירושלים

צלבן צרמתי בן המאה הי " ט

מוקיריו של דה  -פיילא בחייו ומספידיו ביום מותו מאוחדים היו בדעתם בדבר התרומה הכבירה
שהרים לחיזוק מעמד הדת הקתולית ולהגברת ההשפעה הצרפתית בארץ  -ישראל  ' :היה זה כאמור
לפני חמישים שנה כשהבארון הצעיר בן העשרים ושלוש דרך על אדמת הקודש בהשראת רוח
הקודש  ,ואלה ניבאו שההשפעה הקתולית והצרפתית תגדל עד מאד בעזרתו והודות

לפעולתו ' .

וכן  ' :במשך חמישים ואחת שנים של התמסרות לארץ הקודש לא הפריד [ הבארון ] בין מסירותו
לכנסייה ולמולדתו צרפת '  .י7

ואכן מן הממצאים שבידינו עולה כי דה  -פיילא עזר תמיד  ,ואך ורק  ,למסדרים ולמפעלים

קתוליים  -צרפתיים שמצד אחד נשאו אופי דתי אדוק ומצד אחר היו צרפתיים לאומיים נלהבים .
לעומת זאת לא מצאנו רמז לתמיכה כלשהי שנתן למוסד שאינו צרפתי  ,ואפילו הוא קתולי .

72

יתר על כן  ,דומה כי בשל חינוכו  ,תחומי התעניינותו ונפשו הרומנטית  ,ועל רקע האיום הרוסי
216

כפי שנצטייר בעיניו בעת ביקורו הראשון בירושלים  ,ראה הבארון הצרפתי הצעיר את עצמו כצלבן
היובל  ,עמ '

. 315

71

שם  ,שם

72

ראה תמונות המוסדות הקתוליים הצרפתיים שעל כולם מתנוסס דגל צרפת  ,בתוך

;

:

אלבום טרה סנטה ( לעיל ,

דה  -פיילא בארץ הקודש
ההגמוניה הקתולית במקומות
מטיפוס חדש ומודרני הפועל להשיב למקומן הראוי להן את
המקודשים לנצרות ואת ההשפעה ה ' פראנקית ' ,

קרי הצרפתית  ,בארץ

 -ישראל  .הוא נתן ביטוי

מפורש לדימוי זה של עצמו ושל מהות מפעלו בשמות שבחר למוסדות

החשובים ביותר שסייע

בייסודם ( בית -החולים ' הצרפתי ' בירושלים  ,חיפה ונצרת ואכסניית '

נוטר דם דה

פרנס ' ) ;

סמלי הערים

בהתמסרותו המיוחדת לשחזור ציורי הקיר הצלבניים בכנסיית אבו  -ע ' וש ; ובציורי
המסדרים הצלבניים ,
הצלבניות  ,שלטי האבירים הצרפתים ממסעות  -הצלב  ,דמויות האבירים של
הקאפלות והקומה
והצלבים והחבצלות ( סמלי המלוכה הצרפתית) שצייר בעצמו על כותלי
שפתחה את מפעל
העליונה של בית  -החולים סן  -לואי בירושלים  .גם השם שבחר לקבוצה הגדולה
לדעתנו  .יותר
הצליינות הקתולית המאורגנת שיזם  -השיירה הגדולה של האלף  -אינו מקרי
מתייחס לסיומו המתקרב
משהוא מוסר בקירוב את מספרם של המשתתפים באותה קבוצה  ,הוא
הרואה בקבוצה זו עצמה
של האלף השישי לבריאת העולם  ,על  -פי המניין היהודי  ,ומבטא תפיסה
השנים שלו עלי אדמות 73 .
את הצעד הראשון בהכשרת הדרך לשובו של ישו וייסוד מלכות אלף

הערכת מפעלו של הבארון דה  -פיילא
האם עלו תכניותיו ומפעליו של הבארון דה  -פיילא יפה

?

התשובה לשאלה

השקפתו של המתבונן ובגורמים שהוא מביא בחשבון לצורך

זו תלויה כמובן בנקודת

ההערכה .

ברור שלא עלה בידו

הרוסים

שביקש לחקות .

להקים בירושלים ' מגרש צרפתים ' מאורגן  ,מלוכד ומפותח בדומה למגרש
ולמדרגת הארגון של מתחמי
גם בערי הארץ האחרות לא הגיעו המפעלים שבהם תמך לממדים
שהגיעו במסגרת מפעל
ה ' מוסקוביות ' שהקימו בהן הרוסים  .המספר הכולל של הצליינים
מלחמת  -העולם
הצליינות הקתולית המאורגנת שיזם וטיפח במשך עשרות שנים הגיע עד לפרוץ
למספרם הגדול
הראשונה לכדי  105 , 000לערך  - 74מספר מרשים כשלעצמו אך נמוך בהשוואה
ירושלים באותן השנים .
הרבה יותר של המאמינים הפרבוסלווים שפקדו את ארץ  -ישראל ואת
נאלץ דה  -פיילא
מצד אחר יש להביא בחשבון את המגבלות ואת התנאים המיוחדים שעימם
מאסיווית למפעלים
להתמודד בבואו להגשים את מפעלו  .הצאר וממשלת רוסיה נתנו תמיכה
הפרבוסלווית למען פלשתינה
הדתיים והלאומיים הרוסיים בארץ  -ישראל  :הם הקימו את החברה
קרקעות עבור ' מגרשי
ומימנו את פעילותה ; הפעילו קו מסובסד של ספנות מאודסה ליפו ; רכשו

73

74

במהלך המאה הי " ט  ,ראה
זהו למעשה המוטיב המרכזי שהניע את התנועות המילנריסטיות שצצו באירופה הפרוטסטאנטית האנגלית
למשל  :מ ' קדם  ' ,תפיסות הגאולה של עם ישראל וארץ  -ישראל באסכאטולוגיה
הנוסעים ( לעיל ,
באמצע המאה הי " ט '  ,קתדרה  ( 19 ,ניסן תשמ " א )  ,עמ '  , 71 - 55ובמיוחד עמ '  ; 56בן  -אריה  ,ספרות

י
ן
הערה  , ) 9עמ ' . 162
הצליינים
הצרפתית עלי מספרי
האומדן מסתמך על סקירת הידיעות שנתפרסמו מדי שנה בעיתונות הקתולית
באותן השנים ,
 reהצרפתי
החקן
שהגיעו לירושלים ערב חג הפסחא  .לידיעות אלה נמצא אישור במסמכי משרד
Archives du Minist
des Affaires
וראה למשל

:

דו " ח מן הקונסוליה הצרפתית בירושלים

, 27
מ. 5 . 1885 -
Etrangires , Paris : Correspondance
Consulaire
~

(  .ם  .ם ) 01 Commerciale

הגיעו לא " י מצרפת . . .
האסומפסיון ,
של האבות של
 ' : 18 . 5 . 1886קבוצה של 340
-

Jirusalem , 4 ) 1873 -

 . 202 - 203קק  ' ( 1885 ( ,שלוש  -מאות עולי רגל  ,בהדרכתם

שם  . 36 - 38 ,קק  . Jerusalem , 5 ) 1886 - 1891 ( ,דו " ח הקונסול הצרפתי בירושלים מ

צליינים צרפתים הגיעה מצרפת לירושלים  . ' . . .תודתי נתונה לד " ר רן אהרונסון מירושלים על
לבי למסמכים אלה ותרגם אותם

עבורי .

') ;

שהפנה את תשומת

117

צבי סילוני

הרוסים ' בערים שבמסלול הצליינות ומימנו את הקמתם
פרבוסלוויים

רבים ועוד .

75

תמכו כספית בהקמת מנזרים ומוסדות

;

לעומת זאת הבארון דה  -פיילא ומפעליו קיבלו רק תמיכה מועטה ביותר

מן המדינה הצרפתית .
בתקופה שבה החל דה  -פיילא בפעולתו הנמרצת לטובת האינטרס הצרפתי במזרח התחוללו
בצרפת גופא תהליכים שהקשו על השגת מטרותיו  .בשנות השמונים של המאה הי " ט התבסס

בהדרגה משטר הרפובליקה בצרפת  .בין השאר הונהג חינוך חובה חינם  ,חילוני במהותו  ,לגילאי
 , 12 - 6והדבר עורר התנגדות עזה מצד הכנסייה הקתולית  .בעקבות זאת פיזרה הממשלה את אגודת
הנזירים הישועים  ,ואגודות דתיות נוספות  ,ואסרה עליהם לגמרי לעסוק

בחינוך .

76

ממשלה כזאת ,

אף כי בוודאי עז היה רצונה לחזק כל בסיס אפשרי להשפעה צרפתית מעבר לים  ,לא יכלה להרשות
לעצמה לתמוך באופן רשמי במפעל דתי קתולי ולהקצות לו כספים מכיסו של משלם המסים

הצרפתי  .לפיכך הסתפקו הממשלה הצרפתית ושגריריה והקונסולים שלה בקושטא ובירושלים
בהגשת סיוע טכני  ,דיפלומטי ומשפטי לנזירים ולצליינים נתיני צרפת  ,ורק במקרים מיוחדים
ניאותו להשתתף באופן חלקי במימון מפעלים בעלי אופי כללי

ופילנתרופי .

77

הסתייגותה של

ממשלת צרפת מן האופי הדתי האדוק של מפעלי הבארון דה  -פיילא היתה כה עמוקה עד כי גם
בערוב ימיו התעלמה בעקביות מכל הבקשות שהופנו אליה להעניק לו את אות לגיון הכבוד
)  d 'honneurמ) ] 0810

על שירותיו למדינה

הצרפתית .

78

על רקע מדיניות מסתייגת זאת נאלץ הבארון דה  -פיילא להישען בסופו של דבר על המסדרים
הקתוליים הצרפתיים  ,אשר פעלו כל אחד בנפרד ובהתאם לאמצעים שעמדו לרשותו  .כך שובשו
תוכניותיו המקוריות ומגרש הצרפתים שביקש להקים בסיוע ממשלת צרפת נתחלף בדיעבד ב ' גוש
הצרפתי ' שצמח מנגד לפינה הצפון  -מערבית של חומת העיר העתיקה  ,מפורד ליחידות משנה

שכמעט אין ביניהן קשר  .הצליינות הקתולית לארץ  -ישראל וירושלים התגברה אמנם מאוד  ,אך

הצרפתית .

מעולם לא זכתה בגיבוי רשמי מאת הממשלה

בהמשך השנים גדל בה חלקם של

מרכיבים מארצות זרות  -אוסטריה  ,שוויתן  ,איטליה וספרד  -שהפכו לעתים

דומיננטיים .

אך דומה כי למרות כל המגבלות והמכשולים הללו השיג מפעלו של הבארון דה  -פיילא תוצאות
בלתי מבוטלות  :עשרות בתי  -ספר מטעם המסדרים הקתוליים הצרפתיים נפתחו בירושלים ובערים

אחרות בארץ  -ישראל  ,והקנו לצעירים ולצעירות המקומיים את הלשון הצרפתית  ,את ידיעת

ההיסטוריה של צרפת ואהדה לתרבותה ולשאיפותיה של המדינה הצרפתית ; בתי  -חולים ומוסדות
מחקר הפגינו את עוצמתה של צרפת ואת עמדתה ההומאנית  ,והבניינים הרבים גם הציגו

ארכיטקטורה אופיינית לבנייה בצרפת באותם ימים .

( לעיל  ,הערה

בן  -אריה ( שם )  ,א  ,עמ '

ב  ,עמ '

2 - 402 , 109 - 105נ 4ושם הפנירת

ביבליוגרפיות .
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כרמל

76
77

' צרפת  ,היסטוריה '  ,א " ע  ,כח  ,טורים
שתבזו
כך למשל עזרו
לסידור מחנה האוהלים לשיכונם של אנשי השיירה הגדולה של האלף  ,וסייעו להפעלתו השוטפת

; )2

; 274 - 273

של בית  -החולים סן  -לואי

;

מכתב השגריר הצרפתי בקושטא מן

דוגמה אופיינית לעמדת הממשלה ואנשי שירות החרן

218

,

 . 18 - 19 ; 943 - 942קק 1 1 ,

:

.
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( לעיל  ,הערה

"

.

 ) 25מהווה

בתשובה לפנייתו של הבארון כבקשה שממשלת צרפת

תסייע לו בפיתוח מחלקה כירורגית מודרנית בבית  -החולים הצרפתי בירושלים וברכישת ציוד עבורה מודה
השגריר כי מפעל זה ' הוא כה חיוני לקידום ההשפעה הצרפתית בפלשתינה '  ,אך מודיע כי מסיבות טכניות שונות
אין זה הזמן המתאים לצפות למעורבות  .מצד ממשלת צרפת בעניין
78

היובל  ,עמ '

; 316

אישיות פלשתינית  ,עמ '

. 367

זה .
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בוהנה

 -העולם תעודת הוקרה לבארון

פיילא ס

בעוד האחיזה הרוסית  -הפרבוסלווית בארץ  -ישראל התמוטטה בעקבות מלחמת
והסעד של דה
הראשונה והמהפכה הרוסית  ,ובעוד רבים מבנייני המנזרים ומוסדות החינוך
לזרים השלושה  -עשר  ,על
הפרוטסטנטים הגרמנים והאנגליקנים ואפילו של מסדרים קתוליים שאינם צרפתיים נמכרו
בעקבות מלחמת העצמאות של ישראל  ,בו בזמן שמרו הקתולים הצרפתים עד היום על

כמעט בכל הבניינים והמוסדות שיסדו קודם למלחמת  -העולם

הראשונה .

אחיזתם ארגון ' השיירה

ענוד

79

מובן מאליו שהבארון דה  -פיילא לא היה נפש יחידה בעיר רפאים  .במאמרנו זה

נזכרו בכמה פרנס

נ
( ) 1884

מאנשיהם
מקומות אנשים אחדים שסייעו בידו  ,ומסדרים קתוליים צרפתיים שעמדו לצדו ושלחו
להגשים את
לארץ  -ישראל על מנת לפתח ולהפעיל את המוסדות שייסד  .בוודאי לא היה ביכולתו
הצרפתי
כל מפעליו בלא כספי התרומות הרבים והגיבוי הנלהב שקיבל מן הציבור הקתולי
שהגישה לו
ומקהילות שונות בתוכו  .גם לחסות הדיפלומטית של ממשלת צרפת ולעזרה הכלכלית
משכמה ומעלה
לעתים היה חלק מסוים בהצלחתו  .אך דומה כי דמותו של דה  -פיילא עצמו בולטת
שורת מפעלים
מעל לכל אלה  .הוא היה היוזם  ,המתכנן  ,המארגן ובמידה רבה גם המבצע של
הבארון דה  -פיילא
79

למעשה איבדו הקתולים הצרפתים את האחיזה בשני מוסדות בלבד  ,ושניהם ממפעלי
מלחמת
ושוכנים ב ' גוש הצרפת " בירושלים  :א  .בניין של מנזר אחיות מריה של התיקון נפגע קשות במהלך מלחמת
העצמאות  ,נותר בשטח ההפקר שבין קווי הפסקת האש הירדני והישראלי  ,ונהרס כליל ופונה למחרת
נותקה בסוף
ששת הימים יחד עם כל הבניינים שנשענו על חומת העיר העתיקה ; ב  .אכסניית נוטר דם דה פרנס
מלחמת העצמאות מן המקומות המקודשים  ,שנותרו בצד הירדני  ,ואיבדה את קהל

שנהגו
הצלחנים
Notre Dame
: de

בה  .בראשית שנות השישים היא עברה לבעלות הווטיקן ושמה שונה לנוטר דם דה ג ' רוזלם
rusalem

~

. (J

להתאכסן

)

ק ק1
~

צבי סילוני

כבירים  ,וזאת תוך מסירות נפש והעמדתם ללא תנאי של ממונו  ,רכושו  ,כוחו  ,זמנו ושמו הטוב
לרשות

המפעל .

מפעליו השפיעו רבות על ההתפתחות  ,על המבנה הפנימי ועל המראה החיצוני של ירושלים וכן
על הרכב אוכלוסייתה ואופיה  .כניסתם המזורזת של מסדרים קתוליים צרפתיים רבים לעיר  ' ,הגוש

הצרפת " שהתגבש מול הפינה הצפון  -מערבית של החומה  ,שורה של בניינים גדולים ומרשימים
בתוך גנים נרחבים בלבה של ירושלים  ,בסביבותיה המיידיות ובערים נוספות בארץ  ,הגידול הרב
בצליינות הקתולית  ,הקמת מערך שירותים יעיל ונרחב בתחומי הרפואה  ,החינוך והסעד ויצירת
בסיס דמוגרפי ותרבותי פרו  -צרפתי בירושלים ובשאר הערים החשובות בארץ  -ישראל  -כל אלה
נזקפים במידה רבה לזכותו של הבארון

דה  -פיילא .

