בתקופות הרומית והביזנטית שררו ברמת הגולן נסיבות מיוחדות המקנות לאזור ערך רב לחקר

הארכאולוגיה  ,הגאוגרפיה ההיסטורית  ,הדמוגרפיה  ,העיור ותהליך המעבר להתיישבות קבע בתקופות
אלה  .זהו אזור הומוגני מבחינה גאוגרפית אשר היה בלתי מיושב במשך פרקי זמן ארוכים  ,ואילו בתקופת
יישובו נבנו בתיו מאבן הבזלת הקשה העומדת היטב בפני בליה והרס  ,ולפיכך מצב השתמרותם של

היישובים הוא בלתי רגיל .
קלודין

דופין ושמעון גיבסון ניצלו תנאים אלה לצורך תיעוד מקיף של יישובים אחדים וכן לבדיקת

מיקומם של אתרים אלה בסביבתם החקלאית תוך לימוד רשת הדרכים שחיברה ביניהם .
עניין אחר הנוגע לחיי היום  -יום של החקלאי בימי הבית

השני  ,המשנה והתלמוד הוא

עלייתו ונפילתו

של ייצור שמן הזית בתקופות אלה בגליל בקרב האוכלוסיה היהודית  .תיעוד תהליך זה נבחן במאמרו של
מרדכי אביעם  ,ארכאולוג מחוז הגליל המערבי ברשות העתיקות .
עם מאמרו של אהרון יפה על פעילות המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל אנו מדלגים היישר למאה
הי " ט  .זהו פרק חשוב בתולדות המיסיון בארץ  .במאמר נדונות מטרות המיסיון וסיבות בחירתה של הארץ
כמוקד לפעילותו  ,וכן מתוארות בו דמויותיהם של האישים המרכזיים שנטלו חלק בפעילות זו  .מן הראוי
לציין כי בגלל פחדם של המיסיונרים מתגובתו הקשה של הממסד המוסלמי הם פעלו בעיקר בקרב הנוצרים
המקומיים וכמובן בקרב

היהודים .

יוסי בן  -ארצי מציג את תרומתו של הטמפלר הגרמני יליד ארצות הברית גוטליב

שומאעי  ,ששימש

יועץ בנייה מטעם מלך וירטמברג בארץ  -ישראל  .שומאכר היה ללא ספק איש רב פעלים אשר הטביע את

חותמו האישי במגוון תחומים של הפעילות בארץ בשלהי המאה
.

הי " ט

ובראשית המאה הנוכחית

:

הן

כארכיטקט שעסק בבנייה רחבת היקף כולל הבנייה בחיפה  ,הן כמודד מטעם אגודות המחקר הגרמנית

והאנגלית והן כחוקר עצמאי אשר ניהל סקרים וחפירות ארכאולוגיות ברחבי הארץ ובגולן  .הידועה

בחפירותיו היא זו במגידו אשר את תוצאותיה חשים אפילו כיום חופריו החדשים של האתר .
קבוצת מאמרים עוסקת ביחס שבין האורתודוקסיה הקיצונית ללאומיות היהודית החדשה  .ראשון

שבהם מאמרו המקיף של מיכאל סילבר על ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  ,דמות בולטת בקרב הקהילה

הירושלמית בשלהי המאה הקודמת וממניחי היסוד ליהדות החרדית הקיצונית  .סילבר

סוקר אגב אורחא

את צמיחתה של האולטרה אורתודוקסיה בהונגריה ובוחן את הקשר בינה לבין הלאומיות היהודית

הציונית החדשה  .הוא דן גם באוטופיה האורתודוקסית בארץ וכן בקשר בין דת ללאומיות בכלל  ,יוסף
שלמון עוסק בקשר שבין מבשרי הציונות ומבשרי החרדיות וישראל ברטל מסכם את קווי הדמיון והקרבה
בין שתי התופעות שצמחו  -לפחות מבחינה כרונולוגית  -בעת ובעונה

יהושע

אחת .

קניאל בוחן את ממדי הירידה מן הארץ בקרב עולי העליות הראשונה

והשנייה  ,הנחשבות

בעינינו כיום כעליות אידאולוגיות  .זהו נושא שחשוב ללמוד ממנו לקח ואשר בדרך  -כלל נוהגים לטאטאו אל
מתחת לשטיח או אף להתעלם ממנו

כליל .

מאמרה של עדנה יקותיאלי  -כהן עוסק בחברת הסרטים ' אורה חדשה ' שהקים עקיבא אריה וייס ביפו

כבר בשנת  . 1914היתה

זו ככל הנראה חברת ההסרטה הראשונה שליוותה את הקמת היישוב היהודי

החדש  .כבר מלכתחילה  -כבימינו שלנו  -נועדו סרטיה להפצה ברחבי העולם ולא בארץ  .לא ברור כמה
סרטים ייצרה  ,ומכל מקום גם אחד מהם לא שרד

בידינו .

חותם את החוברת מאמרה של נעימה ברז ל בעניין התנועה שקמה ביישוב היהודי בארן  -ישראל לאחר
מלחמת  -העולם השנייה ובעקבות השואה  ,להענשתה של גרמניה  .הרצון להקים
בקרב הנהגת

' ארגון נקם ' וההתנגדות

היישוב להפוך את הביטוי המילולי והרגשי בעניין זה ליעד מעשי  .עוד דנה המחברת

בהתלבטות בהנהגה כלפי המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית הגרמנית .
עוד מצויים עמנו כאן שניים ממדורינו  :עם הספר והארות יהערות  .מדור אחרון זה עוסק בין השאר
בוויכוח בין הלל גבע ודורון בר בעניין מקומו של מחנה הלגיון הרומאי העשירי בירושלים .
אפרים שטרן

חוברת זו יוצאת לאור בסיוע הקרן ע " ש יצחק לייב ורחל גולדברג ז " ל
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יישובים עתיקים וסביבתם בלב הגולן -

תוצאותיהן של עשר שנות סקר

( 978ו 988 -ו )

קלודין דופין ושמעון גיבסון

אזור רמת הגולן אולי יותר מכל אזור אחר בארץ  -ישראל בתקופה הביזנטית ניחן בתכונות
המאפשרות לו לשמש מקרה בוחן בעל ערך לחקר הגאוגרפיה ההיסטורית  ,הדמוגרפיה  ,העיור
ותהליך המעבר להתיישבות קבע בתקופה

זו .

לרמת הגולן על מאפייניה הגאומורפולוגיים

הבולטים אחידות גאוגרפית ברורה  ,וזאת למרות היותה אזור גבול ומעבר בין אזורי החקלאות
היושבים שבמערב ארץ  -ישראל ובין המדבר הסורי שבצד מזרח  .בנוסף לכך אזור זה היה מיושב

בצפיפות בתקופה הרומית והביזנטית  .למבני הבזלת היבשה העתיקים אשר שרדו מתקופות אלה ,
חלקם במצב השתמרות ראוי לציון  ,ערך רב לחקר האדריכלות המונומנטלית והאדריכלות
למגורים בתקופה

הביזנטית .

בניינים עתיקים אלה  ,החשופים לכוחות הרס הרבה יותר מאשר רוב האתרים הארכאולוגיים
המצויים מתחת לפני הקרקע  ,עמדו בפני סכנת הרס מוחלט בשל מלחמות  ,תרגילים צבאיים
ופיתוח כלכלי  .באביב

1978

תוכנן פרויקט שנועד להציל שרידים אלה של תולדות הארץ  ,אשר היו

בתהליך הרס מהיר ולא זכו להכרה הראויה  .המטרה היתה לתעד ולנתח את כל שרידיהן של הערים

הבינוניות בגודלן שבגולן מתקופת המשנה והתלמוד  ,אלה הקרויות במשנה ' עיירות '  ,ן ולבחון את
הממצאים במסגרת הסביבה החקלאית העתיקה של ערים אלה כדי להגיע למסקנות בדבר תשתיתן

הכלכלית .
מאז

1978

ערכה המשלחת לחקר הגולן בתקופה הביזנטית במשך שמונה עונות סקר טופוגרפי ,

אדריכלי  ,אפיגרפי וצילומי בארבעה אתרים

:

כפר נפח ( נ " צ

שבמרכז הגולן  ,ופרג ' ( נ " צ  ) 2284 2627ואר  -רמתניה ( נ " צ

) 2184 2742

) 2256 2696

ונערן ( נ " צ

שבגולן

המזרחי .

שתי שיטות חדשות במחקר שדה ארכאולוגי נוסו בהצלחה  :האחת  ,ניתוח מבנים
( analysis

) structural

ובכלל זה בדיקת סוגי הבנייה של כל קיר וקיר והקשרם השכבתי במסגרתו של כל

יישוב  ,והאחרת  ,בחינת הנוף והסביבה

ושאר קווי המתאר של סביבתם של

1

) 2147 2706

על העיירות ראה

:

) ( landscape archaeology

היישובים .

ובכלל זה חקר מערכות השדה

2

ז ' ייבין  ' ,סקר יישובים בגליל ובגולן מתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות '  ,עבודת

דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל " א ; וכן  :הנ " ל  ' ,העיירות הבינוניות '  ,ארץ  -ישראל  ,יט
עמ '
2

( , ) 1987

. 71 - 59

תורנו נתונה

למר א ' איתן  ,לשעבר מנהל אגף העתיקות והמוזאונים  ,ולמר אמיר דרורי  ,מנהל רשות העתיקות  ,על

מתן רשיונות לעריכת הסקרים בתיאום עם רשויות צה " ל  .הננו מודים למר זאב ייבין  ,לשעבר יושב ראש האגודה
לסקר ארכאולוגי בישראל  ,על הסכמתו לשלב פרוייקט זה  ,עם תחילתו  ,במסגרת הסקר  ,אשר העניק גם סיוע

לוגיסטי  .המשלחת לחקר הגולן בתקופה הביזנטית נוהלה על  -ידי קלודין דופין ושמעון גיבסרן  ,אשר חקר את

קלודין דופין ושמעון גיבסון

תיאור וסקר
בכמה אתרים הכינו עורכי הסקר תכנית אתר  .לאחר שנבחרה נקודת יסוד באתר  ,בדרך כלל על גגו
של אחד המבנים שיש ממנו תצפית ברורה על היישוב ואזורו  ,נמדדו המרחקים מנקודה זו אל כל
אחד מהמבנים שניתן היה לראותם  ,ונתוני המרחק והכיוון צוינו בתרשים שהוכן על שולחן
שרטוט  .נקודות מוצא נוספות הוצבו על מבנים שכבר סומנו בתכנית  ,במטרה להגיע למראה כולל

של היישוב  .מדידות אחרות כגון עובי הקירות  ,גודל החדרים ומידותיהם של הדלתות  ,החלונות
והשקתות הוספו על התכנית  .לאחר השלמת התכנית בחנו המחברים את המבנים באופן שיטתי ,
כדי לדלות פרטים נוספים ולנתח את הקשר בין מבנה

למבנה .

באתרים אחרים פותחה שיטה חלופית  .תכנית האתר שורטטה על בסיס צילומי אוויר אשר
נבדקו בשטח והוגדלו

וחסכונית

לקנה  -מידה עקבי של . 1 : 500

שיטה זו נמצאה יעילה בהרבה מקודמתה

בזמן .

תכניות וחתכים של מבנים חשובים ושל קווי מתאר שונים  ,בעיקר מערות  ,הוכנו לפי קנה

מידה

. 1 : 100

-

תגליפים  ,כתובות ומתקני תעשייה תועדו באמצעות תצלומים ושרטוטים בקנה  -מידה

. 1 : 10
הכתובות תועדו גם באמצעות טכניקת ה  . Squeeze -.זיהוי שלבי הבנייה ותארוכם של המבנים
התבססו על הטיפולוגיה של עיבוד אבני הבנייה וצורת בניית הקירות  ,שיטה שהוכנסה לראשונה
לשימוש על  -ידי ג ' רמי

שונפלד .

3

טיפולוגיה זו יושמה בכל האתרים הנסקרים במאמר

זה .

לשם ניתוח המבנים שבגולן היה צורך לפתח גישה מתודולוגית חדשה  .האדריכלות העממית
לא השתנתה בהרבה במשך מאות בשנים  ,אך קיימים ניגודים קוטביים בין המבנים באשר לאיכות ,

לסגנון ולממדים  .ניתן היה להניח כי ניגודים אלה מהווים נקודות ציון

כרונולוגיות .

חובבי עתיקות וארכאולוגיים אשר ביקרו באזור הזכירו לעתים קרובות מבנים ששרדו
מהתקופה הרומית או הביזנטית  ,אך על  -פי  -רוב לא הביאו דוגמאות או קריטריונים שעליהם

התבססו לשם הזיהוי  .היה זה כמובן הגיוני להניח שמבנים מעין אלה אכן היו קיימים  ,שכן
באתרים רבים בגולן נמצאו אבנים ועליהן כתובות עתיקות וגילופי סמלים ועיטורים דתיים  .אך

אבנים אלה נמצאו בדרך כלל מפוזרות או בשימוש משני  .לעתים נדירות בלבד הן נמצאות בקירבת
מבנים שאיכותם  ,גודלם או תכניתם מצביעים עליהם בבירור כעל מבנים עתיקים ביסודם  .מתוך
חוסר ידע נחפזו חוקרים אחדים לטעון כי כל המבנים בגולן ובחורן הם עתיקים  ,ואילו אחרים טענו
כי אף אחד מהם אינו

עתיק .

בעיית זיהוים של המבנים העתיקים לא באה על פתרונה אלא בשנת

. 1979

הוחלט אז לקבוע

מערכות השדה החקלאיות  .המשלחת מומנה על  -ידי הקרן למחקר בסיסי של האקדמיה הישראלית למדעים
ואמנויות ; המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ; משרד המדע ; קרן הזכרון לתרבות יהודית  ,ניו  -יורק ; קרן דורות ,
ניו  -יורק ; קרן וולפסון  ,לונדון ; קרן לוורהולם )  , ( Leverhulmeלונדון ; הקרן לחקר ארץ  -ישראל ( ומק )  ,לונדון

;

האגודה הארכאולוגית האנגלו  -ישראלית )  , ( AIASלונדון ; הקרן על שם ט " ו גרין  ,אוניברסיטת אוקספורד ; הקרן
על  -שם לאונרד וקתרין וולי  ,קולג ' סומרוויל  ,אוקספורד ; הוצאת תיימס והדסון
לונדון

4

;

מר דיי

) ( Day

ממחלקת המכירות של אוטו ורפרס

) ( Auto Wrappers

) ( Thames 1 Hudson

בע " מ  ,לונדון ; והנדבן מר פ '

מאן  ,לונדון  ,וכן למר אבשלום לניאדו על תרגום המאמר מאנגלית  .לכולם חבים אנו הכרת
3

על

"

טיפולוגיה זו ראה

:

Roman and Byzantine

' Settlements of

בע " מ ,

Schonfield ,

תודה .

 .ג  .נ ) C . M. Dauphin 4

(  Three Seasons of Survey ) 1979 - 1981מס  the Golan Heights , Preliminary Reportמס Periods

 . 189 - 206קק 7]7, 33 ) 1983 ( ,

יישובים בלב הגולן

בסיס

טיפולוגי לשם המשך העבודה  ,וזאת על  -ידי מיונן של שיטות הבנייה המגוונות ונסיון להבין

את קשרי הגומלין הכרונולוגיים שביניהן  .כפר נפח נבחר כמקרה בוחן  ,שכן באתר זה מיגוון רחב

של סוגי בנייה ותכניות קרקע והוא כולל כמה דוגמאות עתיקות של אבנים מעובדות  .ניתן היה
לקוות שהמבנים המוקדמים יותר אשר יזוהו הודות לשיטה זו יקושרו לסוג טיפולוגי מסוים של
עיבוד אבני

הבנייה .

שיטה זו הפוכה לגישה שנקט ה " ס בטלר בסקרי האדריכלות בחורן שערכה אוניברסיטת
פרינסטון בשנים
( ט ]  51ת) 1

1905 - 1904

ו . 1909 -

4

בטלר יכול היה לעשות שימוש בכתובות שנמצאו באתרן

כדי לתארך סגנונות בנייה ואיכויות בנייה  .כיוון שאין כתובות מתוארכות בכפר נפח ,

הוחלט לזהות סוגים ואיכויות שונים של בנייה לפי שלבי הבנייה הנראים בקירות

המבנים .

על  -פי הגישה החדשה מבנה רופף אשר נבנה כנגד קירותיו החיצוניים של מבנה גדול יותר הוא

בבירור מאוחר יותר מהבניין עצמו ; קיר הפוגש בקיר אחר מבלי שייקטע על  -ידו הוא גם בדרך כלל

מאוחר יותר .

כאשר קירות כאלה דומים באופן בנייתם יש להתייחס אליהם כאל בני אותה

התקופה  ,פחות או יותר  .רק כאשר שני קירות שבנייתם דומה מהווים חלק מיחידת מבנה כוללנית ,
הזיקה ביניהם עשויה לשקף את סדר בנייתם ולא התפתחות

כרונולוגית .

הודגש כי בחינה זהירה של כל המבנים באתר הבנוי בצפיפות תאפשר לגלות את הכרונולוגיה
היחסית של כל חלק ולגלות את המרכז של כל תבנית מקורית של מערכת חצרות  ,בתים  ,מבנים
חיצוניים ורחובות שנבנו מחדש  ,שופצו  ,נהרסו או

נחרבו .

כגורמים משמעותיים לצורך מיונם של סוגי הבנייה נחשבו תשומת הלב שניתנה לסיתות
האבנים ומידת הדיוק שבהנחתם בנדבכים  .כמו כן נבדק אם הונחו שברים או שבבים של אבנים

ברווחים ובסדקים  .כך נערכה הבחנה בין שמונה קטגוריות שונות של סוגי בנייה  ,החל בסוג הירוד
ביותר  ,של אבני שדה המוערמות זו על זו  ,ועד לאבני גזית  ,שהן הדרגה המעודנת ביותר של חומר

בנייה .
האתרים בסביבתם
סקרי מערכות שדה חקלאיות נערכו בארבעת האתרים תוך שימוש במתודולוגיה של סקר לבחינת
 5חקירת
הנוף והסביבה אשר פותחה על  -ידי שמעון גיבסון לשם חקר הסביבה הכפרית בישראל .

מערכות השדה נערכה באופן רגלי  ,באמצעות מפות המבוססות על תצלומי אוויר בקנה  -מידה

. 1 : 4 , 500

המפות שימשו לשם תיעוד גדרות אבן

) walls

 , ( fieldערימות אבנים  ,דולמנים  ,מבנים

הרוסים  ,מכלאות לבעלי  -חיים  ,מתחמים וקווי מתאר ארכאולוגיים נוספים
דרכים

ושבילים .

בשדות נאספו חרסים ואבני

צור .

;

כמו כן סומנו בהן

הוכן קטלוג מפורט של קווי המתאר

הארכאולוגיים שנסקרו  .תכניות וחתכים של מבנים חשובים  ,כגון דולמנים  ,שורטטו בקנה  -מידה

. 1 : 50
4

גאה

0 :

,

Princeton University Archaeological Expeditions

H . C . Butler , Syria: Publications ef

 2904 - 5 and 2909 , 11 : Architecture , !4 : Southern Syra , Leiden 1919אSyria 1
5

על מתרריליגיה וו ראה  :ש ' גיבסון וע ' קלונר  ' ,סטף  -פרוייקט ארכיאולוגי בהרי יהודה לבחינת הנוף
והסביבה '  ,קדמוניות  ,כג (  , ) 1990עמ '  ; 103 - 97ראה גם 5 . Gibson , 8 . Ibbs 1 4 . Kloner , ' The Sataf :
!

 Four Seasonsת the Judaean Hills : !1 Preliminary Report 0ח ]
 . 29 - 54קק Levanr , % ( ) 111 ) 1991 ( ,

"

"

ofl
~ Landscape Archaeology

( of Survey and Excavations ) 1987 - 89

Project

קלודין דופין ושמעון גיבסון

כך הוכנו תרשימים רבים של קווי מתאר ארכאולוגיים שנבדקו בשדות  .מתקנים חקלאיים

ותגליפים שנמצאו בשדות שורטטו בקנה  -מידה

. 1 : 10

כל קווי המתאר האלה תועדו באמצעות

צילומים .
הנגב הוא האזור היחיד בישראל שנערך בו מחקר על מערכות שדה חקלאיות בשטחים גדולים ,

ואתר ניצנה ( עוג ' ה אל  -חפיר ) הוא האתר היחיד שבחקירתו נשתלבו אדריכלות  ,ניתוח טקסטים -

וחקלאות .

הפפירוסים של ניצנה -

6

במהלך עשרים השנים האחרונות נערכו מחקרים בהיקף קטן יותר באזורים שונים בישראל ,

כגון עבודתו של שמעון דר במערב שומרון  .אך הדגש הושם בדרך כלל על התפתחות היישובים
הכפריים וכמעט לא נחקר הקשר שבין היישובים לבין הסביבה הכפרית  .השיטה שפיתחנו ניתנת
ליישום בכל אזור שנשמרו בו היטב מערכות שדה וטרסות חקלאיות ביישובים עתיקים

ובסביבתם .

עריכת מפעל לבחינת הנוף והסביבה היא בעלת ערך במיוחד בגולן  ,שכן הפיתוח בעידן
המודרני כמעט שלא פגע בנופים חקלאיים  ,בהשוואה לאזורים אחרים

בארץ .

כתוצאה ממחקרנו עלה בידנו להבחין בין סוגים שונים של גדרות אבן של שדות עתיקים
ומודרניים  .גדרות שדה עתיקים למשל נבנו מאבני שדה גדולות  ,בשעה שבעת שיפוצים של קירות
אלה ובעת בנייתן של גדרות אבן חדשות במאתיים השנים האחרונות נעשה שימוש בעיקר באבני
שדה מעוגלות וקטנות שנערמו כתוצאה מסיקול .
יתרה מזאת  ,בכל האתרים נחקר גם היחס שבין בתים עתיקים לבין מערכות השדה הצמודות

אליהם בשולי היישובים  .כמו כן נערך נסיון למקם חוות ומבנים כפריים אחרים  ,כגון מגדלי שדה ,
בתי  -בד וגתות  ,בשכנות ליישובים  .נחקרו גם שטחים מהסביבה שנמסרו למרעה או

לתעשייה .

רשתות הדרכים והשבילים העתיקים וקווי המתאר הטופוגרפיים הטבעיים אפשרו לנו לקבוע

את היקף האדמות שהשתייכו לכל יישוב בנפרד  .השילוב שבין סקר ארכאולוגי שגרתי ובין ניתוח
מבנים וארכאולוגיה של הסביבה סיפק נתונים שדי בהם לשחזר תמונה של סביבתם הארכאולוגית
של ארבעה יישובים מתקופת הברונזה ועד העת

החדשה .

האתרים במסגרת רשת הדרבים של האימפריה הרומית
בימי

קדם היה הגולן צומת דרכים וגשר בין הים התיכון לבין המדבר  .שלוש דרכים

חצו את הגולן .

הראשונה  ,שנמתחה מכיוון בית  -שאן אל דרום הגולן  ,המשיכה מזרחה אל החורן  .הפלג המזרחי

של דרך הים  ,מגשר בנות  -יעקב לכיוון קוניטרה  ,קישר בין הגליל לדמשק  .לבסוף  ,הדרך הצפונית ,
מצור  ,הובילה לפנים הארץ  ,דרך

הבניאס .

שניים מהיישובים שסקרנו שימשו תחנות ביניים של הדואר הקיסרי הרומי
על פסגתו של צוק נערן ניצב מבנה מרובע

והוא זוהה כתחנת ביניים

6

על

( 510תפ

האדריכלות של ניצנה ראה

:

"

ן) .

( 45

1958

Princeton

" 1 Nessana

)

שבכל אחת מפינותיו רבוע

(  10א  10מ ' )

המבנה דומה בתכניתו לשתי מצודות בדרום סוריה  ,לזו

.

1 Nessana (Auja Hafir Palestine) , 1 ,ם  , Excavationsן 4 .ט) D . H . Colt

 . London 1962על הפפירוסים של ניצנה ראה
Papyri,

"

 55מ ' ) ,

~. (cursus

.Literari

- :

" ", Nessana , 111 : 77

על החקלאות של כיצגה ראה

4 . ( , Excavationsט ) Central Negeb ' , D . H . 0011

 . 211 - 269קק (Auja Hafir, Palestine) , 1 , London ,

:

ם Excavations

! . ,נ

Kramer

)2 . 7 .

Mayerson ~ The Ancient

Ph .

Agricultural Regime ofNessana a
; nd

יישובים בלב הגולן

שבקופר אל  -חלבת  ,המתוארכת לפי כתובות

שבדיר אל  -קפח  ,משנת

 306ו 375 - 367 -

ל  217 - 213 -ול 529 -

לספירה  ,ואף יותר מכך לזו

לספירה ( בחצרה של מצודה זו נמצאה אף

קפלה ) .

7

נערן שוכנת על צומת דרך הים שנמשך בכיוון צפון  -מזרח ודרום  -מערב  ,ליד דרך אזורית

שנמשכת דרום  -מזרחה לכיוון חושניה ( נ " צ . ) 2261 2675
המבנה שבנערן כמצודה או כנקודת משמר ) . (garrison

אלמלא מקומו  ,ניתן היה לזהות את

כפר נפת  ,הנמצא כשישה ק " מ ( ארבעה מילין רומאיים ) לכיוון מזרח בדרך הים  ,שימש כנראה
כנקודה לאספקת שירותים )  . ( mutatioנקודות כאלה הוצבו לאורכן של הדרכים הרומאיות בערך
ביניים
מדי ארבעה מילין רומאיים  ,ואחת מכל שתי נקודות כללה גם פונדק דרכים ונקראה תחנת

( . ) 1080510

אין זה אפוא מפתיע למצוא מבנים עתיקים חשובים בעלי תכנית רבועית מדי ארבעה

מילין ונקודות שליטה מדי שמונה

מילין .

ניתן היה לצפות להימצאותם של שרידים דומים לאלה שבנערן גם על גב ההר הוולקני
שבחושניה  ,בעין זיוון ( נ " צ

) 2275 2790

וליד גשר בנות יעקב ( נ " צ

2685

. ) 2100

בנערן היתה תחנת הביניים בידיהם של השלטונות הקיסריים  ,ולפיכך אסורה היתה בשימוש
לנוסעים שאינם בתפקיד רשמי  .את צורכיהם של נוסעים נוצרים  ,ובכלל זה עולי רגל  ,אמורים היו

לספק במידה רבה מוסדות כנסייתיים )  , ( xenodocheiaכגון המנזר ביישוב התחתי בנערן שנבנה
בפאתי העיירה כמקובל  ,כדי להרחיק את הנוסעים מהפיתויים שמציעה

העיירה .

בנערן נתגלתה אבן מיל ללא כתובת  ,ובכפר נפח נתגלו כמה קטעים מהדרך עצמה ( ברוחב

 6 . 50 - 6 . 10מ ' ) .

גילויים אלה מאששים את התוואי של הדרך הרומית המקשרת בין הגליל לבין

דמשק  .הדרך היתה מרוצפת בנקודה אחת בלוחות אבן עם אבן שפה חיצונית  .בנקודה אחרת יושר

התוואי על  -ידי חציבה  .קטעים אחרים של הדרך  ,ממערב לנהר הירדן  ,נסקרו על  -ידי החוקר צבי

אילן .

8

האתרים שנסקרו
כפר נפח

כפר נסח נמצא בדרך הים  ,על שלוחה נמוכה  .זהו אתר מלוכד ובנוי בצפיפות  ,וניכרים בו סימנים
בעבר בריכה
של שלבי בנייה ושל שחזורים שונים  .הנחל שהקיף את האתר מדרום וממזרח ~

גדולה שנמצאה מדרום לאתר  .סביב לאזור הבנוי  ,בייחוד סביב שוליו המזרחיים של היישוב ,
מצויות כמה בארות או בריכות אגירה  .הדרך המרוצפת העתיקה עברה מדרום ליישוב  .הסוללה
שהוקמה לצורך הדרך החדשה הרסה כמחצית

7

על

תחנות הביניים של " דואר "
,

Me'moiresrpreientei: par
,
~divers savants
,
Paris 1940

. 14 ( ,

.

קיסרי הרומי ראה

מהיישוב .

- :

 Aautש /צע0צ ,
'

Belles

!ש

תיאור הסוגים השונים של תחנות הביניים ראה

Paris
:

ש  . Plfaum , Essai sur /א

cursus
( !romain
Acad(iiaie~ des:

voiesrromaines ,

.Les

empire

Chevallier ,

1) .

 . 213 - 220קק  . 1972 ,על המצודה של קוסר אל  -חלבת ודיר אל  -קפח ראה  :בטלר ( לעיל  ,הערה  , ) 4איורים
( קיסר אל  -חלבת ) , 127 ,
8

ראה  Israel :ח

,

148 - 145

5

( דיר אל  -קפח ) .

2 . 1180 , ' Eastern Galilee Survey of Roman Roads ' , Excavations and Surveys

 . 14 - 16עק  ( , 9 ,קע/ 1990 )79 9- / 9ע798

"

.

זיהוי של קטעי בנייה ביזנטית בכפר נפח סיפק

 :כנית כפר נפח

- 42

,

/

את הבסיס להבנה ראשונה על התפתחות האתר .

רק באזורים מעטים של האתר זוהו קירות עתיקים  ,במיגוון של זיקות למבנים מאוחרים יותר

:

במזרח היו אלה בדרך כלל קירות של חדרים תת  -קרקעיים  ,ואפשר שמדובר בחדרים שסביבם
ואילו  ,במערב הם עמדו ברובם בגובה פני הקרקע שבהווה .
.
נצטברו אדמה ומפולת ,
פיזורם של הקירות העתיקים בשטח מעלה את האפשרות כי מבנים מבודדים שלא התקשרו זה
אל זה במסגרת תכנית אחידה נבנו בתחילה בסביבה הפתוחה  .מאיכותם המשתנה של קירות
המשתייכים לאותה הקטגוריה  ,והנסמכים על הקירות הישנים  ,ברור כי מבנים נוספים התפתחו
8

מסביב להם עד אשר התכסה האתר בצפיפות במבנים מורכבים  .בחצרו של בית בצדו הצפוני של

היישרב נמצא אזור שקוע באדמה אשר היה מגודר בקירות עתיקים מאיכות גבוהה  .אזור זה כלל
בית  -בד  ,מתקן אשר תועד בשנת

1979

אבל נעלם לאחר

מכן .

הסתעפות של הדרך העתיקה לכיתן היישוב חצתה את התאדי מעל לקיר סכר עבה

( 35ן 5 -

7
~

9

מ ' ) והסתיימה בכיכה מרוצפת ( 18

18 %

מ').

ייתכן

כי זוהי כיכר שוק  ,דומה לזו שנמצאה בכורזין .

כתוצאה  ,מפעולות שונות בעידן המודרני רק מעט מהגדרות החקלאיות העתיקות שמסביב
 .קיר סכר בנוי
ליישרב שרדו  ,פרטייאלה שבחלקו הצפוני העליון של הנחל  .מערכת החקלאות כללה
מאבנים גדולות שגובהו

.

1 80

מ '  ,והוא תמך במרחב של אדמה עמוקה בצדו הצפוני של

הנחל .

מאחורי קיר הסכר נקוו גשמי חורף שנועדו להשקיה  ,והם הסתננו לאחר מכן דרך הקרקע וקיר
הסכר אל הוואדי שמתחת  .בית  -העלמין ממוקם כשלושים מטר ממזרח לנחל וכולל לפחות שלושה
פתחים הנראים לעין  ,חצובום בסלע במרווחים של כשלושים מטר

9

,

בקיהוב .

ראה 8 reconstructed from :ן ת עסז Yeivin , ' Ancient Chorazin Comes Back 10 Life : ! 4 Galilee
 . 25ק Fragments ' , BAR , ( ) 111 , 5 ( September-. October 1987 ( ,

מימין  :קטע מרוצף
של ויה מריס בכפר
נפח

משמאל  :בית בד
עתיק בכפר נפח

קלודין דופין ושמעון גיבסון

נערן

אתר נערן נבחר למחקר בשל קירבתו לכפר נפח  ,בשל מיקומו על אותה דרך עתיקה ומשום
שהגבעה והעמק שעליהם בנוי האתר מפותחים באופן דליל יותר  ,דבר המעלה את האפשרות כי
מדובר ביישוב שהתפתחותו שונה היתה מזו של כפר נפח  ,והיא עשויה לשפוך אור על המסקנות
שהוסקו בכפר

נפח .

היישוב נערן נמצא מדרום לדרך הים  ,בנקודה שבה מתפצלת דרך זו ונתיב אחד פונה לכיוון
דרום  -מזרח  .היישוב מורכב משני רבעים שלכל אחד מהם דפוסי בנייה ייחודיים  .הרובע הנמוך
משתרע על צדה המערבי של הדרך  ,ואילו חלקו העליון של היישוב ניצב על גבעה וולקנית נמוכה
ומוארכת בצדה המזרחי של הדרך  ,ודרך זו נמשכת למרגלות הגבעה בצדה המערבי

והדרומי .

בצידה המערבי הרובע העליון מתרומם בפתאומיות מהרובע הנמוך  .הוא ממשיך כמאתיים
מטר לכיוון מזרח בטרם יהפוך לצוואר סלע ברוחב של כעשרה מטרים המחבר את הגבעה

הראשית של היישוב עם בליטת סלע קטנטנה שעליה נמצאים רק שניים או שלושה בתים  .ואדי

עובר ממזרח למערב דרומית ליישוב  .בין שני הרבעים של היישוב  ,בשיפוליה המערביים של
הגבעה  ,יש מעיין ובית  -מרחץ רומי  .בית  -מרחץ זה

ארובה נראים

( 11

17

מ ' ) מורכב מארבעה חדרים  .שקעי

"
בקירותיו של אחד מן החדרים  .הרבה רעפי היפוקאוסט מעוגלים ורבועים ושברים

של צינורות ארובה מחרס נמצאו מפוזרים סמוך לבית  -המרחץ  .נקבת מים ( רוחב

.

 0 60מ ' )

.

0 60

מ '  ,גובה

הרומית .

עם תעלה בתחתיתה נמצאה מצפון לבית  -המרחץ ונמשכה מתחת לדרך

אמת מים חצובה בסלע  ,ברוחב של מטר אחד  ,נמשכת לאורך כחמש מאות מטר מצפון לחלקו

העליון של היישוב  .היא סיפקה מים לתחנת הביניים של הדואר הקיסרי הרומי  .המעיין של אמת
המים נמצא כנראה בעין אל  -איידה ( נ " צ

27246

. ) 21629

האמה הוליכה מהמעיין לכיוון דרום  -מערב  ,דרך אזור ביצתי  ,אל בריכה בקוטר חמישה  -שבעה

מטרים .
מבחינה טופוגרפית ייתכן כי שני המעיינות של עין אל  -אילק ( נ " צ

) 21735 27300

מצפון  -מזרח

היו קשורים אל המעיין של עין אל  -איידה  .כך יכלו להזין מעיין זה  ,שהוא עצמו הזין את אמת
המים אשר הובילה לנערן  .דרך שורה של פתחים שיצאו מאמת המים הושקו שדות
נקבת מעיין ( עומק

9

מ '  ,רוחב

.

2 20

משני צדיה .

מ ' )  ,שעתה התייבשה ברובה  ,ממוקמת לצד מתלול סלעי

שעל הגדה המזרחית של הוואדי השוכן ממזרח לחלקו העיקרי של היישוב  .נקבת המעיין ננטשה
כנראה בתקופה הצלבנית  ,כפי שניתן ללמוד מכלי החרס שנמצאו באדמה הממלאת אותה

כיום .

בית  -העלמין של נערן  ,המורכב ממערות קבורה חצובות בסלע  ,ממוקם על מתלול סלעי כחמש
מאות מטר מדרום  -מערב לחלקו העליון של

היישוב.

מערכות השדה החקלאיות נחקרו מצפון  ,ממזרח ומדרום לנערן  .בדיקה מקרוב נערכה בשישים
ושבע חלקות המגודרות בקירות אבן  .חרסים נאספו באופן מדגמי בשטחים מסוימים  .שלושה

שלבים של פעילות הובחנו בשטח  .שלב א מיוצב על  -ידי שדות דולמנים ( קברים
10

קיימים לפחות שלושה סוגים  :דולמנים עם טבעת

חיצונית

מגליתים ) .

של אבנים וחדר מרכזי הבנוי מסלעים

אנכיים  ,דולמנים המכוסים בערמות גדולות של אבני שדה קטנות או בינוניות  ,וקברי שוקת

המדופנים באבנים אנכיות  .הדולמנים מפוזרים על פני הסביבה ולא נראה שהיו קשורים ליישוב

כלשהו .

נערן  -אבן רכב
בצורת חרוט לטחנת
קמח

לעתים ניתן לראות חרסים מתקופת הברונזה על פני שטח השדות  ,אם כי לא ברו
של תקופה זו יש

לשייכם .

את שלב ב מהווים שדות חקלאיים מדרום  -מזרח ליישוב  .סלעים מדולמנים מפורקים נמצאו
,
לעתים בשימוש משני בגדרות האבן  .חלקות קטנות יותר  ,בצדה הצפוני של מערכת השדות

שימשו אולי לגידול גפנים בתקופה הרומאית ובתקופה הביזנטית  .חרסים שנתגלו על פני השטח
בשדות אלה משמשים עדות לשיטות דישון  .בשלב ג נמצא שקירות הגדר של השדות שבמרחק
קטנות
מה מהיישוב נשארו בשימוש בשעה שהגדרות הקרובות יותר ליישוב שופצו באבני שדה
יותר  .שלב זה משתייך כנראה לנוכחות העות ' מאנית או הסורית בגולן  ,דהיינו עד

. 1967

-

המבנה הקדום ביותר שניתן לתארך בתוך היישוב נערן הוא בית  -המרחץ הרומי  .מבנה זה  ,תת
על  -ידי
קרקעי למחצה  ,בנוי מאבני גזית ומלט  .טכניקת בנייה זו הוחדרה לגולן ולחורן כנראה

בנאים שהובאו במיוחד מרומא בימי שלטונו של פיליפ הערבי

(  249 - 244לספירה ) ,

אשר בנה

מחדש את מקום הולדתו  ,שחבה שבחורן  ,בהתאם למלה האחרונה של הסגנון הרומי  ,ושינה את
שמו לפיליפופוליס 0 .י
הוחלפה בשחבה -
10

הבנייה בשיטת זיזים ולוחות אבן  ,טכניקת בנייה אופיינית לחורן בתקופה הרומית ,
ובכיפות
פיליפופוליס בשימוש נרחב בטיח ובטון  .השימוש במרתפים גליליים )  ( barrel vaultsמאבן מסותתת השפעה
בטון  ,ובעיקר החדרתם של ציפויי שיש לשם כיסוי פני השטח הפנימיים של הקירות  ,מצביעים עלהאפשרות

רומית ישירה על הארכיטקטורה של עיר בירתו של הקיסר פיליפ בפרובינציה ערביה  ,ומעלים את . Coupelע

"

.

 . Frizoulsע 1
, Le Thede
'~ tre de Philippopolis 8
שבנאים רומאים עבדו במקום  .ראה Arabie :
(Institut .FranCais
d'Arche'ologie
Beyrouth Bibliothe'yue
Arche'ologigue
Historigue , 63 ( , Paris

. 1956

;8

H . C . Butler , Architecture and Other Arts

על השרידים הארכאולוגיים הרומיים כשחבה ראה

 . 377ק  1903 ,וזסץ New

;

ואומני פסיפס רומיים ראה
 . 32ק ) 1979 ( ,

וכן

:
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:
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 ,פסלים

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 360 - 359על הבאתם של אומנים  ,בנאים
C . M. Dauphin
7,שנ' 11 Roman Mosaic Pavement from Nablus ' , 7

1 1

קלודין דופין ושמעון גיבסון

אין זה סביר כי בית  -המרחץ מוקם הרחק מיישוב קיים  .יתרה מזאת  ,קיומו מצביע על מעמד
רשמי כלשהו שהיה ליישוב נערן  ,דבר המתיישב עם ההנחה כי היישוב כלל בין מבניו גם תחנת
ביניים של הדואר הקיסרי

הרומי .

על אפשרות הימצאותם של יהודים באזור מצביעים סמלים יהודיים  ,בצורת חריתות או בצורת

יהודיות .

תבליט  ,כגון לולב ואתרוג  .סמלים אלה מוכרים כולם מכתובות מצבה

התנצרותו של השלטון הקיסרי משתקפת במבנה כנסייתי מונומנטלי שנתגלה בחלקו העליון
של היישוב  .כתובת יוונית מתארכת את הבנייה למאה השישית לספירה  .המנזר שבחלקו התחתון
של היישוב נבנה בתקופה מאוחרת יותר מן המבנים שעל הגבעה  .הוא שרד כנראה לאחר חורבנו
של החלק העיקרי של היישוב  ,שכן בשלב השני של המנזר נעשה בו כמעט בוודאות שימוש

בחומרים שנלקחו מהכנסייה שבחלקו העליון של היישוב  .לאחר היעלמותה של הנצרות מהאזור

המשיך אולי המנזר לתפקד כחאן  ,אך תפקידו הראשוני תועד בשמו הערבי  ,דיר  -רחיב  ,שפירושו
מנזר

הכומר .

ון

קבוצות קטנות של מבנים המשיכו כנראה להתקיים עד לתקופה הממלוכית  ,אך לא השתלבו
בתכנון פורמלי ולא זכו לאחזקה אלא המשיכו להתקיים  -או לשרוד -

בין ההריסות העתיקות .

בשלב הסופי של היישוב  ,אולי עם בואם של התורכמנים לאזור במאה הט " ז  ,נעשה שימוש
משני שיטתי בחומרים ובאתרים  ,כפי שניתן ללמוד מן העבודה האחידה שניכר בה שבוצעה
באותה

תקופה .

2ן

פרג '

בכפר פךג '  ,השוכן בצלו של הר וולקני ומוקף מצדו המזרחי על  -ידי ואדי  ,מצוי אוסף עשיר של
מבנים עתיקים המקובצים סביב לשלוש בריכות ושלוש בארות  .בכמה ממבנים אלה נעשה שימוש
באבני בנייה ובאבני גזית מסותתות היטב  ,מהאיכות הגבוהה ביותר  ,ולשם בניית התקרות נעשה
שימוש בקורות אבן ובלוחות אבן הנשענים על זיזים  .כמה ממבנים אלה שרדו עד לגובה של שתי
קומות והם מושלמים כמעט עד לגגותיהם  .רשת הדרכים שלאורכה נמצא היישוב מדגישה את

חשיבותם של הקשרים בין צפון לדרום  .דומה כי לב האתר היה ליד הדרך שהגיעה מדרום או
מדרום  -מערב אל צדו המערבי של הוואדי  ,הקיפה את ההר הוולקני והמשיכה לכיוון צפון  -מערב ,

שם נתגלה קטע קטן של דרך עתיקה מרוצפת  .מסלול שנשתמר טוב יותר הקיף את הצד המזרחי

של הוואדי  .הוא נשלט על  -ידי נקודת מכס או מחסום  .ייתכן כי שרידיהן של דרכים אחרות נהרסו
בשל בנייתה של הדרך החדשה בכיוון צפון  -דרום מצדו המזרחי של

היישוב .

היו כנראה שני שלבים נבדלים בבנייה העתיקה בפרג '  .לשלב הקדום יותר  ,שלב א  ,משתייכות
אבני בנייה גסות מבזלת  .סוג אבן זה שלט במבנים ההרוסים שעליהם נמצאות מכלאות מודרניות

11

12

העניין נדון בכמה פרסומים מאת צ ' מעוז  ,ראה בעיקר במאמרו
 . 59 - 68קק  Byzantine Palestine ' , PEQ , 117 ) 1985 ( ,מן

 Jewish and Christian :מס ' Comments

. Communities

מעוז הציג פרשנות חלופית

לשרידים בנערן ובפרג ' אשר נחקרו על  -ידינו במהלך הסקר  .תגובה לפרשנותו תינתן במסגרת הפרסום הסופי של
תוצאות
12

הסקר .

על התורכמנים בגולן ראה
 . 331 - 333קק 1961 ,

:

.
'

de Djolan: Etude de Gebgraphie Reiionale , Damas

ion

~

Bagh ,

A.S.

רג ' -

מימין

:

בוסים עשויים אבני

' ית ומעליהם

חלונות

שמאל  :תקרה
שויה קורות ולוחות
בן הנשענים על
מוך

לבעלי  -חיים .

מדובר במבנים הנמצאים בשני רבעים  ,האחד בצד דרום  -מזרח  -שנכללו בו

לפחות שני גושי בניינים

) (insulae

נפרדים  -והאחר מצפון  -מזרח ליישוב  .כלי החרס שנתגלו

במקום הם מהתקופה ההלניסטית המאוחרת או הרומית הקדומה וכוללים כלי טרה סיגילטה  .יתרה
מזאת  ,למיטב ידיעתנו כלי הקרמיקה מסוג ' גולנית ' ( טיפוס

' יטורית ' )

שאספנו ברובע הצפוני -

מזרחי של האתר מייצגים את התפוצה הדרומית ביותר של כלי חרס אלה ברמת הגולן 3 .י

13

קיראמיקה ' מלנית ' היא קיראמיקה גסה העשויה מטין בצבע כתום  .הטקסטורה החולית  ,שיש בה הרבה גריסים
וחצצים  ,מזכירה את כלי החרס של תקופת הברונזה התיכונה  .לאמפורות בסיס מחודד עם עיטורים חיצוניים

14

מחורצים ושפה עבה

וגולן

:

גסה .

ראה  :ק ' אפשטיין וש ' נוטמן  ' ,הסקר ברמת הגולן '  ,מ ' כוכבי

סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ " ח  ,ירושלים  , 1972עמ ' , 250

; 256 - 255

מ ' הרטל  ,צפון הגולן

הארכיאולוגי כמקור לתולדות  -האזור  ,קצרין תשמ " ט  ,עמ '  , 241 - 240איורים , 14 - 7
; 17 , 13 - 12

תשל " ח .

( עורך )  ,יהודה  ,שומרון

; 10

:

הסקר

עמ '  , 255 - 254איורים

ש ' דר  ' ,כלי החרם מסקר החרמון '  ,ש ' אפלבאום ואחרים ( עורכים )  ,החרמון ומרגלותיו  ,ירושלים

סוג הבנייה של שלב א נמצא גם בנדבכים הנמוכים של הרבה מן הקירות  ,לעתים קרובות מתחת פרג '  -מראה פנימי
עם זיז
לנדבכים ישרים של אבנים מסותתות היטב משלב ב  .שלב ב תוארך לתקופה הביזנטית  ,וזאת של חדר
עתוק ק
ך
בהתאם לממצאים בסקר החורן של בטלר  .בסקר זה נמצאו נדבכים של אבנים הדומים לאלה
שבגולן יחד עם

ן

כתובות .

בשלב נוסף  ,שלב ג  ,נערכו שיפוצים נרחבים בכל המבנים העתיקים שבפרג '  ,כגון בנייה מחדש

או שיפוץ גס  .חרסים ממלוכיים שנתגלו במקום ומטבע ממלוכי מהמאה הי " ג  ,כנראה , Baibar
שנמצא על פני השטח בלבו של היישוב  ,מעלים את האפשרות שיש לתארך את שלב ג לתקופה
הממלוכית ( המטבע זוהה

על  -ידי מר אריאל ברמן ) .

שלב ד כולל בנייה מחדש של בתים ללא גגות אבן  :שורות של חדרים מרובעים  ,ולכל חדר דלת
משלו ובדרך כלל גם חלון  ,הפונה אל חצר משותפת  .שלב זה זמנו  ,כנראה  ,במאה הי " ט  .בתקופה

זו הובאו למקום גזעים ארוכים של עצי האקליפטוס ; הללו היו נחוצים לבנייתם של גגות עפר אשר

121

,
 - - - - - - - - - - -- -.

י

-.

ן

20 cm

חייי

cm .

*

)

*

0

שמש4נך5ףיל?

2

אששששש

.

ששששש

*

י

)

שששששש

פרג '  -למעלה  :אבן
ell wn
משקוף ועליה סימנים
? -ח

"

~

למטה  .צלב מעלף על
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20 cm

0

יישובים בלב הגולן

היו מונחים על קורות עץ  .ידוע כי פרג ' יושבה מחדש על  -ידי

הי " ט .

4ן

צ ' רקסים במחצית השנייה של המאה

בשלב הסופי  ,שלב ה  ,נמצאים חומרים מודרניים מובהקים  ,כגון בטון וגגות

. 1975

הללו שייכים כנראה לגרעין המתיישבים ' יונתן ' שהתנחל באתר בסתיו

בפרג ' .

בשלב ב ניכרים סימניו של הריבוד החברתי

ברזל חרוצים .

על הימצאותם של פטרונים עשירים

מצביעות שתי וילות מתוכננות היטב על המדרון הצפוני והמדרון הדרומי של ההר הוולקני  .לכל
אחת מהן באר חצובה בסלע  ,ולווילה הדרומית היתה מערת קבורה פרטית בקירבת מקום וחווה
מעברו השני של הוואדי

באותו אופן קושרה וילה בקטורה אשר בצפון סוריה עם קבר  ,מהמאה

;

השנייה לספירה  ,של אדם בשם אמיליוס רגינוס

) 5 Reginusמ1חמ1ט

,

.

נ ) 25

פרג ' תואמת כנראה את ההגדרה של ' עיירה ' יהודית במקורות ההלכתיים  -עיר קטנה  ,בלתי
מבוצרת  .שורת מבנים בצורת חצי  -מעגל נסקרה ממזרה לוואדי וכללה לפחות עשר יחידות נפרדות
של בתים עתיקים  ,שכל אחד מהם נבנה סביב לחצר  ,וכן יחידות קטנות ועניות

יותר .

6ן

עיירה בצורת תצי  -מעגל היא אחד מששת המתארים העירוניים הבסיסיים הנדונים בתוספתא

בקשר לעירוב ולתחום

השבת .

חלוקתה של העיירה לקבוצות של מבנים שניתן לבצרם כך שתיווצר מעין חומה חיצונית
רצופה הקלה את ההגנה על

המקום .

7ן

פרג ' נבנתה על הר וולקני שממנו נשקף הנוף של האזור הסובב  ,ובעיקר בכיוון חושניה ואר -

רמתניה בצפון  .הרחובות שהוגדרו על  -ידי הקירות החיצוניים של המבנים לא היו כלל וכלל

ישרים .

8ן

מנורות  ,לולבים  ,אתרוגים ושופרות במספר רב נתגלו חרותים על משקופים  ,וכמו כן נמצאו

כתובות בעברית ובארמית  .ממצאים אלה מעידים על כך שלפחות חלק מהאוכלוסייה בעיירה
קטנה זו היתה

יהודית .

אחת משתי האחוזות הגדולות שבפרג '  ,הווילה הצפונית  ,היתה כנראה בידי יהודים במשך זמו -

מה  .על כך מעידות המנורות החרותות על המשקופים של השער המורחי ושל האבוס המרכזי של

האורוות .
נקודת המוקד של העיירות היהודיות היתה בית  -הכנסת  ,שמוקם בדרך כלל במרכז העיירה  ,אם

כי לא בהכרח בנקודה הגבוהה ביותר  .אבנים עם סמלים יהודיים וכתובות בעברית ובארמית
מרוכזות בצפיפות בחצר הנמצאת בלב לבו של היישוב

;

וכן נמצא שם בשימוש משני משקוף

מונומנטלי שעליו שתי מנורות וכתובת יוונית  .הקיר המערבי של חצר זאת בנוי כנראה על יסודותיו
של מבנה

מונומנטלי

גדול בכיוון צפון  -דרום  ,מזרח  -מערב .
 -אולי בית  -כנסת או בית  -מדרש .

מסתבר אפוא שהיה באזור זה מבנה יהודי

אבנים מגולפות יהודיות  -נוצריות מרוכזות בצדו המערבי של הוואדי  ,על המדרון הצפוני של
14

בעקבות מלחמת רוסיה  -תורכיה

הצ ' רקסים המוסלמים מהקווקז על  -ידי הרוסים ויושבו על -

(  ) 1878 - 1877גורשו

ידי הרשויות העות ' מאניות בגולן  ,שם אוכלסו מחדש כמה מהאתרים הרומיים והביזנטיים הנטושים וההרוסים ,
4 . Lewis , Nomads and Seז 4 .ז
לל  Syria andח
2 1ש
ראה  . 96 - :קק 90 - 1980 , Cambridge 1987 ,
~ tlers
"
101 , 104 - 106
15

ראה
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1 .ק

"
 .ק , 1 , Paris 1953 ,
מהדורת ליברמן " .

192 ; 11 ,

עירובין

.

( 1

;

ערכין לב  ,ב ל .

16

תוספתא ,

17

בבלי  ,מגילה ה  ,ב

18

משנה  ,בבא בחרא ו  ,ו .

1
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0
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de 20 Syrie da

,

)3 . Tchalenl( o , Villages an

17

קלודין דופין ושמעון גיבסון

ההר הוולקני  .האיקונוגרפיה שעליהן כוללת סמל יהודי ( מנורה )  ,שני סמלים נוצריים ( צלב ועוגן ) ,

סמלים השייכים לשתי הדתות ( לולב  ,דג  ,אונייה  ,אשכולות ענבים וגביע ) וסמלים המתקשרים

הגרזן והמחרשה ) .
האבנים  .מבנה שהמשקוף

סמלים

לנצרות היהודית ( ה ' 3ויו '  ,הצלב הקוסמי  ,תורן אונייה בצורת צלב ,

וסימנים אלה נמצאו אלה לצד אלה  ,או אלה על גבי אלה  ,על אותן

המונומנטלי של דלתו הצפונית  -המצויה באתרה  -מציג צירוף כזה  ,וכולל צלבים ולולבים ,
עשוי היה לשמש כמקום מפגש

ליהודים  -נוצרים .

נוכחותם של יהודים  -נוצרים בפרג ' אין בה כדי להפתיע  .לאחר מותו של יעקב  ,אחיו של ישו
אשר היה מנהיגם  ,ולאחר בריחתם מירושלים לפלה ( בירדן ) בשנת

מושבם .

הנוצרים בגולן ובחורן הסמוך לו כמקום
גם הענף האביוני

) ( Ebionite

לספירה  ,בחרו היהודים -

66

9ן

וגם הענף הנצרתי של היהדות  -הנוצרית שגשגו במאה הרביעית

לספירה באזור זה  ,כפי שמעיד אפיפניוס  ,בישוף סלאמים שבקפריסין  ,בחיבורו על המינויות ,
20

דך  -קיום בין יהודים לבין יהודים  -נוצרים התאפשר בפרג ' עד אשר היהדות והנצרות

זו .

הקשיתו את עמדותיהן זו כלפי

התוצאה היתה בידודם הגובר של היהודים  -הנוצרים

והיטמעותם בקרב אחת משתי הדתות הממוסדות  ,במאה

החמישית .

]2

צלבים בחריתה עמוקה וכתובות יווניות מצביעים על מרכיב שלישי באוכלוסייתה של פרג '

:

היו אלה בני שבטים ערביים נוודים אשר נזירים נודדים ניצרו אותם  ,והם

נוצרים  -גסאנידים .
השחייכו לנצרות המונופיזיטית .
יותר  .כך נכללו בתחומה של הקיסרות
22

הם הגיעו לאזור מתימן  ,בבקשם אחר אדמות מרעה טובות
הביזנטית עוד לפני סוף המאה החמישית לספירה  ,שימשו

כשכירי חרב בשירות הביזנסים  ,והגנו על הגבול המזרחי של האימפריה נגד

האויב הפרסי הססני .

כמה מבני שבטים אלה הפכו לתושבי קבע כתוצאה מהמגע עם הקהילה היהודית שישבה בפרג ' ,

ובנו בתים מרשימים כחיקוי לבתיהם של שכניהם היהודים  ,תוך הדגשת שיוכם הדתי על  -ידי

חריתת צלבים על משקופי דלתותיהם .
תהליך המעבר של הנוודים הגסאנידים להתיישבות קבע לא נקטע כנראה על  -ידי הכיבוש

9נ

על היהודים  -הנוצרים בחורן ובגולן ראה  reialitei ? ' , :טס 4 . Simon , ~ La Migration 1 Pella : L (igendeן

 . 37 - 54 ; R . A. Pritz , Nazarene Jewish Christianityקק Recherches de Science Religieuse , 60 ) 1972 ( ,
 the Fourtמן 11 ! 1 ! 5 Disappearanceחfrom the End of the New Testament Period 0

Century ,

~ . 122 - [ 27
קק 1988 ,
20

Jerusalem -Leiden

Octoginta H
ראה 018 . 173 - [ 200 ; 42 , :ט ( [ . aereses: Panarium sive Arcule (PG , 4

Epiphanius; .

COYS . 39 - 832
21

ראה

:

 -. Onenf Ohreiien , XTKXIש4

)0

~ - 245
 . 233קק ) [ 984 ( ,

22

"

נ Gaulanitide : refugejudeio-chritien ? , 7מט

kFarJ

'

Dauphin

 ! byzantine (Collection Lש Sartre , Trois Etudes sur l'Arabie romaine
על הגסאנידים ראה . atomus , :

 . [ 77 - [ 78קע Bruxelles 1982 ,

. 178 ( ,

את המונופיזיטיות הגה אוטיכט ( בערך

454 - 378

.ם

4 .ן

לספירה )  ,שהיה אב

מנזר בקוגסטנטינופול  .הוא הורה כי לישו היה טבע אחד הנובע משני טבעים  ,כיוון שההיבט האנושי שלו נספג

על  -ידי המהות האלוהית  .אמונה זו נחשבה מינות על  -פי הדוגמה הרשמית שנקבעה בקונסטנטינופול  ,ואשר
גרסה כי ישו היה אחד בשני טבעים  .התקבלותה הניכרת של הנצרות המונופיזיטית בערביה נבעה במידה רבה
18

מתמיכתו של השליט הגסאנדי חרית בן דג ' אבלה  ,אשר יחד עם תאודורה  ,אישתו של יוסטיניאנוס ( קיסר בשנים
 565 - 527לספירה ) ,

הביא לידי הסמכתם של שני בישופים לאסיה על  -ידי הפטריארך המונופיזיטי של

אלכסנדריה

:

יעקב ברדאי הפך לבישוף ארסה ( כיום אורפה שבמזרח

תורכיה )

ונתן את שמו לכנסייה

המונופיזיטית היעקובית  ,הקיימת עד היום הזה  ,ואילו תאודור הפך בישוף בוסטרה  .ראה  :ג
 . [ 67 - [ 84קק

.

Christaniry , London 1968

H-istory of

A . S . Atiya ,

יישובים בלב הגולן

המוסלמי בשנת  636לספירה  .שברים של כתובת מונומנטלית מוסלמית קדומה  ,בכתב המאפשר

לתארכה מיד לאחר הכיבוש  ,מצביעים על קיומו של מבנה ערבי קדום בעל השיבות בפרג ' .
כמאתיים מטר מערבה ליישוב נתגלה מבנה עתיק בעל שני הדרים עם אפסים הפונה לכיוון
מזרח  .המבנה  ,שאורכו ורוחבו השתמרו כדי

.

2 85

מטר  ,נבנה באבנים מרובעות  ,בנדבכים

ישרים .

מבנה זה זוהה כקפלה  ,על סמך גילויו של צלב ההרות על גבי משקוף  .שרידי קירותיהם של מבנים
עתיקים הרוסים ניכרים בקירבת מקום  .מאגר מים גדול עם קירות מעוגלים

.

.

.

(  5 95א 7 60

היה ממוקם צפונה לקפלה  .גם הוא נבנה מאבנים מרובעות בנדבכים

 2 08מ ' )

כשלוש מאות מטר הלאה לכיוון מערב נמצאו מחצבות בזלת עתיקות

;

מ ' ; עומק

ישרים .
אלה מורכבות

ממתלולים סלעיים ובהם סימנים לכרייתם של בלוקים גדולים  ,ובכלל זה תעלות הפרדה ישרות

ושורות של חריצים קצרים  .למיטב ידיעתנו זו הפעם הראשונה שמחצבות בזלת עתיקות נחקרו

בגולן .
מערכות השדה החקלאיות של פרג ' נחקרו ברדיוס של קילומטר וחצי ולכיוון צפון עד לכפר אל

פחם ( נ " צ

. ) 2279

2638

נבדקו מאתיים חלקות אדמה מגודרות ונאספו חרסים באזורי דגימה  .בסביבה זו ניתן להבחין
בארבעה שלבי פיתוח  .בשלב א השתרעו דולמנים רבים על פני האזור כולו  .באזור פרג ' לא היה

ידוע עד כה על שדות דולמנים  .נבדק מדגם של כחמישים דולמנים  ,והוכנו תכניות אחדות וביניהן

אחת של חדר קבורה כפול  .קבוצות הדולמנים

נטו להתרכז באזורי הסלעים שלא התאימו לעיבוד .

חרסים מתקופת הברונזה נאספו בכל שטח הסקר  .שלב ב מיוצג בשדות מרובעים עם קירות גדר
וטרסות נמוכים

;

שדות אלה פותחו כנראה במקביל לרבעים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת

והרומית הקדומה הנמצאים בצד הצפון  -מזרחי והדרום  -מזרחי של היישוב  .את שלב ג מאפיינת
מערכת מתוכננת היטב של שדות חקלאיים הנחלקים לרצועות עם קירות גדר ישרים  .מערכת זו

משתרעת לכיוון צפון  -מערב ולכיוון דרום  -מזרח  ,במרחק של קילומטר ממזרה ליישוב  .לכיוון
צפון  -מורח היו אזורים מסוקלים ומתאימים למרעה  .אזורים במרחק חמש מאות מטר ממזרח
ליישוב כללו שטחים חקלאיים מרובעים עם קירות גדר  .שלב זה זמנו כנראה בתקופת היישוב

הרומאי המאוחר והיישוב הביזנטי בפרג '  .שלב ד הוא השחזור המודרני של מערכות השדה

הקרובות ליישוב או של אלה שלאורך הדרכים המובילות מחוץ ליישוב  .מכלאות לבעלי  -חיים
מצויות בשולי היישוב  ,בצפון

ובדרום .

אר  -רמתניה

אר -רמתניה  ,יישוב הבנוי בצפיפות  ,מכסה את הפסגה הסלעית ואת מדרונותיו של הר וולקני וחלק
מהעמק שמתחתיו  .האתר נודע בהיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל בעקבות נסיון

שלא הצליח להקים שם  ,בשנים  , 1887 - 1885מושבה של בני  -יהודה  ,שהציוני והפילנתרופ הבריטי
סיר לורנס אוליפנט גייס כספים

למענה ' .

2

הבניין היחיד באתר  ,פרט ליסודות עתיקים ולכמות

גדולה של אבני בניין  ,היה לדברי אוליפנט

התיישבו
23

' מצודה עתיקה וגדולה ' על פסגת הגבעה שעליה

המתנחלים .

15

על נסיון התיישבות זה ראה  :צ ' אילן  ' ,מאה שנות נסיונות התיישבות בגולן '  ,מ ' ענבר וא ' שילר ( עורכים )  ,רמת

הגולן ( אריאל  , ) 51 - 50 ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '
 , 1948 - 1871ירושלים תשט " ו .

; 104 - 99

הנ " ל  ,הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר  -הירדן

1
אוליפנט פרסם גם תרשים של עץ תמר  ,וזקוק על גבי אבן בזלת ומוקף בכתובת יוונית  .התרשים

נשלח אליו על  -ידי אחד המתנחלים היהודים .

24

המהנדס הגרמני גוטליב שומאכר ביקר אף הוא

באתר בעת שתכנן מסילת ברזל שתחבר את חיפה ודמשק  .גם הוא שרטט את העץ והכתובת
החקוקים על אבן זאת ופרסם את השרטוט  .שומאכר ראה במצודה מבנה נוצרי  ,בשל התחריטים
המפוארים והשימוש מחדש שנעשה בכתובת עץ

התמר .

25

האתר מורכב משלושה הרים וולקניים קטנים  ,בשורה מצפון לדרום  :הגבעה וגל אר  -רמתביה
עם השרידים הרומיים והביזנטיים  ,תל אר  -רמתניה  ,וגבעה חסרת שם מדרום לה  .האזור שמטביב
להרים וולקניים אלה משתפל בהדרגה לכיוון דרום  -מערב  .הקרקע באזור היא בזלתית חומה ים -

תיכונית פורה  ,ובחלקים שהיה בהם סחף פזורות על פני השטח אבנים  .האזור היה פעם כולו
20

מכוסה בעצי אלון .
ליישוב היו שני מקורות מים
באתר אר  -רמתניה ומסביב ילו זוהו אחד  -עשר מקורות מים  .י
 .ק ) 1886 ( ,

24

ראה

25

ראה  . 231 - 235 :קק London 1888 ,

81 :

Discoveries ' , PEFQSt

יי "

א ' ] . Oliphant ,

 . Schumacher , The Jaulל)

~

יישובים בלב הגולן

עיקריים

:

בריכה גדולה הידועה בשם בירכת אר  -רמתניה למרגלותיו המזרחיים והמעיין עין אר -

רמתניה שלמרגלותיו

הצפוניים .

כחמש מאות מטר מדרום  -מזרח לגבעה של אר  -רמתניה נמצא יישוב מתקופת הברונזה

הקדומה  .היישוב משתרע על שטח של

.

6 8

דונם

.

(1 7

הקטאר ) והוא ממוקם על רכס נמוך המשקיף

מצד דרום על הנחל סייל אל  -חיג ' אף  .ביישוב היתה שרשרת של חדרים גדולים מלבניים שאורכה
מגיע עד מאה וחמישים מטר  ,והיא נמשכת לכיוון צפון  -מזרח  .בשולי האגף הדרום  -מערבי של

היישוב נמצא קיר שהיה כנראה גבוה למדי  ,אם לשפוט על  -פי כמויות האבנים שנפלו ממנו

למדרון  .יישובים דומים המתוארכים בין התקופה הכלקוליתית לתקופת הברונזה התיכונה  ,נתגלו

על  -ידי פרנק ברמר בחורן .

26

במהלך סריקת חלקות האדמה החקלאיות נאספו בסך  -הכול ארבע מאות עשרים וחמישה

חרסים מתקופת הברונזה  .גילוים של חרסים מתקופה זו מפוזרים בחלקות החקלאיות עד למרחק
של קילומטר מהיישוב הפרוטו  -היסטורי מעלה את האפשרות של ניקוי שטחי יער
( clearance

) woodland

ושימוש חקלאי אינטנסיווי באדמה אף בתקופה מוקדמת זו  .בדיקה ראשונית מראה כי

כמה מהחרסים הם מתקופת הברונזה הקדומה ( האלף השלישי

לפנה " ס ) .

הסביבה המגליתית של אר  -רמתניה מיוצגת בשדה בעל שמונים ושישה דולמנים  .חמישים
ושישה מהם ממוקמים באזור הסלעי מדרום לגבעת אר  -רמתניה  .כל המגליתים פרט לאחד הם

רגמים עם קברי שוקת  .חדרי השוקת דופנו בסלעים  .כל הדולמנים שנחקרו על  -ידי הצוות שלנו
דומים זה לזה  ,למעט יוצא מהכלל אחד  .מדובר בדולמן בעל חלל מוארך

(4

"

.

1 80

מ ' ) עם כניסה

צפונית וקירות מסלעים גדולים  .למבנה מגליתי זה אין רוגם אבנים  ,והוא משתייך לסוג המתקרא

' ניצב חופשי ' )  . free standingבמצבו המקורי על כל פנים הוא היה כנראה מכוסה בערימת עפר .
מחקרים קודמים על דולמנים  ,בעיקר של קלר אפשטיין  ,התרכזו בטיפולוגיה  ,בתפקוד ובתארוך 27 .
סוגי הדולמנים העיקריים בנופי הגולן נחקרו אך מעט  .מחקר מעין זה עשוי לחשוף עדויות לצורות
שונות של ריבוד חברתי  .דוגמה לכך מצויה אולי באר  -רמתניה  ,שתועד בה דולמן אחד מסוג ' ניצב
חופשי '  ,באזור שפרט לכך יש בו רק דולמנים עם רוגמי

אבנים .

הדולמנים קשים באופן מיוחד לתארוך  .החפצים הקדומים ביותר שנמצאו בדולמנים שנחפרו
לאחרונה בגולן מתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה

 ( 1או

תקופת הברונזה הקדומה

זו ) ,

דהיינו

תחילת האלף השני לפנה " ס  .דולמנים קדומים הרבה יותר נחפרו בירדן  ,ונמצאו בהם חפצים
מתקופת הברונזה הקדומה  , 1דהיינו מתחילת האלף השלישי לפנה " ס  .במאמר קודם הבענו את
הדעה כי בדולמנים שבגולן נעשה שימוש חוזר בתקופות שונות או שהם נבנו מחדש למטרות

קבורה לאורך התקופה הפרוטו -היסטורית  ,החל בתקופת הברונזה הקדומה
תקופת הברונזה הקדומה ע ( 1או ברונזה תיכונה

26

ראה

1 :

Pale'orient , 17 ,

 . 143 - 152קק ) 1991 ( ,
27

 Jebelט . Braemer , ' Tell Zheir : Village d ' altitude dans 1לן

,

ראה  . 20 - :קק the Golan ' ,, ' ! 41 101 ( English Series ) , XVII ) 1985 ( ,
58

28

"

( ט ] זצ' Arab ) 5

"

)1

.

1

או

. 11

28

היא כנראה האחרונה שבה התקיים בגולן

ת1

0 . Epstein , ' Dolmens excavated

"

 . DauphinVanם ש 5 . Gibson
' Landscape
ראה  the Golan :תder LeeuwAcchaeology 81 Er-Ramthaniyye 1
~~' ( eds . ) , Arche ologie
 5 .יHeights ' , [ . - ] . Fiches 4
:
Actes des ife Rencontres

 . 39ק 1990 ,

'

" ! d' Histoire d'Antibes 79-20- 27 october 7989 , Antibes

Internationales d'Arch (iologie

21נ

קלודין דופין ושמעון גיבסון
מנהג

בניית הדולמנים

;

יש בכך להסביר את העובדה שרוב החפצים שנמצאו בדולמנים הם

מתקופה זו  .לאחרונה הצביע ל ' ויניצקי על התאמה בין דפוס התפוצה של דולמנים לבין זו של

בגולן .

ישובים מתקופת הברונזה הקדומה

29

האדמות החקלאיות של אר  -רמתניה השתרעו על אזור של שישה קמ " ר בקירוב  .במהלך הסקר
נבדקו מאתיים עשרים ושתיים חלקות אדמה ברדיוס של קילומטר מסביב לגבעת
מערכת השדות החקלאיים העתיקה הורכבה מחלקות

מלבניות .

אר  -רמתניה .

לשדות נקבעה כנראה צורה

מלבנית בעת העתיקה כדי להקל על הפקחים למדוד אותם בעזרת חבלים למטרות מיסוי  .הצורה
המלבנית של חלקת אדמה עשויה היתה גם להקל על עבודת

החריש .

בניגוד לצורתן של חלקות האדמה הבודדות  ,גושי השדות עוצבו בהתאם לקווים טופוגרפיים
טבעיים ובהתאם למקומן של דרכים מקומיות שהיו כבר קיימות  .דרכים אלה יוצאות מהיישוב לכל
הכיוונים ומחברות אותו עם כפרים

בסביבה .

כמויות גדולות של כלי חרס רומיים מהמאה הראשונה והשנייה לספירה נמצאו מפוזרים על פני

כל האזור של מערכות השדות העתיקים  .כלי החרס הונחו בשדות כחלק משיטות מגוונות לטיוב

הקרקע  ,שכללו גם דשן  ,אפר ופסולת ביתית מכל סוג .
שדות רבים שימשו כנראה לגידולי חורף  ,בעיקר שעועית  ,שעורה וחיטה  .חורשות עצי זית ,

פרדסים  ,גפנים וחלקות שנהנו מהשקיה ידנית התקיימו בקירבתו המידית של היישוב  .עצי פרי

גידלו בחלק זה של הגולן רק בעתות שגשוג ובטחון יחסי  .ירקות גודלו כנראה בכל התקופות
בקירבת המעיין של אר  -רמתניה  .גם גידול מקנה מילא כנראה תפקיד בכלכלת הכפר הרומי  .ניתן
לזהות מכלאות לבעלי  -חיים באזור הסלעי מדרום  -מערב ליישוב ועד למרגלותיו של תל אר -

רמתניה .
הסקר ביישוב אר  -רמתניה חשף שרידים של מתקנים חקלאיים מבזלת אשר שימשו לעיבוד

הזיתים ולטחינת החיטה  .גילוי מתקנים של בתי  -בד באר  -רמתניה אינו מספק תימוכין להשערות
שהועלו לאחרונה שבאזור זה של הגולן היתה התמחות חקלאית  ,וכי שטחים נרחבים הוקדשו אך
ורק

לדגנים .

חקר המתקנים החקלאיים בכפר נפח  ,באל  -חושניה ובפרג '  ,שגם הם נסקרו על  -ידי המשלחת ,
מעלה את האפשרות שהחקלאות העתיקה היתה מגוונת וכללה גידול דגנים  ,גפן ועצי פרי  .נראה כי
הפקת שמן  -זית לא הוגבלה אך ורק לגולן המרכזי  -המערבי ולגולן

הדרומי .

30

בתקופה הרומית הקדומה נמצא באר  -רמתניה יישוב חקלאי קטן שהוקם אולי במסגרת יוזמת
ההתיישבות של הורדוס  ,בשנת

ובדרום היו האזורים פניאס

23

לפנה " ס  .הגולן היה אז אזור יהודי בעיקר שגבולותיו בצפון

והיפוס .

אר  -רמתניה היתה אולי אחד הכפרים באזור של העיר

המבוצרת סוגאנה שיוסף בן  -מתתיהו ממקם אותה באזור ' הגולן

העליון ' .

ן3

הכפר הרומי נוסד על המדרונות הדרומי והמערבי של גבעת אר  -רמתניה  .מחצבות אבן  ,כנראה

:22

ל ' ויניצקי  ' ,זמנם של הדולמנים בגולן ובגליל

עיון מחדש '  ,ארץ  -ישראל  ,כא (  , ) 1990עמ '

. 173 - 167

29

ראה

30

ראה הערותיהם של ק ' דופין וש ' גיבסון במאמרי הביקורת שלהם על ספרו של ד ' אורמן Urman , The ,

:

:

0 Region During the Roman and Byzantine Periods (British Archaeological

54

 . 145 - 146 , fig .עע .

88

 .ק 25 ) 1988 ( ,

,

0

Profile

ג

 .ו]

 :ח5010

בתוך American Journal of :
 , Odord 19 % 5ן, Reports International Series , 269

Bulletin

 . ! 57 ; Institute ofק Archaeology , 91 ) 1987 ( ,

ראה  :יוסף בן  -מתתיהו  ,מלחמת  ,ב  ,כ  ,ד  ,י ( תרגום

שמחונק .

מאותה התקופה  ,נמצאו מצפון  -מערב ליישוב  .שרדו קירות מעטים של בתים  ,משולבים במבנים
מאוחרים יותר  .מערכת קבורה חצובה בסלע עם ארקוסוליום  ,כלומר אצטבות חצובות לאורך

קירות המערה  ,נמצאה מדרום ליישוב  ,על המדרון הצפון  -מזרחי של תל

אר  -רמתניה .

על הימצאותם של יהודים באר  -רמתניה מעידות מנורות חקוקות על ארבעה משקופים שנמצאו

בשימוש משני למרגלות הגבעה  .הראיות הארכאולוגיות מרמזות כי היישוב באר  -רמתניה שגשג
ללא הפסק עד למאה השנייה לספירה  .במהלך המאה השלישית חלה באזור שקיעה

כלכלית .

חדירותיהם התכופות של הנוודים מהמזרח אל האדמות החקלאיות הפוריות של הגולן והמיסוי
 32אף כי לאתר לא
הרומי המעיק הביאו למעבר מגידול דגנים ופירות לגידול מקנה על שטח נרחב .
היה ערך אסטרטגי הוקם מגדל שמירה על פסגת הגבעה  .המגדל משקיף על הכפר אר  -רמתניה והגן
עליו מפני חדירות נוודים  .המגדל בנוי מאבנים מרובעות מאיכות ירודה ומטיח  ,מה שמרמז כי הוא
נבנה בימיו של הקיסר פיליפ הערבי

( 249 - 244

לספירה ) ' .
3

על פסגת ההר הוולקני של אר  -רמתניה זוהה מבנה גדול כמרטיריון ( יד ) של יוחנן המטביל ,
אשר נחנך בשנת

377

לספירה  .המרטיריון הוקם על הפסגה הסלעית של האתר שגודר על  -ידי קיר

תוחם שהקיף את ההר  .כתובת יוונית בת אחת  -עשרה שורות גילתה כי המרטיריון הוקם על  -ידי
פלוויוס נאמן

) , ( Flavius Naaman

שהיה אורדינריוס של יחידה צבאית  ,עם תום

שירותו .

34

שמו של יוחנן ( המטביל ) נמצא חקוק במרכז אבן מגולפת שהיתה בסיס של איקונת מתכת של

ראשו  .ייתכן כי שריד קדוש

( רליקוויה )

של יוחנן המטביל מצא את דרכו לאר  -רמתניה בעקבות

התפזרותם של שרידיו הקדושים של המטביל לאחר הריסת קברו בשומרון בשנת  , 362 - 364בעת

הכופר .

התחייה הפגאנית בימי הקיסר יוליאנוס

35

בשלב הבא  ,בתקופה הביזנטית  ,נבנה המרטיריון מאבנים מרובעות בנדבכים ישרים  .גילופים
מפוארים קישטו את הקירות והקשתות והרצפה רוצפה בפסיפס  .שלב בנייה זה מיוחס  ,בכתובת
32

השווה

33

ראה יעיל  ,הערה . 10

34

את הכתובת הראה צ ' מעוז לק ' דופין לראשונה בספטמבר  . 1981היא תועדה ופוענחה על  -ידי דופין בשנת

1978 :

Ramat Gan

Ihe Land ,

1( . Sperber , Roman Palestine 200 - 400 :

והיא תפרסם אותה באחד הגליונות הבאים של

35

Ohrelien

-

, 1982

 . Proche-Orientאורדינריוס הוא מפקד בדרגה בכירה

,

בצבא הרומי  .ראה  . 662 :ק A . H . M . Jones , Ihe Later Roman Empire 284 02 , Oxford 1973 ,
ל 8 . Bagatti , saint
על הריסת קברו של יוחנן המטביל בשומרון  -מבסטיה ראה  -Baptiste dans les :אם

"

27 ( , Jerusalem 1980

 . 55ק

(Jollectio Afinor ,

souvenirs de sa Patrie (Studium Biblicum Franciscanum

2 :9

קלודין דופין ושמעון גיבסון

יוונית  ,לקלריסמוס בשם בלביונוס )  , ( Balbionosכנראה במאה

השישית .

36

המרטיריון ניצב

בתקופה זו במרכזו של מכלול מתוחם שכלל מנזר ובו סדרת חדרים מסביב לחצר מרכזית  ,קפלת
קבורה הקשורה במערת קבורה וטבעת של מערות חצובות בסלע לרגלי

הפסגה .

אר  -רמתניה הפכה מוקד לנוודים גסאנידים  -נוצרים שנהגו להתקבץ באתר כדי לציין את יום
הולדתו של יוחנן המטביל

ב 24 -

ביוני ואת עריפת ראשו

ב 29 -

באוגוסט .

37

מחנותיהם ( 1 ] 1 % 1

"

-

בערבית ) הורכבו מקבוצות של מתחמים מעוגלים ששימשו כיסודות לאוהלים  .אלה נמצאו במהלך

הסקר שלנו בעיקר ממזרח ליישוב  .הגדול שבהם השתרע על שטח של

הדרכים

250

200

מ'.

"
העיקריות שימשו כנראה לתהלוכות הפולחניות  .הם שהוליכו מצפון  ,מדרום וממזרח

לכיוון בריכת המים הגדולה שממזרח לגבעת אר  -רמתניה  .המאהלים הוצבו לאורכן של דרכים
אלה בסמיכות למזבחות שדה

ולאבנים ניצבות אל כמה מהן נחרתו חריצים ,

) ( outdoor altars

צלבים ומפות של האזור  .אבני מפה מיוחדות במינן אלה מראות את רשת הדרכים מסביב לאר -
רמתניה ואת מיקומם של מקורות המים השונים  .אבנים אלה שימשו ככל הנראה למטרות פולחן
ולא לתכלית מעשית  .מושא הפולחן של הגסאנידים היו השרידים של יוחנן המטביל במרטיריון
שעל פסגת

הגבעה .

המאהל הגסאנידי באר  -רמתניה כלל ארבעה מבנים באזור השטוח מסביב לגבעה  ,שניים מהם

מבני מינהל  .שרידיהם של כמה בנייני חוות על המדרונות מתחת למכלול הבנייה הדתית מרמזים
על תהליך של מעבר להתיישבות קבע  .החרסים המפוזרים מעידים על שיטות דישון ומצביעים על
כך שרק רצועה צרה של שדות  ,ברדיוס של מאה מטר מסביב לגבעה של אר  -רמתניה  ,שימשו

לעיבוד חקלאי  .יבול השדות הללו הספיק רק להזנתם של הנזירים המעטים שחיו באתר ושל
משפחותיהם של כמה חקלאים

אריסים .

אר  -רמתניה ננטשה בעקבות כיבוש הגולן בשנת

636

לספירה על  -ידי ערבים מוסלמים

מחג ' אז .

רק חרסים מועטים מתקופה זו נתגלו במהלך הסקר  .פרט להתיישבות קצרה בתקופה הממלוכית

נותרה אר  -רמתניה בלתי מיושבת
מרעה לכמה שבטים

בימי  -הביניים .

עד המאה הי " ט שימש האזור בעיקר כאדמת

בדווים .

סיכום
בעקבות נוסעים מהמאה הי " ט  ,בעיקר אוליפנט ושומאכר  ,ערכו קלר אפשטיין ושמריהו נוטמן
סקר הצלה

חשוב ביותר בשנת . 1968

הארכאולוגיה ההיסטורית של הגולן לא היתה ידועה בתקופה

זו ועתידו של המחקר הארכאולוגי באזור לא היה

ברור .

38

מטרתם היתה להכין רשימה כוללת של

אתרים ארכאולוגיים בגולן  .הם התמקדו ברישום האתרים שבהם נמצאו שרידים ארכיטקטוניים

36

כתובת זו צוירה גם על  -ידי אוליפנט וגם על  -ידי שומאכר ( ראה לעיל  ,הערות

 ) 25 - 24ותפורסם

על  -ידי ר " מ גרג

.

וד ' אורמן בספר  the Golan Heightsמן  ( Jews Pagans and Christiansבדפוס )  .הקלריסימוס ( וביוונית

24נ

aVnpdTaTOl

(

היוו את האריסטוקרטיה ונמנו עם השיכבה העשירה ובעלת זכויות היתר בחברה  -תוארם

העניק להם ~
זכות כניסה
37

ראה

:

]-

"

1

לסנאט .

 -Baptiseת08נ 1תןDauphin , ' Pelirinage ghassanide au sanctuaire byzantin de 58

Antike und Christentum

38

ראה

:

ג ' ונס ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' , 8

, 143

, 379 - 378

. ) 529 - 528

Gaulanitide ' , Jahrbuch

ראה  :אפשטיין ונוטמן ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

. 298 - 243

מט Ramthaniyye

( בדפוס ) .

.ם

יישובים בלב הגולן

מדוקדק של כל חלקה וחלקה באזורים החקלאיים שמסביב

ליישובים .

השתמשנו

שפותחו לשם מיפוי הארכאולוגיה של הנוף החקלאי  ,בדומה לשיטות שקיימות באנגליה
עד כה רק מעט היה ידוע על השדות החקלאיים של הגולן

בשיטות

ואירופה .

בכלל .

של

כתוצאה מהסקר עלה בידינו לשפוך אור על עניינים שונים הקשורים בהיסטוריה הקדומה
בתקופה
אזור הגולן  .עדות חדשה התגלתה לגבי הקשרים שהיו בין קהילות יהודים ונוצרים
נוספת
הביזנטית  ,וכן נמצאה עדות על קיומם של יהודים  -נוצרים באזור  .תרומה חשובה
שהיו
לידיעותינו תרם זיהוים של שרידים ארכאולוגיים של הגסאנידים  ,קהילת נוודים נוצרים

בין

ידועים עד כה בעיקר מהמקורות הכתובים  .ידיעות נוספות התגלו על סוגי הקשרים שהיו
 ,על
קבוצות נוודים לחקלאים  ,על תהליך המעבר מניידות להתיישבות קבע  ,על אמונות שונות
שיטות ההגנה על האזור ועל ביצורים

וכו ' .

בסופו של דבר כתוצאה מתגליות אלה  ,מצטיירת לעינינו תמונה מורכבת של התפתחות הנוף

האלף השלישי
*
האנושי בגולן מתקופת הברונזה (

לפנה " ס )

ועד לעת

החדשה .

ן

עתיקים  ,אבנים מגולפות ( בעיקר מהתקופה הביזנטית )  ,כתובות ספורות ודולמנים  .דן אורסן ,
 39בשנות
קמ " ט ארכיאולוגיה בגולן עד  , 1975המשיך בחקר אתרי הגולן על  -ידי סקרים וחפירות .
השמונים התרכז צבי מעוז באיתורם של שרידים יהודיים  -בעיקר כתובות וחלקי פיסול

ארכיטקטוני מבתי  -כנסת  -בכמה מאתרי הגולן  40 .אפשטיין המשיכה את מחקריה בגולן וערכה
ן 4בשנים האחרונות
סדרה של חפירות חשובות במיוחד באתרים כלקוליתיים מסוף האלף הרביעי .

בצפון הגולן .

ערך משה הרטל סקר חדש למיפוי אתרים

42

ובדרום הגולן  ,ב ' ארץ גשור '  ,יזם משה
43

כוכבי מפעל לארכאולוגיה אזורית  ,ובמסגרתו ערך חפירות שיטתיות בכמה אתרי

מפתח .

לסקר שלנו היו מטרות שונות  .בתחילת הסקר  ,לקראת סוף שנות השבעים  ,ביקשנו להתחקות
אחר שרידיהם של יישובים ביזנטיים בכמה מקומות בגולן  .אבל במהרה התברר לנו שעלינו לנקוט

גישה מתודולוגית חדשה שתאפשר לחקור שרידים אלה במסגרת כרונולוגית רחבה יותר  .לכן
נעשה נסיון לעקוב אחרי התפתחות יישובים אלה ואחר המהלכים הכלכליים שהתחוללו בהם מן
התקופה העתיקה ביותר ועד לתקופה החדשה  -ברוב המקרים עד לשנת

. 1967

לשם מחקר זה

פיתחנו שיטות חדשות לתיעוד מבנים עומדים ולרישום סוגי בנייה  .עשינו שימוש נרחב בצילומי

אוויר  ,יותר מאשר נעשה קודם לכן בסקרים ארכאולוגיים בגולן  .מיפוי מלא של האתרים נעשה
במהלך הסקר והוא כולל רישום ותיעוד מדוקדק של הארכיטקטורה  ,סוגי הסיתות של אבני
הבנייה  ,מיפוי הדרכים  ,מקורות המים ובתי  -הקברות  .סוגים שונים של מיתקנים חקלאיים שנתגלו
מלמדים על כלכלת היישובים בעיקר בתקופה הרומית  -הביזנטית  .ערכנו רישום יסודי של כל

כתובת ותגליף שנמצאו במהלך הסקר  ,כולל ציורים וצילומים  .זו הפעם הראשונה שנעשה סקר

39

ראה

:

אורסן ( לעיל  ,הערה

40

ראה

:

6 . ( ,ם ) 1 . Levine

Killebrew, ' Ancient

].

. ) 30
',

) .ע נ

of the Golan
Ma 'oz

z. u.

Synagogues

,.

Ma ' oz , ' The Art and Architecture
of
Jerusalem

;  . 98 - 1 15קק 1981 ,

2.

Ancient Synagogues

 . 5 - 19קק Qasrin Synagogue and Village' , ~BA , 51 ) 1988 ( ,

ק ' אפשטיין  ' ,התרבות הכלקוליתית בגולן '  ,ענבר ושילר ( לעיל  ,הערה

41

ראה

42

הרטל ( לעיל  ,הערה

43

:

מ ' כוכבי  ' ,אוץ
עמ '

. 26 - 21

 , ) 23עמ '

. 55 - 49

. ) 13

גשור :

ארכיאולוגיה אזורית של דרום הגולן בתקופת המקרא '  ,קדמוניות ,

86 - 85

( תשמ " ט ) ,

(

- 4

ראשית הייצור הנרחב של שמן זית בגליל
בעת העתיקה
מרדכי אביעם

המקורות היהודים מימי בית שני ומתקופת המשנה והתלמוד מעידים כי הגליל היה אחד המרכזים

הגדולים לייצור שמן הזית בארץ  -ישראל ואולי אף הגדול מכולם  .שניים מן המקורות מדגישים את
העובדה כי העיירה גוש  -חלב בגליל העליון היתה מרכז חשוב לייצור השמן  .יוסף בן  -מתתיהו ,
בפרטו את תכונותיו השליליות של יריבו יוחנן מגוש חלב  ,מספר על מעשי התרמית של האיש

במכירת שמן זית ושיווקו  .לא במקרה בחר להציג את מעשי התרמית של יוחנן במכירת שמן זית
דווקא  ,שכן זה היה המוצר העיקרי והחשוב של הגליל כולו  .ב ' מלחמת היהודים ' הוא

'. .

מספר :

 .ומאחר שהגליל מוציא הרבה שמן ובאותה שעה היה יבול רב והוא שהיה היחיד שהיה בידו

לספק שמן למקומות שהיו נזקקים לכך עשה

'. . .

הו 7תועפות ' .

יוחנן צבר הון עצום על ידי מעשה נבלה זה '

;

2

ן

ובספרו ' חיי יוסף ' מתואר האירוע כך

בציון ההון הרב יש רמז לכמויות השמן

הגדולות שנמכרו  .אין ספק כי יוחנן שלט על כל מרכז הגליל
בביצורים שהקים

יוסף .

3

:

העליון :

הדבר בא לידי ביטוי

במזרח הגליל העליון בוצרו מרות  ,צפת ויבנית  ,ולא בוצרו יישובים

אחרים מערבה משם  ,שהיו בתחומה של גוש  -חלב  .בתחום שליטתו של יוחנן היו אמצעי ייצור
חשובים ויקרים שהיו נחוצים להפקת שמן

הזטע .

4

התלמוד מתאר בסיפור בעל נופך אגדי את מסעו של תושב לודקיה שנשלח לקנות

שמן :

פעם אחת נזקקו אנשי לודקיא בשמן  ,מינו להם פולמוסטוב [ שליח ] אחד אמרו לו לך
והבא לנו שמן במאה ריבוא  .הלך לירושלים  .אמרו לו לך לצור  .הלך לצור  .אמרו לך לגוש

חלב  ,הלך לגוש חלב  .אמרו לו לך אצל פלוני לשדה הלז  .הלך ומצאו עוזק תחת זהויו ,

אמר לו יש לך שמן במאה ריבוא שאני צריך ? אמר לו המתן עד שאסיים מלאכתי  .המתין
עד שסיים מלאכתו  .אמר לו יש לך שמן במאה ריבוא

26נ

ב  ,כא ,

?

כמדומה

אני ששחקו בי היהודים .

ב.

1

מלחמת ,

2

חיי יוסף יג .

3

מלחמת  ,ב  ,כ ,

4

בסקר ארכאולוגי שערך המחבר סביב גוש חלב נתגלו כעשרה מגדלי שדה גדולים

.1
( כ 5 -א 5

מ ' ) בנויים אבני

שדה גדולות  .הם נמצאים בעיקר מדרום וממערב לגוש חלב  ,באזורי אדמת הטרה  -רוסה  .הם מזכירים בצורתם
הכללית את מגדלי השדה בשומרון  ,ולא נמצאו להם מקבילות בגליל העליון  .עד כה לא נחפר אף לא אחד מהם ,

וגם לא ניתן לתארכם על  -פי חרסים בסביבתם

( אחד מהם

מזוהה על  -פי מסורות מאוחרות

כקבר אסתר ומרדכי ! ) .

ששלב זה ניתן אולי לייחס אותם למגדלי השדה של כרמי הזיתים שהיו סביב העיירה  ,ואם כך הוא  ,אז יש בהם
עדות על חשיבות ענף הזית באזור ועל מרכזיותו בחיי העיירה בתקופות הנדונות

כאן .

ן

כיוון שהגיע לעירו  ,הוציאה לו שפחתו קומקום של חמין ורחץ בו ידיו ורגליו  .הוציאה

מתקנים לייצור שמן
זית מן התקופה

ספל של זהב מילאה בשמן וטבל בו ידיו ורגליו לקיים מה שנאמר ' וטובל בשמן רגלו ' ,
לאחר שאכלו ושתו מדד לו שמן במאה ריבוא  .אמר לו כלום זקוק אתה ליותר ? אמר לו
ואטול דמיו  .מדד
הל אלא שאין לי דמים  .אמר לו אם אתה רוצה ליקח  ,קח ואני אלך עמך
לו שמן בשמונה עשר ריבוא  .אמרו  :לא הניח אותו איש לא סוס  ,ולא פרד  ,ולא גמל ולא

חמור

בארץ  -ישראל שלא שכרו .

5

הסיפור מלמדנו כי חקלאי גוש  -חלב והגליל כולו עסקו גם בייצוא שמן הזית מעבר לתחומי הגליל .
כמו כן נמצאנו למדים על מרכזיותם של גוש -חלב ושל הגליל בכלל בייצור שמן  ,עובדה שהחזה
ידועה גם באזור צור ועל  -פי הסיפור גם בירושלים  .למרות הנופך האגדי ברור כי לא במקרה נבחרה

גוש -חלב להיות מרכז ייצור השמן בסיפור  .לחיזוק העניין באים מקורות נוספים כמו המדרש על
הפסוק ' ושמן מחלמיש צור ' המשייך אותו לזיתי גוש -חלב ,
האפילים

של גוש -חלב ותקוע .

7

המקורות מזכירים גם את השמן שהיה יוצא מתקוע לבית  -המקדש ,

וזו מתוארת בכתובים מאוחרים כסמוכה
5

בבלי  ,מנחות ט .

6

ספרי דברים שטז ( מהדורת

6

ובהקשר אחר מוזכרים הזיתים

לגוש  -חלב.

8

פינקלשטיין ) .

ע" א .

7

בבלי  ,פסחים פד

8

חוליית סקר גליל מערבי בראשותו של ר ' פרנקל  ,סקרה את האזור על  -פי מספר מפות  .רוב הממצא הקשור בבתי
בד פורסם בעבודת הדוקטור של פרנקל  ,ראה להלן  ,הערה

.9

חוליית סקר גליל עליון בראשות המחבר סקרה

שבח ' רבת קצ ' ר באזור
תפן

' תקנים לייצור שמן

השאלות העיקריות הנשאלות לגבי מקורות אלו הן אם היה הגליל מאז ומתמיד מרכז לייצור

' ת מן התקופה
רומית בחורבת

שמן  ,אם ישנן עדויות לכך ואם לא  ,ומאימתי וכיצד צמח מרכז זה  .עד לפני מספר שנים כמעט לא

זיבדי

גליל המערבי

ניתן היה לענות על שאלות אלה  ,אך כיום  ,לאחר מספר סקרים נרחבים של הגליל  ,ובייחוד של

הגליל העליון  ,וכן חפירות ומחקרים  9 ,ניתן להציג תמונה היסטורית של התפתחות ייצור שמן הזרז
הנשענת על שילוב בין מקורות היסטוריים לממצא

ארכאולוגי .

מן התקופה הכנענית אין בידינו אלא עדויות ספורות על מתקני תעשיית שמן ביתיים

בגליל.

!0

יש לזכור כי לא נחפרו אתרים רבים מתקופות אלה  ,וגם באלו שנחפרו לא נחשפו שטחי יישוב

גדולים  .מהתקופה הישראלית

הראשונה נסקרו בעבר ובשנים האחרונות עשרות יישובים כפריים ,

חלקם חד  -תקופתיים  ,ולא נמצאו בהם עדויות לייצור

מוכרים

שמן .

ן !

מהתקופה הישראלית השנייה היו

עד לפני מספר שנים שני מתקנים ביתיים לתעשיית שמן  ,האחד בחצור2ן והאחר  ,הנתון

באופן חלקי את השטח של מפת שומרה  .שתי החוליות ביצעו במשותף סקר אתרים בכל הגליל העליון אשר
אמור לראות אור בקררב  .לסקירה של מתקני יין ושמן בגליל העליון ומשמעותם ראה  :מ ' אביעם  ' ,גתות יין
ושטחי גידול הגפן והזית בגליל העליון בעת העתיקה '  ,ישראל עם וארץ
(  , ) 1987 - 1986עמ '

28

9

:

שנתון מוזיאון ארץ ישראל  ,ד

. 210 - 197

ר ' פרנקל  ' ,תולדות עיבוד היין והשמן בגליל מעקופת המקרא המשנה והתלמוד '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת

תל  -אביב ,

תשמ " ד .

10

שם  ,עמ '

11

שם  ,עמ '

. 115
! .3

12

עמ '

, 115

ומם ,

. 119

ייצור שמן זית בגליל

ממלכת החשמונאים צפונה לעבר הגליל  .יוחנן הורקנוס ובניו כבשו את שומרון ובית  -שאן  ,ואת
כיבושו של הגליל משייכים החוקרים לימיו של יהודה אריסטובולום  ,וקושרים אותו לסיפוח חלק

לממלכתו .

מממלכת היסורים

27

על כל פנים  ,גם מן המקורות ההיסטורים  ,דהיינו דברי יוסף בן

מתתיהו המזכיר את הקרבות שהתנהלו בגליל בין תלמי לתירוס מלך קפריסין ואלכסנדר ינאי  ,וגם
מן הממצא הארכאולוגי  ,דהיינו מטבעות ינאי שנמצאו במצודת תפן ובאתרים רבים בגליל  ,ברור

כי בימיו של אלכסנדר ינאי היה הגליל יהודי ברובו  .גידול האוכלוסייה בגליל קשור לשני
תהליכים  .על שניהם אין עדויות ספרותיות  ,אך הם מקובלים על ההיסטוריונים  .האחד הוא גיורם
של תושבים נוכרים כפי שנעשה הדבר באדום ובארץ בני יטור  ,והאחר  -מעבר אוכלוסין מיהודה

לגליל  .כך מציג אוריאל רפפורט את דעתו על תהליכי היישוב

בגליל :

לקראת סוף תקופת החשמונאים היו אפוא יהודי ארץ  -ישראל החשמונאית צירוף של
אוכלוסיה יהודית ותיקה  ,שהלכה והתפשטה על פני הארץ מזה דורות והתפשטותה
קיבלה ממדים מואצים  ,ואוכלוסיה שמית

שהתייהדה . . .

ויש מקום לסברה כי

החשמונאים הושיבו יהודים ביניהם אולי מתישבים צבאיים על הקרקעות ההדשות

שנכבשו . . .

אפשר שהתישבות מסוימת היתה גם באיזורים אחרים ובתנאים שונים ובהם

התישבות באדמות הכתר שהלכו

והתרחבו .

28

הממצאים הארכאולוגים שהתגלו בסקר הארכאולוגי בגליל מחזקים תמונה

זו .

29

גם מן הממצא

הארכאולוגי מחפירות גמלא משתקף מעוז נכרי -הלניסטי אשר הפך בימי ינאי לעיר

כי בחפירות גמלא התגלה בית בד מן השכבה החשמונאית .

לא מקרה הוא

ן3

,

so

ln
~

מתקופה זו אנו גם

עדים לראשונה למרכזיותה של גוש  -חלב בתחומי הגליל היהודי ; הדבר בא לביטוי במשנה הדנה

בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן  -נון  . . . ' :קצרה ישנה של ציפורים  ,חקרה של גוש חלב
ויודפת הישנה

וגמלא . ' . . .

32

לתקופה זו ניתן לייחס גם את שיווק השמן מתקוע הגלילית שליד

גוש -חלב  .אם נקבל את הזיהוי המוצע לחורבת שמע עם תקוע הגלילית  33 ,נוכל לאששי

במטבעות

חשמונאיים רבים שנמצאו באתר  .מן התקופה הרומית הקדומה אנו מכירים בית בד נוסף  ,אשר
נחפר לאחרונה

בגמלא .

34

בית בד זה חרב עם העיר כולה במרד הגדול  ,ונראה אפוא כי ניתן לתארכו

לסוף המאה הראשונה לפסה " נ או לראשית המאה הראשונה לספירה  .גם ביודפת נחשף לאחרונה
בית בד מאותה

27

תקופה .

35

בתוך מערה נחשפו אגן ריסוק ,

שקע לקורה ושלוש משקולות בתוך בור .

א ' רפפורט  ' ,מדינת החשמונאים '  ,מ ' שטרן ( עורך )  ,התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים ( ההיסטוריה של
ארץ  -ישראל  ,ג )  ,ירושלים  , 1981עמ '

. 222 - 219

. 247

28

שם  ,עמ '

29

מ ' אביעם  ' ,הוכחות ארכיאולוגיות ליהוד הגליל בימי החשמונאים

30

תרבות לאומית ( בדפוס ) .
אחא " ח  ,עמ ' . 348 - 343

31

"

Antiguity

 . 187 - 191קע Haifa 1987 ,
32

משנה  ,ערכיו

33

אחא " ח  ,עמ '

34

35

ט  ,ו.
. 1543

וגנר ( לעיל  ,הערה
ח"א ,

,

ן ע5 . ( , Olive 0נ ) 0ט] . 2118

צה  ,עמ '

. 18

. ) 29

"

?',

מ ' כוכבי ( עורך )  ,תרבות חומרית -

ט 4 . Heltzer 1ן Gamla ' ,

Wagner , ,
Production 81

]1 .

ע0

33

,

 :תולות ' ( אומנות

חורצות ) ומתקן
יגום ( ' ים ' ) של בית -
ר בחורבת זווית ( ליד

'

ומרה )

החרסים שנמצאו בתוך בור המשקלות הם כולם מן התקופה הרומית הקדומה  ,וכן נמצא מטבע

חשמונאי .
מסקירת המקורות ההיסטורים ובסיוע הממצא הארכאולוגי עולה כי עד לתקופה החשמונאי

]

לא תפס שמן הזית מקום חשוב בתוצרת החקלאיוז של הגליל  ,והיה מוגבל כפי הנראה למלאכה

הביתית .

לעומת זאת היה היין ענף תעשייוזי חשוב  ,ואף שווק למקומות אחרים  ,כפי שעולה

מהפפירוסים של זנון  .עם כיבושו של הגליל על  -ידי החשמונאים והעברת אוכלוסייה יהודית
מיהודה לגליל הועבר כפי הנראה הידע של הפקת שמן הזית באמצעות המתקן התעשייתי אשר
פותח בתקופה ההלניסטיוז והגיע ליהודים ביהודה אולי רק בעקבות מלחמות החשמונאים
והכיבושים בשפלת יהודה  .גם הידע של טיפוח עצי הזית והטיפול בהם הועבר מאזור הגידול

הנרחב שלהם ביהודה ובפלשת אל הגליל  .ייתכן כי תמיכתו של השלטון החשמונאי בהעברת
אוכלוסייה מיהודה לגליל היתה מלווה בסיוע כספי ובעידוד ענפי חקלאות רווחים כמו ייצור

השמן .

36

יש לציין כי תמונה של השקעות ממלכתיות בחקלאות בימי החשמונאים מתחילה

להצטייר עתה בשומרון עם חפירתם של ' מגדלי השדה ' ושיוכם לימי החשמונאים

בלבד .

גידול הזיתים וייצור השמן נקלטו היטב בכפרי הגליל  .אדמת הטרה  -רוסה בין טרשי הגליל
העליון  ,רכסי הגליל התחתון המתאימים היטב לעצי הזירז והאקלים הנוח יחד עם כמות הגשמים
הרבה היו כר נוח לצמיחתה של תרבות גידול הזית מימי החשמונאים

ואילך .

החל בתקופה הרומית התיכונה יש יותר ויותר עדויות ארכאולוגיות לריבוי בתי הבד בגליל -

בכורזין ,

37

במירון 38ובחורבת זבדי שבגליל

המערבי .

39

בתקופה הרומית המאוחרת וכתקופה

. 34
( לעיל  ,הערה

36

רפפורט

ד3

אחא " ח  ,עמ ' . 777
ח " א  ,צב  ,עמ ' . 4 - 3
 . 39 - 46קק ) 1992 ( ,

38
39

 , ) 27עמ '

. 251

Presses from Western Galilee ' , BASOR , 286

1ן ()

' Some

Frankel

1) .

' בתולות ' ומתקן איגום
בחורבת רם ( ליד
מסוטה )

הבמנטית התפתחה בגליל תעשייה עצומה של שמן זית  ,והיא משתקפת אולי באותו מקור תלמודי

אגדי שהוזכר לעיל  .מל הסקרים עולה כי עשרנת בתי בד פעלו ביישובי הגליל  -ביישובי היהודים
כמו גם ביישובים הנוצריים  .מספרם של בתי הבד מעיד על שטחים גדולים ביותר של גידול זיתים
ועל כך שגם יישובים קטנים ביותר עסקו לא רק בייצור אלא אף

בייצוא .

מציאותם של

חמישה  -שמונה מתקנים של בתי בד ביישוב אחד מעידה ללא ספק על כמות שמן גדולה ששווקה

לייצוא .
התמוטטות ענף שמן הזית בגליל קשורה בוודאי למלחמות ולכיבושים במאה השביעית

לספירה  .היישוב הנוצרי נפגע קשה בעיקר על  -ידי הכיבוש הפרסי בשנת

613

לספירה  .מכה נוספת

ניחתה עליו בשנים שלאחר הכיבוש הערבי  .רוב האתרים הנוצריים שנסקרו ונחפרו בגליל ננטשו

במהלך המאות השביעית  -השמינית לספירה ,

40

וכתי הבד שבהם לא חזרו לפעול אלא בתקופה

הממלוכות  ,וגם אז לא בהיקף המקורי  .גם ביישוב היהודי שבגליל המזרחי החלו תהליכי נטישה
בתקופה שבין המאות השישית  -התשיעית  .י 4ייתכן שאת דעיכתו של ענף ייצור שמן הזית בגליל

בפרט ובארץ  -ישראל בכלל ניתן לראות על רקע פריחתם של בתי בד בקפריסין השכנה  ,אשר לא

נכבשה על  -ידי הערבים ; יצרנים אלו מילאו מן הסתם את מקומם של יצרני השמן שפסקו לשווק

בארץ .

40

42

לסיכום קצר ראה

 Upper Galilee : Preliminary :מ ] 8 Unique ChIIICh

 . 373ק land: New Discoveries , 1990 ,
41
42

"

0א the

כך על -פי חפירות כפר גבוריה  ,מירון וגוש -חלב .
על  -פי דברים שנשא איש אגף העתיקות של קפריסין

"

 . Aviam , ' Horvat Hesheq ,א

Report ' , Christian Archaeology

)

ביום העיון בנושא שמן הזית באוניברסיטת חיפה  ,דצמבר

Hagissavas , Dept . of Antiquity of

. 1989

5.

( Dr .

35

פעילות המיסיון האמריקני  -הפרוטסטנטי
בארץ  -ישראל בשנים ו  82ו

845 -

ו

אהרן יפה

מבוא
לנוכח שפע המקורות המיסיונריים הראשוניים מהלוונט ומתורכיה מפתיע מיעוטם של אלה
מאוץ  -ישראל בראשית המאה הי " ט  .לעומת דלות החומר המיסיונרי קיים שפע של יומני מסע ,

ספרי חוקרים  ,טיילים  ,סופרים ועוד  ,מאוץ  -ישראל ומהאזור  .החוקר שירצה לשחזר את פעילות

המיסיון האמריקני המאורגן בארץ  -ישראל ייתקל במחסור במקורות ראשוניים  ,ועוד פחות מכך
יוכל להסתייע במקורות כמו שרידים בנוף הארץ  ,בציורים  ,בתמונות וכיוצא באלה

;

אלה אינם

קיימים כלל .

בסך -הכול פעל המיסיון האמריקני המאורגן עשרים וארבע שנים בארץ  -ישראל  ,ותחנת
המיסיון בירושלים פעלה כתחנה של קבע פחות מעשר שנים  .מתוך שישים המיסיונרים שנשלחו
בין השנים

1844 - 1819

למזרח התיכון מהסמינר התיאולוגי של אנדובר

) ( Andover

וממוסדות

דתיים נוספים  ,ששימשו כור היתור למיסיון האמריקני  ,ביקרו רק עשרה בארץ  -ישראל  ,ומיעוט
קטן מתוכם התיישב ישיבה של קבע בירושלים

;

היו מהם שמתו בשנות העשרים והשלושים

ממחלות שנבעו מן התנאים הקשים ששררו בארץ .

ן

תחנת ירושלים לא היוזה הישג בהיסטוריה של המיסיונים האמריקניים  .האופוריה והשמחה של
הציבור האמריקני הדתי לנוכח הסיכוי ליסוד מיסיון באו

,

התנ " ך2

התחלפו באכזבה מתוצאות

פעילותו ומאי  -יכולתו להביא את התועלת המצופה לוועד האמריקני  .אכזבה זו גרמה בסופו של
דבר להחלטה לסגור את המיסיון ולהעבירו לידי הכנסייה

האנגליקניוז .

מאמר זה יספר את קורותיו הקצרים של המיסיון האמריקני המאורגן בארץ  -ישראל  .בנרסף לכך

יתאר המאמר את מערכת היחסים האמביוולנטית שנוצרה בין המיסיון האמריקני לאנגליקני  .אלה
החלו בשיוזוף פעולה פורה והסתיימו בקרע שבעקבותיו חדל המיסיון האמריקני מפעילותו באוץ -

ישראל והותיר את השטח להשפעה בריטוב למשך כעשרים וחמש שנה  ,עד להקמת המיסיון של
הכנסייה האמריקנית הבפטיסטיוז ברמאללה

( . ) 1867
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 . ]( . Lipman , Americans and the Holy Landע
 . 61ק British Eyes 1820 - 1917 , London 1989 ,
ביטוי לצומחה זו נמצא בסיפור על קבוצת אינדיאנים שאספה סכום של  5 . 87דולרים ושלחה אותו אל היהודים
'

.

' אבותינו בירושלים ' .
 . 217ק  . 1824 ,ילו Pultney ,

ראה  Palestine :מ iofRev . LeviParsons ' , Late' Missionary

(

 ,,ת0א0א  . 0 .ם

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

הרקע לבחירת ארץ  -ישראל כתחנת מיסיון
עבור הפרוטסטנטים באמריקה הציעה ארץ הקודש עניין מיוחד אולי יותר מכל מקום אחר במזרח -

התיכון  .זה היה המקום שבו התרחשו סיפורי המקרא  ,אשר אותם ' חי ' כמעט כל אמריקני מאמין
באותה תקופה ובה היו המקומות ' שנתקדשו בעיני כל נוצרי בדרך של אלפי היכרויות דתיות ' -

כפי שהתבטא פליני פיסק בדרשת הפרידה שנשא בבוסטון כשמז

' . 1819

מטרות פעילות המיסיון בארץ  -ישראל
מה  .היו מטרות המיסיון

האמריקני ?

דיון בסוגיה זו חייב להתייחס לציר הזמן  4 ,משום שהמיסיון

ניהל מדיניות פרגמטית שמטרותיה השתנו בהתאם להשתנות התנאים  .במשך תקופה מסוימת היו

היהודים בארץ  -ישראל אחת ממטרותיו העיקריות של המיסיון האמריקני  .לדברי אחד המיסיונרים

' היהודים היו היעד הראשון של המיסיון  .חלק מהתכנית המיליניאלי1ז היתה המרת ישראל וקיבוצו
בארצו ומי מתאים לכך יותר מאשר האוונגליסטים האמריקנים אשר התברכו בעצמם כי ארצות -
הברית היתה המדינה הנוצרית היחידה אשר מעולם לא רדפה אחרי צאצאי

ישראל ' .

5

למרות הסנטימנטים והרגשות הדתיים העמוקים שהניעו את ראשי המיסיון לארן הקודש ,
לירושלים ולמקום פעולת ישו והשליחים  ,בחרו להתחיל את פעולתם בחזיונות אחרות  ,וזאת עקב
הצורך בשיתוף פעולה עם המיסיון האנגלי והתמיכה הכלכלית האנגלית במיסיונים שיעדם היה
במושבות הכתר

הבריטי .

בדצמבר

כתב אחד המיסיונרים הצעירים מכתב מקולומבו

1813

שבציילון אל מזכיר הוועדה העליונה

, Prudential

) Committee

fi

לעבודת המיסיון בין הערבים  ,הפרסים  ,התורכים והנוצרים המזרחיים
במלים

ובו הציע יעדים חדשים
;

' בעת שאני חושב על נושאים אלה אני מתגעגע להיות בדרכי

:

את מכתבו הוא מסכם

לירושלים ' .

7

במשך הזמן למד המיסיון כי היהודים ברחבי האימפריה העות ' מאנית הם ' אנשים שאינם נענים
לחלוטין להפצת
( ) 1856 - 1826

שהתרכז בקונסטנטינופול  ,בסלוניקי ובאיזמיר

גדולים .

יהודיים

הבשורה ' .

זו היתה מסקנה מן הנסיונות הממושכים של המיסיון אל היהודים

8

( סמירנה )

-

שם היו קיבוצים

היהודים חיו בקהילה סגורה עם משמעת דתית חמורה שלוותה בפיקוח דתי

והתנהגותי של הרבנים .

 .ק 1819 ,

of

תEnterprise , 80510

3

24

4

ראה לדוגמה

5

1111195 , P~otestant America and the Paganץ

:

Interesting Field

 . 8 - 9קק Syria 2800- 2902 , Odord 1966 ,

.3.

!

"

חג Fisk , Ihe Holy land:

.ע

A . L. Tibawi , American Interests

[) Palestine Society ' ,,

S . E . Dwight , ' Address to

 . 135ק World , Cambridge , Mass . ] 969 ,
6

הגוף האדמיניסטרטיווי הנבחר שניהל את המיסיון האמריקני נקרא ' ועד הנציבים למיסיונים זרים '  ,או בקיצור

ה ' וועד ' .

מאוחר יותר גוונה אל ' ועד הנציבים האמריקני למיסיונים

זרים ' .

הוועדה העליונה הורכבה מאישי

ציבור  -בנקאים  ,אנשי ממשל ופרופסורים  -ועיקר תפקידה היה להנחות את צוות המיסיון בבית ואת

המיסיונרים בחךן  -לאשן באשר לתפקידם ולתת להם גיבוי ציבורי
7

Archives , First Ten Annual
112

8

 .ק 1818 ,

1872 ,

ת805 ) 0

 . 150 - 173קק

, ABCFA
;

=

Reports , Andover
] [ Boston
~

the Oriental Ohurches , 1 ,

וכספי .

of Ccmmissioners for Foreign Missions

]0

 . 8 . C. RMג

the

,

'

0

37
] American 808

"
.
~"

story ofthe Missions

Anderson ,

1) .

' נוסעים אמריקנים
בארץ הקודש ' -

תחריט של

ג ' והן

דאלאס ( ) 1881

הערך האסטרטגי

של ארץ  -ישראל

לצד המניעים הרומנטיים והסנטימנטליים של החזרה לארץ התנ " ך  ,גם ערכה האסטרטגי של ארץ -

ישראל כשער כניסה למזרח  -התיכון על שפע העמים והדתות שבו לא נעלם מראשי המיסיון
האמריקני  .במכתב ההסמכה שלו ללוי פרסונס ולפליני פיסק  ,ראשוני המיסיונרים לארץ  -ישראל ,
כתב מזכיר המיסיון דאז  ,סמואל וורצ ' סטר

) : Warchester

ממרומי ארץ הקודש ומציון תוכלו להביט על המדבריות הנרחבים ועל המראות

הצבעוניים הנוגעים ללבם ולתחושה הנוצרית  .חיקרו בתשומת לב רבה את השבטים
השונים ואת המעמדות המתגוררים בארן זו ובמדינות
לשמש נר לרגליכם

למען היהודים

?

יהיו :

אטה טוב ניתן לעשות

מה עבור עובדי האלילים

?

?

השכנות .

באילו אמצעים

מה עבור המוסלמים

?

השאלות הצריכות

?

מה אפשר לעשות

מה עבור מצרים  ,עבור

סוריה  ,עבור פרס  ,עבור ארמניה  ,עבור מדינות אחרות אשר חקירותיכם ישאו אתכם

שמה .

9

פיסקה זו הפכה במהלך השנים לביטוי קלאסי של האידיאל שלשמו נוסד

המיסיון .

אולם האם לשם יישום יעדים ומטרות נכבדים אלה שלח המיסיון רק שני מיסיונרים צעירים
וחסרי נסיון  ,נלהבים ככל

האוונגליזם למיליונים

?

שיהיו ?

כיצד אמורים היו השניים להתמודד עם בעיות כמו הפצת

כיצד אמורים היו להתמודד עם תרבויות זרות  ,עשרות רבות של כתות

דתיות  ,שפות זרות  ,תנאים מדיניים קשים  ,מחלות
38

ועוד ?

שאלות אלה הטרידו גם את

ההיסטוריונים של המיסיון ותשובה שניתנה על  -ידי שניים מראשוני המיסיונרים שיצאו להוד
יכולה להבהיר מעט את התמונה

9

 . 47ק Jews , Boston 1819 ,

:

] . Parsons , Reelection and Restoration of

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

אם נשלח חצי תריסר מיסיונרים למדינה שיש בה מיליוני נפשות רבות נרצה לחשוב כי
בכך השתחררנו מחובתנו למדינה זו  .כמובן  ,העבודה המיסיונרית היתה תמיד  ,מאז ימי
השליחים  ,מאבק שבין מעט מאמינים לבין המוני הבלתי מאמינים  .עבודתם היא להטיף
ולהתפלל  .עבודת המרת הדת היא עבודת

האלוהים .

]0

ארץ  -ישראל כמוקד משיחי
לפעולה המיסיונרית של הוועד האמריקני בארץ  -ישראל נוסף גם העניין המשיחי  -האסכטולוגי
באימפריה העות ' מאנית כמגינת האמונה המוסלמית  .בסוף המאה הי " ח ובמאה הי " ט היה נדמה כי

מתקרב סופו של האיסלם  .שתיים מתוך שלוש האימפריות המוסלמיות הגדולות שהיו בעבר -
האימפריה המונגולית ( בהודו )  ,האימפריה הסאפאבידיוז ( באיראן ) והאימפריה העות ' מאנית -
שקעו ואיבדו את חשיבותן  .נותרה רק האימפריה העות ' מאנית  ,שאף היא היתה בתהליך של

שקיעה .

המיסיון ראה בה  ,על כן  ,יעד מיסיונרי בעל חשיבות רבה  ,וקיווה שיעלה בידו לקצור

הצלחה בפעילותו בשטחה עקב חולשתה וחוסר יכולתה להתמודד בצורה יעילה עם המערב
בתחומי התרבות  ,הצבא  ,הכלכלה

והטכנולוגיה .

באימפריה העות ' מאנית היו קהילות ומיעוטים רבים ( מילתים ) שנראו למיסיון כנוטים למרוד

בשלטון .

להערכתו של ההיסטוריון רוברט סטוקי

מההיסטוריונים של המיסיון  ' -משוכנע

) ( Stookey

באמונתו . . .

-

ולהערכה זו שותפים רבים

כי בניין זה עומד לקרוס  ,יזם ה " וועד "

פעולות מתוך מחשבה כי אלה יצעידו אותו לקראת המרת דת כללית באימפריה העות ' מאנית  :של
המוסלמים  ,של היהודים ושל הנוצרים המזרחיים  ,לקראת

הפרוטסטנטיזם ' .

ן ן

איסור הפעילות בקרב המוסלמים
המיסיון למד עד מהרה על התגובה הקשה של הממסד המוסלמי על נסיונות המרת הדת בקרב
נתיני האימפריה המוסלמית ועל הקשיים הצפויים למסתפחים אל המיסיון מקרב בני החברה

המוסלמית השבטית המסורתית  -הכפרית  ,במיוחד עקב עונש המוות הצפוי על  -פי החוק
העות ' מאני למי שפועל למען המרת דתו של מוסלמי  .עונש זה הרתיע את המיסיון תקופה ארוכה
מלפעול בקרב המוסלמים .
מה נותר אם כן למיסיון

?

אף כי לא הודה בכך בפה מלא הרי שבמהלך פעילותו במזרח  -התיכון

החל המיסיון לפעול יותר ויותר בקרב הנוצרים המקומיים

( ' הנומינליים ' ) .

בראשית המאה הי " ט רווחה בין ראשי המיסיון ההרגשה כי עתידו של האיסלם נגזר וכי
פעילותם באימפריה תמוטט אותו סופית  .רק בסוף שנות השלושים של המאה הי " ט הוטל ספק
בדעה מקובלת זו  .המיסיונר ג ' " ל מריק )  , ( Merickנציג הוועד האמריקני לפרס  ,היה יוצא דופן

בתפיסתו והתייחס בביטול ל' הרגשה הכללית באירופה ובאמריקה ביחס לאיסלם  . . .אשר הוא
רפה כל כך  ,בעל מבנה קפוא אשר רק מעט קרני מדע חדרו אליו וספרותו שטחינו  . ' . . .מחקריו
הובילו אותו להערכה שונה של הקוראן ' אשר כל פרק וחלק שלו וכל זווית שבו היא עבודת
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נתוני הוועד האמריקני

1

 הי " ט התגבשה בוועד בבוסטון הגישה שיש ליצור מגע מיסיונרי עם האימפריהnKDn בראשית
 תחנה כזו צריכה הזנה לספק את מאווייהם.  ידי הקמת תחנת מיסיון בירושלים- העות ' מאנית על
של החולמים על חזרת הנצרות האוונגליסטיוו לזירת התרחשותם של סיפורי המקרא והברית

. הנצרות

החדשה ושל החולמים על נפילת האימפריה העות ' מאנית לידי

' שלב א
 ראשוני המיסיונרים לארץ הקודש- פיסק ופרסונס
 את התחנה החליט.  הודיע הוועד על כוונתו לפתוח תחנת מיסיון בירושלים1818  בספטמבר23 ב

_

עם סיום לימודיהם בסמינר התיאולוגי

ן3

.  פרסונס ופיסק, למסור לידיהם של שני מיסיונרים צעירים

נמן ) בוורמונט והסמינר התיאולוגי44 בוגר מידלברי קולג ' ( צזעלסן. 1792  מסצ ' וסטס בשנת, פרסונס נולד בגושן

גן

40

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

שבאנדובר נתמנו לשרת ראשוני המיסיונרים

למזרח  -התיכו. 7

4נ

בכתב המינוי שלהם נאמר כי הם

' הוסמכו לירושלים ולחלקים האחרים של מערב אסיה '  .עם זאת תודרכו ' חיקרו בתשומת לב רבה
את השבטים השונים ואת המעמדות המתגוררים בארץ זו ( פלשתינה ) ' ולדווח ' מה אפשר לעשות
למען

היהודים ' .

5ן

בתקופה שממועד המינוי ועד ההפלגה  ,בנובמבר  , 1819נשלחו השניים לסיור ממושך ברחבי

ארצות  -הברמז .

מאוחר יותר טען מזכיר המיסיון רופוס אנדרסון

היתה היכרות עם הכנסייה בבית ,
ופעלו לעורר אהדה ציבורית

בי מטרת הפירר

) ( Anderson

ואחרים טענו כי בשנה זו אספו השניים כספים למען המיסיון

6ן

כלפיו .

לן

המיסיונרים קיבלו הכנה תיאולוגית  ,אך לא נראה כי למדו

את השפות המדוברות באזור  :ערביוז  ,תורכית  ,עברית  ,יוונית או איטלקקז  .הכשרתם לא כללה גם

שיעורים בגאוגרפיה ובמנטליות ומנהגים של עמי האזור  .לפיכך הוצרכו השניים להמשיך אחר כך
בלימודיהם במשך שנים

באיזמיר .

8ן

לפני צאתם לדרך קיבל פרסונס מהוועד מנורת כיס כמתנה

סמלית  ,וזאת על מנת ' להביא את האור לרחובות

ירושלים ' .

19

השניים הפליגו מבוסטון על גבי האונייה ' סאלי אן '  ,והגיעו למלטה בערב חג המולד

. 1819

ממלטה הפליגו לאתמיר ושם ישבו כמעט שנתיים לפני שיצאו לארץ הקודש  .זו היתה תקופת
הכנה ארוכה יחסית לאחר שבדרשה שנשא פיסק בכנסייה בבוסטון לפני הפרידה ,
, 1819

קרא

:

ב 31 -

באוקטובר

' ועתה התבוננו  ,אני הולך ונשמתי טמונה בתוככי ירושלים ואינני יודע מה יקרה לי

שם ' .
מסתבר כי בהתקרבם למזרח  -התיכון חשו המיסיונרים ששליחותם כרוכה באי -ודאויות  .ראשית

עלתה השאלה אם אפשר להתגורר ' ללא סיכון ' בירושלים  .ירושלים של ראשית המאה הי " ט היתה
אסורה לזרים  .על אף שהיו בה נציגים דיפלומטיים  ,נזירים ושומרי המקומות הקדושים  ,זרים לא

הורשו להתגורר בעיר  .עולי רגל ותיירים הורשו לבוא בשעריה רק לתקופות מוגבלות ומוגדרות

בשנה  .לא העזה זו הממשלה העות ' מאנית לבדה שהערימה מכשולים אלא נוספה עליה גם קנאת
בני הדתות המקומיות

שבעיר .

מלבד זאת התעוררה שאלה בדבר עצם מעמדם ופעולתם כמיסיונרים  .בהנחיותיה למיסיונרים
הזהירה אותם הוועדה העליונה מפני קבוצות דתיות שראו את המיסיון בחשד ויעצה  ' :תנקטו את

כל צעדי הזהירות ואל תעשו שום דבר בפזיזות  [ ,אל תעשו שום ] דבר שאינו הגון או שאינו מקדם
את המטרה  ,ואל תחשפו עצמכם לאיבה ולתרעומת  .באופן מיוחד אל לכם לעשות דבר שייראה
כפוגע בחוקים  ,במנהגים או בחגיגות של

ובבטחון  ,באופן אוהד

ובכבוד ' .

האנשים . . .

20

פיסק נולד כשלבורן

של אנדובר  .נפטר בגיל . 30
והסמינר התיאולוגי באנדובר .
14

15
16

.9

18

19
20

) ( Shelburne

מסצ ' וסטס בשנת

. 1792

גם הוא בוגר מידלברי

 . 92ק  ' . Panoplist , xv ) 1819 ( ,פנופליסט ' היה ראשון ציבועי תווער וקרם ל' מיסיונרי הראלד  /העהזוו החל
לצאת לאור בשנת  1809עם הקסת הוועד באנדובר .
אנדרסון ( לעיל  ,הערה

17

עליכם לפייס ולפשר באופן אדוק  ,באמון

שם  ,עמ '
135

 .ק 1969 ,

 , ) 8עמ '

. 10
41

8 , Protestant America and the Pagan World, Harvardע111111

טיבאווי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 13
מורטון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 155
 . 545 - 546קק ) 1819 ( ,

xv

TMH,

 .ם .נ

אהרן יפה

קושי נוסף נולד עקב ההיכרות עם התנאים באזור שאסרו פעילות מיסיונרית

בקרב המוסלמים .

פעילות זו לא נאסרה אמנם באופן ישיר בקרב היהודים והנוצרים אך עד מהרה התגלו הקשיים
הכרוכים

בה .

בינתיים איבד הוועד בבוסטון את סבלנותו  .אף כי היה מלא הערכה לשניים ולעבודתם  ,י 2הרי
שקריאתו לייסוד מיסיון בירושלים טרם נעלזה  .מזכיר הוועד וורצ ' סטר אף רמז להם במכתבו מה -

באפריל

22

: 1820

' אילו סידורים [ לחלוקת ספרי קודש

הקטנה לפלשתינה ויהיו לנוחיותכם

כיצד תסעו מסמירנה [ = איזמיר ] לירושלים

?

שתוכלו ' .

דבר במלואו ובפרטנות ככל

וחוברות ]

נעשו לפני שתעזבו את אסיה
?

דווחו לי על כל

22

לבד מאי  -הוודאויות הטרידו את השניים גם מסקנותיהם של המיסיונרים האנגלים על סמך

הנסיון שצברו באוץ הקודש  .בראשית

1819

ביקר המיסיונר ג ' יימס קונור

במסגרת סיור שערך מטעם החברה הכנסייתית המיסיונרית
( Society

במזרח  -התיכון .

( ] 0תת) ) [ 0

בירושלים

-

C . M. S .

הוא קבע כי ירושלים אינה יכולה לשמש תחפז מיסיון

קבועה .

) Church Missionary

' ירושלים '  ,הוא כתב  ' ,צריך לבקר מדי פסח  -אחד או יותר מאיתנו  ,אך אני מפחד מהתוצאות של

המיסיון ' .

הפיכתה לתחנה קבועה של

הוא הגיע למסקנה זו משום שזרים ( ' פרנקים ' ) היו נוהגים

23

לפקוד את העיר בעיקר בחג הפסחא  ,וכל זר שלא היה רופא ופקד את העיר בעונה אחרת עורר חשד
בקרב התושבים .
השניים ניצבו על כן בפני קונפליקט  .מצד אחד עמדה מצוות הוועד שבשמו יצאו למשימה
בירושלים ומצד אחר עמדה המציאות כפי שהכירוה בעצמם וכפי שהשתקפה בחוות הדעת של

המיסיונרים הבריטים  .בדברים שכתבו

ב 29 -

בנובמבר

1820

ביומנם המשותף נחשף טפח מדילמה

זו  ' :הקדשנו את היום לצום ולתפילה  .במשך זמן עולה אצלנו השאלה אם אחד מאחזנו אינו צריך

להישאר תקופה ארוכה יותר בסמירנה ועל השני להמשיך ללא המתנה נוספת ליהודה  . ' . . .לאחר
שיקול דעת החליטו השניים כי מוטב להם להיפרד  ,ואחד  -עשר חודשים לאחר הגיעם למלטה יצא

פרסונס לירושלים  .נראה כי פרסונס היה בעל גישה אוהדת אל היהודים ונטה לפעול בקרבם  .היומן
המשותף מלמד כי בשלב זה לא תוכנן יותר מאשר ביקור בירושלים .
על מנת להמשיך את המיסיון באסיה הקטנה

בעיר .

של החברה האנגלית ללוונט

פרסונס הפליג בתחילת דצמבר
ב 17 -

. 1821

בפברואר

25

24

פיסק לעומתו נותר באיזמיר

ולמלא באופן זמני את מקומו של הרועה הרוחני

26

1820

על גבי אונייה יוונית עמוסה בעולי רגל והגיע לירושלים

מטרתו הראשונה היוזה עולי הרגל הנוצרים שמילאו את רחובות ירושלים

לקראת חג הפסחא  .טיבם של עולי הרגל הוא שלבם פתוח להטפה דתיוז מאחר שהגיעו לארץ
הקודש במטרה דתית  .אך הימצאותם בתוך קבוצות  ,ועצם נוכחות ראשי העדה והטקסים הרבים

21

במסעותיהם לתוך תורכיה האסיאתית חילקו השניים ספרי תנ " ך וחוברות בשפות המקום

מחברת התנ " ך בלונדון

ובמלטה .

מזכיר המיסיון

,

,

22

כרך אגרות

23

 . 525ק Missionary Register ) 1820 ( ,

:

;

הב קיבלו ספרות

ABCFM Archives , Series ABC : 1 . 01 , 1 01 . 11

. The

ה ' מיסיונרי רגיסטר ' היה עיתונה של ההברה הכנסייתית

המיסיונרית . C . M. S

42
24

אוסף מכתבים של פרסונס ופיסק מפלשתינה שנשלחו לוועד לפני
16 . 6 , Vol . 1

25

אנדרסון

1

בספטמבר ABCFM Archives , , 1824

Series ABC -:

( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '

. ]2

,

 . 101 - 102קק ] . 7 31 , New York 1842 ,

 , 4 . 3 .ש4

,

Tracy , History of

ליני

(

פוסק

825 - 1792ו )
~

שבהם היו מעורבים  -כל אלה הקשו על מי שביקש לנהל הטפה מיסיונרית בקרב ציבור

זה .

פרסונס  ,ואחריו גם מיסיונרים אחרים  ,עסקו בחלוקת ספרות דתית  ,ולשם כך צויד בכתבי קודש

בתשע שפות ובכארבע מאות  -חמש מאות חוברות

דתיות .

27

פרסונס התגורר במנזר היווני  -האורתודוקסי בירושלים  ,מקום שהכין עבורו פרוקופיום
 28המיסיונר האנגלי קונור
)  (Procopiusמנהל המנזר וסוכן הפטריארך היווני -האורתודוקסי .
t

מתאר את פעילותו של פרסונס כדלקמן  ' :הוא יצא כל יום אל בין היהודים עד שנאלץ לעזוב את

ירושלים ' .

29

משהגיע האביב ערך פרסונס מסעות מחקר והיכרות  :תחילה בירושלים ואחר כך הרחיב את
מעגל הסיורים עד הירדן וים המלח  .מכתביו הביתה כוללים רישומים מפורטים של נופי הארץ ,

נופי התנ " ך והברית החדשה  .תיאוריו זכו לתשומת לב רבה בבוסטון והוועד השתמש בהם לאיסוף
כספים לשם ייסוד בית דפוס

במזרח  -התיכון .

30

פן חשוב בביקורו של פרסונס בירושלים היו היחסים שנרקמו בינו לבין מנהיגי הכנסייה
המקומיים  ,מלבד

פרוקופיוס .

ערב הפלגתו מירושלים כותב פרסונס

:

' ביקרתי את הבישופים

ונפרדתי מהם  .הם אמרו לי  ,ואני מאמין כי בכנות אמרו לי  ,כי הם רוצים לראותי בקרוב שנית בעיר

7ד ' .
7י
28
29

ן3

גם הכהונה הלטינית בירושלים נפרדה מפרסונס

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 14
בזמנו היה מושב הפטריארך עדיין בקושטא ולא
190

 .ק 1822 ,

Report ,

 !4נ, 1

Jews

בידידות .

32

ון4

בירושלים .

Promoting Christianity Amongst

The London Society 107

30

 . 200 - 204קק  . 96 , Appendix ,ק ABCFM Archives , Twetth Annual Report , 1820 ,

31

פרסונס אל ה ' וועד ' בבוסטון ABCFM Archives , Series ABC : 16 . 6 , Vol . 1

32

מורטון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

. 373 - 370

אהרן יפה

במאי  , 1821כשהרגיש כי נסתיים פרק ביקורו בירושלים ומחשש מחודשי הק " ן החמים  ,הפליג
פרסונס בחזרה לאיזמיר  .בתקופת שהותו בעיר נקשר אליה ולנופיה התנ " כיים  ,הדמיוניים
שבועות אחרי שחזר לאיזמיר

כתב :

בעיקר .

' האפשרות שאתנתק מירושלים לתקופה ארוכה היא נסיון

קשה  .לבי נותר שם  .מעודי לא הייתי קשור כל כך למקום כלשהו  .סבלנותי עוברת
מסקנתו של פרסונס ממסעו זה  ,מסקנה שאומצה על -

מבחן ' .

'

3

ידי הוועד והנחתה את פעילותו למשך

עשרים השנים

הבאות  ,היוזה כי ירושלים חייבת להישאר תחנת מיסיון וכי היא עדיפה למטרה זו

על איזמיר  .בדו " ח שכתב לפני שעזב את העיר המלקן ' לגבי איסוף מידע ומסירתו הרי שזה באמת
מרכז

העולם .

אסור לוותר על

התחנה .

פתוחות .

הדלתות תמיד יהיו

התוצאות הטובות ממיסיון שיוקם כאן יהיו בגמול ללא סוף ' .

34

יש לצפות לקשיים  ,אך

נראה שפרסונס לא המלרן להקים

בירושלימ תחנה של קבע אלא הציע להסתפק בביקורים תקופתיים על -ידי מיסיונרים שישתכנו
במקום הנתון לחסות קונסולים של מדינות אירופיות  ,לצד סוחרים ואנשי עסקים אירופים

ואמריקנים .
בריאותו של פרסונס התערערה כמסע זה  .לאחר שפגש את בן זוגו פיסק באיזמיר יצא להחלים
בבית  -סירה בעיר  ,בחסות הקונסול הבריטי  .בחורף הידרדר מצבו והשניים יצאו לאלכסנדריה

שבמצרים מתוך תקווה כי האקלים החם יעזור לו  .ומשם תכננו להמשיך באביב לירושלים  .אך
ב 10 -

בהגיעם לאלכסנדריה החמירה המחלה ופרסונס נפטר

בפברואר

. 1822

35

לפרסונס לא היו הישגים רבים בשירותו הקצר כמיסיונר ובמסעו לאוץ הקודש  .בארבעת חודשי
פעילותו בירושלים שהה בבדידות כשהוא מנסה להקים תשתית לתחנת מיסיון בארץ זרה

ועוינת .

תרומתו העיקרית היוזה בעובדת היותו חלתן ההולך לפני המחנה ובהתלהבות שיצרו מכתביו

בבעז  .הדוחות שכתב ובהם המלרן לפני הוועד להקים תחנה בירושלם תרמו לעיצוב מדיניותו -
בראש ובראשונה משום שהם חיזקו את ההחלטה ואת החלום האוונגליסטי על כניסה לארץ

התנ " ך  .מותו הותיר רושם קשה  ,והוא נתפס בשעתו כמרטיר שהקריב חייו בשירות המיסיון והפך
לסמל שהנחה רבים ללכת

בעקבותיו .

שלב ב '  -מעילות פיסק וקינג בארץ  -ישראל
המסע הראשון

( ) 1823

בארבעת חודשי שהותו באלכסנדריה  ,בחלקם ליד חברו הנוטה למות  ,המשיך פיסק למלא את

חובותיו המיסיונריות  .הוא הפקן ספרי קודש בעיר והטיף מדי שבת בביתו של לי
הבריטי

באלכסנדריה .

36

) , ( Lee

על  -פי תוכניתו היה אמור לצאת לארץ  -ישראל עם בוא

הקונסול

האביב .

הוועד עמד לממש באותם ימים את תוכניתו להקים בית דפוס במזרח  -התיכון  .לאחר שרכש
מכונת דפוס החליט לשגרה יחד עם המדפיס דניאל טמפל

) ( Temple

למלטה  .הרעיון המקורי היה

44
33

34

שם .
שם .

וראה עוד  . 19 :ק TMH, XVIII ) 1822 ( ,

35

אנדרסון ( לעיל  ,הערה

36

טרייסי ( שם )  ,עמ ' 117

, )8

עמ '

; 15 - 14

טרייסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ '

 - 116ד. 11

ג ' 21ס קינג
( 792ו ) 1869 -

להקים בית דפוס באיזמיר  ,אך הזעזועים באימפריה העות ' מאנית עקב המרד היווני 37הניעו את
הוועד להעתיקו למלטה  .מיד עם הגיעו למלטה הרכיב טמפל את מכונת הדפוס והחל להדפיס

חוברות באיטלקית וביוונית .
לבקר בירושלים ,

וב 13 -

38

מששמע פיסק על בואו של טמפל למלטה ויוזר זמנית על כוונתו

באפריל

הגיע למלטה להתייעץ עימו  .מאחר וטמפל היה צמוד

1822

למשימתו בבית הדפוס ולא יכול היה להצטרף

למסע  ,חיפש פיסק בן זוג לשליחותו המיסיונרית .

39

בינתיים נודע לפיסק כי ג ' ונס קינג  ,בוגר ויליאמס קולג '  ,נמצא בפריס  .קינג מונה לשמש פרופסור
לשפות מזרחיות בקולג ' אמהרסט עם סיום לימודיו והכשרתו ככומר  .אך לפני שהחל בעבודתו יצא
להשתלם בשפה הערבית אצל המזרחן הצרפתי דה  -סוסי

) ( De Saucy

בפריס  .פיסק כתב אליו

לפריס והזמינו להצטרף אליו כבן לוויה  .קינג התרשם  ,הסכים  ,וכתב מכתב לוועד בבוסטון ובו
סיפר על ההצעה והציע את שירותיו למשך שלוש שנים  .מכתב התשובה התמהמה מחמת הקשיים
בתקשורת ובינתיים גייס קינג כספים מקבוצת פרופסורים בצרפת ובהולנד שתמכו
משנאספו הכספים בא קינג למלטה  ,בנובמבר

המיסיונר האנגלי ג ' וזף וולף
37

( ! 011

,י

).

. 1822

בשליחותו .

40

הוא פגש את פיסק ואל השניים הצטרף

ן4

בעקבות המרד היווני ראו חלק מהמיסיונרים במזרח את הקונפליקט בין יוון לתורכיה כקונפליקט דתי בין הצלב

והסהר  .תפיסה זו היתה משותפת לרבים מבין הרומנטיקנים גם באנגליה  .גם פרסונס נקט עמדה דומה  ,ראה

טרייסי ( לעיל  ,הערה
38
39
40

שם  ,עמ '

 , ) 26עמ '

:

. 107

. 145
.א  .נ

 . 83 - 93קק Hewitt , Williams College and Foreign Afissions , Boston 1914 ,
Jonas King Afissionary

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  . , ) 8עמ ' 5

]

10 Syria and Greeci , New ; 16 -

Haines ,

F. E .

 . 65 - 74עק York 1879 ,
41

המקובלים .
מסעותיו  .חברה

וולף לא פעל מטעם המיסיונים האנגלים

הוא הקים לעצמו חברת מיסיון בשם The Jewish

אשר מימנה את

זו נתמכה בעיקר על  -ידי הבנקאי הנרי דרמונד

Anglican

Convert 10

) . ( Drumond

45

אהרן יפה

השלושה יצאו בדרכם לירושלים  ,עברו באלכסנדריה ובקהיר  ,ומשם המשיכו במעלה הנילוס
(  10בינואר 7 -

באפריל

) 1823

והגיעו עד חבי

) ( Thebes

שבמצרים העילית  .הם חילקו ספרי קודש

וספרות מיסיונריוז בתחנות השונות לאורך הנהר  -שמונה מאות עותקים של התנ " ך ויותר
מאלפיים חוברות דתיות
ב7 -

באפריל

1823

42

בעיקר לקופטים .

-

ב 25 -

יצאו השלושה בשיירה לירושלים והגיעו ליעדם

באפריל  .גם הם  ,כמו

פרסונס  ,התגוררו במנזר היווני  ,בחסות פרוקופיוס  .הם ניהלו פעילות מיסיונריים ערה ואף ערכו
תפילה בציבור על הר הזיתים  ,בחודש

ירושלים .

מאי ;

וולף התגורר בהר ציון והתרכז בהטפה בין יהודי

43

פיסק וקינג ביקרו באתרים בעלי עניין לנוצרים בירושלים ואף ערכו מספר מסעות לים המלח

ולירדן .

44

הם נשארו בירושלים כחודשיים ומראות העיר השפיעו עליהם לרעה

שאני חושב על ציון ומביט על חרבות ירושלים '  ,כתב פיסק ,
אותה כל

הודה ' .

המסע השני

באוקטובר

45

:

' אני בוכה בעת

' האל זנח את עירו האהובה ועימו עזב

בתום החודשיים עברו השניים ללבנון .

( ) 1824 - 1823

1823

יצאו פיסק וקינג לטריפולי לבקר כעיר השנייה בגודלה בלבנון  .בתום המסע

ביקש פיסק לחזור לירושלים יחד עם ג ' וזף וולף מהמיסיון האנגלי  .בדרכם התארחו השניים בביתו
של הרב ישראל משקלוב בצפת וכן ביקרו שם בבית  -הכנסת ובישיבה

;

הם מתארים אותה כ ' חדר

מלוכלך מאוד מעבר למה שאפשר לתאר '  .אוכלוסיית צפת מנתה לדבריהם ארבע מאות משפחות
יהודיות  ,חציין אשכנזיות וחציין ספרדיות  .תושבי המקום גילו ' נטייה מעטה בלבד ' לקבל את ספר

המיסיונרים .

הברית החדשה שחילקו

46

לאחר מכן חזרו השניים לביירות כדי לפגוש את שני המיסיונרים החדשים

 ( Goodellואייזיק בירד

) ( Bird

שהגיעו עם משפחותיהם לעיר

ב 16 -

:

ויליאם גודל

באוקטובר  .גודל ובירד היו

אמורים להצטרף למיסיון בירושלים אך בהנחיית פיסק וקינג נשארו לפעול

בביירות .

47

השינוי

בתכנית נבע מן ההרגשה כי ירושלים עדיין אינה בטוחה דיה  ,וכי ביירות תוכל להיות תחליף טוב
לבסיס באיזמיר  ,שלא היה יכול לפעול עקב המרד היווני  .בביירות ישבה אוכלוסייה נוצרית גדולה
יחסייך שנהנתה מהגנת הקונסול האנגלי פיטר אבוס

( ) 6011ע )

שהיה ידוע באהדתו למיסיונרים

הפרוטסטנטים  .הגנה של קונסול היתה חשובה מאוד לכל נתין אירופי באותה תקופה בלוונט  ,אך
היתה הכרחיוז למיסיונרים האמריקנים שבנוסף לזיהוים כזרים אירופים סבלו גם ממתח ביחסיהם
עם הכמורה

המקומית .

בינואר יצאו קינג ובירד לסייע לפיסק בירושלים  .פיסק ובירד פעלו בירושלים ובחברון  .מכתב

42

ע) * 4

 . 33 - 42קק  . 343 - 350 ; XX ) 1824 ( ,קק TMH, XIX ) 1823 ( ,

43

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

44

טרייסי ( לעיל  ,הערה

45

אנדרסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ '

. 17
. 129

 , ) 8עמ ' 0 Palestine , ; 17

,

I~sle Missionary

 . 264 , 265 , 271 , 278 - 279קק Edinburgh 1828 ,

,

.

Fisk

Fisk , , 4 Memoir of-

46

 . 181 , 182 , 184 - 185קק  the Noly Land, London 1826 ,מ

47

 . 455ק 0 . 1652 . 10 , 1836 ,א  the congregational library , Bostonמ ] Tracts deposited

,

 . Jawett , Christian lfesearchesל

.ק

' פורעים תוקפים את
בניין המיסיון
המרדביירות
האמריקני ליד
[ בתקופת

) 1853של
רישום
גודל (
ויליאם' -
היווני ]

ממכרם רבי מנחם מנדל משקלוב הציג את האמריקנים לפני

מנהיגי קהילת חברון .

47

'

פיסק דיווח

כי בקהילה ארבעים משפחות ספרדיות ועשרים משפחות אשכנזיות  ,בסך  -הכול כמאתיים
וחמישים יהודים  ,אך הוא העריך כי לא קיים

ביפו .

49

בעיר ' פוטנציאל מיסיונרי ' .

קינג פעל באותה תקופה

48

עיקר העבודה המיסיונרית ההזה חלוקת ספרי קודש לתיירים ארמנים ופעולה זו הובילה

להתנכלות הראשונה מצד הכנסייה הלטינית  .זו התלוננה לפני מושל ירושלים ופיסק ובירד נעצרו

;

נערך חיפוש בחדריהם והוחרמו מהם ספרים  ,חוברות ויומנים  .אף כי מעצרים והתנכלויות לא היה

59

דבר יוצא דופן למיסיון האמריקני הרי שהמעצר הראשון בארץ הקודש עשה רושם בבית

ובחרן .

שיתוף הפעולה בין המיסיון האמריקני לבריטי נעגלה שוב כמועיל  .סגן הקונסול הבריטי ביפו ,
דמיאני  ,שהיה דובר ערבית  ,הגיע מיד לירושלים והתערב למען העצורים  .הוא טען כי המיסיונרים
חברים ב ' מילת ' האנגלי ומחזיקים בתעודות מסע בעלות תוקף וכי הם מעורבים בעבודה לגיטימיוז

בין חבריהם הנוצרים  .הקאדי של ירושלים ביקש לראות את הספרים שגרמו למהומה ו ' נזדעזע '
לקרוא
* 47

אותם .

ן5

עם זאת ציווה לשחרר את השניים ולהחזיר את חפציהם  ,זאת לאחר שדחו את כל

" ברטל  ,עוד על מגעיהם של מיסיונרים פרוטסטאנטים עם כולל הפרושים בירושלים בשנות עשרים של המאה
התשע  -עשרה  ,קתדרה  ( 28 ,תמוז תשמ " ג)  ,עמ ' . 160 - 158
 .וראה  :אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 22
xx

 .ק ) 1825 ( ,

,

48

65

49

טרייסי ( לעיל  ,הערה

50

על ה ' פגמים ' שמצאו הכנסייה הלטינית והכנסייה המרוניו; בעותקי כתבי הקודש שחילקו המיסיונרים

[

, ) 26

עמ '

. 146

הפרוטסטנטים במזרח  -התיכון ועל החרמות והנידויים שהוטלו עליהם ראה גם
( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
51

:

שם  ,עמ '

; 147 - 146

טיבאווי

. 29 - 26

טרייסי מספר כי הקאדי קרא את הפסוק השני בפרק א בספר בראשם; ' ורוח אלוהים מרחפת על פני המים '
ו ' נזדעזע '

ממנו .

ראה

:

טרייסי ( לעיל  ,הערה

. ) 26

47

' בגת הקברות

האמריקני ליד
ציון
'  -רישום של
ברקלי ( ) 1857
הר -

הרמזים כי ישוחררו במהרה אם ישלמו כופר נפש

בכסף .

52

הסיפור על המאסר עורר את זעמו של

הקונסול הבריטי בביירות אבוס  ,והוא כתב על כך לפאשא של דמשק ולשופט של ירושלים  .אלה

פקדו להחזיר לפיסק ולבירד את כל ניירותיהם ולהבטיח את שלומם ואת הגנתם  .זמן קצר לאחר
מכן הושעה מושל ירושלים והמיסיון האמין כי היה זה עקב התערבות

בינתיים התערערה בריאותו של
בקדחת  .על כן יצא עם בירד

ב 22 -

פיסק .

הקונסול .

53

נדודיו הבלתי פוסקים החלישוהו והתברר כי חלה

באפריל ליפו ומשם הפליגו לביירות והגיעו לעיר

ב4 -

במאי

. 1824
סיכום ביקורם זה בירושלים הראה כי למרות תקרינו המעצר הספיקו השניים לחלק כשבע מאות
עותקים של כתבי הקודש במשך חמשת חודשי פעילותם  .בממוצע חולקו אפוא כמאה וארבעים
ספרים בחודש  ,וזה הישג נאה הנובע כנראה מהעובדה שהשניים פעלו בירושלים בתקופת חג
המולד והפסחא ובעיר שהו באותה עת צליינים רבים  .עם זאת תוצאות ביקור זה בירושלים לא

עודדו את המיסיון להקים במקום תחנה של קבע  ,ותקריני המעצר  -אף שהסתיימה מהר יחסית
בהתערבות דיפלומטית  -הותירה חשש סמוי אך קבוע מפעולה בעיר  .במכתב ששלחו פיסק ,
בירד  ,קינג וגודל לוועד ביקשו לשלוח להם עזרה ובמיוחד רופא מיסיונר ומדפיס שני

( עם

צירופו

של הדפוס הארמני  -תורכי לדפוס היווני  -האיטלקי שבמלטה )  ,וקבעו כי ירושלים ' אסור לה
48

להיעזב ' .
52

53
54

54

 . 33 - 38קק TMH, xxl ) 1825 ( ,
אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

מכתב אל אוורטס

) ( Evarts

. 21 - 20

מזכיר הוועד השני  ,מאי

111 , 1824

16 . 6 , Vol .

Series ABC :

:

,

ABCFM.

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

בק "ן
אוקטובר

יצאו פיסק וקינג לדמשק ולחלב  .הם שהו בצפון סוריה במשך כל הק " ן ורק בסוף

1824

1824

חזרו

לביירות .

המסע השלישי ( ינואר  -מאי

) 1825

המסעות והקדחת הכריעו את פיסק שתואר כ  ,חזק ובריא ביותר '  .הוא היה אמור לצאת לחופשת

.

מולדת והוסמך להקדים את תאריך הפלגתו אם רצונו בכך ' בריאותי ' הוא כתב לוועד  ' ,אינה טובה

כל כך כפי שהיתה תמיד '  .עם זאת בינואר

מביירות לירושלים והגיעו ליעדם

ב 29 -

1825

ערכו פיסק וקינג את מסעם השלישי והאחרון

במארס  .עימם יצא המיסיונר האנגלי וו " ב לואיס

ובירושלים הצטרף אליהם המיסיונר הרופא האנגלי ד " ר ג ' ורג ' דלטון

האנגלי ייעד אותו לאייש את תחנת ירושלים באורח קבע .

55

,

( ת, ) ] ( 81 0

) ( Lewis

שהמיסיון

בדרכם עצרו ביפו למספר שבועות ,

בעיקר כדי להשיב על האשמות בדבר קניית אנשים למיסיון בכסף מלא

;

הטענה

היזה כי

' המיסיונרים קנו אנשים בכסף וכי מחירו של אדם הוא בממוצע  10פיאסטרים ' להמרת

פיסק וקינג המשיכו לירושלים והגיעו לעיר מעט לפני בוא הפאשא

דת .

56

במסעו השנתי לגביית המס .

על  -פי תיאורם  ,הפאשא חנה ליד שערי העיר עם צבא בן שלושת אלפי חיילים וחייבי המס או
סרבני התשלום נכלאו ועונו  .רבים מתושבי העיר נמלטו על נפשם  ,וכה רבה הקזה המהומה
והמבוכה בעיר עד כי השניים תשו כי איש אינו מתעניין בדבריהם וכי הם משחיתים את זמנם  ,ועל
כן שבו לביירות

ב 18 -

במאי

. 1825

57

בדרכם חזרה הותקפו בעמק יזרעאל על  -ידי קבוצת שודדים ערבים  ,ופיסק אף הוכה קשות
באלה בראשו  .רק לאחר שהתברר לשודדים כי הקורבנות הם זרים הנהנים מחסות קונסולרית עזבו
אותם

לנפשם .

58

חוזה העסקתו בן שלוש השנים של קינג הסתיים בסתיו

1825

והוא היה

אמור לעזוב את הלוונט .

פעולתו האחרונה היתה כתיבת ' מטזב פרידה ' שבו ניסה להסביר מדוע הוא מעדיף את

הפרוטסטנטיות על פני הקתוליות .

59

המכתב תורגם לערביוז על  -ידי מורהו לשפה זו אסאד שידיאק

וכן לשפות רבות נוספות  .הוא הופץ ברחבי המזרח  -התיכון ויש הטוענים כי התרגום לארמנית
הובא לפני ראשי העדה הארמנית והם כה התרשמו מן הדברים עד כי הם הזמינו את המיסיונרים
האמריקנים אליהם ולבם נטה מאז אל הדת הפרוטסטנטית

האוונגליסטטז .

60

פיסק בילה את זמנו בכתיבת מילון ערבי  -אנגלי וקיווה להדפיס אותו בשנת  , 1826אך מחלתו
הכריעה אותו

55

ן6

וב 23 -

באוקטובר

1825

נפטר בביירות והוא בן שלושים ושלוש  .משנודע דבר

 . 38 - 39עק TME, XXI ) 1825 ( ,

. 163

56

טרייסי ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

57

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  ; 26י ' בן  -צבי  ,ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותומני  ,ירושלים תשט " ו ,
עמ '
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טרייסי ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

. 164

 . 5 - 33קק FGng , The Oriental Church and the Latin , New York 1865 ,

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

; 28

" ,4 " Middle East , New York

 . 10 - 11קק 1850 ,
61

43

טרייסי ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

. 164

.נ

ו  . ) 3 . Dwight , Christjity Revivalא

~

אהרן יפה

מותו הורדו דגלי הקונסוליות בביירות לחצי התורן ורבים מהמיסיונרים ואנשי קהילת הזרים בעיר

נכחו בהלווייתו  .הוא נקבר בבית  -הקברות המיסיונרי בביירות  .ג ' וזף טרייסי
קטעי יומנו של פיסק משנת חייו האחרונה אבדו בדרך לאמריקה עם מעט חפציו .
62

סיכום שלב

) ( Tracy

מציין כי

ב'

עם מותו של פיסק וסיום תפקידו של קינג באשן  -ישראל הסתיימה התקופה השנייה בעבודת
המיסיון האמריקני בארץ  .בתקופה זו ערכו השניים שלושה מסעות קצרים לארץ ובמהלכם חילקו

חוברות .

קרוב לארבעת אלפים ספרי תנ " ך וכעשרים אלף
חמישה  -עשר

חודשים .

63

פיסק שהה באוץ  -ישראל בסך  -הכול

בשנים אלה התברר כי אין בכוחו של המיסיון להקים תחנה באוץ -

64

ישראל  ,וזאת מן הסיבות הבאות

:

א  .סיבות בריאות  -לא היה בכוחם של המיסיונרים האמריקנים להמשיך ולהתגורר בארץ -

ישראל בתקופת הק "ן

עקב המחלות ותנאי האקלים שקטלו שניים משלושת המיסיונרים

הראשונים .

ב.

סיבות בטחון וחברה

-

למיסיון האמריקני לא היה בתקופה זו גיבוי של קונסוליה

אמריקנית בארץ  .המיסיונרים נאלצו להישען על הקונסולים הבריטים ביפו  .בארן גם לא היתה

קהילה אמריקנית  ,ואף מספר האירופאים בתקופה זו היה קטן  .קהילה מסוג זה עשויה היתה
לשמש מקור לתמיכה ועידוד בתקופות קשות  .המיסיונרים יכלו למצוא בה מקום להפיג מעט את
הבדידות  ,לחגוג את חגיהם ולהתפלל  .בלית ברירה נאלצו אפוא להסתייע במוסדות יווניים ובחסדי
אנשי דת

לטיניים .

ג  .סיבות עדתיות  -עד מהרה גילו המיסיונרים כי אין כמעט בארן  -ישראל קהילות נוצריות
בעלות מנהיגות עצמאית בעלת משקל  .פעילותם הוגבלה על כן לעבודה בקרב עולי הרגל הנוצרים

שהגיעו לארץ לקראת חג המולד והפסחא  .החשש מפני פעילות מיסיונרית בין המוסלמים  ,שהיתה
,

עלולה לגרור עונשי מוות על  -פי החוק  ,גרם לכך שבחודשי הק " ן והסתיו כמעט שלא נמצאה להם

תעסוקה .

כל עוד לא החל המיסיון לפעול בתחומים כגון חינוך ובריאות לא היה טעם בשהות

המיסיונרים בארץ בעונות

אלה .

את הישגיהם של פיסק וקינג בנסיונותיהם להקים תחנת מיסיון בירושלים  ,בביקוריהם בשנים
1825 - 1823

ניתן לסכם

כדלקמן :

א  .זיהוי הפוטנציאל המיסיונרי בארן  -ישראל  -גם פרסונם בזמנו וגם פיסק וקינג זיהו את

עיקר הפוטנציאל לפעילות המיסיון בארן  -ישראל בין עולי הרגל הנוצרים למקומות

ב.

הקדושים .

יצירת התלהבות וציפייה בבית למיסיון בארץ הקודש  -מכתביהם ורשימותיהם יצרו

בארצות  -הברית התלהבות דתית לכתבי הקודש ולמראות ארץ הקודש  .התלהבות זו הזינה את
התנועה האוונגליסטית  ,שחבריה כתבו וחלמו על ציון ועל המקומות הקדושים  ,והביאה את

0ונ
62
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.ק

Hundred Years , New York ,

. 3 . Brown , O~ e

14

63

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 27

64

שלושה חודשים במסע הראשון (  , ) 1823שבעה חודשים במסע השני ( אוקטובר  - 1824אפריל
חודשים במסע השלישי

( ) 1825

) 1825

וחמישה

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

מראות התנ " ך כמעט לכל בית בארצות  -הברית  .בסופו של דבר מתברר כי עיקר השפעת המיסיון

לארץ הקודש היתה בארצות  -הברית גופה ובארן  -ישראל הוא השפיע רק

מעט .

ג  .מסירותם וקורבנם האישי של המיסיונרים שפעלו בתנאים קשים עוררו גל של אהדה ציבורית
לתנועה בארצות  -הברית ופרנסו אותה בכסף

ד.

ובמתנדבים .

בזכות אופיים ה ' נלהב ' וה ' יוקד ' זכו המיסיונרים האמריקנים לאהדה אישית בין הזרים

והמיסיונרים האחרים

בארן  -ישראל .

שיתוף הפעולה שנרקם בין פרסונס  ,פיסק וקינג לבין

הפטריארך היווני בירושלים  ,המיסיונרים הבריטים לארץ ואחרים הבשיל לשיתוף פעולה בין
המיסיון הבריטי לאמריקני שהחזיק מעמד שנים רבות לאחר מכן .

ה  .המחקר הגאוגרפי -המקראי של ארץ הקודש  -סיוריהם של פרסונס  ,פיסק וקינג בירושלים
ובמקומות הקדושים בארץ  -ישראל והמכתבים והדוחות שכתבו הביתה תרמו לגילוי עניין גובר
והולך בארץ  -ישראל  .אף כי סיורי המיסיונרים היו ספורדיים וקצרים  ,הרי שההתלהבות שליוותה
אותם וההכרה כי לתיירים נכונו מראות התנ " ך והברית החדשה הביאו לארץ הקודש גל של

מבקרים  ,תיירים וחוקרים  .גל זה התעצם ככל שהתנאים בארן השתפרו  ,הבטחון גבר ואמצעי
התחבורה ורשת הדרכים השתכללו  .בשסע

1838

התלווה המיסיונר האמריקני מבירות אלי סמית

לידידו מהסמינר התאולוגי של ניו  -יורק  ,חוקר הגאוגרפיה המקראיכן של ארץ  -ישראל אדוארד

רובינזון  ,במסעו החשוב לסיני ולארץ  -ישראל  .היכרותו של סמית עם השפה ועם תושבי הארץ
תרמה תרומה חשובה למסע

זה .

65

סמית היה בין החלוצים שהכניסו את התופעה של מסעות תיור

ולימוד מדעיים  ,ומסעותיו לתורכיה האסיאתית ולארמניה ביחד עם דווייט

) Dwight

1 . )3 . )( .י

)

הוסיפו ידע רב ערך למיסיון  .דווייט הפך בתום מסעו למיסיונר אל הארמנים והתיישב במזרח

תורכיה .

שלב ג '  -תחנת ירושלים בשנים

1843 - 1834

הנסיונות להחיות את תחנת ירושלים
מותם של פרסונס ופיסק וסיום עבודתו של קינג בארץ הקודש היו מכות קשות לנסיונות המיסיון

להקים תחנה בירושלים  .יותר ויותר השתרשה ההערכה כי ביירות היא המקום הטוב ביותר להקים
בו תחנת קבע במזרח  -התיכון ושליחי הוועד גודל ובירד טרחו בהקמתה  .המיסיון הפנה את עיקר
מאמציו לעבר הלוונט  ,ולמרות הקשיים והמלחמות חזר לביירות וארץ  -ישראל נזנתה בשנים

. 1834 - 1825
בשבת

1827

החליט המיסיון האמריקני לשנות את גבולות ' המיסיון הפלשתינאי '  ,והוא כלל

מעתה את כל הארצות סביב חופי מזרח הים התיכון ( ' מערב

אסיה ' ) .

עם זאת לא אוישה תחמו

ירושלים וארץ הקודש ' נשכחה בתוך כל השינויים שנערכו במהלך שבע שנות המרד

היווני ' .

66
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לתוצאות מחקריו ראה

:

Palestine : Mount Sinai and Araba

Petraea , New York 1841

66

 . 40ע , , Boston 1 % 26 ,
, 18 ] 4 - 1808

. 1828 - 1821
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Robinson , Biblical Researches

'. ABCFM Archives , .Eighteenth Annual
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.ע

המלחמות היומיות התנהלו בשנים

' ריקוד בטן בערבות

יריחו '  -רישום של
הרוורנד ויליאם
תומסון ( ) 1860

השם היה ' המיסיון הפלשתינאי ' אך המיסיון האמריקני החליט שהמצב המדיני אינו מאפשר לו
לאייש את תחנת ירושלים ועדיף לרכז את כוחותיו בביירות ולהמתין להזדמנות

ואכן ההזדמנות הגיעה  .בשנת

1932

נאותה .

מרד מוחמד עלי בשלטון התורכי ובנו אברהים כבש את

ארץ  -ישראל  ,את לבנון ואת סוריה ונעצר רק באסיה הקטנה  .השלטון המצרי החדש הביא עימו

חוק וסדר ואיפשר עבודה מיסיונרית בתנאים משופרים  .המיסיונרים האמריקנים פעלו עתה ביתר
בטחון מאחר שהיו מוגנים על  -ידי חוזה הסחר האמריקני  -התורכי משנת

1830

שכונן יחסים

דיפלומטיים בין ארצות  -הברית לאימפריה העות ' מאנית והעלה את מעמד הנציגים הקונסולריים
האמריקנים

בתורכיה .

67

מששקטה הארץ העביר המיסיון שניים מאנשיו מתחנת ביירות לארץ  -ישראל  .היו אלה ויליאם

מ ' תומסון  ( Thomsonוהרופא אסא דודג ' )  . Dodgeבאפריל

אישתו אלתה

) . ( Eliza

1834

יצא תומסון מביירות ליפו עם

עם הגיעם עלו תחילה לירושלים ותומסון שב אחר כך בגפו ליפו לטפל

בהעברת מטענו שהגיע באונייה  .אל הביקור בארץ נתלוו גם בני הזוג ניקולייסון
מהחברה הלונדונית ליהודים

היהודים .

68

( 5נ ] ) ;

) ( Nicolayson

משימתו של ג ' ון ניקולייסון הוגדרה לייסד מיסיון בין

משימתו של תומסון לא צומצמה כל כך והוא הוסמך לעסוק בבקשותיהם של כל

הפונים אליו  .דיווחיו הראשונים גילו רוח אופטימית והוא מצא את הארץ פתוחה יותר למיסיון
מאשר

קו. 07

69

משפחת תומסון התיישבה בירושלים ונמצא שם בית למיסיון  ,אך עם צאתו של תומסון ליפו

פרץ בירושלים מרד האיכרים כנגד השלטון המצרי  .המרד ארך חודשיים ( מאי  -יולי

) 1834

212
67

טיבאווי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
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 .ק TMH, xxix ) 1833 ( ,

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל
ובמהלכם נותק תומסון

ממשפחתו .

אסון נוסף אירע משהתחוללה בארץ רעידת אדמה קשה

שהחרידה את צפת וזעזעה את ירושלים  .בית המיסיון  ,שהיה קרוב לחומות העיר  ,ניזוק מן הרעש

ונפגע שוב מאש תותחי הצבא המצרי  ,מאחר ששימש עמדה קדמית למורדים .
אברהים פאשא לירושלים הושגה רגיעה והשלום שב לעיר  .תומסון חזר לירושלים ב  11 -ביולי
 1834ומצא את אישתו מבוהלת וחולה  .לאחר מחלה קצרה היא נפטרה ונקברה בחסות הבישוף
היווני 70 .
רק משהגיע

המיסיונרים וייטינג

ודודג '

אחרי מות אישתו חזר תומסון לביירות  ,ואת מקומו יצאו למלא ג ' ורג ב ' וייטינג
( 22

באוקטובר  , ) 1834דודג ' ואישתו והגב ' בטסי

טילדן ( ת. ) 71140

) ( Whiting

ואישתו

מעניין במיוחד שאזוף הפעולה

ההדוק שנוצר בין וייטינג לניקולייסון  .השניים קיימו יחדיו תפילות יום ראשון שבהן נכחו מומרים

יהודים או מועמדים להמרה  .יומניו המודפסים של וייטינג מלמדים שהשניים נפגשו עם יהודים ,
נכחו בחתונה יהודית וביקרו ברובע היהודי בחברון  ,שבו  ,על  -פי דיווחו ,
בראשית חורף

1834

' חיות כ 120 -

משפחות '  .יי

נקרא ד " ר דודג ' לטפל באשת המיסיונר בירד בביירות  .משסיים את

טיפוליו חזר עם ניקולייסון לירושלים  ,והם הגיעו לעיר

ב3 -

בינואר  , 1835בתום רכיבה שנמשכה

שבע  -עשרה שעות  .השניים שהגיעו רטובים ומותשים חלו  ,ודודג ' נפטר מטיפוס
ונקבר בסמוך לגב ' תומסון בביון  -הקברות היווני האורתודוקסי על הר

ציון .

ב 28 -

בינואר

מאוחר יותר ,

משהתנגד המנזר היווני לקבורת פרוטסטנטים בבית  -הקברות שלו  ,רכש המיסיון האמריקני חלקת
קבר על הר

ציון .

72

שיעור מקרי המוות בין המיסיונרים ונשותיהם בארץ  -ישראל ובלוונט היה גבוה מאוד  .בשנים
1836 - 1822

נפטרו חמישה מתוך שבעה  -עשר השליחים  :פרסונס  ,פיסק  ,הגב ' תומסון  ,דודג ' והגב '

סמהז  .זו  ,דרך אגב  ,הסיבה העיקרית לכך שהמיסיונרים לחצו לקבל תגבורת של מיסיונרים רופאים
שיטפלו בראש ובראשונה בהם ובבני משפחותיהם וכן במקורבים

אליהם .

בעקבות מותו של דודג ' נשלח לורנצו פיס )  , ( Peaceשהיה המיסיונר התושב בקפריסין ,
לירושלים  ,ונשאר בה עד אוקטובר

. 1835

73

וייטינג ניהל עתה את תחטף ירושלים ועבד בשיתוף

פעולה מלא עם ניקולייסון  .על  -פי הנחיות החברה הלונדונית ליהודים היה על ניקולייסון לפעול
בקרב יהודי ירושלים  ,ואילו וייטינג היה חופשי לבחור לעצמו את זירת פעולתו  .באביב

לעזרתו ג ' ון פ ' לניאו

בבית  -לחם .

( טש0תת) ] 8

1836

הגיע

והשניים פתחו בית  -ספר בירושלים ותכננו לפתוח בית  -ספר נוסף

את ניהול בית  -הספר הפקידו בידיו של עוזר מקומי בשם טאנוס כרם

74

) Irerem

לבד מפרסונס  ,שראה ביהודים קהל יעד להטפות ולעבודה מיסיונרית  ,לא מצא המיסיון
האמריקני עניין רב ביהודי ארן  -ישראל  .בניגוד למיסיון האנגלי  ,שביסס את פעילותו בקרב הקהל
היהודי  ,המיסיונרים האמריקנים לא למדו את השפה העברית  ,לא ניסו להתקרב אל היהודים  ,ואף

. 36 - 34

70

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '
 . 251 - 253קע , XXXII ) 1836 ( ,

72

~ . 35
אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' - 34
טרייסי ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 311
אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 37

71

73

74
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המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

חיבה אל המוסלמים  .יש הטוענים כי משאבי המיסיון המצומצמים יועדו לאותו קהל שלא

הראו

זכה לתשומת לב רבה
הפרוטסטנטיים השונים

מצד המיסיון האנגלי  ,וכי זו היוזה תחילת ההתמחות של המיסיונים
בארץ  -ישראלן בקהלי ' יעד מסוימים בטריטוריות מוגדרות 75 .

בעמוד ממול

המבקשת מסינט

הקולג 'לאשר
ניו יורק
התאגדות
מדינת

דיווחיו של וייטינג משמו  1835היו אופטימיים למדי והיסטוריון המיסיון טרייסי כותב  ' :מר בביירות

וייטינג מצא עידוד בחלוקת ספרים וחוברות ולעתים קרובות הפצירו בו כי יקבל מומרים
גם כאן רצו רבים לשנות דתם ולהפוך לאמריקנים '  ( .ההדגשה שלי

א  .י. ).

מקומיים .

עם זאת המשיכה

להציק למיסיונרים האמריקנים בעיית ההגנה הקונסולרית שהעדרה נראה להם אחד הגורמים לאי -

התפתחותו של המיסיון בארץ  -ישראל  .הם המליצו על מינוי קונסול אמריקני בירושלים משום
שהוא ' אתר שבו מבקרים נוסעים אמריקנים לעתים קרובות  ,והוא כבר ביתה של משפחה
[ מיסיונרית ]

אמריקנית ' .

76

המלצה זו לא התקבלה בוושינגטון בשלב זה בגלל מיעוט התושבים

באזור והמשקל הקטן יחסית של המסחר עם תורכיה
במגיפת החולירע של ק " ן

בנפגעים  ,והנרי הומס

1838

) ( Homes

העות ' מאנית .

הקדישו המיסיונרים האמריקנים את כל כוחם לטיפול

מהמיסיון בתורכיה בא לסייע לטיפול בחולים  .המגיפה תבעה

ארבע מאות קורבנות במשך חודש ימים  ,והטיפול הרפואי שהושיטו המיסיונרים זכה להערכת

רבים  .מיד אחרי המגיפה התחיל המיסיון בירושלים לנהל תפילות בערבי שבתות וכעשרים איש
השתתפו בהן  .המיסיון מציין כי חלק מהנוכחים היו בעבר שיכורים ובני משפחותיהם שמחו על
השינוי שחל

בהם .

77

המיסיון האנגלי התייחס אל המיסיון האמריקני בהערכה מהולה בספקנות  .ניקולייסון כתב
בשנת

: 1836

קטן . .

 . ' .הוא העריך כי הפרויקט האמריקני עדיין ' אינו מעשי בצורה מוחלטת ' ליהודים יושבי

' העבודה של בית  -הספר [ האמריקני] צריכה להתחיל בקרוב  ,עם זאת בקנה מידה

פלשתינה  ,אך ציין כי האמריקנים עדיין לא ויתרו על חלומם ' להתמסד בירושלים ולהקים בה
כנסייה ' .

78

בספטמבר

1838

התמסדה מעט עבודת המיסיון בתחנת ירושלים  .המיסיונרים הקימו קהילה

קטנה בעיר ועסקו בהדרכה דתית ובהטפה  .על  -פי דיווחיהם פרח בית  -הספר שניהלו הגב ' טילדן

והגב ' וייטינג והורה בו מורה יווני  .אך שגרה זו לא ארכה  .בית  -הספר עורר את חמתו של הממסד
הלטיני  ,והוא הגיש תלונה כנגד המוסד והצליח בסופו של דבר להביא

לסגירתו .

79

בחורף

1835

חלתה הגב ' וייטינג והזוג עזב את הארן וחזר לארצות  -הברית  ,לא לפני שווייטינג כתב דוח נרגז
על היד הקפוצה שגילה המיסיון בהקצבות הכספיות שלו לפעולות בארץ  -ישראל  ' :אם אתה מצפה
לקציר עשיר בשדה ,

הרי שלא תיקח את המגל מהקוצרים ולא תקשור את ידיהם ' .

75

טיבאויי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

368 ; 96

76

טיבאווי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 76

77

78

79
80

 .ק TfltH, XXXI ) 1835 ( ,

טרייסי ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' . 343
 . 13 , 17 , 126קק . Jewish Intelligencer , 11 ) 1836 ( ,
שהתרחשו בחברה הלונדו ( ית ליהודים .
טרייסי ( לעיל  ,הערה
465

 , ) 26עמ '

. 312 - 311

 . 203 ,קק TMH, XXXVI ) 1840 ( ,

89

(ן ( ן
ה ' אינטליג ' נסר ' היה ירחון שבו דווח על האירועים

:

פטיציה

( ) 1866

אהרן יפה

נסיונות ההחייאה

1843 - 1838

עם עזיבת בני הזוג וייטינג את ארץ  -ישראל נותר בתחנת ירושלים רק המיסיונר לניאו ועימו טאנוס
כרם  ,המורה
בסתיו

1839

לניאו חלה במחלת עיניים והוצרך לנסוע לביירות לקבלת טיפול

המקומי ;

באו לתחנת המיסיון בירושלים צ ' רלס שרמן

) ( Sherman

רפואי.

ואשתו  .כבר אז היה ברור כי

המיסיון לא יוכל להמשיך ולהחזיק בתחנה זו עקב חילופי המיסיונרים התכופים  ,וחיזוק לדעה זו
נמצא בדוחות של שרמן שביטאו אכזבה קשה ממיעוט פעילותו בירושלים ; מהשפעתו המינימלית
על התושבים ומהתוצאות המאכזבות של עבודתו

משהגיע שרמן לירושלים

( 24

באוקטובר

המיסיונרית .

) 1839

ן8

יצא לניאו לטיפול רפואי בארצות  -הברוע

במחלת העיניים  ,והעדרותו ארכה כשלוש שנים  ,עד ראשית

. 1843

בק "ן

1840

יצאה משלחת של

מיסיונרים מביירות לתגבר את תחנת המיסיון בירושלים  .במשלחת נכללו המיסיונרים אליאס בידל
)  , ( Beadleקיים

) ( Keyes

ותומסון ונשותיהם  ,הגב ' טילדן וד " ר קורנליוס ואן דייק

שהגיע אז לביירות  .בספטמבר

1840

) (Van Dyke

התדפקה המלחמה על שערי ארץ  -ישראל  .איברהים פאשא

אונייה אמריקנית מהשייטת

נסוג מסוריה בלחץ המעצמות וצבאותיו ניגפו בארץ  -ישראל .
האמריקנית לים התיכון עגנה ביפו על מנת להגן על המיסיונרים האמריקנים אם יהיה צורך בכך .
עם זאת בילתה המשלחת האמריקנית את חודשי הסתיו והחורף בירושלים ללא כל הפרעה  .היא
קיימה תפילות בשבת בירושלים והפעילה בית  -ספר אחד בירושלים ואחד בבית  -לחם  .בינואר
 , 1841מששקטה הארץ והשלום שב ללוונט  ,חזרה המשלחת לביירות 82 .
בראשית  1840נוהלה תחנת ירושלים על  -ידי שרמן לבדו  .המיסיון האמריקני ניסה להקים בית -
ספר נוסף ברמלה  ,והדבר גרר חרם מצד הכמורה היוונית  -האורתודוקסית  .דוח משנת  1840המפרט
את הוצאות המיסיון מלמד כי החרם היה יעיל ושניים מבתי  -הספר  -בבית לחם וברמלה -

נסגרו .
ההוצאות הכספיות של המיסיון לשנת

1840

83

בית המיסיון וחנות לספרים בירושלים
1

בית  -ספר בירושלים

1

בית  -ספר ברמלה

( הופסק )

330

5

150

5

20

5

סגירה המיסיון בארץ  -ישראל
פעילותו של המיסיון בתחום החינוך הניבה כנראה תוצאות חיוביות  .גם המצב הפוליטי שנרגע
עודד את המיסיון בירושלים לחתור

להתרחבות  .בשטי

1841

ביקשו תחנת ביירות ותחנת ירושלים

תוספת מיסיונרים  ,ותחנת ירושלים צירפה לבקשתה תוכנית אב להקמת בתי  -ספר בבית  -לחם ,
בעזה  ,ברמלה  ,ביפו

6ע
~

ובנצרת .

81

אנדרסון ( לעיל  ,הערה

82

טרייסי ( לעיל  ,הערה

83

84

 , ) 8עמ '

 , ) 26עמ '

. 37
. 439 , 419

 ~ ABCFM Archives , Series ABC : 16 . 8 . 1 , vol . 1 ,המלה ' הופסק ' ) '  ( ' discontinuedנרשמה
בכתב יד בסוגריים על

הטבלה .

 . 391 - 392קק TMH, XXXVII ) 1841 ( ,

המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

אך התוכניות המתגבשות להקמת בישופות אנגלו  -פרוסית בירושלים גימדו את הפעילות
האמריקנית באזור  .הוועד חש כי עם התעצמות הפעילות האנגליקנית בירושלים שוב אין זה יעד
נושא פרי  .אנדרסון עצמו נתן ביטוי לתחושה זו  ' :יש כאן ספק גובר '  ,הוא כותב  ' ,באשר ליעילות
המשך פעילות התחנה

בירושלים ' .

85

תומסון  ,שהיה עתה מיסיונר בכיר בביירות  ,ס בר כי ' סוריה

אינה שטה מיסיון פרודוקטיווי ' וכי קיים ' ספק גובר כאן בקשר להמשך קיומה של תחנת ירושלים ' ,
ודעתו הלכה ותפסה את מקום האופטימיות הקודמת  .הוום )  , ( Hawesחבר רב השפעה בוועד

האמריקני שביקר בארץ  -ישראל כתב  ' :לא ראיוני דבר היכול לתת לי ביסוס לטענה כי ירושלים
יכולה לשמש תהנה

שלנו ' .

86

ספקותיו של מזכיר המיסיון נגעו להמשך פעילות המיסיון בארו  -ישראל ובלוונט כולו  .על

ארץ  -ישראל החליט כנראה לוותר בכל מקרה  ,אך כדי להחליט לגבי שאר התחנות באזור יצא

אנדרסון בלוויית הווס לביקור במזרח  -התיכון

באביב . 1844

בעת הביקור קיים פגישה ארוכה עם

חברי המיסיון האמריקני בביירות  ,ובה נטל חלק גם לניאו ששב בינתיים לאזור והיה המיסיונר

היחיד עתה בארץ הקודש  .למרות המלצתו של לניאו להמשיך ולקיים תחפז מיסיון בירושלים
היתה הדעה הכללקי של המשתתפים כי יש לסגור את התחנה בירושלים ולהעבירה לידי המיסיון

האנגלי  .המיסיון האמריקני  ,כך סוכם  ,יתרכז בעבודה בלוונט דרך מרכזו

בביירות .

אומצה ולניאו ומשפחתו הועברו לביירות  .הגב ' טילדן שבה כבר קודם לכן

במכתבו המסכם את הביקור בירושלים כתב הווס

המלצה זו

לארצות  -הברית .

:

באשר לעיר זו כשטח לעבודה מיסיונרית  ,לא מצאתי בה דבר התובע את תשומת
אמנם יש בה אוכלוסייה גדולה המונה

אוכלוסייה המוצגת

87

כ 18 , 000 - 17 , 000 -

בתיאורו של פיטר [ השליח ] . . .

לבנו .

תושבים  ,אך אין זו אותה

היא מורכבת מבני כל הארצות ומבני

כל הדתות  ,אשר מתאפיינים בקנאה ובשנאה של האחד כלפי משנהו  .באשר לקהל עולי
הרגל המבקר מדי שנה בעיר

מיסיונרית . . .

הקודש . . .

בזמן הקצר שבו הם שוהים

את קווי מדיניותו העתידה ופעולותיו טווה אנדרסון

אין הוא נושא עימו תקוות רבות לפעולה

הם נמצאים בהתרגשות דתית מודרכת .
בתום הביקור בדרכו חזרה לאמריקה  .הוא
88

המלרן לפני הוועדה העליונה לסגור את התחנה בירושלים ו ' להעביר את וייטינג לעבייה [ תחנת

מיסיון שהוקמה באותם ימים בהר הלבנון ] ואת לניאו לביירות '  .כמו כן הציע לצמצם את שטח

המיסיון מבחינה טריטוריאלית ל' ביירות  ,לבנון והחרמון '  -כדי לאפשר מגע מיסיונרי עם

הדרוזים  -והמיסיון הונחה להודיע על כך ל ' ידידינו

הבריטים ' .

89

עם זאת נראתה נטישת

ירושלים  ,לפחות בשנים הראשונות  ,כהשעיית הפעילות יותר מאשר הפסקת העבודה

במקום .

בראשייך דרכם עבדו המיסיון האנגלי והמיסיון האמריקני יד ביד במזרח  -התיכון  .דיווחי
המיסיונרים מארץ  -ישראל מספרים על מסעות משותפים שערכו פיסק וקינג עם וולף במצרים

,

,

85

אנדרסון אל הוועדה העליונה  15 ,בנובמבר  , ] 842ו
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ובארץ  -ישראל .

90

פיסק ולואיס ווי

שיתוף פעולה זה נמשך בשכירת הקולג ' הישועי בעינטורה ( ליד

) ( Way

בשנת

1824

לק על  -ידי

י 9ובמסע השלישי של פיסק וקינג לירושלים בשנת~  , 1825מסע

שאליו הצטרפו המיסיונרים האנגלים לואיס

ודלטון .

92

שייזוף

הפעולה היה היוני לשני הצדדים

שלא הכירו מקרוב את האוץ ולא היו בעלי נסיון בעבודה עם בני המזרח  .הוא נמשך גם בגל השני
של פעילות המיסיון האמריקני בירושלים במסע המשותף של תומסון ודודג ' ובני הזוג ניקולייסון
לירושלים בשטו

1834

על מנת להקים את תחנת המיסיון

בעיר .

93

האנגלים שהחלו לפעול בצורה מהוססת בארץ  -ישראל נעזרו במיסיון האמריקני  ,שנציגיו נראו

נחושים בפעילותם ומצוידים בתעצומות נפש וברצון עז להצליח  .האמריקנים מצדם היו זקוקים
להגנה הקונסולרית הבריטית  ,והמשאבים הכלכליים שעמדו ברקע הפעילות הבריטית סייעו להם
לתקוע

יתד

בארץ  -ישראל .

אך משהתמסד המיסיון הבריטי באוץ  -ישראל מבחינת צוות

המיסיונרים  ,הקמת קהילות ובתי תפילה וקשר ישיר עם האוכלוסייה והשלטונות  -שוב לא היה

צורך חיוני בתלות זו  .יסוד התחרות התגבר על שיתוף הפעולה והרצון של כל צד להוכיח את עצמו
גבר על הסיוע

ההדדי.

סיכום
סגירת תחנת המיסיון האמריקני בירושלים שמה קץ לחלום המיסיון על המרת דת כללית של

ישראל ועל קיבוצו בארצו על  -ידי השליחים האוונגליסטים ונכזבה תוחלת המיסיון לפעול בארץ
התנ " ך  ,במקומות שבהם פעלו ישו ותלמידיו ובהם התנבאו נביאי ישראל  .תחת זאת ריכז המיסיון
האמריקני את כל מאמציו בלוונט  ,וראה שם ברכה בשנות פעילותו הרבות בקרב ציבור שנענה
ל ' בשורה ' ובתנאים מדיניים  ,אקלימיים ותברואיים טובים מאלה שהיו בארץ  -ישראל  .בלוונט גם
לא היה על המיסיון האמריקני להתמודד עם התחרות האנגלית ומשך שנים הוא היה המיסיון
היחיד כמעט באזור  ,לבד מהמיסיון

הישועי .

לפני המיסיונרים שפעלו בשטח עמדו שתי אפשרויות

בסיסיות :

להישאר פסיוויים  ,להמתין

לפונים אליהם ולעסוק בינתיים בחלוקת חומר דתי וחומר הסברה וכן לטפל טיפול רפואי בחולים
ולהטיף בכל מקום שבו יידרשו לעשות כן  ,או להיות אקטיוויים  ,ליזום מפעלים ופעולות  ,להקים

אוניברסיטה ובתי אולפנא  ,להקים בתי -חולים במקומות שבהם היתה דרישה לכך  ,להקים כנסיות
וקהילות של מאמינים וליזום פעולות מדיניות ודתיות אצל השלטונות על מנת לקדם את המיסיון

ואת הדת הנוצרית בכלל .
טבעו של כל מיסיון הוא כי השלבים הראשונים בפעולתו הם פסיוויים

יוצר היכרויות וקשרים וקונה לעצמו

השפעה .

;

הוא לומד  ,מתרשם ,

רק משהתבסס ורכש בטחון הוא עובר לשלב

האקטיווי  .כך היה בלבנון מראשית שנות השישים של המאה הי " ט  :המיסיון פעל שם ויזם יוזמות

רבות .

בארץ  -ישראל לא הצליח המיסיון להתקדם מעבר לשלב הראשון  .המיסיונרים הגיבו

למאורעות אך לא יזמו אף לא מפעל אחד חשוב ובעל

צען

צ )נ
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המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל

נראה כי המיסיון האמריקני לא השקיע רבות בארץ  -ישראל ועל כן לא הגיע להישגים

ניכרים .

ככל הידוע לנו פרט לראשוני המיסיונרים  ,פרסונס  ,פיסק וקינג  ,לא הכשירו את עצמם המיסיונרים

שיצאו לירושלים בדרך של לימוד השפה הערבית  ,העברית או תרבות המקום  .הם לא סיירו בארן
באופן אינטנסיווי על מבת ללמוד את התנאים בה  ,להכיר את תושביה ולמצוא בה יעדים חדשים
לפעילות המיסיון  .לעומת זאת אנחנו למדים כי עיקר פעילותם היתה ההטפה וחלוקת כתבי קודש
לעולי הרגל ,

94

פעולות שבדרך הטבע אינן יוצרות קשר עמוק בין המיסיונר לקהלו ואינן מאפשרות

לו לפתח קשרים על בסיס אישי עד כדי שיחות שכנוע להמרת הדת  .המיסיונרים כמעט לא נכנסו
לתחומים שדרשו עבודה מעמיקה  ,דהיינו לא עברו לשלב
שניים  -שלושה בתי  -ספר שהמיסיון הפעיל זמן

האקטיווי ;

אנחנו יודעים רק

קצר .

סגירת המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל לא נעשתה על רקע של מצוקה כספית אלא על רקע

מוראלי .

למעשה עד המשבר הכלכלי הכבד של מלחמת האזרחים מעטות תחנות המיסיון

האמריקני בארצות שהיו חשובות לוועד אשר נסגרו עקב בעיות מימון

לס גירתן היו אובדן התקווה בעבודה ובעיות אישיות של
ההתרגשות

את

הגדולה

שליוותה

מיסיונרים .

;

הגורמים העיקריים

95

את כניסת ראשוני המיסיונרים  ' ,המבשרים '

) ' The

'  , ( Forerunnersלארץ הקודש לא ניצל המיסיון למיסוד פעילותו  .דוחותיהם של פרסונס  ,פיסק
וקינג ומכתביהם לארצות  -הברית יצרו התלהבות רבה  ,אך המיסיון לא טרח לקיים את הלהבה
שהוצתה ולא שלח מיסיונרים נוספים לארץ  -ישראל  .במשך תשע שנות פעולתו בארץ התחזק
לעומת זאת המיסיון בלוונט ופעילותו נראתה מבטיחה ביותר  .נראה כי חוסר הרציפות בעבודה ,

חוסר ההחלטיות ואולי גם ריבוי תקלות אישיות היו בין הגורמים לאי  -ההצלחה של עבודת

המיסיון בארץ הקודש  .יש לציין כי בעקבות תקלות כגון מעצרם של פיסק ובירד בירושלים
שהביאו להתערבות קונסולרית בריטית ,

96

זכו בסופו של דבר גם מיסיונרים אחרים מלבד המיסיון

קודש .

האמריקני להגנה על הפצת כתבי

בארץ  -ישראל גם לא התקיימו תנאים מספקים לקיום מיסיון אמריקני פורה  .לא היתה בה
מטרייה דיפלומטית אמריקנית שתגן על המיסיונרים מפני התנכלות השלטון  ,ולא היו בה די

אירופאים שיקלו על בדידותם  .המיסיונרים גם לא הסתגלו לאקלים הקשה  ,והמחלות פקדו אותם
ואת בני משפחותיהם

;

העדר טיפול רפואי הולם הוסיף פצע על מכאוב  .התחבורה והתקשורת

הקשו עליהם את התקשורת עם הביוז והותירו אותם פעמים רבות ללא הנחיה

והדרכה .

אך המיסיונרים האמריקנים פעלו בנסיבות קשות כאלה בתחנות רבות ברחבי העולם  .נראה כי

הבעיה העיקרית של המיסיון בירושלים  -וההיסטוריונים לא עמדו עליה  -היא

העדר מנהיגות .

יש בכוחן של מנהיגות ודוגמה אישית להנחות אנשים בתנאים קשים ולאפשר להם להתגבר על
מצוקותיהם  .איש מבין המיסיונרים באוץ  -ישראל אחרי פרסונם  ,פיסק וקינג לא הראה תכונות של
מנהיגות  ,נחישות ויכולת לסחוף אחריו
94

עם

זאת ממכתבו של פיסק אנו למדים כי הוא פעל גם בקרב היהודים  ,והוא אף מדווח  ' :ליהודים מכרתי את כל

העותקים של הברכז הישנה שהיו לי

ראה ליפמן
 1840לעיל  ,הערה,
.ק ,
:

95

116

(

Andover

במזרח  -התיכון בשנת

1844

התנכלויות חוזרות למיסיון
96

אחרים .
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כ 100 -
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'Ihirty Second Annual

. ABCFM Archives ,

אמר בסיופו של אנדרסון

הוחלט גם על סגירת המיסיון האמריקני ביוון  ,אך שם התקבלה ההחלטה על רקע

ולמיסיונרים .

Missionary Register

The

קיש

אהרן יפה

אין פלא  ,על כן  ,כי ללא מנהיגות מיסיונרית של ממש נותר המיסיון האמריקני בארץ  -ישראל ,
ברוב שנות פעילותו  ,על כרעי תרנגולת  ,ולא השאיר אחריו הישגים שאפשר היה להתגאות

בהם .

מיסיון זה כמעט לא טבע את חותמו על הארץ ועל תושביה ; עיקר חשיבותו היוזה בהתרגשות

שעורר בבית  .יש אפוא משמעות סמלית לעובדה שהרכוש היחיד של המיסיון האמריקני בארן
אחרי סגירת התחנה בירושלים היה בית  -הקברות הפרוטסטנטי על הר ציון שנרכש אחרי מגיפת
החולירע בשחז

. 1838

ברז  -קברות זה נותר בפיקוח הקונסול האמריקני  ,ועם סגירת תחנת המיסיון

נועד לקבורת מתי העדה הפרוטסטנטית בירושלים

כולה .

97

הנסיון של פעולת המיסיון בארץ הקודש שינה את המבט האוונגלי על ארץ הקודש  .מעתה

.

ואילך שוב לא נשמעו במשך תקופה ארוכה הכרזות על קימום העם היהודי בארץ  -ישראל תחת
זאת ריכז המיסיון את מאמציו בסיוע לקהילות האוונגליסטיות הצעירות שנוסדו בין הארמנים
והנסטוריאנים  ,עדות שהקהילה הפרוטסטנטית הדתית בקושי הכירה עם הקמת המיסיון האמריקני

בארץ  -ישראל .

60

97

אנדרסון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' 39

נסמח

:

סיורים וביקורים של מיסיונרים אמריקנים בארץ  -ישראל

המיסיונרים
פרסונס

תאריך הסיור

10

בפברואר

במאי

8

- 1821

1821

( ) 1841 - 1821

האתרים

הפעילות

המקור

המקומות הקדושים

חלוקת ספרי קודש  ,הטפה  ,עלייה לרגל

טרייסי ( לעיל ,

לנוצרים כירושלים

למקומות הקדושים

הערה
עמ '

, ) 26

107 - 106

ובסביבתה

פיסק  ,קינג ,

10

באפריל

וולף

27

ביוני

פיסק  ,בירד

סוף אפריל

- 1823

1823

עזה  ,יפו ,

ירושלים ,

ים המלח

והירדן ,

מסע להרי השומרון
1824

וקינג
פיסק  ,קינג

29
8

בינואר

כמאי

- 1825

חלוקת ספרי קודש  ,הטפה  ,ויכוחים תאולוגיים
עם

שם  ,עמ ' 31 - 129ן

ראשי העדה היהודית  ,עלייה לרגל למקומות

הקדושים

ירושלים  -פיסק

חלוקת ספרי קודש והטפה ובסיום  -מעצר

ובירד  ,יפו  -קינג

וגירוש

ירושלים  ,מסע דרך

חלוקת ספרי קודש והטפה

שם  ,עמ '

שם  ,עמ '

146

164

השומרון  ,העמקים

1825

הצפוניים  ,וצור
סמיה

תומסון

30

בינואר

19

בפברואר

מארס

1833

- 1827

1827

במשך

חמישה שבועות

אלכסנדריה  ,סיני ,
עזה ,

יפו  ,ביירות

סיור בליווי מיסיונרים גרמנים
( גובס

שם  ,עמ '

190

וקוגלר )

ביירות  ,דרך מישור החוף

ביקור בארץ הקודש בלוויית שני מיסיונרים

ליפו  ,ירושלים  ,דרך

אנגלים לשם הכנת תשתית לחידוש תחנת

השומרון והעמקים

ירושלים  :תומסון מצא אותה נוחה לפעילות

שם  ,עמ ' 279

לביירות

תומסון ( בלוויית

ניקולייסון

אפריל

22 - 1834

ביולי

1834

ירושלים  ,יפו

תומסון רצה להקים תחנת מיסיון בירושלים אך

ירושלים

מרד האיכרים  ,רעידת אדמה ומות אישתו אילצו

ונשותיהם )

דודג ' ,

וייטינג ,

שם  ,עמ '

298

אותו לעזוב את ארץ  -ישראל
סוף דצמבר 1834

ירושלים

גב ' טילדן

דודג ' נפטר

ב 28 -

בינואר

1835

ופיס נקרא

שם  ,עמ '

312 - 311

מקפריסין לירושלים לתגבר את התחנה עד סתיו

 . 1835וייטינג חילק ספרי קודש וקיבל מועמדים
להמרה  .פתיחת בית  -ספר בניהול טילדן ווייטינג
( אוגוסט ) 1835
לניאו

ראשית מאי

ביוני

ואן דייק ,

11

בידל  ,קיים ,

ינואר 1841

תומסון

1836

- 1840

ירושלים

יפו ,

ירושלים ,

בית  -לחם

טרייסי מודה כי לא היה ניתן לעשות הרבה
תפילות  ,סיורים אינטנסיוויים  ,תפילות

שם  ,עמ '

328

שם  ,עמ '

419

שבת  ,הוראה בבית  -הספר  -נפתח בית  -ספר
לנערים עם מורה יווני ועשרים וארבעה תלמידים

61

גוטליב שומאכר  -מפות ותכניות לפיתוח חיפה
בשלהי המאה הי " ט

יוסי בן  -ארצי
בארכיון הספרייה המרכזית בטכניון שבחיפה מרוכז אוסף מקרי של עבודות תכנון ומיפוי  ,מעשה
ידיו של אחד מגדולי האישים אשר פעלו בארץ  -ישראל בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה
הנוכחית  ,גוטליב שומאכר

) Schumacher

. ( Gottlieb

האוסף אשר הגיע בדרכים שונות לספריית

הטכניון אינו שיטתי ואינו מלא  .אין הוא אלא קצה גלוי של עושר נעלם  .אין בידינו כלים לשער
כמה מפות  ,תכניות  ,רעיונות ועבודות העלה שומאכר על נייר השרטוט  ,אך גם המעט שנחשף
בארכיון מהווה צוהר שדרכו ניתן להשקיף על האיש  ,על עבודתו ועל זירת הפעולה שלו  -העיר
חיפה

וארץ  -ישראל .

מתוך החומר השמור בארכיון בחרנו להציג כאן קובץ בן שישה שרטוטים  -שתי מפות
וארבע תכניות בנייה  .המשותף לשרטוטים אלה הוא העובדה שכולם מקוריים וכולם קשורים

בתולדותיה של העיר חיפה  .מטרת המאמר על כן כפולה  :לחשוף טפח מכישוריו ומרוחו של האיש
ובה בעת להאיר פרקים נעלמים מעברה של

חיפה .

שומאכר ודרכו המקצועית
שומאכר היה לכל הדעות מן האנשים המוכשרים ביותר שפעלו אי  -פעם בארץ  -ישראל בתחומי
ההנדסה  ,המדידה  ,התכנון והמחקר הארכאולוגי והטופוגרפי  .תוארו הרשמי  ,יועץ בנייה מטעם
מלך וירטמברג

) wfirttembergische Baurat

 , ( Kdniglicheמרמז רק מעט על מיגוון הכישורים

שבהם ניחן  ,ומצניע את תרומתו המעשית והמדעית לפיתוחה של ארץ  -ישראל בתקופה רבת
התמורות של סוף השלטון התורכי

בה .

שומאכר היה בן נאמן לקהילה הטמפלרית אשר מפעל ההתיישבות שלה היווה נדבך חשוב
לכשעצמו בתולדות

הארץ .

ן

אביו  ,יעקב  ,יליד טיבינגן

שהצטרפו לאגודת הטמפלרים

( מ61250

) ( Tempelgesellschaft

ז

נמנה עם המהגרים הגרמנים

),

בצפון "-אמריקה כבר מראשיתה .

שהיה שותף לנסיון כושל להקים יישוב קהילתי של חברי האגודה במרסה

) ( Maresa

,

*

. ZDP

2

לאחר

שבמדינת

המאמר נכתב

בגוסה לועזית פורסם המאמר בשינויים מסוימים בתוך  . 176 - 192 :קק 107 ) 1991 ( ,
בסיוע המכון לחקר פעילות העולם הנוצרי בארץ  -ישראל במאה הי " ט על  -שם גוטליב שומאכר ( מכון

שומאכר ) ,

באוניברסיטת חיפה  ,ועל כך אני מודה לראש המכון פרופ ' אלכם כרמל  .למר אהרן קוטין  ,מנהל הארכיון
בספריית הטכניון  ,השוקד על ארגון אוסף שומאכר ומיונו מסורה הוקרתי על עזרתו  .וראה

.

אוסף מפות שומאכר  ,הספריה המרכזית על  -שם אלישר  ,חיפה
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1

על התיישבותם ראה

1985
2

:

" Paldstina 1858-

Heilige Land, Stuttgart

:

א ' קוטין ( עורך ) ,

. 1991

] wdrttembergischen Templer

) . Carmel Die Siedlungen derע
'

 . Sauer , uns riefק ; 18 , Stuttgart 1973ע1

על יעקב שומאכר ראה הספד ) ( Nachrufבעיתון האגודה Die Warte des Tempels , 10 December 189 ] , :

393 - 395

 .עע

[ להלן Warte :

. [Die

גוטליב שומאכר  -תוכניות פיתוח

בבופאלו  ,ניו  -יורק  .כאשר הגיעו מנהיגי הטמפלרים

ביי  -יורק  ,הקים מפעל לעבודות שיש ומצבות
לארץ  -ישראל בשלהי  , 1868חיסל יעקב את עסקיו ויחד עם משפחות אחרות היגר לארץ והיה בין
מייסדיה של המושבה הראשונה

בחיפה .

3

הבן גוטליב הרחיק במעשיו אף מעבר למה שפעל אביו  .הוא נולד

זנסוויל

) ( Zanesville

ב 21 -

בנובמבר

1857

בעיירה

שבמדינת אוהיו  ,בטרם עברה המשפחה לניו  -יורק  .בבופאלו למד בבית  -ספר

יסודי וסיגל לעצמו את האנגלית והגרמנית  ,ועם בואו לחיפה  ,בגיל שתים  -עשרה  ,היה מראשוני
התלמידים

בבית  -הספר שהקימו חברי האגודה .

4

כאן לימדו כמה מראשוני המתיישבים גם מלאכה

ועבודה מעשית  ,וגוטליב למד אצל אביו יסודות בהנדסה  ,ברישום ובמיפוי  .כאן גם רכש ידיעות
בערבית ובצרפתית  ,שפות שבהן הירבה להשתמש בבגרותו במגעיו עם השלטון העות ' מאני  .ברם

. 1881 - 1876

את השכלתו המקצועית קיבל גוטליב דווקא בגרמניה  ,שם שהה בשנים

הוא התקבל

תחילה לבית  -הספר לבנייה בשטוטגרט )  , ( Baugewerkschuleוזכה שם בפרסי הצטיינות  .בשנת
 1877עבר לפוליטכניקום המלכותי )  , ( K nigliches Polytechnikumרלאחר שעמד בבחינות

הכניסה התקבל לבית  -הספר הגבוה להנדסה

~
) ( Ingenieurfachschule

בעיר זו  .כאן למד שלוש

שנים והתמחה בהנדסה ובארכיטקטורה  .עבודת הגמר שהכין  ,ואשר עבורה קיבל ציון לשבח ,
עסקה ב ' טיפוסי  -האב של סגנון הבנייה הרומאני

בגרמניה ' .

5

עם שובו לבית הוריו שבחיפה נכונה לגוטליב שומאכר קריירה ממושכת ועשירה  .מיגוון
העבודות שבהן זכה  ,בהיותו אחד מאנשי המקצוע הבודדים בארץ בתחום ההנדסה האזרחית בעת
ההיא  ,היה מרשים ביותר  :הוא מדד קרקעות  ,תכנן את בנייתם של בתים רבים בחיפה ופיקח על

עבודות הבנייה  ,והקים בעבור המיסיון הסקוסי את מוסדותיו בצפת ובטבריה  .בשנת

זכה בית

1882

סורסוק מביירות בזכיון ממשלתי על הנחת קו רכבת מחיפה לדמשק  ,ושומאכר הוא שסימן את

התוואי  .הפרויקט לא הגיע אמנם לשלבי ביצוע  ,אך בעבודות הסימון והמדידה צבר שומאכר נסיון
רב  ,וכן ניצל את הזמן למיפוי ולסקרים ארכאולוגיים בגולן  .שמו החל ללכת לפניו באותן שנים

כבעל מקצוע אמין  .בדצמבר

3

1885

זכה במינוי למשרת מהנדס מחוז עכו  ,תפקיד שאיפשר לו חופש

על נסיעתו ארצה ראה  . Die Warte , 25 November 1869 :במרוצת השנים הוא היה לאחד מן הבולטים בקרב

המתיישבים בחיפה  ,ומשנת  1872כיהן גם כסגן הקונסול של ארצות  -הברית בעיר  .בשנת
המושבה  ,ומאז ועד מותו בספטמבר

1891

1874

נבחר ליושב  -ראש

נשא בשני תפקידי ציבור אלה  .מלבד זאת פעל כאדריכל וכמהנדס

והטביע חותם עמוק משל עצמו על מראה מושבתו ועל נוף הגליל  .היה זה הוא ככל הנראה ששרטט את תכנית -

האב הראשונה למושבה  ,מדד את קרקעותיה ועיצב חלק ניכר ממבני המגורים שלה  .בראשית שנות השבעים

הוזמן לתכנן ולבנות את בית  -היתומות האנגלי בנצרת  .בניין רב מידות זה התנשא בשעתו מעל העיר כולה  ,ולשם
בנייתו נסללה במיוחד דרך עגלות מחיפה לנצרת  .כל אלה העניקו תנופה לתנועת התיירות והצליינות לגליל ,
ובעקבותיהם נוסדה אף קהילה טמפלרית קטנה בעיר הקדושה

לנצרות .

( ;  . 87ק

Die Warte , 29 Mai 1873 ,

 . 8 - 10קק  : , 21 December 1892 ,שן6ן ) ; ושם גם על הקהילה שצמחה בנצרת בעקבות העבודות
4

קורות חיים של גוטליב שומאכר והספדים עליו ראה  . 6 - 7 ; 11 . Guthe , ' Zum :קק Die Warte , 8 Januar 1926 ,
; " רות  ' ,למפעלו של גוטליב
chtnis
 . 218 - 221קק  Gottlieb Schumacher' , ZDPV, 49 ) 1926 ( ,ת8
~

שומאכר בארץ  -ישואל '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,ב  ,ירושלים  , 1988עמ '
Schwdbisches Tageblatt , 18 Januar 1986
5

באזור .

"

8תעתנז ,

; 351 - 347

וכן

:

' Templer

) Organisation und

פרטים על מהלך לימודיו של שומאכר ראה  . Metzger , W~ rttembergische Forschungsreisende und :ן1
 . 159 - 160קק  . Geographen des [ 9 . Jahrhunderts ,, Stuttgart 1889 ,ררך אגב  ,את לימרריו מימן אביו בין
השאר בעזרת תחריט אבן של המושבה בחיפה  ,משנת  . 1877תחריט זה מופיע על גב ספרו של כרמל במהדורה
הגרמנית ( לעיל  ,הערה

, )2

ובעטיפה של חוברת

45

של כתב  -העת ' קתדרה '  .רבים משתמשים בו היום לעיטור

ספריפ ומאמרים על חיפה  ,ולקישוט קירות בתי  -קפה  ,מסעדות ובנקים בעיר .

ענש

ביתו של שומאכר
במושבה הגרמנית
בחימה ( שדרות בן
גוריון

2ו )

פעולה ומרחב תנועה

גדול .

6

משימתו העיקרית היתה ליזום ולתכנן מפעלי פיתוח לתשתית הדרכים

והתעבורה במחוז  ,וחלק מן התכניות שנראה בהמשך נעשו במסגרת תפקידו זה  .בין העבודות
שקיבל על עצמו היו

:

סלילת דרכים מחיפה ומעכו לכיוון נצרת  ,טבריה  ,צפת וביירות  ,בניית

גשרים על הקישון  ,הרחבת סמטאות בערים עכו וחיפה ובניית בית חדש למושל המחוז בעכו  .עבור
כל אלה נדרש כוח אדם רב  ,ושומאכר ערך גם סקר לרישום כוח העבודה במחוז  ,שכלל את כל
הגברים מגיל שש  -עשרה עד

בשנת

1886

שישים .

7

ניגש שומאכר למפעלו הראשון  -הארכת המזח בחיפה  .היה זה מזח אבנים  ,אשר

אורכו שלושים מטר  ,והוא הוקם בניצב לקו החוף  ,מול בית המושל  .המזח נבנה כבר בשנת
1859 - 1858

על  -ידי חברת הסחר והספנות הרוסית  ,ועתה ביקש המושל להאריכו  .מצב המזח היה

גרוע  ,משום שהאבנים חסמו את זרימת הגלים וגרמו לשקיעת חולות ולסתימת המעגן  .שומאכר
מצא פתרון פשוט כיצד להאריך את המזח הקיים מבלי לחסום את מעבר

החול :

הוא הציב

כלונסאות ברזל שאותן תקע בקרקע וחיבר ביניהן בקורות גדולות ובברזלים אלכסונים  .המים זרמו

בין הכלונסאות והחול הוסע מצד אל צד ללא שקיעה והצטברות  .אורך הקטע החדש שבנה היה

עשרים ושלושה מטר ורוחבו  -שישה

;

הוצבו עליו מנוף קטן ועמודי

תאורה .

הפתרון של

שומאכר איפשר לעגון קרוב למזח ולפרוק עליו סחורות  .והדבר נמשך כך עד שנחנך המזח של
המסילה החג ' אזית  ,בשנת

. 1907

8

במקביל פעל שומאכר כל העת למימוש רעיון המסילה לסוריה  ,ולשם כך הירבה במסעות ; הוא
6

הודעה

על כך ופירוט משימותיו של שומאכר ראה

:

 . 36 - 37קק  ; Die Warte , 4 Februar 1886 ,ראה גם 4 . :נ

 . 78ק Carmel , Paldstina Chronik , 11 , Ulm 1978 ,
7

 ,4ע

בם ס גרת זו פרסם מאמר חשוב בתחום הדמוגרפיה של הנפה

List of the :

מ' Populatiol

) [ . Schumi
lacher ,

 . 163 - 195קק Liva of Akka ' , fEFeSt (July 1887 ( ,

)

8

לסקירה מפורטת של יעקב שומאכר על פעולות הפיתוח במחוז עכו המיועדות להקל את מצב התעבורה
היבשתית והימית  ,וכן לתיאור מפורט של המזח ושל היתרונות שיעניק לחיפה ראה Die Warte , 30 :
 . 307ק 1886 ,

 ;:כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' ד . 89 - 8על מקומו של מזח זה בהתפתחות חיפה ראה  :א '

כרמל  ,תולדות חיפה בימי התורכים  ,חיפה  , 1969עמ '

. 154

מצבתו של שומאכר
בבית הקברות
הטמפלרי בחיפה

הרחיק עד לגולן  ,לחורן ולגלעד  ,והניח בכך יסוד לעבודות מדעיות מאוחרות יותר  .הוא היטיב
להכיר חבלי ארץ אלה  ,מיפה אותם באופן סכימטי  ,זיהה בהם יישובים  ,וערך סקרים
משנת

1886

ואילך מופיעים סיכומים שונים של חוויותיו ושל עבודתו המדעית  .מאמרו הראשון

' ~ Der Dscholan , zum ersten mal aufgenommen und beschrieben

)(ZDPV

וחפירות .

des Deutschen Paldstina - reins

. Zeitschrift

:

הופיע בכתב  -העת

מאז ואילך היו פרסומיו הרבים

בבחינת חיבורי יסוד להכרת צפון ארץ  -ישראל ועבר  -הירדן המזרחי  .הוא זכה בהכרה כללית
כחוקר מובהק הן מצד גורמי מחקר גרמניים והן מצד אלו שבאנגליה  ,וספריו החשובים פורסמו
בשתי השפות גם

יחד .

9

תרומה עצומה תרם שומאכר לחקר הארץ בזכות עבודת היחיד שלו בעבר -

הירדן המזרחי  ,שאותה ביצע מטעם האגודה

הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל ) . ( DPV

פרויקט מקיף זה

נועד להשלים את הסקר הגדול של הקרן ( הבריטית ) לחקר ארץ  -ישראל )  , PEFשהתרכז בארץ -
ישראל המערבית  .מה שעשו עשרות החוקרים האנגלים בסיוע חיל ההנדסה וגיבוי ציבורי נרחב ,
עשה שומאכר כמעט לבדו ממזרח לירדן  .עבודת המיפוי ופרסום הנתונים נמשכו לאחר מלחמת -
העולם הראשונה ועד אחרי מותו  ,והקנו לו שם ומוניטין

שומאכר עד היום בסיס ונקודת מוצא למיפוי ולמחקר
9

רשימת פרסומים

חלקית ראה

:

מצגר ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

רב ;

במידה רבה משמש הסקר של

המודרניים .
. 160

""
קק

יוסי בן  -ארצי

חפירות ארכאולוגיות רבות ניהל שומאכר בגלעד ובגולן  ,אך דומה שהמפורסמת מכולן היא זו
שערך במגידו  ,גם היא מטעם האגודה הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל  .במשך כל אותה העת המשיך

הטמפלרי1ז .

בעבודותיו הציבוריות והפרטיות והשתתף באורח פעיל בחיי הקהילה
הוזמן בשנת

כך למשל

על  -ידי פקידות הבארון רוטשילד לתכנן את היקב הגדול בראשון  -לציון ,

1887

ומאוחר יותר  ,לראשית המאה העשרים  ,קיבל על עצמו לבנות בנצרת את האכסניה הענקית לעולי
הרגל הרוסים  ,המוסקובייה  .בשנת  , 1891עם מותו של אביו  ,התמנה גוטליב שומאכר לתפקיד סגן

הקונסול של ארצות  -הברית  ,והוא כיהן בתפקיד זה עד

. 1905

בשנת

1913

נבחר לייצג את ענייני

הקהילה הטמפלרית בארץ והאגודה הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל בשליחות אל מלך וירטמברג
בשטוטגרט ואל ממשלת הרייך הגרמני בברלין  ,ועל הופעתו בפניהם זכה להערכה רבה 0 .י
עבודתו המדעית  ,פעילותו הציבורית ואישיותו הפתוחה לכל לא נעלמו מעיני הציבור ומעיני
גורמים רשמיים

ובשנת

1904

בגרמניה .

בשנת

זכה לתואר דוקטור כבוד מאוניברסיטת האלה ) , ( Halle

1896

הוכתר כאמור כיועץ מטעם מלך

וירטמברג  .יי

עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה גויס שומאכר לצבא ; הוא שימש בתפקיד המהנדם הראשי
של הארמיה התורכית הרביעית  ,ופעל בעיקר כאחראי על הספקת מים לכוחות הארמיה  .אחר כך
הצטרף לחיל המשלוח הגרמני בצמוד לצבא התורכי  ,וכאן פעל

בעיקר בתחומי המיפוי והמדידה .

בנובמבר  1918הגיע עם הצבא הנסוג לגרמניה  ,והשתקע בשווביש גמונד nd

( Schw bisch Gm

~

~

ליד שטוטגרט  .עקב השתתפותו הפעילה במלחמה נכלל ברשימה השחורה של ממשלת המנדט
הבריטית  ,ורק בשנת

1924

הורשה לשוב

לחיפה .

ב 26 -

בנובמבר

1925

מת גוטליב שומאכר בביתו

שעל הר הכרמל  ,לאחר שהספיק לקבל לידיו את הגליון האחרון של מפת עבר  -הירדן  ,ונקבר בבית -
הקברות הטמפלרי

בחיפה .

ארכיון שומאכר בספריית הטכניון
החומר הרב שהצטבר בביתו של שומאכר במשך כשלושים וחמש שנות עבודה רב  -גונית עבר
כנראה גלגולים שונים  .סביר להניח כי בתחילה נאסף הכול בלשכה שבה נהג לעבוד  ,ליד ביתו
שבשדרות הכרמל  , 12הרחוב הראשי של המושבה  ,ואחר כך הועבר חלק מהחומר לביתו שעל
הכרמל .

12

כבר בימי מלחמת  -העולם הראשונה התעורר חשש גדול לגורלו של החומר  ,ובעיקר

לרישומים הרבים של מפת עבר  -הירדן המזרחי  .הללו ניצלו בסופו של דבר מכליה והועברו לידי

האגודה הגרמנית לחקר ארץ  -ישראל  ,וזו פרסמה והדפיסה אותם  ,משנת

1924

ואילך  ,בלייפציג

ובברסלאו  .יתר החומר נשאר בידי המשפחה  ,וייתכן שחלקים לא ידועים ממנו מפוזרים עדיין
בקרב יורשים וצאצאים שונים  .שומאכר הניח אחריו אשה  ,מריה  ,תשעה בנים ובנות ואחד  -עשר

נכדים .

3ן

דומה שעיקר החומר נשמר בידיה של בתו נלי מרצ ' ינקובסקי  -שומאכר  ,שזכתה לאריכות

ימים וגרה עד יום מותה  ,בשנת  , 1991בחיפה  .ערב מלחמת העצמאות היא מסרה חומר רב לידי

ע

) )

~

10

כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 156 - 151

11

הספד על גוטליב שומאכר  ,ראה לעיל  ,הערה  , 4בגליון ה ' וארטה '

12

מ . 1926 -

בית זה ניצב בשעתו בשטח מגרש החנייה של האודיטוריום בשדרותהנשיא . 136
ולו מגדל דמוי צריח  .הבית נהרס בשנת  . 1968ראה  :כרמל ( לעיל  ,הערה , ) 8
על  -פי מודעת אבל  ,ראה

10 :

 .ק 1926 ,

Die Warte , 8 Januar

הוא היה מוקף חורשת אורנים
עמ '

. 134

גוטליב שומאכר  -תוכניות פיתוח

פרופ ' רטנר מן הטכניון בנימוק ששרטוטים ומפות מעין אלה ראויים להישמר במוסד הטכנולוגי
בעיר  .תומר אחר מצא דרכו אל הטכניון ממחלקות שונות של עיריית חיפה  ,וחומר נוסף שנותר

בידיה הגיע לידי פרופ ' אלכם כרמל מן האוניברסיטה בחיפה  .לא מן הנמנע כי היו גם שניצלו את
טוב לבה ואת אמונה של נלי  ,ונטלו לרשותם חלק

מאוספיה .

החומר שנאסף בטכניון לא סודר במשך שנים ארוכות  .רק לאחרונה החל הארכיונאי מר אהרן
קוטין בפעולה של איסוף  ,רישום ושימור של המפות  ,הסקיצות והתכניות שמצא  .תודות לעבודתו

היסודית ניצל כנראה האוסף מאובדן ומנזק  .חלק מצוי כטיוטה וחלק אחר בהעתקי שמש  .רישום

אינוונטרי מדויק מגלה כי באוסף מצויות חמישים ושמונה מפות ותכניות של ארץ  -ישראל  ,סוריה
ועבר  -הירדן בקנה  -מידה כגון , 1 : 63 , 360

 . 1 :חלק מהן הוכנו על  -ידי שומאכר

152 , 000 , 1 : 50 , 000

במהלך המתקר והמיפוי בעבר  -הירדן וחלק בזמן המלחמה  ,כאשר שירת במחלקת המדידות במטה
הכללי של חיל המשלוח

הגרמני .

באוסף נפרד מצויות כשלושים מפות ותכניות של חיפה

וסביבתה  ,גם הן בקני  -מידה שונים  .האוסף הופרד מטעמים מינהליים בלבד  ,ויש לראות כמובן את
המורשת הכרטוגרפית של שומאכר כמיקשה

אחת .

ממות
מבין שלל המפות שנמצא באוסף בחרנו להציג כאן שתיים

כולה .

מוקדם של התפתחותה ומפת העיר חיפה

מפת המושבה הגרמנית עצמה בשלב

:

שתיהן מעידות על כישוריו של שומאכר

ככרטוגרף ומודד  ,והן מהוות מקורות חשובים ללימוד תולדותיה של

מפת המושבה הגרמנית  -האמריקנית ליד חיפה

העיר .

( ) 1876

המושבה הטמפלרית הראשונה בארץ  -ישראל נוסדה כידוע בחיפה בשבת

. 1869

הנראה על  -פי תכנית מוגדרת שהגה המייסד וראש המושבה גאורג דויד הרדג

של ארכיטקט דני בשם פטר יוליוס לויטווד ( 4סיוץ. ) ] 0
שמדד וחילק את הקרקעות בין ה מתיישבים  .נ הת כנית של ה מושבה
4ן

היא נבנתה ככל

) ( Hardegg

בעזרתי

את המפה עצמה ערך יעקב שומאכר ,

5

טרם אותרה  ,אך נראה שהיא

דומה למפה אחרת ששרטט יעקב שומאכר ואשר הודפסה בארצות  -הברית ופורסמה בשנת

. 1872 - 1871

6ן

המפה שלפנינו ( מס '

)1

שורטטה על  -ידי גוטליב שומאכר

ב8 -

במארס  , 1876בהיותו בן שמונה -

עשרה וחצי  ,בטרם יצא ללימודיו בשטוטגרט  .ייתכן אפוא שזהו פרי ביכורים של גוטליב  ,ואין
לשלול את האפשרות שעבודה זו ערך ביחד עם אביו  ,אשר הכשירו בדרך זו והכניסו בסוד

המקצוע .
כותרת המפה מלמדת על ' הנאמנות הכפולה ' של משפחת שומאכר  .שנים רבות הקפידו לציין
14

15
16

165

 .ק 21 Oktober 1869 ,

Warte ,

כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 26

;

ל5

Die

וראה

:

ההספד ( לעיל  ,הערה

. )2

כך עולה מן המפה המצויה בארכיון המדינה הראשי של וירטמברג בשטוטגרט  ,ראה Hauptstaatsarchiv , :
 . Sauer ,ץ ; וכן ראה  :ר ' קרק  ' ,דוחות
arz Chronik , Ulm
 ; ] 14 , 1585לפרסום המפה ראה  . 84 :ק 1975 ,
~

קונסולים אמריקאנים כמקור ללימוד ארץ ישראל של המאה הי " ט '  ,קתדרה ,

50

( טבת תשמ " ט )  ,עמ '

. 115

,

4

.

,

1

י

ן

a

%1

? *~

" וי
ן

גמא

ן

-

.שיי

) .

:ד -

.

.

"

ח
1

(:

* "

יי
מפת המושבה

נ תנ

::

הי

,

1

" "

י יע

-

.

-

-1

1

ן

'
41א * .
= -

-

-

.

.

(

..

,

,

 -ך

..

י

-

.

ללי

(

)'

'

כי זו מושבה ' גרמנית  -אמריקנית '  ,משום שכמה משפחות בה הגיעו מארצות  -הברית ונשאו

דרכונים אמריקאיים  .הפרטים הרשומים בשולי המפה מציינים את מועד ייסוד המושבה ואת מועד
עריכת המפה  .המפה מתארת את מצבו המדויק של השטח הבנוי במושבה וכוללת את מערך
הרחובות  ,את מיקום הבתים השונים ואת גבולות המגרשים

) ( Bauplitze

של

המבנים המופיעים במפה צבועים בוורוד  ,וכוללים שני טיפוסים  :בתי מגורים

המתיישבים .

) user

( Wohnh

~
לקו הבניין
ומבני משק )  . ( Nebengeb udeהבתים אינם מסומנים באופן סכימטי  ,כי אם בהתאם

68

) ( Kontur

~

המדויק  ,על שלל הצורות שהוא יוצר  .דבר זה מאפשר לעקוב אחר התפתחות הבניינים

בשלב ההיסטורי הראשוני של ההתיישבות  .באותו אופן סימן גוטליב את גבולות המגרשים  ,ובתוך

כל חצר רשם את שם הבעלים  .רשימת שמות זו מהווה גם היא מקור למידע חשוב על ראשית
ההתיישבות ועל גלגולי הבעלויות על הקרקע במושבה  .הרחובות והדרכים היוצאים מן הרחוב

גוטליב שומאכר  -תוכניות פיתוח

הראשי סומנו בקווים שחורים מלאים  ,ודרכים מתוכננות סומנו בקיווקוו  .במעלה הכרמל הוגדרו
גם שטחי הכרמים שניטעו עד אז  ,ובקצה הצפוני של הרחוב הראשי ניתן להבחין במזח קטן היוצא

אל הים  .הטמפלרים הם שבנו את המזח  ,סמוך להקמת המושבה

אורכו היה תשעים רגל  ,והוא

;

שימש בעיקר ליצירת חוף רחצה  .לימים זכה גוטליב עצמו להאריך ולשפץ את המזח לכבוד בואו
של הקיסר וילהלם השני בסתיו

. 1898

7ן

מן המפה עולים גם פרטים חשובים על חיי היום  -יום במושבה  .כמעט ליד כל בית מגורים סימן

שומאכר בעיגול כחול בור מים  .המים נשאבו מן הבורות לתוך בריכות  ,והובלו משם בצנרת אל
הבית ואל המשק  .הדבר מלמד על העצמאות שקנתה לה המושבה באספקת המים  .כמו כן סימן
גוס ליב שני בנייני ציבור  :בית  -ה עם וה מוס ד ה חינוכי של ה רדג  .בית  -ה עם

הראשון לבנייני המושבה והחשוב שבהם  .אבן הפינה שלו הונחה

רושם .

8ן

הבניין שימש למטרות רבות הקשורות בחיי הציבור

ב 23 -
:

(( Gemeindehausj

בספטמבר

1869

היה

בטקס רב

אולם להתכנסויות ותפילות

משותפות ( לטמפלרים אין כידוע כנסייה )  ,בית  -ספר ומקום מגורים למורים ולעובדי ציבור  .כאשר
נחנך הבית הוא כונה

, Musterhaus

דהיינו בית לדוגמה  ,ונועד להפגין את הקידמה הרבה שבאורח

החיים הנוצרי ובהתיישבות הגרמנית החדשה
שומאכר את הכתובת
1890

:

בארץ  -ישראל .

19

מעל משקוף הכניסה חרת יעקב

' אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני '  ,ועל הגג הוצג מגדל לפעמון  .בשנת

הורחב הבית ונוספו לו אולם גדול וגג רעפים  ,ובשנת

על  -פי המפה שבידינו גרו במבנה שתי משפחות  :לנגה

1902

) ( Lange

נבנה בסמוך לו בית  -ספר

ושמירט

שבבניין .

ארצה מרוסיה בשנת  , 1876וגרו באופן זמני בדירת המגורים

) Schmidt

;

הדש .

הן הגיעו

20

' המוסד החינוכי '  ,או המכון של הרדג היה המבנה הגדול ביותר במושבה  ,אך גם השנוי ביותר

במחלוקת  .הרדג ביקש לפתוח במקום מכון להכשרת תושבי הארץ למלאכות שונות  ,אך מדי פעם

שינה את תכניותיו בנדון  .פרישתם של הרדג ותומכיו מאגודת הטמפלרים היתה קשורה בין השאר
גם לפרשת בנייתו של

מכון זה .

ן2

בשנת

1888

הוחכר המבנה למנזר האחיות הגרמניות  -הקתוליות

על  -שם סנט בורומיאום  ,והן פתחו בו בית  -חולים ; המוסד הורחב מאוחר יותר ושימש את תושבי

. 1948

חיפה עד

בהצטלבות הרחוב הראשי  ,רחוב הכרמל ( היום שדרות בן  -גוריון )  ,עם דרך יפו סומן גם בית -
המלון של משפחת קראפט )  , ( Krafftמלון כרמל

) , ( Karmel

שהיה המודרני והראשון מסוגו

בחיפה  .למפה צירף שומאכר קנה  -מידה קווי המסומן ברגל וירטמברגי

.

28 64 = Fuss

.

(  851 5מ ' )

]7

המזח

ס " מ) .

כן רשם את המידות והשיפועים העיקריים של רחוב הכרמל  :אורכו

וזווית השיפוע שלו מרחוב הכרמים -

" 132 ' 8

 .ק 1979 ,

11ט. 4 7

) ( Pfeiler

) WUrttembergischer

נבנה בשנת  , 1872ראה

107 :

ליד ביתו של בובק

' 2810

) ( Bubeck

עד

 ; Die Warteעל הארכתו לכדי גשר נחיתה

)  ( Landungsbrdckeראה שם  18 ,באוגוסט  , 1898עמ '  , 260ושם דווח כי בחנוכתו השתתף הוואלי מביירות
והאימאם המוסלמי

מחיפה .

 .ק Oktober 1869 ,

 , 21ש " "יו

Die

]8

165

19

שם .

20

פ ' לנגה היה מורה בבית  -הספר ואחד מראשי המושבה  .הוא הירבה לכתוב אודותיה בעיתון הטמפלרים  ,וכתב

ק

את הספר המקיף הראשון אודות הטמפלרים  . Lange , Geschichte des Tempels, Stuttgart 1899 :ע ; בתו
מריה נישאה לגוטליב שומאכר באוגוסט
 . 16ק Warte , 31 August 1882 ,
21

כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 24 - 22

, 1882

ראה ההודעה על האירוסין

Verlobungsanzeige
)

Die :

~

()

יוסי בן  -ארצי
" 164 ' 2

' 989

ליד ביתו של דיים

( 299

) ( Deiss

בשפת הים  .גובה הכרמל בנקודת הרכס שמעל המושבה -

מ') .

בסך הכול התגוררו במושבה על  -פי המפה חמישים וארבע משפחות מתיישבים  ,והיו  ,בה

חמישים ושמונה בתי מגורים ושלושים ושלושה מבני עזר שונים בגודלם  .לעשרים ואחת משפחות

היה בור מים בחצר  .חשיבותה הגאוגרפית  -ההיסטורית של המפה מובנת מאליה  .לפנינו מקור רב
ערך להבנת המבנה הגאוגרפי והחברתי של המושבה הגרמנית בחיפה בשלהי ייסודה  ,ונתוני
המפה הפשוטה והמפורטת כל כך מהווים השלמה חזותית של המידע הקיים אודותיה במקורות

הכתובים .

מפת העיר חיפה

( ) 1908

מפת העיר חיפה נחתמה על  -ידי שומאכר
ביותר את מצבה הגאוגרפי
משופעת בפרטים  ,ונדגיש

מערך השטח הבנוי

ב1 -

באוקטובר  , 1908והיא משקפת בצורה מפורטת

של העיר ואת התמורות הכבירות שידעה במהלך המאה הי " ט .
כאן רק כמה אלמנטים גאוגרפיים חשובים .

:

22

המפה

חיפה של ראשית המאה מנתה כבר קרוב לעשרים אלף נפש  .הגרעין

ההיסטורי של העיר מוקפת החומה  ,שבנה דאהר אל  -עמר באמצע המאה הי " ח  ,היה זה מכבר

לאזור צפוף של סמטאות  ,מבוכים ובניינים  .החומה פורקה והשערים הוסרו  ,ושומאכר נאלץ

להבליט את מקומם לשעבר על  -ידי קו היקפי שבתוכו כתב ' העיר העתיקה ' ( . ) 141151861
הבנייה נעשה לאורך הדרכים הראשיות שהוליכו משערי העיר מזרחה ומערבה  .לכיוון מזרח

עיקר

ולאורך דרך נצרת התפתח הרובע

) ( Vorstadt

המזרחי ( חרת אש  -שרקייה )  ,שבלבו ניצבה תחנת

הרכבת החג ' אזית  .תהנה זו נחנכה בשנת  , 1905והנחת

מסילת  -הברזל ממנה לסוריה ההיה

המנוף

העיקרי להתקדמותה ולהתפתחותה הדמוגרפית והכלכלית של חיפה  .בסמוך לתחנה צץ כבר אזור
תעשייה ומלאכה שהחשוב מבין מרכיביו היה בית  -החרושת היהודי לשמן -

' עתיד ' .

בדרך יפו התפתח הרובע המערבי ( חרת אל  -ג ' רבייה )  ,שהחל לטפס גם במעלה ואדי ניסנס

לכיוון מדרגת ההר התיכונה  .הגבול המערבי של השטח הבנוי היה עדיין המושבה הגרמנית  ,שגם
בשנת

1908

נראתה כרובע המתוכנן היחיד בעיר  .שדות המושבה תפסו את כל המישור המערבי ,

וכמה אחוזות בנויות היו גם באזור ראם אל -כורום ( בת  -גלים

היום ) .

ברכס הכרמל סימן שומאכר שלושה אזורים באופן מפורט  .בכרמל המרכזי מופיעה שכונת

כרמלהיים )  , ( Karmelheimובה רחובות  ,מוסדות ובתי מגורים  .שכונה זו  ,שנבנתה משנת

על -ידי פרידריך קלר  ,סגן קונסול גרמניה ומראשי

ק "ן

1888

המושבה  ,הפכה לפרוור נופש שבו הוקמו בתי

של הטמפלרים )  , ( Villenkolonieוגם לשומאכר עצמו היה בה כאמור בית

גדול .

23

לאורך הדרך המוליכה אליה התפתח כבר אז ' הכרמל האוונגלי '  :מיסיון הכרמל רכש אז שטחים
ניכרים
70

דרך

לאורך

הרכס

( רחוב

יפה  -נוף )

ובנה

שם

בתי

מגורים

ובית  -הארחה

גדול

)  . ( Karmelmissionsheimהנזירות הבורומיאיות בנו באזור בית  -הארחה המסומן במפה ,
והכנסייה הרוסית רכשה קרקע בגבול עם חלקות המנזר הכרמליטי ובנתה במקום כנסייה .

22

הספר העיקרי בנושא זה הוא ספרו של כרמל ( לעיל  ,הערה

23

שם  ,עמ ' 32
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תכנית לסראיה חדשה
( 886 - 1885ו ? )

בראש הכרמל סימן שומאכר את המכלול של המנזר הכרמליטי והמבנים הסמוכים לו וכן את
השבילים היורדים ממנו למערת

אליהו .

רישום הבעלויות על הקרקע

:

מידע חשוב שניתן להפיק מתוך המפה קשור בבעלויות על

הקרקע במרחב העיר  .ייתכן אף שתכליתה של המפה היתה לזהות את בעלי הקרקעות על  -פי

מיקומן הגאוגרפי .
שני גופים מצטיירים כבעלי קרקעות גדולים

:

המנזר הכרמליטי והמושבה הגרמנית  .למנזר

משתייך גוש קרקע גדול במדרון הצפון  -מערבי של הכרמל  ,וגבולותיו מסומנים במפה בצבע
כחול  ,בקו החופף את החומה שבנו הנזירים סביב אדמתם בעקבות הסכסוך עם

הטמפלרים .

24

לטמפלרים יש על  -פי המפה קרקעות רבות על הכרמל ובמדרון המרכזי אל מול פני העיר  ,וכן
במישור

) ( Ebene

המערבי  ,אלא שאדמותיהם מפוצלות לנחלות בעלים

יחידים .

בעלי קרקע אחרים הם פרסים וערבים כמו טה  ,סעד יחורי  .לציון מיוחד זכתה חלקת הקרקע
שנקנתה עבור חברת העזרה ליהודי גרמניה
אחר כך הטכניון ולידו שכונת מגורים

) , ( Hilfsverein der deutschen Juden

יהודית .

שעליה הוקם

מעניין להדגיש שזוהי חלקת הקרקע היתידה

שנצבעה ( בצבע כחלחל )  ,וניתן לשער כי לשומאכר נועד תפקיד גם בתכנון הטכניון  ,אם כי לבסוף
נמסרה העבודה לגורמים

מוסדות ואתרים

:

יהודיים .

חשיבות רבה יש לייחס גם לרשימת האתרים והמוסדות שסימן שומאכר

במפה ובמקרא  ,רשימה המהווה מסמך בעל ערך היסטורי לכשעצמו  .המוסדות מלמדים יותר מכול
על המיגוון הרחב של העדות הדתיות והלאומים שהרכיבו את אוכלוסיית חיפה במאה הי " ט ועל
24

על הסכסוך ראה

:

שם  ,עמ '

. 131 - 123

71

יוסי בן  -ארצי

מספרם הגדול יחסית של קונסולים ועסקים שונים שהיו בעיר  .ארבעה קונסולים היו מבני המושבה

הגרמנית לבדה  ,ואחרים פעלו בעיר  .בתי -הקברות השונים  -יהודי  ,פרוטסטנטי  ,טמפלרי  ,לטיני ,
יווני ומוסלמי  -מעידים גם הם על הרכב האוכלוסייה ועל תחום

דרכים

:

ההתפשטות של השטח הבנוי .

בפירוט רב סימן שומאכר את רשת הרחובות  ,הכבישים והדרכים המובילים אל העיר

וממנה ואת מסילת  -הברזל ומתקניה  .שלוש דרכים ראשיות יצאו את העיר  :ליפו ,

לנצרת ולעכו .

שתי דרכים עיקריות קישרו את ההר עם המישור  :דרך המנזר  ,שבשני קצותיה סימן שומאכר את
השערים שבהם גבו הנזירים דמי מעבר  ,על מנת להקשות על הטמפלרים לעלות לנחלותיהם שעל

ההר  ,ודרך ההר  ,שנסללה בתגובה על  -ידי הטמפלרים ממושבתם שבמישור לעבר בתי הק "ן ומטעי
הכרמים שלהם במרומי הכרמל .
במערך הרחובות הפנים  -עירוני ניכרים צפיפות וסבך הסמטאות בחלק הישן של העיר  ,וכן צוינו
במפה כמה רחובות חדשים לכיוון מדרגת ההר של הדר הכרמל ובמעלה הבורג '  .מסילת  -הברזל
התג ' אזית מסומנת כמובן בחלקה המזרחי של העיר  ,ושם גם היתה אז תחנת הרכבת שבה שכנה

הנהלת המסילה התורכית  .מן התתנה נמשך קטע נוסף של מסילה המוליך אל המזח החג' אזי  ,שבו
פרקו סחורות ומטענים עד הקמת הנמל המודרני

בחיפה .

בזכות פרטים אלה ושאר המידע המוצג במפה היא מהווה מקור רב חשיבות להכרת תולדותיה

של העיר  .המפה שורטטה בקנה  -מידה מפורט -
נוף בעל חשיבות

:

10 , 000

 , 1 :ושומאכר הקפיד לסמן בה כל פרט

שכונות  ,רבעים  ,בעלויות על קרקע  ,תוואי נחלים  ,דרכים ומוסדות שונים  .מן

השמות השונים ובעיקר מסימנים על גבי המפה קם לנגד עינינו הנוף העירוני של חיפה בראשית

המאה העשרים  ,ואין מחקר גאוגרפי  -היסטורי על העיר באותה עת יכול להיות מלא ללא המידע
המתקבל מן המפה

שלפנינו .

25

תכניות בלתי מוכרות לפיתוח חיפה
במסגרת תפקידו כמהנדס מחוז עכו הכין שומאכר ככל הנראה תכניות שנועדו לשפר את התשתית

הפיסית של האזור  .דרכים  ,גשרים  ,מסילות ובנייני ציבור היו אז ברובם שריד לתקופה קדומה או
חלומות לא מוגשמים  .שומאכר הנמרץ הגיש מן הסתם תכניות רבות  ,שרק על מעט מהן נודע עד

כה  ,ורק מקצתן נשמרו בארכיונו  .להלן

סראיה החדשה

נציג ארבע מהן  ,ונדון במהותן ובמשמעותן לגבי התקופה .

( ) ? 1886 - 1885

תכנית זו היא סקיצה הנושאת את השם  . Plan de Serail Projeti Haifaהיא כוללת חזית לבניין
המוצע ושני חתכים של הקומות השונות  ,ונערכה בקנה  -מידה של

, 1 : 2 , 000

על נייר עבה  .בשוליים

ניכרים סימני חישובים ורישומים שונים שערך המהנדס  .אין ציון תאריך ליד החתימה  ,ולכן קשה
לקבוע את מועד עריכת התכנית  .מכל מקום זוהי הצעה להקים מבנה חדש לממשל המקומי ,
72
25

כאן בחרתי להציג רק מקצת מן הפרטים העולים מן המפה  .בכוונתי לנתח אותה בקרוב באופן מפורט יותר יחד
עם מפות אחרות של חיפה  .שומאכר שרטט ערד מפות של חיפה  ,ואחת מהן  ,משנת  1911זכתה לניתוח מפורט .
ראה  :א ' כרמל ,

' חיפה בשלהי התקופה

 , 1980עמ ' 51 - 50

העות ' מאנית '  ,א ' סופר וב ' קיפניס ( עורכים )  ,אטלס חיפה והכרמל  ,חיפה

במקום הסראיה הישנה שנבנתה עוד באמצע המאה הי " ח ,

על  -ידי דאהר אל -עמר .

מפת העיר חיפה

26

( ) 1908

לא ברור מדוע שומאכר יזם או התבקש להגיש תכנית כזו  ,אך אין ספק כי היא משקפת את

השינוי שחל במעמדה של העיר ובחשיבותה וכן במיגוון התפקודים והשירותים שמילא אז
השלטון המקומי  .בירת הנפה היתה באופן מסורתי עכו  ,אולם היא היתה נתונה מסוף המאה הי " ט

בתהליך של שקיעה  .אופיה היה מוסלמי -קנאי  ,לעומת הפתיחות שאפיינה את חיפה  ,והפעילות

המסחרית  -הימית בה ירדה והיתה מצומצמת מזו שהתנהלה בחיפה .

ב 25 -

בדצמבר

1884

התפרסמה בעיתון הטמפלרים קריאה אנונימית לממשלת תורכיה להעביר את משרדי המחוז
לחיפה בעקבות התפתחותה ובשל קשיי התחבורה אל

עכו .

27

לחיפה  ,טען הכותב  ,יש עדיפות

בנושאי הנמל והנחת מסילת  -ברזל לדמשק  ,וגם משום כך צריך להעתיק את מרכז הכובד

אליה .

עוד ידע המקור לספר כי הוואלי של ביירות דרש לבנות בחיפה סראיה חדשה  ,עצמאית  ,שתחליף
את זו של עכו  ,וכי למימונה דרושים מאה אלף פרנק  ,שהם התנאי שהציב המושל לבנייה  .עוד

26
27

היה זה המבנה היחיד בעיר שנבנה כאופן מסיווי ועמד בתמורות הזמן  ,ראה
4

 .ק 1884 ,

Dezember

Die Warte,

:

כרמל ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 61

73

יוסי בן  -ארצי

נכתב באותה ידיעה שיש מקום מתאים לבניין הסראיה החדש בדרום  -מזרח העיר  ,אם ייהרסו
לצורך זה כמה מבנים

ישנים .

ייתכן אפוא שכאשר מונה שומאכר למהנדס המחוז  ,הוא הגיש תכנית ברוח זו  ,ואם כן ניתן
לשער שהתאריך שבו הוגשה התכנית לא היה מוקדם מדצמבר

. 1885

התכנית עצמה לא זכתה

בסופו של דבר להגשמה והסראיה הישנה פעלה עד סוף השלטון התורכי  ,ואף לאחר מכן השתמשו
בה הבריטים ומדינת ישראל כתחנת

משטרה .

28

אף  -על  -פי שהתכנית לא מומשה יש בה חומר רב חשיבות מבחינה היסטורית  ,שכן ניתז ללמוד
ממנה על מבנה המינהל הציבורי ומערכות השלטון המקומי בתקופה ההיא  .מידע זה עולה מעיון
בשמות המשרדים שרשם שומאכר בתוך כל חדר בתכנית  ,הן בערבית והן בגרמנית  .בקומת הקרקע
למשל  ,המשורטטת בחלק השמאלי התחתון של התכנית  ,מופיעות הפונקציות הביצועיות

העיקריות  :המשטרה והז ' נדרמריה ומפקדיהן  ,בית  -המעצר  ,חיל  -הפרשים ובנק לאשראי
בקומה הראשונה  ,בחלק הימני של התכנית  ,מופיעים נציגי השלטון והמינהל

:

חקלאי .

הקאימקאם

( מושל מקומי ; מושל המחוז שדרגתו היתה פאשא  /מותצרפליק ישב בעכו )  ,מנהל האוצר והמסים ,
בית  -המשפט והקאדי  ,משרדי רישום מקרקעין

( טאבו )

ובית  -דין לקרקעות  .לכל אחד מבעלי

התפקידים הועיד שומאכר תדרי מזכירות וארכיון תיקים  .רשימה זו מלמדת אם כן על מהותם ועל
שמותיהם של השירותים המינהליים ושל מכשירי הביצוע העיקריים שעמדו לרשותו של מושל

מקומי  .נראה שמעמדה של חיפה והיקף הפעילות בה חייבו מיגוון פונקציות אלה אף  -על  -פי
שהאוכלוסייה בעיר היתה עדיין מעטה ביחס לערים

אחרות .

סגנון הבנייה שהועיד שומאכר למבנה הממשל עולה משרטוט החזית  .זהו סגנון שהיה מקובל
בבנייה הציבורית במאה הי " ט בגרמניה ובמרכז אירופה  ,ואשר בעיקרו הושפע מן הקלסיציזם

החדש .

שומאכר  ,שעבודת הגמר שהכין בתום לימודיו בשטוטגרט עסקה בסגנון הרומאני

בגרמניה  ,עיצב לחיפה בניין בסגנון דומה  .הבניין  ,שמידותיו

38

54

מטר  ,נחשב צנוע יחסית

"
למבני ציבור אירופיים  ,אך בהשוואה למקובל בארץ  -ישראל ובפרט בעיר כמו חיפה היה זה מבנה
מונומנטלי ממש  .אילו נבנה  ,היה זה הגדול בבנייני העיר ; רק בסוף התקופה העות ' מאנית החלו
לבנות מוסדות חינוך ודת דומים לו בגודלם כגון הטכניון בחיפה  .ברור מאליו ששומאכר ביקש

להקנות לבניין חזות שתרשים את כל רואיו ותבהיר לכול את כוחו ועוצמתו של השלטון  .השימוש
באלמנטים קישוטיים צנוע למדי  ,ולמעט תבליטים אחדים במשקוף הכניסה ובליטות בנויות על
הגג בחזית המבנה  ,אין כאן הצטעצעות בפרטים ובפיתוחי אבן  .לעומת הרושם הכביר כלפי חוץ ,
המבנה הפנימי פונקציונלי מאוד  ,וניכרת מחשבה מדוקדקת באשר למיקום המשרדים ומידת

הקירבה ביניהם על  -פי צורכי

היום  -יום .

בפינה השמאלית של השרטוט יש סקיצה של מיקום הבניין  -ליד הסראיה הישנה  -וחתך
שלו כלפי הים  .שומאכר התכוון אפוא להציב את המבנה באזור בית הממשל הישן  ,כפי שהוצע
במאמר בעיתון של

הטמפלרים .

74

28

הבניין נהרס בשנות השישים חוד התעלמות מחשיבותו ההיסטורית  .במקומו עומד כירם בניין בנק ישראל
( לשעבר ) ,

ובסמוך לו חלק מגן ציבורי

גוטליב שומאכר  -תוכניות פיתוח

חזית ימית חדשה לחיפה

( ) 1884

תכנית זו מוגדרת על  -ידי שומאכר כסקיצה
נחתמה

ב5 -

) ( Croquis

ליצירת מעגן ומזח חדש

לחיפה .

התכנית

ביולי  , 1884והוגשה בשפה הצרפתית  ,שהיתה שגורה יותר בפי פקידים ואנשי

תורכים  .קנה  -המידה של התכנית היא

1 : 500

 ,וחלקה הימני ( המזרחי ) נקרע מן המקור ולא

מינהל
נתגלה

בארכיון .
שומאכר הגיש כאן תכנית בעלת מעוף וחזון ביחס למצב המעגן בחיפה באותם ימים  .האניות
אל
שהגיעו לחיפה עגנו במרחק רב מן החוף  ,והמטענים והנוסעים הורדו לסירות ואסדות והושטו
המזח הקצר שיצא אל הים מקירבת בית המושל

( הסראיה ) ,

שבו שכן גם

המכס .

הפונה

עתה בא שומאכר ליצור מעגן חדש בדמות מזח ורציפי פריקה לכל אורכה של חזית העיר
 ( Serailואת קו החוף המתפתל
אל הים  .לשם  - -התמצאות סימן שומאכר את מקומו של בית המושל

בצבע כחול דק  .כמו כן סימן את מיתאר הבניינים הגובלים בשפת הים  ,למן הסראיה ועד ביתו של

קלסים ביטו ' י ,

29

ששכן ככל הנראה בקירבת השער המערבי של העיר

שומאכר ביקש ליצור רצועת חוף חדשה על  -ידי בניית חומת ים

,.

י

( 811

( Sea

במרחק

ארבעים

מטר מן החוף הקיים  .הוא תכנן למלא את השטח שביניהם בחומרים שונים  ,וכך תיתוסף רצועה

יבשה שעליה ניתן יהיה לסלול דרך ולבנות מחסנים  .בדרך זו התכוון להשיג מספר מטרות  :מעגן
חדש  ,מחסנים לסחורות  ,מזח פריקה מוארך ודרך ראשית העוקפת את חיפה העתיקה מצפון
ומאפשרת לעגלות להימנע מלהיכנס לסבך הסמטאות  .מידות התכנית ראויות גם הל להערכה :
 פי חלופהאורך המזח המוצע  -שלוש מאות ושלושה מטר  ,או שלוש מאות ושמונים מטר על

נוספת ; רוחב רצועת היבשה  -חמישים מטר ; וסך כל השטח החדש -
מ " ר מחסני ענק במידות

50 % 10

מטר כל מכנה  .רוחב הכביש המוצע

ובמקביל אליו תוכנן רהוב צר יותר בקירבת

בחתך

AB

16 , 500

מ " ר  ,מהם

) ( Chaussie

עשרה

8 , 700

מטר ,

המזח .

הגיש שומאכר את הצעתו כיצד להציב את חומת הים וחתך רוחב של הפרויקט  .הוא

הציע לבנות כלונסאות

( 118ע )

שיוחדרו לקרקעית הים ויחוזקו בחומרים שונים  .גובה הכלונסאה

היה על  -פי התכנית שנים  -עשר מטר וחצי  ,מהם מטר וחצי מעל קו המים  .בחלק שמעל קו המים
עוצבה החומה בצורה טרפז מחודד הבולט מעל קו הרציף  ,כדי שאפשר יהיה לקשור אליו
בנוסף למזח  ,למחסנים ולדרכים הציע שומאכר לבנות בריכת עגינה

) ( Dock

אניות .

מול הסראיה -

כשבתכנית שלפנינו רואים רק את גרם המדרגות המוליך אליה  ,והאזור כולו הוצג מל הסתם בקטע
ותחנת
הנוסף שנקרע  .אל מול המעגן  ,שנועד לנוסעים  ,הציע שומאכר לבנות בית מכס ) ( Douane
הסגר למניעת הפצת מחלות ומגיפות

( 14ת. ) 58

תכנית פשוטה אך מבריקה זו היתה משנה כליל את פניה של חיפה  ,אך היא לא התממשה בשל
קלע
אוזלת ידו של הממשל התורכי  .שומאכר הצעיר  ,שזה עתה חזר מלימודים בשטוטגרט  ,אכן
לצרכיה של תיפה המתפתחת והציע לתת תנופה למסחר הימי שלה ולשפר במידה רבה את התנאים

שבהם התנהל  .בתכניתו לא הצטמצם בפתרון לתחום זה או אחר  ,אלא חתר לפתרון כלל בעיות
75

29

בוטג ' י היתה משפחת סוחרים גדולה בחיפה  .ידוע גם טרפים בוטג ' י  ,ששימש ככומר ומטיף מטעם המיסיון

הכנסייתי )  . ( CMS - Church hfissionary Societyהוא פעל לצדו של המיסיונר יוהנס צלר
כשפרעם ובחיפה במחצית השנייה של המאה הי " ט .

)  ( Zellerבנצרת ,
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דרך  ,מחסנים  ,מזח  ,מעגן  ,מכס וכיוצא באלה  .טיב הבחנתו של שומאכר

ויכולתו לחזות את הצרכים העתידיים הוכחו רק כעבור חמישים שנה  ,כאשר נבנה הנמל החדש

על  -ידי הבריטים בשנת . 1933

הם אכן הקימו חומת ים  ,אם כי ממדיה היו שונים  ,ייבשו קטע חוף

ועליו סללו דרך רחבה ](  , IGngswayדרך העצמאות )  ,וכן בנו מחסנים ובתי קירור  ,בית מכס

וכו ' .

שומאכר עצמו לא זכה לראות בהתממשותו ובשכלולו של הרעיון שהגה בשלב כה מוקדם של
התפתחות

העיר .

נמל בחיפה

( ) 1899

גרסה מורחבת ומשופרת של תכניתו הקודמת הציג שומאכר
 the Sea Coastתtof Haifa 0

. 1 : 2 , 000

בקנה  -מידה

ב 30 -

ביוני

1899

תחת הכותרת

Plan :

הפעם הוגשה התכנית בשפה האנגלית ,

ושומאכר חתם עליה בתואר ' מהנדס תושב של חברת הרכבת הסורית העות ' מאנית ' ) Resident
Railway Company

ע) 7

1892
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of the Syrian-Ottoman

היא החברה שהחלה כבר בסוף

, ( Ingenieur

בהנחת קו רכבת מעכו וחיפה לעבר דמשק  .שומאכר היה אחראי על הקטע
הפירמאן להנחת המסילה ניתן

) . ( Pilling

ב 13 -

במאי

1890

חיפה  -בית  -שאן .

30

ליוסוף אליאס  ,מהנדס הממשלה לשעבר  ,ולאנגלי ג ' " ר פילינג

גליונות העיתון  Die Warleמן השנים

1891 - 1890

עמוסים פרטים רבים על התקדמות המסילה  ,שכן

הטמפלרים ייחסו לה חשיבות גדולה לקידום חיפה והארץ כולה  .ראה

:

שם ,

25

בספטמבר

1890

 ,עמ '

, 309 - 308
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אך חברה זו עבדה בעצלתיים  ,ובסופו של דבר נרכשו הזכיון והציוד שלה על  -ידי הממשלה
התורכית  ,כאשר יזמה את הרכבת
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אפשר על כן ששומאכר הגיש את תכניתו עבור ההברה האנגלית  ,שהתכוונה להגיש אותה
לממשלת תורכיה במסגרת הזכיון הישן שלה  ,ואפשר גם שהתכנית נערכה עבור התורכים  ,שיזמו

את חפירת הנמל בחיפה קודם להעלאת רעיון הרכבת החג ' אזית  .על  -פי כרמל יזמו התורכים
חפירת נמל רק אחרי חנוכת המסילה  ,בשנת  , 1905כשנוכחו לדעת שמזח המסילה הראשון והמזח
הישן אינם עונים על הצורך בשינוע

בנמל .

32

בסופו של דבר לא הספיקו התורכים לממש כוונה זו ,

והסתפקו בהארכת מזח המסילה החג ' אזית  ,והוא שימש את חיפה עד

. 1933

בעיקרו של דבר שכלל כאן שומאכר את תכניתו הקודמת משנת  , 1884בהוסיפו למזח עוד
בריכת עגינה גדולה  ,על  -ידי בניית שוברי גלים ארוכים  .הוא יתבסס על שובר גלים ארוך

( 1 , 660

מטר ) היוצא מאזור חיפה אל  -עתיקה ( בת  -גלים )  ,וצלע אחת שלו פונה לצפון מזרח ואחרי

350

כשנערכו
ידיעה על כך ששומאכר קיבל אחריות על קטע מן המסילה ; ושם  19 ,בינואר  , 1893עמ '  , 17נמסר כי

חגיגות פתיחת העבודות קיבל שומאכר את התואר ' מהנדס תושב ' של החברה  .ראה גם
הברזל חיפה  -דמשק

:

השלב הבריטי

( , ' ) 1902 - 1890

קתדרה ,

55

( ניסן

תש " ן ) ,

עמ '

. 109 - 89

. 153 - 152

31

כרמל ( לעיל  ,הערה

32

שם  .על המסילה בכללותה ראה . Auler, Die Hedschasbahn , Gotha 1906 - 1908 :

 , ) 8עמ '

:

ד ' קושניר  ' ,מסילת

)1

לגל

4

יוסי בן  -ארצי

מטר יוצרת זווית קהה ופונה מזרחה לאורך
) (spit

t

יוצא בניצב לקו החוף לאורך

העצמאות

. ) 120 - 104

430

1 , 310

מטר נוספים  .שובר גלים שני  ,בצורת דורבן

מטר  ,ובסיסו באזור בית  -הקברות היווני ( כיום דרך

שני המבנים יוצרים פתח כניסה לבריכת העגינה ברוחב מאה ועשרה

מטר .

בחזית העיר  ,משפך הקישון ועד מוצא שובר הגלים הראשי  ,הציע שומאכר להקים במרתק  -מה מן
החוף הקיים חומת ים באורך שני קילומטרים וחצי  ,ולמלא את שטח הביניים חומר כך שיוכל
לשמש בסיס למחסנים ולדרכים כפי שהוצע בתכנית הקודמת  .על גבי חומת הים שומאכר ביקש

להאריך בשמונה קילומטרים את מסילת  -הברזל שתגיע ממזרח בלד א שיח ולהמשיך אותה עד

.

מוצא שובר הגלים הראשי  ,שבסמוך אליו תיבנה תחנת  -הרכבת הראשית שטח זה היה אז בלתי
מיושב והיו בו עתודות קרקע מישורית ונוחה

לבנייה .

שומאכר גילה גם כאן גישה תכנונית כוללת  ,בהציעו בניית נמל  ,עורף נמל ובו מתקנים שונים ,

ותחנת  -רכבת  .גם במקרה זה הקדים את דורו והציע תכנית שמומשה בסופו של דבר בתקופה

מאוחרת יותר על  -ידי גורמים

אחרים .

מתכנית הנמל של שומאכר ניתן לשאוב מידע חשוב על מיקומם של עשרים ותשעה אתרים

ונקודות ציון בחיפה  .אתרים אלה  ,שנמצאו לאורך מישור החוף  ,קיימים בחלקם עד היום  ,ואילו
אחרים  ,כגון בתי קונסולים ומשרדי חברת המסילות  ,נהרסו במרוצת הדורות  ,ואי אפשר למצוא את
מקומם בהווה אלא בעזרת תכניתו זו של

שומאכר .

רשימת אתרים בתכנית הנמל  ,על  -פי מספורם בשרטוט

.1

התחלת רציף הטעינה של הרכבת [ לימים תחנת המוצא של רכבת

חג ' אז  ,וכיום תחנת חיפה -

מזרח ] .
מטע תמרים [ חוף

שמן ] .

בית המטבחיים [ לא הרחק ממקומו
טחנת  -קמח עתיקה [ לא

קיימת ] .

[ בין שדרות הפלי " ם לדרך העצמאות בימינו ] .

בית  -קברות מוסלמי

דרך נצרת [ בקטע זה  -שדרות

מקום רחצה [ לא

הפלי " ם ] .

קיים ] .

מזח [ מזח האבן הרוסי ( נבנה בשנת

מול

הנוכחי ] .

) 1859

שהוארך על  -ידי שומאכר

( , ) 1886

ניצב בשעתו אל

הסראיה ] .

בית הדואר האוסטרי [ לא

קיים ] .

בית המכס [ לא קיים  ,צמוד
משרדי ההסגר [ לא

קיים ] .

בית המושל המקומי
; 1965

לסראיה ] .

( קאימקאם )

[ הסראיה  ,נבנתה על  -ידי דאהר על  -עמר ונהרסה בשנת

כיום עומד במקומה בניין בנק ישראל לשעבר בדרך

הבנק הסורי  -העות ' מאני ומשרדי הרכבת [ לא

העצמאות ] .

קיים ] .

מסגד [ אל  -ג ' רינה  ,עומד על מכונו ברחוב נתנזון ליד בנייני

צים ] .

המשרד הטכני של חברת הרכבת הסורית  -העות ' מאנית ( בעלת

הזכיון )

[ לא

קיים ] .
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. 16

כנסייה לטינית [ הכנסייה הכרמליטית העומדת על מכונה בכיכר פריס  ,נבנתה

. 17

מנזר לטיני [ שטח מנזר הגבירות מנצרת  ,לימים המרכז המסחרי הישן המכונה כיום ' שוק
התורכים ' בין הרחובות יפו

והעצמאות ] .

. ] 104 - 102

. 18

בית  -קברות לטיני [ כיום דרך העצמאות

19

בית  -קברות יווני [ בית  -הקברות היווני  -הקתולי בין שדרות העצמאות

. 20

. 21
. 22

104

לרחוב

יפו ] .

מע " צ ] .

קונסוליית גרמניה [ שדרות בן  -גוריון  , 3 - 1בית הקונסול פרידריך קלר  ,כיום משרדי
 גוריוןמלון כרמל [ מלון משפחת קרפט  ,שרידי הקומה הראשונה קיימים בשדרות בן

בית  -רחצה גרמני [ מבנה עץ להלבשה בחוף הרחצה הגרמני  ,ליד ' המזח הקיסר "
ידי שומאכר בשנת

. 23
. 24

. ] 1867 - 1864

; 1898

לא

בית  -הקברות

שנבנה על

;

קיים באתרו ] .

הפרוטסטנטי [ בדרך יפו  ,צמוד לבית  -הקברות הצבאי הבריטי] .
הגרמני [ בדרך יפו  ,צמוד לבית  -הקברות הצבאי הבריטי ] .

. 25
. 26

בית  -חרושת לקרח [ באזור הנמל הצבאי

. 27

חורבות ( סיקמנום = שקמונה ) [ שומאכר טועה בזיהוי שקמונה באזור חיפה העתיקה -
רווחת באותם

. 28
. 29

;

לא

קיים ] .

טעות

ימים ] .

מנזר קתולי [ מנזר הכרמליטיות  ,עומד על מכונו בשטח

79

בית  -החולים רמב " ם . ] .

טחנת  -רוח [ טחנת  -קמח גרמנית  ,משנת  , 1873עומדת על מכונה בשדרות העלייה השנייה

בחצר ] .

-

קיים ] .

בית  -הקברות היהודי [ בדרך יפו
בית  -הקברות

. ]5

, 22

I.

et

וכנית גשר על הקישון
) 1886

גשר על הקישון ( ) 1886
ארבעה חודשים לאחר שנתמנה מהנדס מחוז עכו הגיש שומאכר למושל תכנית

.

לשינוי משמעותי

בתעבורה בין חיפה לעכו תחת הכותרת  fer' (parabolique ) sur 1 nahr 1 :תם d 'un pont

'  ( Mukattaובמקביל לה כותרת דומה
הקישון ( בשמו הערבי נהר

"
"
בערבית ) הציע שומאכר לבנות גשר ברזל פרבולי על נהר

אל  -מוקטע) .

זו היתה למעשה נקודת התורפה בדרך בין עכו  ,בירת

המחוז ומקום מושב המושל  ,ובין חיפה  ,שההיה

eo

Proj

זה כבר לנמל החשוב של הנפה

ושל צפון הארץ .

עד לבואם של הטמפלרים התנהלה התעבורה על גבי בהמות משא  ,ואילו הם הביאו לאזור את
העגלות האופניות  ,ובכך שינו את הדרישות מציר התנועה  33 .הציר נמשך על הקטע הרטוב של חוף

הים  ,שאיפשר תנועת עגלות במרבית עונות השנה  ,אך מעבר הקישון יצר בעיות קשות  ,בעיקר
33

כרמל ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '

. 118

גוטליב שומאכר  -תוכניות פיתוח

בחורף  .הפתרון שניתן לכך  -ואשר סומן על  -ידי שומאכר במפת

1908

הנזכרת לעיל  -היה גשר

' פונטונים '  :מספר סירות שחוברו לחוף וזו לזו בחבלים צפו על פני הנהר  ,ועליהן הניחו קורות עץ
שיצרו משטח אשר עליו נעו

העגלות .

34

פתרון זה היה נוח ברוב ימות השנה אך לא התאים לימי

סערה  ,ובוודאי לא הלם את צורכי התנועה בין שתי הערים  ,שצפויה היתה לגדול בהיקפה  .דרך
אגב  ,כבר בשנת

1871

התבקש אביו של גוטליב שומאכר  ,יעקב  ,לתכנן גשר על הקישון ביוזמתו

של מושל עכו  ,אך לא נראה שננקטו אז צעדים ביצועיים של

ממש .

35

בתכנית שהגיש צעד שומאכר צעד גדול לעבר העידן המודרני בבניין

גשרים .

כל הגשרים

בארץ  -ישראל באותה תקופה היו בנויים אבן  ,ולא היו כלל גשרי ברזל שהיו מקובלים בעולם
המערבי ונבנו על יסוד טכנולוגיות חדשות  .התכנית החדשנית של שומאכר  ,שהתבסס על שיטת
הארכת המזח בחיפה  ,כללה גשר ברזל בעל מיפתח

) ( aperture ; span

אחד שאורכו שלושים

מטרים ושתי פרבולות ברזל הנשענות על עמודים ניצבים שביניהם אמורה היתה להיסלל דרך על
מישורת

) ( PIatform

ברוחב שישה מטרים  .הגשר נשען בשני קצותיו על עמודים שקועים בקרקע

בדופן הנהר  .על גבי גליון הנייר מופיעים חמישה שרטוטים

:

חזית הגשר ( מבט מן הצד

הצפוני ) ;

חתך רוחב של הגשר במיפתח שישה מטרים ; תכנית הברזל והמחברים ; חתך שטח והתשתית וכן
תכנית עומסים

) Capacity

. ( Loading

כל אחד מן השרטוטים מצביע על כשרונותיו של שומאכר הן כמהנדס יסודי וקפדן והן

כארכיטקט ששם דגש על המראה החיצוני המרשים של הגשר  .העיצוב האסתטי הנאה בולט

במיוהד בחזית הגשר  :הקשת המוארכת נשענת על עמודים המחוברים על  -ידי קורות אלכסוניות
בכיוונים הפוכים  .במרכז הגשר ניצב עמוד שגובהו שלושה מטרים  ,וממנו יוצאות קשתות
הנשענות על שמונה עמודים קצרים יותר  ,עד לעמוד הפינתי שגובהו מטר וחצי מעל בסיס הגשר .
כך נוצרים עשרה מרווחים ברוחב שלושה מטרים כל אחד  ,וביניהם עוברים קורות וכבלים לחיזוק
המבנה  .בסיסי הגשר מוחזקים על  -ידי יתדות או כלונסאות הניצבות לשיכבת בטון שמעליהן  .זו

הפעם הראשונה ככל הנראה שהבטון מוזכר כחומר לביסוס הבנייה בארץ  .בחלק העליון נוצרת
מגרעת בעמוד  ,ועליה מונח הגשר  .גם כאן הציע שומאכר שכלול  :העמודים הקיצוניים יועמדו על
גלילי ברזל על מנת להעניק לגשר גמישות נגד רעידות

ותהודה .

מישורת הגשר עשויה שלוש שכבות  :קורת ברזל ועליה תשתית של ברזל גלי  ,אשר השקערוריות

שלו ממולאות בעפר  ,ועל כל אלה אמורה היתה להיסלל הדרך  .בתכנית הברזל והססשרים הדגיש
שומאכר את מקומו של כל בורג בנפרד  ,ובתכנית העומסים ציין את כושר הנשיאה של כל קורת

ברזל .
כל אחד מן השרטוטים מופיע בקנה  -מידה שונה  ,כתכנית עבודה מפורטת  ,והמקרא שבו צוינו
למעשה המידות החשובות נקרע לצערנו מן המפה המקורית  .גם גשר הברזל על הקישון שהציע
שומאכר לא נבנה בימיו  ,ונדרשו עוד הרבה שנים עד שנבנו הגשרים המודרניים המאפשרים תנועה
חופשית

באזור .
81

34

גשר זה הורכב משמונה סירות שגשרו על כעשרים וחמישה עד שלושים מטרים  ,והוא הונח לראשונה בחורף
 , 1892ראה

35

10

122 :

 .ק 21 April 1892 ,

 .ק  1871 ,מעל 29

Warte ,

Die

Warte ,

Die

יוסי בן  -ארצי

סיכום
שתי המפות וארבע התכניות שהוצגו במאמר זה הל אך קורטוב מפרי עמלו של גוטליב שומאכר
כמהנדס וארכיטקט  .הן נבחרו כדי להמחיש את כשרונותיו ואת רב  -גוניותו של האיש שנודע יותר
כארכאולוג וכחוקר הארץ אך במקצועו היה מהנדס  ,ארכיטקט ומודד  .המפות והתכניות נבחרו
מתוך מיגוון עשיר של רישומים  ,סקיצות  ,טיוטות  ,מפות ותכניות אחרות  ,חלקן מוגמרות וחלקן

נשארו בשלבי הכנה  .אין ספק שחלק מעבודותיו לא הגיע עדיין לידיעתנו  ,אך גם המעט המצוי
בידינו והדוגמאות שהובאו כאן ממחישים את גדולתו של האיש  ,את חזונו ואת המעוף של

תכניותיו .
החומר שהובא כאן קשור כולו לעיר חיפה  ,ולא בכדי  .עבודותיו על עבר  -הירדן המזרחי ועל
מגידו הן מפורסמות  ,אך עד כה נודע רק מעט על פעילותו כמהנדס נפת עכו ועל מאמציו להצעיד
את האזור לקראת קידמה  .דווקא משום שלא מומשו מלמדות התכניות הן על המציאות ששררה
בחיפה  ,ואשר עוררה את הצורך בהן  ,והן על הצביון שרצה שומאכר להקנות לעיר שבה גדל וחי
רוב

שנותיו .

מן התכניות נשקפת התקווה הגדולה שתלו שומאכר ואחרים בחיפה  ,ובולטת ההכרה היסודית
שהכיר את העיר על מוסדותיה  ,רחובותיה ובנייניה  .הוא חזה לחיפה עתיד גדול ושגשוג רב בשל
תכונותיה הטבעיות  ,ועל כן הכין בעבורה תכניות שנראו בשעתו חלומות רחוקים  .כאשר מונה
לתפקיד מהנדס המחוז דווח על כך ועל משימותיו הרבות בבטאון הטמפלרים  ,והכתבה הסתיימה

במלים  ' :תכניות הוא יעשה  -אך השאלה היא

מי יבצע ' .

36

ואכן ניכר כי שומאכר הקדים את דורו

בחשיבתו ובקנה  -המידה ההיסטורי של תכניותיו  .כאשר החלו הבריטים לחפור את נמל חיפה
המודרני  ,לבנות את עורף הנמל  ,לסלול קווי  -רכבת  ,לבנות גשרי ברזל על הקישון ולהקים בנייני
ממשלה ובתי  -משפט חדשים  ,ספק אם עמדו בפניהם תכניותיו של שומאכר  .אך המתבונן כיום
במפעלי פיתוח אלה אינו יכול שלא להשתאות מול הדמיון הרב ביניהם לבין תכניותיו  .שומאכר
אכן היטיב לראות כבר בשנות השמונים והתשעים של המאה הי " ט את צרכיה של חיפה ואת אשר
ייעשה בה חמישים שנה לאחר

מכן .

82
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 . 36 - 37קק Die Warte , 4 Februar 1886 ,

יי
עקיבא יוסף שלזינגר  -הציוני הראשון

?

מיכאל סילבר
יוסף שלמון
ישראל ברכל

83

 צבי והאוניברסיטההדיון נערך במסגרת המרכז לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן
העברית  ,ירושלים  ,י " ט בסיון תשמ " ט

.

( ) 22 . 6 1989

פעמי לב העבר " י

בארץ הגר

מיכאל סילבר

לזנר מורי
פרופ ' שמואל אטינגר ז " ל
כי הנה ראה נראה  ,אדני  ,בני נעורינו עוזבים

 ,אבל באשר רוח ה ' תניחך אל תרף מקחת את

' זקף אותו אדם פניו בפניו ואמר  ,אם סיפורי

יען שפה מתה היא בעיניהם

לבך לב העברי עמך ( אך לא " לב העברי " של

מעשיות אתם מבקשים אני אספר לכם ספורים

נפתינו

;

ומדוע

ושר לא תצלח

?

למאום .

כל עמלינו להבינם את

נועלת השפה לנו העברים יהיה לריק  ,וכי את
; דבר הזה יבין רק העברי אשר לב עברי לו
הוא יבינהו גם בלי דברינו  .נחייה  -נא איפא
; יה את שפה  ,נשימה נא בפי בני  -נעורינו  ,לא
רנה עוד לבבם מאחריה
'.
אליעזר בן  -יהודה ( תרמ " א )

" הקטן עקיבה יהוסף מילדי

אונגרין " ) . . .

עד שיקרש החלב שבכירסותיכם  .ואתה יכול

לב

העברי ישמור עליך להחזיק במדות המצוינות
שבני ישראל מצוינים בהן ' . . .
זהורה ליב גורדון ( תרמ
" ו)

לומר לאביך שינדה אותי כשם שנידה את רכי
עקיבא יוסף בעל לב עברי  ,שהוא בעל לב
עברי

באמת  .וכיון שהזכיר את רבי עקיבא יוסף

2

התחיל מספר כמה צרות עברו על אותו

צדיק . . .

'

ש " י עגנון3

]

מבוא
ב5 -

במאי

1922

הופיעה תחת הכותרת ' הכחשות ' מודעה נרגשת ב ' קול ישראל '  ,בטאונה של אגודת

ישראל בירושלים

:

בתולדות מו " ח [ מורינו

עקיבא

יוסף

להכחישם . . .

זצ " ל

וחותנינו ]

הרה " צ [ הרב הצדיק ] והגאון מוהר " ר [ מורינו

בה ' ארץ ' . . .

שנתפרסמה

בתולדה זו נתפרסם

!

א)

באו דברים

שאנו

מוצאים

הרב ]

לנחוץ

מורינו חותנינו הביע את הרעיון של פינסקר

והרצל  .ב) עשה תכנית של מדינה עבריו  -השפה הרשמתן תהי עברות  .ג ) התראה עם
ד " ר הרצל ואחרי שברר לו את רעיונו נעשה למערסן נלהב של המנהיג  .ד ) מכר מניות
הבנק והטיף לרעיון

הציוני .

ה)

בהגיע בשורת סן רמו  ,ברך ' שהחיינו ' בשם ומלכות ,

גרסה ראשונה של מאמר זה הרציתי בכנס
תודתי לפרופ ' יצחק
עקיבא יוסף שלזינגר

בבמת

תולדות" רח '.
בסתיו תשמ
לחקור את
אותיהרוורד
באוניברסיטת
דאז  ,שעודד
שנערך
כהרוורד
Land
היהדות
וקסטת and
טברסקי  ,ראש המרכז "למדעי
בימי שהותי שם  .להוציא תיקונים קלים והערות הגרסה הנוכחית זהה להרצאה שנשאתי

' קתדרה ' .

אני מבקש להודות למתדיינים באותו הערב  -פרופ ' ישראל ברטל  ,פרופ ' מנחם פרידמן  ,פרופ ' יוסף ומלמון ,

ומורי ורבי פרופ ' יעקב כץ  -על הערותיהם החשובות  .מחקר זה זכה לתמיכה מטעם
 Foundationוהקרן למחקר בסיסי של האקדמיה הלאומנם הישראלית

למדעים .

ה ~Littauer -

 .א Lucius

המאמר הושלם בתקופת

שהותי במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברים  .חובה נעימה להודות לעמשי ( וביחוד לפרופ '
עמנואל
1

84
2

אסקס )

על השיחות הפוריות בנושא מחקרי  ,ולעובדי המכון ומנהלו על הסיוע

האדיב .

' מכתב לבן יהודה '  ,השחר  ,י ( תר " ם  -תרמ " נ)  ,עמ '  ; 244נדפס מחדש בתוך  :א ' בן  -יהודה  ,החלום ושברו  :מבחר
כתבים בענייני לשון  ,ההדיר וצירף מבוא והערות ר' סיוון  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 52
י ' ל גורדון  ' ,צלוחכן של פלייטון  ,ט " ו '  ,המלקן (  , ) 1886עמ ' 227

; נדפס

מחדש בתוך  :כתבי יהודה ליב גורדון

:

פרוזה  ,תל  -אביב  ,תש " ך  ,עמ ' רכג  .הביטוי ' לב עברי ' נהיה שכיח משנות השבעים והלאה  .י " ל קנטור למשל חתם
בפסוידונים ' לב עברי ' על מאמרו ' דוד גורדון '  ,היום  ,א ,
3

ש " י עגנון  ,תמול שלשום ,

82

( תרמ " ו ) .

ירושלים  -תל  -אביב תשל " ט  ,עמ ' . 487 - 486

די ון

העבר " י בארץ הגר

ותקפהו רצון לצאת במחולות  .אנו מעירים שכל הדברים האלה  -הם בדויים
נאם משה מרדכי חייקין

דוד בהר "  7זלה " ה

פנחס צבי שעהנבערגער

אברהם קא47

כמו בחייו כך גם במותו נשאר ר ' עקיבא יוסף שלזינגר שנוי במחלוקת  .עוד טרם

מעיקרם .

מלאו ימי השבעה

התווך של

החל המאבק על מורשתו הרוחנית ועל תדמיינו ההיסטורית  .חתניו  ,שנמנו עם עמודי
את התווינו
החוגים החרדיים בירושלים  ,דחו בכל תוקף את הנסיון של כתב ' הארץ ' להדביק
הרף 5 .
השנואה ' ציוני ' לחותנם הנעוץ  ,שהתפרסם בעולם כולו כקדוש ולוחם מלחמות ה ' בלי
אסוציאציה של עימות
ציוני או חרדי ? אולטרה  -אורתודוקסיה וציונות הם מושגים המעוררים
בהתנגדותה
וניגוד קוטבי  .בקרב יהדות זמננו אין עוד קבוצה יהודית אשר התמידה כה בעקביות
ואולטרה -
ללאומיות יהודית ולמדינה היהודית כמו היהדות החרדית  .משום כך הצירוף ציוני
 פי  -כן הושמעה לא פעםאורתודוקסי אכן מפתיע ולכאורה אף נושא בחובו סתירה פנימית  .אף  -על

מפוכחים -

הדעה  -ולא רק על  -ידי פובליציסטים ועסקנים  ,אלא גם על  -ידי היסטוריונים
שמקום של כבוד שמור לר ' שלזינגר בפנתאון הציוני  ' .אמר מי שאמר שעקיבא יוסף

שלזינגר הוא

גם הסבא של הציונות וגם הסבא של נטורי  -קרתא  ,ויש ממש בזה '  ,סבר יעקב פו  ,ועוד

ציין  ' :אינני

יודע מי מתגאה בו יותר  ,אבל שניהם לקחו יסודות מתורתו  ,או נאמר  ,אם לא לקחו  -הרי

יש צדדים שהם קרובים לשיטתו ' .

לשניהם
 -גיסו ר'

6

בזכות ספרו ' לב העיבר " קנה שלזינגר שם ברחבי תבל כקנאי דתי קיצוני  .יחד עם חותנו
 אורתודוקסיה  ,זרםהלל ליכטנשטיין ועוד רבנים אחדים הוא היה ממניתי היסוד של האולטרה
המאה
שצמח בימי מלחמת התרבות הקשה אשר פילגה את יהדות הונגריה בשנות השישים של
נתחשב
הקודמת  .לגבי נטורי קרתא דומני שאין מי שיטיל ספק בקביעתו של כץ  ,ובייחוד אם
עמדו
בעובדה שהקשר שלהם אל ר ' שלזינגר אינו רוחני בלבד ; בין שורות הקנאים במאה שערים
גם
ועומדים עוד היום צאצאיו  7 .מאידך גימא  ,סבוכים יותר קשריו לציונות  -אם כי למרבה הפלא
לכן ונכתב בו בין
' הכחשות '  ,קול ישראל א  ,ז

4

השאר  . . . ' :הרב

] [ slan

(ז '

אייר

תרפ " ב)  ,עמ '

.4

המאמר הנזכר הופיע ב' הארץ ' יום קודם

פתרון שיכת

את הרעיון של פינסקר והרצל  ,כי אין פתרון אחר לשאלת עם ישראל מלבד

חובה . . .

ציון  .יש גם תכנית של מדינה עברית  . . .הלשון הרשמית  -עברית  ,עבודת הצבא על בני ישראל  -בציונות
בהיות הד " ר הרצל בירושלים התיצב לפניו ושאלו שאלה קצרה  :במאי עסיק מר  -בשרלטניות או
החרדים  ,מכר
?

הד " ר הרצל באר לו את רעיונו  ,והוא היה למערסן נלהב של המנהיג  .הוא עבד עתודה ציונית בקרב
שהחיינו " בשם
מניות הבנק  ,שקלים והטיף כל ימיו לרעיון הציוני  .בהגיע אליו בשורת סן רימו עמד וברך "

שלזינגר

ומלכות  ,ואח " כ תקפהו רצון חזק לצאת במחולות  ,וכך עשה למרות זקנתו וחולשתו '  ' .הרב עקיבא יוסף

5

ז " ל'  ,הארץ  ,ו אייר תרפ " ב .
בהר " ן  ,אחיו הצעיר
החתנים הם  :ר ' משה מרדכי חייקין  ,בנו של האב " ד האשכנזי בחברון ואיש חב " ד ; ר ' דוד
 ,כנראה
של ר ' שלמה זלמן בהר " ן ממייסדי מאה שערים ( מאבות משפחת וייספיש ) ; ר ' פנחס צבי
שיינברגר החסידי
 הדיןאחיינו של מנחם מגיש שיינכרגר  ,חותנו של יהודה ראב ; ר ' אברהם בר " י הכהן  ,חבר ביתהקודש בשנים
בירושלים מאז תרס " ב ואיש חב " ד  .על חייקין וכהן עיין עכשיו  :תולדות חב " ד בארץ
תקל " ז  -תש " י  ,ליקט וערך ש " ד לוין  ,ברוקלין וכשמ " ח  ,עמ ' פב ,

6

7

רט  -ריא .

ט  ,עמ ' . 143

כעשור

עיין בדברי י ' כץ  ,בקובץ ' הכרת העבר בתודעת העמים ובתודעת עם ישראל '  ,ירושלים תשכ"
שנים לאחר מכן מכנה כץ את שלזינגר  -יחד עם הרב קוק  ' -ציוני דתי '  .ראה מאמרו ' ,
 ידי "היהודית '  ,בתוך ספרו  :לאומיות יהודית  :מסות ומחקרים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  . 75הדברים מובאים על
קתדרה  ( 42 ,טבת
ברנוני  ' ,מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  -ישראל בימי הביניים ותחילת העת החדשה ' ,
תשמ " ז )  ,עמ ' . 111
שלזינגר מופיעים כין
הציונות והזהות

אולי המוכר ביותר לציבור הרחב הוא ר ' לייבלי וייספיש  .אחדים מבין צאצאיו של
החתומים על כרוזי נטורי קרתא כבר בראשיתה  .ראה למשל  :תורת רבי עמרם  :שיטת נטורי קרתא ,

ירושלים
אדמות

תשל " ז  ,מערכת ב  ,עמ ' ד  ,לט  ,סג  ,צז  -צט  .בסוף חייו יסד שלזינגר חברה  ' ,רמתיים צופים '  ,לרכישת

בפרוורי ירושלים  ,מצפון לנבי סמואל  .מזכיר החברה היה לא אחר מר ' עמרם כלוי  ,מנהיג נטורי קרתא  ,שמילא

ן

ל וך

מיכאל סילבר

כאן קיימת קירבה משפחתית  :אחד מגיסיו של שלזינגר היה שאר  -בשרו של לא אחר מאשר בנימין
זאב

הרצל .

8

היה זה בן  -ציון דינור אשר אליו רמז כץ

בדבריו .

9

בנסיון להעמיד מעין טיפולוגיה של מבשרי

הציונות מונה דינור בספרו ' חיבת ציון ' את הקבוצות החברתיות שמהן צמחו  ,ומצביע בין השאר
על החרדים הקנאים

מהונגריה .

דינור ואחרים שהשמיעו דעות דומות במשך השנים התבססו על

10

ספר אחד  ,חזון אוטופי יחיד במינו  ' ,ספר חברה מחזירי עטרה ליושנה עם כולל העברים ' או
בקיצור ' ספר המעל " ה '  ,אשר פרסם ר ' שלזינגר בירושלים בשנת  , 1873שלוש שנים אחרי עליהעו

ארצה  .ההצעות אשר העלה בחיבורו  -ובהן  :שיבת היהודים לציון  ,הקמת התיישבות חקלאית ,

ואף הקמת צבא יהודי בארץ  -ישראל  -בישרו רבים מהאלמנטים הפרוגרמטיים של
את התפקיד משנות העשרים עד יום מותו  .ראה

עש " ק  ,פ ' אמור תשמ " ט  ,עמ '
ירושלים
8

. 5 -4

:

הציונות .

1ן

ח ' יעקובזון  ' ,רמתיים צופים עדיין מצפים '  ,יתד נאמן  ,מוסף

על רמזניים צופים ראה גם  :לשעה ולדורות  :סדרת ירושלים תר " א  -ת " ש  ,ב ,

תשל " א .

הכוונה לאברהם אבא הרצל שהיה נשוי לרחל שלזינגר  ,אחותו של ר ' עקיבא יוסף  .אברהם אבא ובנימין זאב היו

דור רביעי וחמישי לסבא משותף  .עיין בשושלת הייחוסין של משפחת הרצל  :צ ' זהבי  ,מהחתם סופר ועד הרצל ,
ירושלים תשכ " ז  ,הטבלה בין עמ '
אך לא
9

. 273 - 272

זהבי ציין שם בעמ '

264

ששלזינגר היה ' מבני משפחתו ' של הרצל ,

פירט .

כך מסר לי פרופ ' כץ בעצמו  .גם פרופ ' שמואל אטינגר ז " ל הזכיר בשיחה עימי את עמדת דינור על ' ציונותו ' של

שלזינגר .
10

' מספר המכרתים " המתעוררים " היה בכל זאת מועט מאוד  .אחד בעיר ושנים במדינה  .קומץ אנשים מן החרדים
הקיצונים באונגריה  ,מבית  -מדרשו של רבי משה סופר

מפרשבורג . . .

בחוגי החרדים האלה  ,הקיצונים

בנאמנותם לתורה ומצוות  ,היו קנאים נלהבים לתקומתה המלאה של מסורת  -אבות בארץ הקדושה  ,אשר חלמו

על " החזרת העטרה ליושנה "  .מהם עלו לאוץ  ,תכנו תכניות של " חכרת מחזירי עטרה ליושנה " ( המעל " ה ) ויסוד

" כולל העברים "  . . .מהם היו בין בוני השכונות החדשות בירושלים ובין מיסדי " פתח  -תקוה " '  .ב " צ דינבורג
[ דינור]  ,חבת ציון  ,א  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ ' . 16 - 15
11

עיין למשל  :ג ' קרסל  ' ,קונטרס שסלל נתיבה ( עם שנת המאה להופעת " ספר מחזירי עטרה ליושנה " לר ' עקיבא

יוסף שלזינגר) '  ,הדואר ( כ " ז בטבת תשל " ה )  ,עמ '

חיבת ציון פסחו על קונטרס זה
הכותרות מדברות בעד

עצמן :

ומחברו . .

; 156 - 155

קרסל טוען בגוזמת  -מה כי ' כל אלה שעסקו במבשרי

 . ' .הנה רשימה קטנה של אלו שלא פסחו ומובאות מדבריהם ; לעתים

 ,כשלושים שנה לפני הרצל הגה כבר ר ' עקיבא יוסף רעיון " מדינת היהודים "

המצטיין במעוף ובחזון  ,אשר יסודתם בדת הישראלית ובכל חוקי

שלזינגר  ,מכובים לו  -לז ( תרפ " ט )  ,עמ '

3

( המאמר  ,המוקדם ביותר ומן הטובים ביותר על שלזינגר ואשר צוטט

אחר  -כך רבות  ,הופיע בהמשכים בגל ' לו  -מ ,

עברים . . .

המסורה . .

 , ' .ב ' מיעץ  ' ,ר ' עקיבא יוסף

מג  -מד ) :

' והוא באחת בתעמולתו ובתכניתו תכנית מדינה

 ,פ ' גראייבסקי  ' ,הרב הגאון מוה " ר עקיבא יוסף שלזינגר זצ " ל בעל לב העיבר "  ,זכרון לחובבים

הראשונים  ,יט  ,ירושלים תרפ " ט [ ללא מספר עמודים ]

שלזינגר '  ( ' Vorliufer des Zionismusמבשר

;

גם אדולף בוהם התייחס לספר המעל " ה  ,וכינה את

הציונות )  ,עיין :

 . Bdhm , Die J ionistische Rewegung bisל
 . 80 , noteק 2 ,
( 935ן  ' ; zum Ende des Weltkrieges , 1 , ( Berlin ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר ז " ל  ,חולם חלום
התחיה  ,היה גם לוחם

~

אמ " ן  ,איש מעשה מובהק ' שסלל נתיב למפעלים נועזים שהיו וקמו לעינינו '  ,א " י שחראי

( וחירמן )  ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר  ,ירושלים

ופובליציסטים כתבות ומחקרים על
ורפל ( רפא

"

~

שלזינגר :

תש " ב .

בעקבות ספרו של שחראי פרסמו מספר חוקרים

' הרב שלזינגר נמנה על מכשרי הציונות הגדולה

והחיה " . ' . . .

 ,מבוא לספרו של שחראי ; ' ר ' עקיבא  -יוסף טבעת הוא בתוך שלשלת  -הזהב של הציונות הדתית

:

הרב אליהו גוטמאכר  -הרב צבי קאלישר  -הרב יהודה אלקלעי  -הרב שמואל מוהליבר  -הרב עקיבא
יוסף שלזינגר  ,וכו '  .זוהי שלשלת  ,שטבעותיה מתרתקות זו בזו ונאחזות זו בזו '  ,נ ' בן  -מנחם  ' ,בשולי " רבי עקיבא

יוסף שלזינגר " של א " י שחרא "  ,במישור  ,ג  ,קט ( ז ' באייר

() ן2

תש " ב ) ;

וראה ערד

:

' ער איז געווען איינער פון די

ערשטע פאליטישע ציוניסטן  , ' . . .א " ר מלאכי  ' ,א פארגעסענער פיאנער '  ,אידישער קעמפער  ,כא [  ( , ] 480יאנואר
 , ) 1943עמ '  , ] 481 [ ; 11 - 9עמ '  ' ; 16 - 14ור ' עקיבא יהוסף  ,מלבד היותו קנאי דתי  ,היה גם

קנאי לאומיקיצוני  ,קנאי
לדיבור העברי וגאולת הארץ ונושא בנפשו את
חזון הגאולה והקמת מלכות ישראל  .הוא היה ציוני לפני היות
הציונות והקדים במעופו את אבות הציונות מסמולנסקין עד הרצל ואחד  -העם '  ,א " ר מלאכי  ' ,החרם בדורות

אחרונים '  ,פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
תש " ה ] ) ; ' בשנת תרכ " ט ( ) 1869

 ( 288נדפס

התחיל סוג חדש של עולים בא לארץ

לראשונה בהדואר  ,כד  ,לג [ ג ' אב

מהונגריה . . .

ובעליתם לארץ ישראל רצו

'

העבר  -י בארץ הגר

די ון

או הברות לרכישת קרקעות ,

זאת ועוד  ,בשנות השבעים היה ר ' שלזינגר מעורב במספר פרויקטים

ובשנת תרל " ח נמנה עם אותו קומץ יהודים  ,מרביתם עולים מהונגריה ,

אשר יסדו את ההתיישבות

12

היהודית החקלאית הראשונה

בארץ  -ישראל  ,פתח  -תקווה .

שלזינגר  .אלו שראו

כגורלה ההיסטוריוגרפי של פתח  -תקווה כך נדמה נחרץ גם גורלו של ר '
בשנתיים  -צעד ראשון
במושבה  -וב ' חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ ' 3י שקדמה לה
ואולי ציוני של
לקראת ' היישוב החדש ' באתן  ,נטו לראות גם בר ' שלזינגר מעין מבשר ציוני
משיחיים  -דתיים ולא
ממש 4 .י אלו ששללו קביעה זו טענו שמאחורי תופעות אלו עמדו מניעים
אומה נורמאלית אנו
העולים למצוא בה את מה שאיבדו בהונגריה  ,והד לשאיפתם לחזור לחיים בריאים של
מוצאים הן כתוכניותיו של הקנאי עקיבא יוסף

שלזינגר . . .

עובד בארץ '  ,ספר

והן ברצונם לכונן ישוב חקלאי
הציוני המדיני שקדם

תולדות ההגנה  ,א  ,א  ,תשט " ו  ,עמ '  ; 22 - 21י ' אלפסי  ' ,רבי עקיבא יוסף שלזינגר -

ג בירושלים  ,התווה
לציונות '  ,הרעיון  ( 4 - 3 ,תשרי תשכ " ז )  ,עמ '  ' ; 42 - 41בחוברת קטנה  . . .שהוציא לשנת
תרל "שהיא באמת גלגולה
חוברת
את כל פרטי התוכנית למען התחייה הלאומית והקמת הבית הלאומי בארץ --יוסף שלזינגר וחזונו הממלכתי
הראשון של החוברת " מדינת היהודים "
( מאה שנה לעלייתו לארץ ) '  ,הצופה ,

14

להרצל . . .

'  ,מ ' אונגרפלד  ' ,ר ' עקיבא

באוקטובר  , 1970עמ '

 ; 5 - 4ש'

עקיבא יוסף שלזינגר וחזון

הלוי  ' ,הרב ר '

ירושלים תשמ " ט  ,עמ '

מדינת היהודים שלו לפני הופעתו של הרצל '  ,פרשיות בראשית בתולדות הישוב ,

. 161 - 153

השתייך לקבוצה השנייה

אין כאן המקום לפרט את הנסיונות השונים ; בינתיים עיין  :שתראי ( שם )  .שלזינגר
המייסדים ה ' ירקונים '  .מעניין לבחון את מקומו של שלזינגר בייסוד פתח  -תקווה על

12

המושבה  .בספר היובל למלאת חמישים שנה לייסוד פתח  -תקווה  ,תרל " ח  -תרפ " ח  ,בעריכת

שלי

 פי סורי היובל שליערי ( פולסקין ) ומ '

"

שנים מאוחר יותר

חריזמן  ,הוקדש לו חצי עמוד צנוע ולא נזכר שם כלל ' ספר המעל " ה ' ( עמ ' לד  -לה )  .עשר שנה ומעלה  ,סודר
הוקדש לו פרק שלם  .ספר מאה שנה  :אנשי מופת וחלוצים ראשונים בארץ ישראל במשך מאה
 -אביב תרצ " ח  ,עמ ' 398 - 387

ונערך בידי " טריואקס  ,וא ' שטיינמן  ,השתתף בלקט החומר י ' יערי  -פולסקין  ,תל

אם המושבות פתח  -תקוה ,

( המאמר זהה כמעט עם מאמרו של מימן  ,לעיל  ,הערה  . ) 11בספרו של ג ' קרסל ,
תרל " ח  -תשי " ג  ,שלזינגר כבר תופס מקום מרכזי בתיאור מהלך
13

העניינים .

חילוקי דעות בין החוקרים הן

קיימים
תקווה  .ר ' יזרעאל סקר וניתח את
גם לגבי מקומה ההיסטוריוגרפי של חברת עבודת  -האדמה וגאולת הארץ - ,
לגבי קשריה לתנועת חיבת  -ציון והן לגבי מידת השפעתה על ייסוד פתח
 .ראה מאמרו :
הדיווחים הראשונים על ייסוד המושבה ואת היווצרות תדמיתם ההיסטורית של המייסדים
 תקוה '  ,קתדרה  ( 9 ,תשרי תשל " ט )  ,עמ ' . 126 - 95' לביקורת ההיסטוריוגראפיה של שנותיה הראשונות של פתח
התחילו את סיפורה של פתח -
בין השאר עולה מהתיאורים שאלת הבראשית של המושבה  .אחדים כמו י " מ פינס
כה ' מ סלומון ( שם  ,עמ '
תקוה דווקא עם עלייתו של דוד נוטמן וייסוד החברה ( שם  ,עמ '  , ) 100לעומת אחרים

לפרסם את מצע

 ) 103שהתעלמו ממנה כליל  .לגבי הקשר הציוני ניכרת כבר בדברי אלתר דרויאנוב  ,שהיה השני
המקורות על חיבת  -ציון
החברה  ,נימה אפולוגטית מסוימת  .התעודה התפרסמה רק בכרך האחרון של אוסף
שמטרת ספרנו היא
בעריכתו  ,במדור ' נוספות ומלואים '  .וכך הוא מנמק את הפרסום  ' :בהקדמה לכרך א ' אמרנו ,

ההדגשה במקור  ,מ " מ ] ועד יום הוסד

" להציב זכרון נאמן למעשיה ופעלה של חבת  -ציון  . . .משנת תרמ " א [
הועד הרשמי "  .לאחרי שנכתבו הדברים באו לידינו כתבים אחדים מלפני תקופת חבת
נראה לנו להביא גם אותם
לדברי ימי הישוב החדש  -וביחוד הישוב החקלאי  -בארץ  .ומפני חשיבותם
 אביב תרצ " ב  ,מס 'בספרנו  ,אף כי מלפני שנת תרמ " א הם '  .כתבים לתולדות חיבת  -ציון וישוב ארץ  -ישראל  ,ג  ,תל
המפעל ( תעודה  2בכרך

 -ציון  ,שיש בהם ענין

 , 1109עמ ' , 227

הערה  .במהדורה החדשה של ש ' לסקוב התעודה כבר ממוקמת בראשית

הראשון )  ,אם כי העורכת זהירה ונמנעת מלפסוק בדבר ' ציונותה ' של החברה ( וגם של גיא

 -אוני ופתח  -תקווה

א ' דרויאנוב

בגלגולה הראשון )  .ראה  :כתבים לתולדות חיבת  -ציון וישוב ארן  -ישראל  ,ליקט וערך לראשונה
בהגות הציונית
וההדירה וערכה מחדש ש ' לסקוב  ,א  ,תל  -אביב תשמ " ב  ,עמ '  . 13שלמון עוקב אחרי הרצף  '-האדמה וגאולת
הדתית משנות הששים של המאה התשע  -עשרה ' מרעיונות של צ " ה קלישר דרך חברת עבודת
ומודרנ ות במחשבה הצ
:

:ני :ג:ן ::וך :עישיב :גנ:: :
,

14

י

.
שאין להם קשר עם " ועדים "

ג ' קרסל למשל טען כי ' פתח תקוה " קרן " בהיסטוריאוגרפיה הציונית  ,היינו אנשים עולם ובו שפע חיבה לציון
ו " חובכים " והם גם אדוקים קיצוניים  ,מקימים את המושבה החקלאית הראשונה . . .
קיצונים ורכישת
והוא נובע מחוגים הנחשבים בדרך כלל ל " מורדי אור " ו " חשוכים "  . . .מזיגה זו של קנאות
ש) ורעיהם ' .

אדמות בפתח תקוה  ,כפי שסימלוה רבי הלל ליכטנשטיין ותלמידו רבי עקיבא יוסף שלזינגר ( העי "

7
2

~

דיון

מיכאל סילבר

לאומיות ציונית

מודרנית .

5ן

אסכולה זאת אמנם לא התייחסה לר ' שלזינגר במפורש  ,אך לא קשה

לנחש מה יכלה להיות עמדתה כלפיו וכלפי חזונו האוטופי .יגידו  :אכן חידוש ישנו  ,אך הוא אינו
זהה עם הציונות  .אם אבן הבוחן של הציונות היא השילוב של שיבת ציון מחד גיסא  ,ותודעה
לאומית מודרנית מאידך גיסא  ,הרי המרכיב המכריע  ,התודעה
שלזינגר  ,גם אם הרעיון של שיבת ציון אכן נמצא בה 6 .ן

הלאומצי  ,איננו קיים במשנתו של ר '

בדיוק בנקודה זו ביקר שמואל אטינגר את השימוש במושג ' מבשרי הציונות '  .התיזה שלי היא
שאכן יש לראות בר ' עקיבא יוסף שלזינגר  ,הקנאי הדתי  ,מאבות האולטרה  -אורתודוקסיה  ,את אחד
הראשונים שדגלו הן בלאומיות יהודית והן בשיבת ציון  .אם ניתן להגדיר צירוף זה כ ' ציונות '  ,אזי

נמנה ר ' שלזינגר עם הציונים הראשונים  .הוא היה אמנם ציוני בדרך המיוחדת לו  ,אך ציונותו עונה
על הקריטריונים שקבע

אטינגר .

אף  -על  -פי שנכתבו מספר מחקרים על ר ' שלזינגר  ,הרי שתי הפנים של חייו  ,התקופה
האורתודוקסית בהונגריה והתקופה ה ' ציונית ' באוץ נבחנו תמיד בנפרד זו מזו 7 .י לדעתי ניתן

ג ' קרסל  ' ,יהודה ראב

וזכרונותיו '  ,מבוא לספרו של

אביב תשט " ז ( ראה להלן הערה

. )42

"

ראב ( בן  -עזר )  ,התלם הראשון  :זכרונות

, 1930 - 1862

תל -

קרסל חזר על טענה זו מספר פעמים  ,לאחרונה במאמר המתפלמס עם

התפיסה ההיסטורית של אחד מ ' צעירי האוניברסיטאות והקתידראות לתולדות הישות  ,השוללת את ' ציונותה '

אם  -המושבות .

של

ראה

המושבות " ) '  ,שנה בשנה

התרבות בהונגריה  ,ועסק

:

ג ' קרסל  ' ,פתח  -תקוה  -הגשר בין הישוב הישן והחדש ( עם שנת המאה ל " אם

עמדתו של מ ' אליאב מורכבת יותר  .אליאב חקר את מלחמת

( תשל " ט )  ,עמ ' . 303 - 298
גם בדמותו של שלזינגר  .במאמרו על ייסוד המושבה  ' ,חבלי  -בראשית

.

של פתח  -תקוה ' ,

קתדרה  ( 9 ,תשרי תשל " ט )  ,עמ '  25 - 3טוען אליאב שהמייסדים  ' -רובם היו יוצאי הונגריה '  ' -היו חדורי
הכרה לאומקע ' ( עמ '  , ) 13אך מבחין בין הקבוצה הראשונה שמבחינת השקפותיהם הדתיות היו מתרנים לבין

הקבוצה השנייה  ,ה ' ירקונים '  ,שנמנו עם קנאי ירושלים  .שלזינגר השתייך לקבוצה השנייה ואנשיה ראו בו את

' מנהיגם הרוחנ " ( עמ '  . ) 17לא ברור אם אליאב רואה גם בשלזינגר מי שהיה ' חדור הכרה לארמטע '  ,אם כי הוא
מזכיר את ספר המעל " ה ואת נסיונותיו של שלזינגר לרכוש קרקעות עוד בשנת תרל" ה ( עמ ' . ) 7 - 6
15

ראה למשל  :ח " י פלס  ' ,יחסם של בני היישוב הישן להתיישבות

עמ ' . 154
העם  . . .ולכן

באוץ  -ישראל במאה הי " ט '  ,ציון  ,מא ( תשל " ו) ,

פלס שולל מפעילי ' היישוב הישן ' את התואר הציוני משום ' שאינו מופיע הרעיון הברור של תחיית

האוץ " ,

גם איזם יכולים להיכלל בקטגוריה זו [ של הציונות ] מייסדי האגודה " עבודת האדמה וגאולת

בתרל " ו ' .

פלס רוצה לחדד את ה ' הבדל המהותי בין התיישבותם " של דתיים " לבין " ההתישבות

,.

11ע ] ) ראה עוד ' The Messianic Idea and Zionist Ideologies ' , Studies :
) 1991
3 - 13
עמ ' 58
קק ( (,שם ,
הדתי' " !.

Myers

. 1.נ

 Contemporaryה !  .מאיירם מבחינה בין שלושה זרמים  :משיחיות אקטיוויסטית
( קלישר  ,אלקלעק  ,בין חיבת  -ציון פרגמטית ( מוהילבר) וציונות דתית של ממש ( ריינס )  .על הנסיון לטשטש
גבולות אלו  ,ראה

:

" ברטל  " ' ,ישוב ישן " ו " ישוב חדש "  :הדימוי רהמציאות '  ,קתדרה ,

 ; 19 - 3י ' קניאל  ' ,המונחים " ישוב ישן " ו " ישוב חדש " בעיני הדור ( ) 19 ] 4 - 1882

( טמע

תשל " ח )  ,עמ '

; 19 - 3

2

( חשוון תשל " ז )  ,עמ '

ובעיני ההיסטוריוגרפיה '  ,שם ,

" ברנאי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 120 - 87לגבי המניעים לייסוד פתח  -תקווה ראה " :

קניאל  ' ,הוויכוח בין פתח  -תקוה לראשון  -לציון על הראשוניות בהתיישבות ומשמעותו ההיסטורית '  ,קתדרה ,
( טפת

תשמ " ז )  ,עמ '

; 53 - 26

6

י ' ברטל  ' ,פתח  -תקוה -

42

בין שורשים רעיוניים לנסיבות הזמן '  ,שם  ,עמ ' . 69 - 54

ברטל מתמקד בשאלת משמעות עבודת האדמה ומגיע למסקנה שאכן יש בייסוד פתח  -תקווה מן החדש  ,אך אין
זו תופעה לאומית ציונית אלא מה שהוא מכנה ' אורתודוקסהע '  .כוונתו לתחושת משבר ולתגובה שיש בה מעין
הפנמת אלמנטים מן הביקורת שהושמעה כלפי החברה

המסורתית .

הוא מחריע מפירוש מוטעה של אותם

מושגים שלכאורה זהים עם הציונות  ,אך אינם אלא אימין אינסטרומנטלי בלבד  ' .החידוש החברתי  -כלכלי בה
אינו אלא כלי לשימור מסגרות ישנות '

שון

16

ראה

למשל " :

( עמ '

. ) 65

ברטל  ' ,היציאה מן החומות  -התפשטות הישן או ראשית

בתודעה ובעשיה הציונות  ,ירושלים תשמ " ט  ,עמ ' , 24
17

א ' פירסט

החדש ? '

ח ' לבסקי ( עורכת )  ,ירושלים

. 29 - 28

הביע את תמיהתו מדוע הצטמצמה המונוגרפיה של שתראי ( לעיל  ,הערה

,)1 1

לפן הציווי של שלזינגר

בלבד והתעלמה מחלקו במלחמת הדת בהונגריה  .א ' פירסט  ' ,רבי עקיבא  -יוסף שלזינגר '  ,במישור  ,ג  ,קז ( ל בניסן
תש " ב )  ,עמי ח  -ט  .מעטים המחקרים הדנים בתקופה ההונגרית  -האורתודוקסית של שלזינגר  .עיין  :ח ' חמיאל ,
' מלחמתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר בריפורמה '  ,סיני  ,פג ( תשל " ח )  ,עמ ' פ  -פט

;

Silber , ' The

M . K.

העבר "י בארץ הגר די ון
למצוא דווקא בתקופת פעילותו בהונגריה  -בארץ הגר  -את

ההסבר לאותו אלמנט של ציונות

בהגותו אשר לא הודגש עד כה  -הלאומיות היהודית  .זאת ועוד  ,לא

מבית  -מדרשו של ר ' צ " ה קלישר  ,אלא דווקא לאומיותו

רעיון שיבת ציון  ,שהוא שאב

היא החלק המקורי במשטזו

היהודית
ציון הראשונים .
-

ובזכותה יש להקצות לו מקום בקרב מבשרי הציונות וחובבי

נהוג להצביע על ראשית שנות השישים של המאה הי " ט כעל

ראשית הלאומיות

היהודית .

חיבת  -ציון במזרח  -אירופה

למעשה לא הפכה הלאומיות היהודית לתופעה המונית אלא בתנועת
מצומצמים אשר מכונים במחקר
בשנות השמונים  .עד לאותן שנים העזה מנת חלקם של חוגים

של חילון ואקולטורציה אך המשיכו לשמור
' משכילים מתונים '  .היו אלה יהודים אשר עברו תהליך
יהדותם  ,הגיעו לכלל תודעה
על זיקה לדת ולמסורת  .יהודים אלה  ,מתוך רצונם להגדיר מחדש את
שלא התאימו כלל לסיווג זה
של לאומיות יהודית  .היו כמובן מספר אישים מקרב מבשרי הציונות
טיפולוגית יצאו מבשרי תנועת
כמו משה הס ור ' יהודה אלקלעי 8 .ן אולם אין ספק  ,שמבחינה
עורכו של העיתון ' המגיד ' 9 .י
חובבי -ציון דווקא מקרב המשכילים המתונים נוסח דוד גורדון ,
האולטרה  -אורתודוקסיה
באותן שנים שבהן צמחה לראשונה הלאומיות היהודית צמחה גם

נשמע הרעיון של

בהונגריה  .בתקופה שבה מושג הלאומיות היהודית היה בגדר תופעה נדירה
שונים בתכלית  ,קנאים
לאומיות יהודית לא רק מפי משכילים אחדים ברוסיה אלא גם מפי יהודים
הונגרים שהיו אויבים בנפש להשכלה לכל

גווניה .

 -מודרני ביותר  ,הוא זה

ואמנם זהו פרדוקס  ,שדווקא האגף הקיצוני של האורתודוקסיה  ,האנטי

על כן  ,קבוצה זו ,
אשר היה מוכן לאמץ את הרעיון המודרני מאוד של לאומיות יהודית  .יתר
ממקורות רבים ולעתים
שנחשבת המסורתית והמסתגרת ביותר ביהדות  ,שאבה את הרעיון הלאומי
להלן .
אף משונים אשר לא תמיד נבעו מרוח ישראל סבא בלבד  ,כפי שנראה
בפתח מאמרי אציג את הביוגרפיה של ר ' עקיבא יוסף שלזינגר

( עי " ש )

ואתאר את צמיחת
הקנאים בהקשר

האולטרה  -אורתודוקסיה בהונגריה  .בהמשך אצנח כמה מהצהרותיהם של עמיתיו
אשוב לניתוח מפורט יותר
של המאבקים הלאומיים אשר התנהלו באותה עת בהונגריה  .ולבסוף
היהודית שפיתח עוד
של משנתו של ר ' שלזינגר  ,האוטופיה האורתודוקסית שלו בארץ והלאומיות

בהיותו

בהונגריה .

ר ' ע " י שלזינגר וצמיחת האולטרה  -אורטודוקסיה
עי " ש נולד בשנת תקצ " ח

( ) 1837

בהונגריה
תרפ " ב ( . ) 1922

בפהסבורג ונפטר בירושלים בשנת

בשנת , 1870

 ,סמוך לפרשת ' לך

והוא בעל משפחה צעיר  ,עלה לארץ  -ישראל  .חודשים ספורים קודם לעלייתו
לארן  -ישראל  .עוד לפני
לך '  ,פקדו אותו חלומות וחזיונות אשר גרמו לו לצאת כאחוז דיבוק
בזה אחר זה שני
עלייתו  ,החל בשנת  , 1863כתב וערך יותר מחצי תריסר ספרים  .תחילה פרסם
בעצמו  ,היו שלושת
קונטרסים בגרמנית  -יהודית וכרך קטן בעברית בשם ' נער עיברי '  .כפי שהודה

,

0

 . ( , The Usesאס) 8 -Orthodoxy : the Invention ofa Tradition ' , 3 . Wertheimerז1ה1
Tisdition : Jewish continuity since Emancipation , New York -Jerusalem

] Emergence 0

 . 23 - 84קק 1992 ,
18
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ההיסטורית של הרב צבי הירש
י ' כץ  ' :לבירור המושג " מבשרי הציונות " ' ; ' דמותו

עיין במאמרים הבאים של
קאלישר ' ; ' משיחיות ולאומיות במשנתו של הרב יהודה אלקלעח  ,כולם קובצו יחד בתוך ספרו :

לאומיות יהודית

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 356 - 263
 ברית אלה היו מן' ברם  ,נמצאו להם כעלי  -ברית אחרים ל " שרידים הנאמנים "  ,קרובים יותר לחזונם  . . .בעלי
מאמריו ,
מבחר
המשכילים העברים  , ' . . .דינבורג ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '  . 25 - 24עיין גם  :ג ' קרסל  ,דוד גורדון :
דוד גורדון
',
תל  -אביב תש" ב ; "
ועיתון המגיד

:

ברזילי  " ' ,המגיד " וראשית התנועה הלאומית '  ,עמ '  ; 190 - 178 , 88 - 78י ' שלמון

חילופי עמדות ללאומיות היהודית  , ' 1882 - 1860ציוז  ,מז ( תשמ " ב)  ,עמ '

. 164 - 144

ללוך

מיכאל סילבר

ספריו הראשונים כשלון עגום  .אך בשנה שלאחר מכן פרסם פירוש על צוואתו של החת " מ סופר ,
ונמצא לו מרשם להצלחה  .בספר זה  ' ,לב העיבר "  ,פקוח עי " ש את רעיונותיו של החת " ם סופר
וביטא התנגדות בלתי מתפשרת לכל חידוש דתי  ,ללימודים חילוניים ולכל צורה של התבוללות

ואקולטורציה  .הוא קרא להפרדה מוחלטת של האורתודוקסים משאר

העיבר "

' לב
[ ) ] 1868

היהודים .

הופיע בשני חלקים ( חלק א באונגואר תרכ " ה [  , ] 1864וחלק ב בלבוב תרכ " ט

ובמהרה הפך לרב  -מכר שפורסם במהדורות רבות  .מספר שנים מאוחר יותר ,

בשטי , 1873
כאשר הוא כבר יושב בירושלים  ,התפאר ר ' שלזינגר שחיבוריו ' נתקבלו ברצון בין
יראי ה ' וחושבי
שמו באמת ונדפס
זה כ " פ [ כמה פעמים ] לאלפים  .ונתקבל בכל תפוצות ישראל הנשארים לה ' גם

במדינות הים הרחוקות שותים בצמא את דברי תל " י [תודה לה ' יתברך ] ' .
"  2הוא לא הגזים  .באותה
שנה התפלא אליעזר צבי צווייפל  ,מחשובי משכילי רוסיה  ,על
ההצלחה האדירה שזכה לה הספר
במזרח  -אירופה  ' :לא ראינו ולא מצינו  ,שנתקבל שום ספר מהספרים שיצאו לאור בימינו אלה אצל
המון אחב " י [ אחינו בני ישראל] בכבוד גדול ושמחה עצומה ,

כמו ספר לב העברי ' .

ן2

כאשר ניסה

יחיאל מיכל פינס ללחום נגד החרם שהוטל עליו ועל
בהי  -מדרשו בשכונת אבן  -ישראל בירושלים
בשנת תרמ " ב  ,היה אחד מטיעוניו ש
' הרב הגדול ר ' עקיבא יוסף שלעזינגער נ " י הידוע בארצנו ע " פ
ספרו ' לב העיברי ' אמר להיות אחד מן הבאים להתפלל בבית מדרש
" 22 .
בשנים שבהן חי עי
" ש בהונגריה עברה יהדות אוץ זו תמורות מרחיקות לכת  .ארבעה אתגרים ,
עמדו מול קהל האורתודוקסים  :שילוב לימודי חול בבית  -הספר  ,אקולטורציה לשונית  ,בעיית
הזהות הלאומים ותנועת התיקונים

בדת .

23

החל בראשיה שנות החמישים התערבה המדינה

בענייניה הפנימיים של יהדות הונגריה  .חשוב מכול  ,היא הנהיגה חינוך חובה בהיקף רחב  ,אם כי
עדיין לא אוניוורסלי  ,ודרשה שהקהילות היהודיות יקימו בתי  -ספר שבהם ילמדו תוכנית לימודים

כללוע .

בראשנם שנות הארבעים היו לא יותר מכארבעים בתי  -ספר יהודיים  ,ואילו בסוף שנות

החמישים הגיע מספרם ליותר משלוש

מאות .

אתגר האקולטורציה גרם  -לפיצול פנימי בקרב

האורתודוקסיה בהונגריה  .ובשנות השישים של המאה הי " ט צמחה האולטרה  -אורתודוקסיה  ,אשר
בהשתמשה במוטו המפורסם של החת " ם סופר ' חדש אסור מן התורה ' פיתחה את האידאולוגיה

השמרנית  -המסתגרת שלו לקיצוניות חדשה  .את חציה כיוונה לאו דווקא אל הרפורמה  .התקפותיה
החריפות ביותר כוונו לעבר הרב עזריאל הילדסהיימר  ,אביר הניאו  -אורתודוקסיה

בהונגריה .

התקפות אלו הפכו למשולחות רסן יותר ויותר  .הילדסהיימר נתפס בעיני שלזינגר ועמודיו כאויב
מסוכן יותר מכל רב

רפורמי .

ולחידושים בדת בעיני הקהל

עצם היותו רב אורתודוקסי העניקה לגיטימציה לאקולטורציה

המסורתי .

התקפותיהם של עי " ש וחבריו כוונו בעיקר אל אותם יהודים אורתודוקסים אשר היססו ותחת

הלחץ הגובר להתבולל התפתו יותר ויותר להתפשר ולהיגרר אחרי הניאו  -אורתודוקסיה .
נכונותם לסגל באופן טקטי את ' דרישות הזמן ' גינו הקנאים כמדיניות אשר כבר נכשלה בגרמניה .

את

פסק  -הדין שיצא מאסיפת הרבנים במיכלוב "ן משנת

1865

התריע מפני הסכנה המאיימת על

יהדות הונגריה  .פסק  -הדין  ,אשר ברבות הימים הפך למעין מניפסט של האולטרה  -אורתודוקסיה ,
20

so

ע " י שלזינגר  ,ספר חברה מחזירי עטרה ליושנה עם כולל העברים  ,ירושלים תשט " ו  ,דף ט ע " א  .הספר נדפס

תרל " ג .

21

לראשונה בירושלים בשנת
א " צ צווייפל  ,שלום על ישראל  ,ד  ,זיטומיר תרל " ג  ,עמ '
זה .

22

" ' מ פינס  ,שמעו הרים ריבי  :ירושלים כב טבת תרמ " ב  .צילום העלון מופיע בתוך  :מן המקור  :הישוב הישן על

. 33

.

תודתי למר מוטי ולקן שהסב את תשומת

לוח המודעות  ,ה בעריכת ב ' קלוגר  ' ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 18 - 17
23

הדברים הבאים מבוססים על מאמרי ( לעיל  ,הערה

. ) 17

לבי למקור

העבר " י בארץ הגר די ון
בחריפות חידושים כגון

חשף את חילוקי הדעות ששררו בקרב המחנה האורתודוקסי  .הוא גינה
חילוניים  ,ובכך היה קיצוני
הטפת דרשות בגרמנית  ,ולפי ר ' שלזינגר אף כלל בסעיף סודי לימודים
שיוצג על  -ידי
בהתנגדותו לתיקונים בדת ולאקולטורציה מל הזרם האורתודוקסי המרכזי  ,כפי
המהר " מ שיק ) -
תלמידים בולטים של החת " מ סופר  -בנו ויורשו הכתב סופר  ,ר ' משה שיק (
וכמובן ר '

הילדסהיימר .

עי " ש היה מקורב לשני אנשים מבוגרים ממנו  ,והשלושה הניחו יחד

את הבסיס האידאולוגי
) 1863

לאולטרה  -אורתודוקסיה  .נישואיו של חותנו ר ' הלל ליכטנשטיין לאחותו ( בשנת
קשריו של ר ' שלזינגר עם מי שנתפס כבר אז כקנאי וקדוש גם יחד  .ר ' ליכטנשטיין

חמקו את

היה הרוח ההיה

באורתודוקסיה הקנאית בהונגריה ומארגן אסיפת הרבנים במיכלוב "ן  .לפני שעבר לגליציה
על כס הרבנות בקולומאה בשנת  , 1867שימש כרבה של סיקסו ועי " ש היה שם

הצטרף ר ' חיים סופר ( אין קשר משפחתי

לחת " מ סופר) אשר כיהן אז כרב

לשבת

עוזרו  .אל השנים

בקהילת סנט פטר
מ סופר  .עיקר

השכנה  .כמו ר ' הלל היה גם ר ' חיים סופר  ,הידוע כ ' מחנה חיים '  ,תלמידו של החת "
הלכה וברבות
כוחו של ר ' ליכטנשטיין היה בתוכחה ומוסר  ,ואילו ' מחנה חיים ' הצטיין כפוסק
מונקאטש וקהילת
הימים הפך לרבן של שתי קהילות אורתודוקסיות חשובות בהונגריה  :קהילת
מוריו .
המיעוט האורתודוקסי בבודפשט  .עי " ש למד עימו תקופה קצרה ומנה אותו עם
המערבית ,
שלושתם נולדו ב ' אוברלנד '  ,החלק הצפוני  -מערבי של הונגריה שהוא היום סלובקיה
 הם גילווהתחנכו בפרסבורג  .למרות היותם ' אשכנזים '  -ולא ' ספרדים '  ,דהיינו חסידים
של יהודים
שהקהל הטבעי לדעותיהם לא נמצא ב ' אוברלנד ' אלא דווקא בקרב אותם צאצאים
של החסידות
ממזרח  -אירופה שחדרו לצפון  -מזרח הונגריה  ' ,אונטרלנד '  ,באזור אשר בו השפעתה

הלכה

וגברה .

אולטרה  -אורטודוקסיה וזהות יהודית  -לאומית
מה  nrvnעמדתם של שלושת האבות המייסדים של האולטרה  -אורתודוקסיה
הזהות הלאומית של היהודים

בהונגריה בעניין

?

באמצע שנות השבעים ( כנראה בשנת  ) 1877פנה ר ' שמשון רפאל הירש  ,רבה של הקהילה
סופר
האורתודוקסית בפרנקפורט ונציג מובהק של הניאו  -אורתודוקסיה הגרמנית  ,אל ר' חיים

ששררו

במספר שאלות  .יש להעיר כי בעצם הפנייה יש עניין רב  ,בייחוד על רקע היחסים הקשים
 אורתודוקסיהאז בין הקנאים ההונגרים לבין ר ' הילדסהיימר הנציג הבולט השני של הניאו
השאלות
הגרמנית  24 .לא נשארה בידינו פנייתו של הירש  ,אך מתשובתו של ר ' סופר משתמע שאחת
נגדו הן בארץ והן
24

כאשר קרא הילדסהיימר להקים בית  -ספר בירושלים בשנת תרל " ב  ,יצאו הקנאים

בחו " ל .

אוירבאך  ,בכ " ג

דבריו החריפים של ר ' חיים סופר נגדו מצוטטים על  -ידי ליכטנשטיין באיגרת שכתב אל ר ' מאיר
והצלחתו בדרך הטבע ,
בכסלו תרל " ג  ' :הרשע הילדסהיימער הוא הסוס ורכב של יצה " ר [ יצר הרע ]  ,ואין גבורתו והאמונה כמהו  , ' . . .ה '
רק שר של עשו רוכב עליו  ,כל הפושעים אשר קמו ממאה שנים לא פעלו להחריב הדת

בינם לבין

ליכטנשטיין  ,תשובות בית הלל  ,סטמר תרס " ח  ,סי ' יג  ,דף י ע " ב  -יא ע " א  .לעומת היחסים העכורים
פעולה בשנות
הילדסהיימר  ,יחסיהם עם רבנים ניאו  -אורתודוקסים אחרים היו כנראה טובים  .ליכטנשטיין שיתף
מכנהו ליכטנשטיין
השמונים עם רבה הניאו  -אורתודוקסי של קולין בבוהמיה  ,ד " ר יוסף גוגנהיימר  " -דידי '

מא  -סב  ,דף לז ע " ב  -לח ע " א  .שלזינגר

שהיה חתנו של ר ' שמשון רפאל הירש  .ראה  :שם  ,ס "
ר ' יעקב אטלינגר אב " ד אלטונה ורבו המובהק של הילדסהיימר .

' שמעתי מתלמיד ותיק שלו

כתב הספד על

אפילואם
אשר

כי

הג ' [ און ]

7ע

לזיוך

מיכאל סילבר

דנה בקביעת זהותם הקולקטיבית של היהודים בזמן החדש  .האם נעזן להצהיר  ,שאל הירש ,
שהיהודים הם גרמנים בלאומיותם ויהודים רק מכוח אמונתם הדתית

?

אלו היו השנים שבהן לחם הרב הירש בעד הפרדת הקהילות בגרמניה  ,וביקש להשיג הכרה
מהשלטון שהאורתודוקסיה היא דת נבדלת מהרפורמה כשם שהדת הקתולית נבדלת מהדת
הלותרנית  .הנסיון לאלץ בני שתי דתות להחזיק ולקיים מוסדות משותפים יש בו כפיית מצפון ,
ולכן חובה לאפשר לאורתודוקסים להיפרד ולהקים קהילות

נפרדות .

25

זו כמובן ההגדרה המקובלת של היהדות כקונפסיה  ,כלומר כקבוצה דתקז ולא לאומית  ,הגדרה

שאומצה על  -ידי יהודים ולא  -יהודים גם יחד מאז ימי המהפכה הצרפתית  .ר ' הירש עצמו טען
בספרו ' איגרות צפון ' ש ' מעולם לא שימשו ארץ וקרקע קשר לאיחודו [ של ישראל ]  ,אלא המשימה

המשותפת של התורה היא שהטילה עליו את הקשר הזה '  .לדעתו אפשר לכנות את הקיבוץ היהודי
' עמ ' או ' גוי '  ,אך לא

הטריטוריאלי .

 Volkבגרמנית ,

מסירים ממשמעות המלה את המימד

אלא אם

שלא כעמים אחרים  ,אשר התהוותם והמשך קיומם קשורים לטריטוריה מסוימת ,

26

התהוו היהודים כעם במעמד הר סיני לפני כניסתם לאוץ  -ישראל  ' .במדבר קיבל [ ישראל] את
התורה ובכך היה לעם

במדבר . ' . . .

27

לכן גם כאשר נותק עם ישראל מאדמתו הוא הצליח להתקיים

בגולה  ,שכן לא היה עם במובן הרגיל אלא קולקטיב

דתי  -רוחני.

בהונגריה התקבלה התפיסה הקונפסיונליוז מאז שנות הארבעים  .בשטז  , 1865כאשר נפטר יעקב
קרן  ,מראשי יהדות פשט ואחד המנהיגים הבולטים בחברה להפצת השפה המג ' אריוז בקרב
היהודים  ,הספיד אותו ד " ר איגוף הירשלר  ,ראש הקהילה וגם הוא פעיל באותה החברה  .הוא תיאר
את קרן בקווי אפיון שהלמו גם את עצמו ורבים מבני

הוא השתכנע שהיהודים חדלו להתקיים כאומה

אתנית . . .

וקבוצה

דורו .
!

לדעתו היוו היהודים רק קונפסיה דתית

כפי שהאמין שאסור לנו להקריב אף שער אחד של חוקי הדת ושל

זכרונות הגזע כך גם האמין שהיהודי קשר את גורלו במולדת ההונגרית  ,קשר בל  -ינתק ,
והיה חלק של אותה אומה שדבק בה באהבה אמקזיוז של ילד  ,האומה המג ' ארטז  .כך גם
האמין באמונה שלמה שלאומיותו ושפתו של יהודי המולדת ההונגרית לא תוכל להיות
אלא

מג ' ארית .

25

הנ " ל מלא כרסו מש " ס ופוסקים מקודם כאשר היה מוכרח ע " י גזירת מלכות על רבנות דשם למלאות ידו גם
בחיצוניות היה מתענה ארבעים יום שלא יזיק לנפשו  ,ועתה שועלים קטנים מבקשים לחנוק נפשם באילן גדול ,
תולים בגדולי ישראל אשר לא הגיעו
במהדורת

לקרסוליהם ' .

שלזינגר ( לעיל  ,הערה

, ) 20

תרל " ג  ,דף מא ע " א

( חסר

תשט " ו) .

הפילוג בגרמניה ראה

of

חן

Liberles , Religious Con

25

על

26
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י.
 zu trennen vermag -.העברי אינו מדויק ומוסיף לטריטוריה גם את ' השררה הפוליטית '  .ראה  :ש " ר הירש  ,איגרות צפון  :תשע  -עשרה

"

 :2ק3

 man diese Einheit , hebr . am undתחסת ' . . .

79 :

 .ק 1836 ,

61ס1ת  diesem deutschen Worte das Merkmal gemeinsamen Bodensהתרגום

איגרות על היהדות  ,עם מבוא מאת " היינמן  ,ירושלים תשל " ו ,

עמ '

מא .

27

שם  ,עמ ' ל .
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הדברים נאמרו בהספד לפני החברה הישראלית  -המג  ,ארית ששמה לה למטרה להפרן את הלאומיות והשפה
בקרב יהודי
ההונגרית
1866
 . 26ק ,

הונגריה .
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1.

העבר " י בארץ הגר

די ון

רפורמים מתונים מסוגו של הירשלר  ,הן בהונגריה והן בגרמניה  ,טענו בשנות השבעים נגד הירש
והאורתודוקסיה הפורשת שהקשר בין יהודי ליהודי  ,גם אם אי  -אפשר להגדירו במונחים לאומיים ,
בכל זאת אינו עניין של אמונות ודעות בלבד אלא כולל גם ממד חשוב נוסף  ,אשר היום היינו

קוראים ' אתניות ' ; לכן יכולים לחיות יחד בתוך קהילה יהודית אחת יהודים בעליהשקפות

בתזכיר מיום

באפריל  , 1876הצהיר ארגון ברמז הקהילות

16

] : Gemeindebund

שונות .

' אין כלל

היהודים חבר של בעלי אמונה ]  [ Glaubensgenossenבלבד  -אלא גם שותפים של גורל
] 29 Schichhsalsgenossenschaftמדבריהם השתמעה נימה ' אתנית ' אך לא לאומנת  .כנראה
[

בתגובה לטיעוניהם של הרפורמים הכין הירש טענה נגדית  :היהדות היא קולקטיב דתי גרידא ותו
לא  ,מבחינתנו  -אנו  ,האורתודוקסים  ,גרמנים בני דת משה  ,והם  ,הרפורמים  ,גרמנים בני דת

אחרת .
לניסוח זה התנגד ר ' סופר בכל תוקף  ,וכך כתב לר ' הירש

:

אמנם דבר זה לפניי ברור  ,שאסור ליהודי לאמור על עצמו שהוא שייך לאומה ולעם אחר ,

ולא בלבד ששייך לדת אחרת שהבחירה הי ' מן האומות  .וידוע שכפי מדרש חכז " ל מ " ר

[ משה רבינו ] נענש גם בשביל זה  .והוא רק שמע שבנות ייזרו
הצילנו ,

ושתק .

מי נתלה

30

אמרו עליו  ,איש מצרי

וזולת זה הוא גם חילול השם גדול והמבין יבין עד כמה מנוול דבר זה ,

במי ' .
ן

לדעתי אין צורך כלל להצהיר הצהרה מעין זו  ,משום שבכל אופן ' עם ומדינה הם שני דברים
נבדלים וכמעט שאין להם שום שייכות זל " ז [ זה לזה ] '  .הוא מביא שתי דוגמאות אחת מהונגריה
ואחת מפולין  ,כהוכחה לכך שאזרחות והשתייכות לאומיוז הן שני דברים נפרדים

למשל  ,בעיר שאני דר בתוכה

[ מונקאטש ] ,

:

לצפון העיר דר עם אחד [ הרותנים ] ולדרום עם

אחר [ המג ' ארים ] ובתוכם להבדיל  ,דרים יהודים  .בכ " ז [ בכל זאת ]  ,כל הג ' הם תושבים

נאמנים למדינת הגר  .ולדוגמא עוד מדינות פולין שזה כלפני מאה שנים ה " מדינה א '
ונתחלקה לג' חלקים ואיש פולני שדר כהיום בפאזען שייך באמת לעם פולין אמנם הוא
דר כעת במדינת

דייטשלאנד .

מכאן הוא מסיק שאסור ליהודים להצהיר שמבחינת הלאום הם שייכים לאומה אחרת  ' .האומות
29

א ' טל ,

יהדות ונצרות ברייך השני

 . 30ק 1972 ,
30

( , ) 1914 - 1870

ירושלים תש " ל  ,עמ '

 -Philadelphiaתסםמ70 - 1914 , New York - ] 0

"

. 80

ראה גם

:

Jewish

Schorsch ,

1.

Reactions 10 German Anti- Semitism , 1

המררש על עונשו של משה שלא וכה להיקבר בארץ  -ישראל משום ששתק מופיע בכמה גרסאות  :דברים רבה ב ,
ח

;

תנחומא ( מהדורת בובר  ,עמ '

תרצ " ח  ,עמ '

 ; 42ספר

; ) 134

' מדרש ויושע ' ,

בתוך :

בית המדרש  ,בעריכת א ' ילינק  ,א  ,ירושלים

חסידים  ,מהדורת ר ' מרגליות  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ ' קמא  ,סי ' קיז  .שלזינגר מזכיר את

הגרסה האחרונה כבר בשנת תרכ " ח  ,באחת מהתקפותיו על הניאו  -אורתודוקסיה  ,ראה

:

ע " י שלזינגר  ,לב

העיברי  ,ב  ,ירושלים חש " ן  ,דף צד ע " א  ,הערה ג  .וזו לשון הקטע בספר חסידים  ' :ישראל ששומע עליו שהוא גוי
צריך לומר יהודי אני  .מגלן

?

ממרע " ה [ ממשה רבינו עליו

השלום ] .

אמר  ,רבש " ע [ ריבונו של

עצמותי בארץ  ,הואיל ולא זכיתי ליכנס  ,כמו עצמות יוסף  .אמר הקב " ה  ,דמודה בארע " ,

עולם ]

יקבר בארע " .

יכנסו

יוסף  ,על

שאמר כי גונב גונבתי מאוץ העברים ( בראשית מ  ,ט , 0זכו עצמותיו לקבר בארץ  .אבל אתה ששתקת כששמעת
שאמרו עליך איש מצרי הצילנו מיד הרועים ( שמות ב  ,יט )  ,ולא אמרת איש עברי אנכי  ,לכן לא יכנסו עצמותיך

] 3

לארץ ' .
על מורכבות הזהות של האורתודוקסיה בגרמניה כקונפסיה ,
יהודית ברייך הגרמני  , 1918 - 1871 ,ירושלים תש " ן  ,עמ '

עיקנ
עיין :

; 264 - 260

מ ' ברויאר  ,עדה ודיוקנה

:

אורתודוקסיה

ברויאר אינו מתייחס למכתב זה בספרו  .ראה

 , [ . Breuer , ' Rabbiner ifirsch und der j dische Nationaliismusבתוך  :גחלת צבי  ,א  ,ח ( סיון
?
גם '
תרצ " א )  ,עמ '

. 297 - 290

~

די ון

מיכאל סילבר

מבקשים כעת מאתנו שנכיר א " ע [ את עצמינו ] לאומה אחרת  ,אמנם אין זה אמת '  .זאת ועוד  ,הוא
גם חושש שמא בעתיד ישנו העמים את דעתם ויכירו ביהודים כאומה  ' ,ואז אנו עומדים

כשקרנים ' .

32

אף  -על  -פי שאין בדברים האלו בהכרח ביטוי של אידאולוגיה לאומית  ,הרי יש בהם משום
הכרה בעובדה שהיהודים הם עם  ,ואף הכרה ביהודים כאומה  .רק במדינה רב  -לאומית כהונגריה
נטען היה לשמור את ההבחנה בין לאומיות לאזרחות  .נראה כי סופר התכוון לומר כי אם נגזר על
היהודי להגדיר עצמו במונחים של לאומיות  ,הרי אין הוא שייך ללאום של עמי הסביבה אלא
ללאום

היהודי .

מכל מקום תפיסה זו מעוגנת בשלילה יותר מאשר בתפיסת עולם מקיפה של

לאומיות בשלה  .אף  -על  -פי  -כן אסור לנו להמעיט בערכם של ביטויים אלו  ,במיוחד לא בתקופה

הטרום  -ציונית כאשר היו נדירים ביותר ועדיין בגדר חידוש  .עלינו לזכור גם שראשיתן של תנועות
לאומיות רבות בהונגריה ובמזרח  -אירופה  ,ואף של הציונות המודרנית עצמה  ,נעוצה היוזה לעתים
קרובות דווקא בתגובות של שלילה מעין אלו  ,בריאקציה לדרישות להזדהות לאומית שהוצבו על -

ידי תנועות לאומיות אחרות .
יש להדגיש שבשלב מוקדם זה של תולדות הציונות לא היו רעיונות אלה נחלת רבים וביטויים
כאלו של ר ' סופר היו נדירים גם בקרב יהודים שומרי מסורת
הצהרות בדבר לאומיות יהודית שכיחות

מה שמפתיע הוא שבהונגריה יצאו מרבית

האולטרה  -אורתודוקסיה .

הביטויים הללו דווקא מקרב חוגי
32

יחסית .

;

33

רק עשור מאוחר יותר הפכו

איגרת חיים סופר אל שמשון רפאל הירש  ,ק " ן סופר  ,בעריכת י " צ סופר  ,לונדון תשכ " ג  ,מס ' סא  ,עמ ' נד  -נו  .אף -
על  -פי שהמכתב מופיע בלי תאריך שיבץ אותו העורך בין האיגרות שנכתבו בשנים תרל " ג  -תרל " ה  .קביעה זו
נראית לי  ,אם כי סביר גם שנכתבה שנתיים קודם לכן או מאוחר יותר  .אלו היו השנים שבהן לחם הירש בגרמניה

בעד הכרה באורתודוקסיה כדת נפרדת מהרפורמה ודגל בפירוד הקהילות  .ייתכן גם שהאיגרת נכתבה בשנת
 , 1877השנה שבה

במכרגר  ,רבה של

נפרד הירש מקהילת האם בפרנקפורט ונכנס בעימות חריף בשאלת הפירוד עם ר ' דב בר

וירצבורג  .חיים סופר משבח את הירש על שהוא ' לוחם מלחמת מצוה כנגד . . .

.

תוקף ועוז לצד הפירוד במדינתה כנראה באה ההשמטה של העורך החרדי לשמור על

ועומד בכל

כבודו של הרב במברגר .

ממש באותה התקופה  ,אם השערתי לגבי השנה נכונה  ,כתב הילדסהיימר מכתב להירש

( 18

בינואר

) 1877

ובו

הזכיר את פעילותו של ' עקיבה יוסף ' נגד הנסיון להקים בית  -ספר בירושלים ארבע שנים לפני כן ( אין ספק

שהירש ידע היטב מיהו אותו ' עקיבה יוסף ' ) .
ירושלים תשכ " ו  ,עמ '  112בחלק הגרמני .
33

ראה

:

אגרות רבי עזריאל הילדסהיימר  ,כינס וערך מ ' אליאב ,

נ ' קצבורג ציין ש ' לפי השקפה עקרונית של המדינה היהודים הם עדה דתית  ,והשקפה זו היתה מקובלת גם על
חלק ניכר של

היהודים .

עמדת האורתודוכסים בעניין זה היתה אמביוואלנטית  ,ואחד המעטים שהביע דעתו

בעניין זה  ,ואולי היחיד באותה עת  ,היה הרב סופר '  .עיין במאמרו

:

' ההנהגה המרכזית של קהילות הונגריה

 , ' 1939 - 1870ציון  ,נ ( תשמ " ח )  ,עמ '  , 394הערה  . 70אך במקום אחר ציין קצבורג שחתנו של החת " מ סופר  ,ר '
שלמה זלמן שפיצר  ,רבה של הקהילה האורתודוקסית בווינה  ,דיבר גם בנימה לאומית  .קצבורג משער ששפיצר
אולי ' הושפע גם מדעותיו הלאומיות של החת " מ סופר '  ,וקובע שדעותיו ' מגלות גוונים שאינם מקובלים
במחשבת האורתודוכסיה במרכז אירופה '  .ראה מאמרו  ' :מלחמתם של יהודי הונגריה למען שויון זכויות דתי
בשנות

ה 90 -

למאה הי " ט '  ,שם  ,כב

בדרשה לשבת הגדול תרמ " ח

:

'. . .

(

תשחז )  ,עמ '  , 148 - 119ובמיוחד עמ '  , 132הערה

. 42

ואלה דברי שפיצר

בפרט בזמן שאנו בו שחוגגים חגי העם גם אנו נחוג חג העם בזמן שמחפשים

קורות ישנים ומעמידים לעצמם נאטיאנאליטעטס פרינציפ [ עקרון הלאומיות ] וכ " א מחפש נאטיאנאליטעט שלו
גם אנו נעמיד

94

עצמינו על נאט "

נאליטעט שלנו  .אבל לא כדי לכבוש ולא לדחות אחרים ממשפט שלהם לא

לבקש פאררעכט ואף לא שום דבר מהיות העולם אבל נזכור כי אנו בני אברהם יצחק ויעקבזה נאטיאנאליטעט
שלנו  . . .ובשנה זו לפנינו אי " ה הדרך להראות לעולם כי אנו בני אברהם יצחק ויעקב בבחינה הנ " ל כי קרוב הזמן
שיחוגו כל עמי עסטרייך אונגארן מלאת שנת ארבעים למלוכת המלך יר " ה  . ' . . .ש " ז שפיצר  ,תיקון שלמה  ,וינה

תרנ " ב  ,דף עג ע " ב  -עד ע " א  .ועיין גם דרשה לשבת חנוכה  ,שם  ,דף לה ע " א  -לו ע " א  .אך  ,חשוב לזכור שדברים
אלו נאמרו בסוף שנות השמונים  ,מספר שנים אחרי הופעתה של תנועת

חיבת  -ציון ברוסיה ואף בוינה .

העבר " י בארץ הגר

נבחן לדוגמה את עמדתו של הזרם שאני מכנה ה ' מרכז '

דיון

בניגוד לניאו -

האורתודוקסי .

אורתודוקסים משמאלם  ,כגון הירש בגרמניה  ,לא קידמו האורתודוקסים במרכז בברכה את

האקולטורציה  ,אך שלא כאולטרה  -אורתודוקסים מימינם  ,לא תפסה ההתנגדות לאקולטורציה

מקום מרכזי בתפיסת עולמם  .יש לציין כי אף  -על  -פי שרוב תלמידיו של החת " מ סופר  ,כולל בנו
ויורשו הכתב סופר  ,לא היו מרוצים מהאקולטורציה  ,הרי בנושאים הנוגעים ללאומיות ולחינוך

חילוני בכל זאת הביעו נכונות להתפשר .
בתקנות חברת ' שומרי הדת '  ,הארגון האורתודוקסי הכלל  -ארצי אשר הוקם בהונגריה באביב
 , 1868הודיעו מנהיגיה שהיא הברה יהודית  -הונגרית אשר נוסדה במטרה לקדם את האורתודוקסיה
ולשמש כ ' מבצר  -מגן של פטריוטיות ולאומיות

הונגריוו ' .

34

נימה לאומנה זו לא רק באה לביטוי

בדברי הנשיאות אלא גם מצאה הד בהנהגה הרבניוז  ' .וגם הציבה חברת שומרי הדת לה למטרה ,
להגדיל ולהאדיר  ,השפה הזכה והברה שפת אונגאריש ולתמוך דורשיה אשר יתאמצו להפיצה בין
אנשי

דתינו ' .

נימה זו בולטת עוד יותר כאשר הם קוראים אל אנשי שלומם בשפה ההונגריה

35

:

' אתם  ,אשר בעורקיכם פועמת ביתר שאת אהבת כס המלכות  ,הפאטרלנד  ,האומה ההונגריה ,
שפתה

וספרותה . ' . . .

36

על החתום באו שלושת הרבנים הבולטים בהונגריה  :ר ' ירמיה לב  ,רבה של

אויהל  ,ר ' מנחם א " ש  ,רבה של אונגואר  ,והיושב ראש  ,רבה של פרסבורג  ,בנו של החת " ם סופר  ,ר '
אברהם שמואל בנימין סופר  ,הלא הוא הכתב

סופר .

37

גם אם סביר להניח שהצהרה נלהבת זו של לאומיות מג ' ארי!ז של הרבנים הושמעה רק כמס
שפתיים מתוך רצון לשאת חן בעיני הליברלים המג ' ארים ,

34

38

הרי בקרב האולטרה  -אורתודוקסים לא

 ] ] elnen ungarisch -jfidischen Vereinלע ! " Schomre Hadath " haben

"

%

Unter dem

! ' Brdder

gegrdndet , damit er der altgl ubigen rellgiOsen Richtung als Asyl, der ungarischen Nationalit t
~:
und dem Patriotismus als sic~ ere Festung diene ' . , 4 Hitdr' Magyar Zsid(i Egylet alapszab (flyai
(

5

 .ק 1868 ,

Verein ' Glaubenswdchter ' , Pest

החיבור הוא

תלת  -לשוני :

ungarisch :-jddischen

StatutenfUr ~den

עברי  ,גרמני והונגרי  .הופיעה חוברת נוספת של התקנות בגרמנית באותיות עבריות

שומרי הדת שטאטוטען פיר רען אונגאריש יידישען פעראיין ' גלויבענסוואכטער '  ,אופן
35

שם  ,עמ '

.4- 3

מונקטש תרס " ג  ,עמ '

. 1868

:

ש " צ שיק  ,ממשה עד משה ,

ס.

 deren Adern die Liebe zum erhabene Throne , zum Vaterland , zur ungarischen Nazion ,ת ] ' Ihr ,
'  ] 1 intensiver St rke pulsirt . . .תderen Sprache und Literatur 1
הערה , ) 34

37

:

רב אורתודוקסי נאור שדגל בהכנסת לימודי חול בישיבות הבש משפט זה כאסמכתא  .ראה מכתבו

של שלמה צבי שיק  ,אב " ד קרצג אל דודו  ,דוד שיק אב " ד טוקאי  ,תרל " ד בתוך
36

( ההדגשה

במקיר) .

שם  ,עמ '

tZU

תקנות חברת שומרי הדת ( לעיל ,

עמ '~ . 19

4- 3

( עברית

במקור) .

ומעניין להשוות בהקשר זה את דברי אחד הקנאים הגדולים ב ' יישוב הישן ' ר '

מרדכי אליעזר ובר ( תק " ף  -תרנ " ב )  ,הנודע ביישוב כהרב מאדא  .ממש בימים שבהם נוסדה חברת שומרי הדת

.

הצהיר הרב ובר  ,חוזר בתשובה שהפך לחסיד צאנו נלהב  ,מעל דפי כתב  -העת ההונגרי של שומרי הדת  ' :זה שנים
אני ידוע כמי שמצדד בשפה הלאומית ובמדעים ' p rtoldjdt
449

(i

. ismernek) , Magyar-

( עורך ) ,

מחקרים במדעי היהדות

ספר יובל לכבוד יצחק קיוב  ,ניו  -יורק תשל " ב  ,עמ ' יג  -כ  .ובר

 .ק 1 ) 1868 ( ,

וספריו ' ,

י ' וברלין

;45

hazai.

8

1ת11ם ( eivek dta

על ובר ~עיין  :נ ' בן  -מנחס  ' ,ר ' מררכי אליעור וועבר ז " ל  :חייו

.

:

עלה ארצה בשנת תרל " ד ונמנה עם המחרימים את שלזינגר בשנות השבעים ועם מתנגדיו בעניין תוכניותיו

להתיישבות חקלאית  .למרבה האירוניה  ,בנו ליב הפך לידיד נפשו של שלזינגר  ,ובן אחר  ,דוד  ,השיא אף כתו

לאחד מבניו של שלזינגר  ,שמעון משה שמואל  .עיין במאמר של מי שהיה נכד ונין משותף לשניהם  :הלל מרדכי

אליעזר שלזינגר  ' ,לתולדות רבינו המחבר '  ,בתוך  :ע " י שלזינגר  ,תורת יחיאל  :בראשית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '
נו  ,נח  .זוהי ביוגרפיה חשובה ורגישה  ,פרי עטו של איש אשר נמנה עם עמודי התווך של העדה החרדית .
38

כך לפי עדותו של אחד מתלמידי הכתב סופר  ' :לכסות עיני המלכות הכנסנו בהתקנות גם סעיף מיוחד המחייב

את למוד השפה האונגרית לבני החרדים  .כשהציעו התקנות לפני הכתב סופר זצ " ל נאנח קשה ופניו אודם כדרכו

(3 1

"

דיון

מיכאל סילבר

ניינן היה להעלות על הדעת התבטאויות כאלו  ,אפילו לא למטרות טקטיות  .ואכן  ,ר' ליכטנשטיין
גינה חד  -משמעכז את התקנות והוכיח בחריפות אותם רבנים אשר נטלו חלק בחיבורן  .לדעתו

שימור השפה היהודית הוא הבסיס לדת יהודית  ,והמבקשים להתפשר באופן טקטי הם למעשה
' כופרים בעיקר '

;

שפה היא העד נאמן לאמונה

:

' ואנו עם בפני

עצמינו . ' . . .

39

כאשר עוסקים בהוגי דעות מסורתיים עומדת תמיד הסכנה המתודולוגית של ייחום אנכרוניסטי
של רעיונות מודרניים כגון לאומיות  ,כאשר למעשה אין המדובר אלא בגישות מסורתיות

מקובלות  .דרך אחת המאפשרת להיסטוריון לעקוף מלכודת מתודולוגית זו היא להשוות את עמדת
הזרמים השונים בקרב האורתודוקסיה  -הפלג המודרני משמאל ,
המרכזי ;

הניאו  -אורתודוקסי ;

הזרם

והפלג הימני האולטרה  -אורתודוקסי  -אשר כולם יונקים מאותה המסורת  .אם מתוך

ההשוואה בין שלושת הזרמים יעלו הבדלים ביניהם  ,הרי ברור יהיה שהם אינם נובעים מן המסורת
המשותפת אלא מגורמים

אחרים .

הדבר גם יבליט את הייחודיות ברעיונות של אולטרה -

אורתודוקסים כמו ליכטנשטיין  .רעיונות אלו  ,למרות היותם מעוגנים בהשקפתו הדתית  ,מרחיקים
לכת מעבר לגישות

מסורתיות .

אחרי ככלות הכול  ,אותן מסורות עמדו גם בפני הניאו -

אורתודוקסים והאורתודוקסים מן המרכז  ,אך עובדה זו לא מנעה מהם מלהתפשר פשרות

' לאומיות ' .
מאידך גיסא הרבנים ליכטנשטיין וסופר לא הסתפקו בציטוט מסורות פנימיות בלבד  .על מנת

לאשש את טיעוניהם הם נזקקו למושגים לאומיים כאשר השכל הישר הוא שהנחה אותם  .במיוחד

ראויה לציון הקלות שבה הם גלשו לביטויים לאומיים  ' :ויש לנו ארו המוחזקת בידינו וירושה לנו
הנקרא ארץ הקדושה '  ,כותב ר ' ליכטשנטיין  ' ,ורק היא הנקרא אצלינו פאטרלנד [ מולדת

. . . Vaterland
, [geduldete

[ בגולה ]

אנו נחשבים בעיני עצמינו רק גרים הנקראים געדולדעטע [ נסבלים

והאומרים היפך זה  ,המה כופרים בעיקר מעיקרי אמונה ולא בכלל ישראל המאמינים

והנאמנים לה '

יחשבו ' .

40

בשעות משבר נורא ויאמר  ' :כיצד יכלה חבורה זו להתקיים ח " ו  ,אם נמצאת בתקנותיה נקודה אחת שאינה אמת
לאמקעה ' ( התכוון לנקודת הלמוד של שפת

אונגרית ) .

הצטער רבו על כך שנקודה אחת מתקנותיה של שומרי

הדת אינה לגמרי אמת  ,וחשש על עתידה של החברה '  .ראה  :ו ' פפנהיים  ' ,זכרונות ממורי ורבי הכתב סופר זצ " ל ' ,
ספר יובל ליום מלאת ששים שנה מו " ה רבי יעקב רוזנהיים נרו יאיר ,

פרנקפורט ענ " מ תרצ " ב  ,עמ ' . 159

.

זאת  ,כתב של הג ' ואיש כרוניקל קיבל את ההצהרות הנלהבות כפשוטן וציין בתמימות

לעומת

~ the :first -time the :ז0ע '

" "

 8 - 0 1040 % partyש
 the West , admits 8 nationalty , 8ת ] the , such 85 15 altogether unknown
patriotism due 10
ofbirth . . they admit the propriety Of' considering the Magyar tongue
 Hungary' , Jewish Chronicle , 12 Juneתו the national language ' , ' Jewish Orthodoxy and Reform

. 1868

מצוטט על  -ידי

Hungary during the Nineteenth Century :

תו  . Katzburg , 'Assimilationא

,י

480 )04 . ( , Jewish Assimilation 1 3fodern IYmes , Boulder , 0010 . 1981 ,

 . 49 - 55קק  .עיין גם
39

ה'

:

 . 549 - 554קק ) 1867 ( ,

)ל

'

"

Orthodox Positions ' , 8 .

 ,ם(מ חם ' Frankfurt und Ofen -Pest , Ben ) %

ליכטנשטיין  ,משכיל אל דל  ,ג  ,לבוב תרכ " ט  ,כלל ח  ,פרט ד  ,דף עג  ,ע " א  -ע " ב  .ועיין גם

שלזינגר ( לעיל ,

:

הערה  , ) 30עמ '  , 117הערה על ' שומרי הדת '  .דבריו של ליכטנשטיין נזכרים על  -ידי ש ' הכהן וינגרטן  ,החתם -
סופר ותלמידיו  :יחסם לארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ה  ,עמ '

. 121

כדאי לציין שכבר בשנת

1869

קיבל שלזינגר את

ה ' הבהרה ' של שומרי  -הדת  ' :אני מודע בשם יראי ה ' השייכים לחברה שומרי הדת בהונגריה

:

כאשר החברה

שמה לה למטרה להפרן את השפה ההונגרית  ,הבינו על  -ידי כך רק שבמקום שהיהודי השתמש עד כה בשפה
הגרמנים  ,למשל בתעודה או בקשה וכדומה  ,רוצים הם מכאן והלאה להשתמש בשפה ההונגרית  .אבל לשנות
לשון  ,לבטל נוהג היהודי  ,כלל לא עלה על הדעת  ,ח " ו '  .המקור ביידיש  -דייטש  .ע " י שלזינגר  ,אל העדרים השני :

396

יער צווייטער אויפרוף אן יידישע קינדער ,
ליכטנשטיין ( שם )  .והשווה את הערכתו של "

[ למברג ] , 1869

40

' מודעה רבה '  ,מאחורי

קניאל  ,המשך ותמורה

:

השער .

היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת

העבר " י בארץ הגר

דיון

ואכן ניינן לקבוע שאחד מסימני ההיכר המבדילים בין הזרם המרכזי  -וכמובן הניאו -

אורתודוקסיה י - 4לאולטרה  -אורתודוקסיה הוא הערך הדתי המיוחס ל ' אקולטורציה

לאומקז ' .

אנשים כרבנים ליכטנשטיין  ,סופר ושלזינגר הרחיקו לכת הרבה מעבר לטיעונים הלכתיים צרים ,
והסתמכו על האגדה  ,על הקבלה ועל נימוקים של שכל

ישר .

כמובן אולטרה  -אורתודוקסיה לא ההזה ערובה ללאומיות יהודית  ,אך היא נשאה בחובה את
הוודאות שאין היהודי הונגרי  ,פולני או גרמני  ,עובדה אשר כלל לא הקזה כה ברורה לשאר גוני

האורתודוקסיה  .כדי להתקדם מעבר לעמדה זו  ,שלמעשה היתה נעוצה בשלילה  ,היה הכרח

להתקדם צעד נוסף ולנסח את הזהות היהודית במונחים לאומיים בדרך החיוב  .היזה
קוונטים  -אך ר ' שלזינגר לא

זו קפיצה

נרתע .

על מנת להעריך את דעותיו של עי " ש חשוב לזכור את הכרונולוגיה של הלאומיות

היהודית

ואת

קצב התפתחותה  .התנועה הלאומיוז היהודית גדלה באופן דרמטי בעשרים השנים שאחרי שנת

. 1862

בראשות שנות השמונים של המאה הי " ט נהרו אלפים לתנועת חובבי -ציון הצעירה  ,אך

בשנת

בזמן פרסום הקונטרס האוטופי של ר ' שלזינגר  ,נמצאו לפי השערתי רק מאות ספררות

, 1873

של אנשים חדורים בתודעה של לאומיות

יהודית .

עשור קודם לכן  ,כאשר הופיעו לראשונה

ספריהם של קלישר והם  ,בשנת  , 1862וכאשר פרסם דוד גורדון את הראשון במאמריו הלאומיים ,
בשנת  , 1863ספק אם נמצאו כמה עשרות בודדות של יהודים אשר ניתן היה לכנותם יהודים

לאומיים  ,ורק קומץ מביניהם הפרן בכתובים את מחשבותיהם  .משום כך עיבוי הצהרותיו של
ר ' שלזינגר בדבר האופי הלאומי של היהדות הוא מרכזי בקביעת

מקוריותו ומקומו בהיסטוריה .

אוטופיה אורטודוקסית בארץ  -ישראל
הצעותיו הסנסציוניות יותר של עי " ש בחזונו האוטופי  ,כפי ששורטטו משנת

- 1873

צבא  ,יישוב

חקלאי וכו '  -האפילו על אלמנטים יסודיים בחיבורו  .את המסר של החיבור ניתן לסכם בקצרה :
על רקע ההידרדרות המהירה של המסורת בגולה הארן ר ' שלזינגר במאמינים להימלט למקלט בטוח .

הוא קרא לשיבת היהודים לציון כחלק ממשיחיות הדרגתית וארצות  .במונחים מעשיים קבע כי על

היהודים להתארגן בחברה שיכופש ולרכוש מהתורכים אדמות  .על  -פי תוכניתו יש להקים בארן -
ישראל מסדר אליטיסטי של וירטואחים דתיים  ' ,כולל עבריים ' שמו  ,אשר יחד עם חברת עזר
מחמירה פחות  ' ,חברת מחזירי עטרה ליושנה '  ,יגשים את האוטופיה האורתודוקסים  .בכוונתו לא
היה ליצור סתם העתק של החברה היהודיוז המסורתית

בהונגריה .

רפורמות בחינוך  ,בנישואין

ובתעסוקה  ,כולן הכרחיות לשם תחייה מוסריו ורוחנית  ,והן אמורות להוות את הבסיס לחידושה
של תרבות עברית

עתיקה .

כבר העירו חוקרים שכמה מהערותיו של ר ' שלזינגר בחיבורו משנת

1873

היו בעלות גוון

לאומי  .עי " ש דרש שחברי ' כולל עבריים ' ידברו עברנה בלבד בשבת ובאספות המסדר  .הוא הורה
העלייה

הראשונה והשנייה  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

: 41 - 40

' המושג לאומיות נתפס ביישוב הישן במשמעות שונה

לחלוטין מהתוכן שיצקו בו הוגי הרעיון החדש  .המונחים מולדת  ,תחיה וקרקע  ,שהיו שגורים בקרב מבטאיה של

ההתיישבות החדשה  ,נעדרים כאן '  .על השימוש במונח ' לאום ' לפני שנות השמונים ראה  :קניאל ( לעיל  ,הערה
 , ) 15עמ '
41

. 48

, ,

אופיינים הכתבה ב  1 ) 1865 ( , 259 - 260 -ר וכשס ט המצביעה בשביעות רצון על כך שבכל מדינה ומדינה אימצו
היהודים למעשה את האופי המקומי  ,ומציינת לדוגמה את הונגריה שבה חל תהליך של ' הלאמה '
)  ( Nationalisierungשל

היהודים .

"

ולקן

ריון

מיכאל סילבר

ללמד את הילדים לכתוב עברית בגיל מוקדם  .וקבע כי בחברה ובכולל יש מקום גם לנשים ; אלו
ילמדו ' מעשה הכתיבה

בעברית . . .

וכן ילמדו לדבר ולכתב בלה " ק למען אשר יצאו משם בנות

ישראל המדברות שפה עברית למען יוכל כל איש שורר בביתו לדבר לשון עמו ' .

42

גם אם נניח שאין

חידוש גדול בדרישה שידברו בעברית בשבת משום שהיו חברות בגולה שנהגו כך ,

הוראת עברית למעשה לילדים נזכרת אף על  -ידי ר ' שמשון רפאל
יהודית ,

44

וגם אם

43

הירש  ,שאינו חשוד בלאומיות

הרי אין ספק שהדרישה שגם נשים ילמדו לדבר עבריני ' למען יוכל להיות כל איש שורר

בביתו לדבר לשון

עמו ' ,

יש בה חדש .

45

במקום אחר מציג עי " ש הנחיות לבוש ולפיהן ילבשו החברים רק לבוש יהודי ייחודי  .אין
להשתמש בשמות לא  -יהודיים  ,לא ייקרא אדם בשם אדולף כאשר שמו הוא אהרון  .הדגש על

האיסור לשנות ' שם  ,לשון ומלבוש'  ' -של " ם '  -שב ומופיע בכל כתבי ר ' שלזינגר  .ראשי התיבות
שלו לכך הם אך חזונו של שלזינגר אינו רק תגובה להתבוללות  .נכון  ,הוא קורא גם לשמר את

היידיש ודורש מחברים ללבוש את בגדי אבותיהם  ,אך אלו הם צעדים זמניים בלבד  .היעד הנכסף
הוא ' להחזיר עטרה ליושנה  ,להתאמץ שכל בני הכולל ישנו את מלבושיהם  ,וילבישו אותם
מלבושים

אשר . . .

הלכו בו אבות ראשונים

ובימי התנאים . ' . . .

46

בסופו של דבר מבקש שלזינגר

לבסס את האוטופיה האורתודוקסית שלו לא על יהדות הגולה אלא על תרבותם של העברים
הקדמונים

;

לא על היידיש  ,שפת אבותיו הקרובים  ,אלא על העבריני העתיקה אשר עליה ליהפך

לשפה חיה  ,מדוברת וכתובה ובשום פנים לא להצטמצם לעניינים שבקודש בלבד  .אם לא יצליחו

לשחזר את לבושם של העברים הקדמונים הוא מציע לאמץ לבוש חדש לגמרי  .דומני שלא נטעה
42

' צריכין להתאמץ עד " ז לפרסם ולדבר בשפתינו לה " ק ע " כ יסכימו לדבר אצל אסיפה רק בלה " ק וכן בשכת קודש
שלא יה " דבורך של שבת כדבורך של חול  ,תרן בשעת דרשה של תוכחה שצריך לדבר בלשון יהודית אשר
מבינים ההמוניים וכנודע מהר ' הר " י זיע " א  ,וכן הנערים מנעוריהם צריכין להרגילם היטב בלשונם בלה " ק
ולהשתמש במכתבים וכיוצא ע " פ רוב בלשון הקודש וכן כל דבר אשר יצא מן הכולל יהי ' הכל בלה " ק '  .שלזינגר

( לעיל  ,הערה

, ) 20

דף יב ע " א  ,סעיף כט  .על  -פי עדות אחת שלזינגר ' בשבתות היה מטיל על בני בכזו לשוחח עמו

אך ורק בלשון הקודש '  .ראה  :י ' ראב  ,התלם הראשון  :זכרונות

1930 - 1862

 ,נרשמו בידי בנו ב ' בן  -עזר

( ראב)  ,עם

מבוא מאת ג ' קרסל ואחרית דבר מאת א ' בן  -עזר  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  . 51על תרומתו של שלזינגר לתחיית
' ifistorically ,
העברית ראה בין השאר דעתו של א ' בר  -אדון 15 easy 10 show that 8 number of :
8

and within

had advocated the revival 0 ] Hebrew speech ,

.

Joseph Schlesinger , and several
the Revival' ofModern Hebrew ,

 . 16ק 1975 ,
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' מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש ומלמדו תורה ואם

הקודש ואינו מלמדו תורה ראוי לו כאלו קברו ( ספרי

עקב) ' .

אין מדבר עמו לשון

ש " ר הירש  ,חורב  ,הערה בעבריה  .המקורות הם

:

' כשתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לה " ק ומלמדו תורה '  ,ספרי דברים  ,עקב ( מהדורת פינקלשטיין )  ' :יודע

לדבר אביו מלמדו תורה וק " ש  , ' . . .בבלי  ,סוכה  ,מ " ב

קודש . .
45

ע2ונ

 , ' .תוספתא  ,חגיגה א ( מהדורת

;

חגיגה א

:

' יודע לדבר אביו מלמדו שמע ותורה ולשון

ליברמן) .

אלקלעי הקדים אותו בתביעה שגם בנות ידברו בעברית  ,וייתכן ששלזינגר הושפע ממנו  ' .ויעד הנביא כי הבנים

והבנות ינבאו לדבר לשון צחה ובשפה ברורה ובנעימה '  .עיין  ' :מנחת יהודה ' ( תר " ג) בתוך  :כתבי הרב יהודה
אלקלעי  ,א  ,ערך י ' רפאל  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '  . 247על שאלת הדיבור בעברית בעישוב הישן ' ראה  :פרפיט
( לעיל  ,הערה

, ) 43

עמ '

 ; 252 - 237נ '

לשוננו לעם  ,כו ( תשל " ה )  ,עמ ' 195

בר  ' ,הדיבור העברי בארץ  -ישראל במאה שעברה לפני אליעזר בן  -יהודה ' ,

 ; 203 -ח '

רבין ,

שלזינגר  ,מחזירי עטרה ליושנה ( לעיל  ,הערה

' מהותו של הדבור העברי שלפני התחייה '  ,שם  ,עמ '

, ) 20

דף יב ע " א  ,סעיף

כח .

. 233 - 227

העבר " י בארץ הגר די ון
אם נאמר שעי " ש לא היה מרוצה מהתרבות המסורתית של הגולה וביקש לשוב לאיזה עבר רחוק ,

יותר אותנטי  ,מקורי ועתיק  .כך אני מבקש לפרש גם את שם החברה ' מחזירי עטרה ליושנה '

:

להשיב ליהדות את תפארתה הקדומה  .ולא במקרה בחר ב ' כולל עבריים ' כשם המסדר ; הוא חלם
על אוטופיה של עברים ולא של יהודים

סתם .

ר ' שלזינגר מתבטא בנימה לאומית כאשר הוא מציע להנפיק מניות כדי לממן את בנייניה של
ירושלים  .הוא כבר יכול לדמיין מסחר עירני בבורסות הגדולות בעולם  ,ומציין כי על המניות להיות
מונפקות כמובן רק בעבריוז

47

ואל לאות זרה להופיע על פניהן ' כי לא יבושו עמי לעולם  .לא פחות

אנחנו מעם רומיניע " ן או אונגאר " ן תודה לאל  ,וכאשר הם מקפידים על לשונם וארצם  ,מה גם

אנו . . .

ואם השוואבען אשר לא ידברו ג " כ בלשון אשכנז שלהם בלשון צח  ,כ " א מעוקל ומקולקל ,

לא יעזבו שפת אמם  ,והמה

יבשו . . .

ואנחנו  ,לא נירא לא

נבוש ? . ' . . .

48

סיווג היהודים בקטגוריה של האומות לשם השוואה הוא כמובן אחד המוטיבים החוזרים
בלאומיות היהודית

המוקדמת .

הקריאה לכבוד לאומי והדביקות האיוזנה בלשון לאומית

ובטריטוריה לאומית ראויים לציון במיוחד בהתחשב בקביעתו של יעקב כץ שרעיונות אלו היו
זרים למבשר דתי אחר של הציונות  -ר ' צבי הירש קלישר  .אף יותר משמעותית היא העובדה
שעשש

בחר להצהיר על הגאווה הלאומית בשפה העבריני בהקשר כה פרוזאי כמו מניות הבורסה

!

פיסקה זו צוטטה על  -ידי היסטוריונים אשר ביקשו לזהות את ר ' עי " ש כיהודי לאומי וציוני  .אך
בשטז

1873

כבר הפכו הצהרות כאלו למקובלות יותר ויותר ולא היו מקוריות  .ועי " ש  ,תולעת

ספרים מובהקת  ,יכול היה לספוג וללקט רעיונות כאלה ולהפנימם  .הוא לא רק קרא את העיתון
ה ' מגיד '  ,אלא גם התכתב עוד בשנת  1866עם

עורכו דוד גורדון .

49

בשנות השישים של המאה הי " ט

היה זה גורדון אשר הציג בפני קהל קוראי העבריני את קלישר והס  .הוא גם זה אשר דיווח מפי
השמועה על הצעתו השאפתנית של ארנסט

להרן ( תת8ץ8א "

] )  ,מקורבו של נפוליאון השלישי ,

לרכוש את ארץ  -ישראל עבור היהודים כחלק מפתרון הבעיה המזרחיוז  .מכאן שרעיונותיו של ר '
שלזינגר ניזונו ממיגוון רחב של מקורות ולא כולם בהכרח מתחום ד ' האמות של המסורת  .זהו
אמנם פרדוקס מעניין שמשנתו של אידאולוג ריאקציונר זה אופיינה בנכונות לשאוב ואף להפנים
רעיונות חדשים מכל מקור

שהוא .

נראה ששלזינגר שמע לראשונה על תכנית להרן או על תכנית דומה

לה רק בשנת . 1866

50

באותה השנה הוא החל לפרסם כתבות מפריס בעניין זה בכתב העת העברי  -היידי שלו

ביוני

' עמוד

היראה '  ,ובאחת מהן התייחס לתכנית שעליה קרא בכתב  -העת העברי ' הלבנון '  .בארצות  -הברווז ,

כך דיווח  ,יסדו גויים חברה כדי לרכוש אחוזות קרקע בארץ  -ישראל על מנת ליישב בהן יהודים  .הם

47

שלוש שנים יותר מאוחר דיווח יהושע שטמפפר  ,ממייסדי פתח  -תקווה וחבר בחברת המעל " ה  ,על הקמת חברה

לרכישת קרקעות באוץ  -ישראל  ,חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ  ,ועל הנפקת מניות שניסוחן לגמרי בשפה
העברית  .ראה

Jewish (Jhronicle , 17 November 1876 :

48

שלזינגר ( לעיל  ,הערה

49

עמוד היראה ,

50

, ) 20

דף כד ע " ב  -כה ע " א  ,סעיף

י.

על דפי ה ~ , Israelit -דיווחו בשנים  1866ו  1867 -על תוכניתו של הנרי דינן ( ותאתת ( ] ) לייסד מושבות חקלאיות
בארץ  -ישראל ; על הצעתו של פרנסואה ורקרוס )  ( Vercruysseלייסד מושבות יהודיות בארץ  -ישראל לפי עקרון
הלאומיות )  ; ( Nationalit tsprinzipועל הנוצרים המילינריסטים ממדינת מיין בארצות  -הברית  ,אנשי המושבה

של אדמם ) ~ , ( Adamsשהתיישבו באוץ  .עיין  :איזראליט ז

(  , ) 1866עמ '  ; 733 , 521 - 519 , 427 - 425ח ( , ) 1867

עמ '

ק

ק
~ ~

ריון

מיכאל סילבר

הצהירו כי הגיע הזמן שבו על הגויים לפרוע את חובם ליהודים  .זמן שיבת ציון שחזו הנביאים
ממשמש ובא ומטרת החברה לקחת חלק פעיל בתכנית מקודשת זו  .אתה הבדל לעומת היהודים ,
העיר עי " ש במרירות  ,העושים ככל יכולתם על מנת למחות כל זכר ליהדותם במגמה לזכות בחיבת

האומות  .עד כמה מתביישים היהודים ' להיות אומה בפני עצמה  ,להיות יהודים בין האומות [ אלם

אייגענע אומה אלס יידען צווישען דיא פעלקער צו זיין ] '  .הגויים מאידך גיסא ' נאבקים להשיב על
כנה את תפארת היהודים העתיקה  .הם מחפשים דרכים לאחד את היהודים לאומה כבימים עברו

[ וויא יידען וויעדער איין אומה צו זאם [ כך ! ]  ,וויא פריהער זיין זאללען ] ואף יותר מכך  ,להשיב את
ארץ הקודש לתפארתה משכבר

הימים ' .

51

ר ' ע " י שלזינגר ולאומיות יהודית
לא היתה זו הפעם הראשונה שר ' עקיבא יוסף נקט ביטויים לאומיים מפורשים  .הצהרה מסוג זה
פרסם בחלקו השני של ' לב העיברי '  ,אשר הופיע כאמור בשנת

. 1864

עדותו היה מוכן לדפוס כבר בשנת

1868

אם כי רובו של הספר לפי

בשלב כה מוקדם בכרונולוגיה של הלאומיות היהודית

מסתבר ששלזינגר הגיע לרעיונות אלו באופן עצמאי  .הוא נוגע בנושא הלאומי במאמר המשולב

באנקדוטה  .בהערת שוליים ארוכה ומפותלת הוא מספר על שיחה שהיתה לו עם שופט  .היה זה
מאורע שהשאיר עליו רושם עמוק והוא עתיד היה לשוב ולהזכירו בכתביו במהלך העשור

הבא .

;

להלן

הוא כתב שני דיווחים על שיחה זו  ,האחד בעבריוז והשני בגרמנית אך באותיות עבריות

הגרסה

העברתי .

ר ' שלזינגר הובא לביני  -המשפט בהאשמה שהוא מסיני קנאי  .במהלך המשפט שאלו השופט
אם הוא משתייך לחסידים  ,כת חשוכה  -כך שמע  -המתנגדת לכל תרבות ולכל
עי " ש

. Bildung

הבהיר כי אין הוא חסיד ובכל מקרה אין להאשמה כל יסוד .
עברי אנכי ואת תורת ד ' אשמור וחורתינו היא שונאת לעם הארץ יותר

תאמר שאני נגד ההשכלה

?

מכל דת . . .

ואיך

אבל הסכת ושמע  :הכי תאמר על ההגרים [ ההונגרים ] אשר

כל מבקשיהם הוא להרים לשונם וחכמתם  ,והם דוחין האשכנ " ז מבתי חינוך ילדיהם
ומבקשים לגדל בניהם רק בדרכי אומותם  ,ומלמדם רק דברי הימים שלהם  ,וידיעת הארץ
שלהם  ,הכי תאמר שהם בזה נגד ההשכלה

?

כי אם כה תאמר  ,כל עם לעמו ולארצו

ידרוש  ,ואת לשונו ירים  ,ואת מלבושו ילבוש  ,ונימוסיו יחזק  .ירדוף ירדוף ההגרי כעיט
אחרי משפטי לשון אשכנ " ז ונימוסי אשכנ " ז בין ההגרים  ,וכן

עושה הלועז והצרפת וכו' .

כל אומה מחזקת ומרוממת את לשונם חכמתם ונימוסם  .וכי בשביל זה תאמר עליהם

שהם נגד ההשכלה  ,על ידי שאינם הולכין אחרי שפת לשון זרים נכרי ? . . .
אנחנו אומה ככל אומות לא אבדנו תקותינו מלשוב לארצינו

והחכמה  -אבל רק בלשוננו ובדרכי

ואלו הפרו
ההשכלה .

100

ברקע . . .

!

אנו אוהבים ההשכלה

הישראלית .

[ להיות ] לעם אחד עם התושבים  [ .כנגד ] בגידה הזאת יצאנו ולא נגד

52

ישראל :

תשרי תרכ " ז '  ,עמוד היראה  ,א ,

51

' דברי ימים של

52

שלזינגר  ,לב העיברי ( לעיל  ,הערה

, ) 30

5

תרפ " ד  ,ב  ,דף עב

( אוגוסט  , ) 1866עמ ' . 2 - 1
ע" ב -עג ע" ב  ,הערה ב .

העבר -

הדים משיחה זו ניתן למצוא בדרשה שפרסם ר ' שלזינגר באוגוסט

1866

י בארץ הגר דיון

בעיתונו היהודי -הגרמני

' עמוד היראה '  ' .האם תטען שאנגלי איננו בן  -תרבות אם אין הוא דובר גרמנית

?

הוא בן תרבות

בדרכו האנגלית  .זהו מה שהיהודים טוענים ודורשים  .גם אם נכון הדבר שאנו מפוזרים בין עמים
רבים בעולם  ,הרי אנו אומה למרות הכול [ ' איין אומה זיין מיר דאך ' ]

!

אחרי ככלות הכול קיימת

ארץ הנושאת את שמנו ואנו עדיין מצפים מדי יום ביומו למשיח צדקנו ' .

53

כפי שציינתי לדו  -שיח של ר' שלזינגר עם השופט ישנה גרסה נוספת  ,בגרמנית  ,שהופיעה
בחיבורו ' אל  -העברים ' בשנת

( תרגום הקטע בנספח

1863

להלן) .

גרסה זו מעניינת במיוחד משום

שהיה עליו לתרגם את תפיסותיו למושגים אירופיים של זמנו  .הסגנון חד  -משמעי  ,והוא משתמש
במונחים

כמו :

National-sprache

Nationalit t , Nationalrecht ,

 ,ת10י %א .

~

השופט התלונן כי בניגוד לכמה רבנים מודרניים שהחלו לדרוש בהונגרית  ,אין הרבנים

בהונגריה .

המסורתיים מכירים את השפות המדוברות

בתשובתו הבחין עי " ש בין אזרחות

ללאומיות  ,בין נאמנות למדינה לנאמנות ללאום  .לדבריו לאורך כל ההיסטוריה שהיו היהודים
נתינים נאמנים ושהקריבו מרצון את רכושם ואת חייהם למען המדינה ככל אזרח אחר  .אך אל נא
תבקשו מאיוזנו לוותר על אמונתנו ועל לאומיותנו  .אל תגזלו מהלאום את לאומיותו  ,את זכויותיו

הלאומיות  ,את שפתו הלאומית  ,את בגדיו המיוחדים ואת מנהגיו  .כיצד יכולים המג ' ארים לדרוש
מאתנו את אשר הם עצמם מגנים

?

ר ' שלזינגר הבין כמובן שזיהוי היהודים כעם אינו מובן מאליו על  -פי אמות המידה של התורות
הלאומיות אשר רווחו באותם ימים באימפריה ההבסבורגית  .היהודים לא ענו על אמות מידה אשר
נחשבו חיוניות ללאומיות

;

אפילו ההגדרה המינימליסטית כללה לשון

וטריטוריה .

כיוון שנאלץ להודות שבמצב הנוכחי חסרים ליהודים הקריטריונים המקובלים של הלאומיות
העלה הוא טיעונים המזכירים את טיעוני הציונות הקלאסית בדבר אופיה הלטנטי של הלאומיות
היהודית ובדבר התפקיד שמילאו הדת  ,השפה  ,המנהגים והלבוש בשמירה על הלאומיות

בגולה .

כפי שהוא עצמו מודה אין הללו מאפיינים בלתי משתנים  ,ולמעשה בדיוק על שמירתם של

מאפיינים אלה  ,ההולכים ונעלמים לנגד עיניו  ,הוא נאבק  .עי " ש השתמש כאמור גם בטיעון בדבר
אופיה הפוטנציאלי של הלאומיות היהודית

:

היהודים הם אומה משום שיש להם מאפיינים

לאומיים אוביקטיוויים  ,וגם אם אין הם בולטים לעין אין פירושו של דבר שהיהודים אינם
וכאן באה מעין קפיצה במהלך הטיעון

' leap offaith

-

אומה .

מאפיינים אלו מצויים בצורה חבויה ועל

כן בכל זאת היהודים הם אומה  .זהו בדיוק ה  ' circular reasoning "-האופייני כל כך לחשיבה
לאומיות אמיתית

!

ר ' שלזינגר ניסה להתמודד בכנות עם היבט בעייתי אחר בטיעוניו והוא העובדה שהלבוש

היהודי והלשון היהודית לקוחים ממקורות לא  -יהודיים  .נכון הדבר  ,הוא מודה  ,שהיהודים שוב
אינם לובשים את לבושם הלאומי המקורי ואינם דוברים בשפתם המקורית  ,העברית  .מכל מקום ,

כל מה ששאלו מהגויים הם טרחו באופן מודע לשנות ולהפוך לייחודי  ,לדבר משלהם  .בימי-
הביניים אולצו היהודים לוותר על שפתם ולאמץ את הלשון הגרמנית ; הם עשו זאת  ,אך עיוותו את

השפה החדשה במכוון על מנת ליצור את היהודית  -הגרמנית המיוחדת שלהם ' כך שלפחות לשון
לאומינו למחצה תישמר '  .מה שחשוב הוא שהיהודים תמיד שמרו על ייחודם באמצעות שמותיהם ,
53

עמוד

היראה  ,א ,

 ( 5אוגוסט 866ן )  ,עם ,

קלו  -קלז .

 01י

ריון

מיכאל סילבר

לבושם  ,לשונם ומנהגיהם  ,אשר הבדילום משאר העמים  .מי ותונח ערכים אלו  ,נוטש את סימני
הזהות שלו ומזדהה כהונגרי  ,פולני או צרפתי  -הוא בוגד  .והוא מסיים

:

המטיפים בלעז  ' ,לבד מהיותם פושעים בדת  -הם פושעים גם בלאומיות

היהודיוז ' .

כל אותם רבנים
54

זו קביעה מרשימה  .היא חשובה במיוחד משום שהיא מצויה בחיבור שפרסם הרב שלזינגר עוד
בשנת

, 1863

שנה אחת בלבד אחרי הופעת ' רומי וירושלים ' של משה הס

!

על סמך קטע זה הייתי
לאומי! יהודי!

משייך עיתו לפנתאון מבשרי הציונות  .ולמרבה הפלא דווקא המימד של תודעה

הוא שמקנה לו מקום זה ולא אותו אלמנט של יישוב ארץ  -ישראל אשר מאפיין בדרך כלל את
מבשרי הציונות

הדתיים .

דת ולאומיות
אך האם היה ר ' שלזינגר באמת בעל תודעה לאומית בשלה ? כיצד תפס את היחסים בין דת
ללאומיות  ,ואיך נקשרה בתודעתו הלאומיות לאולטרה  -אורתודוקסיה

מסיומו של הדו  -שיח משנת

: 1863

?

אפשר להתחיל בציטטה

' זה מה שעניתי לשופט  ,אך אנו בני ישראל איננו זקוקים לגאווה

לאומית במשמעות שניתנת לה על  -ידי אומות העולם  .המניעים שלנו  ,שורשינו לכל דבר  ,הם אך
ורק

אמונתנו . ' . . .

55

לכאורה משפט זה עלול להפריך את הטיעון הלאומי  .האומנם

של הלאומיות לטובת הדת

?

?

היש בו משום שלילה כללית

במבט ראשון מזכירים דבריו את דברי ר ' ש " ר הירש ומקדימים הוגי

דעות אחרים במחנה האורתודוקסי הגרמני כגון נתן בירנבאום ויצחק ברויאר  ,אשר טענו כי
לאומיות יהודית אמיוזית היא במהותה דתית ושונה לחלוטין מהלאומיות ' במשמעות שניתנת לה

על  -ידי אומות העולם '  .האומה נוצרה על -ידי הדת במעמד הר סיני  ,ואין הדת ' קניין

לאומי ' כפי

שגרסו הוגים ציוניים אלא ההיפך  .הסיסמה של קבוצה זו היא אמרתו הידועה של סעדיה גאון ,

' אומתנו אינה אומה כי אם בתורותיה ' .
אלא דווקא של פועלי אגודת ישראל .

56

54

נע " י

שלזינגר ] ,

אל העדיים

:

במלים אחרות  ,ר ' שלזינגר אולי איננו הסבא של הציונות

57

אייפיוף אן אללע טיייע יידישע קינדער  [ ,פרסבייג

תיכ " ג ]  ,עמ '

תגובתו של פרץ סמולנסקין לדברי רב ליברלי שהביע את רצונו לבטל את השפה העברית
ואמונתם '  .פ ' סמולנסקין  ' ,פתח דבר '  ,השחר  ,א  ,א ( תרכ " ח ) ,

הלאומיות היהודית במרכז אירופה

עמ ' ,- 111י1

הנ " ל  ' ,התגבשות התודעה

. 95

.9

55

שלזינגר

56

האמרה של סעדיה גאון מופיעה באמונות ודעות  ,לייפציג תרי " ט  ,עמ '

( שם )  ,עמ '

' בוגדים הם לעמם

מצוטט על  -ידי י ' שלמון  ' ,עלייתה של

ובמערבה '  ,הציונות  ,יב ( תשמ " ז )  ,עמ ' ; 12 - ] 1

הקבוצתית היהודית במזרח אירופה '  ,בר  -אילן  ,כד  -כה ( תשמ " ט )  ,עמ '

:

.9-7

והשווה את

. 80

לא נעלמה מעיני מתנגדי הציונות

העוצמה הטמונה במונחים ובמושגים החדשים של הלאומיות  ,ולא פעם ניסו לאמץ אותם ולהפקיע מהם את
משמעותמ

הציונית .

כך למשל בעקבות הופעת הציונות טענו אנשי ' היישוב הישן ' ש ' הלאומיות מתמצה

באידיאה מרכזט! אחת  :עיקר לאומיותו של ישראל היא התורה  ,והיא אשר עשתהו לעם

[ ההדגשה במקור ] ,

וכל

אשר מפריד בין הלאומיות והתורה וממשיך לטעון לאומי אני מוציא עצמו מכלל ישראל '  .קניאל ( לעיל  ,הערה
 , ) 40עמ '
 ,2ל ) 1

57

. 41

הציטטה מתוך חבצלת ,

37

( תרנ " ט ) .

 ,יתסטשא נח "

על עמדת יצחק ברויאר ראה מאמריו  1 . ,ת ] ' Judaism and National Home ' ,
: ofJudaism
edited. by
Breuer , Concepts
 . 29 - 36 , 82- 107 , esp . 85 -קק . . 8 . Levinger , Jerusalem 1974 ,נ

~,

' Religion

 ; 86עיין גם  :מ ' ברויאר  ' ,ראשית דרכו של אבי  -מורי ז " ל '  ,ר ' הורבעו ( עורכת )  ,יצחק ברויאר  :עיונים במשנתו ,
ירושלים תשמ " ח ,

עמ ' . 59 - 55

על עמדת נתן בירנבוים ראה לדוגמה , ' Strenggl ~ ubigkeit und :

,

Birnbaum

.א

 . 698 - 715 , esp . 700קק  ) 1918 ( ,ו  . Volkstum ' , Jeschurun ,ברויאר ובירנבוים  ,גם אם העריכו את האלמנט

העבר " י בארץ הגר די ון
יש לזכור שהאידאולוגיה האנטי  -ציונית של אגודת ישראל עוצבה בהקשר של עימות עם תנועה
חילונית לוחמת  .ההקשר התרבותי  -האידאולוגי היה שונה בימי ר ' שלזינגר  .הוא פנה אל קהל אשר

למעשה לא היה לו כל מושג על לאומיות יהודית  .נשאלת השאלה אז לשם מה העלה את נושא
הלאומיות

?

האם היה זה רק תכסיס

פולמוסי ?

אך מה ערכו הפולמוסי אם איש מקהל קוראיו לא

העלה על הדעת מלכתחילה את האפשרות של לאומיות יהודית
את הנושא ועוד במסכת ארוכה יחסית שהיתה גם מנומקת

?

לשם מה היה עליו להעלות בכלל

היטב ?

לדעתי  ,אין להתייחס למשפט האחרון בדבריו של הרב שלזינגר ברצינות יתרה  .להערכתי חש

לפתע שהוא נסחף יותר מדי על  -ידי הרטוריקה של עצמו  ,ונבוך מהלהט שבו השמיע תפיסות כל
כך בלתי שגרתיות  ,הדביק ' קודה ' ממתנת זו  .הוא משמיע את המנגינה הלאומית טוב מדי ובלהט

רב מכדי שנתייחס ברצינות להכחשה החותמת את דבריו  .כדאי גם לשים לב לכך שהוא לא סייג אף
לא אחד מן הקטעים המאוחרים יותר בחיבוריו שנגעו בנושא

הלאומיות .

החשיבות הרבה שייחס עי " ש לאלמנט הלאומי -האתני כקטגוריה אוטונומית נפרדת ושונה
מהדת באה לידי ביטוי במונח ' עברי '  .המונח הופיע בכתביו בשנת

1863

כאשר הציע לראשונה

להקים ' כולל עבריים '  .הוא השתמש בו בשמות ספריו ' נער עיברי ' ו ' לב העיבר "  .והיתה
הגורל שגם ראשי התיבות של שמו עקיבא יוסף בן רבי יחיאל יצרו את המלה ' עיברי '

כך נהג כבר מגיל צעיר ועד סוף ימיו לחתום את
בחזונו האוטופי משנת

1873

זו יד

בכתיב מלא .

שמו .

מסביר ר ' שלזינגר שהשם ' מחזירי עטרה ליושנה ' מרמז למטרת

האגודה לשוב לדרכי ' האבות הראשונים '  .גם ' כולל עברים ' מתייחס לאותה מטרה  ' .השם עברים
הוא ראש לראשונים לשורש האומה הישראלית כעניין אברהם
אלו ?

העברי . ' . . .

58

אך מה הם שורשים

אחד הקטעים מחלקו הראשון של ' לב העיברי ' מרמז לכך  .בעקבות תנא דבי אליהו  ,חיבור

שהשפיע עמוקות עליו לכל אורך חייו  ,הוא מאתר את ראשיתם של היהודים הקמאיים במצרים
כאשר אבותינו כרתו ברית להתייחד בשמותיהם  ,בלבושם ובלשונם  ,ובכך הפכו מרצונם

'. . .

שרשי היהודית מימים ימימה

[ הם ]

לעם .

לשון ומלבוש  ,אשר העמידו אבותינו במצרים  ,ואשר

בזכותם נגאלו  ,והם מכריעים נגד כל המצות שבתורה  . ' . . .הפיכתם לעם קדמה לקבלת התורה

.

והמצוות הוא מצטט את תנא דבי אליהו  ' :דרכן של בני אדם אומרים התורה

קדמה . . .

ישראל קדמו  . ' . . .המאפיינים הלאומיים היו תנאי מוקדם הכרחי לדת היהודית ובסיס

אני אומר

להמשכיותה .

' אם אלה תיקח ח " ו מישראל  ,אז כל המצות הם רק כלבוש בלא גוף כי אלה הדברים הן גוף
הישראל והוא היהודי ועל ידיהן היינו לעם כמאמר הקרא עברי אנכי  ,ואת אלהי השמים אני

ירא . ' . . .
הרב שלזינגר ערך הבחנה אנליטית בין דת לבין המרכיב האתני  -הלאומי ביהדות וייחס ערך דתי
עליון לשימור מרכיב זה  .רק העברי מסוגל להיות גם ירא שמים  .משמעותית היא העובדה שלא
נשען רק על סמכותה של המסורת אלא פנה גם לשכל הישר של הקורא

:

וגם אם לא תאמינו לדברי רבותינו ז " ל  ,כי לא תאמינו  ,מי זה העיוור עיוורין היצרי  ,אשר
103
הלאומי ביהדות ודחו הזדהות לאומית עם עמי הסביבה  ,בכל זאת עמדו על כך שהעיקר היא הדת ושהתורה היא
הלאומיות היהודית האמיתית  .הם אימצו גישה שנאזן לכנותה ' לאומינו דתית ' בניגוד לעמדה הדתית  -לאומית
של הציונות
58

הדתית .

שלזינגר  ,מחזירי עטרה ליושנה ( לעיל  ,הערה

, ) 20

דף ז ע " ב .

דיון

סיער

מיכאל

לא יראה ולא יבין שאם את אלה תקח ח " ו את הכל תקח  ,כי אם אין כאן

שורשים  ,רוח בא

ועקרתו והפכו על פניו ח " ו  .כך אנו ראוים בעיניים  ,בכל המדינות ובכל המקומות  ,אשר
עקרו אלה השורשים  ,נשכח מהם תורת ה ' ולבסוף יצאו מכלל הדת  ,ונעשו מינים
אפיקורסים

צדוקים .

59

על  -ידי דבקות במרכיב האתני -הלאומי ניתן אפוא לערוב להמשך קיום הדת  ,אך הדת לבדה אינה
יכולה להבטיח את המשך הקיום היהודי  .דווקא העימות עם הניאו  -אורתודוקסים שהסתפקו
בשמירת מצוות  ,אך אמצו את האקולטורציה  ,הידד בתפיסתו של עי " ש את חשיבותו של האלמנט
האתני  -הלאומי  .למעשה מבטא אידיאל העברי בעיניו את הזהות המחלטת בין הדת ( בגרסה
האולטרה -

אורתודוקסית )

והלאומיות

היהודית .

סיכום
אף  -על -פי שיש במסורת היהודיה אלמנטים רבים הניתנים בקלות לפירוש לאומי  ,עובדה היא כי
עשש

ואולי גם קומץ מחבריו ורבותיו האולטרה  -אורתודוקסים שנטו לפירושים כאלה היו יוצאי

דופן בקרב האורתודוקסיה ההונגרית  .אף אורתודוקסי מלבדו לא הביא נימוקים מפורטים שכאלו

בזכות הסממנים המהווים את הלאומיות היהודכם  .זו כשלעצמה הוכחה למקוריות לאומיותו של
ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  .גם אם לא היה זה אלא טכסיס למטרת פולמוס  ,עדיין עומדת בעינה
השאלה מדוע לא נזקק לו איש

מלבדו ?

כמה מבני זמת היו מסוגלים לנסח קביעה פסקנית שרבנים

הדורשים בגרמנית או בהונגריוז ' לבד מהיותם פושעים בדת הם פושעים גם בלאומיות היהודית '

לקירבה  -מעין

- elective affinity

?

בין הלאומיות היהודית לאולטרה  -אורתודוקסיה יש

סיבות טובות  .ככלות הכול שתיהן התפתחו על רקע הלאומיות האירופיוז וכתגובה לה ולזרמים

יהודיים כגון הרפורמה והניאו  -אורתודוקסיה שאימצו את האקולטורציה  .אותם המקבילים אף
נפגשו לא פעם  .האם זה מקרה שהם ב ' רומי וירושלים '  ,שהתפרסם בשנת  , 1862רק שנה לפני ' אל
העדרים ' של ר ' שלזינגר  ,יוצא בחריפות נגד ההשכלה ומנדלסון ונגד הרבנים בגרמניה  ,ומאשים
אותם בבגידה באומרו כי ' המתכחש ללאומיות הישראלית  ,לא כופר בלבד הוא  ,פורש מבחינת
הדת  ,אלא גם בוגד בעמו ובמוצאו ובמשפחתו '

ביטויים ללאומיות  ,מה הוא מעלה

?

?

וכאשר הס מחפש בתוך המסורת היהודקו

' התלמוד והמדרשים מייחסים את גאולת

ישראל . . .

לנאמנות

שאינה עשויה להתכחש כלל ללאומיות  .בייחוד מציינים חז " ל שבני  -ישראל במצרים לא המירו את
לשונם בלשון סביבתם ולא שינו את שמותיהם  ,ובזה הראו את עצמם ראויים לגאולה  . ' . . .והוא
ממשיך :

' אפילו אבי הנביאים ומחוקקנו הגדול  ,טעם לפגם מוצאים בו חז " ל  ,שבבואו לבית

ייזרו

לא העיד על עצמו כי איש עברי הוא  . ' . . .מכל ספרות חז " ל בחר הס דווקא אותם שני המדרשים
ה חוזרים ונזכרים שוב ושוב אצל ר ' שלזינגר

והאולט רה  -אורת ודוק ס ים .

60

את הקירבה בין לאומיות לבין אולטרה  -אורתודוקסיה חשו בני הזמן  .מבקריהם של האולטרה -
אורתודוקסים הדגישו שאין כאן אלמנטים אימננטים ליהדות המסורתית  ,אלא דווקא מורגשת

השפעתה של הלאומיות המודרנית  ' .יהדותם של ר ' הלל ווטש [ ליכטנשטיין ] וחתנו [ עי" ש ] אינה
104

59

60

.

שלויתור לב העיברי ( לעיל  ,הערה  , ) 30א  ,דף לט ע " ב  ,הערה .
מ ' הס  ,רומי וירושלים וכתבים יהודיים אחרים  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  . ! 32 , 40במקור ראה
 . ! 97 , Note 1ק 018 , 17 ,ת  . 2 ,ק : die letzte Nationalitdtsfrage , Leipzig 1862 ,

 :ה

,

1~ 0

55 ,ס4 . 11ב

 . undדרך אגב ,

לא מן הנמנע ששלזינגר קרא את ' רומי וירושליס '  .הספר נסקר בהרחבה על  -ידי לאופולד לב ב 0 -נ

!! 4444ך) tBen

רלפי צרויות שונות היה נפוץ יחמור בהונגריה  ,ושלזינגר שלט כמובן

בגרמנים .

העבר " י בארץ הגר די ון
האמיתית  ,האותנטית  .זאת אינה היהדות של

המקרא . . .

ואינה של התלמוד שמעולם לא אסרה

לימוד שפות זרות '  .שניהם מואשמים בכך שהם ינקו את רעיונותיהם דווקא מהסביבה  ' ,ממלחמת

השפות המתנהלת כבר עשרות שנים בארצות הממלכה האוסטרית  .כפי שהבוהמי מרומם ומער "ן
את

הצ

כית ומבזה ואוסר את הגרמנית  ,כפי שההונגרי משבת עד השמים את המג ' ארית ואת

'
הגרמנית הוא דוחה  ,כך רוצה ר ' הלל ל" ש להצהיר על הניב היהודי  -גרמני כשפה לאומעז יהודהד
קדושה  ,ולגרמנית הצחה הוא מדביק תווית של כפירה

! ' [ כך

! !

במקור ] .

ן6

הציונות הדתית ממזגת את רעיון שיבת ציון עם תודעה לאומית יהודית  ,וייתכן שראשיתו של

מיזוג זה דווקא בכור ההעזוך של האולטרה  -אורתודוקסיה

*
לרחובות ירושלים אין שמות

מקריים .

*

ההונגרית .

*

רשת הרחובות מהווה מפה סמיוטית סבוכה  ,עמוסה

במשמעויות  .רחוב קטן ויפה קרוי על  -שם ר ' עקיבא יוסף שלזינגר  .אין הוא ממוקם בין פנתאון
החרדים במאה שערים  ,אלא חוצה את רחוב חובבי  -ציון בשכונת טלביה החילונית  .ממבט ראשון

צורם לעין לראות אותו ממוקם בין אישים כאוליפנט וד ' יזראלי  .גם העובדה שהרחוב נושא דווקא
את שם חיבורו האורתודוקסי ' לב

העיבר "

ולא את השם ' חברת המעל " ה ' נראית בלתי

שמא הדימוי הרומנטי של השם ' הלב העיברי ' מצא כנראה הד בלבות אבות

הולמת .

העיר הציוניים .

62

אך

במחשבה שנייה  ,אולי גם המיקום וגם השם הם דווקא במקומם  .מקורות רבים ושונים הזינו את

הציונות ואולי גם ' לב העיברי ' היה אחד מהם  .אחרי ככלות הכול בספר זה ניסח ר ' עקיבא יוסף

האומות . . .

שלזינגר את המשפט ' אנחנו אומה ככל
61

לא אבדה תקוותנו מלשוב

מאמר אנונימי שנשלח מווינה  ,ב  20 -במאי HilleI Wetsch und seines : 1866
 Bibel , die dem treuenזט10 % 1 485 Judenthum 4ת es

wahre

.

לארצנו ' .

~ Das Judenthum das %

1 das echteא10ת Schwiegersohns ] 51
Bekenner der~ .

Religion Israels die Achtung aller V lker verheisst , esist nicht die Religion

~
des Talmuds , der nirgendwo die diese befremdende Erscheinung
1 - Erlernung vonט4תת

 denת ]  dem Sprachenstreit , der seit einigen JahrzehntenחSprachen usw . verbietet hbchstens 1
Czechische

485

der

Bdhme

~ sterreichischen Kronlindern herrscht seine Erklirung .

Wie

verg ttert und 485 Deutsche verpdnt , wie der Ungar das Magyarische verhimmelt und das
jddische

als

Jargon

-deutschen

den j disch

Lesch

"

11ע1

%.

411ע

und 485 reine Deutsch verketzert wissen ! ! ! ' . 'Der sogenannte
 . 375 - 379קק 11 ) 1866 ( ,

זה .

,י ,

:

גם א חרים הצביעו על עניין
 Vork mpfer' ,, .ת~ . Chassidismus und 40550

~
בנימת גנאי על כך שליכטנשטיין חושב שיידיש היא שפה ' חצי
במאמר ביקורת מצביע לאופולד לב

לאומקז ' 11 ) 1864 ( , 1018 - 1019 .

הדין

50

verwiKt ,

~
Deutsche

Nationalsprache:

,י

 Ben Chananja ,ושיו ב 1 -ו0 - 1ו , 1ן0ד 243 34 ) 1 %ג ושם מרובר על פסק

zur jddischen Nationalsprache

unter Andern bekanntlich den Jargon ausdrdcklich

' der

' erhob
62

שם הרחוב נקבע בוועדת השמות לרחובות

של עיריית ירושלים בשנת

. 1950

בין חברי הוועדה היו שמחה אסף ,

יצחק בן  -צבי וישעיהו פרס  ' .הרב אסף הציע לקרא לרחובות שבגוש מס '  8על שמות ראשוני חובבי ציון כגון

מוהילבר  ,פינסקר  ,לילינבלום  ,וכו '  ,על ידי כך יצא ששמו של דישראלי ימצא במקום המתאים  .לאחר דיון נוסף
החליטה הועדה להמלקן למועצה לקרא לרחובות הבאים שבגוש

ציון  . . .יצחק אלחנן  . . .י " ל פינסקר  . . .מל " ל . . .
( אלישברק . . .

יהודה

 8בשמות

אלקלעי . . .

הנזכרים לצדם

הלב העברי

:

 . . .רחוב חובבי

[ כך ! ] . . .

מרדכי

מ " צ מנה  ' . . .דו " ח ישיבת ועדת השמות לרחובות של עיריית ירושלים מיום  1ביוני  . 1950תודתי

למר משה פירו  ,מנהל היחידה לשילוט הרחובות ומספור הבתים בעיריית ירושלים  ,שטרח להמציא לי צילום של
הדו " ח  .רחוב לב העברי ( כך

!)

מתואר על  -ידי יושב ראש ועדת השמות לרחובות

יוסף שלזינגר  -תקצ " ח (  - ) 1837תרפ " ב

( . ) 1922

 ' :על

שם ספרו של הרב עקיבא

מראשוני המטיפים לשיבת ציון וממייסדי פתח תקוה ,

מראשוני המטיפים לחקלאות  ,לדיבור עברי ולהגנת הארץ '  .ד ' בנבנשתי  ,רחובות ירושלים  ,ירושלים תשמ " ד ,
עמ '

. 120

וקל ) ן

מבשרי הציונות ומבשרי החרדיות
יוסף שלמון

דבריו של מיכאל סילבר מחזירים אותנו לבעיה שנדונה כבר במאמרו של יעקב כ " ץ ' לבירור
המושג מבשרי
יהודי

הציונות ' .

ן

ציוני ?

השאלה היא מה היא ציונות ומי הוא

מה היא לאומיות ומי הוא

כמדומני שכבר הוסכם על החוקרים כי ההבחנה בין מה שהוא לאומיות יהודית למה

לאומי ?

שאינו בכלל זה נעוצה בהבנת המניעים

של נושאי התנועה ולא בתכניות הפעולה שהציגו .

2

הרעיון

של מדינה יהודית והחזרת היהודים לארצם ההיסטורית הועלה בזמנו על  -ידי מילינריסטים אנגלים

ואחרים מהמאה הי " ז ואילך .

רעיונות ותכניות מעין אלה הועלו גם מצדם של גורמים שונים

בחברה האירופית במהלך המאות הי " ח והי " ט שהיו עוינים ליהודים וביקשו להיפטר מהם בדרך
זך

3

רעתן החבאת השפה העברית היה בראשיתו רעיון משכילי

אקולטוריסטי .

4

והפיכת החברה

היהודית לחברה פרודוקטיווית הוצעה על  -ידי התומכים בשיפור מצבם האזרחי של היהודים

בארצות מושבם  ,ומאוחר יותר בקרב הטוענים לאמנציפציה יהודית .

5

מכיוון שסילבר הסכים כי

עקיבא יוסף שלזינגר הונע על  -ידי מניעים אולטרה  -אורתודוקסיים  ,הרי שממילא הסכים כי אלו לא
היו מניעים לאומיים  ,שכן גם אם הלאומיות  ,שנטתה למודרנה  ,והאולטרה  -אורתודוקסיה ,
שהתנגדה למודרנה  ,התפתחו במקביל  ,בנסיבות היסטוריות דומות  ,עדיין הן זרמו בשני אפיקים
שונים ואף עוינים זה

לזה .

יש אומרים שאחד המאפיינים העיקריים של הלאומיות המודרנית הוא החילון  .גם אם נסכים כי
המודרניזציה היא מאפיין מרכזי בעליית הלאומיות  ,עדיין לא אמרנו כי היא זהה עם

חילון .

התנועות הדתיות בתקופה ההדשה ספגו ערכים של מודרניזציה גם בשעה שדחו את החילון מכול

וכול .

6

מכל  -מקום משנתו של שלזינגר היא לא רק אנטי  -חילונית אלא גם אנטי  -מודרנית

מעיקרה .

הסיסמה ' החזרת העטרה ליושנה '  ,כשם אחד מספריו של שלזינגר  7 ,אינה רק מליצה או ביטוי
לאוריינטציה כללית אלא כותרת של תכנית פרטנית להחזיר את החברה היהודית לתקופה אוטופית
של טרם גלות ; זאת לא רק במובן של הלכה אלא בחינת אורח חיים טוטלי הכולל גם שפה  ,לבוש

1
2

3

1 )( 6
4
5
6

7

י ' ק  ' ,לבירור המושג מבשרי הציונות '  ,שיבת ציון  ,א  ,ירושלים

ראה

:

שם

;

ד ' ויינריב  ' ,יסודות הציונות ותולדותיה '  ,תרבתן

ויינריב ( שם )  ,עמ '  ; 76 - 75וכן  . 13 - 26 ; :קק 1927 ,
London
 . 1 - 62 , 121 - 124קק 1919 ,

,

.

תש " י  ,עמ ' . 105 - 91

( תרצ " ז ) ,

עמ ' . 112 - 69

des' Honismus Wien

(

Sokolow , liistory ~/

י ' צינברג  ,תולדות הספהות העברית  ,ה  ,תל  -אביב

 , 1959עמ ' , 112

, Vorgeschich

ע4 . Gelber , 2ן  .א

14 .

. 118

ויינריב ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  ; 78הנ " ל  ' ,ציונות אצל יהודי גרמניה בתקופת ההשכלה '  ,כנסת  ,א (  , ) 1936עמ ' . 468
בכך אני חולק על ויינריב שזיהה מודרניזציה עם חילוניות  .ראה  :ויינריב ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 73 - 72
ע " י שלזינגר  ,ספר חברת מחזירי עטרה ליושנה  ,ירושלים תשט " ו ( ירושלים תרל " ג) .

דיון

מבשרי ציונות וחרדיות

יכלכלה  .הבנה זו של החיבור ' חברת מחזירי עטרה ליושנה '  ,שהוא החיבור ה ' ציוני ' של שלזינגר ,
מוסכמת גם

על סילבר .

סילבר ביקש לייחס לפרוגרמה זו גישה לאומית מתקדמת אף מזו של הרב

8

צבי קלישר  .כפי שנראה העמיד את הדברים על

ראשם .

אני רוצה לטעון כי שלזינגר נישא על כנפי אוטופיה אולטרה  -אורתודוקסית שמוצאה בהונגריה ,
אוטופיה שלא תאמה את ערכיה של האורתודוקסיה ההונגרית
בירושלים  ,כפי שמשתמע מהחרמות שאלו הטילו על

ספריו .

9

0ן

ולא את ערכיו של ' היישוב הישן '

כדי לסבר את האוזן לגבי טיבה של

אוטופיה זו ברצוני להביא סיפור שסיפר שלזינגר בספרו ' ברית עולם האחרון ' על קניית נחלתו
בפתח  -תקווה

:

' ואני קניתי נחלה כדי לפרנס משפחתינו מיגיע כפינו לחם [ בתורה

ומצוות ] .

ויום

טוב היה לי כאשר זכיתי להעלות עשרה גמלים הראשונים מלאים מעשר ראשון ומעשר שני
לירושלים ולחלקם לכהנים  ,ללוויים ולעניים '  .י 1תרומות ומעשרות בוטלו כבר בבבל והלכה
מוסכמת היא על רוב הפוסקים  ,ראשונים ואחרונים  ,שאיננו מחויבים היום בתרומות ומעשרות

מדאורייתא 2 ,י ולכן הפרשתם היום היא בבחינת זכרון  .בסיפורו של שלזינגר יש לפנינו דוגמה

מצוינת למי שמתעלם מהלכה מוסכמת ומחייב את עצמו מכוחה של האוטופיה  -קו אופייני
לשלזינגר ולאולטרה  -אורתודקסיה בכלל  ,שהרחיבה איסורי תורה מכוח ' דעת תורה ' ללא אסמכתא
בהלכה המקובלת והכריעה בענייני הלכה על  -פי שיקולים חברתיים 3 .י שלזינגר הפריז בפסיקה
הלכתית המבוססת על דעתו ללא קבלת תמיכה מבעלי סמכות הלכתית  ,עד כדי בידודו והדחתו

מקרב האורתודוקסיה  .הוא נבדל מהאולטרה  -אורתודוקסיה בכך שלא רק החמיר באיסורים אלא
מצא גם מקום להקל  ,בהמלצתו לביטול חרם דרבנו גרשום באשר לאיסור נשיאת שתי נשים  .הוא

בהיתריו .

היה חריג באיסוריו כפי שהיה

14

לתיאור זה מסכים גם

סילבר .

כיצד קרה שמשנה לאומית של שנות השישים והשבעים של המאה הי " ט כמו זו של קלישר
8

4 . Silber, ' The Emergence of Lntra -Orthodoxy : The Invention ofנ

 . Wertheimerנ 8 Tradition ' ,
 . ( , The Uses ofאס )  .הגורמים המניעים את הקמת הארגון ראה שם  ,עמ '
 . 23 - 24קק 1992 ,

,

הגדרת

האולטרה  -אורתודוקסיה  ,שם  ,עמ '

 , 26הערה ; 4

; 25 - 24

זיהויו של שלזינגר כאולטרה  -אורתודוקסי  ,שם  ,עמ '

קביעה כי שלזינגר גיבש את התפיסה האוטופית שלו עם הגיעו ארצה  ,שם  ,עמ '
9

נ ' קצבורג  ' ,פסק בית  -הדין של מיכאלוב " ן '  ,ספר היובל לפרופ ' יעקב כץ  ,ירושלים

10

ישראל  ,ירושלים תרל " ה
אונגוואר . 1865
מאהבה" ,ה ; שומר
ירושלים תרל
הבית ,תשובה
רייניטץ ,
ניתוץ
"

11

ע " י שלזינגר  ,ברית עולם האחרון  ,ירושלים תרנ " ח  ,דף סח ע " א

. 47

 , 1980עמ '

רעד  -רעז  ,רפ  -רפב

וראה שם בעיקר הסיכום בדף כד

;

;

ראה גם

:

; 37

;

ע" ב.

הנ " ל  ,עמוד היראה ועמוד התורה ,

ע" א .

ירושלים ( ניסן תרל " ט )  ,דף ב

שולחן ערוך  ,יורה דעה שלא ,

12

רמב " ם  ,הלכות תרומות א  ,כו

13

המבקשים לצרף תורה וחכמות חיצוניות גרועים מהאפיקורסים

;

א -ג.
;

הם בבחינת עובדי עבודה זרה בשיתוף  .ראה

:

ע " י שלזינגר  ,בית יוסף החדש  ,ירושלים  , 1875עמ ' השער  .איסור חיתון עם ' בנות לועזות ' פורקות עול או אפילו
בנות לפורקי עול ראה

:

שם  ,דף מד ע " א  -נד ע " א  ,מג ע " ב ; איסור לעיין בספרים שנדפסו בשבת על  -ידי פורקי

עול  ,שם  ,דף לז ע " א ; איסור לחלל שבת על פורקי עול  ,שם  ,דף קט ע " ג ; הקביעה שיש לנהוג בהם

בדין ' מורידיי

ולא מעלין '  ,שם  ,דף מד ע " א ; פתם ובישולם של פורקי עול כבישול גוי ויינם כיין נסך ' עכו " ם ממש '  ,שם  ,דף קט

ע " ד  -קי ע " ד ועמ ' השער .
קצבורג ( לעיל  ,הערה
 , ) 8עמ ' , 50
14

, 54

ראה גם  :ניתוץ הבית ( לעיל  ,הערה

 , ) 9עמ '

 , ) 10עמ '

.3 - 1

על האולטרה  -אורתודוקסיה ראה גם

:

רפ  -רפד  .על גישת האולטרה  -אורתודוקסיה להלכה ראה עוד  :סילבר ( לעיל  ,הערה

. 58

ראה  :שומר ישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 10דף ת  -כב  .ראה עוד  :שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' השער  .שלזינגר אמנם
הסביר כי הגביל את היתרו רק למקרים של עולה לארץ שאשתו סירבה להצטרף אליו ולא נתן לה גט  .אולם סיוג

זה לא נתקבל על דעת הקהל שראו בהיתר פריצה כללית של חרם דרבנו גרשום  .מאחר שקשר את ביטול החרם
גם בהגדלת פרייה ורבייה  ,יש להבין את יוזמתו במסגרת מאמציו להחזיר את החברה היהודית לתקופה של טרם

גלות .

7ל ) 1

דיון

ייסף

שלמון

שימשה השראה למשנה אנטי  -לאומית כמו זו של
משנותיהם של קלישר ושל שלזינגר  ,ועוד יותר ממנו

שלזינגר ?

סילבר עמד על קווי דמיון בין

הרחיב בכך ישראל פריידין .

מרוכזים ברמת תכניות הפעולה ובדרכי ההנמקה בכל הקשור ליישוב הארץ

:

5ן

קווי הדמיון

הגאולה בשלבים ,

עבודת האדמה מול לימוד תורה  ,הקמת חברות לרכישת קרקעות  ,ארגון הגנה  ,בתי  -ספר חקלאיים ,
החייאת העברית

ועוד .

6ן

מכיוון שתכניותיו של שלזינגר נוסחו לאחר שאלה של קלישר הופיעו

בדפוס  ,אפשר להסכים כי שלזינגר העתיק מקלישר את התכניות  ,ויש לכך ראיות מוצקות  .יש לנו
גם ראיות לכך שהיו קשרים אמיצים בין מקימי ' חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ ' של קבוצת
מקימי פתח  -תקווה לבין שלזינגר שהקים את ' חברת יישוב הארץ הקדושה '  .נכדו של שלזינגר ,
מרדכי אליעזר שלזינגר  ,מספר על שיתוף פעולה הדוק בין דוד נוטמן לבין סבו במאמצים לרכישת

.

אדמות ליד חברון ולאחר מכן ברכישת אדמות מלבס היא פתח  -תקווה 7י

ההסבר לקווי הדמיון הוא האויב המשותף לאולטרה  -אורתודוקסיה ולמבשרי הציונות והוא
תנועת הרפורמה והניאו  -אורתודוקסיה בגרמניה והניאולוגיה והניאו  -אורתודוקסיה בהונגריה  .כבר
טענתי בעבר שהכוח שדחף את מבשרי הציונות לא היה ההתפכחות מהתקווה המשיחית אלא
שלילת הקונצפציה של גרמנים בני דת משה שקראה להפרדה בין דת

אורתודוקסיה הניעה ההתנגדות לרפורמה ולא ציפייה

משיחית .

ללאום .

18

גם את האולטרה -

האיום הרפורמי מזוהה עם

ההידמות לסביבה שהיא תמציתה של הגלות  .התשובה של האולטרה  -אורתודוקסיה מבית  -מדרשו

של שלזינגר היתה להחזיר את החברה היהודית לתקופה קדומה של טרם גלות  .זאת במסגרת

מיתוס המניח שבעבר הרחוק היתה זו חברה נקייה מהשפעות סביבתיות  .סילבר הראה בצורה
מאלפת כיצד השתמש שלזינגר בערכים לאומיים שמצא בסביבתו כדי לאשש את הפרוגרמה
הפסוודו  -לאומית

שלו .

לאחר שהצבענו על הקו המשותף ראוי לציין את הקו המבדיל  ,והוא היחס למודרנה  :מבשרי
הציונות נענו למודרנה ובתשובה לאתגר שהציבו הרפורמה והניאו  -אורתודוקסיה ביקשו להקים

חברה יהודית לאומה ] בארץ  -ישראל  ,ואילו האולטרה  -אורתודוקסיה דחתה את המודרנה  ,וביקשה

להתמודד עם אותו אתגר בדרך של הקמת חברה יהודית בדלנית א  -נורמלית  ,מסוגרת מאחורי
חומות  ,השומרת על ' עולם התורה והיהדות '  ' ,שיה ' מקום הישוב של ישראל מובדל ומופרד מן
האוה " ע [ האומות

העולם ] ' .

9ן

האוטופיה הלאומית קרמה בסופו של דבר עור וגידים  ,למרות

הקשיים והתהפוכות  ,שניצבו בדרכה  ,בעוד האוטופיה האולטרה  -אורתודוקסית נדחקה לירושלים

ובני  -ברק החרדיות  .סילבר הראה גם כי צאצאיו של שלזינגר השתלבו בחברה זו ; היא עצמה אינה
דומה לזו שראה שלזינגר בדמיונו .

15

" פריידין  ' ,הרב עקיבא יוסף שלזינגר וחברת ישוב הארץ הקדומה '  ,שלם  ,ו ( תשנ " ב )  ,עמ '

. 360 - 347

אין לקבל

את קביעתו כאילו שאב שלזינגר מתורת הלאומיות המודרנית  .אם יש דמיון במוטיבים ואפילו אם מזכיר
שלזינגר במפורש את הלאומיות  ,הרי שעשה זאת מהשפה

ע) ל) 1

ולחוץ .

פריידין עצמו מסכים שאצל שלזינגר

הלאומיות לא היתה המטרה .

שם  ,עמ '

16

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף

כד  -לא .

17

ע " י שלזינגר  ,תורת יחיאל על התורה  ,ספר בראשית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ ' ל " ב .

18

1.

"

. 354

ראה גם

:

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' יט ,

טקסזסע  the Border of Eastern and Westernמס Salmon , ~ The Rise of Jewish Nationalism

 . 123 - 137קק  , Danzig, Cambridge , Mass . 1985 ,ל4 .ט) Twersky
19

כב .

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף כו ע " א ; שומר ישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 10דף יב

ע" א .

.ז

מבשרי ציונות וחרדיות

די ון

הן הציונים והן האולטרה  -אורתודוקסים דחו את רציונל הקיום של ' היישוב הישן ' בארץ

שהצדיק תמיכה כלכלית בו מחונן  -לארץ בשם השליחות הכלל  -ישראלית שהוא ממלא בארץ ,
בקיימו את ' מעמד התורה ' ו ' מעמד היישוב '  .בקרב אנשי ' היישוב הישן ' נתקלו כמובן שני הזרמים
הללו בהתנגדות  .למרות זאת הצליחה הפרוגרמה הלאומית להתממש לצדה ובמידה רבה גם על

חורבותיה של חברה זו  ,ואילו האולטרה  -אורתודוקסיה מבית  -מדרשו של שלזינגר הוקאה על  -ידיה
ולא מצאה לה בסיס קיום משלה  .שלזינגר עצמו נאלץ להתיישב בשכונת המשכילים אבן ישראל ,

שהיתה ממוקמת מחוץ לחומות  ,לאחר שהוחרם על  -ידי אנשי ' היישוב הישן ' שבין

החומות .

המגמה הרוויזיוניסטית שהתפתחה ב ' יישוב הישן ' מאז שנות השישים של המאה הי " ט ,

והתממשה בהקמת בתי  -ספר חדשים ובהקמת המושבות פתח  -תקווה וגיא אוני  ,התנקזה לחברה

הלאומית ולא לחברה האולטרה  -אורתודוקסית ששלזינגר רצה להקים  .יש קו פתטי בחזונו של
שלזינגר  .הוא שאל מהפרוגרמה הציונית המתפתחת הרבה רעיונות ותכניות  .בין השאר אימץ את
התכנית להקמת חברת מניות לגיוס כספים  -לכאורה יוזמה כלכלית מודרנית אבל למעשה היה
זה רעיון נפל  ,משום ששלזינגר העמיד תנאי בלתי קביל מבחינה מסחרית והוא שכל המניות

תידפסנה רק בעברית  .תנאי זה נגזר מן האוטופיה הרגרסיווית

שלו .

20

כך גם השתמש לסימון

הדפים בספריו בספרות עבריות ולא רומיות או ערביות  ,גם זאת כנראה בשם העבריות הצרופה

ללא השפעה תרבותית חיצונית  .כך גם רצה שהחברה האוטופית ' כולל העברים ' תשתמש בספרי

רפואה ובתרופות שייכתבו בעברית ויילמדו על  -ידי יהודים  ,שלבוש חבריה יהיה הלבוש שהיה
מקובל בזמן התנאים ושהלשון המדוברת תהיה עברית  .י2

מקום רב הקדישו המעיינים בכתבי שלזינגר למונח ' עברה המופיע בצירופים ' נער עברי '  ' ,כולל

העברים '  ' ,לב העבר "  ,ויש שתלו באלה משמעויות לאומיות  .אין ספק שהמונח ' עברי ' הוא סמל
מרכזי במשנתו של שלזינגר  .הוא מופיע אצלו עוד בנערותו  ,לפני הופעת הרגשות הלאומיים
המאגיאריים של שנות החמישים והשישים  ,לפני איחוד איטליה וקודם להעלאתם בפומבי של

רעיונות לאומיים יהודיים  .שלזינגר גדל בהונגריה באזור האוברלנד  ,שהיה נתון להשפעה גרמנית
עזה  ,וזו חלה גם על ההברה היהודית  .שמו היה יוסף והסמל של ' יוסף העבר "  ,הבא מארץ העברים
ואינו מתבטל ומבטל זהותו  ,שהוא יחיד מול רבים ' הוא הכירם והם לא הכירוהו ' ,

22

פעל הרבה על

דמיונו .שלזינגר עצמו מפנה לאותו מדרש בדברים רבה המסביר את משמעות השם ' יוסף העברי '
במשנתו  .כאשר משה מתחנן לפני הקב " ה להיכנס לארץ

:

אמר ר' לוי אמר לפניו רבונו של עולם  ,עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס
לארץ

?

אמר לו הקב " ה  :מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר

בארצו  .יוסף הודה בארצו
לט  ,יד ] ולא כפר  ,אלא

20
21

מנין ?

אמר :

גבירתו אומרת  ' :ראו הביא לנו איש עברי וגו ' [ בראשית

' כי גנב גנבתי מארץ העברים ' [ שם מ ,

סו ] .

נקבר בארצו

שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף כד ע " ב.
בספרים מאוחרים שיצאו בבית  -הדפוס של פרומקין סומנו כבר הפתיחות והמבואות בספרות ערביות  .יש לציין
ששלזינגר אינו מסביר את טעם שימושו באותיות עבריות כספרות  ,ויש להסיק את שהסקתי מכללא  .בעניין
הלשון העברית והלבוש מתקופת התנאים ראה  :שלזינגר ( לעיל  ,הערה  , ) 7דף ט ע " א  -ע " ב  ,יב

22

שם  ,עמ '

.1

ע" א .

קול) ן

רינן

יוסף שלמון

מנין

?

שנאמר ' ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו בשכם '

אתה שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך  .כיצד
הצילנו מיד סרעים '

[ שמית

ב,

יט ]

והוא שומע

?

[ יהושע כד  ,לב ] .

בנות יתרו אומרות  ' :איש מצרי

ושותק  .לפיכך לא יקבר בארצו .

23

מכאן לחשיבות הרבה שייחס שלזינגר ללשונות האידיש והעברית  ,לשמות העבריים  ,ללבוש
המיוחד ליהודים ולמנהגים היהודיים

;

לכולם מטרה אחת  -לבודד את היהודים

הלאומיות של שלזינגר היא מכשיר לבניית הח "ן בין יהודים

ללא  -יהודים .

24

מסביבתם .

בניגוד לתביעה

הלאומית לנורמליזציה של החברה היהודית  -שלה ביטויים ברורים גם בכתביו של קלישר -

הטיף שלזינגר לאנטי  -נורמליזציה של החברה היהודית  ,במחיר סגירתה בפני העולם החיצון ,
ואולי אף במטרה מכוונת לנתקה ממנו  .מכאן גם התנגדותו לניאו  -אורתודוקסיה הגרמנית שאותה
כינה צדוקית ואת ההולכים בדרכה  ' -מתבוללים

למתצה ' .

25

האוטופיה שביקש לבנות מבוססת

על המיתוס ' כי היהודים לא נשתנו בלימודיהם דרכיהם ובנימוסיהם מאשר היו בימי אבות

אבותינו' .

26

שלזינגר שאף להפוך את העם היהודי לכת אתנית סגורה ולכן גם התנגד

לגיור .

שעבודה של ההלכה לבדלנות אנטי  -מודרנית ואנטי  -חילונית בספרו ' בית יוסף החדש '  -שבא
לביטוי בהחלתם של כל איסורי עכו " ם על פורקי עול מצוות  -עורר עליו את זעמם של רבני

ירושלים  ,האשכנזים והספרדים כאחד  ,שחשו כי אכן הוגדשה הסאה  .הם פרסמו את הקונטרס
' ניתוץ הבית ' כדי להכחיש את הספר ' בית יוסף החדש ' אשר מחברו תבע לעצמו עטרה של פוסק
בענייני המנהג כמדרגתו של יוסף קארו בעל ' בית יוסף ' הראשון בענייני הלכה  ,ושם ספרו יוכיח

עליו .

27

היה מי שהסיק כי תבע לעצמו אף סמכות של נביא ומשיח  ' :כי העיז מחברו מ ' עקיבא יוסף

לקרוא מלא על חכמי ישראל  .וכמעט רובו ככולו מלא הבלים ורעות רוח גאה וגאון ועזות מצת ,

הראשונים ' .

שולח יד בגדולי רבותינו

28

איך מגיעים למימוש אוטופיה כאשר אין לה תומכים

?

מכאן באה הפנייה של שלזינגר

להתערבות משיחית  .דומני שהוא פיתח את הציפייה המשיחית לאחר שנדחה על  -ידי ' היישוב

הישן ' בארץ  .אין זו גאולה קיבוצית בשלבים בנוסת שפיתח בספר ' חברת מחזירי עטרה ליושנה ' ,

נוסח שהעתיק כנראה מהרב קלישר  .כאן מדובר בציפייה למשית אישי  .ציפייה זו באה לכלל ביטוי
כאשר השתדל שלזינגר בשנת

לרכוש את אדמות מגדל עדר שליד חברון  .רכישת אדמות אלה

1876

התפרשה לו כפתח לגאולה  .הביוגרף של שלזינגר מציין זאת במפורש  ,בהפנותו לתרגום פסוודו -

יהונתן לפסוק בבראשית

' ניט

שהלה שסללה לסנדל

ח.

23

דברים רבה ב ,

24

סילבר

25

ע " י שלזינגר  ,קול נהי בציון  ,ירושלים

( יעיל

צוי

' ( בראשית לה ,

כא ) -

' טלוא דמתמן

 ,הערה

 , ) 8עמ ' . 69 , 57

ראה גם לעיל  ,הערה

. 19

. 1872
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וראה גם  :שומר ישראל ( שם )  ,דף כב ע " א  ,ושם נדחה שלזינגר

, ) 13

דף כב

מכול וכול .

מקונטרס זה משתמע כי היו לשלזינגר תומכים בירושלים מאזובי הקיר  ,והם פרשו מבית  -הדין של הפרושים
והקימו לעצמם בית  -דין נפרד  .ראה

.

:

שם  ,דף כב ע " ג  -ע " ד  .על החרמות על שלזינגר חתומים מנהלי הכוללים ,

הפרושים החסידים והספרדים הממונים על הכוללים  ,הרבנים הראשיים ורבנים ותלמידי חכמים שהתגוררו

בירושלים .

מבשרי ציונות וחרדיות

איי ד "

קולי סלשא קשיסא וסוף

יוס  :א ' ( מקום שבו עתיד להתגלות מלך המשיח בקץ

הימים ) .

די ון

29

אם בישר שלזינגר בשורה כלשהי הרי היתה זו בשורה רחוקה לתנועת נטורי קרתא  ,שהוקמה

שנים לאחר שהלך

לעולמו  .היא עצמה אימצה אותו כמורה דרכה .

ספרו של שלזינגר ' מעשה

אבות '  ,הכולל ' תקנות וגזירות ופסקי דין אשר גדרו רבותינו גדולי הדורות שלפנינו '  ,ואשר יצא

לאור לראשונה בשנת תרס " א על  -ידי שלזינגר עצמו  ,בעילום שם  ,פורסם שוב בשנת תשל " ו
המוציא לאור יוסף משה סופר אומר בדברי

הקדמתו :

;

' ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים

( עבודה זרה מ ) אחד משומרי החומות שהופקדו על ירושלים ושהמקום ברוך הוא הפקיד עליהם
לשמור את עולמו  ,עולם התורה והיהדות  ,היה הגאון הצדיק המפורסם על פני תבל בשם בעל " לב

העברי " ' .

30

אף  -על  -פי שאנשי נטורי קרתא רואים בשלזינגר את מבשר דרכם  ,ספק אם האוטופיה

שלו באה על סיפוקה המלא אפילו באורח חייה של העדה החרדית בירושלים של היום  .הם עצמם ,
גם אם הם מזדהים עם כוונותיו  ,אינם מוכנים לאמץ את האוטופיה ההתיישבותית

w

Sl
~

ההתעוררות הלאומית היהודית באירופה בשנות השישים והשבעים של המאה הי " ט היו לה
מרכזים שונים שהמאפיין אותם הוא מיקומם הפיסי  ,הפוליטי והתרבותי על הגבול שבין מזרח
אירופה  ,דרומה ומערבה

:

וינה  ,פוזנה  ,ומלין  ,אודסה ועוד  .היו אלו מקומות מפגש בין שתי

התרבויות היהודיות של מערב אירופה ומזרחה  ,ובמידה רבה באה הלאומיות לתת תשובה למתח
שנוצר ביניהן  ,תשובה בבחינת הכתוב השלישי המכריע בין ההסתגרות החברתית  -התרבותית

המזרח  -אירופית לבין פתיחות היתר שלוותה בטמיעה יהודית בסביבה במערב אירופה  .מרכזים
אלה התגבשו סביב אישיות או כתב  -עת או בכוחה של התאגדות חברתית כמו חברת יישוב ארץ -

ישראל שהקים הד " ר חיים לוריא בפרנקפורט על נהר

אודר .

מדובר בתופעה שהיא גם

אורתודוקסית וגם משכילית  -שמרנית  .היא באה להגן על המסורת ולתקנה מפני המודרנה הסוחפת
ומאיימת  ,וזאת על  -ידי הגברת הלאומיות של החברה המסורתית  .כך היא אינה דוחה את המודרנה
אלא מטה אותה לדפוסים של

הלאומיות .

במלים אחרות  ,הלאומיות יוצרת את ההזדהות

והשותפות החברתית הכלל יהודית שהועמדה בסכנה בתהליך המודרניזציה

של החברה היהודית .

הרבנים צבי קלישר  ,יהודה אלקלעי  ,אליהו גוטמכר  ,נתן פרידלנדר  ,שמואל מוהילבר ואחרים

תרמו לגיבושה של השקפה יהודית ציונית דתית ; לא כן שלזינגר  .אין זה מקרה שבתודעת הדור
השני והשלישי לציונות הדתית נכללו כל הרבנים האלה בשושלת היחס של התנועה  ,ואילו
שלזינגר נשאר מחוץ לה  .רק בשעה שהמחקר ההיסטורי הציוני קיבל הטיה אידאולוגית ופיתח

מגמות פאן  -ציוניסטיות  ,הוכנס גם שלזינגר לפנתאון של ' מבשרי

הציונות ' .

ספר בראשית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

32
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בקלסיקה הציונים דתית לא נכלל הספר ' חברת מחזירי עטרה ליושנה '  .שמו של שלזינגר

אינו נזכר גם בספרו של א " י סלוצקי  ,שיבת ציון  ,ורשה תרנ " ב  ,אשר שימש אכסניה לכל מי שהתבטא לטובת
הציונות מקרב החברה המסורתית  ,מתקופת המבשרים ועד לזמנו של המחבר  ,גם מי שלא היתה לו השקפה

לאומיה .
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מי הוא

ה ' עברי ' ?

ישראל ברטל

הלאומיות היהודית המודרנית והאורתודוקסיה באו לעולם כשתי תגובות לתמורות שהתרחשו בעת
החדשה בחברה היהודית המסורתית  .אכן האורתודוקסיה קדמה ללאומיות  ,שכן ראשית התגבשותה
של תגובה אורתודוקסית לשינויים התרבותיים והחברתיים שהתחוללו בקהילות ישראל באירופה
המערבית והמרכזית היתה קשורה בהופעתה של תנועת ההשכלה היהודית ובנסיונות לתיקונים בדת
כבר בשלהי המאה הי " ח ובתחילת המאה הי " ט  .ואילו ניצני הלאומיות המודרנית הופיעו רק בשנות

השלושים והארבעים של המאה הי " ט  ,ותנועה לאומית של ממש התגבשה עוד עשרות שנים מאוחר
יותר  .אולם למרות פער הזמנים האמור  ,לא היו שתי התופעות ההיסטוריות החדשות הללו מנותקות

ונפרדות זו מזו  .אין ספק כי ראשית ה ' לאומיות הדתית '  ,היינו פעילותם של רבנים ועסקנים
אורתודוקסים למען שיבת ציון וכתיבת חיבורים עיוניים על הגאולה בגישה דתית  ,היתה מקרה פרטי
מיוחד במינו של התגונה האורתודוקסית למודרנה  .יתרה מזאת  ,חיבורים אלה והפעילות להקמת
חברות ליישוב ארץ  -ישראל  ,שהיו בהקשר אורתודוקסי

מובהק  ,נתפסו

על  -ידי ראשוני הלאומיות

המודרנית כחלק בלתי נפרד מן העניין הלאומי היהודי  .אך מוטב שלא נלך שולל אתרי הנטייה
להרמוניזציה שאפיינה את כתיבתם של חוקרי ראשית התנועה הלאומית  :לאומיות יהודית מודרנית
ואורתודוקסיה היו שתי תופעות שונות ונבדלות  ,שחפפו האחת את רעותה כאופן הלקי

ביותר ,

והתנגשו זו בזו דווקא בשל המשותף שהיה ביניהן  .נעסוק כאן בשלושה עניינים המשותפים

לאורתודוקסיה  -לכל אורתודוקסיה  -וללאומיות
משתנה

;

התביעה לקיום זיקה חברתית  -ארגונית בין

:

הטענה להמשכיות הקיום היהודי בעולם
היהודים ,

זיקה שתבוא במקום הארגנן

הקורפורטיווי הישן שבוטל או השתנה ; האופי הדיאלקטי  -הוולונטרי והמחייב בעת ובעונה אחת

 -של קיום הזיקה בין היהודים  .ניתוח שלושת העניינים הללו לעומקם  ,תוך השוואת המשמעות

שנתן להם כל מחנה  ,יבהיר את מידת השוני שבין התגובה האורתודוקסית לזו הלאומית  .הלאומיות
המודרנית הסבירה את המשכיות הקיום היהודי במושגים

היסטוריים ,

אתניים ומדיניים שהיו

לקוחים מתוך עולם המחשבה הלאומית האירופית במאה הי " ט  ,וכפפו את עולם המושגים היהודי

המסורתי לקרטיב חדש  ,כמעט מהפכני  .מקומו של העבר היהודי  ,משמעותה של אוץ  -ישראל ,
1 12

מהותה ותפקידה של הלשון העברית  -כל אלה הופקעו מן העולם הדתי הטוטלי  ,שבו היו
משולבים בתודעה היהודית המסורתית  ,ושולבו אל תוך חשיבה לאומית  -חילונית  ,מה ששינה

לחלוטין את תוכנם (  .האורתודוקסיה לגווניה ולפלגיה שללה מכול וכול את התמורה הזאת  ,שבה
הכירה  -ובצדק היסטורי  -את ידן הארוכה של תנועת ההשכלה ושל שאר תנועות תרבותיות

מיהו

ה ' עברי ' ?

דיון

האורתודוקסיה  ,ולא כל

זרות לרוח היהדות המסורתית  .ההקשר הדתי הטוטלי היה נשמת אפה של
הערכים המסורתיים ואת
שכן של האולטרה  -אורתודוקסיה  ,ועל כל נעשה כל מאמץ ' לנתק ' את
זר וכלתי דתי  .באופן
הלשון המסורתית  ,שבהם הוסברה המשכיות הקיום היהודי  ,מכל נרטיב
 יהודה ואולטרה  -אורתודוקסיםפרדוקסלי למדי יכלו לאומיים חילוניים קיצוניים כמו אליעזר בל
כשפת דיבור  -אך
מושבעים כמו עקיבא יוסף שלזינגר לחזות את תחיית השימוש בלשון העברית
המקודש  ,נראה לשני
מה שהיה לגבי הראשון הפקעה טוטלית של העברית מל ההקשר הדתי
 ישראל  -לראשוןכשימוש מוחלט של לשון הקודש בהקשר דתי בלתי מופרע  .וכך גם לגבי ארץ
מושתתת על ניתוק מוהלט
היתה היא מולדת היסטורית  ,שבה ניתן לחדש ממלכתיות עברית שתהא
מאימת המודרנה כדי להסתגר
מן היסוד הדתי  ,ולשני היתה הארץ הקדושה שאליה יימלטו היהודים
הקצוות הללו
בין חומותיה של מדינה שבה תמשול ההלכה במלוא תוקפה וגבורתה  .הקרבה בין שני
בכלים מודרניים ) הם גם
( אותו עם  ,אותה ארץ  ,אותה שפה ) והדמיון לכאורה בין האמצעים ( שימוש
היהודית החדשה
יסוד הנתק המוחלט שבין שתי האוטופיות  .ויש לזכור כי מודרניזציה בלאומיות
במושגים מודרניים
היא ערכית  ,ואילו כהזון האולטרה  -אורתודוקסי היא פונקציונלית  .השימוש
בהקשר שמרני קיצוני .
אצל שלזינגר הוא בעיקרו קליפה המכסה על תוכן דתי מובהק המעוגן
החדשה  ,היינו
ואילו בלאומיות החדשה שימוש בלשון האירופית המודרנית הוא חלק מן המהות
את הזהות
הזהות ההיסטורית  -האתנית והחידוש החכרתי  -התרבותי הוא עיקר  ,והוא מחליף

המסורתית  ,או לפחות כא לצדה ומפקיע את היסוד הדתי ממקומו הישן .
הזיקה הישנה בין בני העם היהודי שהתקיימה כאירופה מאות שנים לפני העת

החדשה היתה
האחרות

בעלת אופי קורפורטיווי  .הקהילה היהודית היתה קורפורציה אחת מרבות  ,ונבדלה מן
ובראשית המאה הי " ט חל
בסימני הבידול המוכרים שהיו כין היהודי לסביבתו  .במהלך המאה הי " ח
פיחות ניכר במעמדה של הקהילה האשכנזית המסורתית  .המדינה הריכוזית המודרנית

,

בין שהיתה
את

תחת שלטון מלך אבסולוטי ובין שהיתה רפובליקה מהפכנית  ,נטלה מן הארנק העצמי היהודי
הכפייה של הקהילה
רוב כוחו  ,והותירה בידיו רק סמכויות הנוגעות לענייני פולחן דתי  .ביטול כוח
זה ביצירת
עורר חשש מפני התפרקות מוסדות החכרה המסורתית  .האורתודוקסיה הגיבה על שינוי
העולם  .חזונו
גדרים חברתיים חלופיים  ,שהיו אמורים למלא את תפקידי הקורפורציה שעברה מל
המובהקים בין
של שלזינגר על ' כולל הענרים ' היה חידוש הקורפורציה על גדריה וסימני הבידול
האירופית ,
יהודים לאומות העולם  .הלשון והלבוש לא היו ערכים ' לאומיים ' במושגי הלאומיות
הקדמון .
אלא גדרי הבידול המסורתיים ששלזינגר ביקש להעצימם בדרך החזרה אל המקור הדתי
הלבוש והלשון
אלו היו גם סימני הזיהוי של ה ' מעמד ' או ' הנאציון ' הטרום מודרני  ,ממש כפי שהיו
שלו בתפוצות
כחברה האירופית עד המאה הי " ט  .אכן שלזינגר חזה את התפשטותו של ה ' כולל '
התפתחות
ישראל  ,מעין ארגון קורפורטיווי אוניוורסלי  .יש לראות בכך מעין נסיון לעודד
משהו בדומה למה שאירע
' אבולוציונית ' של מוסדות חברתיים מסורתיים אל תוך העת החדשה -

למוסדות בחכרה האנגלית ( ובדמיון מרתק לתפיסתו המדינית של ההיסטוריון שמעון

דוננוב על
שאף

האוטונומיה היהודית  ,למרות השוני הגדול בטיעונים הרעיוניים )  .יתרה מזאת  ,שלזינגר
של היהודים
להרחיק ככל האפשר את ה ' כולל ' שחזה הל מסכנת אירופה בכלל והן מל ' העדה הרעה '
שהיתה גם
שנתפסו לרוחות הזמן ושינו את שמם ולבושם  .וכך הפכה ארץ  -ישראל לגביו מה
המודרנית
לאורתודוקסים אחרים  :ארץ מקלט לשימורה של ההוויה המסורתית  .הלאומיות היהודית
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דייך

ישראל ברכל

חפצה במקרים רבים להעביר את אירופה לארץ  -ישראל  .אך הלאומיים  ,אף השמרנים מביניהם  ,לא
ביקשו להחיות את הקהילה הישנה  ,ואימצו צורות ארגון מודרניות מובהקות שבאו מן המציאות
הפוליטית והחברתית שבה היו משולבים  .ה ' לאום ' היה לגביהם כלל ישראל  ,ולא ממנו חפצו

להימלט לארץ  -ישראל .
בעידן שבו פסקה ההשתייכות לקהילה להיות חובה  ,והומרה בחובת הנתינות במדינה  ,הפכה
הזיקה הארגונית בין היהודים יותר ויותר לעניין של בחירה חופשית  .גם האורתודוקסים וגם
הלאומיים המודרניים עמדו בפני הפרדוקס של שייכות מרצון שיש בה יסוד מחייב  ,ונתנו תשובות

מקבילות  ,אך לא זהות  ,לאותה בעיה  .שלזינגר  ,האולטרה  -אורתודוקס  ,גרס ש ' עם ' ו ' מדינה ' הם שני
דברים נפרדים  ,ולא קיבל את מושג הלאומיות המדינית  ,שרבים מן האורתודוקסים התפשרו עמו .
הביטוי הארגוני לעמדתו אמור היה להתגלם בשימור המעמד הקורפורטיבי הקיבוצי של היהודים
במסגרת המדינה הריכוזית  .הלאומיות היהודית המודרנית גם היא התנדנדה בין לאומיות אתנית
ללאומיות מדינית  ,אך לא הקורפורציה המסורתית  ,שהיה בה יסוד של כפיית הזהות  ,אלא זיקה

המוגדרת במושגים של עבר משותף ועתיד אחד  ,היא ששימשה הצדקה להתארגנות מהסוג החדש .
שלזינגר ביקש להחזיר מצב פוליטי  -חברתי שאבד

;

הלאומיות המודרנית שללה את המצב

הקורפורטיווי והציגה במקומו את רעיון ה ' לאום '  ,הכולל בתוכו מעצם הגדרתו גם את מי שאינם
חפצים להשתייך אליו .

קווי הדמיון בין אולטרה  -אורתודוקסיה ללאומיות מעידים לא רק על המגע האפשרי שבין שתי
התופעות  ,אלא גם על העובדה שבני אותו עם  ,בעלי מורשת תרבותית זהה  ,ביקשו להתמודד עם
אותן בעיות .
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ממדי הירידה מן הארץ
בתקופת העלייה הראשונה והשנייה

( 882ו 4 -ו9ו )

יהושע קניאל

היישוב היהודי בארץ  -ישראל בדורות האחרונים הוא רובו ככולו חכרת מהגרים  ,וגידולו וחיזוקו
,

הותנו בהגירה מתמדת  .לנד משיכבת מתיישבים ממשפחות ותיקות המושרשות בארץ דורות רבים
הגירה
הורכב רובו של היישוב מרבדים של אוכלוסייה שהיא דור שני או שלישי להגירה  .בארצות
מקובלת התופעה שלא כל המהגרים יכולים להיקלט בארץ היעד ועל כן רבים עוזבים ןוחוזרים
מספר
לארצות מוצאם  .הגורמים לעזיבה תלויים במשתנים רבים והם משפיעים גם על היקפה .
העוזבים משמש לנו לעתים אמת מידה להערכת ממדי המשיכה של ארץ ההגירה ואפשרויות

הקליטה בה  .גם העלייה לארץ  -ישראל לוותה במקביל בתופעת ירידה  .מה היו ממדי הירידה מן
הארץ

?

קשה לתת על כך תשובה מדויקת ומוסמכת  .גם בעידן המודרני של מחשבים ואוטומציה יש

חילוקי דעות לגבי מספר היורדים ממדינת ישראל מאז הקמתה  .לא כל שכן כך הם הדברים לגבי
התקופה שאנו מבקשים לדון בה  ,תקופת שלהי השלטון העות ' מאני וראשית היישוב החדש

(  . ) 1914 - 1882המידע על תנועת האוכלוסייה לא היה מלא ומדויק והנתונים מבוססים אפוא פעמים
רבות על השערות ואומדנות  .במחקרים על תולדות היישוב בתקופה זו מונאות הערכות המצביעות
2

על ירידה בשיעור של חמישים  ,שבעים או תשעים אחוזים במקרים

אולם עיון מעמיק

מסוימים ,

יותר בנושא לא מצאנו  .בדברים שלהלן נבקש להתבסס אך ורק על מקורות בני הזמן המוסרים

מידע

 ,מייסודם של פרופ ' משה ולוטי

*

תודתי נתונה לרשות המחקר של אוניברסיטת בר  -אילן ול ' בית ועד לחכמים '
דייויס בניר גלים  .בסיועם התאפשר ביצועו וסיומו של מחקר זה .

1

במאמר זה לא אתעכב על ההיבטים הרחבים יותר של נושא הירידה בתקופה זו  ,כגון רקע וגורמים  ,השפעות
ותוצאות וכו '  .אלה יידונו במקום אחר .
המינימליות
הערכות שונות מצויות במחקר לגבי מספר העולים בתקופה זו  .אשר לעלייה הראשונה ההערכות
עומדות על עשרים וחמישה אלף עולים  ,והמקסימליות מציגות את הנתון של שישים אלף עולים  .מספר העולים-

2

בעלייה השנייה מוערך בין שלושים וחמישה לארבעים אלף  .מספר העולים מצעירי העלייה השנייה מוערך ב
 . 6 , 000ההערכות לגבי מספר היורדים הן קוטביות  .בעלייה הראשונה הן נעות בין חמישים לשבעים אחוזים .
בעלייה השנייה יש המעריכים כי היורדים היו רבע או שליש מכלל העולים וכתשעים אחוזים מקרב הצעירים .

ראה  :ד ' גורביץ וא ' גרץ  ,העלייה היישוב והתנועה הטבעית של האוכלוסיה בארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ה  ,עמ'-
 ; 20 - 19י ' סלוצקי  ,מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ '  ; 146 , 124מ ' אליאב  ,ארץ

ישראל ויישובה במאה
התקופה העות ' מאנית

הי " ט , 1917 - 1777 ,
( ) 1917 - 1799

ירושלים

 , 1978עמ ' ; 335 , 282

י ' בן  -אריה וי ' ברטל ( עורכים )  ,שלהי

ח) ,

 , 1983עמ '  ; 258י ' גורני ,

( ההיסטוריה של ארץ  -ישראל ,

ירושלים

, 205

' השינויים במבנה החברתי והפוליטי של " העלייה השנייה " בשנים  , ' 1940 - 1904הציונות  ,א ( תש " ל )  ,עמ '
207

;

ד ' בן  -גוריון  ' ,בחג חצי היובל '  ,ב ' חבם ( עורכת )  ,ספר העליה השנייה  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ '

. 18 - 17
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יהושע קניאל
על מספר

יותר  ,המתבססים על הערכות

היורדים ועל היקף התופעה ולא על מקורות מאוחרים

והשערות  3 .מתוך העיון במקורות עולות בעיות מתודיות כבדות משקל ולפיכך יש להתייחס בזהירות
רבה לנתונים כמותיים המופיעים בהם ואין לקבלם תמיד כמספרים מוחלטים שעליהם נוכל לבסס
את מסקנותינו .
לאורך כל התקופה ישנן ידיעות על מספרי יורדים אולם בדרך כלל אלה אינם סיכומים אזוריים

או תקופתיים אלא ידיעות מפוזרות ולעתים מקריות על ירידת פרטים  ,משפחות או כאלה
המשתייכים לקבוצות שונות כמו

:

מתיישבים מהמושבות  ,פועלים  ,בעלי  -מלאכה  ,בני ' היישוב

הישן '  ,אשכנזים  ,ספרדים וכו '  .ידיעות כאלה מועתקות וחוזרות ונשנות במקורות שונים ומשום כך
קשה להפיק מהן מידע כללי ומדויק  .שאלה אחרת היא מידת האמינות של מוסר המידע

;

פעמים

רבות הוא מתבסס על שמועה או על השערה בלבד  .נראה כי המקורות אמינים יותר כאשר יש דיווח

מכלי ראשון על ירידת בודדים או קבוצות קטנות  4 ,שכן יש להניח שמוסר המידע שישב במושבה
מסוימת  ,בלשכת המודיעין של חובבי ציון או של הפועלים דייק יותר  .אך כאשר המידע כוללני
ומכלי שני או כאשר יש בו הערכה של היקף הירידה בפרקי זמן ארוכים  ,קשה לדעת אם הדיווח
מבוסס על סיכומים בדוקים או על התרשמות והגזמות .
פובליציסט חד עין הגיב על ה ' יללות ' התמידיות בדבר הירידה

:

זכורני  ,היו מספרים לי  :היום באניה יוצאים מאתים נפשות יהודיות מירושלים ויפו  .קרה
לי נס ונסעתי אל האניה וראיתי  :יצאו  -שמנה  .אמרו לי  :את בתי המלון בפורט  -סעיד

ממלאים נודדים ירושלמיים הנוסעים לכל קצווי ארץ  .בא אני לפורט  -סעיד ומוצא במלון

 שנים  .שואל אני אותם כמה אתם יושבים פההזמן

?

( וזה היה בקיץ  ,לא

בחורף ) .

בשמותיהם של היוצאים  ,או סימניהם

?

' שבועים '  ,כמה עברו יהודים במשך

' הרבה  ,הרבה מאד '  .אפשר אתם יכולים לפרוש
?

בקצור עושים חשבון מפורט ויוצא מספר נורא

שש נפשות  .זוהי הגוזמא הארץ ישראלית .

:

5

אמת מידה מסוימת לקביעת היקף הירידה היא האינטנסיוויות של הדיווחים אודותיה  .בתקופות
משבר גוברות זעקות השבר ומתקבל הרושם שהיישוב כולו נתון בייאוש והכול יורדים מן הארץ .
בתיאורים מדובר רבות על זרם היציאה

שגבר  ,על

היציאה בהמון ועל האניות העוזבות את הארץ

טעונות ביורדים  .אין ספק שחלק מהתיאורים נבעו מתוך התרשמות שבסערת נפש ומאכזבה עמוקה .
אולם יחד עם זאת אין לשלול מידע מסוג זה שכן הוא מצביע על מגמות ועל תופעות המבוססות על
מציאות  .נמצא גם דיווחים על היקף הירידה שרבה בהם המגמתיות וההגזמה מתוך חרדה לגורלו

3

יש להדגיש כי במוסדות היישוביים השונים לא נערך בדרך כלל רישום מדויק של תנועת העלייה שירידה  .ראה

ב ' כצנלסון  ,ראשי פרקים לתולדות תנועת הפועלים בארץ  -ישראל [ חמ " ד ] תרצ " ט  ,עמ '
 ( 24 - 23תרס " ט )  ,עמ '

 ; 29הפועל

:

הצעיר  ,ב ,

 , 4ושם נכתב כי ' מספרים מדויקים מהיוצאים את הארץ והנכנסים אליה ' לא נמצאו בלשכת

המודיעין .
4

()

כך למשל נראה אמין הדיווח על ארבעה  -עשר חייטים  ,עשרים ואחד סנדלרים ועשרה נגרים

שעזבו את ירושלים .

המדווח הוא י ' בורלא  ,המתייחס לחמש שנים בלבד ומציין כי מספרים אלה הם אילוסטרציה להגירת צעירים
אשכנזים וספרדים מהעיר  .ראה  :האחדות  ,ד  ( 25 - 24 ,תרצ " ג )  ,עמ ' . 13

1 1
5

ראה

:

רשימות  ,בחתימת י  .ר  .הפועל הצעיר  ,ו ,

6- 5

( תרע " ג )  ,עמ '

.8

ההדגשות במקור  .ושם גם על סופר ועסקן

ציבורי שסיפר כי בירושלים היו מאה וחמישים סיידים יהודים ואחרי שנת המשבר הכללי  ,שנת  , 1911נותר מהם
רק אחד

;

' כמובן לא היו מעולם  150וגם היום ישנם עשרות אחדות  .וזה שסיפר לי גוזמא זו שמע וסיפר מה

ששמע  ,כדרך

העולם ' .

lh

"

ש
,

לן,

.

:

לי

jaaijaha

י

ר
ש

,,
~

1משש -

1

(

,

יעילעל

~

מסע טיולים

של היישוב ומתוך רצון לעורר את העם ואת המוסדות לבעייתיות של התופעה שסיכנה את עתיד

תכנית

היישוב .

נרכל באביב
יישראל

ן

.

בעלי הזכרונות מושפעים במידה רבה מ ' היעלמות ' חבריהם ובני חוגם מסביבתם הקרובה  ,ולאחר

שנים הם _ מספרים על ירידה המונית  .כך בן  -גוריון יודע

ש 90 -

אחוזים מבני העלייה השנייה ירדו מן

הארץ  6 ,וברל כצנלסון מציין שמהאנייה מלאת הנוסעים שבה הגיע לארץ  -ישראל נותרו בארץ רק
מעטים  7 .גם אם מדובר באישים או בקבוצות עילית מובילות אין להסיק מכך מסקנות כוללניות על

כל היישוב  .בקבוצות אלה המסר האידאולוגי היה בעל משקל מכריע  ,וכל נשירה  ,גילוי של
התפוררות השורות וירידה מן הארץ הותירו את רישומם על חבריהן ועל חברת ההתייחסות הרחבה

יותר שפעלה על פי האידיאולוגיה שלהן  8 .קבוצות אלה הטביעו את חותמן גם על הפובליציסטיקה
בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

. )2

6

ראה

7

ראה  :ב ' כצנלסון  ' ,דרכי לארץ '  ,שנתון דבר ( תש " ד )  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ '

:

ושם מזכרונותיה של מרי
8

; 91

חבם ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' , 564

יציב .

קבוצות כאלה היו הביל " ויים בעלייה הראשונה והרוסטובים בעלייה

השנייה .

ו

על דמותם של הביל " ויים ,

1 17

1914

יהושע קניאל

ועל ההיסטוריוגרפיה של היישוב  ,ואלה הקישו לעתים משיעורי הירידה בקרבן להיקפה בכלל
היישוב .
דוגמה בולטת היא הירידה בקרב הפועלים עקב המשברים בראשית שנות התשעים של המאה
הי " ט ובראשית המאה העשרים  .דומה היה ההלם שתקף את המושבות עם העברתן מחסות הבארון

רוטשילד לחברת יק " א (  . ) 1900אכן מאות פועלים ומתיישבים עזבו את הארץ  .המציאות היתה
כואבת  .רבה היתה המועקה עקב חוסר האונים  .מלבד תחושת הכשלון מבחינה כלכלית וחברתית
הטריד ביותר השבר האידאולוגי  .המעיין במקורות בני הזמן נותר תחת הרושם שהנה המושבות
מתרוקנות  ,חזון ההתיישבות הלאומית עומד לפני התמוטטות והיד קצרה מהושיע  .אולם כפי
שנראה להלן לא כך היו פני הדברים במציאות .
למרות ההסתייגויות שהעלינו ננסה על יסוד הנתונים וניתוח המקורות להגיע לאומדן ריאלי ככל
האפשר של היקף הירידה מן הארץ בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  .נתמקד בפרקי זמן מוגדרים
ובקבוצות חברתיות אשר יש במקורות נתונים ברורים יחסית על היקף הירידה

בהם  .המדובר בעיקר

בתקופות שבהן העלייה גברה וחלק מהעולים ירדו מחוסר אפשרות קליטה ומאכזבה ובתקופות של

זעזועים כלכליים  ,כאשר גם מתיישבים ותיקים נאלצו לעזוב מחמת אובדן פרנסה ואפשרות קיום .
החלוקה המתבקשת היא כדלקמן

:

.1

1884 - 1882

-

תחילת העלייה הראשונה וראשית ההגירה הגדולה מרוסיה .

.2

1892 - 1890

-

תקופת ' העלייה המבוהלת ' עקב הלחץ ברוסיה וגירוש מוסקווה .

.3

1902 - 1900

-

תקופת העברת מושכות הבארון לחסות יק " א והשפעתה .

.4

מראשית שנת
זהות

.5

1904

ואילך נתמקד בתופעת הירידה בין אנשי העלייה

השנייה  ,קבוצה בעלת

אידאולוגית מיוחדת .

1914 - 1911

-

השנים שלפני מלחמת  -העולם הראשונה  ,שבהן היה משבר כלכלי בירושלים

והתנהלו מלחמות הבלקנים  .הנתונים שבידינו על היקף הירידה בתקופה זו מדויקים יותר .

9

עליות ראשית שנות השמונים והתשעים
שתי התקופרת הראשונות  ,דהיינו ראשית שנות השמונים וראשית שנות התשעים של המאה הי " ט ,
יש להן מאפיינים דומים ; בשתיהן הוצפה הארץ תוך זמן קצר באלפי עולים  .הנחשול הראשון הגיע
כידוע בעקבות הפוגרומים ברוסיה  .רבים מהעולים לא הונעו על  -ידי דחף אידאולוגי  ,אלא קיוו
להיבנות בארץ ולהיטיב את מצבם האישי .

10

אין בידינו דיווחים שוטפים על מספרי העולים בשנים

 . 1884 - 1882הידיעות המצויות הן בדרך כלל על קבוצות עולים בפרק זמן מסוים או על עולים
הנשארים בארץ והיורדים ממנה  ,ראה

:

ש ' למקוב  ,הביל " ויים  ,תל  -אביב

 , 1979עמ '

. 427 - 347

על הרוסטובים ,

אשר רובם כנראה ירדו מהארץ  ,ראה  :י ' תדמור  ' ,הרוסטובים  ,או בן  -גוריון זרק אותם '  ,דבר השבוע ,
 , 1986עמ '

9

ץ1 12

18

ביולי

. 17 - 16

גורם נוסף המקשה על הסקת מסקנות הוא שמקורות מסוימים מביאים נתוני ירידה מסך העולים בפרקי זמן
מוגדרים או בהתייחס לקבוצות ומקומות מסוימים  ,ואילו מקורות אחרים מצביעים על נתונים של מספרי יורדים

העולים .

10

מבלי להתייחס לחלקם באוכלוסייה או ככלל
מ " ל ליליינבלום טען בשנת  1882כי קרוב לתשעים אחוזים מן המוכנים לעלות ' לא היה להם מושג מרעיון

הישוב ' .

הם באו לארץ  -ישראל כי קיוו שיכינו להם מושבות ויהפכו ' פתאום לבעלי

ליליינבלום  ,כתבים אוטוביוגרפיים  ,ג  ,בעריכת ש ' בריימן  ,ירושלים

, 1970

עמ '

. 16

נכסים ' .

ראה

:

מ" ל

ממרי הירידה מן הארץ

שהערימו

שהגיעו באנייה זו או

אחרת ,

ומצוין בהן מספר הנפשות או המשפחות  .הקשיים

הארץ לא

השלטונות התורכיים על העולים מנעו מרבים להישאר בארץ  .בין העולים רבתה האכזבה .
גם הירידה 11 .
היתה מסוגלת לקלוט אלפים חסרי כול בזמן כה קצר  ,ובד בבד עם העלייה התחילה
הירידה כמו
מעניין לציין שבשנים הראשונות של העלייה הראשונה לא היו ידיעות רכות על

כי
המציין זה
בתקופות אחרות  .הערכה מסוימת על היקף הירידה נוכל לקבל ממידע בעיתון ' חכצלת '  ,מ מידע
העלייה הגדולה הביאה לארץ בשנתיים הראשונות אלפיים נפש ולמעלה ממחציתם ירדו .
 ישראל .הובא בתגובה למאמר קטרוג שפורסם בקונסטנטינופול וטען נגד התרבות היהודים בארץ
העולים
מגמת ' חבצלת ' היתה להפריך את חששות התורכים  ,ומכאן אולי הכוונה להמעיט במספר
את
ולהרבות את מספר היורדים ; נראה כי מספר העולים היה רב סמה שצוין שם  .אך ניתן לקבל
 ,אולי
ההנתה שמספר היורדים באותן שנים היה גדול  ,ואם לא מנו המישים אחוזים  ,מהטעם שמנינו
היה שיעורם קרוב יותר לארבעים אחוזים ממספר העולים .
התקופה השנייה היא תקופת ' העלייה המבוהלת '  .האירועים ברוסיה והרשיון שההענק לחובבו
ההערכות
ציון להפעיל את אגודתם עוררו רבים  .גל של אלפי עולים הציף בזמן קצר את הארץ  .לפי
שהטילו
הגיעו עד אמצע שנת תרנ " א בין חמשת אלפים לשמונת אלפים עולים 3 .י האיסור
 ציון הגבילוהשלטונות התורכיים על העלייה והקריאות שיצאו הן מארץ  -ישראל והן מתנועת חיבת
4ן זרם היציאה נמשך גם
את זרם העולים  .מאות פועלים ומשפחות שלא נקלטו חזרו לחוץ  -לארץ .
בשנת תרנ " ב  .לא עבר שבוע שכו לא עזבו משפחות אחדות למרסיי ומשם לאמריקה  .רוח היציאה
שמכרו את
מן הארץ סחפה גם ותיקים ופגעה גם ב ' יישוכ הישן ' הירושלמי  .ביניהם הופיעו רבים
מיטלטליהם ואת כל הכית לקראת הירידה .

5ן

אין בידינו נתונים מפורטים עקביים וכוללים על

הירידה בשנים תר " ן  -תרנ " ב  .אולם מקור אחד  ,סגן הקונסול הגרמני ביפו  ,מדווח כי בשבעת
החודשים הראשונים של שנת

חזרו שליש מן העולים למולדתם או עכרו למקום אחר .

1891

הקונסול הבריטי מדווח כי לא ניתן להגיע למספרים מדויקים של עולים בתקופה זו  ,אך משער כי

מרוסיה בלכד הגיעו אלף ושש מאות עולים ועזבו את ירושלים כארבע מאות  ,דהיינו עשרים
וחמישה אתוזים .

6ן

אם נביא בחשבון את ההיקף הגדול של הירידה בשנת תרנ " ב  ,לא נגזים אם נעריך

שהירידה היוותה שלושים  -ארבעים אחוזים מסך כל העולים באותה עת  .מידע מוסמך יותר יש לנו
 ישראל  ,ליעל מספר הפועלים שירדו כתקופה זו  .כשנת תרנ " א היו שמונה מאות פועלים בארץ

, 342 - 340 ,

11

מקבצי מידע בנושאים אלה ראה
; 352 - 351

12
13

:

י ' קלויזנר  ,בהתעורר עם  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

ש ' יבנאלי  ,תקופת חיבת ציון  ,א  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '

חבצלת  ,יד ,

32

( תרמ " ד ) .

י קלויזנר  ,מקאטוביץ עד באזל  ,ב  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '  ; 109 - 108 , 27 - 25 , 13ר ' קרק  ' ,רכישת
והתיישבות חקלאית חדשה בארץ ישראל ב " תקופת טיומקין " 890 ,נ  , ' 1893 -הציונות  ,ט ( תשמ " ד )  ,עמ ' . 183 - 182

בנושא .

14

קלויזנר

15

; 291

( שם )  ,עמ ' , 168 , 120 - 110

ושם קובץ מקורות

הצפירה  ,יט  ( 9 ,תרנ " כ )  ,עמ ' 35

;

שם  ,יט ,

10

( עורך ) ,

 -אביב תרצ " ה  ,עמ '

מימים ראשונים  ,א  ,תל

( תרנ " ב )  ,עמ ' . 439

מ ' אליאב  ,היישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית ,

14 11 ,ע. 1434- 1

the Jews of' Palestine
.

!0

 Relationח

 . 462ק London 1941 ,
17

244 , 205 - 202

שם  ,ב  ,עמ ' כז  -ל  ,עט -
קרקעות

מכתב לאחד העם  ,מיום כ " ח במנחם אב תרנ " א  ,א ' דרויאנוב

16

; 71 - 69 , 64 - 62 , 46

פא .

הנתון שאוב מהרצאתו של
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! Jerusalem
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117, The
Britishעמ '
(Jonsulateתשל " ג ,
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בשנים אלו ירדו אפוא כחמישים

אחוזים מהפועלים שהיו בארץ  .נתון זה משמעותי מאוד לגבי קבוצה ספציפית זו  ,אך אינו מלמד
בהכרח על הכלל  .כפי שראינו שיעור הירידה בכלל האוכלוסייה היה נמוך יותר .

העברת המושבות

לידי

חברת יק " א

התקופה השלישית המתאפיינת בירידה גדולה קשורה בהסרת חסות הבארון מהמושבות והעברתן ב -

ו בינואר
18

1900

לחסות חברת יק " א  .תהליך זה  ,שהיה כרוך בניתוח מכאיב ביותר בתשתית

לפי דוח הוועד האודסאי היו ביהודה מאתיים וחמישים פוצלים ובגליל  -מאה וחמישים  .ראה  :חשבון ועד
החברה לתמיכת בני ישראל עוברי ארמה ובעלי מלאבה בסוריא ובארץ הקרושה  ,מחודש אייר התר " ן  -אייר

תרנ " ג  ,אדעססא תרנ " ג  ,עמ '

15

לאחר משבר שגת תרנ " א  .ראה

ואילו י ' אייונשטאדט מדווח על שלוש מאות וחמישים פוצלים שנותרו בארץ
:

לוח אחיאסף  ,א ( תרנ " ג)  ,עמ ' 52נ .

121

יהושע קניאל

ההתיישבותית והכלכלית במושבות  ,לווה בדיווחים עתירי מידע

בעיתונות  ,בפרטיכלים  ,במכתבים

פרטיים  ,בדוחות של חברות ומוסדות וכו '  .ענן כבד של אי  -ודאות לגבי עתידו של היישוב ריחף על
הכול  .צפוי היה כי מתיישבים רבים בעלי משקים חקלאיים ייאלצו לעקור ממושבותיהם ולעוזבן ,
וכי לפועלים החקלאיים לא תימצא עבודה והמשבר יתפשט גם ליישוב העירוני .

9ן

ואכן החלה ירידה

נרחבת  .נוצר הרושם שהנה הארץ מתרוקנת ממיטב בניה והמושבות שוממות מאפם אד. 0

20

יש

להדגיש כי תחזיות הירידה נישאו ברמה עוד לפני מימושה בפועל  ,וזאת בעיקר מחמת החשש
העמוק והידיעה הוודאית שמשבר עומד לפרוץ  .למתיישבים נאמר במפורש שחלקם יהיה חייב
לעזוב ואף הובטח להם סיוע כספי  .במקביל החלו לפטר פועלים  ,ולא היה סיכוי כי יימצאו עבורם
מקומות עבודה חליפיים  .באותה עת התפרסמו ידיעות כי שם טוב
יק " א ,

פריינטה  ,הממונה החדש מטעם

הודיע בזכרון  -יעקב כי שישים משפחות  ,כשני שליש ממשפחות

המתיישבים  ,יעזבו  .י2

משלחת של נציגי הפועלים שיצאה לפריס לקראת אסיפת הנהלת יק " א ( אוקטובר

, ) 1900

פרסמה כי

מאות משפחות פועלים  ,כאלף נפשות  ,שנשארו ללא עבודה בארץ  -ישראל  ,עומדות לגווע נרעב
וחייבות לעזוב את הארץ .

22

כאשר אכן החלו להתממש החששות שטף זרם עצום של מידע על

מהלכה ועל היקפה של הירידה  .בצד דיווחים כוללניים על המון היוצאים ללא שוב  ,על עשרות מבני
הנוער העוזבים את הארץ ועל אניות המפליגות עם עשרות משפחות
במספר היורדים .

24

23 ,

הופיעו גם ידיעות שנקבו

תופעת הירידה פגעה גם בתושבי הערים ולא רק במושבות ובפועלים .

25

יש

להדגיש כי שני גלי הירידה הקודמים באו בעקבות עלייה מוגברת  ,ויש להניח שרוב היורדים היו
מקרב העולים החדשים  .אולם עתה נבעה הירידה ממשבר כלכלי וחברתי פנימי ולא מתוספת פתע
של

עולים  ,והפגיעה

היתה במתיישבים ותיקים יותר .

למרות הנתונים הרבים  ,קיים קושי לקבוע את חלקם מכלל האוכלוסייה  .יחד עם זאת נוכל להגיע
למסקנות מסוימות באשר לשתי קבוצות שנפגעו ישירות מהשינויים  ,והם הפועלים והאיכרים

19

ראה דיון בנושא

י ' קניאל  ' ,אברהם שמואל הרשברג ומסעו לארץ  -ישראל ( תר " ס  -תרס " א ) '  ,בתוך

:

הירשברג  ,משפט היישוב החדש  ,ירושלים תשל " ט ( וילנה תרס " א )  ,עמ '
20
21

ראה  :מכתב מאת "

רפאלוב " ן  . 22 ,ק 1901 ,

12

,

תרס " א .

באוקטובר  , 1900ובו מצוי נתון על ארבע מאות משפחות של

ראה למשל  :הצבי  ,י " ר בתשרי תרס " א
( תרס " ג )  ,עמ '

24

8 ] 1עח8נ ; Jewish (Jhronicle, 25השקפה  ,ג  ,ח ( תרס " ב )  ,עמ '

. 61

ראה  :מכתב הצירים אל נורדאו מאלול תרס " ט  ,אה " ע  , 106117 ,תיק 4א '  ,ושם גם על מכתב מאת ד " ר קוקוש וב " ז
הרצל מיום

23

יט  -כג .

א '  .אייזנברג אל ז ' גלוסקין ואל אז " ה לוין  -אפשטיין  ,י " ב בחשוון תרס " א  ,אה " ע  ,ארכיון אהרן אייזנברג  1 ,י, 104
תיק 39א ' ; הצבי  ,כ " ב בכסלו תרס " א  ,עמ '  ; 1היהודי  17 ( 15 ,בינואר  , ) 1901עמ '  , 4על פי מכתב מארץ  -ישראל
שנשלח בי " ב בטבת

22

:

א"ש

; 219

חבצלת  ,לב ,

12

;

שם  ,י " ז בחשורן תרס " א

( תרס " ב )  ,עמ '

; 91 - 90

;

פועלים .

השקפה  ,ג  ,כג ( תרס " ב )  ,עמ ' 178

;

שם  ,כס

היהודי  ,כ " ד כניסן תרס " ב  ,עמ ' . 6

' זה כשבועייים עזבו את חוף עירנו [ יפר ] כארבעים נפש מב " י ובשבוע החולף  -מאה וארבע עשרה נפש ' ,

.

הצפירה  ,כז  ( 119 ,תר " ס )  ,עמ '  429על סיוע להגירת מאה שלושים ואחת משפחות פועלים  ,שמנו שלוש מאות
וחמש נפשות  ,ראה

49 :

.

 .ק  Paris 1901 ,ש190

מיום ב " ו בטבת תרס " א  ,כי ' עד היום נסעו

143

,

,,

0קקסע  . 1 C. A .א ' אייזנברג מציין כמכתב אל לוין  -אפשטיין ,

משפחות '  ,אה " ע  ,י , 1041תיק 39א '  .בהודעה של ועד הפועלים

ביפו מיום כ " ו בכסלו תרס " א מדווח על עשרים ושלוש משפחות  ,שישים ושבע נפשות  ,הנודדות מחוף יפו
לארצות שונות  .ראה

:

שהפליגו באותו שבוע

1 ;2 ;2
25

על

הצבי  ,כ " ב בכסלו תרס " א  .השקפה  ,ג  ,ח ( תרם " ב )  ,עמ '  , 61מדווח על חמישים צעירים

מיפו .

מאתיים יורדים שעזבו מאז הפסח את ירושלים ראה

:

המלדן  ,א ' בסיון תר " ס  ,עמ '

; 1

על מאה משפחות

שעזבו את ירושלים מאז חג הפסח ראה  :השקפה  ,ג  ,כה ( תרס " ב )  ,עמ '  ; 192על כשני שלישים מיושבי הערים

יפו  ,צפת וטבריה  ,שהלכו לבקש מחיה בארצות תבל בשנתיים האחרונות ראה  :הצפירה  ,כס ,

. 1082

אין ספק שנתון זה יש בו הגזמה

יתרה .

270

( תרס " ב )  ,עמ '

ממדי הירידה מן הארץ

במושבות  .קבוצות אלה עמדו במוקד העניין של הפובליציסטיקה ושל מקורות המידע על משבר
הירידה

ותוצאותיה  .הקבוצה שהוכתה קשה ביותר עם המעבר ליק " א היו פועלי

המשבר  ,בחורף תר " ס  ,היו במושבות למעלה מחמש מאות

למעלה מאלף וחמש מאות נפש .

26

ואילו לאחר שנתיים  ,בחורף תרס " ב  ,היו לכל היותר מאתיים

ושישים משפחות פועלים בכל המושבות .
למעלה ממאתיים

פועלים " .

2

המושבות  .בתחילת

פועלים  ,כולל משפחות  ,אשר מנו

77

בסוף שנת תרס " ג או בראשית תרס " ד היו במושבות

לפי נתונים אלה משמע שלמעלה משישים אחוזים מהפועלים ירדו

בתקופת משבר זו  .בתקופה הנדונה לא נמצא עוד שיעור כה גבוה של יורדים בשום קבוצת
אוכלוסייה מוגדרת ביישוב  .אחוז היורדים הגדול בין הפועלים אינו מפתיע משום שרבים מהם
הועסקו בעבודות עונתיות אצל האיכרים או

ביקב  ,אשר

היקף פעילותם צומצם  .התחזיות על הירידה

הצפויה של מאות פועלים ומשפחותיהם אכן אומתו והותירו רושם כבד וחזות קשה לעתיד היישוב .
אולם אין בנתונים אלה כדי ללמד על כלל הירידה ביישוב  ,שכן הפועלים ומשפחותיהם היוו
בארץ ,

בראשית המשבר רק שלושה אחוזים מכלל האוכלוסייה היהודית

שמנתה באותה עת

כחמישים אלף נפש .

הירידה מהמושבות
המשבר פגע אנושות בבעלי המשקים החקלאיים שנתמכו על  -ידי הבארון  .הם נאלצו לעקור
מאדמתם שעבדוה שנים רבות ובה ראו את ביתם ועתידם  ,ולפיכך עורר הדבר תגובות קשות  .רוח
הנכאים שפשתה כיישוב נבעה גם מכך שההתיישבות החקלאית היתה תמציתה ותשתיתה של
האידיאולוגיה ושל היצירה הלאומית החדשה בארץ  -ישראל ; והנה עלה החשש כי מפעל זה עומד
לקרוס  .אולם כמה מבין האיכרים אכן נאלצו לעזוב את הארץ בעקבות המשבר

?

נמצא שהיקף

עזיבתן של משפחות החקלאים לא היה כה נרחב כפי שניתן להתרשם מהפובליציסטיקה של

התקופה  .נמצא גם שעזיבת מושבה מסוימת אין משמעותה בהכרח ירידה מן הארץ  ,משום שחלק מן
העקורים עברו להתיישב במושבות החדשות שיסדה יק " א בגליל התחתון  .העזיבה פגעה בעיקר
במושבות הבארון  ,אך גם ביניהן היו שנפגעו במידה מועטה  .מסקנות אלה מבוססות על בדיקה של
תנועת אוכלוסיית המתיישבים במושבות העיקריות שהיו מעורבות במשבר כפי שנראה להלן .

29

פגיעה קשה היתה במושבה זכרון  -יעקב ובנותיה  ,בת  -שלמה ושפיה  .חלק מן המקורות מתייחסים

26

ראה

:

א ' גינצברג וא ' זוסמאן  ,דברי הכקורת לענייני המושבות באה " ק  ,אדעססא תר " ס  ,עמ '

. 434

באלול תר " ס  ,עמ '
27

ראה :

; 10

המגיד  ,י " ס

דיווח של ועד הפועלים בארץ  -ישראל  ,בתוך פרוטוקול ישיבת הוועד האודסאי מיום י " ג בכסלו תרס " ב

;

המלקן  ,כ " א בשבט תרס " כ  ,עמ '  . 1הדיווח מסתמך על נתוני מיפקד שערך ועד הפועלים בתקופה זו לאיתור
פועלים ראויים להתיישבות  .נמנו מאה ותשעה  -עשר פועלים  ,אולם עורכי הדוח מציינים כי לא מנו את כל פועלי

פתח  -תקווה ורחובות  ,ונראה גם כי התעלמו מפועלים שמראש ויתרו על אפשרות ללכת להתיישבות  .ראה

הרצאת תוצאות הקומיסיה לפתרון שאלת הפועלים בארץ  -ישראל  ,אה " ע , ,

:

י , 1061תיק 4א ' .

לוח חרמון  ,לבוב ( תרס " ד )  ,עמ '  . 69אין נתונים לגבי מספר הנפשות הנלוות לפועלים

אלה .

28

ראה :

29

חלק מהמידע על המושבות עובד מתוך המקורות שיובאו להלן על  -פי קיצוריהם ושנת ההופעה  C. A . :ג
Paris

[ להלן :

Rapport,

Mdnchen 1914

.
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הרירצקי1ז לגח ארץ  -ישראל [ לינז 11א " ש

הירשברג ,

בארץ המזרח  ,וילנה תר " ע [ הירשברג ] ; א ' עבר הדני  ,ההתיישבות בגליל התחתון  :חמישים שנות קורותיה  ,תל -

אביכ תש " ד
[ מאירוביץ ] .

[ עבר

הדני ]  .מ " ג מאירוביץ  ,אשיסנ  :ה  :כרייסקיך קולותי טלסטינה

( ברוסית ) ,

אודסה  , 1900עמ ' 192

123

יהושע קניאל

אליהן כיחידת אוכלוסייה אחת  ,ואילו האחרים סוקרים כל אחת מהן בנפרד  .בדוח לשנת
נמנו מאה ושש  -עשרה י 3משפחות מתיישבים במושבות אלה  ,ואילו בדוח לשנת

שבעים ושלוש משפחות בלבד

את הארץ

;

32 ,

1901

30

נמנו בהן

1902

דהיינו ארבעים ושלוש משפחות נאלצו לעזוב  .אך לא כולן עזבו

ארבע  -עשרה מתוכן עברו להתיישב בגליל התחתון .

איכרים ממושבות אלה ירדו מן הארץ ,

34

אם כן עשרים ותשע משפחות

33

והן מהוות עשרים וחמישה אחוזים מכלל המתיישבים בהן

לפני פרוץ המשבר .
גם ממושבות הגליל נשמעו קולות שבר  ,אולם נראה שלא היתה מהן ירידה בשיעורים

גבוהים ,

ומכל מקום היא היתה פחותה בהרבה מן הירידה מזכרון  -יעקב  .מתיישבים אמנם נעקרו ממקומות
מושבם  ,אולם רבים מהם הועברו למושבות החדשות  .במטולה היו בראשית המשבר חמישים ושבע
משפחות איכרים .

חמש  -עשרה מתוכן קיבלו אדמות חדשות להתיישבות באזור טבריה 6 ,י ובשנת

35

נמנו במטולה שלושים ותשע משפחות :

1902

7

'

דהיינו לחמישים וארבע משפחות נמצא

פתרון ,

ושיעור היורדים הסתכם בחמישה אחוזים בלבד  .בראש  -פינה ישבו ארבעים משפחות איכרים
וחמש  -עשרה שלא התנחלו .

לפי דוח יק " א לשנת

38

לשלושים וחמש מהן היו תנאי מחיה

1902

נותרו במקום ארבעים ושלוש משפחות

מובטחים  ,והשאר עתידות

היו לעבור למקומות אחרים

:

; 39

עשרים משפחות נאלצו אפוא לעזוב את המקום  .תהליך דומה עבר על המושבה יסוד  -המעלה שבה
ישבו שלושים ושתיים משפחות  .לפי דוח יק " א לשנת

1901

מראש  -פינה ומיסוד  -המעלה וקיבלו אדמות באזור טבריה .

40

הועברו שלושים ושלוש משפחות
מסתבר אם כן כי רוב המתיישבים

שנאלצו לעזוב את שתי המושבות הללו עברו למושבות החדשות ימה  ,מסחה ומלחמיה  .במשמר -

הירדן ישבו שתים  -עשרה משפחות איכרים וחמש שעדיין לא התנחלו  .שתי משפחות עברו
למלחמיה .

ן4

לא מצאנו עדות על אחרות שעזבו את המושבה  .לעומת זאת המושבה מחניים סבלה

ממשבר ממושך וקשה  ,אולם סיבותיו לא היו קשורות למעבר ליק " א  .המושבה התפרקה בשנת
, 1902

ושבעה מתוך שבעה  -עשר המתיישבים  ,דהיינו ארבעים ואחד אחוזים  ,עזבו את האו

,

.

42

. 58

30

דוח יק " א  , 1902 ,עמ '

31

מאירוביץ מונה בזכרון  -יעקב שישים ושמונה משפחות מתיישבים  ,בבת  -שלמה  -עשרים ושבע ובשפיה -
עשרים וארבע

;

סך הכול מאה ותשע  -עשרה משפחות  .מספר דומה אנו מוצאים בדוח משנת  , 1899המציין מאה

ועשרים משפחות  ,ראה

:

ש ' שאמה  ,בית רוטשילד וארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

. 125

לונץ מונה במושבות

אלה מאה עשרים ושלוש משפחות  ,בנוסף למאה שבעים ואחת משפחות של נותני שירותים  ,פועלים וסוחרים ,
ראה

:

יק " א  , 1903 ,עמ ' . 45

לונץ  ,תרנ " ט  ,עמ ' . 128

32

דוח

33

נוורצקי  ,עמ '

34

גם לדברי סמסונוב ' כשלושים משפחות עזבו סוף סוף את המושבה '  .ראה  :א ' סמסונוב  ,זכרון יעקב  :פרשת דברי

דוח יק " א ,

; 135

, 1902

עמ '

. 59

ימיה  ,תרמ " כ  -תש " ב  ,זכרון  -יעקב תש " ד  ,עמ '
35

36

לונץ  ,תר " ס  ,עמ '
א'

~

מאירוביץ  ,שם  ,נוקב במספר חמישים

קוסטיצקי  ,בטרם האיר הבוקר  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ '

נוורצקי  ,עמ '

1 24

; 63

הירשברג  ,עמ '

; 59

. 446

דוח יק " א ,

; 145

 , 1902עמ '

ותשע .

 , 69ושם פירוט שמות המשפחות שעברו

לימה  -יבנאל

. 62

37

דוח יק " א  , 1903 ,עמ ' . 51

38

הירשברג  ,עמ '  . 89 - 88מדובר על ארבעים משפחות איכרים ועל חמש  -עשרה משפחות הממתינות

יק " א ,

39

דוח

40

ראה

41

הירשברג  ,עמ '

עמ '
42

ש'

:

, 1903

עמ '

 ; 60שם  , 1903 ,עמ ' ; 48

מאירוביץ  ,שם  ,עמ '

 ; 192עבר

לונץ  ,תרס " ג  ,עמ '

הדני  ,עמ '

 ; 57א ' עבר

. 76 - 75
שסיין  ,מחניים

:

להתנחלות .

. 49

דוח יק " א  , : 902 ,עמ '
; 85

;

מושבה קצרת ימים  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' . 201

 ; 115עבר

הדני  ,עמ ' , 57

. 59

הדני  ,משמר הירדן  ,תל  -אביב תשכ " ה ,

ממדי הירידה מן הארץ

נראה שעזיבת איכרים היתה מצומצמת יותר במושבות יהודה  .אהרן מרדכי פריימן  ,מראשי

המושבה ראשון  -לציון  ,מביא נתונים על האוכלוסייה לסוגיה במושבה משנת תרנ " ז

ואילך  ,וכן על

מספר המתנחלים המצטרפים והעוזבים  .והנה בשנים תר " ס  -תרס " ג  ,שנות השפל העיקריות  ,אין
דיווח על עזיבות חריגות .

43

בשנת תר " ס הוא אמנם מציין כי ' עד עכשיו נתאחזו במושבה

משפחות ומהם עזבו את נחלותיהם

קרקעות ובתים ' .

44

. ] 23 % [ 27

נשארו על נחלתם במושבה

83

כורמים

ו7 -

117

בעלי

אך נראה כי מספר העוזבים בדיווח זה הוא סיכום של תקופה ארוכה ואינו

מתייחס דווקא לשנת תר " ס  .ומכל מקום אין לנו אימות ממקורות אחרים למשבר כה קשה בין

האיכרים בראשון  -לציון  .מדיווחים אחרים משתמע שהיו במקום שבעים ותשעה איכרים באותה

שנה ' .

4

אברהם מ ' לונץ  ,בסקירתו על שנת תרס " א  ,מציין כי יש במקום שבעים איכרים .

משמע ששיעור הירידה היה בין אחד  -עשר לשישה  -עשר אחוזים .

במזכרת  -בתיה

47

[ עקרון ] ,

מושבת בארון מובהקת  ,ישבו בראשית המשבר שלושים ואחת משפחות איכרים .
לשנת

1903

46

לפי נתון זה

48

שהיתה

בדיווח יק " א

אין שוני במספר המשפחות  ,אך ישנה הבחנה בין שש  -עשרה משפחות של מתיישבים

קבועים ובין חמש  -עשרה שעדיין לא נתפנו עבורן

אדמות ' .

4

מצב חמור שרר במושבה קסטינה ,

שעמדה תחת חסות חובבי  -ציון  .בשנים תר " ס  -תרס " ד עזבו את המושבה ארבעים נפשות  ,כשליש מן
המתיישבים  ,אך לא ברור אם כולן עזבו את הארץ .

0

'

גורמי המשבר במושבה זו אינם קשורים

למעבר לחסות יק " א ; יש להניח כי האווירה הכללית בשנים אלה השפיעה  ,בעיקר על הצעירים שבין

המתיישבים בה  ,והניעה אותם לעזוב את הארץ .

51

בחרנו לציין גם נתונים על המושבה רחובות  ,אף -

על  -פי שלא היתה מושבת בארון  .יש בידינו מידע פנימי  ,מדויק ורצוף על מושבה זו בשנים
מדיווחיו וממכתביו הרבים של אהרן אייזנברג  ,מראשי המושבה .

2

'

אלה ,

מהם עולות החרדה והמבוכה

שתקפו את רחובות ואת המושבות האחרות עם היוודע דבר המדיניות החדשה שעומדת להנהיג
חברת יק " א .
נ4

3

'

מצאנו בדבריו עדות על ייאוש רב ועל רצון להגירה וכן נתונים על ירידה רבה של

בשנת תרנ " ט למשל דווח על מתיישב אחד שעזב על שניים שנתוספו  ,ראה  :א " מ פריימן  ,ספר היובל לקורות
המושבה ראשון לציון  ,א  ,ירושלים תרס " ז  ,עמ ' . 55

44

שם  ,עמ '  . 58הוא מציין כי הצטרפו שניים ואינו מציין עוזבים  :שם  ,עמ '
ויחד עם שני המצטרפים הגיע מניינם לשמונים ושלושה

, 57

כורמים .

מדווח על שמונים ואחד כורמים ,

,,

 .ין

45

ראה  :הירשברג  ,עמ '  . 20 ; 179ק  Paldstina, Wien 1904 ,או Bambus , 1 8 Jddische lfolonien

46

לואוי מרס " ב עמ '

ד4

בשנת תרס " ב הצטרפו שלושה לנחלותיהם ועזבו שניים  .בשנת תרס " ג הצטרף אחד ולא דווח על עוזבים  .ראה

.

.4

פריימן ( לעיל  ,הערה  , ) 43עמ '

. 80 , 66

וראה השלח  ,ט  ,מט  -נד ( שבט  -סיון תרס " ב )  ,עמ '  , 262על צעירים המרבים

לעזוב את המושבה  ' :שטף היציאה '  ,כולל בני איכרים אמידים  .לא מובאים נתונים על עזיבה בפועל של
48

הירשברג  ,עמ '

49

נוורצקי  ,עמ '

מאירוביץ ,

; 214

; 142

:

איכרים .

שם .

דוח יק " א  , 1904 ,עמ '

. 73
כשלון התיישבותי '  ,הציונות  ,ג ( תשל " ד )  ,עמ ' . 116

50

ראה  :ד ' גלעדי  ' ,המושבה באר  -טוביה

51

א ' אייזנברג הזכיר במכתב אל י ' בלקינד  ,מיום ט " ז באלול תרס " א  ,קבלת מכתב מקסטינה שבו נמסר על חמישה -

( קסטינה ) :

סיפור של

,

עשר צעירים העוזבים את הארץ  .ראה  :אה " ע  ,ארכיון אייזנברג  ,י , 1041תיק 39א '  .על כך שמשמונה  -עשר בתי

.

אבות שבמושבה עזבו ארבעה  -עשר בחורים למדינות הים ראה  :השקפה  ,ג ד ( תרס " ב )  ,עמ '  . 26בתגובה כתב
מזכיר הוועד כי ארבעה  -עשר הצעירים לא עזבו בבת אחת  ,אלא בחמש השנים האחרונות ושניים מהם נשארו

בראשון  -לציון  .ראה
52

:

שם  ,ג  ,יג ( תרס " ב  ,עמ '

. ) 105

אייזנברג שימש כמנהל ואחראי על נחלות רבות אשר בעליהן נשארו בחוץ  -לארץ  ,ומכאן דיווחיו העקביים
והמפורטים ללוין  -אפשטיין  ,לגלוסקין ולאחרים על המתרחש במושבה ועל המצב בארץ  .ראה  :אה " ע  ,חטיבה

ע. 1041
53

רחובות לא היתה מושבת בארון  ,אך ענביה התקבלו ליקב של

ראשון  -לציון .

אייזנברג אל גלוסקין  ,כ " ו בטבת תרס " א  ,אה " ע  ,חטיבה י , 1041תיק 39א '  .ושם על כך שבייחוד הצעירים רוצים
למכור או לעזוב את נחלותיהם ולצאת ' מתוך המהפכה הזאת ' .
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54

ברור אפוא כי הוא היה קשוב ומודע לבעיה חריפה זו  .והנה אין

בדיווחיו מידע על ירידה משמעותית של מתיישבים .

55

יש להניח שאילו היתה כזו  ,היה מציין

זאת ,

כשם שלא חסך במלים בכל ענייני המושבה  ,הנהגתה ואוכלוסייתה  .גם מהמושבות האחרות שלא
היו בחסות הבארון אין הדים על ירידה משמעותית מבין האיכרים .
לסיכום ניתן לומר שהמשבר פגע קשה במושבות השומרון והגליל  .אך ירידה גדולה יחסית של
מתיישבים היתה בעיקר בזכרון  -יעקב ובנותיה ( עשרים וחמישה

אחוזים )

וכן במושבות מחניים

וקסטינה  ,מושבות קטנות יחסית  ,אשר גורמי המשבר בהן לא היו קשורים לארגון מחדש של יק " א .
במושבות האחרות נמצא לרוב המכריע של האיכרים סידור שאיפשר את הישארותם במקום או את
יישובם במושבות החדשות בגליל התחתון  .המשבר פגע גם במושבות שלא היו קשורות לחסות
הבארון  .אך לא היתה בהן ירידה גדולה מקרב המתיישבים  ,לכל היותר היא נעה סביב אחוזים
אחדים  .ניתן לקבוע כי בניגוד לרושם המתקבל במקורות בני הזמן  ,הרי ממדי הירידה בין האיכרים
בעלי המשקים לא היו כה גבוהים

;

מפתיע לעתים עד כמה היתה מעטה למרות המשבר הקשה .

מובן שהתמונה שהוצגה כאן לגבי המושבות אינה שלמה  ,שכן רוב הפועלים שירדו עבדו

56

במושבות ,

וכמו כן ירדו בני איכרים אשר משפחותיהם נשארו בארץ  .במושבות היתה גם שיכבה רחבה של
תושבים שלא עסקו בחקלאות  ,אלא התפרנסו משירותים  ,מסחר  ,מלאכה ופקידות הבארון

;

מובן

שגם מקרבם היתה ירידה  ,אך קשה לאמוד את היקפה  .הפקידים עזבו בחלקם את הארץ  ,ואחרים
נשארו בה כאיכרים ובתפקידים שונים  .מסתבר מהנתונים המצויים בידינו כי למרות המשבר הקשה
לא פחת מספר התושבים במושבות בשנים הסמוכות לו  ,אלא אף עלה  .בשנת
תושבים  ,ואילו בשנת

6 , 500 - 1903

נפש  .אין כאן גידול מהיר  ,אך הוא משמעותי בתנאים ששררו

אף זכרון  -יעקב  ,מהמושבות שנפגעו קשה ביותר מחמת המעבר לחסות

באותה עת .

57

התאוששה

יפה מבחינת היקף האוכלוסייה שגרה בה  .בשנת

ואילו בשנת

54

1898

היו בהן

1903

-

1 , 108

נפש .

5 , 200

1899

היו בה ובבנותיה

1 , 078

יק " א ,

נפש ,

58

אייזנברג אל מ ' כהן  ,י " ג בסיון תרס " א  ,אה " ע  ,חטיבה ע , 1041תיק 39מ  .ושם הוא מתלונן על כך שהפועלים

שהתמחו בזמירה והרכבה עזבו ברובם את הארץ  .ראה גם  :מכתבו אל לוין  -אפשטיין  ,כ ' בטבת תרס " א  ,שם  ,תיק
39א
55

;

במכתב זה הוא מציין כי ' השבוע נסעו מאה משפחות פועלים '

ראה למשל

:

,

אייזנברג אל גלוסקין  ,ד ' בתשרי תרס " א  ,אה " ע  ,חטיבה י , 1041תיק 39א '  .ושם דיווח מפורט על

אחד המתיישבים

( קלוינער )

שהוא ומשפחתו החליטו לעזוב ' ודבר סרה על הארץ ועל המנהיגים '  ,אך ברגע

האחרון התחרט וחזר לפעילות במושבה  .וכן שם  ,במכתב לגלוסקין  ,כ " ז כאב תר " ס מדווח כי ' בולמוס היציאה

אחזה את כל '  .אך לא מצאנו ירידה משמעותית  .ראה גם  :השלח ( לעיל  ,הערה

נאמר שם ששטף היציאה משך אחריו ' אכרים
56

עדות להרגעת

 , ) 47עמ ' ; 264

אחדים ' .

הרוחות בתוך מהומת המשבר נמצא גם במקורות בני הזמן  .ראה למשל

 . 17ק 1901 ,

.

1 :

.

בדיווח על רחובות

Jewish Chronicle

המאמר הראשי מדבר על קריאות הייאוש מארץ  -ישראל ועל הירידה הגדולה  .אך מאידך

גיסא הוא מביא דיווחים מוסמכים ומרגיעים של כתבים המדגישים את התיאורים המוגזמים על כשלונן של
המושבות  ,ראה  :שם  ,עמ '

ץ21נ 1

.9

ראה גם  :חבצלת  ,לג ,

21

( תרס " ד )  ,עמ '  . 166ושם מציין כי אחרי שעברה ' הבהלה

הראשונה שארכה כחצי שנה ' ירד בהרבה מספר היוצאים  .על נס  -ציונה נאמר שניכרו אותות יציאה בין האיכרים
' ואחדים ' החליטו לעזוב  .בגדרה עזבו שני איכרים ואחד ' עומד הכן ללכת '  .לא נמסר על ירידה
ראה על כך  :השלח ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ ' . 267 , 264 , 261
57

אלטנוילנד , 1904 ,

עמ ' . 339

58

לונץ  ,וררנ " ט  ,עמ '

. 128

בפתח  -תקווה .

ממדי הירידה מן הארץ

ירידת צעירי העלייה השנייה
הזכרנו לעיל את הגורמים האפשריים להצגת נתוני ירידה מוגזמים על  -ידי בני העלייה השנייה  ,כמו

למשל קביעתו של בן  -גוריון כי תשעים אחוזים מהם ירדו  ,קביעה שהפכה למוסכמה  .אמנם קשה
להגיע לסיכום אמין לגבי קבוצה זו  .אולם בידינו לפחות שני מקורות ראשוניים שמהם ניתן אולי
לקבל רושם על היקף הירידה בקרב צעירי העלייה השנייה  .המקור האחד הוא נתוני מיפקד שנערך
בשנת תרס " ז בין הפועלים שעבדו במושבות ,

59

ובין השאר נשאלו על תכניותיהם לעתיד  .התשובות

התייחסו גם לשאלת ההישארות בארץ או הירידה ממנה והן מובאות להלן כלשונן

מרוצים ואינם חושבים לנסוע

64

מרוצים ובב " ז מוכרחים לנסוע

6

חושבים לנסוע

18

אינם מרוצים ונשארים לע " ע
נוסעים ע " מ [ על

מנת ]

[ לעת עתה ]

:

14

לאסוף כסף ולחזור

8

יביאו את בני משפחתם

7

רוצים להתאכר

5

מצפים למשרת משגיח

4

סה " כ

126

מעיון בנתוני המשאל מתברר כי שישים וארבעה פועלים מתוך מאה עשרים ושישה שנשאלו היו
מרוצים ולא חשבו לעזוב  ,ואם נוסיף עליהם את הרוצים להתאכר
דהיינו מפקחים על עבודת הפועלים

( ארבעה ) ,

( חמישה )

נגיע לשבעים ושלושה פועלים

או להיות משגיחים ,
;

כחמישים ושמונה

אחוזים התכוונו אפוא להישאר בארץ  .עשרים וארבעה פועלים בלבד  ,שהם תשעה  -עשר אחוזים ,
הצהירו על ירידה ודאית

שהצהירו ש ' אינם

;

אלה הם המוכרחים והחושבים לנסוע  .אף אם נצרף אליהם את אלה

מרוצים ' ( ארבעה  -עשר )

להביא את בני משפחתם

( שבעה ) ,

ואת הנוסעים על מנת לחזור

( שמונה )

ואת הנוסעים

נמצא חמישים ושלושה פועלים בעלי פוטנציאל של

ירידה ,

דהיינו ארבעים ושניים אחוזים מהנשאלים  .שיעור זה של יורדים ויורדים בכוח רחוק מאוד מהנתון
של תשעים אחוזים שנמסר לאחר שנים על סמך התרשמות וזכרונות מאוחרים .
מקור אחר המכיל נתונים על שיעור הירידה בקרב אנשי העלייה השנייה הוא פנקס הפרוטוקולים
של סניף מפלגת פועלי ציון ביפו .
1911 - 1910

60

יש בו רצף של דיווחים לתקופה של חמישה  -עשר חודש בשנים

( ד ' בשבט תר " ע  -ח ' באייר תרע " א )  .בראש הפנקס מצויה רשימת החברים הכוללת

חמישים ושמונה שמות  .י 6הרשימה לא נערכה בבת אחת  ,אלא עודכנה מדי פעם לפי הצורך .

62

והנה

ליד אחד  -עשר שמות נרשם בצד ' נסע '  .הגדרה זו מתייחסת למי שעזב את הארץ ולא לחבר שעבר

ו  ( 44 - 43 ,תרע " ג )  ,עמ ' . 5
פועלי צירן , ,י , 4031תיק . 54

59

ראה

:

הפועל הצעיר ,

60

ראה

:

אה " ע  ,חטיבת

61

ארבעים וארבעה שמות ממוספרים לפי סדר רץ וארבעה  -עשר אינם ממוספרים  .בסוף הפנקס מצויה רשימה

שמית מיום ט ' בשבט תרע " א ובה שישה  -עשר שמות  .לא ברור לי לשם מה נערכה הרשימה  .מכל מקום חלק
מהשמות בה מופיעים גם בראשית הפנקס  .אולם לא מצאתי כי שם שמצוין לידו כי ' נסע ' הופיע ברשימה נוספת

62

הדבר ברור מתוך השינויים בכתב  -היד ובצבע אמצעי הרישום וכן מתוספות ומחיקות שונות  .וראה בעמ '

הפנקס  ,פרוטוקול של אסיפה מיום ט " ז באדר א ' תר " ע

:

' כעת אנו מונים פה בערך 40

חברים ' .

2

של

ן23נ 1

יהושע קניאל

להתגורר ביישוב אחר .

63

משמע מכאן שנערך מעקב רצוף אחר עוזבי הסניף שירדו לחוץ  -לארץ .

לפי הנתונים שלפנינו ירדו אפוא כתשעה  -עשר אחוזים מחברי הסניף  -נתון נמוך להפליא  .הוא
מתאים גם לשיעור המצהירים על ירידה ודאית במיפקד תרס " ז  .ברור שניתן לטעון כי אי אפשר
להסיק מסקנות חד  -משמעיות מנתונים אלה על ירידת צעירי העלייה השנייה  .אולם יחד עם

מקורות אלה  ,שהם משנים שונות

( , ) 1911 - 1910 , 1907

זאת ,

מציגים כעין שתי קבוצות מדגם לאוכלוסייה

זו של פועלי עיר ופועלי מושבות  ,ועל בסיס זה ניתן לבחון בראייה שקולה ומבוססת יותר את היקפה
של תופעת הירידה .
עיתונות תנועת הפועלים רוויה בידיעות ובדיונים בשאלת הירידה ובעיקר מקרב חברי התנועה .
אולם הכותבים מודעים להעדר מעקב ומידע בנושא

:

' בשנים האחרונות כמעט שלא פסקה הגירת

פועלים חדשים  ,ואולם קשה היה לדעת  ,עד כמה נשתרשה זו בארץ ולא היו שום מספרים ע " ד [ על
דבר ] היוצאים  ,ואף אלה שנשארו לא ידענו מה

אתם ' .

64

נראה כי בשנת תרע " ג ובתחילת תרע " ד גברה הירידה מקרב הצעירים  .דיווחים רבים מוסרים על
חומרת התופעה עד כדי כך שמספר העולים לארץ לא היה גדול ממספר היורדים .

65

אולם באשר

לשנים האחרות נוכל להסיק על יסוד הנתונים שהובאו לעיל כי הקביעה הגורפת בדבר ירידה של
תשעים אחוזים מבין צעירי העלייה השנייה היא מוגזמת ביותר  .הנחה סבירה יותר תהיה כי במשך
רוב שנותיה של העלייה השנייה נע היקף הירידה בקרב צעירים אלה בין ארבעים לחמישים
אחוזים .

66

התקומה שלמני מלחמת  -העולם הראשונה
בשנים

1903 - 1900

היה היישוב מצוי בתקופת המשבר של העברת המושבות לידי

היתה ' היציאה הגדולה ' ונראה ששככה

הבהלה  .אולם הירידה לא

חדלה .

67

יק " א  ,שנים שבהן

באשר למחצית השנייה

של העשור יש בידינו נתונים חלקיים ולעתים סותרים  .הקונסול האוסטרי מציין בדוח שלו לשנת

63

ראה למשל

:

פרוטוקול ישיבת הוועד מיום כ " ז באדר ב ' תר " ע  ,שם [ ללא עימוד ]  .נאמר שם כי מספר החברים

הוא שלושים ושבעה  .הם עסקו בענייני בחירות וסברו שיופיעו שמונה חברים  ,אולם ' ציר אחד דימנשטיין נוסע '

על כן היו שבעה בלבד  .ליד שמו של דימשנטיין בראש הפנקס אכן מצוין ' נסע '  ,דהיינו
64

האחדות  ,ג ,

 ( 30 - 29תרע " ב ) ,

עמ '

;7

הפועל הצעיר  ,ב ,

ירד .

 ( 24 - 23תרס " ט )  ,עמ '  ; 6 - 4ושם נכתב :

' אין איש מאתנו

יכול להגיד מה מספר הבאים והיוצאים ומי מכריע את מי ? ' .
65

' מספר הצעירים הנכנסים אל הארץ אינו עולה בהרבה על מספר היוצאים את הארץ במשך השנה '  ,הפועל
הצעיר  ,ו ,

וראה במאמרו של אבנר  ,הוא יצחק בן  -צבי

 ( 29 - 28תרע " ג )  ,עמ ' ; 5

:

' כפי שיוצא מתוך המספרים

שנצברו במשך השנה האחרונה  ,עולה אמנם מספר הנכנסים אל הארץ על מספר היוצאים ממנה  ,אך לא בהרבה ' ,
האחדות  ,ד ,

25 - 24

( תרע " ג )  ,עמ ' 3

;

' אפשר גם להגיד שזרם היציאה עומד ביחס פרופורציונאלי לזרם הכניסה '

 -ההתייחסות היא לאוכלוסייה הכללית  ,אך גם לפועלים  ,שם  ,ה ,

; 1 - 10

( תרע " ד )  ,עמ '

. 11

ייתכן שניתן

להסביר תופעה זו על רקע מלחמת הבלקנים וגיוס הצעירים  ,והאה דיון להלן .
66

כשם שמצאנו עדויות על התגברות בירידה  ,נמצא גם על התמעטותה  .ראה למשל במאמר לקראת האסיפה
השנתית החמישית של מפלגת הפועל הצעיר אשר כותבו משתבח בכך ש ' מעטים מאוד מהסתדרותנו עזבו את

1 :10

המחנה ויצאו את הארץ '  ,הפועל הצעיר  ,ב ,

24 - 23

( תרס " ט )  ,עמ '  . 5ראה גם

:

שם  ,ד ,

7

( תרע " א )  ,עמ '

; 14

נכתב

שם כי ' היציאה מן הארץ שעליה התאוננו כ " כ הרבה גם בעתונות וגם באספותנו  ,הקטנה בעת האחרונה במידה
ידועה ולעומת זה החלו האניות להביא צעירים חדשים '  ,ויש לציין כי הדברים נוגעים דווקא לתקופה שבה היה
משבר כלכלי קשה בירושלים  ,שהביא לירידה
67

ראה

:

היהודי  ,י " ג בתשרי תרס " ד  ,עמ '

; 23

המונית .

שם  ,ז ' בכסלו תרס " ד  ,עמ '

.8

1906

כי בשנה זו הגיעו לארץ כשלושת אלפים

אלפיים עד שלושת אלפים עולים .

68

עולים  ,רובם ממעמד

הפועלים  .אך באותה שנה עזבו

הוא משער אם כן כי הירידה נעה בין שישים ושישה למאה

אחוזים  .בדיווחו של הקונסול הבריטי לשנת

1907

נמצא כי אלף וחמש מאות מתוך אלפיים עולים

שנחתו בחוף יפו בשנה זו חזרו לארץ מוצאם  ,דהיינו ירידה של שבעים וחמישה אחוזים .

69

האם אין

בנתונים אלה משום הגזמה המושפעת ממידע כללי ומהתרשמויות שנמסרו לקונסולים על  -ידי
אנשים שהיו מקורבים לקונסוליות

?

לא ידוע לנו על כך שהקונסוליות ערכו רישום מדויק של

תנועת האוכלוסייה היהודית שנכנסה לארץ ויצאה

ממנה  ,מלבד מעקב אחר

נתיניהן שנזקקו

לשירותים הקונסולריים  .הקונסול הבריטי עצמו מציין כי אינו יכול לערוב לאמיתות הנתון שמסר .
הקושי באימות הנתונים הללו יובהר לנו כאשר נשווה אותם לדבריו של מנחם
בשלהי שנת תרס " ז כי בשנים האחרונות באים לארץ  -ישראל אלף איש לשנה

79 ,

שיינקין  ,שכתב

וזאת לעומת אלפיים

עד שלושת אלפים בדיווחי הקונסולים .
מכל מקום אין ספק שדיווחי הקונסולים מעידים על גידול בירידה  .הנתונים הם רבי משמעות ,

ירושלים תשמ " ו  ,עמי . 329

68

מ ' אליאב  ,בחסות ממלכת אוסטריה ,

69

חיימסון ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

. 570

70

הדברים הופיעו במידע ששלח שיינקין לוויניפג בקנדה  ,ה ' באב תרס " ז  .ראה

, 1917 - 1849

 . 12שיינקין היה נציג הוועד האודסאי ביפו ומראשי מוסדות ' היישוב

:

,

אה " ע  ,אוסף שיינקין  ,ו , 105תיק

החדש ' .

21ך

יהושע קניאל

והדים להיקף הרחב של הירידה נוכל למצוא גם במקורות אחרים  .רבים מן היורדים היו מבני

' היישוב הישן '  .י 7בדיווח של הקונסוליה האוסטרית נמסר על התמעטות הירידה בשנת . 1910
מקורות אחרים מדגישים דווקא את התגברות הירידה ואת העזיבה ההמונית באותה

72

אולם

תקופה ' .

7

מקורות אלה משקפים התרשמות קשה מזרם היוצאים את הארץ  ,אך אין בהתרשמות זו ובמידע
החלקי ללמדנו על מספר היורדים הכללי בשנים אלה .

המשבר במוסדות ' היישוב הישן ' בירושלים

( ) 1 911

בשנת תרע " א החל גל מתחדש של ירידה  ,בעיקר מקרב בני ' היישוב הישן ' בירושלים  .בתקופה זו
היה ' היישוב הישן ' נתון במשבר כלכלי נמשך שנבע מחוסר האפשרות של מוסדות החלוקה
והכוללים לספק את צורכי חבריהם המתרבים והולכים ומהעדר בסיס כלכלי חליפי  .רבים ביקשו
למצוא פתרונות למצוקתם מעבר לים  .המשבר הגיע לשיאו לאחר פשיטת הרגל הפיננסית של
מוסדות צדקה  -וחסד מרכזיים בעיר  .מוסדות אלה התבססו בעיקר על הכנסות מכספים

מחוץ  -לארץ ,

ועל חשבון כספים שעתידים היו להגיע לארץ הנפיקו שטרות אשר שימשו במשך שנים כאמצעי
תשלום והעברה לכל דבר  .עקב חוסר יכולתם של המוסדות לפדות את השטרות כאשר הגיע מועד

התשלום  ,הפסידו רבים את כספם

74 ,

ובהם בעלי ממון ומוסדות אשר השקיעו בשטרות אלה למטרות

רווח וקיום כלכלי שוטף וכן בני מעמדות שונים שהשקיעו בהם גם למטרות חסכון ומסחר .
ההתמוטטות ורוח הנכאים שפשטה בעיר בנסיבות אלה הניעל רבים לעזוב את הארץ  .אי אפשר שלא
להתרשם מעוצמת התגובות והרגשות בעקבות גל העזיבה שפקד את העיר  .את ביטויי הזעקה
והחרדה ניתן להשוות להתפרצות הרגשית לאחר הסרת חסות הבארון מהמושבות והעברתן ליק " א .

לתיאורה של התופעה אין משתמשים במונחים המקובלים כגון  :יציאה  ,עזיבה או הגירה מהארץ .

בולטת הפניקה שאחזה עקב ' הבריחה מארץ  -ישראל '  .עזיבת בני ' היישוב הישן ' ' נעשית לא יציאה
אלא מנוסה ממש '  .זו ' מנוסת בהלה ' .

ירושלים עברה ' משבר

75

ומאות משפחות נטלו לידם את מקל הנדודים .
' בתרועה ובהמון '

71

;

ראה  :חבצלת  ,כז ,

היא גברה

2

76

נורא ' ,

אלפי אנשים אומללו  .צעירים

תופעת הירידה חרגה מהנורמה המקובלת  ,עוזבים

' באופן מבהיל כזה  ,שלא ראינו דוגמתה במשך חמשת השנים

( תרס " ז )  ,עמ '  - 13ידיעה על כך שבכל אנייה המגיעה לאודסה מאוץ  -ישראל באים עשרות

יהודים שעזבו את הארץ  ,שם  ,כז ,

22

( תרס " ז )  ,עמ '  , 223כתבה מיפו המוסרת על אלפים המגיעים בכל יום

מירושלים כדי לשוב לארצם  ,וכאן ודאי שלטת הגוזמה ; שם  ,כז ,

30

( תרס " ז )  ,עמ '  , 234דווח על כך שבשבועיים

האחרונים עזבו בערך מאה איש  :שם  ,כח  ( 7 ,תרס " ח )  ,עמ '  , 49דיווח על כך שבמשך שבועיים מחג הסוכות עזבו

72
73

את ירושלים יותר ממאתיים משפחות .
אליאב ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ ' . 377
ראה

:

הפועל הצעיר  ,ג ,

העדה הספרדית ראה

:

19

( תר " ע )  ,עמ '

;4

שם  ,ג ,

24

( תר " ע )  ,עמ '  . 16ידיעות על נטייה לירידה גם בקרב בני

האור  ,ב " ו בניסן תר " ע  ,עמ '  , 3ושם על כך שבקרוב עומדים להגר מירושלים לא פחות

משלוש מאות בחורים  ,רובם ספרדים  ,וכן על כך שמאה עד מאה ועשרים בחורים שרובם מהמושבות עתידים גם
כן

2נו1 :

74

לעזוב .

ראה

:

האחדות  ,ב  ( 15 ,תרע " א )  ,עמ '

ירושלים תשל " ט  ,עמ '

; 22 - 20

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ב  ,ירושלים החדשה בראשיתה ,

. 570 - 567
( תרע " א )  ,עמ '

העולם  ,ו  ,ט ( תרע " ב )  ,עמ '  ; 3העברי  ,ב  ,נ ( תרע " ב )  ,עמ '

75

ראה  :הפועל הצעיר  ,ד 16 ,

6ד

ראה מאמרו של זרבבל בתרך  :האחדות  ,ג  ( 24 ,תרע " ב )  ,עמ '  ; 3סיכומו של אבנר  -י ' בן  -צבי  ,שם ,
( תרע " ב )  ,עמ '

;6

וכן

:

; 14

החרות  ,ג  ,כ ( תרע " א )  ,עמ '

;2

שם  ,עג ( תרע " א )  ,עמ '

.3

. 583
2-1

ממדי הירידה מן הארץ
האחרונות ' .

77

הרכבות שיצאו מירושלים מלאו אדם  ,מהם צעירים שלא נסעו מעולם ברכבת ואף לא

ראו עדיין ים  ,ובהם אשכנזים וספרדים .

78

מה היה היקף הירידה עקב משבר זה

ומספרים מדוייקים על הנוסעים והעוזבים את הארץ אין עוד לע " ע ' .

79

' ידיעות ברורות

?

בחשוון תרע " א נמסר כי

בארבעת השבועות האחרונים עזבו את העיר כשלוש מאות נפש  ,ובשבט נמסר כי במשך השנה עזבו
כשבע מאות נפש .

בשבוע השני שלאחר חג הפסח תרע " א רשם יהושע אייזנשטאדט ביומנו

80

:

' אומרים כי בשבוע זה  ,יצאו כמאתים איש לחו " ל '  .הוא חזר על כך גם במכתבו למשרד הארץ -

ישראלי .

נתון זה הועבר גם לעיתונות והתפרסם תוך הסתייגות מסוימת .

81

82

באמצע שנת

שנת המשבר  ,מוצג נתון משוער של אלפיים איש שעזבו במשך השנה האחרונה .

83

תרע " א ,

בסוף תרע " ב

דיווח ' העולם ' כי בעקבות המשבר במוסדות החלוקה ' בשנה אחרונה גדלה היציאה על הכניסה פי
שלשה ' .

אולם הוא ציין כי התופעה אופיינית לערי ארץ  -ישראל  ,בעוד שדווקא היישוב הכפרי

84

' הולך וגדל ' .

85

אם נקבל את הנתון של אלפיים יורדים כאומדן סביר  ,נמצא כי בשיא תקופת המשבר

עזבו ארבעה אחוזים וחצי מכלל האוכלוסייה היהודית בירושלים  ,המוערכת בארבעים וחמישה אלף
נפש לערך .

86

עלייה וירידה דרך חוף יפו

( ) 1914 - 1912

לשכת המודיעין של ' חובבי  -ציון ' מינתה נציג קבוע מטעמה אשר הופקד על הטיפול בענייני
העולים בעת הגיעם לחוף יפו .

שהותו במקום והמעקב הרצוף אחר תנועת הנכנסים והיוצאים מן

87

הארץ הביאוהו למסקנה כי ' אין לעתונותינו ולעסקננו מושג אמתי מהתרבותנו או התמעטותנו
בארץ  ,הבאות לרגלי הכניסה והיציאה  .אין מושג אמתי ואף לא דומה לאמתי לא בנוגע למספרם של

הצעיר  ,ד ,

77

הפועל

78

האחדות  ,ב ,

29 - 28

 ( 2 - 1תרע " א ) ,

הישיבות עזבו בשבוע

ב,

עמ '

.3

( תרע " א )  ,עמ '  ; 27החרות  ,ג  ,פז

( תרע " א )  ,עמ '

 , 3ושם מצוין כי יותר משלושים צעירים מבני

אחד .

( תרע " א )  ,עמ '

.4

79

האחדות ,

80

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 74עמ ' , 568

81

י ' אייזנשטאדט  ,מוותיקי העסקנים ביישוב  ,ישב אותה עת בירושלים  .הוא דיווח גם על מאה דירות שנתרוקנו

82

30

על  -פי ' האור ' .

בשכונת הבוכרים בלבד

!

ראה  :יומנו  ,רישום מיום ט ' באייר תרע " א  ,אצ " מ 25 / 85 / 2 ,ג

שם  , 1425 / 29 ,עמ ' 148

;

מכתבו לי ' פעלדמאן בעניין ' היציאה הירושלמית '  ,שם  ,עמ '

;

מכתבו באותו תאריך ,

. 54

' גם אם נניח כי המספר הזה אינו מדויק די צרכו  ,אבל זה ברור שהשעה הזאת היא שעת צרה ומצוקה להישוב
הירושלמי  ,שאולי לא היתה כמותה בעשרות השנים האחרונות '  .ראה  :הפועל הצעיר  ,ד  ( 16 ,תרע " א )  ,עמ '

83

האחדות  ,ב ,

30

מובא בוודאות

( תרע " א )  ,עמ '  , 4הכותב משתמש במינוח ' אחרים משערים ' ואילו בהפועל הצעיר  ,שם  ,נתון זה

יתר .
. 14

84

העולם  ,ו  ( 17 ,תרע " ב )  ,עמ '

85

דיווחים מבוהלים על יציאה בהמון מהעיר צפת ראה
( תרע " ב )  ,עמ '

; 13

מאידך גיסא ראה

האחרונה את רחובות
86

ראה :

;

וכן

:

:

:

הפועל הצעיר  ,ד ,

האחדות  ,ב ,

14

הפועל הצעיר  ,ה ,
2-1

( תרע " א )  ,עמ '

2

( תרע " ב )  ,עמ '

; 14

שם  ,ה 18 ,

( תרע " א )  ,עמ '  , 17על חמישים נפש שעזבו בשנה

. 21

צ ' שילרני  ' ,הדלדול באוכלוסייה היהודית בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה '  ,י ' בן  -אריה

ואחרים ( עורכים )  ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית  -יישובית של ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '
בהערות המחקרים  -בנושא גודל
87

. 14

ראה  :הפועל הצעיר  ,ג 10 ,

 , 2 - 1ושם

האוכלוסייה .

( ד ' באדר ב ' תר " ע )  ,עמ '  , 4שם נמסר כי מונה בעת האחרונה  .וראה  :האחדות  ,ה ,

 ( 33 - 32תרע " ד )  ,עמ '  , 59שם נמסר על מינוי עוזר שיפגוש את העולים בנמלי חיפה ואלכסנדריה ויסייע להם
' לרדת ולהסתדר '  .ראה לאחרונה
הציונות  ,יז ( תשנ " ג )  ,עמ '

. 53 - 48

:

מ ' שילה  ' ,לשכת המודיעין של שיינקין ביפו בתקופת העלייה השנייה ' ,

וקע1 :

יהושע קניאל
הנכנסים

והיוצאים ולא בנוגע לגילם  ,משלח

עצמו  ,ומראשית שנת

1912

ועד סוף חורף

ידם  ,רכושם

1914

( אדר

וכו ' .

תרע " ד ) ,

88

משום כך נטל את התפקיד על

דהיינו במשך תקופה של למעלה

משנתיים  ,ערך רישום מפורט של תנועת הנכנסים והיוצאים דרך הנמל  .בדיווח לשנת

1912

89

הציג

את שיטת איסוף המידע והתווה את הכללים שהנחו אותו בעת הרישומים הסטטיסטיים  .אלה לא
נערכו בדייקנות המקובלת ברשימות של פקידי המכס  ,ונציג הוועד האודסאי השיג את הנתונים

באמצעות שאלות ישירות שהפנה לעולים  ,איסוף מידע מבעלי הסירות שהעבירו את הנוסעים

מהאניות לתוף ומבתי  -מלון ועיון בתעודות שונות  .למרות הסתייגות זו  ,ואף  -על  -פי שהנתונים
נוגעים רק לנמל יפו  ,אשר שימש כנמל עלייה עיקרי באותה

עת  ,נראה

לי כי נוכל להגיע על  -פיהם

להערכות אמינות יותר על היקף הירידה בתקופה זו  ,משום שהנתונים מבוססים על מעקב סדיר
ורישום במשך תקופת זמן מוגדרת  ,ולא על התרשמות או על מידע שהגיע מפי השמועה .
נתמקד תחילה בנתונים לשנת

1912

( ראה לוח

אחוזים מכלל העולים בשנה זו  .יש לציין כי

נמשכה בהפסקה קצרה ( יוני
הראשונים  ,נמצא

) 1913

ב 9-

א) .

90

מתברר שהירידה הסתכמה בכארבעים

באוקטובר

פרצה מלחמת הבלקנים  ,אשר

1912

עד אוגוסט  . 1913אם נבחן את הנתונים של תשעת החדשים

כי הירידה מקרב העולים האשכנזים היתה בשיעור ארבעים ושלושה אחוזים .

אולם אם נצרף את משקלם של העולים הרבים מתימן  ,אשר ירידתם באותה שנה היתה
נמצא

מזערית ,

כי הירידה הסתכמה רק בעשרים ושמונה אחוזים וחצי  .בשלושת חודשי המלחמה הראשונים

( אוקטובר  -דצמבר ) מורים הנתונים בטבלה המקורית על ירידה בעלייה  ,ואילו היקף הירידה לכאורה
נמוך יותר ( שלושים ושישה אחוזים וחצי לעומת ארבעים ושלושה

אחוזים ) .

אולם אין זו התמונה

המדויקת  ,משום שבהסברים לטבלה מצוין שם כי לרשימת היוצאים יש להוסיף עוד כשלוש מאות
איש אשר עזבו את הארץ ' לזמן פחות או יותר רב מסיבת המלחמה '  .היו אלה כנראה נתינים
עות ' מאנים חייבי גיוס שלא הצהירו על ירידה  .החשש מהגיוס מסביר את שיעור הירידה הגבוה

מאוד ( מאה עשרים ושבעה אחוזים ) המופיע בחודשים אלה  .אולם בסיכום השנתי היה כאמור היקף
הירידה ארבעים אחוזים .

גם הנתונים לגבי התקופה שבט תרע " ג  -אדר תרע " ד ( ראה  :לוח

ב) ,

ן9

מלמדים על ירידה בשיעור

ארבעים אחוזים  .יש להניח כי שיטות הרישום של העולים והיורדים היו זהות  .אולם בתקופה זו
88
89
90

הפועל

הצעיר  ,ו ,

 ( 18תרע " ג ) ,

עמ '

. 12 - 11

שם  .המידע המובא במאמרו הוא הבסיס לנתונים של לוח א
בטבלת

להלן .

הכניסה לארץ הוא מחלק את הנכנסים לפי ערי הנמל שמהן הפליגו  ,אודסה וטרייסט  ,ולפי היבשות

אמריקה  ,אפריקה  ,אוסטרליה וכו ' ( מופיעים גם נתונים נוספים שאיני מתייחס אליהם

בדיון זה ) .

:

הוא מבחין בין

אלה שהגיעו ל ' זמן קצר '  ,דהיינו תיירים ואלה שאינם בטוחים שישתקעו בארץ  ,לבין הבאים ' להתיישב '  .לאלה

התייחסתי כעולים אשכנזים  ,שכן מלבדם הוא מונה בנפרד תימנים ובוכרים  .אך הוא אינו מתייחס לנכנסים
מארצות המזרח האחרות  ,וזו חולשה של הטבלה  .בטבלת היציאה מן הארץ הוא מחלק שוב בין יוצאים ' לזמן

קצר ' לבין ' יוצאים לחלוטין ' ולאלה התייחסתי כיורדים אשכנזים  .בקטגוריה זו לא נכללים תיירים יוצאים  ,שכן
הוא מחלק את היוצאים לשליש בני ' היישוב הישן ' ולשני שלישים מבני ' היישוב החדש '  ,ואין מקום להגדרות
אלה בין תיריים אלא בין יושבי הארץ  .בנפרד הוא מונה שוב את היוצאים התימנים והבוכרים  ,ואותם ציינתי

כיורדים  .כאן יש להעיר כי לגבי הבוכרים הוא לא ערך משאל אישי ; בוכרי עשיר מיפו עסק בעניינים  ,ועל כן

.

4ונ

הובאו ' רק מספרים כלליים ' נראה כי המספר הנקוב של הנכנסים מבוכרה מציין עולים  ,ואילו בין היוצאים
לבוכרה נמנים גם תיירים ועולי רגל  ,ומשום כך כה גבוה בחודשים

~

היוצא מכאן שלא ניתן ללמוד מטבלה זו של שנת
91

 1912על

היקף

מסוימים מספר היוצאים לעומת הנכנסים .
הירידה של הספרדים לעומת האשכנזים .

נתונים אלה אינם מרוכזים בטבלה אחת  ,אלא מפוזרים על פני גליונות שונים של הפועל הצעיר  ,כרך ו  ,משנת
תרע " ג כדלהלן  :גליון  , 22עמ '  , 29 - 28 ; 16עמ '  , 35 ; 22עמ '  ; 16שם  ,ח  ,תרע " ד  ,גליון  , 6עמ '  , 30 ; 2עמ ' . 15

לוח א

עלייה וירידה דרך נמל ימו

( שנת

יורדים

עולים
חודש
_

אחוזי ירידה
( נתונים

בוכרים

עולים

מעוגלים )

סך הכול

סך הכח
אשכנזים תימנים

2ו9ו )

אשכנזים תימנים

בוכרים

היורדים

ושכגזים  - -תימנים

כוברים

סך הכול

ינואר

74

194

268

42

-

-

41

-

17

פברואר

105

65

212

60

-

-

60

-

28

מארס

178

234

455

112

-

-

112

-

25

אפריל

224

47

300

90

-

25

115

מאי

223

117

358

69

-

12

81

יוני

199

83

304

93

-

10

103

יולי

188

73

276

94

-

8

102

אוגוסט

227

90

329

52

12

14

78

ספטמבו

171

47

227

75

-

12

87

סך הכו7

1 , 589

950

190

2 , 729

687

12

81

780

43

13

28 . 5

43

בתקופת מלחמת הבלקן
אוקטובר

106

-

-

106

41

23

5

69

39

-

-

39

נובמבר

120

-

-

120

50

-

6

56

42

-

-

42

דצמבר

141

-

-

141

43

-

-

43

30

-

-

30

סך הכול

367

-

-

367

134

23

11

168

36 . 5

-

-

36 . 5

300

468

סך הכול
סך הכול

( אוקטובר  -דצמבר  ,עזיבה בגלל

המלחמה )

1956

950

190

3 , 096

821

35

92

1 , 248

מופיעים בין הנכנסים מארצות המזרח גם עולים מפרס וכן ספרדים ( מאתיים חמישים וחמישה
איש ) שהגיעו ממקומות שונים בתורכיה  .אני מעריך כי הבאים מפרס נכנסו כולם במטרה להתיישב

בארץ  ,אך אין הדבר נכון בהכרח לגבי הספרדים ; ייתכן שחלקם היו תיירים ועולי רגל  .אשר ליורדים
לא נערכה הבחנה בשיוך העדתי  ,והובא רק נתון כללי של עוזבים ' לחלוטין '  .מעניינת גם ההשפעה
של המלחמה על תנועת האוכלוסייה  .לקראת סיום המלחמה גדל מאוד היקף העלייה

( 1 , 069

 . ) 1 , 688נמצאה גם התאמה מעניינת בין היקף הירידה בתשעת החודשים הראשונים של שנת
( לוח א ) לבין התקופה שלאחר סיום המלחמה ( תשרי  -אדר תרע " ד בלוח

ב) .

ו-

1912

בשני פרקי זמן אלה ,

שניתן לראות בהם תקופת ' רגיעה '  ,נע היקף הירידה סביב שלושים אחוזים  .סיכום הנתונים של כל

ע
~

13

127

ן

40

1

לוח ב

עלייה וירידה דרך נמל ימו

( שבט תרע " ג  -אדר

תרע " ד )

סך הכול יורדים

אחוזי

עולים
תימנים

פרסים

ספרדים

עולים

ירידה

חודש

אשכנזים בוכרים
שבט תרע " ג

-

-

-

-

-

146

76

52 . 0

94

18

6

86

-

204

93

45 . 5

אדר ב ' תרע " ג

179

49

-

-

-

228

106

46 . 5

ניסן  -אייר תרע " ג

460

136

-

42

25

663

276

41 . 5

סיוון  -אלול תרע " ג

1 , 069

213

16

-

-

1 , 298

695

53 . 5

תשרי  -אדר תרע " ד

1 , 688

180

57

78

230

2 , 233

672

30 . 0

סך הכול

3 , 490

596

79

206

255

4 , 772

1 , 918

40 . 0

אדר א ' תרע " ג

התקופה  ,משנת

1912

כארבעים אחוזים .

עד סוף חורף

1914

( לוח

ג) ,

יוכיח לנו כי הירידה עמדה בדרך כלל על

92

לוח ג

סיכום עלייה וירידה

דרך נמל ימו ( ינואר 2ו9ו  -מארס
עולים

ללא
שיוך

תקופה
אשכנזים תימנים
שנת

1 , 956

1912

950

4ו9ו )

סך הכול סך הכול

אחוזי

בוכרים

פרסים

ספרדים

עדתי

העולים

היורדים

ירידה

190

-

-

-

3 , 096

1 , 248

40

שבט תרע " ג -

אדר תרע " ד

3 , 490

79

596

206

255

146

4 , 772

1 , 918

40

סך הכול

5 , 446

1 , 029

786

206

255

146

7 , 868

3 , 166

40

סיכום
הערכות שונות מצויות במחקר על ממדי הירידה בתקופת העלייה הראשונה והשנייה  .במאמר זה
ביקשנו לבדוק את הנושא על בסיס המקורות הראשוניים של בני הזמן  .מן המידע שנאסף עולה כי
תמונת היקף הירידה לא היתה ברורה אף באותם ימים  .היא נבעה הרבה מהתרשמות כוללת או

136

92

אין ספק כי העלייה הגדולה מתימן כתקופה זו שהוותה שלושה  -עשר אחוזים מכלל העולים (  1 , 029מתוך
והירידה המזערית של בני העדה (  1 . 3אחוזים בשנת  - 1912לוח א ) תרמו לנתון הירידה הנמוך  .נתון זה

) 7 , 868

בתקופה מוגדרת אינו מתיישב עם ההערכה שעשרה אחוזים מכלל היהודים שעלו מתימן ירדו  .אולם הערכה זו

מתייחסת לכל תקופת העלייה הראשונה והשנייה  .ראה  :נ ' דרויאן  ,באין מרבד קסמים  :עולי תימן בארץ ישראל ,
, 1914 - 1881

ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 159

ממדי הירידה מן הארץ

מסערת נפש שבאה בעקבות משברים שגרמו להתגברות הירידה ועוררו חשש באשר לעתידו של
היישוב  .חילקנו את התקופה לפרקי זמן שבהם היתה הירידה משמעותית ואשר המידע והדיווחים

הפרטניים עליהם מרובים יותר  .אף  -על  -פי שמתעוררות שאלות לגבי דיוקם ואמיתותם של

.

המקורות נראה לי כי נוכל להסיק שההערכות המופרזות על ממדי הירידה אין להן מקום  .את שיעור
הירידה בתקופת העלייה הראשונה והשנייה נוכל להעריך בכארבעים אחוזים מכלל העולים באותה
עת .
נסמח  :מספר

העולים לארץ  -ישראל דרך אודסה

( 905ו ) 1913 -

בספרם של דוד גורביץ ואהרן גרץ  ,העוסק בדמוגרפיה של היישוב  ,מובא לוח נתונים של מספר

העולים לארץ  -ישראל דרך אודסה בשנים . 1913 - 1905

93

אך נתונים אלה אינם מדויקים  ,משום שהם

מציגים את מספר הנוסעים לארץ  -ישראל דרך לשכת המודיעין של הוועד ליישוב ארץ  -ישראל
שבאודסה ולא את מספר העולים  .לא כל היוצאים לארץ  -ישראל נסעו מתוך מטרה לעלות
ולהתיישב בארץ  .גורביץ וגרץ לא ציינו את המקור ללוח זה  .אך נראה כי הנתונים לקוחים מנתוני
לשכת המודיעין באודסה שהובאו לידיעת הציבור דרך פרסומים שונים של התנועה הציונית .

94

מעיון מדוקדק בפרסומים אלה ניתן להפיק מידע מגוון ורב ערך על הנוסעים לארץ  -ישראל דרך

אודסה  .מובאות שם טבלאות מפורטות המסווגות את הנוסעים על  -פי קטגוריות שונות

:

אזור

המוצא  ,מין  ,גיל  ,משלח יד  ,רכוש  ,מקום היעד של הנוסע וכן מטרת הנסיעה  .בקטגוריה האחרונה

סווגו הנוסעים על  -פי מטרת נסיעתם

:

ריפוי  ,לימודים  ' ,לזמן ' ( הכוונה לזמן

קצוב ) ,

לבלות ימי

זקנותם בארץ  -ישראל וכן ' להתיישב '  .נראה לי שיש לראות רק את המצהירים על שתי המטרות
האחרונות כעולים בפועל  ,דהיינו יש להבחין בין הנוסעים או היוצאים לארץ  -ישראל  ,כפי שהם

מכונים במקורות  ,לבין הבאים לארץ מתוך מטרה להישאר ולהתיישב בה
של גורביץ

וגרץ .

בלוח ההשוואה שהבאנו כאן ( לוח
, 17 , 597

 :הבחנה זו חסרה בספרם

ד)

נמצא שמספר העולים לארץ  -ישראל דרך אודסה היה

והם מהווים שמונים וחמישה אחוזים מכלל

20 , 771

הבאים לארץ  -ישראל דרך נמל זה .

באודסה היה נמל היציאה העיקרי ליהודי רוסיה בדרכם לארץ  -ישראל ודרכו עברו עולים שבאו
מרתכי רוסיה רבתי

:

ליטא  ,פולין  ,בוכרה והקווקז  .לפיכך נוכל להסיק מנתונים אלה על העלייה

מרוסיה לארץ  -ישראל דרך נמל זה בתקופת העלייה השנייה .
 1904ו 1914 -

אינם מובאים במקורות הנזכרים  .אך קרוב לוודאי שמספר העולים

היה דומה לזה של

1905

ואולי אף עלה עליו במעט  .על כן נעריך את העלייה בשנה זו

באלף וארבע מאות עולים  .את שנת

אין לחשב כשנת עלייה שלמה משום שבחודש אוגוסט

נתונים לשנים

בשנת

1904

1914

פרצה מלחמת  -העולם והעלייה נעצרה  .אך נראה כי עד חודש זה היתה עלייה רבה  .על החודשים

תשרי  -אדר תרע " ד יש בידינו נתונים ( לוח

ב) ' .

 , ) 2עמ ' [ . 2

9

על בסיס זה נוכל להעריך כי הגיעו באותה שנה

93

ד ' גורביץ וא ' גרץ ( לעיל  ,הערה

94

מידע מפורט לגבי שנים אלה או חלקן ראה  :נוורצקי  ,עמ '

על הנתונים השגויים שהובאו בספרם הסתמכו גם
; 444 - 441

העולם  ,ד  ,יז

אחרים .

(  , ) 1910עמ ' ; 15 - 14

שם  ,ז ,

ך1ם ן

סו  -שכא (  , ) ] 9 ] 3עמ '  10 - 9ן  -שם  ,ח  ,ט ( שסה )  , ) 1914 ( ,עמ '  ; 16 - 15והפרסומים התקופתיים של Pal stina : :

die Wirtschaftliche und Culturele Erschliessung des Landes , Mdnchen ( Monatsschrift
( משנת [ 908
95

~
Organ
f
~

ראה  :הפועל הצעיר  ,ה  ( 30 ,תרע " ב )  ,עמ '  , 15ושם מלבד נתונים לחודשים תשרי  -אדר תרע " ד  ,אשר רק חלקם

שייך לשנת  , ] 914מציינים גם את התגברות ההגירה בחודשים

ניסן  -אייר  ,דהיינו סמוך מאוד לפרחן המלחמה .

~

יהושע קניאל

לוח ד

הנוסעים והעולים לארץ  -ישראל
דרך אודסה
שנה

נוסעים

1905

( ) 1913 - 1905

96

מהם עולים

1 , 230

1 , 132

1906

3 , 450

3 , 238

1907

1 , 750

1 , 412

1908

2 , 097

1 , 807

1909

2 , 459

2 , 128

1910

1 , 979

1 , 623

1911

2 , 326

1 , 962

1912

97 2 , 430

98 2 , 033

1913

3 , 050

2 , 262

סך הכול

20 , 771

17 , 597

כאלפיים עולים  .היוצא מכאן שמספר העולים מרוסיה דרך נמל אודסה בתקופת העלייה השנייה
היה עשרים ואחד אלף בקירוב .

96

זהו הלוח שעליו מתבססים בוודאי גורביץ וגרץ ; הוא פורסם בתוך  :העולם  ,ח  ,ט ( שסה )  , ) 1914 ( ,עמ '  . 16גורכ " ן
וגרץ מביאים אותו בשינויים מסוימים  ,ואינם מסבירים את פשרם  ,וכן נפלו בו מספר טעויות  .כאמור הלוח גם
מוצג אצלם באופן שגוי כמכיל נתונים על העולים לארץ  -ישראל ; מספר העולים מוצג כאן בטור הסמוך  ,ולשיטת
חישובו ראה לעיל

8ע1 :

בנספח .

97

גורביץ וגרץ נוקבים כאן את המספר  , 1 , 182המופיע בהפועל הצעיר  ,ו  ( 18 ,תרע " ג )  ,עמ ' . 12

98

וראה בלוח א  ,שם מצוי נתון אחר (  , ) 1956המוצג כמספר הכאים להתיישב  ,ולא רק מאודסה  ,אלא גם מטרייסט

ומארצות אחרות  .סתירה זו מלמדת על חוסר הדיוק בנתונים גם כאשר יש מעקב רצוף  .אך ייתכן שיש הבדל בין
מספר המצהירים על עלייה בנמל אודסה ובין מספר המצהירים בנמל יפו  .ההצהרה שניתנה ביפו היא האמינה
יותר  ,שכן העולה ביקש בוודאי לקבל סיוע

מהמוסדות .

חברת הסרטים ' אורה

חדשה '

עדנה יקותיאלי  -כהן

יוזם ומגשים
עקיבא אריה וייס יזם את ייסוד אגודת אחוזת בית אשר הקימה

את העיר תל  -אביב .

,

הנחת היסודות

לאגודה היתה פעולתו החלוצית הראשונה בארץ  -ישראל  ,ובעקבותיה תם והגשים מפעלים
חלוציים נוספים שהמכנה המשותף להם היה גאולת הארץ ובניינה  .אחד ממפעליו היה הקמת

חברת ' אורה תדשה '  ,חברת הסרטים הראשונה בארץ  -ישראל  ,בשבת תרע " ד

( . ) 1914

יוזמותיו של וייס בארץ  -ישראל נבעו מתפיסת עולמו באשר לדרך הנכונה ליישוב ארץ  -ישראל

המתחדשת  ,תפיסה שנתגבשה בעת ביקורו הראשון בארץ בק "ן תדס " ד  .וייס  ,שהיה פעיל באגודות
הציוניות בעיר מגוריו לודז '  ,חשב שמן הראוי שמי שעושה נפשות לציונות יבקר בעצמו בארץ -
ישראל וילמד מקרוב על הנעשה

בארץ .

כשהגיע ליפו בתמוז תרס " ד נודע לו על מות המנהיג

הנערץ עליו  ,תיאודור הרצל  .הדבר עורר בלבו שאלות ותהיות רבות בקשר לעתיד הציונות ללא
מנהיג התנועה  ,ואלו הביאו אותו למסקנה שהדרך הטובה ביותר להגשמת הציונות היא דרך
המעשה  ,כלומר עלייה

לארץ  -ישראל .

מן הרגע שבו החליט וייס לעלות לארץ הפך ביקורו לביקור הכנה לקראת עליזתו  .הוא סייר
בערים ירושלים ויפו ובמושבות ובחן את אפשרויות ההתיישבות והקליטה בהן  ,נפגש עם אישים

מחלוצי היישוב ולמד על המצב בארץ מקרוב  .הוא הגיע למסקנה שיישוב הארץ צריך להיעשות

על בסיס של יוזמות פרטיות וכלכליות  ,ולא של חסדים ואיסוף תרומות  .לפיכך הציע וייס להקים
ערים עבריות תעשייתיות ומתקדמות שתספקנה תעסוקה ודיור הולמים להמוני עולים  .הוא העריך

כי ערים אלו עתידות להיות למוקד משיכה גם לבעלי אמצעים ולבני המעמד הבינוני  .באותם ימים
אימץ לעצמו את הסיסמה שליוותה אותו בכל פעולותיו בארץ

בבניין ' .

:

' אין ארץ  -ישראל נבנית אלא

2

עם שובו מביקורו בארץ  -ישראל החל וייס לחסל את עסקיו המשגשגים בלודז '  ,ובמשך שנתיים

התכונן לעלייתו ארצה ולהגשמת חלום העיר  .אחרי שהשתתף כציר בקונגרס הציוני השביעי
בבאזל  ,התעכב בדרכו חזרה ללודז ' בתערוכה העולמית שהתקיימה בלייג ' שבבלגיה  ,שם התעניין

1

וייס עלה עם משפחתו ארצה בשעות הבוקר של י " ב בתמוז תרס " ו וכבר באותו ערב השתתף באסיפה של תושבי
יפו שהתקיימה במועדון ' ישורון '  .באסיפה זו נתקבלה הצעתו להקים את העיר העברית הראשונה בארץ  -ישראל

המתחדשת  .בעקבות הצעתו נוסדה

' אגודת אחוזת

כית '  ,אשר הקימה את השכונה אחוזת בית  ,היא הגרעין לעיר

תל  -אביב  .ראה  :ע " א וייס  ,ראשיתה של תל  -אביב  ,תשי " ז  ,עמ '
בני דורי  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '
2

וייס  ,תל  -אביב  ,עמ '

. 55 - 36

. 224

86 - 74

[ להלן  :וייס ,

תל  -אביב ] ;

ד ' סמילנסקי  ,עם

קנו1 :

עקיבא אריה וייס
( 947 - 1868ו )

בהמצאות ובחידושים שעשויים היו לסייע לו במימוש יוזמותיו בארץ  ,ורכש חומר רב על בניין

ערים .
מיד עם עלותו ארצה התחיל וייס במימוש תכניתו לבניין הערים .
( תרס " ו  -תר " ע ) השקיע את מרצו בהגשמת חלום העיר העברית

במשך כארבע שנים

הראשונה .

3

בשנת תר " ע  ,כאשר

הושלמה בניית שישים הבתים הראשונים של אחוזת בית  ,הציע לחבריו להמשיך יחד בבניין העיר

והרחבתה .

חברי האגודה דחו את הצעתו  ,ווייס התפטר מהוועד כדי שיוכל להמשיך בעצמו

בביצוע יוזמותיו על  -פי תפיסת

עולמו .

4

' אורה חדשה '  -הרקע להקמת החברה
בשנת תרע " ד הקים וייס ביפו את חברת הסרטים ' אורה חדשה '  ,שהיתה על  -פי עדותו חברת

בארץ  -ישראל .

הסרטים הראשונה
3

5

חברה זו  ,כמו החברות והאגודות האחרות שיסד  ,כולל אחוזת

וייס היה יושב  -הראש הראשון של ועד אחוזת בית  .בהנהלתו בוצעו הפעולות החשובות שנדרשו לשם הקמת

אחוזת בקע  ,כמו  :גיוס חברים לאגודה וחיבור העלון לשם גיוס החברים  ,ניהול משא  -ומתן לרכישת הקרקעות ,
פנייה להנהלת הקרן הקיימת לישראל ושכנועה לתת הלוואה לחברים לבניין הבתים  ,תכנון השטח והכשרתו
לבנייה  ,הגרלת המגרשים בין חברי האגודה  ,חפירת באר המים הראשונה ובניקו מגדל המים וכן פיקוח על בניית

הבתים הראשונים  .ראה
4

:

וייס  ,תל  -אביב  ,עמ '

סמילנסקי ( לעיל  ,הערה

; 155 - 86

בנוסף לאחוזת בית הקים וייס וניהל את החברות הבאות

וייס  ,תל  -אביב  ,עמ '
זכרון ] ;

.2

; 160 - 159

:

.1

גליון זכרון  ,מאת ע " א וים  ,מיום י " ב בתמוז תרצ " ו  ,עזבון וייס [ להלן

' אורה חדשה '  -חברה לצילום סרטי  -נוע ממראות הארץ  ,ראה  :גליון זכרון

 חברה לחכירת חמי טבריה  ,ולהפעלת המרחצאות ופיתוחם  ,ראהמתולדות חמי טבריה בעת החדשה '  ,מטוב טבריה  ( 6 ,ניסן
בית וגן '

140

 , ) 1עמ '

( לימים בת ים ) ,

. 224 - 223

' חברה חדשה '  -חברה לגאולת קרקעות  ,ראה

תשמ " ח ) ;

לשם ביצוע פעולות התשתית של

:

.4

היישוב :

גליון זכרון

;

;

.3

אביב  ,עמ '
ראה

:

[ להלן

; 169

גליון

' חברת חמיטבריה '

ע ' יקותיאלי  -כהן  ' ,פרקים

הוזמן על  -ידי מייסדיה לנהל את

' חברת

הסדרת ענייני הקניין  ,הכשרת השטח

וחלוקתו  ,פיקוח על בניית הבתים הראשונים  ,הקמת מכון המים  ,וסלילת כביש  ,ראה  :גליון זכרון
היהלום ' ( לימים בורסת היהלומים ) ;  ' . 6נחלת אבות ' -

:

:

;

.5

' מועדון

חברה להקמת עיר חדשה  ,ראה  :גליון זכרון ; וייס  ,תל -

הנ " ל  ,חברת נחלת אבות בא " י  ,בע " מ  ,פרוספקט ,

עזבון .

הפתיח  ,מבוא לסרטים של ' אורה חדשה '  ,נכתב  ,עוצב ושורטט על  -ידי ע " א וייס  .נמצא בעזבונו של וייס
:

הפתיח ]

;

גליון זכרון

' אורה חדשה '

פרטית .

בית  ,הוקמה  -בהתאם לתפיסת עולמו  -למען מטרה לאומייך אך על בסיס יוזמה

מנסיונו האישי בביקורו הראשון בארץ למד וייס לדעת שאין טוב ממראה עיניים כדי להיווכח
ולהשתכנע שלמרות העזובה והשממון השוררים בארץ אפשר לחיות בה ואפשר וצריך

לבנותה .

' אורה חדשה ' הוקמה כדי להיות ל ' עיניים ' ליהודי הגולה שלא יכלו או לא רצו לבקר בארץ ,
להראותם את מראות הארץ ובאמצעותם לשכנעם לעלות  ,וכן כדי לעודד את רוחם של אלה שכבר

בארץ .

התיישבו

כבר בשנותיו הראשונות בארץ נוכח וייס לדעת שיש ביקוש רב למידע על הנעשה

בארץ .

הצלחתו בהקמת אחוזת בית ועיסוקיו המגוונים בנושאי גאולת קרקעות ובניין הקנו לו מוניטין של

מומחה בענייני עלייה  ,התיישבות ותעסוקה  .רבים מידידיו בגולה פנו אליו במכתבים וביקשו את

עצתו .

הם שאלו על אפשרויות התעסוקה והמגורים בארץ וגם על חיי היום  -יום  -על מצב

החינוך  ,הרפואה

והתזונה .

6

ביתו היה לבית פתוח לדורשי עצות ומבקשי עזרה מקרב היהודים

שכבר התיישבו בארץ והתקשו במציאת פרנסה  ,ולאחרים שבאו בינתיים רק לביקור

בארץ .

מכאן ועד להולדת הרעיון בדבר הקמת חברת סרטי  -נוע שתצלם ממראות הארץ להפצה בארץ

ובגולה  ,היתה הדרך קצרה  .המניעים הלאומיים שהדריכו את צעדיו של וייס וכישוריו  -כשרונותיו
האישיים

7

-

כל אלו תברו יחדיו והניעו אותו להקים את ' אורה

חדשה ' .

מגמות ' אורה חדשה ' ומעולותיה
על

' אורה חדשה ' למדתי מסיפורים ששמעתי במשפחתי וממסמכים שמצאתי בשנים האחרונות

בעזבון של סבי  ,ע " א וייס  .מהמסמכים הללו עולה שהחברה פעלה בהפסקות משנת תרע " ד ועד
לחיסולה בשנות העשרים וכן שצולם והוצג בראינוע לפחות סרט אחד של
עדות על מטרות החברה יש בפתיח שכתב וייס

עצמו .

8

וייס .

הוא שורטט באותיות דפוס לבנות על

גליון נייר גדול שנצבע בצבע שחור ונראה כחיקוי של סרט צילום  .קרוב לוודאי שהפתיח צולם
בתחילת הסרטים ושימש להם

לכותרת .

אף  -על -פי שהסרטים נועדו לבני חצן לארץ  ,כלשון הפתיח  ,וייס מדגיש שהכותרות יהיו בעברית .

6

כבר בראשית דרכו בארץ פס אליו ידידיו בגולה וביקשו את חוות דעתו על המצב בארץ  -ישראל  .במכתב ששלח
וייס מיפו אל מ " מ רוטשטין בוורשה  ,בא ' באלול התרס " ח  ,כתב בחשוכה לשאלות ידידו

:

' המצב של ארץ

ישראל בכלל  .אם אמר לך בקצור נמרץ  ,הרי מוכרח אני להשתמש בלשון התורה  " .טובה היא הארץ מאד מאד

;

" לא יחסר כל בה מראשית השנה ועד אחרית שנה "  .ומי שיש לו מח אנושי ירגיש את הסגולות הטובות שישנן פה
על כל שעל וצעד  .ומי שיש לו גם לב עברי ישגה וישמח ביחד בראותו את הארץ '  .וייס  ,עזבון .
7

וייס ניחן בכושר המצאה וביכולת טכנית שסייעו לו בביצוע רעיונותיו  .בלודז ' עסק באומנות והיה בעל כית -
מלאכה לכלי זהב וכסף  ,וכן התעניין באדריכלות ולמד מקצוע זה בכוחות עצמו  .ראה

:

וייס  ,תל  -אביב  ,עמ '

אביב  -אביב  .הוא
6 - 11נ  .את ביתו בתל  -אביבתכנן ובנה בעצמו וכן תכנן ובנה בתי ציבור ובתים פרטיים נוספים בתל
היה ער לחידושים שונים ובעצמו עסק בפיתוח בתחומים אחדים  ,כמו  :שכלול מריצת העץ -ששימשה את
המריצנים ביישור גבעות החול של כרם גיבאלי  ,ראה  :וייס  ,תל  -אביב  ; 113 ' ay ,שכלול מכונות הפיתוח של

הסרטים  ,ראה

:

גליון זכרון  .בימי מלחמת  -העולם הראשונה התקין מכשיר לזיקוק ספירט מתפוזים  ,ראה

וכן פיתח שיטה להכספת כלי כסף בבית  -המלאכה שלו שנקרא ' רנסנס '  ,ראה
8

ראה איור

להלן .

:

שם .

:

שם

;

141

עדנה יקותיאלי  -כהן

העבריות והחזרה לעברינו בחיי היום  -יום היו לעקרון תשוב בכל יוזמותיו ובדרך חייו  ,עקרון
שהוגשם בראש ובראשונה בהקמת העיר העברית הראשונה בארץ  -ישראל  .בעלוןהייסוד של העיר
ה ' פתיח ' של ' אורה
חדשה '
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יהודה הלוי בתל  -אביב

תל  -אביב  ,שחיבר בט ' באב התרס " ו  ,כתב וייס  ' :בה יגורו עברים במאה אחוזים ; בה ידברו עברית ,
בה ישמרו על הטהרה והנקיון  ,ולא נלך בדרכי

הגויים ! ' .

9

עדות נוספת על ' אורה חדשה ' יש בחוברת שהוציא וייס לציון שלושים שנה לעלייתו

וכך מתוארת שם חברת הסרטים
..

ארצה .

10

:

סרטי -נוע בארץ ישראל היינה של חברת

הפרודוקציה הראשונה של

' אורה חדשה ' ,

שנוסדה ביוזמתי  :הרבה צילומים סינומטגרפיים נעשו על ידי  ,ולפי תכנית שלי נעשו כל
מכונות הפתוח להסרטים  ,עד שאפשר היה לפתח

היה הרקורד

1000

מטרים סרטים ביום אחד  :כלזה

שלי .

ההצגה הראשונה באולם ' עדן ' בתל  -אביב ממראות הארץ  ,וכמו " כ בסינמה הראשון
בירושלים  ,היה מהפילמים

( סרטים )

לוויים היה קשר נוסף לעולם הסרטים

:

של ' אורה

חדשה ' .

ראינוע עדן  ,שהיה הראינוע הראשון בתל  -אביב ,

11

נבנה

על -ידיו  .דרך אגב  ,וייס עסק בתכנון ובבנייה של בתים נוספים בתל  -אביב  .ביניהם בניין הדואר
הראשון ובניין בית  -החרושת לודז ' יה ברחוב

לווייס היו קשרי מסחר עם חברת

נחמני .

Pathe' Frires

בפריס  ,והוא צילם את סרטיו במצלמה

מתוצרת חברה זו  .על קשריו עם החברה הצרפתית ניתן ללמוד מכרטיסי הביקור שלו שהדפיס
בעברית ובצרפתיוו 2 .י
9

וייס צידד בחזרה לעבריות בארץ  -ישראל בכל תחומי החיים  .הוא דגל בעבודה עברית ובשפה עברית  ,ובנושאים
אלה היה נאה דורש ונאה מקיים  .את נאומו על הקמת העיר העברית הראשונה נשא בעברית בהברה ספרדית ,

ראה  :וייס  ,תל  -אביב  ,עמ '

. 77

.

הוא נפגש עם א ' בן יהודה וסייע לו בנושא המילון העברי  ,ראה  :וייס  ,עזבון את

ביצוע העבודות הציבוריות באחוזת בית נתן לפועלים עבריים  ,ואת ביתו שלו בנה על טהרת העבודה העברית ,

כולל לבני המלט שיוצרו בבית  -החרושת של ארבר ביפו  ,ראה
, 142 - 136
10

:

וייס  ,תל  -אביב  ,עמ '

, 114 - 113

, 127 - 125

. 157 - 153

בי " ב בתמוז תרצ " ו הוציא וייס ' גליון זכרון לגמר השלושים ' אשר מיועד ' מתנה לבני משפחתי ולזכרון ליום חג '
לכבוד מלאות שלושים שנה לעליית המשפחה לאו

-,

ישראל  .בשל המאורעות שהיו באותה שנה באוץ נבצר

ממנו לכנס את בני המשפחה ובמקום זאת שיגר להם מסמך ובו תיאר שלושים יוזמות חלוציות שלו בארץ -

ישראל  ,כמניין שנותיו
11

באוץ .

ראינוע עדן נבנה בין בתי תל  -אביב ושכונת נווה  -צדק  ,ברחוב ליליינבלום  .הוא נפתח לקהל בשנת  , 1913ובעליו
היו מרדכי ויסר ומשה אברבנאל  .ראה

12

:

מ ' נאור ( עורך )  ,תל  -אביב בראשיתה  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

כרטיסי הביקור של וייס נמסרו לאצ " מ על  -ידי המשפחה  ,ראה

:

שם ,

. 174 / 33

. 199

143

ן

נתרה בטנת

--

תרע  -ו .

=יורי

וייס מוצג כחללן מפיקי הסרטים בארץ על  -ידי יהודה הראל  ,בספרו

' הקולנוע מראשיתו ועד

היום ' 3 .י
אם כי תעשית הסרטים הישראלית קיימת אך ורק שלושים שנה  ,הרי הסרט הראשון הופק

בארץ לפני ארבעים ושלוש שנים  ,בשנת  , 1912כאשר עקיבא אריה ווייס  ,מראשוני בוניה
של תל  -אביב

( אז ' אחוזת  -בית ' )  ,רכש לו מצלמה לסרטים ברוחב שלושים וחמישה

מילימטר  ,מתוצרת ' פאתיי ' הצרפתית  ,ויצא לצלם סרט על

ארץ  -ישראל .

יש להניח שהסרט שעליו כותב הראל הוא אותו סרט ממראות ארץ  -ישראל שהוצג באולם עדן
בתל  -אביב ובירושלים ,

על  -פי עדותו של וייס שהובאה לעיל .

קרוב לוודאי שפעולותיה של חברת ' אורה חדשה ' הופרעו  ,או הופסקו בימי מלחמת  -העולם

הראשונה  ,ובמיוחד בתקופת הגירוש שנגזר על תושבי תל -אביב מטעם השלטון התורכי בשנת

תרע " ז .

4ן

בעקבות הצהרת בלפור וסיום מלחמת  -העולם הראשונה התעוררו ביישוב תקוות חדשות ,
ובנסיבות אלה החליט וייס לפעול להרחבת ' אורה חדשה ' ולפיתוחה  .על כוונותיו אלו אנו לומדים
מהסכם בינו לבין שלושה שותפים

:

דוד קליינמן  ,בנציון חייט ויעקב מטמן 5 .י

בהסכם  ,הכתוב בכתב ידו של וייס  ,מצהירים השותפים על החלטתם לשכלל את ' אורה חדשה ' ,

וכן מוגדרים בו חלוקת האחריות והעבודה וחלוקת הרווחים ו  /או ההפסדים ביניהם  .הנהלת

החברה היא בידי היוזם  ,וייס  .הנהלת הספרים וההתכתבויות נמסרו לידי קליימן  ,ענייני הצילום

והפיתות  -לידי

מטמן  ,ועל חייט הוטל לערוך ביקורת על הספרים וכן להתעדכן בכל ענייני

החברה .
144

13

י ' הראל  ,הקולנוע מראשיתו ועד היום  ,תל  -אביב

14

בתקופת הגירוש עברו וייס וכני משפחתו לטבריה  .למרות המצב הקשה בימי המלחמה המשיך לפעול בנושאים

 , 1956עמ '

. 217

הקשורים ליישוב ארץ  -ישראל  ,וייסד את חברת חמי טבריה  ,ראה לעיל  ,הערה
15

.4

הסכם לא חתום בין וייס לבין שותפיו מיום ז ' במנחם אב תרע " ט  ,וייס  ,עזבון  ,יעקב מטמן  ,אחיו של ד " ר י " ל

מטמן  ,ממייסדי הגימנסיה הרצליה  ,היה צלם בתל  -אביב בשנותיה הראשונות  .ראה

לחלוצי היישוב ובוניו  ,ט  ,תל  -אביב  , 1961עמ ' . 3311

:

ד ' תדהר  ,אנציקלופדיה

' אורה חדשה '

הפעילות של חברת ' אורה חדשה '  ,כמו פעילותן של רוב החברות שייסד וייס  ,התנהלה בביתו ,
בדחוב הרצל  , 2מול

הבית בן קומה אחת ,
שבעליית הגג הופקו

אחוזבית ,

7ן

הגימנסיה הרצליה  .הבית תוכנן ונבנה על  -ידי וייס עצמו .
עם עליית גג בת שני חדרים ומרפסת גדורה במעקה עץ  .באחד
הסרטים של ' אורה חדשה ' .

בראשיתו היה

6ן

מהחדרים

בתו הצעירה של וייס והבת הראשונה של תל  -אביב  ,תיארה בחיבור שכתבה את

'

חברת הסרטים ' אורה חדשה ' מנקודת מבטה של לדה 8 .י בחיבורה היא מספרת על חדר מסתורי

שהיה בעליית הגג  ,ואשר אביה ועוזריו נהגו לעלות אליו במדרגות עץ  .ילדי המשפחה הקטנים היו
סקרנים לגלות את סוד החדר שהעלייה אליו נאסרה עליהם  .אחרי הפצרות רבות נעתר וייס וסיפר
לילדיו שהוא עומד לייצר סרט  -נע מחיי היישוב בארץ  ,והתיר להם להיכנס לחדר  .אחוזבית מספרת
על פגישתה הראשונה עם החדר החשוך שבו היוזה מכונת צילום גדולה של ראינוע  ,ובו גם פיתחו
את

הסרטים .

עם אביה עבדו במאי  ,שחקן ועוזרים

אחדים .

סוף דבר
עד היום לא ידוע כמה סרטים ואילו סרטים צולמו על  -ידי וייס וחברת ' אורה חדשה '  .במסמכים

שמצאתי עד עכשיו נזכר רק הסרט ממראות הארץ  ,שהוקרן על  -פי עדותו של וייס בתל  -אביב

ובירושלים .
מה עלה בגורל סרט זה

?

הראל  ,המזכיר סרט שצילם וייס ומתכוון כנראה לסרט הנדון  ,מוסיף כי

' הסרט  ,שעובד ופותח בצורה פרימיטיבית למדי  ,נרכש על  -ידי הקרן  -הקיימת לישראל ונשלח
לעיבוד סופי במעבדות סרטים בחסן  -לארץ ושם אבד במלחמת העולם

הראשונה ' .

מסמך שיכול אולי לרמוז על גורל הסרט או הסרטים שנעלמו הוא הסכם

בין וייס בשמו ובשם ' אורה חדשה ' ובין ד " ר

מ'

גרשמן .

20

מה 22 -

9ן

בדצמבר

1921

בהסכם זה וייס מייפה את כוחו של

גרשמן  ,או של נציגים שיסמיך מטעמו בארצות  -הברית  ,לנהל תביעה משפטית בשם וייס ובשם
' אורה חדשה ' נגד חברת הסרטים פוקס

) ( Fox Film Corporation

מה היא העילה לתביעה נגד חברה זו  .מצוין רק סכום התביעה -

בניו  -יורק  .בהסכם לא כתוב

8 , 000

דולר  ,והוא עוסק בשכר

הטרחה ובהסדרים הכספיים בין וייס ובין גרשמן  .עד כה לא הצלחתי לברר אם תביעה זו אכן

קשורה בסרט או בסרטים שהיו ונעלמו  .י2
לא ידוע לי באיזו שנה הפסיקה ' אורה חדשה ' לפעול  .עם זאת ממסמך בכתב ידו של וייס מט " ז
בשבט תרפ " ח

22

ניתן ללמוד על מכירת ציודה של החברה  ' :בזה הנני מצהיר כי קבלתי ע " י מכירת

מכונות הצלום שנשארו מ ' אורה חדשה ' את החצי מסכום

ואין לי שום טו " מ

[ טענות ומענות ]

לה ' ע  .א  .וים

16

על בניית הבית ראה לעיל  ,הערה

.9

17

נקראה בשם אחוזבית ( על משקל

אליזבט )

26

לא " י  ,שזהו חלקי בשותפות מעסק זה ,

כלל ' .

כשם האגודה אחוזת בית שייסד

זכרונות מימי הילידת  ,חיבור בכתב  -יד [ ללא

אביה .
וייס ,

עזבון .

18

אחוזבית וייס  ,בית אבא

19

הראל ( לעיל  ,הערה  . ) 13הראל אינו מציין בספרו על אילו מקורות הוא מתבסס  .בתשובה לפנינתי לארכיון הקרן

:

הנזכר .

הקיימת לישראל נאמר לי שאין בידיהם מסמכים על הסרט
20

הסכם בין וייס לבין גרשמן  ,נמסר לאצ " מ על  -ידי משפחת וייס  ,ראה

21

מכתב

22

אצ " מ ,

ששלחתי לחברת Fox Film

. 174 / 33

ב 17 -

באוקטובר 1989

תאריך ] ,

לא נענה .

שם המצהיר וחתימתו אינם מופיעם על גבי

המסמך .

:

שם ,
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ציי

נדירתם של היסטוריונים יהירים

לארץ

 -ישראל

דניאל שפרץ

"

פ

Robert JUtte , Die' Emigration der deutschsprachigen '' Wissenschaft des Judentums
':

Franz Steiner Verlag ,

ג

"

ע, 7933 - 7

istoriker nach Palastina

מונוגרפיה זו מתחקה אחר מגזר קטנטן של

.

הוא

עולים דוברי גרמנית שהגיעו לארץ  -ישראל

והמוסדי של העולם האקדמי הישראלי
במקורות
יסד את מחקרו על שימוש נרחב

בתקופה הנאצית  -כמאה אנשים שעסקו לפני

ארכיוניים ובדוחות מוסדיים כמו גם

עלייתם ו  /או אחריה  ,ובחלקם הקטן עדיין עוס -

קים  ,במידה זו או אחרת  ,בתולדות

ישראל .

אחרי פרק המבוא הקצר המצייר בין השאר גם

עיתונות של עולים וראיונות

על יומנים ,

אישיים .

התוצאה

קורותיו של

היא סקירה מאלפת ומפורטת של
זה לזה מבחינת
קומץ אנשים שהיו קרובים

כמה קווים כלליים לדמותם של הי1קים בכלל

גורלם ותחומי התעניינותם .

ושל הפרופסורים מקרבם בפרט ( תוך שימוש

הפרק על העלייה עוסק כצפוי
לעזוב את ארצם
בגורמים שדחפו את המהגרים
דווקא לארץ -
ובגורמים שמשכו אותם לעלות
 : push and pull factorsהוא נפתח

ב ' שירה ' של ש " י עגנון ) עובר המחבר לשלושת
הפרקים

העיקריים

של הספר

:

על עלייתם

במחקר כזה

מגרמניה  ,על מצבם המוסדי של הלימודים

ישראל

ההיסטוריים בארץ בעת הגעתם ועל השפעתם

אחרי השואה חותם את הספר  ,ועוד נוספו

בסקירה של הלחצים החוקיים והאחרים
היהודים
לסגירת העולם האקדמי הגרמני בפני
בבחירת ארץ -
ועובר מיד לבעיות שהיו כרוכות
השגת אשרות כניסה ,
ישראל כיעד להגירתם (
וכו ' )  .קשיים אלה
סיכויי פרנסה  ,רכישת שפה

טבלאות רבות  ,ביבליוגרפיה רחבה  ,בעיקר

לא היו מיוחדים בדרך כלל

עליו וכן על השפעתם הרעיונית של מהגרים
אלה על מחקר ההיסטוריה
( ' אפילוג ' )

ן) 1 ' 1

Auswanderung Jddischer J
~  .קע Stuttgart 1991 , 247

בארץ .

פרק קטן

על היסטוריונים שחזרו לגרמניה

בגרמנית  ,ומפתח

שמות .

המחבר  ,שלימד היסטוריה גרמנית באוני -

)

שגרמו

לעומת זאת  ,מרשים לראות

להיסטוריונים .

עד כמה היו ההיס -

טוריונים מעורבים ומובילים בפעילות

אין המחבר

ברסיסת חיפה בשנות השמונים  ,מצוי היטב הן

בגרמניה ( עמ '

בספרות המדעית על הגירה הן בצד הפרסונלי

ביר מדוע או כיצד הגיעו

נ; ) 70 - 6

ציונית

מנסה להס -

ההיסטוריונים למעמד

עם הספר  :עלייתם של היסטוריונים יהודים

לקדם את תלמי -

זה  .בפרק זה בכלל מורגש החסרון של השוואת

ונתאפשרו מינויים חדשים -

המגזר הנדון  -היסטוריונים יהודים שעלו

דיהם ולא לקלוט את בני גילם

לארץ  -ישראל מארצות דוברות גרמנית ( ולאו

שלא קיבלו מישרות בעת הגירתם

דווקא ' דוברי גרמנית '

מבית ) -

לשלוש קבו -

צות אחרות של יהודים בארצות אלה  ( :א ) הים -
טוריונים שהיגרו למקומות אחרים ( כמו מורי
הדור  ,יצחק אלבוגן ואויגן טויבלר  ,שהיגרו
לארצות  -הברית )

או שלא היגרו  ( ,ב) יהודים

שעסקו במקצועות אקדמיים אחרים  ( ,ג) יהודים
שלא נשללה מהם פרנסתם

עד ל ' ליל הבדולח ' .

השוואות כאלה היו עשויות לאפשר לבחון את
השפעת המקצוע על יעד ההגירה ועל

עיתויה .

רק נעיר שלכאורה אין טעם לכלול בבדיקה כזו
עולים שרכשו את הכשרתם כהיסטוריונים רק
לאחר עלייתם  ,כגון אוריאל טל ז " ל וכל  ,יבל " א ,

שמואל אלמוג  ,שעלו ( כלומר

הועלו )

לארץ

בעודם ילדים צעירים והתחילו את לימודיהם

הגבוהים רק אחרי קום

המדינה .

כבר בפרק על העלייה  ,במסגרת הדיון באפ -

שרויות הפרנסה של העוסקים בהיסטוריה ,
נסקרו המוסדות  ,למן החינוך היסודי ועד לחי -

 ,כך שהמהגרים
נדונו בדרך
או במק -

כלל לעבור לעבודה במערכת החינוך
 לארץ ( עייןצוע אחר או בחוץ
בארץ בשנות
שנפתחו אוניברסיטאות הדשות
היסטוריונים
השישים ובהן נקלטו מספר
 לארץ לפנישסיימו את עיקר לימודיהם בחוץ
הפוכות כגון
השואה  .אמנם  ,ישנן גם דוגמאות
אורבך ואברהם
הפרופסורים אפרים אלימלך
שסיימו את
שליט ז " ל  ,וכן  ,יבל " א  ,יעקב כ " ץ ,
ונקלטו
לימודיהם בחוץ  -לארץ לפני השואה
בשנות החמישים
דווקא באוניברסיטה העברית
רחב די
והשישים  .זאת ועוד  ,ספק אם המדגם
סטטיסטית .
הצורך להיות משמעותי מבחינה
עליית
אך כמו בתופעות שנסקרו בפרק על
באוניבר -
ההיסטוריונים כך גם בעניין קליטתם
להשוואה
סיטאות  ,יש כאן תופעה הראויה
באפילוג ) ,

למצב במקצועות

אחרים .

מן הדין להעיר על דמות העומדת מאחורי
נחקרה
הרבה סמה שנסקר בפרק זה וטרם
) 1953 - 1879

נוך הגבוה  ,אשר על המישרות שהציעו  -שהיו

כדבעי .

מעטות ביחס למספרם של העולים המשכילים

היה מורם הנערץ של יצחק בער ושל בן

יכלו ההיסטוריונים המהגרים להתחרות .

עד

פרופסור אויגן טויבלר

דינור  -שני עמודי התווך של

(

 -ציון

ההיסטוריה של
ההיס -

לצמיחתו של עולם מוסדי זה מוקדש הפרק

עם ישראל במכון האמור וראשי החברה
 עתה  ' ,ציון '  .הואטורית הישראלית ועורכי כתב

מגרמניה בעולם זה ובבנייתו  .הפרק סוקר  ,לפי

כיהן גם כמנהלו הראשון של הארכיון הכללי
למקצוע את ד " ר
של יהודי גרמניה והכשיר
הארכיון
גיאורג הרליץ אשר לימים יסד את
ועמד בראשו
הציוני בברלין  ,העבירו לארץ
טויבלר
במשך כעשרים שנה ( עיין עמ ' . ) 95 - 89
ההיסטוריונים היהו -
היה אפוא מעין אבי  -אבות
העיקריים של
דים בארץ  -ישראל בשני ענפיו
ומורכב
המקצוע  .הוא היה גם אדם מעניין
של
ביותר  ,מעיין שופע של רעיונותלגביעתידו

הבא של הספר  ,ומודגש בו חלקם של העולים

הסדר  ,אוניברסיטאות  ,ארכיונים  ,מוסדות והב -
רות למחקר היסטורי ומפעלי מו " לות ( כולל
כתבי  -עת ) ,

ועוקב

אחרי

קליטתם

או

אי -

קליטתם של בני המגזר הנדון במוסדות אלה .
בדרך הטבע מתרכז הדיון באוניברסיטאות
במכון למדעי היהדות של האוניברסיטה העב -

ריח  .כאן מצביע המחבר על תופעה טבעית אך
ראויה לתשומת  -לב

:

המורים הבודדים שהיו

עמ ' , ) 62

והגיע הזמן

במכון בשנות השלושים והארבעים העדיפו -

המקצוע ( עיין לדוגמה

כאשר גדל המכון בשנות החמישים והשישים

שייחקר כראוי חלקו בעיצוב פניו ומגמותיו

של

1 47

דניאל עורץ

ההיסטוריה

מקצוע

בארץ  -ישראל .

ארכיונו

1

האישי פתוח לציבור בספריית אוניברסיטת
באזל

בשווייץ .

לראות באסכולה האמורה דווקא נושא אשר
קשור

הגרמנית  -היהודית '

ל ' ירושה

 ,ההשפעה ' לא נדונה

כלל .

ושאלת

;

כך לדוגמה אם

קורא הספר המכיר בכך שממדי הקבוצה

ישאל הקורא אם  ,או באיזו מידה  ,דעותיהם

קטנים מכדי לספק לבדם תמונה סטטיסטית

האמורות של בער ודינור הנחו פעם או ממשי -

משמעותית נושא את עיניו לפרק המוקדש

כות להנחות את המחקר ההיסטורי הישראלי ,

ל ' השפעת המהגרים היהודים  -הגרמנים על חקר

לא ימצא תשובה לשאלתו  .ובכלל  ,כהיסטוריון

ההיסטוריה היהודית בארץ  -ישראל '  .אולם כאן

שלמד ולימד בירושלים יותר מעשר שנים לפני

האכזבה הגדולה  .בחטיבה הראשונה של פרק

שזכה לשמוע את המונח ' אסכולה ירושלמית '

זה  ' ,התפיסה ההיסטורית " החדשה " והירושה

אציע שגם כאן  ,כמו בעניינו של טויבלר  ,נמצא

הגרמנית  -היהודית ' ( עמ '  , ) 151 - 123מוצאים

נושא הראוי למחקר מעמיק בטרם תוצענה

בעיקר שאבלונות המעמידות ' מדעי היהדות '

' אסכולה

גלותיים

כנגד

הגובלת

בראייה

ההכללות

והמסקנות .

2

ירושלמית ' ציונית

לקראת סופה של חטיבה ראשונה זו פונה

של

יוטה לשאלת מקומה של ההיסטוריה החברתית

ההיסטוריה היהודית כולה  .חלקה הראשון של

והכלכלית של היהודים ומצביע על עלייתו

' ארצישראלוצנטרית '

מציג את האסכולה

הנמרצת של מקצוע זה במאה הנוכחית  .הוא

סוקר

מפרש גישה זו כאנטיתיזה ל ' אסכולה הירושל -

ביקורת נגדה  .חבל שחלק ניכר מהצגת האס -

מית '  ,כי זאת שמה את הדגש על היסטוריה

כולה מבוסס כבר על דברי מבקריה ( אפרים

מדינית .

חטיבה זו ( עמ '

) 136 - 123

הזאת ואילו חלקה השני ( עמ '

ביין ) ,

שמואלי  ,אלכם

) 151 - 136

שכתביהם הרלוונטיים

בלועזית ועוסקים בנושא הכללי

;

עדיף היה

להציג את האסכולה באמצעות כתבי

חבריה .

מתוך העמדת אנטיתיזה זו אפשר
אף

לדעתו

סיפורים

להבין

העובדה ' האופיינית '
שרפאל שטראוס

כגון

אישיים ,

) ( bezeichnenderweise

לא קיבל מישרה

( ) 1947 - 1887

העברית

אינני מתכוון לעסוק כאן בשאלה אם מוצדקות

באוניברסיטה

ההכללות שבפרק זה  ,כגון זו המזהירה שאין

' בגלות בירושלים ' [ יוטה  ,עמ '

( ולכן

לכתוב

נאלץ
) ] 146

אחרי

לבלבל בין ציונות ( גם ביין ציוני ) ובין ' דעות

שתקף

לאומיות יהודיות קיצוניות של היסטוריונים

הזנחת ההיסטוריה החברתית והכלכלית של

כמו דינור ובאופן חלקי בער ' ( עמ '

. ) 142

רק

ארשום שלוש הערות הנובעות ממרכיביהכות -

רות של הפרק ושל חטיבתו הראשונה

להסכים להצגת

החדשה '
כולה

היהודים .

נראה לי שקטע זה אופייני לפרק

ומשקף את שני

צדדיו .

מצד אחד אין יוטה

קשה

מאשש את פרשנותו בשום אופן  .יש לשים לב

' האסכולה הירושלמית ' כגורם

לכך שלמרות הטעמתו ( עמ '  ) 145כי ביקורתו

ההיסטורית

של שטראוס כוונה גם נגד היסטוריונים מחוץ

כבר הזהות של חלק מחברי האס -

לגרמניה  ,טענה המשתיתה את העמדתו של

וחלק משולליה מגלה שאין

הירושלמית ' ,

היחיד שנשא את בשורת ' התפיסה
;

:

במאמר פרוגרמטי בשנת

1929

את

( כביכול )

שטראוס

כמתנגד

ל ' אסכולה

 '48ך
1

לדברים לזכר טויבלר מאת בער ודינור  ,יחד עם
מבוא מאת מ ' שובה  ,ראה  :ציון ,

יט

( תשי " ד )  ,עמ '

. 83 - 70
2

עיין

עתה :

8

there

' Was

Myers ,

).

י

"

10תן  Inquiryח )" Jerusalem School " : /
11

Researchers

מ!
 .ל]

Studies

First Generation of

University ' ,

Contemporary Jewry 1994

Hebrew

( בדפוס ) .

the

81

המזרה -
של המורשה הגרמנית לעומת המורשה

הספר  .אבל לא בכך מעוניין יוטה  :הוא ממשיך
גלות ' ,
מיד להצביע על אחד מספריו של בער ' ,
כדוגמה מצוינת

) ( Musterbeispiel

אירופית  .ייתכן שיתברר כי קלוזנר ודינור קרו
האספקט
בים זה לזה יותר מבער ודינור  ,ואילו
הוא
הגרמני של ההיסטוריה הישראלית  ,אם
היסטוריונים
קיים  ,מקורו בעיקר ביצירתם של

של ספר

החותר לניתוח ולסינתיזה  ,ומעיר על העובדה
כב -
( bezeichnlenderweise
~
ה א ופיינית ( שוב
לוע -
יכול שהספר פורסם בשלוש שפות
סתם
זיות אך מעולם לא הופיע בעברית .

שכמעט אינם נידונים בספר זה  -אם משום
ואם
שעלו לפני  ( 1933כגון אביגדור צ ' ריקובר )
ישראל
משום שלא עסקו בהיסטוריה של עם

ולא פירש למה ' אופייני ' הדבר  .אך מהנגדתו

( כגון ריכרד

המפורשת את ' גלות ' ל ' ישראל בגולה '  ,ספר

צריכים

גישותיהם  ,העלה יוטה קצה חוט של סוגיה

מניתוח ומסינתיזה היסטוריים  .לכן  ,כך עלינו

משמעותית  ,ומי שירחיב ויעמיק בסוגיה זו

להבין  ,אם אחד מחברי האסכולה נכשל לעתינ

יעשיר את המודעות העצמית של כל העוסקים

)

ל,

עי

כע1

תש " ם  ,עם הקדמה מפרי  -עטו ) ברור שהכללות

בפרסומים בתחום ההיסטוריה ובחקר החינוך

ורמיזות כאלה טעונות כיסוס או הרחקה .
והסוציו -
אך מצד אחר  ,כמו לגבי שטראוס

ופיתוחו  .כאן מרוכזות סטטיסטיקות בדבר
ובדבר
חלקם בכתבי  -עת בתחום ההיסטוריה

לוגיה  ,גם כאן נראה שיש דברים בגו  .יוטה
הצביע על הבדל מסוים בין עבודתם של דינור

ובער .

הוא לא העמיק בו ובעצם גם לא רצה

לייחס לו משמעות רבה  ,כי ככל שמציבים זה

מול זה את שניהם  ,את דינור המזרח  -אירופי
ובער הגרמני  ,כן מתערערים שניים מעמודי
התווך של הניתוח המוצע בפרק זה  :אחדות
של
' האסכולה הירושלמית ' והיותה פרי
אפשר
' הירושה הגרמנית  -היהודית '  .אולם היה
להמשיך  ,ויש טעם להמשיך  ,בהשוואה המקו

רית  ,כגון על  -ידי השוואת ' ישראל

בעמים ' של

בער ל ' ישראל בגולה ' של דינור  .נראה שגם אם
()

(

"

ך

שי

כמן
המהורס
השפעתם היע '  ' ( 1ת
עולים
גם סוקר את פעילותם של היסטוריונים

לעשות כן בלשון הקודש  .גם לולא התפרס

' גלות ' בעברית ( בשנת חייו האחרונה

בדיקה .

מכל מקום  ,בהצביעו הן על

המסורת ההיסטוריוגרפית הגרמנית כמפתח
להבנת מקומם של מקורות היסטוריים בעבו
שבין
דות בער ודינור  ,הן על משהו מן ההבדל

אוס הסוציולוגי בעצם אין דעתה נוחה אן

של

קבנר )

-

ויש לראות את

בער

בהקשרם  .זאת היפותיזה סבירה בלבד והדברים

הנראה בעיניו כ ' מחצבה מונומנטלית ' שכל
,
הרוצה ליטול הימנה יטול ויפרש כרצונו
משתמע שלדעת יוטה אותה ' אסכולה ירושל
מית ' שלטת ומטילת אימה שהחרימה את שטר

בכיוצא באלה  ,הוא בכל אופן הקפיד

-

תוצאות ההשוואה תערערנה במשהו אח
התפיסה המונוליתית של ' האסכולה הירושל

מית '  ,הל עשויות להביא להכרה מדויקת

יותן

מקומם בין מחברי ספרי לימוד וכדומה  ,וכמו
בפרקים הראשונים קשה להגיד שיש משמעות
כללית

רבה

לסטטיסטיקות .

אמנם

מעניין

לדוגמה  ,שבין המייסדים והעורכים של ' ידיעון
למורה להיסטוריה ' היו שני עולים מגרמניה :
כן
נפתלי זון ואברהם מרגליות ( עמ '  . ) 183וכמו

מעניינת הטבלה

( שם )

המראה את חלקם של

היסטוריונים ' דוברי גרמנית ' בין תורמי המאמ -
משתמע
רים לידיעון זה  .אולם קשה לדעת מה

מן הממצאים האלה  ,שכן חסרים נתונים על
חלקם של בני מגזר זה במערכת החינוך ועל
תרומותיהם לכתבי  -עת פדגוגיים מרכזיים

יותר .

ואם יבדוק הקורא את הנתון הראשון בטבלה
שלפיו

נתחברו

שבעה

מבין

ארבעה  -עשר

עם הספר  :עלייתם של היסטוריונים יהודים

של הידיעון

מסויים של הצדקה עצמית  .הם רוצים להוכיח ,

( כצ " ל  ,ולא בשנתו הראשונה ) על  -ידי ' דוברי

המאמרים

שהם תרמו לא פחות מקבוצות העלייה האח -

גרמנית '  ,הוא יגלה ששני העורכים שנזכרו הם

רות  ,אלא יותר מהן  ,לבנייתה הכלכלית  ,התר -

שחיברו את כל שבעת המאמרים  ,ויש להניח

בותית והמדינית  -חברתית של הארץ ' ( עמ '

. )9

שהתגלית תציב סימן שאלה לגבי חשיבותו של

ואמנם נראה שהספר שלפנינו משתלב במגמה

משנשים לב לכך שהידיעון גם לא

זו  :יותר ממחקר המנתח כתופעה היסטורית את

האריך ימים ( נוסד בתשכ " א ונסגר תוך עשר

העלייה ההיא  ,ובמיוחד את ההיסטוריונים שבה

רק יתחזק החשד שכל העניין הוא בעל

ושיצאו ממנה  ,הוא מלקט כל פירור של עשייה

משמעות שולית בלבד  .כרגיל הצביע יוטה כאן

כדי להוכיח ש ' תרמו '  .בתור שכזה הוא שימושי

כימות חלקם של

וכנראה גם שלם מאוד  .מעבר לזה הניח יוטה

בני המגזר בעשייה ההיסטורית  -אבל רוב

מקום הרבה למי שירצה ללמוד את הסוגיה

הנתון .
שנים ) ,

בחוברת

הראשונה

בכיוון רצוי  -במקרה זה

העבודה טרם

:

נעשה .

במשפט הראשון של הספר נאמר  ' :עד היום
עומדים היהודים שעלו מגרמניה תחת כורח

באורח יסודי ולהציגה בפרספקטיווה הנכונה ,
והצביע מדעת ושלא מרעת על דרכים שאליהן
יש לפנות לשם השלמת

המלאכה .
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התנועה הקיבוצית בין אוטופיה לפוליטיקה
יחיעם

ורץ

 צבידוד זית  ,חלוצים במבוך הפוליטי

ירושלים תשנ " ג ,

281

התנועה הקיבוצית ,

:

, 1948 - 1927

הוצאת יד יצחק כן

עמ ' .

את סוגיית היסוד בספרו של דוד זית  ,שהוא

שהביא

העבודה

לפילוג

עין

 -חרוד ,

הקיבוץ

עיבוד והרחבה של עבודת הדוקטור שלו  ,ניתן

הראשון  .עין  -חרוד החל להתפתח מאז כתנועה

בבית  -קברות ? ' ,

של

' מה לכוהן

לתמצת בשאלה

התיישבותית

עצמאית

לבסיסה

והפך

כלומר מה לתנועה הקיבוצית שהאוטופיה שלה

התנועה הקיבוצית הראשונה  .הקיבוץ המאוחד

היתה ' ההתגלמות השלמה ביותר של המהפכה

שטען כי הוא נושא מורשתו של גדוד העבודה

ולעמק הבכא

ראה עצמו כחיל החלוץ של תנועת העבודה .

הרי בין האוטופיה לבין הפו -

באוטופיה שלו היו שני מרכיבים שהשלימו זה

הציונית המתגשמת ' ( עמ '

של הפוליטיקה

?

) 267

ליטיקה קיים לא רק מתח אלא ניגוד קוטבי ,
כמעט בלתי ניתן

לגישור ,

שכן היא ' קפיצה

נחשונית אל העתיד שעדיין אינו קיים

במציאות '

ואילו הפוליטיקה היא אמנות

האפשרי ,

( שם )

את זה

:

' א  .מעמד הפועלים היוצר חברה חדשה

בארץ  -ישראל
העבודה

;

על  -פי

תפיסתה

של

אחדות

ב  .הקומונה הכללית של פועלי ארץ

ישראל  ,פרי חלומו של גדוד העבודה ' ( עמ '

-

. ) 34

וה ' עכשיו ' .

מבחינה פוליטית הקיבוץ המאוחד היה קשור

הלוז של הספר שלפנינו הוא אפוא ניתוח הדרך

משחר ימיו לאחדות

כי מערכת

הקיבוץ המאוחד  ,הקיבוץ הארצי וחבר הקבוצות

הקשרים ביניהם היתה מורכבת ומפותלת  .מצד
אחד מנהיגות הקיבוץ המאוחד  ,ובראש וברא

 -בין שני קטבים אלה שהאחד היה ביסוד

שונה מנהיגו ומייסדו יצחק

טבנקין  ,וכן רוב

קיומן ומן ההתמודדות עם האחר לא יכלו

חבריו היו חברי אחדות העבודה והם ראו

להימלט .

במפלגה זו את המסגרת לאחדותו הפוליטית של

ההתמודדות המיידית עם

ה ' כאן '

שבה היטלטלו שלוש התנועות הקיבוציות -

העבודה  ,אם

המאוחד לא
11 2

~

שלוש

התנועות הקיבוציות קמו במחצית

מעמד הפועלים  .מצד אחר הקיבוץ

השנייה של שנות העשרים  .הקיבוץ המאוחד

קיבל את העובדה שאחדות העבודה מכירה גם

נוסד רשמית בשנת  1927אולם ראשיתו כבר

בצורות  -התיישבות אחרות  -הקבוצה והמושב

בגדוד

 -ואינה רואה את הקיבוץ כצורת ההתיישבות

בשנת

, 1923

אחרי

הפילוג הראשון

עם

הלגיטימית היחידה  .כן לא קיבל את טענת דוד

בן  -גוריון כי במשולש מפלגה  -הסתדרות  -קיבוץ

הטפר

לשיאו החריפה דילמה זו

:

התנועה הקיבוצית

חלק מאנשי גדוד

;

העבודה הגיעו למסקנה כי לציונות הקונסטרוק -

המפלגה היא הערכאה המכרעת  .הדבר הביא

טיווית שבמרכזה ההסתדרות ותנועת העבודה

לכך שיחסה של אחדות העבודה אל הקיבוץ

אין עתיד ואין שחר וכי יש לעבור למלחמת

המאוחד היה אוהד אך חשדני  .אחרי פרשת גדוד

חורמה נגד ההון והמעמד הרכושני הצומחים

העבודה היה חשש גדול מפני יצירת מרכז

בארץ  .חברי קבוצה זו בהנהגת מנחם

אידאולוגי וארגוני בתוך המפלגה שיתחרה

אלקינד ודוד הורוביץ ראו במלחמת המעמדות

בבכורתה .

( מנדל )

את חזות הכול  ,וכדברי מאיר יערי שהתנגד להם

היחסים בין הקיבוץ למפלגה הפכו עוד יותר

בחריפות ' השמאל הליקבידציוני אינו מכיר לא

מורכבים ומסובכים אחרי הקמת מפא " י בשנת

בגלות ולא

קיימת רק פרובלמה

 . 1930הקיבוץ המאוחד שסבר כי הוא המפרש

של ניצול מעמדי ומלחמה בו ' ( עמ ' . ) 19 - 18

המוסמך היחיד של אחדות העבודה

ה ' אמיתית ' ,

חלק

בציונות  ,לדידו

מהשמאל

בגדוד

העבודה

הסיק

:

כפירה

תבע מהמפלגה החדשה שתראה בדרכו את דרך

מהערכת מצב זו את מלוא המסקנות

המלך של ההגשמה החלוצית וסירב לקבל את

מוחלטת בציונות ואף ירידה לברית  -המועצות .

ההנהגה  .בנסיבות

ממש באותו זמן גיבשו קיבוצי השומר הצעיר

אלה ביקש הקיבוץ המאוחד להיות לזרם רעיוני

ביניהם

ריכוז סמכויות הביצוע בידי

ופוליטי עצמאי הן במפלגה והן

בהסתדרות ,

השותפות

את

הרעיונית

והארגונית

גיבוש זה נבע

והקימו את הקיבוץ הארצי .

ומגמה זו הגיעה לכלל גיבוש במועצת התנועה

מהמודעות לכך שלמרות סלידתם מגינוני שררה

ההחלטות שהת -

וממפלגתיות הם אינם יכולים להמשיך ולהת -

קבלו במועצה זאת דיברו בין השאר על חיזוק

קיים

ארגונית

מרותה של מזכירות הקיבוץ  ,הן הפכו את הקי -

מחייבת .

שהתכנסה ביגור בקיץ

. 1933

בוץ המאוחד לגוף המתחרה בסמכות המפלגה
וקורא

בלי רעיון

במועצה

משותף

המייסדת

של

ומסגרת

הקיבוץ

הארצי

עליה תיגר והפוליטיזציה שלו היתה

התקבלו ' ההנחות האידאולוגיות ' שלו  ,הידועות

לעובדה גלויה ומוגמרת  .כל זה נעשה בשם

גם בשם ' תורת השלבים '  ,ובהן ניסו לגשר על

העיקר הרעיוני שעל  -פיו הקיבוץ המאוחד הוא

הפער שבין ציונות למרקסיזם  .תורה זו מדברת

המפרש היחיד של שני מושגים  ,ה ' כלליות '

על שני שלבים  ,הראשון הוא שלב ' הקמת הבית -

וה ' הגשמה החלוצית ' .

הלאומי העברי בארץ  -ישראל על בסיס כלכלי
פרודוקטיבי ' ( עמ '

הסוציאלית .

ב.

המהפכה

הקיבוץ הארצי שנוסד אף הוא בשנת

תורה

) 20

זו

הסוציאלית

והשני שלב המהפכה
המתנה

למעשה

בהשלמת

בניין

את
הבית

נקט

הלאומי לא נועדה מעיקרה למטרות אידאולו -

יחס שונה לפוליטיקה  .הדילמה הבסיסית שבה

גיות טהורות ; היא שאפה להעניק פתרון אידאו -

התלבט בתקופת ייסודו היתה המתח בין הפן

לוגי לבעיה קיומית  ,בעיית הגלישה אל השמאל

1927

המעמדי לבין הפן הלאומי  -הציוני של התנועה .

הרדיקלי תוך מתן גט כריתות מוחלט לציונות .

דילמה זו נבעה מנטיית השומר הצעיר לעבר

פראג '

המרקסיזם
1927 - 1926

שראשיתה

בשנת

. 1924

בשנים

שבהן הגיע משבר העלייה הרביעית

בשנות

החמישים

בתקופת

' משפטי

ופרישת סנה עמד עקרון זה של העדפת הציונות
כמבחן חמור בירתר .
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יחיעם ויץ
רחוק
עקרון נוסף שהיה משותף לקיבוצי השומר

ברית עם הפועל העירוני  .אך צעד זה היה

פוליטית -

הצעיר היה ' הקולקטיביות הרעיונית ' שהיתה

עדיין מהכרעה על הקמת מפלגה

במידה רבה ' תגובת התגוננות שנועדה לשמור
על שלמות הקיבוצים במשבר של סוף שנות

' בתוך הקיבוץ  -הארצי שללו רכים את
התנגדות מושרשת
תנועתם למפלגה  ,מתוך
תזיק
למפלגה ולמפלגתיות  ,ומתוך חשש פל

וההשמאלה של גדוד העבודה ' ( עמ '  . ) 22היו

הקמת

להתפתחותה

שראו כעקרון זה סימן למשטר טוטליטרי

התקינה של התנועה

העשרים ,

ובייחוד

עקב לקחי הפוליטיזציה

המדכא את הפרט וחרותו אך הוא דווקא חייב
התחשכות מירבית כדעת המיעוט ונטייה לחי -
פוש המכנה המשותף הרחב ביותר .

לקיומה של מגמה רדיקלית כקיבוץ הארצי
היה גם היבט פוליטי  .המצדדים כה חתרו

להקמת מפלגת אוונגרד עצמאית  ,ואילו הרוב
צידד  ,אמנם בצורה מסויגת  ,באיחוד עם מפלגת
מעמד רחבה  ,כלומר עם מפא " י  .בפועל המשא
ומתן לאיחוד שכמעט הסתיים בהצלחה בשנת
931נ נכשל בגלל סירוב

מפא " י להעניק לקיבוץ

הארצי אוטונומיה נרחבת במסגרת איחוד זה ,
אוטונומיה שמבחינת הקיבוץ הארציהיתה תנאי

הגוף

הפוליטי

החדש

הפיכת

הקיבוצית ' ( עמ '

. ) 32

לעומת שתי תנועות קיבוציות אלה

שיחסן
התנועה

לפוליטיקה היה כה מסובך  ,יחסה של
היה יותר
השלישית  ,חבר הקבוצות  ,לתחום זה
הקבוצות
פשוט  .אף על פי שרוב אנשי חבר
לפועל הצעיר
שנוסד כשנת  1929היו קרובים
 פוליטית .הוא שמר על תדמית פלורליסטית וא
איחודו עם
המצב השתנה כשנת  , 1933לאחר

האידאולוגי

תנועת  -הנוער גורדוניה  ' -הקו
לוביאניקר ( לבון ) ,
של מנהיג גורדוניה פנחס

חבר הקבוצות

הביא עד מהרה לפוליטיזציה של
 ,שמעתה ואילך
ולהידוק הקשר עם מפא " י
הקיבוץ -
העדיפה את התנועה הזו על פני

בל  -יעבור לקיומו כמסגרת רעיונית  -פוליטית

המאוחד ' ( עמ '

עצמאית  .משום כך וגם בגלל מורשת תנועת

נוספת

נבעה מסיבה

 . ) 51העדפה זו

 -בניגוד לקיבוץ המאוחד

שראשיו

הוא היה בעיקר זרם רעיוני  -פוליטי שהתמקד

 ,לא ניתן
ערערו על סמכות המפלגה והנהגתה
חכר הקבוצות
היה להטיל ספק בנאמנותו של
השנייה של שנות
למפלגה ולראשיה  .במחצית
לנוכח החרפת
השלושים ובשנות הארבעים
הנהגת מפא " י
המתח בין הקיבוץ המאוחד לבין
כתנועה ההת -
התחזק מעמדו של חבר הקבוצות

בגיבוש האידאולוגיה שלו בלי ליצור מסגרת

יישבותית של מפא " י .

הנוער שראתה ב ' פוליטיקה ' ביטוי קלוקל של
עולם

המבוגרים  ,התפתח

הקיבוץ הארצי כזרם

בעל אופי פוליטי ברור ולוחם אך בלא סימני
היכר מקובלים של מפלגה  .בשלהי שנות העש -
רים ובמחצית הראשונה של שנות השלושים

לפעולה פוליטית  -מפלגתית .
ראשית המפנה היתה בשנת

1936

עם הקמת

הליגה הסוציאליסטית  .חכרי הליגה היו פועלים

הפוליטיזציה של הקיבוץ המאוחד

עירוניים ומראשית קיומה היו עקרונותיה זהים

במחצית השנייה של שנות השלושים והוא
בשנת 1937
 למעשה .לגוף פוליטי עצמאי
בסניף
נכרתה ברית בינו לבין האופוזיציה
מפא " י בתל  -אביב ונוצר הכסיס להקמתה של
המאוחד .
סיעה בתוך המפלגה בהנהגת הקיבוץ
 אביב אלא גםבתלאביב
לסיעה היתה אחיזה לא רק -

לאלה של השומר הצעיר  .משך עשור שלם היה
 ' 4ע12

ג.

העמיקה

הקשר בין שני הגופים קונפדרטיווי והליגה
התקיימה קירם עצמאי למחצה אם כי בצמידות

לקיבוץ הארצי כך עשה הקיבוץ הארצי את
הצעד הראשון ליציאה מד ' אמותיו וליצירת

הפך

עם הספר

:

התנועה הקיבוצית

בחיפה  ,שם קמה אופוזיציה לשלטונו הכל  -יכול

הקיבוץ המאוחד ותמכו בהנהגת המפלגה  .הפו -

של מזכיר מועצת הפועלים אבא חושי  .אופוזי -

ליטיזציה של הקיבוץ המאוחד שבמידה רבה

ל ' בוסיזם '

נבעה מטענתו כי הוא ורק הוא יודע מהי דרכה

המפלגתי ובשל מרירות שנבעה ממצוקה חבר -

האמיתית של תנועת העבודה הביאה אפוא

מקומית לתופעה

העיקרים ,

ציות אלה שקמו על רקע התנגדות
תית

וכלכלית  ,הפכו מתופעה

לקרע עמוק בתוכו ופגעה בעיקר

בעלת משמעות ארצית וכלל מפלגתית  .שינוי זה

במהותו כתנועה ההתיישבותית הגדולה והפ -

במעמדן התאפשר אך ורק בזכות הקשר בינן

עילה ביותר  .למעלה מעשר שנים מאוחר יותר ,

לבין הקיבוץ המאוחד שהאציל עליהן מיוקרתו ,

בשנת

הביא קטע זה לפילוג הכאוב והטר -

מכוחו הארגוני ומהרדיקליזם המעמדי שלו .

אומטי של הקיבוץ המאוחד .

בעניין זה כותב זית

, 1951

לקרע הפנימי בקיבוץ המאוחד היו ביטויים

:

בתחילה לא היתה סיעה ב ' גוף ארצי

שונים  ,למשל בוויכוח בשאלת היחס לברית -

מגובש  .לעת עתה היה זה צירוף רופף

המועצות  .ויכוח זה פרץ במלוא עוזו במועצת

של אופוזיציות מקומיות  ,שקמו על

הקיבוץ המאוחד שהתכנסה ביגור בשנת . 1936

רקע תסיסה נגד המנגנון המפלגתי

אליעזר ליבנשטיין

( ליבנה )

שחזר משליחות

וההסתדרותי  .כמו בתל  -אביב  ,כך גם

בגרמניה הנאצית השווה את המשטר בברית -

המרירות

המועצות למשטרים הטוטליטריים שהשתלטו

ורגשי הזעם והקיפוח על רקע המשבר

אז על אירופה ותיאר את תהליך הניוון והה -

הכלכלי  .אך ורק צירוף שלושת המר -

שחתה שעבר עליו מימי המהפכה הסוציאליס -

כיבים  -המצוקה הכלכלית  ,המרי

טית ועד להיותו לדיקטטורה של איש אחד .

החברתי והופעת גוף בעל אידאולוגיה

דבריו עוררו רוגז רב מאחר ש ' עוררו רושם

מעמדית רדיקלית  -הוא שהצמיח

ברור  ,כי התקפתו מכוונת לא רק לסטלין  ,אלא

במקומות

אחרים ,

צמחו

את סיעה ב ' ואפשר לה להופיע כגורם

גם

למשטר

הפנימי בקיבוץ  -המאוחד '

( עמ '

לויטה ,

ציבורי רציני  .התייצבותו של הקיבוץ -

 . ) 146את העמדה האחרת ביטא ליובה

המאוחד מאחורי הסיעה במערכותיה

ממייסדי עין  -חרוד ומהאידאולוגים הבולטים
הוא ראה בסובייטים ' בני האור ' המת -

הציבוריות הראשונות הקנה לה לגי -

בתנועה

טימציה ויכולת להתמיד במאבק בתוך

ייצבים מול ' בני החושך ' הנאצים וטען כי משום

המפלגה ומול המנגנון ההסתדרותי

כשם שליבנשטיין

( עמ '

כך

;

יש להזדהות

עימם .

התכוון גם למשטר הפנימי בקיבוץ המאוחד כך

. ) 95

מבחינת הקיבוץ המאוחד היו למצב זה שתי

לדעת זית קבע גם לויטה כי ' מי שאינו מאמין

תוצאות  .הוא מצא עצמו בלב לבן של המחלו -

בדרכה של המדינה הסובייטית  ,מביע חוסר

קות הפוליטיות הפנים מפלגתיות ומצד אחר

נאמנות לדרכו ההיסטורית של הקיבוץ ' ( שם ) .

הפוליטיזציה שהלכה והעמיקה הביאה לפיצול
פנימי בתוכו  .אמנם רוב חבריו תמכו בהנהגתו
בראשות טבנקין  ,אך קבוצות שונות כמו יוצאי

ד.

נצ " ח ( נוער צופי חלוצי  ,יוצאי השומר הצעיר

תהליכי הפוליטיזציה והקיטוב בקיבוץ המאוחד

ואנשי

התגברו בשנות הארבעים והגיעו לשיאם בשנת

העלייה הגרמנית התארגנו כאופוזיציה להנהגת

עם פילוג מפא " י והקמת מפלגה חדשה ,

הרוסי

שהצטרפו

לקיבוץ

המאוחד )

1944
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יחיעם ויץ
התנועה לאחדות

העבודה  .השם לא היה מקרי

' היתה כאן כוונה ברורה ליצור רושם של
המשכיות  ,של שורשים עמוקים של נאמנות

ובניגוד לדעתו

מפלגה  .אחרי התלבטות קשה
המועצה את תוכניתו של
של יעקב חזן קיבלה
לקראת הקמת
מאיר יערי להתקדמות בשלבים

לדרך שהוכיחה את עצמה ' ( עמ '  . ) 138באמצ -

מפלגה .

עות שם זה ניסו טבנקין וחבריו להוכיח כי

לאלתר

בניגוד למפא " י שהתכחשה לדרכה ההיסטורית

ציאליסטית ולבדוק שוב את
מבחינת השומר הצעיר
עם מפא " י  ,אך בכל זאת
זו התקדמות
שנרתע מאוד ממפלגתיות היתה

של אחדות העבודה וסטתה ממנה הם הממשי -

כים

בה " א

של

הידיעה

דרכה

הרעיונית

רבה

והפוליטית .
המפלגה החדשה היתה מורכבת מאנשי הקי -
בוץ המאוחד ומחברי סיעה ב ' העירוניים אולם
הגורם כעל ההשפעה הרבה

ביותר בתוכה היה

הקיבוץ המאוחד  .מנהיגיו הבכירים של הקיבוץ
המאוחד
יהודה ) ,

-

טבנקין  ,ישראל אידלסון ( בר -

אהרון ציזלינג ואחרים  -היו למנהי -

גיה המרכזיים של המפלגה החדשה ומשנתו של
טבנקין היוותה את חוט השדרה הרעיוני והפו -

ליטי שלה  .משנה זו שבמקורה היתה תורת

הגשמה

קיבוצית

בשנות

הפכה

אמנם
; קודם ,

נטען  ,יש לחזק

האפשרות לאיחוד

מפלגת השומר הצעיר קמה רק

שנים  ,בשנת  . 1946כמו
התנועה לאחדות

כעבור ארבע

מפלגת השמאל

לגביה ניתן לטעון

העבודה  ,גם

בעניין זה כותב זית

הארבעים

לתנועה קיבוצית .

:

 -כלל בעקבות

מרכז הליגה הלך נדרך
והטקטיקה של הקיבוץ -
האיסטרטגיה
מדרכו הפולי -
הארצי ולא נטה לסטות
קשורה בטבורה
טית  .הליגה נשארה
 הצעיר וכל תקוותה לעתידלשומר
המחיצות הארגוניות
התבטאה כביטול
משותפת  ( .עמ ' . ) 189

ניסתה המפלגה החדשה למצוא את מקומה
הייחודי בין מפא " י מצד אחד לשומר הצעיר
מצד אחר .

ובהקמת מפלגה

חברי סיעה ב ' העירוניים קיבלו בדרך כלל

המפלגה החדשה

את מרותו של הקיבוץ המאוחד ומי שכפר

כשהתכנסה ועידת היסוד של

במרות זו פרש  .כך לדוגמה פרש ממנה אפרים

היה זה סיום של תהליך שהחל בדיוק

תבורי ,

ממנהיגי סיעה

ב'

בתל  -אביב שחזר

קודם

לכן ,

עם

למפא " י ועם הקמת המדינה אף נבחר לחבר -
לאחר

בוץ הארצי  ,ולטענת זית דברי

כנסת

מטעמה .

פחות

מעשרים

עשר שנים

הקמת הליגה  .מתוך

חברי המפלגה כשלושה רבעים

שנה

האחרת ,

כי היתה זו מפלגה שהשתייכה
צלע עירונית ' אלא
אמנם למפלגה היתה גם '
ביותר  .התביעה לחיזוק
שמעמדה היה חלש
לא התמלאה והיא לא
הליגה הסוציאליסטית
אוטונומי ופעיל .
הפכה להיות גורם פוליטי

וויזם מדיני ובטחוני עם רדיקליזם מעמדי  .כך

ממייסדי הליגה

כ 8 , 500 -

היו חברי הקי -
אריה ליכטיגר

וממנהיגיה ,

בוועידת

שנוסד הקיבוץ המאוחד הגיע תהליך הפוליטי -

( נהיר ) ,

זציה שלו לשיאו ולמיצויו והוא הפך בעצם

היסוד של המפלגה הוכיחו ' כי
הליגה ] את תורת
שנות קיום הליגה עיכלו [ חברי

למעין ' קיבוץ  -מפלגה ' .

שען

לא דובר

'

לתפיסה מדינית ייחודית שניסתה לשלב אקטי -

1

על הקמת מפלגה

את הליגה הסו -

גם בקיבוץ הארצי הועמק תהליך הפוליטי -
זציה בשנות הארבעים  ,אם כי שוב באופן שונה

מאשר בקיבוץ המאוחד  .מועצת הקיבוץ הארצי
שהתכנסה

באפריל

1942

במשמר  -העמק

התקדמה שלב נוסף לקראת התארגנות במסגרת

השומר הצעיר בשלמותה '

ה.

במשך עשר

עמ '

. ) 191

(

-

ערב הקמת המדינה היו שתי התנועות הקיבו
מפלגות
ציות הגדולות עמוד  -השדרה של שתי

עם הספר

פוליטיות  .בינואר

:

התנועה הקיבוצית

התאחדו שתי המפלגות

בעניין זה כי הסיבה לכך היא העובדה שבפועל

 -יחד עם פועלי ציון שמאל שהתאחדה כבר

ההכרעות לא נפלו במפלגה אלא בתוך התנועות

1948

קודם לכן עם התנועה לאחדות העבודה -

הקיבוציות ( עמ ' . ) 251

והקימו את מפלגת הפועלים המאוחדת ( מפ " ם ) .
המגעים הממשיים לקראת איחוד החלו בשלהי
קיץ

ערב ההכרעות המדיניות שהובילו

, 1947

מעבר לזה יש לזכור כי מעמדה ויוקרתה של
התנועה הקיבוצית בשנת

, 1948

שנת

ייסוד

מפ " ם  ,היו גבוהים לאין שיעור ממעמדה ויו -

להחלטת האומות המאוחדות מיום כ " ט בנו -

קרתה בשנת

במבר  .ההתלבטות אם להיכנס למשא  -ומתן על

בירידת קרנה עול התנועה הקיבוצית חלק מתה -

העבודה ,

מפ " ם אחרי הקמת

איחוד היתה בעיקר נחלת אחדות

, 1954

עת התפלגה  .כך ניתן לראות

ליך הדחיקה לע1וליים של

את

המדינה ובייחוד ) נחרי שלא הצטרפה לממשלה

מפא " י  .החלטתה לנהל בכל זאת משא  -ומתן

הראשונה שהקים בן  -גוריון במארס  . 1949בני -

נבעה בעיקר מתחושת הבדידות שלה ומהכרתה

גור להנחה של יערי וטבנקין הוכח כי ניתן

בחוסר ההשפעה שלה ערב ההכרעות הגורליות .

להקים את המדינה הצעירה ולבנותה גם ללא

ששאפה

לאיחוד

משולש

שיכלול

גם

מבחינת הקיבוץ המאוחד שראה עצמו כגוף

סיועם  .ובעניין זה כותב זית

החייב ליטול חלק בהכרעות היה זה מצב בלתי

המשיך לעשות את שלו ולתרום את תרומתו

נסבל  ,ומאחר שהדרך למפא " י נראתה חסומה
התגבר

בלית ברירה על היסוסיו מפני איחוד עם

במלחמה

ובמעשה

:

' " הכושי " אמנם

ההתיישבותי ,

אך

הוכח

שאפשר לנהל את המדינה בלעדיו ולדחוק אותו

ציבורית ופוליטית לפינתו ' ( עמ '  . ) 266אי אפשר

השומר הצעיר בלבד .

המפלגה החדשה שקמה היתה גם היא

אפוא להפריד את דרכה המיוסרת של

מפ " ם ,

' קיבוץ שיש לו מפלגה '  .שתי התנועות הקיבו -

הגוף הפוליטי הגדול והחשוב ביותר שלתנועות

ציות הגדולות והמרכזיות היו קשורות אליה

הקיבוציות היתה בו השפעה מכרעת  ,מתהליך

ושתיהן הגיעו באותה עת לרמה גבוהה ביותר

שקיעת התנועה הקיבוצית שהחל עם הקמת

של חוסן פנימי ושל השפעה ביישוב  .כוחן של

המדינה .

שתי התנועות במפלגה היה מכריע

:

לסיכום ,

שישים

ספרו

של זית הכתוב בבהירות

מתוך מאה החברים במרכז המפלגה היו חברי

ונקרא בעניין ובשטף מתאר את תהליך הפולי -

בהנהגתה המצומצמת

טיזציה של התנועות הקיבוציות משנות העש -

אוישו ברובן על  -ידי חברי קיבוץ ורוב הסניפים

רים ועד לשנות הארבעים כתהליך דיאלקטי .

העירוניים נוהלו על  -ידי שליחים מהקיבוצים .

מצד אחד לפנינו עדות נוספת להשפעת הקיבו -

מעמדן המכריע של התנועות הקיבוציות היה

צים שהיתה חזקה מאוד יחסית לחלקם באוכלו -

מהגורמים שהביאו להחלשת מפ " ם  .שתיים היו

מצד אחר ניכרים זרעי שקיעתה של

קיבוץ ,

עמדות המפתח

הסיבות לכך

ראשית ,

סייה

;

לא היה איזון במעמדן

התנועה הקיבוצית בעובדה שבמפלגות שהקי -

בתוך המפלגה  -בשעה שהקיבוץ הארצי שמר

מה  ,ובהן גם במפ " ם  ,זכה המגזר העירוני לבי -

על כוחו הפוליטי ואף הגביר את ליכודו הפנימי

טוי

שהקיבוץ

הקמת מפ " ם רק החריפה את הקרע הפנימי

המאוחד לא היה מסוגל להפריד בין הפן הפו -

בקיבוץ

:

המאוחד והפכה את פילוגו לבלתי

ליטי

שולי

לפן

ומינורי

וכן

בעובדה

התנועתי  -ההתיישבותי

שבו .

מכל

שנית  ,העובדה שהאיחוד הפוליטי לא

מקום לפנינו ספר המאיר ומבהיר עד כמה היה

לווה באיחוד מקביל של התנועות הקיבוציות

יחסה של החברה היישובית לתופעה ייחודית

חרצה את דינו לכשלון  .יצחק בן  -אהרן טען

כמו הקיבוץ בעייתי ודו  -ערכי .

נמנע

;

77נ 1

התביעה ביישוב להענשתה של גרמניה
נעימה ברזל

'-

)
( 1947 - 1944

(

מבוא  -הידיעה שהפכה לממשות
הדרישה לנקם בגרמנים ולהענשתה הקולקטיבית של גרמניה שהופיעה בעיתונות ובכתבי
של שלהי מלחמת  -העולם השנייה היתה קשורה לידיעות על ממדי החורבן של
שהגיעו ממקורות

 -העת

יהדות אירופה

שונים .

ליישוב

מקובל לטעון שהידיעה על רצח המוני מתוכנן ושיטתי ביהודי אירופה הגיעה
המידע על
ולהנהגתו בנובמבר  . 1942הדבר אמנם גרם לזעזוע עמוק ולתחושות של אבל וזעם  ,אך
המלחמה
השמדתם של יהודי אירופה נקלט והופנם בתודעה האישית והציבורית רק כשלהי
ההבנה
ובחודשים הראשונים שלאחר סיומה  ,בעקבות ידיעות ותיאורים שהצטברו ביישוב ,
עדויות
והתגובות שעוררה נבעו לא רק מריבוי הידיעות והתיאורים הללו אלא גם מטיבם .
בנימה
הניצולים הגיעו ארצה בשלהי המלחמה ; הן פורסמו בעיתונים היומיים בגוף ראשון
שוטפים על
אישית  -משפחתית ולעתים נוסחו בלשון רבים כמסר תנועתי  .לצדן הופיעו דיווחים
מראות
הקרבות ועל התקדמות הצבא האדום  ,ובהם תוארו בלשון חיה  ,כואבת וטעונת רגשות

החורבן בעיירות ששוחררו על  -ידי לוחמי הצבא האדום וכן סופרו חוויותיהם
הזוועות שנחשפו לעיניהם

;

הקשות לנוכח

שמות מקומות ההריגה שהתגלו על  -ידי חיילים וניצולים

בהבלטה  .בשולי הכתבות נרשם מספר היהודים שנותרו בערים ובעיירות השונות וצוינו

המקומות

שבהם החלה להתקבץ שארית הפליטה  .הכתבות שתיארו את החורבן והאימה הוכתרו
שביטאו את המימד הרגשי
' גוילי יגונים מכתבים

:

' ארורה תהיה לנו גרמניה '  ' .בנתיב הדם והיסורים '  ' .לנקום

משרידים ' .

1

בהמשך חיזקו תמונה זו

צוינו

בכותרות

ולחיות ' .

מכתבים שהגיעו מחיילי החי " ל שלא

החרבה .

מעטים מביניהם יצאו עם תום הקרבות לחפש את עקבות בני משפחותיהם באירופה
המזעזע עם
במכתבים אלו שהגיעו למוסדות היישוב ולמשפחות בארץ תוארו בגילוי לב המפגש

הניצולים והשפעתו על

*
1

8

1

(
~

החיילים .

מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שהוצגה ביום עיון
באוניברסיטת חיפה ב  7 -בינואר . 1993

בנושא ' המדיניות כלפי פושעי מלחמה '  ,שהתקיים

הדיווחים והעדויות מופיעים בעיתונות היומית באופן תדיר החל בדצמבר . 1944

עדותה
להבלטה מיוחדת זכתה

של רוז ' קה קורצ ' אק  ,ראה  :ר ' קורצ ' אק  ' ,בגיטאות וביערות '  ,משמר  ,ח ' באדר תש " ה ; הנ " ל  ' ,מלחמת הגיטאות ' ,
איך
דבר  ,ט " ו בניסן תש " ה ; במלאות שנה להתקוממות בזאגלמביה הספיד העיתון ' העובד הציוני ' את חבריו ' :
נפלו גיבורים '  ,העובד הציוני  ,ח ' בתשרי תש " ו ; משמר פרסם את דיווחי הוועדות הממשלתיות הסובייטיות

לחקירת פשעי הנאצים וכל דיווח כלל דין  -וחשבון מפורט של ההרג  ,היקפו ושיטותיו  ,קטעי עדויות וקריאה

לנקמה .

ראה למשל

:

' יד הצדק תשיגם ' ( מיוחד ל ' משמר ' מהאינפורמבירו )  ' .דין וחשבון על הרפובליקה

הלאטבית '  ,משמר  ,כ " ט בניסן

תש " ה .

שבתון

וז שה ק תת ו הב אעי
"
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אסונם הפרטי  .העיתונים שימשו גשר בין סוכנויות הידיעות לבין אנשים המחפשים את קרוביהם

שונים .

2

ביוני

1945

התחיל לצאת לאור השבועון

' לקרוב ולרחוק ' מטעם המדור לחיפוש קרובים ולריכוז מענים  ,בשיתוף עם ועד ההצלה  .בגליונות
השבועון הופיעו רשימות של שמות הניצולים במחנות העקורים ובערים ובעיירות השונות ברחבי

אירופה ' .
מינואר

1945

פרסם רדיו לובלין דרישות שלום מניצולים ורבים האזינו

שלוש פעמים

הרדיו . . .

בשבוע . . .

רדיו לובלין

מדבר . . .

מתי מספר  .היהודים פליטי

לו .

יושבים רבים מאיתנו בארצנו בחיל וברעדה ליד מקלטי
לא בידיעות

החרב . . .

פוליטיות . . .

אלא בשמות  .שמותיהם של

החל משחק גורלות אכזרי  .מעולם לא האזינו רבים

כל כך במתיחות ובחרדה  ,בציפיה וברגשות מעורבים כל
2

' נשים שניצלו מאושוייץ שולחות ד " ש לארץ  -ישראל '  ,הארץ  ' " ,ב אדר

3

י ' פטיש  ' ,החיבים בדין '  ,משמר  ,א ' בכסלו

תש " ה .

כך .

תש " ה .

,ע

,

4יי  .י ' 4י

עתה משנסתיימה המלחמה עמדו ילידים ומשפחות רבות ביישוב באופן ברור ומוחשי נוכח

ופרסמו רשימות שמיות של ניצולים ממקומות

_

1219

)

צביה לובטקין נואמת
בקבלת פנים של
מועצת ההסתדרות

האיומה ' .

4

עדותה של רוז ' קה קורצ ' אק שהגיעה ארצה בדצמבר

. .

( ) 29 5 1946

1944

ונשאה דברים במספר פורומים

תנועתיים וציבוריים זעזעה וריגשה רבים מבני היישוב וממנהיגיו וצוין כי זו ' העדות הנאמנה
והראשונה על טבח האמהות הילדים הזקנים והצעירים '

האימה

הגדולה ' .

5

בזכות עדותה ' נגולה לעיננו לראשונה

;

העדויות משלהי המלחמה נחשבו אפוא ראשונות אף  -על  -פי שהקדימו אותן

עדויות הנשים מ ' קבוצות החילופין ' שהגיעו לארץ משטחי הכיבוש הנאצי באירופה  .בנובמבר
1942

ובמארס  , 1943במסגרת ביצוע חילופין עם גרמנים אשר היו בידי בעלות הברית  ,כמו גם

עדויותיהם של יוסף קורנינסקי ואליעזר אונגר אנשי ' החלוץ ' מינואר

. 1944

היה זה יצחק טבנקין

שבהתייחסו לעדותה של צביה לובטקין הזכיר את העדויות הקודמות שבהן נמסרה ' וודאות
ההשמדה ' אך הדגיש כי
שלי  ,נ " ב ) ,

6

' הלב והמות לא אבו להאמין  ,עד אשר באה העדות הזאת ' ( ההדגשה

משמע הידיעה הפכה

לממשות .

המידע המפורט והמוחשי שהתגבש לכלל תמונה נוכחת שאין ממנה מפלט עורר תגובות
רגשיות עזות של כעס  ,כאב  ,חוסר  -אונים ורצון לנקמה  .התביעה לנקם בגרמנים הוצגה בעיתונות
התקופה כמשאת נפש עליונה וגמול

מתחייב .

ברמת ההצהרות עלתה תביעה זו כבר בימי

המלחמה  ,כחלק מהתגובה הציבורית לידיעות משנת

1942

על השמדת יהודי אירופה  .בשלהי

המלחמה התוסף לכך המימד של ' צוואת הקורבנות ' בבחינת ' אתם תקחו את נקמתי מהם '  .בדבריה
1 60

המסר של
שפורסמו בעיתונות התקופה שילבה רוז ' קה קורצ ' אק את צוואת הקורבנות עם המס
4

' בוכניואלד  ,מאידאנק  ,אישיינצי ' ם '  ,הארלי י " א באדר

5

ד ' פורת ,

6

"

' בפליח "

ובחסד '  ,ילקוט מורשת ' נב

(

תש " ה .

נתז תשנ " ב )  ,עמ '

טבנקין  ' ,עם העדות '  ,מבפנים  ,יב  ( 1 ,חשוון חש " ו )  ,עמ '

.8 - 1

- 29 - 9

התביעה להענשתה של גרמניה

הניצולים  ' ,הרצון היחידי שפעם בלב כולנו . . .

היתה נקמת עם

בגרמנים ' .

להתגייס לבריגדה נוסחה בלשון ' למען ינשא הדגל בידי החייל

7

הקריאה לנוער העברי

העברי . . .

הנוקם את נקמת אחיו

וכובש לעמו את הגאולה '  .הד " ר חיים וייצמן  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,אמר למשלחת יהודי
פולין בפגישתם בסיום המלחמה בלונדון

:

' הייתי רוצה כמו כן לומר לכם שלא נשכח מה

אין אנו מבדילים בין נאצים לגרמנים ' .

שהגרמנים עוללו לנו וכי

8

' אנו מהלכים על גחלים

לוחשות .

אנו פוקדים את שמות קרובינו ואחינו '  ,כתב בן ציון ישראלי  ,מפעילי החי " ל  ' ,היפלא כי התלקח

ומידותיה ' .

אצלנו ויכוח על הנקמה

9

במאמר זה אני מבקשת לברר את מקורותיו ואת תקפותו של הלך הרוח הציבורי שתבע לנקום

בגרמנים  .בצייני את המושגים

' הלך רוח ' ו ' תביעה ציבורית ' אני מתכוונת למימד שבא לביטוי

בעיקר בהתייחסויות פומביות לגרמניה ולגרמנים בשנים הנדונות ולקשרי הגומלין בין מימד זה
לבין הנושאים העיקריים שהעסיקו את היישוב בשלהי מלחמת  -העולם השנייה  .בה בשעה  ,צמצום
טווח הדיון לשנים הראשונות שלאחר מלחמת -העולם  ,לפני קום המדינה והעלייה ההמונית ,

מאפשר התמקדות במאפייני התביעה לנקם  .תגובה זו מצאה את ביטויה בעיקר בעיתונות ובכתבי -
העת של התקופה אך את השלכותיו של הלך רוח זה ניתן לזהות גם בדיוני מוסדות

היישוב .

הלגיטימציה לתביעת הנקם
הדרישה לנקמה בגרמנים שנשמעה ביישוב שאבה את הנמקותיה ממקורות שונים  .בבלדה של פ '
מירסקי על הגאון מוילנה נושא הגאון תפילה מעל גיא ההריגה ומקדש בשבועה את הפרטיזן
הנוקם

:

'. .

 .ברוך הגומל לצורר הרע  ,דם תחת

. ' 07

0ן

בלדת זעם זו מעניקה לנקם תוקף של פסיקה

מוסרית  -הלכתית של דמות מקודשת בזכרון היהודי הקולקטיבי  .עבור דויד כנעני  ,סופר וחוקר
ומבכירי האינטלקטואלים של השומר הצעיר  ,מגלם הנקם את הפרימאט של הצדק הפרימיטיווי

ביחסים בין עמים ויש לו לפיכך צידוק אפריורי ותקפות מוחלטת בפני עצמה  .אצל ר ' בנימין
והפרופסור פישל שנאורסון  ,מראשי קבוצת ' אל דומי '  ,מי שתבעו התגייסות כללית ומיידית של
היישוב בתקופת השואה לפעולות הצלה של יהודי אירופה  ,הוגדרה התביעה לנקם כתוכן הזכרון
הקולקטיבי וכתריס בפני השיכחה ; התביעה לנקם צריכה אפוא להיות חלק קבוע מהמטען הרוחני
של הפרט והכלל לאחר השואה  .ין אצל אמיר גלבוע פורצת הקריאה לנקם כזעקה שמקורה

7

מ ' אטיאס ( עירך ) ,

ספי

התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בא " י  ,תרע " ח  -תש " ח  ,ירושלים תשכ " ג ,

תעודות רסב  ,רסו  ,עמ '

, 332 - 330

. 337 - 336

בכינוס המפלגה בחיפה ,

ב 30 - 29 -

באוקטובר

פליכס רוזנבליט ( לימים  -פנחס רוזן )  ,מזכיר ' עלייה חדשה ' ,
, 1943

אצ " מ 18 / 71 ,נ  .נוסח ' צוואת הקורבנות ' מובא מתוך  :ה '

ליוויק  ' ,גואל הדם היהודי '  ,משמר  ,ט ' שבט תש " ה  .דברי רוז ' קה קורצ ' אק  ,ישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ
8

הארצי בגן  -שמואל  3 ,בינואר  , 1945ארכיון השומר הצעיר  ,יד יערי  [ ) 2 ( 5 . 10 . 5 ,להלן  :אש " צ ] .
דבר  ,י " ט בחשוון תש " ה  .כותרת לכל רוחב העמוד הראשי  ,הארץ  ,ט ' באייר תש " ה ; כרזת ההסתדרות ל  1 -במאי
, 1945

אה " ע  ' .דברים בכינוס חילים '  ,דבר  ,כ " ז בניסן תש " ה

התקופה בין י " ח לכ " ב בניסן תש " ה
9

דברי ויצמן  ,דבר  ,כ " ח באב תש " ה .

;

ב " צ ישראלי לוועדה לעתיד החיילים ,

10

11

ד ' כנעני  ' ,הצדיקים בסדום '  ,הדים ,

הצעיר  ,לז ,
; 282 - 273

13

באפריל  , 1945אצ " מ ,

. 825 / 8059

ו 6ו

תש " ה .

דבר  ,כ " ד בחשוון

3

;

ראה נוסחי ההודעות על מהלך הקרבות בעיתונות

7

( ב ' בחשוון תש " ד )  ,עמ '

( חשוון תש " ד )  ,עמ '
;6

 ; 22 - 18א '

בל ענת  ' ,מעבר לנקמה ולסליחה '  ,הפועל

ש ' גינצברג  ' ,שלום בלי נקמה ? '  ,מאזנים  ,טז ( ניסן  -אלול תש " ג )  ,עמ '

פ ' שנאורסון בכינוס אגודת הסופרים בכ " ה באלול תש " ה  ,שם  ,כ  -כא ( ניסן  -אלול תש " ה )  ,עמ '

ר " ב  ' ,הנחות ומסקנות

לבעיה הגרמנית '  ,שם  ,עמ '

171 - 168

; 78 - 77

[ להלן  :כינוס אגודת הסופרים ]  .שנאורסון היה רופא

נע  ,מי י ב gr , ,

בבדידות וביתמות שהותירה אחריה השואה ותוקפה הוא כשל

 . . .שסר שיקוש וקישת מולידי .
שסר ? ? ד לכוי 57וש .
~
 :כול  ? 7ססכו דיעות ית שני .
ys
n
 :כול 7ה ? ? ה סש ? ש
ווקלים

שסר ? מקא ? ת :וי

קשוטות .

לשךסקים

 :כיל 7ליריסים

~

 n ysהניקהי

שבועה .

לא  -גימלת

משמות .

 ? 7ל ופותי ? ן שאות ? דושי

טל ? עמית

מיתום .
~

!

12

ניתן אפוא לומר שהתביעה הפומבית לנקם בגרמנים גילמה תגובה רגשית שאיחדה

בתוכה את

הזעם ואת תחושת העלבון מחד גימא ונמצאה מקיימת בפועל את צו הזכרון הלאומי והקולקטיבי
תוקף
מאידך גיסא  .הנקם היה ביטוי נחוץ  ,לגיטימי והכרחי מול הפשע שנעשה ולפיכך היה לו גם
איכפת לנו אם
מוסרי כגילומו של הצדק הנראה לעין  .לכן ' לא איכפת לנו אם יישמד כולו ולא
יירעבו בניו וזרים יימשלו בו  . ' . . .מה גם ש ' לא איכפת לנו מה יחשבו עלינו " העמים הנאורים " '

האשמה והעונש

לביצוע

אשמתם הקולקטיבית של גרמניה ואחריותם ואשמתם הקולקטיבית של כלל הגרמנים

הפשעים הוצגה בעיתונות הארצישראלית  -למעט בעיתונות של יוצאי גרמניה שאליה
בהמשך

-

3 .י

כעובדה שאינה דורשת

הוכחה .

גרמניה כולה  ,כך נטען  ,חייבת

אתייחס

להיענש .

גם

ההיסטוריה של העם הגרמני  ,התרבות הגרמנית ויוצריה והשפה  .הגרמנית נתפסו כגורמים
הנושאים באחריות למעשי המשטר הנאצי ולפשע שנעשה לעם

היהודי .

בשנת תש " ג יצא לאור בהוצאת שוקן תרגומו של יעקב כהן ל ' פאוסט ' של גתה ובשנת תש " ד
ההחלטה
נמצא כהן ראוי לפרס טשרניחובסקי עבור תרגום זה  ,אך אגודת הסופרים לא אישרה את
משום ' שהשעה אינה כשרה למתן פרס על תרגום מן הלשון הגרמנית ' 4 .י לנוכח חידוש חיי

הרוח

והתרבות בגרמניה לאחר המלחמה נתגבשה  .התפיסה שסופריה של גרמניה בדורות עברו הזינו את
הלאומנות ואת הכוחנות שבבסיס הנאציזם ולכן ענישתה הקולקטיבית של גרמניה היא תנאי
ליצירתו של עולם

חדש .

5ן

גרמניה אינה זכאית יותר להשתייך לעמים בני התרבות ויש להחרים את

ופסיכיאטר  ,דודנו של הרבי מלובביץ '  .ר ' בנימין הוא שמו הספרותי של ר ' יהושע רדלר  -פלדמן  ,סופר ועיתונאי ,
פרסם יחד עם י " ח ברנר את ' המעורר '  ,ייסד את ' הצופה ' וערך את ' נר '  .הפרטים ממאמרה של ד ' פורת  " ' ,אל

דומי "  -אנשי רוח בארץ ישראל נוכח השואה '  ,הציונית  ,ח

?

13
1

14

מתוך :י א גלבוע  ' ,טל נקמות '  ,משמר  ,י " א בשבט
דבר ,
" ח בתשרי תש " ה .
הודעה

ב 23 -

באוגוסט

1943

( תשמ " ג )  ,עמ '

. 275 - 245

תש " ה .

על התרגום ומסירת הפרס  ,אצ " מ 18 / 81 ,ג

;

הודעה חוזרת של אגודת הסופרים ,

הארץ  ,ה ' בחשוון חש " ו  .לאחר דחייה נוספת קיבל יעקב כהן בתש " ז את הפרס  ,ראה בתיק ישיבת הנהלת ' עלייה
חדשה '  ,אצ " מ ,

1 ) 12
15

18 / 83נ .

נ ' גורדוס  ,הארץ  ,כ " ט בתמוז תש " ה ; ב ' ואלד  ' ,נתן החכם בבית האופרה בנירנברג '  ,דבר  ,י " ב בתמוז תש " ו ; "
קלינוב  ' ,משוט בעולמנו '  ,ט ' בתשרי תש " ו ; ' מ " פ הוברמן בזלצבורג '  ,הפועל הצעיר  ,מ  ( 29א ' בניסן תש " ו )  ,עמ '
 ; 10י ' פרנקל  ' ,על התרבות הגרמנית '  ,ניצוץ  23 ( ) 28 ( 11 ,במאי  ; ) 1947ע ' בן  -גוריון  ' ,נחלת גיטה והכבוד העברי ' ,
הפועל הצעיר  ,לט ,

 ( 5ט'

בחשוון תש " ו )  ,עמ '

13 - 12

נערים ניצולי שואה
במחנה המעצר
בעתלית ( נובמבר
) 1944

העם הגרמני למשך מאות בשנים

6ן

-

טענה זו לא הועלתה מנקודת מוצא משפטית אלא הוגדרה

כמעשה של צדק הכרחי וכפרעון חוב המוטל על המעצמות המנצחות על מנת להוכיח ' לדור הזה
ולדורות הבאים כי יש דין ויש

דיין ' .

את מי יש להעניש באופן ישיר
1945

?

לן

ש ' שלום כיוון את דבריו בכינוס אגודת הסופרים בדצמבר

לכל אחד ממיליוני החברים במפלגה הנאצית שהוא ' רוצח אנס ושודד וכל עוד נאצי אחד

מהלך חופשי בעולם  ,כל עוד לא שולם לכל אחד מהם גמולו אשר גמל לנו וזממו אשר זמם עם
האדם ' 8 .י יהודה גוטהלף איש תנועת אחדות העבודה ומפרשני העיתון ' דבר ' הסביר שאם לא תהיה
אפשרות להגשים את תוכנית מורגנטאו במלואה ולהפוך את גרמניה לארץ אגררית  ,הרי יש

להגשימה במידה כזו שלא יהיה לה כל יתרון על שכנותיה  .ההרס של גרמניה באופן שיטתי נדרש
משום שהתרפסותם של הגרמנים בפני בעלות הברית איננה אלא כסות להכנת מלחמת  -עולם
שלישית  ,העריכו כותבים מכל

הזרמים .

הנאציזם עדיין שריר וקיים  ,הגרמנים אינם רוצים

להשתנות ולהכיר באחריותם ' כלפי העולם וכלפי צאצאיהם ' ורעיון ה ' חינוך מחדש ' אינו אלא
' הסחת דעת

ותרמית ' .

9ן

לפיכך אין להסתפק בתוכנית הענישה שנקבעה על  -ידי בעלות הברית

וכללה צעדים לדה  -מיליטריזציה של הכוחות הגרמניים באוויר בים וביבשה  ,לפירוק טוטלי של
16

י ' גוטהלף  ' ,כל דחיה בהענשת גרמניה המנואצת פשע הוא
הסרטן של

לאנושות '  ,דבר ,

אירופה '  ,שם  ,ד ' בניסן תש " ו .

כהן  ' ,החשבון הכפול '  ,הפועל הצעיר  ,לח  ( 30 ,י " ז בסיוון תש " ה )  ,עמ '

17

"

18

תגובת עיתון ' הארץ ' להחלטות פוטסדאם  ,כ " ד באב תש " ה

לקורבנותיהם '  ,דבר  ,כ " ו בחשוון
19

י " ס בסיוון

תש " ה ; הנ " ל  ' ,גרמניה

;

"

ענו) 1

.4 - 3

גוטהלף  ' ,הרחמים לפושעים מידת הדין

חש " ו .

נ ' גורדוס  ' ,שערורית הרדיו הגרמני '  ,הארץ  ,ד ' באדר חש " ו ; ' רופאי גרמניה במרצחים '  ,שם  ,ג ' באב חש " ו ; ר '
ולטש  ' ,הרהורים על גרמניה '  ,שם  ,ט " ו בטבת תש " ו ; הנ " ל  ' ,יומן נירנברג '  ,שם  ,כ " ו באדר

תש " ו .

נעימה ברזל

התעשייה  ,לתשלום פיצויים ולהענשת פושעי המלחמה  .מן הדין שהגרמנים כולם יסבלו  ' ,ועד
כמה שיסבלו מקור ומרעב  ,עדיין יהיה עולמם כגן עדן לעומת מאיידאנק ואושווה ועדיין ישארו
מרובים

מדי ' .

ר ' בנימין הציע ' סידור של גירוש רבתי בייחוד של הנוער באופן שבעבור עשר

עשרים שנה תמעט האוכלוסיה הגרמנית ותעמוד על מחצה ממצבה

היום ' .

20

העיתונות של השומר הצעיר ושל המפלגה הקומוניסטית שמה את מבטחה בדין הצדק שייעשה

על  -ידי כוחות הכיבוש של ברית  -המועצות ' שיעקרו את הפשיזם מל השורש '  .דוברי השומר הצעיר
היו משוכנעים ש ' גורל עמנו אחוז ודבוק בעתיד כוחות הקדמה בעולם ' והזהירו מפני האשליה

שהצבא האדום יבחר בדרך הנקם ש ' עליה חולמים רבים מבני עמינו '  .יצחק פטיש הבטיח שברית -
המועצות תחסל את העבר בגרמניה באופן שלא יסכן את העתיד  ,ומרדכי בנטוב היה סמוך ובטוח
שגם ' סוציאליסט יהודי הנסער עד עמקי נפשו איננו סובר שהגרמנים צריכים לבוא על עונשם

כעם ' .

אך גם אם אליבא דמנהיגי השומר הצעיר והקיבוץ הארצי מי שנושא באחריות לפשע

ובאשמה הוא המשטר הפשיסטי ולא כלל העם הגרמני  ,הרי פרשנותם לצעדיה של ברית  -המועצות
מראה בעליל שהם ציפו לענישה קולקטיבית  ' .עבור הסובייטים קימת גרמניה מינוס כמה

מיליונים . . .

מיליונים רבים חיבים להשפט

ולהענש ' .

ן2

יעילותם של הרוסים בטיפולם בפושעי

המלחמה צוינה לשבח בעיתוני התקופה  ,וככלל נראה שמדיניות הענישה המהירה שלהם בשטח
שהיה נתון לשליטתם תאמה את המיית הלב של הכותבים והודגשה גם בעיתונות שלא היתה
מזוהה דווקא עם חוגי השמאל .

22

גילוי דעת של הקונגרס היהודי העולמי קבע בהקשר זה כי
23

' הנוער הגרמני יירפא ממחלה זו רק אם ינהגו בו בשיטה דומה לזו של הסוביטים ' .

מדיניות הגמול נוכח התביעה לענישה קולקטיבית
בעלות הברית דרשו שגרמניה תיכנע ללא

תנאי  ,ולצד הדרישה שהוצגה כמטרת מלחמה השמיעו

אזהרות לראשי השלטון הגרמני מפני המשך מסע הרצח ההמוני  .ביישוב נוצרה עקב כך הציפייה
שדרישה זו תבטא את התפיסה הנורמטיווית  -המוסרית של בעלות הברית באשר לסיום

המלחמה .

ואכן החלטות ועידות יאלטה ופוטסדאם הגדירו את אחריותה הכוללת של גרמניה למלחמה

ולתוצאותיה ותחולת האחריות והיקף הענישה הוצגו בהן במושגים משפטיים  .בין השאר נקבע
שהמנהיגים הנאצים המרכזיים יישפטו בבית  -דין בינלאומי ושהמנהיגים מדרג שני יישפטו בבתי -

20

' בעית גרמניה ' ( מאמר מערכת )  ,הארץ  ,ב ' בטבת חש " ו ; ' על שיחה עם פליטים יהודים בגרמניה '  ,משמר  ,כ " ד
בטבת חש " ו

;

' רשמי ביקור בגרמניה '  ,שם  ,כ " ז בכסלו תש " ו ; מ ' פראגר  ' ,ובינתים הנאציות קמה לתחיה '  ,דבר ,

כ ' כסיוון תש " ו

( לעיל  ,הערה
21

;

' האם אפשר להפקיר את גורל אירופה בידי " דמוקרטים גרמנים " '  ,שם  ,ז ' באלול תש " ה

. ) 11

פטיש ( לעיל  ,הערה
משמר  ,ב " ו בתשרי תש " ה ; ר " ר לב  ' ,היבואו נאצים על עונשם '  ,שם  ,י " ז באב תש " ה ; ' כינוס הנצחון ועצרת יגון
 ; )3מ'

על הר הצופים ' ( מאמר

154
22

;

ר" ב

בנטוב  ' ,ואנסיטראט  ,בריילספורד  ,ארנבורג  -לויכוח על העונש לפושעי מלחמה ' ,

מערכת ) ,

משמר  ,ג ' בסיוון

תש " ה .

י ' קלינוב  ' ,לא כנירנברג '  ,דבר  ,י " ב באדר תש " ו ; ב ' וולמן  ' ,משפטי נירנברג '  ,הפועל הצעיר  ,לט ,
תש " ו )  ,עמ '

;3

' בעית גרמניה ' ( מאמר

דעת '  ,דבר  ,כ ' בתמוז תש " ו
' גילוי דעת ' ( שם )

;

מערכת ) ,

 ( 11כ " ג

בכסלו

הארץ  ,ב ' בטבת תש " ו ; נ ' גורדוס  ,שם  ,י " א בתמוז תש " ו ; ' גילוי

א ' זרובבל  ' ,לילה בברלין '  ,שם  ,י " ט באדר

תש " ו .

התביעה להענשתה של גרמניה

דין באזורי הכיבוש וכן שגרמניה תשלם פיצויי מלחמה  .כמו כן סוכם שמפעלי המשק התעשייתי

יפורקו ויוצאו מגרמניה כך שיישלל ממנה לחלוטין הפוטנציאל המלחמתי  .אך באותה שורת
החלטות ביאלטה ובפוטסדאם הופיעה
בהחלטות פוטסדאם אף נפרסה מדיניות

גם ההצהרה  ' :אין מטרתנו להשמיד את העם הגרמני ' .
החינוך מחדש של העם הגרמני לקראת משטר דמוקרטי .

בעלות הברית קבעו אפוא בעת ובעונה אחת הן את אחריותו המשפטית הכוללת של העם הגרמני
לפשע והן את הצורך בהשתלבותה של גרמניה בעולם שלאחר
1945

המלחמה .

24

וכך כבר מאוקטובר

קשרה מדיניות הכיבוש האמריקאית את הדה  -נאציפיקציה המלאה של גרמניה עם

דמוקרטיזציה של החיים הפוליטיים על  -ידי תהליך של חינוך מחדש לקראת בנייתה של חברה

גרמנית חדשה .

25

אלא שככל שהתגברה היריבות הבין  -מעצמתית בין מזרח למערב בשאלת גרמניה

נדחקה שאלת אחריותה של גרמניה לשולי סדר היום הבינלאומי  ,ומתוך כך נתבטלה למעשה
אפשרות יישומה של מדיניות הענישה המוצהרת של המעצמות ונותרה רק מדיניות החינוך

מחדש .

26

מקורה של הביקורת בעיתונות הארצישראלית כלפי מדיניות הגמול של המעצמות מצוי אם כן
בהבדל העקרוני בין ההצהרות שהושמעו ביישוב בדבר האחריות הכלל גרמנית לבין עמדתן של
בעלות הברית כפי שבאה לביטוי במדיניות הגמול שנקטו  .בעיתונות היישוב שררה תמימות דעים
שבמדיניות הענישה של בעלות הברית אין ולא יכול להיות משום מענה

לגודל הפשע של גרמניה .

רוברט ולטש  ,מבכירי הכותבים בני העלייה הגרמנית  ,סבר שהדה  -נאציפיקציה של העם הגרמני

אינה אפשרית לא רק בשל כשלונותיה של השיטה ודרך הפעלתה על  -ידי בעלות הברית אלא בשל

היקפן ותחולתן של האחריות והאשמה .

הנחת היסוד היתה שכל הגרמנים היו שותפים לפשע ,

וכתבות שתיארו את שותפותם של מגזרים שונים של האוכלוסייה הגרמנית בפשע זכו

להבלטה .

עובדת כשלונה של מדיניות הדה  -נאציפיקציה של בעלות הברית מחד גיסא וניסוחה של מדיניות
החינוך מחדש מאידך גיסא חידדו ביישוב את תחושת הבדידות והפגיעות של העם היהודי לאחר

24

מ'

צימרמן  ' ,פניקס בעל טראומה  -הרפובליקה הפדרלית הגרמנית '  ,מ ' צימרמן ומ ' טוך ( עורכים )  ,גרמניה
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 ' ;:דין וחשבון של ג ' ימס ווארבורג  ,חבר וועד היועצים הראשון של רוזוולט  ,סגן ראש
המחלקה למלחמה פסיכולוגית בתקופת מלחמת העולם השניה '  ,דבר  ,כ " ו וכ " ח באב חש " ו ; ' מאבק פוליטי

בינלאומי בגרמניה לאיחוד שתי מפלגות הפועלים '  ,הארץ  ,ט " ז באייר תש " ו

;

הערכה שונה ראה אצל

' The Reconstruction of Government and Administration ' , The Struggle 220
for

.

Meyerhoff ,

:

11 .

  . 185קע  Germany ed . )( . Almond , Virginia 1949 ,אDemocracy 126

בלבקינס ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' ; 53 - 51

עמ ' ; 347 - 344 , 189 - 188

' דיווח על גרמניה

' 1946 - 1945

( לעיל  ,הערה

 , ) 25עמ '  ; 5 - 4שטרן ( שם ) ,

השווה עם דיווחו המדויק של ר ' ולטש  ,הארץ  ,ד ' באדר תש " ו ; התייחסות דומה ראה

ק " ד ברבר  ,הדיקטטורה הגרמנית  ,ב  ,תרגם א ' מגן  ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

. 686 - 685

:

(נ () 1

י

ש

אניית המעמילים
' פאריטה ' בחומה של
תל  -אביב

המלחמה  ' ,ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה ' ( ישעיה ה ,

ז).

27

המסקנה היתה שהעם

היהודי שננטש בתקופת המלחמה נעזב גם לאחריה ובדידותו היא מאפיין מובהק של ההיסטוריה

הייחודית שלו  ' .להכביר מילים על מעצמות הברית . . .
נענו לנו בעניני הצלה  ,כך ישמעו לנו בעניני עונשין ' 28 .

לעשות נקם באויב בעבורנו

:

כשם שהללו

הכותבים ייצגו בכתיבתם את מי שראה

עצמו הנפגע העיקרי ממלחמת  -העולם השנייה ותבע להופיע כמאשים הראשון והבלעדי וכקובע

גזר  -הדין .

הההייחסות למשמטי נירנברג
על רקע זה יש לבחון את ההתייחסות למשפטי

נירנברג .

29

הביקורת שהוטחה כלפי ארגון

המשפטים וכלפי הטיעונים שהועלו בהם טענה כי אי  -אפשר לדון בפשעים של המשטר הנאצי
ושלוחיו במונחים

משפטיים .

' התהליך המשפטי מיותר לכולם מגיע עונש אחד '  ,קבע

' משמר ' .

30

' לא צריך משפט  ,מספיק החלטה אדמיניסטרטיבית '  ' ,חיות טורפות אינן נשפטות אלא יורים בהן ' ,
27

ראה תגובת עיתון ' הארץ ' להחלטות פוטסדאם בכ " ד באב תש " ה ; ר ' ולטש  ' ,גרמניה אבן בוחן '  ,שם  ,י " ג בתשרי

חש " ו ; ד ' אולוב  ' ,מדוע לא פורק הפוטנציאל התעשיתי של גרמניה '  ,משמר  ,כ " ח בניסן תש " ו ; ב ' וולמן  ' ,פיצויי
מלחמה '  ,הפועל הצעיר  ,מ ,

20

( ה ' בניסן תש " ז )  ,עמ '

;4

ש ' שלום בכינוס אגודת הסופרים  ,עמ '

עוד  Germany ' ,, Political Science Quarterly , 63 ) 1948 ( , :תן

Denazification

. 85 - 83

The Fiasco of

וראה

'  ,תעסק 11 .

 . 594 - 569 ; %4 . Moskowitz , 'The Political Reducation ofthe Germans : the Emergence of Partiesקק
 . 535 - 561קק 61 ) 1946 ( ,

5 ])) ,ן

 ,יMay 1945 - June 1946

,

 Wuerttemberg-BadenמPolitics 1

. and

התייחסות שונה לעניין הרואה בדה  -נאציפיקציה פגיעה מיותרת בגרמניה ובגרמנים לאחר המלחמה ראה
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29

)( 6

:

 . 127 - 130 ,קק ] . Davidson , The Death and Lfe of Germany, New York 1979 ,

א ' שטיינמן  ' ,ארור המן '  ,הפועל הצעיר  ,מ  ( 20 ,כ " ח באדר תש " ו )  ,עמ '

. 9 -8

בהתייחסותי כאן למשפטי נירנברג כוונתי למשפט ראשי המשטר הנאצי בבית  -הדין הבינלאומי בנירנברג
שנפתח ב  20 -בנובמבר  . 1945גליון האישום כלל ארבעה פרקים  :א  .התוכנית הכללית או הקשר לגרימת מלחמה ,
ב  .פשעים כנגד השלום  ,ג  .פשעי מלחמה  ,ד  .פשעים כנגד האנושות  .וראה  :ר ' ולטש  ' ,החל משפט פושעי
המלחמה '  ,הארץ  ,ט " ז בכסלו תש " ו ; ' המשפט מתחיל ' ( מאמר מערכת )  ,שם  ,י ' בטבת תש " ו .

1
30

מ ' מדזיני  ' ,האם תוכל נירנברג להצליח '  ,הארץ  ,י " ד בחשוון תש " ו ; ' על משפט נירנברג ' ( מאמר מערכת )  ,משמר ,

י " ב בטבת תש " ו ; מאמרים בדבר בי " ב בחשוון תש " ו ובי " ח בכסלו תש " ו

הנ " ל  ' ,יום יהודי במשפט נירנברג '  ,שם  ,י " ב בטבת תש " ו .

;

ר ' ולטש  ,הארץ  ,כ " ג בכסלו תש " ו

;

התביעה להענשתה של גרמניה

קבעו

הכותבים .

יתרה מזאת הפרוצדורה המשפטית הרגילה שאפשרה לנאשם זכות

התגוננות
 ,התריע

החטיאה את ' המטרה המוסרית וההיסטורית '  .שאלת האשמה ב ' פשעים נגד האנושיות '
לעקור את
ולטש  ,ברורה מאליה  ' ,תפקיד המשפט הוא להפרע מבעלי התפקידים העיקרים ולא
שאלת האשמה '  .י3

העולם ואת

גם החידוש היסודי בכתב התביעה שהגדיר לראשונה כפשע את הפרת שלום
התוקפנות כלפי מדינות ולאומים נתקל בספקנות

ובביקורת .

מלכתחילה

' משפט נירנברג סובל

שלי  ,נ " ב ) .

מניגוד פנימי  ,כאן עומדים לנקום עוול באמצעים של חוק ' ( ההדגשה

השימוש
לדעת

שנעשה במהלך המשפט במונחים שנלקחו מהמשטר הנאצי ומהאידאולוגיה שלו העניק
יתרה מזאת
מבקרי המשפט לגיטימציה בדיעבד למונחים אלו כשייכים לסדרי ממשל אפשריים .
קשובות
העדויות על יתרונות ממשלו של היטלר בתקופה שלפני המלחמה דווקא נפלו על אוזניים
ההכרה
בציבוריות הגרמנית וכל זאת כשהמשפטים נועדו גם ' להחדיר למוחם של הגרמנים את
את
שהמלחמה הזו היא פשע איום ולא רק משום שיצאו מנוצחים '  .דווקא קיום המשפטים ביטל
האפשרות לטעון לאשמה קולקטיבית של העם הגרמני ובוודאי פסל את עניין הענישה
 חשובה .הקולקטיבית  .כתוצאה מכך הפכה הענשתם של ' מיליוני פושעים " קטנים " '  ,לבלתי
 הצדק  .הטענה ' אנחנוהעדרו של ' המאשים העיקרי ' חידד את תחושת העוול המתמשך ואי
אלה
היהודים איננו מופיעים לעת עתה במשפט '  ,איננה להעדר עדויות של ניצולים במשפט -
בלט
הופיעו בהבלטה בעיתונות ; אלא להעדרו של טיעון מוסרי ומשפטי בשם העם היהודי  ,והדבר
נגד
במיוחד לדעת הכותבים משום ש ' הנאצים תארו את המלחמה ואת כל מעשיהם לפניה כמערכה
המתוכנן
היהודים כעם '  .העובדה שבמשפטי נירנברג לא היתה התייחסות משפטית נפרדת לרצח
הברית מן
והשיטתי של העם היהודי נתפסה בעיתונות היישוב כעדות להמשך התעלמות בעלות
32

הקורבן והמאשים

העיקרי .

33

הופיע המושג

מן הראוי לציין בהקשר זה שבכתב האשמה של משפטי נירנברג משנת  1945לא
מוסמכים לדון ב ' פשעים
' רצח עמ ' אלא ' פשעים כנגד האנושות '  .השופטים בנירנברג סברו שהם
 ,הארץ  ,ח ' בטבת
31

י ' גוטהלף  ' ,הפשעים הגדולים והקטנים '  ,דבר  ,י " ב בחשוון חש " ו ; ר ' ולטש  ' ,המשפט מתחיל '
תש " ו

32

;

הנ " ל  ' ,על ספסל הנאשמים בנירנברג '  ,שם  ,י ' בטבת

תש " ו .

ההסטוריה '  ,שם  ,ה ' באייר

ר ' ולטש  ' ,יומן נירנברג '  ,י " ס וכ " ו באדר  ,כ ' בניסן תש " ו ; הנ " ל  ' ,מאחורי הקלעים של

 ,עמ ' 3

;

תש " ו ; משמר  ,י " ג בטבת תש " ו ; ב ' וולמן  ' ,משפטי נירנברג '  ,הפועל הצעיר  ,לט  ( 11 ,כ " ג בכסלו תש " ו )
דיווח על משאלי גאלופ המעידים על אדישותו של
המורשית
" קלינוב  ' ,לא כנירנברג '  ,דבר  ,י " ב באדר תש " ו ; ' דבר '
הציבור הגרמני  ' :כיצד השפיע משפט נירנברג על העם הגרמני '  ,שם  ,י " ז באלול תש " ו ; העיתונות הממוצע

( על  -ידי המעצמות המנצחות ) בגרמניה דיווחה שמשפטי נירנברג אינם מעוררים כל חרטה בגרמני
, 157
וקבעה שהתקווה שהמשפטים יהיו שיא החינוך מחדש נכזבה לחלוטין  ,ראה  :שטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ 'בשבט
 ; 177על התעלמות דעת הקהל בגרמניה מן העיתונות המורשית ראה  :ר ' ולטש  ' ,יומן נירנברג '  ,הארץ  ,ב '

תש " ו .
33

במשפט

מאמרים רבים הוקדשו לעניין זה בעיתונות התקופה  ,להלן מקצתם
נירנברג '  ,שם  ,י " א בתשרי תש " ז

' אנחנו ופסק הדין של נירנברג '  ,שם  ,כ ' בתשרי תש " ז ; ' היהודים בתור יהודים

;

אינם נזכרים במשפט '  ,משמר  ,י " ב בחשוון תש " ו ( דיווח על משפט

העדים '  ,הארץ  ,ב ' בניסן תש " ו

:

מאמר מערכת

;

ברגן  -בלזן ) ;

הנ " ל  ' ,יומן נירנברג '  ,שם  ,י " א בניסן תש " ו

ההסטוריה '  ,שם  ,ח ' בתשרי תש " ז ; י ' גוטהלף  ' ,נירנברג משפט או משפח '  ,דבר ,

הערה

; ) 32

מלא ראה

;

ר ' ולטש  ' ,גרינג על דוכן

נ ' גורדוס  ' ,צעדי האון של

י " ט באדר תש " ו ; וולמן ( לעיל ,

' פסק הדין במשפט הפושעים בנירנברג '  ,שם  ,ו ' וז ' בתשרי תש " ז ; ר ' ולטש  ' ,פסק הדין של נירנברג ' ,

שם  ,ט ' בתשרי תש " ז
:

:

' פסק הדין

;

' טחנות הצדק בנירנברג '  ,הפועל הצעיר  ,מ ,

נ ' ברזל  ' ,ישראל וגרמניה

: 1956 - 1945

השואה '  ,עבודת דוקטור אוניברסיטת חיפה ,

33 - 32

( כ " ח בניסן תש " ו )  ,עמ '

.3 -2

פירוט

התפתחות יחס החברה והמדינה בישראל לגרמניה בעקבות

 , 1990עמ '

. 35 - 28

7

()

1

נעימה ברזל

נגד האנושות ' רק אם הם נעשו כתופעת לוואי או כסיוע לפשע נגד השלום או לפשע מלחמה  .בית -
המשפט בנירנברג דן ברצח בני  -אדם ובמעשי אכזריות על רקע גזעי לאומי ודתי כמאפיינים של
' פשעים נגד האנושות '  ,אך לא במעשי הרדיפות  ,האכזריות והרצח שבוצעו במכוון על מנת לפגוע

בקיומה של קבוצת לאום שלמה ולהשמידה  .הגיבוש הסופי של המושג המשפטי ' פשע השמדת
עמ ' ( ג ' נוסייד )  ,התקבל בעצרת האו " ם

ב9 -

התפתחה בעקבות משפטי נירנברג משנת
הנאצים בשנת
פלאשוב

בדצמבר
1945

ושימוש בו נעשה כבר במשפטי הפרקליטים

ובמשפטים שנערכו בפולין נגד מפקדי עוצבות המבצע ומפקדי המחנות

1947

ואושוויץ .

. 1948

יחד עם זאת אין ספק שהגדרת המושג

34

תגובות העיתונות של עולי גרמניה
מכלל העיתונות ביישוב בשלהי המלחמה ייצגה רק העיתונות של אנשי העלייה הגרמנית עמדה

עקרונית ייחודית לגבי מכלול הנושאים הקשורים ליחס לגרמניה בעקבות השואה .
ל ' מיטיילונגסבלאט '

) ( Mitteilungsblatt

שהופיע

בשפה

הגרמנית

פינה

וכלל

כוונתי

בעברית

ול ' עמודים '  ,עיתונה של מפלגת ' עלייה חדשה ' שהופיע משנת  , 1944בשפה העברית  .עבור ראשי
התאחדות עולי מרכז אירופה היו עיתונים אלו במוצהר כלי לקירוב קהל קוראיהם להוויה הציונית
ולמציאות בארץ  .בה בשעה היו בית רוחני ופוליטי לחלק ניכר מעולי גרמניה

של שנות השלושים .

במיטיילונגסבלאט פורסם מדור קבוע שנקרא ' מהעיתונות הגרמנית '  .במדור זה ניתן מקום
נרחב לעיתונות ולכתבי  -עת מגרמניה שביטאו את עמדתן של קבוצות שהיו מוכנות להתמודד עם
עברה הקרוב

של גרמניה ' .

3

ב ' עמודים ' ובמיטיילונגסבלאט נקבעה לראשונה ההבחנה בין אשמה

קולקטיבית לבין אחריות קולקטיבית  .האשמה הקולקטיבית של העם הגרמני נשללה לחלוטין

כתפיסה רוחנית וכמושג משפטי ואילו האחריות הקולקטיבית נתחמה  .רק בעיתונות זו ניתן היה
למצוא דיווח על סבלה של האוכלוסיה הגרמנית שלאחר המלחמה  ,על פעילותם של אנשי רוח
מחוגים כנסייתיים ושל אישים שהיו מזוהים עם הסוציאל  -דמוקרטים והליברלים הגרמנים והיו
מוכנים לחשבון נפש של

ממש .

ישנם בעיתונות זו דיווחים לא רק על כשלונה של הדה -

נאציפיקציה אלא גם על נסיונות של אישים ומוסדות גרמניים לבצעה  .במיטיילונגסבלאט נכתב אף
על דמויות של ' גרמנים אחרים ' ועל אפשרות כינונה של ' גרמניה אחרת '  .נושאים אלו היו כולם
בבחינת טאבו בעיתונות העברית  .אמנם הקביעות בעיתונות של יוצאי גרמניה אינן קטגוריות

ומלוות בסימני שאלה  ,ועם זאת סקירת ' הספרות האחרת ' הביקורתית והאנטי  -נאצית שראתה אור
בגרמניה שלאחר המלחמה מתאפיינת בנימת אהדה מצד אלה המכירים את יוצריה

34

משפט

נירנברג

:

מקרוב .

36

את

פסק הדין של בית המשפט הצבאי הבינלאומי  ,בעריכת מ ' מושקט  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '

. 88 - 57
) ( 21

1

35

י ' גלבר  ,מולדת חדשה  ,ירושלים חש " ן  ,עמ ' 29 ; 314 - 310

2 August 1946
36
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_Cousin , ' Zuschauer sind nicht
, 10 Oktober
MB , 12
a
1947
MB
, 7 April
 Deutschland - Februar 1947ת1947~; )[ . Laudauer , ' 1

'

"

.ע

Deutschland' ,

התביעה להענשתה של גרמניה
עצם

את

הדרישה לנקם גינה ' עמודים ' כצעקה פרימיטיווית שמקורה ב ' אותה שנאה וטרוף שהצמיחו

הנאציזם ' .

37

משפט צדק על  -ידי בית  -דין בינלאומי אכן צריך לדרוש בכל התוקף  ,קבע העיתון ,

והוא גם היה היחיד מבין עיתוני התקופה שמצא קו זכות במשפטי נירנברג כפסיקה חשובה

לגורלם של העמים החלשים וכנסיון להציב גבולות לטירוף ההשמדה .
אין ספק שעמדות אלו היו חריגות בנוף הרוחני והחברתי ביישוב  .הנכונות
38

של ציבור עולי

גרמניה להציג את עולמם ואת התלבטויותיהם של גרמנים אחרים ולהביאם בחשבון במערכת
השיקולים שלאחר המלחמה היא ראשונה ויחידה מסוגה בתקופה

הנדונה .

זוהי התייחסות

המאפיינת ציבור מסוים בעל זהות תרבותית מוגדרת שנותק ממקורותיו הרוחניים בשנים שלפני

המלחמה  .ציבור זה חיפש בגרמניה שלאחר המלחמה את ידידיו משכבר ואת סימניה של גרמניה
שעימה היה מעוניין לשמור על

קשר .

השימוש בשפה הגרמנית בתקופת מלחמת  -העולם השנייה ובשנים שלאחריה זכה לקיתונות

של לעג בעיתונות היישוב  .ביטויי האלימות במתקפה זו נשמעו בראש וראשונה מצד גורמי הימין
אך מקומה של הביקורת החריפה לא נפקד גם מעיתונות מפא " י  .זו טענה שהעיתונות בשפה
הגרמנית מעניקה לגיטימציה להתבוללות ומתנהגת

כלפי השלטון הזר על  -פי הכלל של ' מה יפית ' .

אי  -אפשר שלא לראות במתקפה זו חלק מהמאבק בין מפא " י למפלגת ' עלייה חדשה ' על קהל
בוחרים פוטנציאלי כש ' עלייה חדשה ' מותקפת כמי שמייצגת עולם מושגים גרמני הזר למציאות

הישראלית .

39

יחד עם זאת היתה השפעתם של עולי גרמניה על מצב הרוח הלאומי

מצומצמת .

גאורג לנדאואר  ,ממנהיגיה החשובים של העלייה מגרמניה ומי שחידש את קשריו החברתיים עם
בני שיח גרמנים לאחר המלחמה  ,היטיב לבטא את שונותם ואת ייחודם התרבותי של עולי גרמניה
ומתוך כך את

עצמו .

היהודי הגרמני המביא
קשור לגרמניה בקשרי

איתו ירושה רוחנית גדולה  ,יהודי בדמו וגרמני בתרבותו . . .
מולדת יתרים  .על כל פנים אינו נבדל בבחינה זו מיהודים אחרים .

אינו

החיבה לרוסיה  ,לנוף הרוסי  ,לאיכר הרוסי  ,ללשון הרוסית ותרבותה ודאי אינה פחותה

מוצאם . . .

מחיבת יהודי גרמניה לארץ

מצד אחר יש עוד לבדוק  ,אם אותה מידה גדושה

של התרגשות ומתיחות הנפש שמבקרינו משתבחים בה  ,יש בה באמת סגולה יהודית

מקורית  .צריך להודות שיהודי גרמניה אינם יודעים להבליט את רגשותיהם ולתת את
אותו ביטוי הגלוי והמוחש של צער וסבל ושל שנאה ונקמה  ,דבר שאפשר להבחין בו
ביותר בימים אלו  .אך הואיל ואלה ואלה יהודים הם  ,בני דם אחד ותחושת כאב אחת ,
מסתבר שהרבה דרכים לרגש להתגלות בהן  ,ואין בסגולה האמורה משום תכונה לאומית

יסודית .

40

באוגוסט

37

פ ' מאייר  ,עמודים ,

38

מאמר מערכת  ,עמודים ,

39

גלבר ( לעיל  ,הערה

9

9

. 1945

באוקטובר

. 1946

 , ) 35עמ ' ; 311 , 307

דיווח בישיבת הנהלת ' עלייה חדשה ' ,

11

במאי  , 1943אצ " מ 718 / 52 ,

;

' העליה הגרמנית וחינוכה הציוני '  ,מלחמתנו  ,ח ( תמוז תש " ג )  ,עמ '  ' ; 16 - 10למקרא מיטיילונגסבלאט '  ,שם  ,עמ '
 ; 18 - 17אב " ד  ' ,השפה הגרמנית בארץ '  ,שם  ,כח ( ניסן תש " ה )  ,עמ '  . 11 - 8שלל כתבות בעניין זה פורסמו ב ' הפועל

הצעיר '  ,ראה למשל
40

 :י ' כהן  ' ,תפילת מודה אני חדשה '  ,הפועל הצעיר  ,לח  ( 19 ,י " 7

ג ' לנדאואר  ' ,עליה חדשה ומבקריה '  ,עלייה חדשה  ,ירושלים  , 1944עמ '

. 40 - 38

בכסלו

חש " ו )  ,עמ '

. 7 -6

ק

()

~

1

אניית מעפילים

' אנחנו

( ' האומות המאוחדות '

לאחר שהתבררו ייחודו והיקפו של מעשה ההשמדה לא נמצאו עוד שום מענה או תגובה שיכלו

ינואר
נהריה

) ? 1948

בחוף

היהודים הפסדנו את המלחמה

באירומה '

לספק את התביעה של הציבור בארץ לעונש ולנקם  ' .רוחו הטמאה של היטלר  ,יצאה כנראה מל

המלחמה כמנצחת '  ,כתב פנחס רוזנבליט ( לימים רוזן ) בתארו את השואה על זוועותיה כ ' מחזה

טבע מחריד '  .י 4בן  -גוריון כתב ביומנו  ' :המלחמה נסתימה בתבוסת גרמניה . . .
ישראל אל גיל כעמים '  ,וב  8 -במאי  ' -יום הנצחון  -עצוב  ,עצוב מאוד '  .יצחק

[ אבל ] אל ישמח

טבנקין הדגיש :
הפסדנו
'  . . .הפצעים אשר פצעה בנו המלחמה הם ללא ריפוי  . ' . . .ו ' משמר ' קבע  ' :אנחנו היהודים

את המלחמה

באירופה ' .

42

תחושת התבוסה נדונה לא רק במישור הרגשי והפוליטי אלא גם

בממדים ובהקשרים היסטוריים רחבים  .בן  -ציון דינבורג ( לימים דינור ) העלה מימד זה בפתיחת
הכנס הראשון לחקר השואה שהתקיים בירושלים בשנת

: 1947

עלינו לראות את הדברים ברורות  ,זו לא היתה רק שואה איומה  .זו היתה גם תבוסה
לאומית

גדולה .

וחובה עלינו  ,אם אנו רוצים לחיות כעם  ,לראות את הדברים בעינים

1 70
41

42

פ ' ר1ונבקיט  ' ,ן  ,פ  ,י י ,
יומן בן  -גוריון ,

8

ב, ,

י יי

'  ,וואו ו  ,כ ין בנוסן ינש . ,

במאי  , 1945אב " ג ; י ' טבנקין  ' ,עם הנצחון על גרמניה '  ,מבפנים  ,יא ( סיוון

' הקיץ הקץ ' ( מאמר מערכת )  ,משמר  ,כ " ז באייר

תש " ה .

תש " ה ) ,

עם

יהודה בורלא

פקוחות  ,לחקור את הדברים  ,לדעת אותם ולהבינם  ,כי תבוסה זו היתה גם תבוסה
רוחנית  ,שכלית  ,תבוסת ' התבונה הציבורית '

שלנו .

43

על רקע זה מתברר לדעתי הקשר בין התגובה לשאלת האשמה והעונש של גרמניה ובין הנושאים

העיקריים שהעסיקו את דעת הקהל ואת קובעי המדיניות ביישוב  -התגברות המאבק המדיני

בבריטניה שלאחר המלחמה  ,הפעולות לפריצת ההסגר על שערי ארץ  -ישראל  ,כינונה של תנועת
המרי והעדר הפתרון למצוקתה של שארית הפליטה היו הנושאים שעמדו בראש סדר העדיפויות
של מקבלי ההכרעות  .לתחושה הנחרצת שהעם היהודי הפסיד הן במלחמה והן מתוצאותיה היתה
השלכה גם על נושאים אלו  .עם סיומה של מלחמת  -העולם השנייה גויסו המשאבים הרוחניים ,
החברתיים והארגוניים של היישוב לתמיכה בדרישה להכרה בזכות העם היהודי לייסד את מדינתו

הריבונית בארץ  -ישראל  ,ובשלב ראשון הועלתה התביעה לפתיחת שערי הארץ בפני שארית

הפליטה .

התגובה ברמה המדינית לאשר ' עוללו לנו הגרמנים ' באה לביטוי בראש וראשונה

בדרישה לשים קץ להגבלת העלייה מצד שלטונות המנדט ובפעילות לכינוס הפזורה  ' ,להציל את
171
43

הרצאתו

של ב " צ דינבורג  ' ,ארגון אוסף החומר לתולדות ישראל בתקופה האחרונה '  ,נתפרסמה בתוך

לחקר השואה והמרד  ,ב  ,שבט תשי " ב  ,עמ '

והתרבות

 , 1955 - 1951עמד

 ; 18 - 11ב " צ

כראש ' יד ושם ' בשנים

:

דפים

דינור  ,פרופסור להיסטוריה של עם ישראל ושר החינוך

. 1959 - 1953

נעימה ברזל

אשר ניתן להציל לפתוח את שערי ארץ ישראל '  .במובלע השתלבה בדברים נימה אפולוגטית -
' אפשר היה להציל יהודים אם היינו חזקים

יותר ' .

44

תודעת התבוסה הובילה למסקנה ההיסטורית

הבלחי  -נמנעת שמלחמתו של העם היהודי עדיין לא תמה  .ולפיכך הדרישה להענשתה של גרמניה ,
כמו ההכרח בהקמתה של מדינת היהודים  ,הם חלק מעשיית הדין והצדק ומהווים תנאי הכרחי
לכינון העולם החדש שלאחר המלחמה  ' .חשבון העם היהודי מעורה בחשבון צדקו של העולם ' ,
קבע יהודה בורלא  ' ,אנו כשלעצמנו נאמין אמונה שלמה שהאנושות לא תוכל לשאת את חרפת
הדמים הזאת ובמוקדם או במאוחר כרוע תכרע תחתיה  ,אם לא יכופר העוון הזה במתן צדק לעם

העשוק והשכול '  .קיומו המוסרי של העולם תלוי על  -פי ש ' שלום בהיענות לשלוש תביעות
' הענשת הרוצחים

ציון ' .

והפושעים . . .

יש לגשת אחת

ולתמיד למקור הנגע . . .

:

השיבו לנו את ביתנו את

ואם לא יתבטא תיקונו של העולם במעשי נקם אזי לפחות ' צריכה היתה תוכנית

בילטמור  -ירושלים להחשב כגמול וכזכות לעם היהודי המובס

והאומלל ' .

45

זוהי התשתית הנפשית שהיתה קיימת בציבור בארץ המסבירה לדעתי את הנזיפה בבובר בכתב -
העת של מפא " י ' בטרם '  ,בעריכת אליעזר ליבנשטיין ( לימים  -ליבנה )  ,על הופעתו בפני ועדת

החקירה האנגלו  -אמריקאית

:

כלום חיבים אנו כיום  ,אנו  -עדים חיים לפשע האיום בתולדות האדם שבוצע נגדנו ,
ללא נקם ושילם וללא כפרה וללא סימן כלשהוא לרצון העולם הנאור לרצותו אף מזעירא
[ כך

!]

ממידת יכולתו  -כלום חובה עלינו [ ההדגשה במקור ] להתריע באוזני הגויים על

אהבת האנושיות הלוהטת בקרבנו  ,על נכונותנו לשרתה  ,לשרתה מיד  ,בעוד המוני
מרצחים רוחשים בקרבה

? !

בפנינו .

הן עוד מתינו מוטלים

46

ניתן לומר אפוא שתחושת העוול  ,אי  -הצדק והבדידות כנתון יסוד קיומי של העם היהודי התחזקה
לאחר השואה ומצאה לה אפיק ביטוי נוסף במסגרת המאבק הפוליטי על זכותו של העם היהודי

למדינה משלו  .ראו את אשר התרחש  ,קבל יצחק טבנקין בעקבות ועידת סאן  -פרנציסקו  ' ,אנו
הראשונים לקורבנות הנאצים  ,עומדים כעניים בפתח ואילו מדינות ועמים שלא הקריבו לא דם ולא
קורבנות התעשרו במלחמה זו ושיא מאוויהם
מלחמת  -העולם השנייה הוכיחה את צדקתה

שארץ זו תשאר מסוגרת לעד בפני יהודים ' .
הנוראה של הציונות .

47

משמע

התביעה לנקם ולעונש וההכרעה הפוליטית
אמנם המציאות הפוליטית בשנים הראשונות שלאחר מלחמת  -העולם השנייה זימנה רק צומתי
מפגש בודדים בין התביעה לנקם ובין נושאים פוליטיים שהצריכו הכרעות של ממש במוסדות

היישוב  .יחד עם זאת עיון בצמתים אלו מאפשר לבחון את קשרי הגומלין בין המימד ההצהרתי

להכרעות הפוליטיות .

היום ) ,

דבר  ,י " א באדר תש " ה

וראה כרוז של הפלמ " ח בתוך  :ז ' גלעד

44

( דבר

45

( עירך ) י ספר הפלמ " ח  ,א  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ '
י ' בורלא בכינוס אגודת הסופרים  ,עמ '  ; 83 - 65י ' לופבן  ,מאמר מערכת  ,הפועל הצעיר  ,מ ,

;

( דבר

היום ) ,

שם  ,א ' בגיסן תש " ה

;

. 525 - 523

1 7 ,2

עמ '

38

.2

וויכרט  ' ,בעקבות נאום אחד על הציונות '  ,בטרם ,

46

ע'

47

טבנקין ( לעיל  ,הערה

. ) 42

 , 5חוברת 4

( ניסן תש " ו )  ,עמ '

. 10 - 8

( ל ' בסיוון

תש " ז ) ,

ושליחים
ניצולים
בריגדה
ילדים
אנשי
עם
בפירנצה

החי " ל והתביעה לנקם
נושאי תביעת הנקם הקולקטיבית של היישוב והדרישה לחרם על גרמניה היו חיילי החטיבה
היהודית הלוחמת שתפקדו כ ' צבא הנקמה והשחרור הישראלי '  .במאי  , 1945לאחר סיום הקרבות
באיטליה  ,עלתה במוסדות היישוב הדרישה להחזיר את החי " ל לארץ כעתודת כוח אדם לקראת
המאבק הפוליטי והצבאי הצפוי  .בעוד פעילי החי " ל נאבקו במוסדות היישוב על זכותם להיות חיל
כיבוש בגרמניה  ,שללו כל הדוברים במזכירות מפא " י ובוועד הפועל הציוני  ,למעט משה שרת  ,את
תפיסת הנקם הן ברמה העקרונית והן מהבחינה

המעשית .

לעומת זאת  ,נציגי התנועות

ההתיישבותיות בחי " ל ביקשו לקשור את ' יצר החיים של הגזע היהודי ' עם תחושת הלאומיות

שתיבנה מהחזרת הכבוד שנשדד ומעשיית משפט צדק על  -ידי פעולות גמול ונקם  ,בבחינת ' הזכות

לנקמת ישראל הזכות לגאולת ישראל ' .

48

ואכן פעולות נקם ספונטניות ומאורגנות למחצה של

חיילים וקבוצות בוצעו בעת חניית החי " ל בטראביזיו שבאיטליה  ,סמוך למשולש הגבולות
48

דבר החי " ל ,

אצ " מ ,

13

במאי

; 525 / 4791

, 1945

אמ " ע  ,חטיבה

; 101 / 46 2

ב " צ ישראלי אל הוועדה לעתיד החיילים ,

' כינוס החי " ל בנירנכרג '  ,דבר  ,כ ' בסיוון תש " ה
525 / 4971

;

חדש ( מרדכי ) אל שומרוני

;

14

באפריל

, 1945

( אליק ) 28 ,

באפריל , 1945

אצ " מ  ; 525 / 6059 ,ז ' פיינשטיין ,

מאיר ( גרבובסקי ) אל מ ' שרתוק ,

11

במאי  , 1945אצ " מ ,

לפירוט נוסף ראה  :י ' גלבר  ,תולדות ההתנדבות  ,ג  ,נושאי הדגל  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '  . 396מזכירות

מפא " י  15 ,כמאי  , 1945אמ " ע חטיבה , 2

; 24 / 45

דיוני הוועה " פ המצומצם ,

20

במאי

, 1945

אצ " מ ,

. 525 / 1782

ולן; 1

( ) 1944

נעימה ברזל

איטליה  -אוסטריה  -יוגוסלוויה  ,ונמשכו בצורות שונות כל תקופת שהותו

באירופה .

49

אך במקביל

פעל הפיקוד הבריטי באופן נמרץ להחזרת המשמעת הפנימית וזאת באמצעות הוראות צבאיות

שאסרו פגיעה בשבויים ובאוכלוסייה  .הפיקוד הצבאי היהודי שחשש אף הוא מתוצאות הלוואי
הצבאיות והמורליות של פעולות הנקם שיתף פעולה עם מדיניות זו  ' .זה היה יום

רבבות

והושפלו . . .

וכוחנו בפנים עדין לא כבש את הפרט ואת הכלל לארגון  ,שיקול דעת ומשמעת

והכרת החורבן הצפוי לענין יקר זה שעלה והועלה לאיגרה רמה והנה
מחיר יקר  ,מחיר

נקם . . .

הוחרדו

יהודי ' .

מעידה . . .

אנו עתידים לשלם

50

תביעת החי " ל להצבתו כחיל כיבוש בגרמניה נדונה בפני מוסדות היישוב בהקשר של מעמדה
הפוליטי של ארץ  -ישראל לאחר המלחמה ונושא הנקם תפס אצל רוב הדוברים מקום שולי  .וכך גם
אם חשובה ' הרגשת החברים בחי " ל '  ,הסביר שאול מאירוב ( לימים  -אביגור )  ,הרי שאין היא

קובעת  .היו אף שחששו מדמורליזציה ומהידלדלות מוסרית של החיילים כתוצאה מ ' השתתפות
באוקופציה ' שבה ייחשף הפער בין ההצהרות למציאות  ' ( .ובין כך ובין כך כעבור זמן קצר שוב
יהיו היהודים [ אנשי החיל  ,נ " ב] אוביקט לאיבה של
קבע טבנקין ,

'. .

כולם ' ) .

הבריגדה לא נועדה לנקם בגרמנים ,

 .לנו נחוצה הבריגדה הזאת פה '  .לגולדה מאירסון ( לימים  -מאיר ) חשוב היה

אמנם ' שהאיש הגרמני  ,הנער הגרמני  ,והנאצי

הגרמני . . .

יראו יהודים בתור חילים עבריים מא " י

ודווקא כחיל כיבוש ' אך לדעתה חשוב היה יותר מבחינתה של הציונות להחזיר

את החי " ל לארץ .

למשה שרתוק ( לימים  -שרת ) היתה עמדה שונה  .שרת שנפגש עם חיילי החי " ל ועם הפעילים
הפוליטיים מקרב התנועות ההתיישבותיות ומפלגות תנועת העבודה ושמע את אשר בלבם  ,היה
היחיד שייחס חשיבות לתחושת הנקם של החיילים כמבטאת ערך נחוץ

ולגיטימי :

יש לחיל הרוסי סיפוק עצום שהוא נמצא כמנצח על אדמת גרמניה כי הוא זוכר את

סטלינגרד . . .

אבל אם יהיו חילים יהודים על אדמת גרמניה  ,יהיה להם אותו סיפוק ואני

רוצה שיהיה להם אותו סיפוק  .אני רוצה שיהיה להם סיפוק בשם העם היהודי כולו  .יבוא
יום ובחורים אלו יהיו אבות לבנים  .אני רוצה שיוכל אב לספר לבניו  ' ,תדעו היתה תקופה
כזאת לעם היהודי  ,היתה מלחמה  .הגרמנים רצו להשמיד את העם היהודי  ,והנה אני
השתתפתי בחזית '  .ואם יהיה סבא אני רוצה שיוכל לספר לנכדו  ' .אני השתתפתי בחיל

הכיבוש  ,הייתי על אדמת גרמניה ושלטתי בתור חיל כיבוש בגרמניה '  .אני תושב שזה

חשוב  .אני חושב שזה מוסרי  .אני חושב שזה מעלה
אלא ששרתוק נותר במיעוט

ומחזק . . .

ן5

עמדת הרוב בדיונים אלו קבעה שהמדיניות הציונית מחייבת את

;

החזרת החי " ל לארץ  .עניין הנקם נותב בחי " ל למשימות מוגדרות כגון בפעולות של קבוצה

49

מנתביו של א ' גובר

תשכ " ז  ,עמ '

, 71

מ 26 -

, 74 - 73

במאי ,

; 79 - 78

24

ביוני

ו 16 -

מרדכי ( חדש ) לאליק ( שומרוני )  25 ,במאי  , 1945אצ " מ 825 / 722 ,

בזכות אותם ימים  ,תל  -אביב תשל " ה  ,עמ '
גלבר ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ '
50

י ' אוסטרובסקי אל שרתוק ,
 , 1945שם

174

; 307 - 306

51

;

8

י ' בן משה  ,בנתיבי הבריגדה  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '

; 81 - 80

חורין ,

; 205 - 203

. 337

מרדכי ( חדש ) אל אליק ( שומרוני ) ,

י ' כרמי  ,בדרך לוחמים

14

[ תל  -אביב ? ]

22

במאי  , 1945אמ " ע  ,חטיבה , 2

. 525 / 1782

;

" בן

ביולי  , 1945אצ " מ  ; 525 / 6064 ,הנ " ל אל המחלקה המדינית של הסוכנות ,

דברי שרת בדיון בהנהלת הסוכנות ,
15

ביולי  , 1945ספר האחים  :מעזבונם של אפרים וצביגובר  ,תל  -אביב

באפריל

; 24 / 45

במאי  , 1945אצ " מ  ; 825 / 4971 ,גלבר ( לעיל  ,הערה

תשכ " ו  ,עמ '

, 1945

10

במאי

 , ) 48עמ '

. 112

אצ " מ ; הדיונים הקשורים בנושא זה  ,גם במזכירות מפא " י ,

דיוני הוועד הפועל הציוני המצומצם ,

20

כמאי  , 1945אצ " מ ,

התביעה להענשתה של גרמניה

מצומצמת שעסקה באיתור פושעי מלחמה מסתתרים ובחיסולם

המיידי .

52

ניתן לומר שבין החיילים בחי " ל  ,ופעיליו הפוליטיים בכלל זה  ,אכן שררה אכזבה מהוראות
הצבא שסיכלו את אפשרות התגובה הספונטנית אך בעיקרו של דבר המפגשים המרגשים עם
העקורים ועם שרידי הלוחמים מילאו את עולמם ותודעתם של הפעילים והחיילים

בבריגדה .

' מכאן והלאה לא הסתכלנו בסביבה ולא התרגזנו למראה הכפר הגרמני השלו והשבע  .מעינינו לא
משו האלפים שחיכו לפגישה

איתנו  .חיכו לה שנים תוך חבלי מוות ומצוקות שאול ' .

53

נראה

שהמפגש עם שארית הפליטה והמעורבות האינטנסיווית של אנשי החי " ל בפעולות העזרה ,
השיקום וההצלה נתנו להם תחושה שהם ממלאים שליחות ציונית ודחקו את עניין הנקם בגרמנים ,
ממקומו בוויכוח

הציבורי .

ההתנגדות לתוכניותיו של ' ארגון

הנקם '

היתה רק קבוצה אחת שהתכוונה לתרגם את התביעה לנקם במובנה הראשוני של עשיית דין צדק

אולטימטיווי לכלל פעולה ריאלית  ,מקפת ורדיקלית  .היו אלו אנשי חבורת הפרטיזנים שהתגבשה

מבין שרידי הלוחמים ביערות ובגטאות בהנהגתו של אבא קובנר ותחת השראתו  .שרידים אלו
שהתרכזו בלובלין בשלהי

1944

החליטו לפרוע את חשבון הדמים עם הגרמנים לא רק כנקמה

אישית וכביטוי לכאב ולזעם  .על  -פי השקפתם היו פעולותיהם המתוכננות בגדר נקמה לאומית
והיסטורית שיהיה בכוחה ' לנתק אחת

היהודי .

ולתמיד '  ,כך האמינו  ,את שרשרת התנכלויות הדמים לעם

היתה זו בלשונו של קובנר ' מחשבת תופת ' שכוונה לפגיעה מסיווית ורחבת היקף

באוכלוסייה

גרמנית .

אלא שלתוכניות הקיצוניות של קבוצת הנקם לא נמצא תמיכה בין פעילי

החי " ל שראו בה פעילות מסוכנת ומיותרת  ,לא כל שכן אצל גורמים מרכזיים ביישוב שהתנגדו

נמרצות ליוזמה זו וחששו מהשלכותיה  .ראשי ה ' הגנה ' והיישוב  ,שאול אביגור  ,נחום שדמי ובן -

גוריון עצמו  ,שהתוודעו בהזדמנויות שונות לתוכניות הנקם של הקבוצה שללו אותן מכול וכול הן
מן ההיבט המוסרי והן כמעשים חסרי אחריות העלולים לפגוע בעיקר העשייה הציונית  ,דהיינו
ב ' בריחה '  ,בהעפלה ובפעולה המדינית  .מאיר יערי  ,מנהיג הקיבוץ הארצי  ,ראה ביוזמת הנקם של
קובנר ובתוכניות שהתלוו אליה תופעה של הלך רוח פשיסטי מאלו הצומחות כפרי באושים לאחר
המלחמה וחשש שמגמה זו תעביר את שרידי הפרטיזנים לתנועה הרוויזיוניסטית  .הוא יצא חוצץ
נגד המסר על משמעויותיו הרוחניות והמוסריות ופעל לערעור ליכודה החברתי של

הקבוצה .

54

קובנר קבל לימים על מנהיגי היישוב שלא השכילו לדעתו להבין ' שבדור שעבר שחי את השואה '

ביולי  , 1945אצ " מ 825 / 6064 ,

52

גרבובסקי אל שרתוק ,

53

מ ' גרבובסקי  ' ,עם הליכתנו לגרמניה '  ,הפועל הצעיר  ,לח ,

1

;

כרמי ( לעיל  ,הערה  , ) 50עמ '
43

( כ " ה באב תש " ה )  ,עמ '

, 160 - 158

; 4-3

. 166

בן אשר אל נחמיה

( ארגוב ) ואליק  ,ג ' בתמוז תשמ " ה  ,אצ " מ  ; 825 / 6064 ,מ ' מוסנזון  ' ,אחרי ביקור קצר בגרמניה '  ,דבר  ,כ " ו באלול

תש " ה .
54

על

ארגון הנקם ראה בהרחבה  :ל " א שריד  ' ,אירגון הנקם  -קורותיו דמותו מעשיו '  ,ילקוט מורשת  ,נב ( ניסן

תשנ " ב ) ,

עמ '

; 1074 - 1072

; 107 - 35

על עמדת ה ' הגנה ' ראה  :י ' סלוצקי ( עורך )  ,ספר תולדות ההגנה  ,ג  ,תל  -אביב

דברי קובנר  ,בראיון עם " באואר ,

10

במאי  , 1964ארכיון מורשת  ,גבעת חביבה ,

, 1972

. 350 / 1

עמ '

1 72
~

ן(

T

,
כרזות מחאה נגד
גזירת הגירוש
לקפריסין ( אוגוסט

r

לא ייתכן שלא תצא ' קבוצת בתורים שיזעזעו את האנושות במעשה שלא ישכח כנגד עם
קובנר את יוזמתה של קבוצת הנקם לאחר שנים  ' ,היה זה מעשה יאוש ,
המרצחים '  ' .לכאורה '  ,ניתח ק
'
ל
ה
לעם ערצמה לעתיד ' 55
ל

.

גם אם נתנה הנהגת היישוב הצדקה לביטוי מילולי ורגשי של התביעה לנקם נעשתה אפוא
הפרדה ברורה בין משמעויותיה המעשיות של הדרישה לנקם לבין צרכיו ויעדיו הפוליטיים של
העם יהודי לאחר

השואה .

ההתלבטות במפא " י כלפי המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית בגרמניה

מפא " י היתה הגוף הציבורי הראשון שנדרש להכריע בשאלה פוליטית שהיתה לה נגיעה של ממש
לתביעה להענשתה של

גרמניה .

המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית הגרמנית  ,בראשותו של קורט

שומכר  ,לוחם אנטי נאצי  ,פנתה בשנת

1946

להתקבל לוועידה המכינה

האינטרנציונל הסוציאליסטי שהוקם לאחר מלתמת  -העולם

7 76

55

במפא " י נקשר דיון זה

בעניין,
שריד ( .לעיל
אצל) 2 ( 3 .
צ 32 ,
וכמיוחד
 , 1945אש "
בכתובים
לכך ביולי
שניתן 24 ,
הרב( טובין )
יהודה
הפירוט
יערי אל
קיצרתי) ;משום
נקם ב 5 ( 2 -ב
, 7 - 95
ארגון
אש " צ '
לתוכניות
ההתנגדותרבקה '
יערי אל
הערה

56

השנייה .

56

( קומיסק " ו )

של

. ) 54

על כינוס קומיסק " ו ועל הקמת האינטרנציונל ראה
 ( 63ינואר  , ) 1960עמ '

. 161 - 153

:

א ' יסעור  ' ,האינטרנציונל הסוציאליסטי בועידותיו '  ,הדים ,

מיפקד מעפילים בנמל
לה  -ספציה בטרם
עלייה לאנייה

להתלבטות בשאלת משמעות ההזדהות הפוליטית במאבק בין מזרח למערב  .ברור היה לאנשי
מפא " י שצירופה של המפלגה הגרמנית אינו שאלה מוסרית בלבד אלא עניין פוליטי הקשור

למאבק הגלובלי ולכן הסיכוי למנוע את קבלתה הוא מועט  .נקודת המוצא שהנחתה את שליחי
מפא " י לכינוס המכין בציריך היתה שכשלון המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית הגרמנית מול הנאציזם
הוא הוכחה ניצחת לשותפותה באחריות הכוללת לפשע של העם הגרמני כלפי

היהודים .

האידאולוגים של מפא " י קבעו כי הפרולטריון הגרמני לקח חלק פעיל בפשעי המלחמה כמו שאר
חלקי הציבור הגרמני ולאחר המלחמה אף נמלטו אל בין שורותיו מחפשי

מקלט רבים .

57

במפא " י

שררה אכזבה רבה מכך שגם לאחר המלחמה קבעה ועידת הסוציאל  -דמוקרטים הגרמנים שבטענה
בדבר אשמתו של העם הגרמני בכלל ושל מעמד הפועלים הגרמני בפרט יש משום סילוף

ההיסטוריה .

ביקורת חריפה במיוחד כוונה נגד העמדה שייצג שומכר אשר הגדירה את העם

הגרמני כקורבן ולא כשותף

באשמה .

58

גולדה מאיר אמנם

סירבה ללחיץ

את ידו של שומכר בכינוס

שהתקיים בציריך ביוני  , 1947ואף התגאתה בכך  ,אך מרק יארבלום הציב בדבריו בשם משלחת

האיחוד העולמי  -פועלי ציון מדד לבדיקת נכונותה של המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית הגרמנית
לחולל שינוי בעם הגרמני שיהיה בבחינת ' מבחן של אמת  ,לכך שאנשיה חופשיים

משנאת יהודים ' .
177

51

מזכירות האיחוד העולמי פועלי ציון ,
16

58

במאי

, 1947

אמ " ע  ,חטיבה

14

באפריל

ו 15 -

במאי  , 1947אמ " ע  ,חטיבה , 3

; 101 / 47

מ ' נוי אל ב ' לוקר ,

 , 3ד. 101 / 4

דיווחים ב ' דבר '  ,י " ג בשבט תש " ז ; ג ' ליכטהיים  ' ,על העיתונות הגרמנית '  ,הארץ  ,כ " כ בכסלו חש " ו ; ב ' וולמן ,
' פיצויי מלחמה '  ,הפועל הצעיר  ,מ ,

 ( 26כ " ח

באדר תש " ז )  ,עמ '

.4 - 3

משמע לצד ההסתייגות הפומבית וביטויי ההחרמה הוצעה בפעם הראשונה חלופה פוליטית

שאיננה שלילה מוחלטת של המדינה הגרמנית והעם הגרמני  .גישה זו הניחה כנקודת מוצא את
הכרת הגרמנים באחריותם הכוללת לפשע והטילה על כל גרמני את חובת ההוכחה בדבר תפותו

האישית  .היא קבעה כי המבחן האמיתי לאפשרות כינונם של סוציאליזם ודמוקרטיה בגרמניה יהיה
יחסם של הסוציאל  -דמוקרטים לנושא היהודי ובכלל זה לתביעות הפוליטיות של נציגיו
המוסמכים של העם היהודי ולנושא הפיצויים בפרט  .לקראת הכינוס באנטוורפן  -נוכח הקצאת
הכספים בתוכנית מרשל לשיקומם של אזורי הכיבוש שבידי מעצמות המערב וקבלתה הוודאית

של המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית הגרמנית לאינטרנציונל הסוציאליסטי החליטו במפא " י לתבוע
מהכינוס החלטה התומכת בהחזרת הרכוש היהודי ' לרשות הסמכות היהודית  ,הבונה את א " י למען
יהודי תפוצות הגולה ומחנות
כבר בשנת

1947

הפליטים ' .

59

נתפסה אפוא הכללת חלק מהחברה הגרמנית במשפחת העמים כאפשרית

בתנאי שהמפלגה הסוציאל  -דמוקרטית הגרמנית תכיר במחויבות של המדינה והחברה הגרמנית

כלפי התביעות הפוליטיות של נציגי העם היהודי  .יסודותיה המחשבתיים של עמדה זו מעוגנים

בהבחנה בין האשמה הקולקטיבית לבין האחריות הקולקטיבית כפי שנוסחה על  -ידי משפטנים
מיוצאי גרמניה במהלך המלחמה ושימשה מסד לתביעת הפיצויים הקולקטיבית מגרמניה שהגישה

ההסתדרות הציונית למעצמות בשנת . 1945

60

האתריות הקולקטיבית של גרמניה שלאחר המלחמה

נקשרה במסמכים אלו לדרישה בהכרה בייחודו של הפשע כלפי העם היהודי  .הטענה בדבר הכרזת

המלחמה על  -ידי גרמניה נגד העם היהודי כבר בשנת

1933

מופיעה במסמכים אלו כנימוק המחייב

הכרה בקיומם של היהודים כיחידה לאומית בפני עצמה  .כמו כן נקבע במסמכים הקשר בין

התביעה הכוללת לבין תהליך השיקום של היחידים והכלל בארץ  -ישראל ונשללה אפשרות של
קשר כלשהו בין העם היהודי לבין הישות הגרמנית שלאחר המלחמה  ,הן מהטעם העקרוני
המוסרי והן על בסיס ההבחנה שגרמניה בפני עצמה לא תהיה מוכנה לשלם

פיצויים .

אלא

שהבחנות אלו שהציעו ראשי העלייה הגרמנית בשנות המלחמה לא היו ניתנות ליישום במציאות
הפוליטית של גרמניה הכבושה

שלאחר המלחמה .

61

יתרה מזאת  ,הצגת הטיעונים המובאים לעיל

בדבר אחריותה המשפטית של החברה הגרמנית שלאחר המלחמה לפשעי המשטר הנאצי לא היתה
בחזקת יעד מועדף בפוליטיקה ובאסטרטגיה הציונית בשנים

הנדונות .

62

הפער והמתח בין הפירוש

המשפטי לשאלת האחריות של גרמניה לפשע בעם היהודי לבין העוצמה של תחושת הנבגדות

59

טרטקובר אל מזכירות האיחוד העולמי פועלי ציון ,

לוקר מן הדיון בכינוס בציריך ,
אמ " ע ,
60

חטיבה

,2

8

ביוני  , 1947שם

;

18

במאי

, 1947

דברי י ' כסה והחלטות מזכירות מפא " י ,

.

27

באוקטובר

, 1944

.

אצ " מ  ; 718 / 80 ,וראה

Robinson , Indemniiication and' Reparat on New York 1944
~
וכן  :מדינת ישראל  ,מסמכים בדבר ההסכם

החרן  ,ניסן תשי " ג  ,מסמך
61

172
~

62

12

.א

; 1944

:

Jewish

Moses ,

- War (Jlaims, Tel Aviv

.פ
:

בין ממשלת ישראל ובין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה  ,משרז

 1מה  20 -בספטמבר

הנחייתו של ד ' יוסף לח ' יחיל ,

אמ " ע  ,חטיבה

 18בנובמבר 1947

. 24 /47

החלטת הנהלת התאחדות עולי מרכז אירופה ,

,2

אמ " ע  ,חטיבה

 ; 101 / 47 , 3סטנוגרמה של

. 1945

בפברואר  , 1946אצ " מ 525 / 5195 ,

;

יחיל אל א ' קפלן ,

23

בספטמבר

1946

. 101 /46

.

ראה  . 29 - 48 :קק  ; 1) . Sagi , German Reparation Jerusalem 1990 ,וראה עוד  :י ' הלר  ,במאבק למדינה

המדיניות הציונית בשנים  , 1948 - 1936ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

; 52 - 43

ר ' צוויג  ' ,השבת נכסי הקורבנות ובעיי

העקורים '  ,א ' שפירא ( עורכת )  ,העפלה  ,מאסף לתולדות ההצלה  ,הבריחה  ,ההעפלה ושארית הפליטה  ,תל  -אביו

חש " ן  ,עמ ' . 261 - 245

התביעה להענשתה של גרמניה

והתבוסה שהזינה את התביעה לנקם בגרמנים לא נחשפו בתקופה זו  .הניגוד בין שני ממדים אלו
של השימוש הפוליטי שנעשה במשקעים הרגשיים עתיד היה להיחשף בדיונים הפוליטיים והבין -

מפלגתיים שהתקיימו במוסדות שונים משנת

1950

ואילך בשאלת השילומים מגרמניה  .גם אם

עניין זה חורג מתחום דיוננו סבורני שהיכרות עם אפיוניה של התביעה לנקם עשויה לתרום להבנת
זרמי התודעה שבנו את התפיסה של ' לא סליחה ולא כפרה '  ,תפיסה שממנה לא נחלצו גם אלה
שתמכו בקשרים עם גרמניה על בסיס ההבחנה בין אשמה קולקטיבית לאחריות קולקטיבית

המשפטיים .

בניסוחיה

סיכום -

63

' נותרה רק מלחמה אחת '

נוסחי הדרישה להענשתה של גרמניה בשנים שלאחר מלחמת  -העולם השנייה שנתפרסמו
בעיתונות ובכתבי  -העת של התקופה מאופיינים במושגי הצדק המוחלט יותר מאשר במושגי

השפיטה והענישה היחסיות  .לצד זאת  -ובעיקר מחשש מהשלכותיה ההרסניות הפנימיות ,
המורליות והחינוכיות  ,של התביעה לנקם  -באה בחוגי תנועת הפועלים ההדגשה והחיוב

המחודש של העשייה הבונה בארץ  -ישראל כנתיב הנכון לתיעול התביעה לנקם  .כבר בדבריה בגן -

שמואל בינואר

שלנו . ' . . .

64

1945

אמרה רוז ' קה קורצ ' אק

:

'.

 . .זה שאנחנו עושים כאן  ,אנחנו נבנה את הנקמה

איש הפלמ " ח שפגש את הפרטיזן היהודי לאחר המלחמה וניזון מתרבות הלחימה

הסובייטית נתבע שוב לקיים את ההבחנה בין גבולות השנאה המותרת ככוח המניע לבין מגבלות
יישומה במציאות

הארצישראלית .

65

החשש מפני מלחמת  -עולם שלישית היה קשור להערכה הפוליטית בדבר ההתנגשות הצפויה
בין ' כוחות המחר ' לבין ' המערב האימפריאליסטי ' יותר מאשר להערכה בדבר הסכנה מעלייה

מחודשת של הנאציזם בגרמניה הכבושה  .יחד עם זאת אין להמעיט במידת החרדה בשנים אלו
מפני הישנות השואה  .מה שהיה עד לפני זמן קצר בלתי  -נתפס הפך לחלק מתמונת עולם נוכחת
שעל  -פיה בעת משבר עולמי קרוב ואולי בלתי  -נמנע עלולים היהודים לשלם שוב את המחיר הנורא

מכול .

66

אמנם הסכנה הממשית והקרובה ביותר אם תפרוץ מלחמה נוספת היא זו הצפויה לעקורים

בגרמניה ' החיים בין פריצי חיות  ,מה עוד שהנמר הנאצי אינו בכלוב והוא בן חורין והוא מזוין '  ,אך
הסכנה אינה רחוקה גם משערי

ארץ  -ישראל .

67

לכן ' חפץ החיים דוחף אותנו לכך  ,לארגן את הכוח

הזה  ,על מנת שלא יוכלו יותר להשמידו  ,על מנת שלא יוכלו יותר לכלותו  .וקמים עכשיו להשמידו
וקמים עליו

לכלותו ' .

68

מול החולשה הנוראה ותחושת הכשלון שם ניצב אפוא כברירה ההיסטורית והקיומית היחידה
63

להתייחסות מפורטת לעניין זה ראה

64

דברי רוז ' קה קורצ ' אק ( לעיל  ,הערה

65

י ' דוכנו  ' ,האימונים שלנו מגמות ושיטות '  ,גלעד ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '
( שם ) ,

66

עמ '

; 421

:

ברזל ( לעיל  ,הערה

. )7

א ' שפירא  ,חרב היונה  ,תל  -אביב תשנ " ב  ,עמ '

' רשמי ביקור בגרמניה '  ,משמר  ,כ " ז בכסלו תש " ו

;

פוטסדם ' ( מאמר מערכת )  ,הארץ  ,י ' באב תש " ה

;

67

י ' גוטהלף  ,דבר  ,ד ' בניסן חש " ו .

68

ה 12 -

א ' ציזלינג במועצה הארצית
תיק . 6

 , ) 33עמ ' , 228 - 208

. 268 - 251

; 331

הנ " ל  ' ,רמה מוסרית ומשטר מחנך '

. 416 - 414

נ ' גורדוס  ' ,משטרה גרמנית '  ,הארץ  ,ג ' בניסן חש " ו ; ' ועידת

טבנקין ( לעיל  ,הערה

של תנועת אחדות העבודה ,

6 -4

. )6

בינואר  , 1946אה " ע  ,חטיבה  / 13ו  ,מיכל , 1

פל 1

מעמילים באניות
גירוש בדרך לקפריסין
ההכרה לגבש כוח כאן ועכשיו  .ניתן לומר שדווקא חוסר האפשרות לתת פורקן לתביעת הנקם הזין
וחיזק את ראיית בלעדיותו הפוליטית של היישוב בתהליך שיקומו של העם היהודי  .היישוב בארץ
הוא זה שמוטלת עליו החובה להמשיך וללחום את מלחמת היהודים  ,טען משה סנה  ,ומטה
הפלמ " ח הדגיש בכרוז

מה 8 -

במאי

1945

ש ' הספר הלבן עזר להשמיד את העם היהודי ' ואם לא

יתנפצו אזיקיו הרי שגם ' אנחנו במולדת צפויים

להשמדה ' .

69

תפיסה זו מסבירה לדעתי תופעות של העתקת המטען הרגשי ביישוב מהנאצים לבריטים
ולערבים ושימוש במינוח זהה כלפיהם  .מלחמת  -העולם השנייה נסתיימה ו ' נותרה רק מלחמה

אחת  ,מלחמת אנגליה ביהודים '  .האנגלים נטלו מהיטלר את הדוגמה בהפעלת מדיניות ההסגר

ואימצו שיטות נאציות ופשיסטיות בתפיסת מעפילים .

התעמולה הערבית נגד האוכלוסייה

היהודית באלכסנדריה מתוארת כ ' העתקה נאמנה מסיסמתו של היטלר  ,שהכריז בזמנו על הסכנה
האורבת לעמי אירופה מהמיעוט

היהודי בתוכה ועדות לסכנה היטלראית מתחדשת ' .

כשביקש בן  -גוריון להבהיר בוועד הפועל הציוני בק "ן

1947

70

יתרה מזאת

את גודל האיום הערבי הצפוי הציג

בפני שומעיו חזות אקטואלית של שואה חוזרת העלולה להתרחש והפעם מידי הערבים  .י7

ניתן אפוא לומר שהתביעה ביישוב להענשתה של גרמניה בשלהי מלחמת  -העולם השנייה
ובשנים הראשונות שלאחריה היתה ביטוי לאופן שבו התמודדה החברה ביישוב עם תוצאותיה של
השואה  .המסקנה שהעם היהודי שהיה קורבנו העיקרי של משטר הרצח הפסיד גם במלחמה וגם
בתוצאותיה חידדה את התחושה שהכרחי לנצח במלחמה האחת שנותרה  ,המלחמה על הקמת
מדינה לעם

היהודי .

נראה גם שהעמדות שנשמעו ביישוב בשאלת היחס לגרמניה בתקופה זו אופייניות לנקודת
המוצא של הקורבן המעתיק את ההתייחסות מהרמה האינדיווידואלית להגדרה

נורמטיווית .

הפילוסוף ניצול השואה ז ' אן אמרי טען שהקורבן הוא זה הנושא את עול המאשים באשמה
הקולקטיבית נוכח העולם אשר סולח ושוכח  .עמדה זו מוציאה לדבריו את הקורבן מכלל החברה
האנושית ובה בשעה הופכת למצרך היחיד שהוא יכול להציע מול העבר המשותף שלו ושל מבצעי

הפשע .

72

ייתכן שדווקא הוויית הקורבן הטוטלי ותחושת הכשלון תרמו במהלך השנים להתפתחותה של
התפיסה בדבר נצחון הרוח של העם היהודי על העם הגרמני בתקופת
69

70

מ ' סנה  ' ,למחרת יום הנצחון '  ,הארץ  ,כ " ח באייר תש " ה
תמה '  ,גלעד ( לעיל  ,הערה . ) 44

;

' כרוז מטה הפלמ " ח

:

תמה המלחמה ומלחמתנו לא

דבר  ,ט ' בכסלו חש " ו ; ראה גם  ' :הפרעות ביהודי מצרים דברים אופינים לנאצים ופשיסטים '  ,מתוך גילוי דעת של
הנהלת הוועד הלאומי  ,משמר  ,ג ' בכסלו  ; T " wnי ' לופבן  ' ,אחרי  6שנים '  ,הפועל

1 80

תש " ה )  ,עמ ' 2

;

כותרת במשמר  ,ו ' בתמוז תש " ח

;

ד ' בן  -גוריון  ,במערכה  ,ה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

הצעיר  ,לט ,

כותרת בהארץ  ,י " ב בתמוז חש " ו

חש " ו .
71

השואה .

. 219 - 216

;

46

( כ " ח באלול

כותרת בדבר  ,י " ג באדר

י"וייזי
,

וילי41

אף  -על  -פי  -כן מחנה הלגיון הרומאי העשירי

בגבעה הדרומית  -המערבית
הלל גבע
במאמרו ' גבולה הדרומי של גאליה קפיטולינה " ומיקומו של מחנה הלגיון העשירי '

מערער דורון

ן

בר על הזיהוי המקובל הממקם את מחנה הלגיון העשירי בירושלים בתקופה הרומית המאוחרת

שלאחר חורבן בית שני בגבעה הדרומית  -המערבית של העיר הקדומה  .לחילופין הוא מציע למקם
את המחנה באזור המוריסטאן וכנסיית הקבר שברובע הנוצרי של העיר העתיקה בימינו  .לדעתו לא

נכללה כלל הגבעה הדרומית  -המערבית של ירושלים בתחומה העירוני המבוצר של ירושלים
במהלך התקופה הרומית ועד אמצע המאה החמישית לספירה  .בר מתבסס בדבריו על ניתוח מכלול
העדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות הידועות במחקר זה זמן רב ונותן להן פירוש שונה מן

המקובל  .מסקנותיו ' מהפכניות ' בשני העניינים הנזכרים למעלה  ,והן ראויות לביקורת נוקבת על
רקע מכלול העדויות שנעלה להלן  ,אשר מלמדות על אי  -ההגיון

שבהצעתו .

לאיתור מקומו וגבולותיו של מחנה הלגיון העשירי בירושלים בתקופה הרומית המאוחרת
נודעת חשיבות מכרעת להכרת מפת העיר בתקופה הנדונה  .מדבריו של בר נוצר הרושם ששאלת
מקומו של המחנה נתונה עדיין בוויכוח  ,וזאת על רקע מיעוט הממצאים הארכאולוגיים מתקופה זו
במקום המשוער של המחנה בשטח הגבעה הדרומית  -המערבית  .אולם ניתוח הממצאים שנתגלו
במקום  ,ואשר לדעתנו לא ניתן לטעות בשייכותם למחנה הלגיון  ,בתוספת עדותו הברורה של יוסף

בן  -מתתיהו  2 ,מלמדים כי המחנה אכן נבנה בגבעה הדרומית  -המערבית מאז ייסודו לאחר חורבן
ירושלים והעיר העליונה בשנת

70

לספירה ועד לפינויו בסוף המאה השלישית  .חילוקי דעות

קיימים בין החוקרים רק באשר לגודלו של המחנה  ,לאופי ביצוריו ולתכניתו

המשוערת .

3

אולם

לגבי מקומו של מחנה הלגיון העשירי בגבעה זו קיימת תמימות דעים מוחלטת ; כפי שקבע יורם

צפריר  ' -אין חוקר  .היום  ,המטיל ספק בקיומו של מחנה הלגיון העשירי בירושלים על פני הגבעה

הדרומית מערבית  -העיר

העליונה ' .

במאמר שפרסמתי ב ' קתדרה '
( תשרי תשנ " ד )  ,עמ '

25

1

קתדרה ,

2

מלחמת  ,ז  ,א  ,א ( תרגום

3

ראה סיכום הנתונים והדעות השונות

69

4

בנושא מהנה הלגיון העשירי בירושלים הצטרפתי לדעת

56 - 37

( להלן אליה

קפיטולינה ) .
1 81

שמחונק .
 :י ' צפריר  ' ,ציון ; הגבעה הדרומית מערבית ומקומה בהתפתחות העיר

ירושלים בתקופה הביזאנטית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית

ביבליוגרפיה
4

;

בירושלים תשל " ה  ,עמ '

ד ' בהט ( עורך )  ,אטלס כרסא הגדול לתולדות ירושלים  ,ירושלים  , 1989עמ '

צפריר ( שם )  ,עמ '

. 286

, 301 - 286

. 53

ושם

הלל גבע

החוקרים בדבר מקומו של המחנה בגבעה הדרומית  -המערבית  .בניגוד לאחרים העליתי את הסברה

.

כי דלותם היחסית ואופסט המיוחד מאוד של הממצאים שנתגלו בחפירות מתקופה זו ברחבי
הגבעה הדרומית  -המערבית  ,אין בהם כדי לתמוך בשחזור המקובל של מחנה צבאי תקני  ,והבעתי
את הדעה כי ייתכן שהמחנה היה בעל אופי ארעי בעיקרו ודליל במבניו ובמצבת כוח האדם
שאכלסה אותו  .מפקדתו התמקמה כנראה באזור מצודת ' מגדל דוד ' שליד שער יפו בימינו  .הגנת
המחנה התבססה על שרידי החומה הראשונה בצפון  ,במערב ובדרום ועל מצוקי הגבעה במזרח וכן

על שלושת המגדלים החסונים שבנה הרודוס בפינה הצפונית  -מערבית של

הגבעה .

5

לדעתנו פירוש הממצאים ושאר העדויות במאמרו של בר  ,והדרך שבה הוא עושה בהם שימוש

להוכחת דעתו  ,בטעות יסודם  .גם פרטי כמה ממצאים החשובים לנושא הנדון נמסרים במאמר לא
במדויק ומכאן תרומה מכרעת לטעותו הבסיסית של המחבר בשחזור מקום המחנה ומראה
ירושלים בתקופה הרומית

המאוחרת .

מגמת תגובה זו להעמיד דברים על דיוקם ולחזור על כמה מהעדויות החשובות העומדות ביסוד
מסקנת החוקרים בי מחנה הלגיון העשירי נבנה בתקופה הרומית המאוחרת בגבעה הדרומית -

המערבית .
הממצאים בגבעה הדרומית  -המערבית
ברחבי הגבעה הדרומית  -המערבית ובעיקר בחפירות שערך נחמן אביגד ברובע היהודי בשנים
1982 - 1969

נמצאו אלפי שברי רעפי חרס  ,שמאות רבות מהם חתומים בטביעות הלגיון

העשירי .

6

שרידי בנייה הכוללים קטעי קירות וצינורות חרס מתקופה זו נתגלו באתרם בחפירות בחצר מצודת
' מגדל דוד ' שליד שער

יפו .

לדעתו של בר אין אלו ממצאים ממשיים ( עמ '

7

, ) 49

הוא אינו מייחס

להם את המשקל הראוי  ,אינו מנסה להסביר את עובדת מציאותם במקום  ,ואף מתעלם מהם
לחלוטין במפה שבעמ '

50

במאמרו .

לדעתנו  ,וכפי שכבר העידו חוקרים בעבר  ,השרידים הנזכרים אמנם אינם מרשימים  ,אך יש

לזכור כי אלו הם השרידים היחידים  -ובעיקר אלו שבמצודה  -שנתגלו באתרם ואשר קשורים
לנוכחותם של חיילי הלגיון הרומאי במחנם שהוקם בגבעה זו  .למעשה אלו הם השרידים היחידים
מסוגם שנתגלו בכלל בחפירות בשטחה העירוני של ירושלים

הקדומה .

מעניינים וקשורים לדיוננו שרידי הבנייה מתקופה זו שחשף בנימין מזר בחפירות בעופל
שמדרום למתחם הר  -הבית ; לדעתו של החופר שרידים אלה קשורים לפעילותו של הלגיון העשירי

ולנוכחותם של חיילי הלגיון במקום  8 .גם שרידים חשובים אלה אינם נדונים על  -ידי בר
5

ה ' גבע  ' ,האם היה קיים " מחנה לגיון " רומי בירושלים  -ביקורת ארכאולוגית '  ,קתדרה  ( 25 ,תשמ " ג )  ,עמ '
 . 20 - 3וראה סיכום נוסף בנושא מחנה הלגיון  :הנ " ל  ' ,רושלים '  ,א ' שטרן ( עורך )  ,האנציקלופדיה החדשה
לחפירות ארכאולוגיות בארץ ישראל  ,ירושלים  , 1992עמ '  ( 683 - 680להלן  :יררשלים ) .

6

גבע  ,קתדרה  ( 25 ,שם )  ,עמ '

7

 .קק QDAP , 14 ) 1950 ( ,

"

, 11 - 9

1934
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64 - 67

~

ושם סיכום

 Sinceוזסיי

 .קק 1979 - 1980 ' , 7 7, 33 ) 1983 ( ,

8

;

הם

,

הממצא .

 Summary ofב Johns, ' The Citadel , Jerusalem -

.א  .ש

 the Citadel of' .מ152 - 158 ; 11 . Geva , 'The Excavations 1

ב ' מזר  ' ,החפירות הארכיאולוגיות בירושלים העתיקה  ,סקירה ראשונה של חפירות תשכ " ח '  ,ארץ  -ישראל  ,ט
( תשכ " ט )  ,עמ '

; 174 - 161

ישראל  ,י ( תשל " א )  ,עמ '

הנ " ל  ' ,חפירות ארכיאולוגיות ליד הר הבית  ,סקירה שניה עונות תשכ " ט תש " ל '  ,ארץ -
39 - 1

וכן ראה על ממצאים מהתקופה הרומית בעופל  :ע ' בן  -דב  ,חפירות הר הבית  :בצל

הכתלים ולאור החפירות  ,ירושלים

 , 1982עמ '

. 206 - 185

הארות והערות

מוזכרים רק בדרך אגב במאמרו ( בהערה * 30

),

ובהתאמה לשיטתו גם אינם מסומנים במפה שבעמ '

. 50
לא ניתן להתעלם לדעתנו מקיומם של ממצרים מהתקופה הרומית המאוחרת בגבעה הדרומית -
המערבית ובעופל ולטעון  ,כדרכו של בר  ,כי אזור זה נותר מחוץ לתחומה המיושב והמבוצר של
הקולוניה איליה

קפיטולינה .

להערכתנו בר טועה בכך שהוא מייחס משקל רב מדי לעדות ההיסטורית ונותן תוקף מוחלט

לתיאורו של הנוסע מבורדו  ,שממנו משתמע לדעתו בצורה חד  -משמעית כי אזור הגבעה
הדרומית  -המערבית  ,העופל ועיר דוד לא נכללו בתחומה המבוצר של ירושלים הרומית  .שאלת

היחס והמשקל שיש לתת במחקר ההיסטורי  -ארכאולוגי לעדויות ספרותיות קדומות על כל
מגבלותיהן כנגד העדות הארכאולוגית ההולכת ומצטברת בחפירות רבות בירושלים ראויה לדיון

מעמיק ונפרד  .דומה שבמקרה שלפנינו העדות הארכאולוגית והטופוגרפית מאפילה על התיאורים
,

הספרותיים  .כמשקל נגד לדעתו של בר גם מסקנתנו על מיקום המחנה בגבעה הדרומית  -המערבית

מסתמכת על עדות היסטורית  ,והיא דברי יוסף בן  -מתתיהו שמהם משתמע לדעת החוקרים כי
המחנה הוקם בגבעה זו בחסות שלושת המגדלים וחלקים מחומת העיר מימי בית

שני .

ראוי לשים לב לעובדה כי בשום תקופה לאורך ההיסטוריה הארוכה של ירושלים אין זכור מצב
שבו הגבעה הדרומית  -המערבית לא נכללה  ,כולה או חלקה  ,בתהום העירוני של העיר  ,להוציא ימי
ייסודה ופרק זמן קצר בתקופה הפרסית וההלניסטית הקדומה שבו שכנה העיר בתחום עיר דוד ,
העופל והר  -הבית  .התרחבותה של ירושלים מגרעינה הקדום בעיר דוד היתה תמיד אל עבר הגבעה

הדרומית  -המערבית וממנה צפונה  ,ולא להיפך כמשתמע ממאמרו של

בר .

ההסבר לאכלוסה

הרצוף של הגבעה נעינו במעלותיה הטבעיים  .למעשה מאז סוף ימי הבית הראשון  ,בעת שגבעה זו
נכללה לראשונה בתחום ירושלים המורחבת  ,היא הפכה לשכונת המגורים העיקרית והחשובה

שבעיר .

הערות למיקום מחנה הלגיון ברובע הנוצרי
קושי רב מעוררת הצעתו של בר למקם את מחנה הלגיון העשירי ברובע הנוצרי שבעיר העתיקה
בימינו  .כפי שננסה להוכיח להלן  ,הצעתו היא היפותטית  -אקדמית בלבד

;

היא אינה נסמכת על

עדויות היסטוריות  ,אין בה כל היגיון טופוגרפי  ,והיא אינה מתאשרת בממצאים ארכאולוגים

כלשהם .
בר מנסה להבין את מיקומו של מחנה הלגיון ברובע הנוצרי על רקע המרקם העירוני הכולל של
איליה קפיטולינה  .משתמע מדבריו כי המחנה נבנה כחלק אינטגרלי של הקולוניה וכי זאת היתה
כוונת מתכנני העיר בעת

ייסודה .

ראוי לזכור כי מחנה הלגיון נוסד בירושלים עוד בשנת

70

לספירה  ,מיד עם דיכוי המרד בעיר וכיבושה  ,ובחמישים השנים שלאחר מכן ועד ייסודה של איליה
קפיטולינה  ,בשנים

135 - 132

לספירה  ,היה קיים מחנה בירושלים  .למעשה בכל התקופה הזו היתה

העיר לא יותר מאשר מחנה  ,ושאר שטחיה היו הרוסים ולא

היכן אם כל נמצא המחנה בראשית ימי קיומו
נוסד מחנה הלגיון עוד בשנת

70

?

מאוכלוסים .

183

האם ניתן להבין כי במקום המוצע על  -ידי בר

לספירה  ,והוא שולב בתחום הקולוניה הרומית עם ייסודה

לשאלה עקרונית ומהותית זו בהבנת התפתחות העיר בתקופה הרומית אין כל התייחסות

?

במאמר .

הלל גבע

בשום תקופה במהלך ההיסטוריה הארוכה של ירושלים לא נבנה ביצור נפרד מכל סוג שהוא

באזור המוצע על  -ידי בר כמקומו של מחנה הלגיון ברובע הנוצרי  .מצודותיה של ירושלים היו
בראשית ימיה בצפון עיר דוד ובצפון הר המוריה ( הר  -הבית )  ,ובהמשך נבנתה מצודה בפינה

הצפונית  -המערבית של הגבעה הדרומית  -המערבית  ,במקום שבו נמצאת עד ימינו מצודת ' מגדל

דוד ' .
האזור המוצע על -ידי בר ברובע הנוצרי כמקומו של המחנה הוא שטח נחות מבחינה
טופוגרפית  .הוא נמצא למעשה על גבי מדרון המשתפל מזרחה אל עבר גיא הטירופויאון  ,והוא

נשלט מכל עבריו על  -ידי שלוחות גבוהות ממנו .

9

מחנה במקום זה לא יכול היה להגן על עצמו ולא

היה בכוחו לספק בטחון לירושלים  ,שבתקופה הרומית  ,לכל הדעות  ,נותרה פרוזה 0 .י
הריבוע של שטח המוריסטאן במפת העיר העתיקה בימינו משקף לדעת בר את מתאר תכניתו

של מחנה הלגיון הרומאי  .אך בצורתו הנוכחית ריבוע זה הוא תוצאה של הבינוי העירוני בתקופה

הצלבנית לכל המוקדם  .אין עדיין שום הוכחה  ,אף לא מבחינת הממצאים הארכאולוגים  ,שהאזור
משמר בצורתו ובגודלו כיום את תכניתו בתקופה

הרומית .

ההצעה המקובלת היא כי אזור

המוריסטאן היה מקומו של הפורום בעיר הרומית  ,אולם גודלו ומתארו המדויקים בתקופה זו עדיין
לא

הובררו .
' הפורום המזרחי '  ,שבו קובע בר את מקום הפורום של העיר הרומית  ,הוא שם מזהה שניתן ,

ואולי לא בצדק  ,על  -ידי הארכאולוגים

לשטח המרוצף בריצוף ה ' ליטוסטרטוס '  ,מצפון להר הבית .

שטח זה כנראה אינו אלא שריד של רחבה ציבורית  ,אחת מכמה שהיו בירושלים  ,וקשה לקבלו

כפורום של העיר עקב מקומו בשוליה  .בר הוטעה מן הסתם על  -ידי שמו של שטח זה והוא טוען
שזהו מקומו של פורום העיר  ,כי

' אין עוד שום מקרה של עיר בגודל דומה לזה של ירושלים

שבשטחה היו שתי רחבות פורום ' ( עמ '

. ) 53

אין הדבר כך  ,בערים כגון גרש היו כמה רחבות

ציבוריות בעת ובעונה אחת  ,וגם בירושלים נמצאה רחבה ציבורית נוספת מתקופה זו בצדו הפנימי

.

של שער שכם  ,כמתואר במפת מידבא  ,ושרידיה נתגלו בחפירות ין

תיקוני טעויות
כמה פרטים בלתי מדויקים במאמרו של בר יש להם השלכה ישירה על הוכחת צדקת
בעמ '

44

מסקנותיו .

טוען המחבר כי בירושלים הרומית לא היה קיים רחוב דקומנוס בתוואי רחוב דוד

בימינו  ,הנמשך משער יפו במערב ועד רחוב הקארדו שבמרכז העיר  .כראיה לכך הוא מסביר כי לא
נתגלו שום שרידים של רחוב זה בחפירות  .מסקנה זו מוטעית לדעתנו והיא ' הותאמה ' לתפיסתו של

9

בערים תדמור ודורא  -ארופוס נצנו המחנות כך שהם מופרדים מהעיר עצמה בחומות  .הם הוקמו במקומות
המתאימים ביותר בעיר מבחינת נתוניהם הטבעיים בהיותם נוחים להגנה ולבידוד משאר חלקי העיר  ,אך יחד עם

.

זאת הם שטוחים ורחבי ידיים  ,ומתאימים עקב כך לבניית מחנה ראה Rowell , 'The :

  . 201קק  , New Haven 1934 ,ץ , Dura Europos,4וש 1

Warszawa 1960 - 1966

"

11

.

מ Praetorium ' ,, Rostovzeff

Michalowski , Palmyre Fouilles Pollonaosas 1 : 7

' תדמור  /פאלמירה '  ,קדמוניות ,
10

0

11 . , The Excavationsש

,

54 - 53

( תשמ " א )  ,עמ '

: H . T.ש

.א

. 13 - 12

*

 , 23וכן ראה  :א ' סג " ל ,

ראה  " :צפריר  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ב :
ירושלים  , 1984עמ '  ; 129וכן  :בהט ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 54גבע  ,ירושלים ( לעיל  ,הערה

מ ' מגן  ' ,החפירות בשער שכם בשנים

Hopkins

.ש

המימצא הארכאולוגי והאמונתי ,

, ' 1984 - 1979

קדמוניות ,

68

( תשמ " ה ) ,

עמ '

. 120 - 117

, )5

עמ '

. 684

הארות והערות

המחבר באשר למראה העיר הרומית  ,כי הרי לא ייתכן שבשוליה הדרומיים עבר רחוב הרוחב
העיקרי של העיר  .בספרות לא מצאתי כל אזכור לחפירה ארכאולוגית שנערכה ברחוב דוד  ,ולכן גם

לא נתגלו ממצאים מהסוג שעל חסרונו מצביע המחבר  .קיומו של רחוב ראשי מחויב המציאות
בתוואי רחוב דוד והשלשלת בימינו לאור מציאותו של שער יפו  ,הוא שער דוד הקדום  ,במערב

העיר  .שרידי הדקומנוס אכן נחשפו בקצה המזרחי של רחוב השלשלת  ,ליד חומת הר הבית  ,אך בר
אינו רואה בשרידים מרשימים אלה של ריצוף הרחוב שרידים של הדקומנוס
בעמ '

47 - 45

( עמ '  , 44הערה . ) 22

דן בר בקו בנייה קדום המצוי כיום ביסודות האכסניה הלותרנית שבצפון הרובע

הארמני  ,והוא מזהה בו את החומה הדרומית של איליה קפיטולינה  .קשה להבין כיצד בנו

הרומאים  ,על  -פי הצעתו של בר  ,את קו חומת העיר מדרום לגיא הצולב ולא מעברו הצפוני  ,בצד
שבו נבנתה העיר  .בוודאי מוזרה אף יותר העובדה שמגדליו של קטע בנייה זה פונים לכיוון העיר

עצמה ולא כלפי חרן כמקובל .
פרטי בנייתו  ,זמנו וזיהויו של קטע בנייה זו מעורפלים  ,וכבר הוצע כי אינו מייצג קו ביצור

כלל .

2ן

ביקורתנו על זיהוי זה של החומה הדרומית של איליה קפיטולינה חלה גם על זיהוי השער

המשוחזר בקצהו המזרחי של קטע הבנייה הנדון  ' ,שער גינת ' ; בר מזהה בו את שער הכניסה לעיר ,
או למחנה  .לא מקובל כיום לראות ב ' שער גינת ' שרידים של שער עיר קדום  ,לאחר שחפירותיו של
אביגד הוכיחו בסבירות רבה כי מדובר כנראה בשער כניסה לרחוב הקארדו הביזנטי  .לדעת המחקר
איליה קפיטולינה נותרה כאמור פרוזה בתקופה הרומית  ,וקשה ביותר לשנות דעה זו על סמך
שרידי בנייה מעורפלים

בעמוד

52

אלו .

!3

מציע המחבר כי את החומה שהותירו הרומאים במערב העיר  ,כדברי יוסף בן -

מתתיהו  ,יש לזהות בקטע החומה השלישית העובר משער יפו בימינו וצפונה ; הוא דוחה את הדעה
המקובלת במחקר שקו החומה הנזכר הוא קטע החומה הראשונה הנמשך משער יפו ודרומה  .אנו
סבורים כי החומה השלישית נהרסה כליל בעת מאורעות מלחמת החורבן בשנת

70

לספירה .

החומה השלישית היתה הראשונה להיכבש על  -ידי הרומאים  ,ומיד לאחר מכן הועבר מחנה טיטוס
לפינה הצפונית  -המערבית של העיר  ,ובאזור זה נערכו קרבות ממושכים וקשים לכיבוש החומה
השנייה

והראשונה .

!4

בתקופה הרומית נשדדו רוב אבניה של החומה השלישית לשם בניית

המבנים של איליה קפיטולינה  ,ושרידיה כמעט אינם ניכרים בחפירות 5 .י הצעתו של בר שקו
החומה השלישית במערב נמשך בתוואי מזרחי יותר מהמקובל נוגדת את דעת החוקרים האחרים ,

הסבורים שקטע זה של החומה השלישית חופף לקו חומת העיר העתיקה בימינו  .לקו שמציע בר
אין כל היגיון טופוגרפי  ,שכן הוא עובר במדרון המזרחי של השלוחה שמצפון לשער יפו  ,ומותיר
למעשה את מרום השלוחה מחרן לתחום המבוצר  .דומני כי הצעתו של בר בדבר תוואי מזרחי יותר
לקטע המערבי של החומה השלישית באה לענות על הצורך לרבע את המחנה ואת איליה

12

ראה סיכום על קטעי בזייה אלה וביבליוגרפיה

:

צפריר ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

הראשונה " של ירושלים מתקופת בית שני  ,נתוח ארכיטקטוני  -ארכיאולוגי '  ,או
!3

לעיל הערה
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מלחמת ה  ,ז  -ח ( תרגום
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ראה למשל the ' Third Wall ' of Jerusalem , 1972- :
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. 665 - 664

; 65 - 55
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:

! Ben Arieh 6

גבע  ,ירושלים ( לעיל  ,הערה

5.

 , ) 5עמ '
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הלל גבע

קפיטולינה כדי שיתאימו לתפיסה כי מחנה הלגיון והקולוניה נבנו בתכנית קשוחה של מחנה צבאי
רומי רבוע

ומבוצר .

בהסבר לתמונה שבעמ '

53

כתוב בטעות ' הלק מעמוד

שיש . .

 , ' .אך העמוד עשוי אבן גיר

מקומית  .ראוי לזכור כי רק מעט שברי פיסול שיש נמצאו בירושלים הרומית  ,בעיקר בחפירות
העופל שמדרום להר  -הבית  ,ואילו חלקי מבנים עשויים שיש מתקופה זו כלל לא נתגלו עד כה

בעיר .
בעמ '

53

מסתמך בר על קיר קדום שמזכיר מיכאל אבי  -יונה ואשר לדעת המחבר שימש כחומה

המזרחית של מחנה הלגיון  .באין ציון מדויק למיקומו של קיר זה אני מניח כי כוונת המחבר לקיר
הנמצא כיום ביסודות האכסניה הרוסית על  -שם אלכסנדרובסקי שמצפון לכנסיית הקבר  .קיר זה
היה לכל הדעות הקיר המזרחי בעל שלושת הפתחים של הטמנוס המוגבה שעליו נבנו הבסיליקה

.

והמקדש הרומאיים אשר ניצבו לצד הפורום 6י לכן אין כל אפשרות לשחזרו כקיר המזרחי של
מחנה הצבא

בעמ '

54

הרומאי .
מציין המחבר כי רוב הכתובות מהתקופה הרומית שנתגלו בירושלים מרוכזות בחלקה

הצפוני של העיר העתיקה  ,ומכאן ראיה שזהו המקום לחפש בו את מחנה הלגיון העשירי  .ראוי
לזכור כי בסך הכול מדובר במעט מאוד שברי כתובות  ,שנמצאו כולם בשימוש משני  ,ולא בכולם
ניתן למצוא  ,על  -פי הכתוב בהם  ,קשר ללגיון העשירי  .כתובות נוספות במספר לא  -מבוטל נתגלו
בשימוש משני גם בחלקה הדרומי של העיר העתיקה  :בשער ציון  ,בחומה הדרומית של מתחם הר -

הבית ובשטח העופל שמדרומו  .דומה כי העובדה שבירושלים  ,בכל תקופותיה  ,נעשה שימוש
משני רב בחומרי בנייה  ,אשר הוסעו לעתים למרחק ניכר  ,מבטלת את האפשרות להסתמך על
המקום שבו נמצאו הכתובות כנתון לקביעת מקומו של המחנה הרומאי ברובע הנוצרי  .עובדה היא

כי הכתובות שעליהן מסתמך בר לא נתגלו כלל בשטח המוצע על  -ידו כמקומו של

המחנה .

סיכום
המסקנה העולה לדעתי מקריאת מאמרו של בר היא כי המחבר עוסק למעשה בדיון תאורטי -
אקדמי  ,ומסקנתו בעיקרו של דבר אינה מסתמכת על נתונים ממשיים  .דעתו כי בגבעה הדרומית

המערבית לא נבנה מחנה הלגיון וכי למעשה הגבעה לא נכללה בתחום העיר בתקופה הרומית
עומדת בניגוד ברור לממצא הארכאולוגי ולהיסטוריה הארוכה של היישוב במקום  .דעתו כי
המחנה הוקם בשטח המוריסטאן שברובע הנוצרי אין בה כל היגיון טופוגרפי  ,והמקום מעולם לא
היה אזור

מבוצר .

כל שרידי הבנייה שעליהם מסתמך המחבר כקשורים לביצור המחנה הם

בעייתיים והוא טועה בפירושם

ובזיהוים .

לפיכך אנו סבורים כי ראוי לדחות את הצעתו ולחזור להצעה המקובלת במחקר המזהה את

הגבעה הדרומית  -המערבית כמקומו של מחנה הלגיון  .זוהי דעה מבוססת יותר  ,והיא אינה ניתנת

לערעור ממשי בשלב זה של המחקר .
186
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תגובה לדברי גבע
דורון בר

מאז סוף המאה הי " ט ועד ימינו הלכה ונתקבעה ה ' עובדה ' כי מחנה הלגיון העשירי שכן במהלך
התקופה הרומית המאוחרת על גבי הגבעה הדרומית  -המערבית של ירושלים  .אף  -על  -פי שמעולם
לא היתה זו אלא הנחה  ,ממשיכים חוקרי ירושלים לטעון עד היום כי זוהי עובדה

מוגמרת  ,ולא

היא .

במאמר אשר התפרסם לא מכבר ניסיתי לבחון את הטיעונים אשר הביאו בעבר לידי הנחה זו .
ניתוח התאוריה המקובלת מראה כי הנחה זו מושתתת על שני טיעונים

עיקריים  ,אשר לעניות דעתי

אינם מבוססים כלל ועיקר .
הממצאים הארכאולוגיים אשר  ,לטענתו של גבע  ,מעידים ללא ספק כי מחנה הלגיון שכן באזור
זה  ,מסתכמים בשברי רעפים ובמספר ממצאים מועט באזור המצודה של ימינו  .אלו אינם הממצאים
הארכאולוגיים אשר היינו מצפים למצוא כעדות לישיבתו של הלגיון העשירי במקום  .שברי
הרעפים נמצאו בעבר ברבים מחלקיה של ירושלים  ,ואינם מעידים אלא על מספר מועט של מבנים
אשר כוסו ברעפים

אלו  ,ללא כל ודאות

כי אכן היו שייכים למחנה הלגיון  .אשר לממצאים

הארכאולוגיים באזור המצודה  ,הרי גם לשיטתי היתה נוכחות רומית באזור המצודה של ימינו  ,אלא
שזו היתה מופנית צפונה  ,לעבר שטחה של איליה קפיטולינה ומחנה הלגיון העשירי  ,ולא

דרומה ,

לעבר הגבעה הדרומית  -המערבית  ,שהיתה מחוץ לתחומי העיר באותה תקופה .

גם עדותו של יוסף בן  -מתתיהו איננה יכולה להתקבל כמוכנת מאליה ואין הכרח לראות בדבריו
התייחסות לחומה הראשונה  .לא זו בלבד שהוא איננו מזכיר לאיזו חומה נוגע

תיאורו  ,אלא

שמדבריו ניתן להבין כי לשלושת המגדלים ולחומה שהושארה על מקומה היו מטרות שונות .
המגדלים נותרו על מכונם כדי לפאר את הצבא הרומי שכבש את העיר  ,ואילו החומה הושארה כדי
לשמש ביצור למחנה הלגיון  .לדעתי יש כאמור לזהות את החומה שעליה מדבר יוסף בן  -מתתיהו
בחומה השלישית  ,שהגנה גם היא על העיר ממערב .
גבע מזכיר בתגובתו את שאלת היחס בין משקלה של העדות הארכאולוגית לבין משקלה של
העדות ההיסטורית  .מתמיהה היא העובדה כי כנגד העדות ההיסטורית הענפה אשר הובאה במאמרי
לגבי מעמדה של הגבעה הדרומית  -המערבית  ,מביא גבע עדות ארכאולוגית  ,אשר כאמור איננה

מבוססת כלל ועיקר  ,ומצרף אליה את עדותו ההיסטורית של יוסף בן  -מתתיהו  ,אשר ניתן להבינה
לשתי פנים .

אשר להצעה שהעליתי בדבר מיקומו של מחנה הלגיון באזור הרובע הנוצרי  ,הרי מעולם לא
התעלמתי מן העובדה כי הצעה זו היא השערה בלבד  ,שלא תוכל להיות מוכחת אלא לאחר שתימצא
עדות היסטורית או ארכאולוגית נוספת שתתמוך בהשערה זו  .בניגוד לתאוריה

המקובלת  ,שהפכה

לעובדה במרוצת הדורות  ,השערתי זקוקה עדיין לחיזוקים רבים .
המפתח להבנת מיקומו של מחנה הלגיון ומראה של איליה

קפיטולינה  ,נעוץ בעובדה שלא

187

דורון בר

תושבים מקומיים  ,בני ירושלים  ,הם אלו אשר קיבלו את ההחלטות בדבר מיקומו של המחנה

ותכנונה של העיר  .היו אלו אנשים שהגיעו יחד עם הצבאות של טיטוס והדריינוס  ,ואשר היו אמונים
על תכנון רומי עירוני ואסטרטגי  ,ולכן לא התחשבו בהתפתחותה האורבנית של העיר  .בתקופת בית
שני  .בוניה של איליה קפיטולינה תכננו את עירם  ,על  -פי הבנתי  ,בצדו של מחנה הלגיון  -אשר היה

קיים כבר מאז חורבן העיר  -בחלקה הצפוני של העיר מימי בית שני  ,והותירו את כל חלקה
הדרומי מימי בית שני לא בנוי ומחוץ לתחומי העיר .
האזור שהצעתי כמקומו של מחנה הלגיון  ,הכולל בתוכו לא רק את אזור המוריסטאן אלא גם את
מערבו של הרובע הנוצרי ואת אזור כנסיית הקבר  ,בוודאי אינו נמצא על גבעה נישאת  ,אך הטענה כי

הוא אזור נהות איננה נכונה  .בדיקה מעמיקה מעלה כי אזור זה איננו נשלט משום כיוון  ,ולא זו בלבד

אלא שמיקומו של המחנה ממלא את תפקידו נאמנה  -שליטה על כל חלקיה של איליה קפיטולינה
אשר היו פרושים למולו .
הערעור של גבע על קיומו של ' פורום מזרחי ' תקף בוודאי לגבי שאלת מהותו של ה ' פורום
המערבי '  .מאחר שלא הוכחה עד היום עובדת קיומן של שתי רחבות ציבוריות אלו  ,ניתן לערער על
כך  .את הטענה כי לא ניתן לזהות את הרחבה בצפון  -מזרח העיר הרומית כרחבת פורום  ,משום היותה
בקצה העיר  ,יש לפסול מכול וכול  .דווקא מיקומה של רחבה זו במזרח העיר  ,בלב ' שכונות
המגורים ' הוא ההגיוני יותר  .גם בעיר גרסה  ,שאותה מביא גבע כדוגמה  ,נמצאת רחבת הפורום  ,על -

פי

המקובל ,

בקצה הדרומי של העיר  .לפיכך אני סבור כי ה ' פורום המזרחי ' אכן היה היחיד

בירושלים  ,ואילו הרחבה במערב העיר שימשה כחלק ממחנה הלגיון .
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הערה על ההיסטוריוגרפיה של

יקליש

' השומר ' וה1הגנה '

איל כפכפי

מאמרו המלומד של נקדימון רוגל ' מי הרג את אברהם יוסף ברל

?',

ן

מלבד שהוא חושף מידע חשוב ,

מעיר את תשומת לבנו לבעייתיות בכך שגינוני המחתרת של ' השומר '  ,וגם של ה ' הגנה '  ,שהלמו את
תקופת פעילותן בטרם קמה המדינה  ,הועתקו לימי המדינה

;

בעייתיות זו חריפה במיוחד כשמדובר

בהיסטוריוגרפיה של המחתרות האלו .
זוהי הסיבה לכך שעד היום ניטשים ויכוחים על מאורעות היסטוריים חשובים שבהם היך
קשורים גורלותיהם של אנשים רבים  ,ולא רק גורלו הטרגי של ברל  .הטרגדיה של פאטריה מציבה

עדיין קושיות חמורות למדי  7 .וכך גם פרשת פיצוץ מלון המלך דוד  .כשהטיח בן  -גוריון נגד חירות
בכנסת בשנת

ש ' ההבדל בינינו הוא בין סג ' רה ובין " קינג דוד " '  ,השיב לו מנחם בגין בשאלה

1950

:

' מי ציווה לעשות את המעשה הזה ? ענה בבקשה '  .בן  -גוריון קרא  ' :תענה אתה  -כי זה פעלך  ,אבל
בבקשה תענה בזמן דיבורך ולא בשעה שאני מדבר '  .בגין לא ויתר

:

' אתם ביקשתם מאתנו לקבל

אחריות על " קינג דוד " האם אתה מזכיר לנו את " קינג דוד " ? '  .בן  -גוריון טען שהוא אינו נושא
באחריות למעשה

:

' אין לי מושג מי הם ה " אתם " שביקשו ממך זאת  ,ואין זה ענייני ברגע זה  ,אני

רוצה רק לציין ההבדל שבין דרך
יודעים

סג ' רה ובין דרך " קינג דוד "  .לא אומר מה זה " קינג דוד "  ,הכל

זאת ' .

ח " כ הילל קוק מחירות קרא

:

' זה כבוד גדול ! ברוכות

ח " כ אריה בן אליעזר מחירות התערב גם הוא
" קינג דוד " נעשה בפקודת

בגין

:

הידים ' .

:

' מה אתה מתחסד כאן ? האם לא ידעת שמעשה

המרי ? ' .

' חבריך בקשוני לפוצץ את " קינג דוד "  .ואם זה פשע  -הרי אתם אחראים בעדו ' .

בן  -גוריון  ' :אין לי כל מושג על

ה " חברים " שביקשו זאת ממך  .אני חשבתי " קינג דוד " לפשע

מתועב בזמנו  ,ואני חושב זאת לפשע מתועב גם עכשיו '  ' .ההיסטוריון יגאל עילם העיר הערות לא

( תשרי

תשנ " ד ) ,

עמ ' . 174 - 164

1

קתדרה 69 ,

2

שני מכתבים בעקבות פאטריה  ,מאת מוניה מרדור ושאול אביגור  ,בתוך  :ג ' ריבלין ( עורך )  ,עלי זית וחרב  ,תל -

אביב
על

 , 1990עמ '

 . 106 - 103דברים תמוהים כלולים במכתב של אביגור  ,כגון שהוא עלה ל ' נקודת מצפה מסויימת

הכרמל '  ,ומשם

' ראיתי את האניה מתהפכת על צידה  :בעקבות ההתפוצצות ראיתי צורך לעזוב את העיר '  .וכן

העובדה שברל כצנלסון הכתיר את האסון המחריד במלים אלה
3

.

דברי הכנסת ז  ,עמ '

17 , 38 - 37

באוקטובר . 1950

:

' יום פטריה הוא לנו כיום תל חי ' .

ק1ן11

4

מחמיאות על עמדתם של הרמ " א משה סנה והרמטכ " ל יצחק שדה בפרשה זו .

היו גם פרשות אחרות שהאמת ההיסטורית עליהן הוסתרה למחצה ולשליש  ,חלקן נוגעות לארגון
' השומר ' ורבות נוגעות לפרקים אחרים שההיסטוריונים של ה ' הגנה ' לא ששו לחשוף יותר מדי

פרטים עליהם  .ידועה פרשת אי  -קבלתו של בן  -גוריון לארגון ' השומר '  ,ששבתי טבת טיפל כה

כאריכות וביסודיות  .העובדה שלא נמנה עם חברי ' בר גיורא ' או ' השומר ' לא הפריעה לבן  -גוריון
לכתוב בקובץ ' השומר ' כאילו היה חבר באגודה  .הוא סיפר בגוף ראשון את הסיפור המפורסם על
גניבת הפרדה בסג ' רה כדי להאשים את השומר הצ ' רקסי ולזכות בתפקיד השמירה במושבה  ' :לילות
אחדים ארכנו להשומר הצ ' רקסי  . . .בליל חושך אחד הובילו אחדים מאתנו את הפרידה היותר טובה

מתוך החווה  -ואנחנו הודענו מיד לפקיד את מעשה הגניבה '  5 .ייתכן שלמעשה זה הוא היה באמת
שותף  ,אבל כאמור לא הובא בסוד ' בר גיורא ' ו ' השומר '  ,ולפחות מקצת מהדברים שפרסם בעניין זה
( בעניין חברותו או אי  -חברותו

ב ' השומר ' )

לא היו דברי אמת .

6

ההחלטות באשר לדברים שמותר ושאסור לגלותם הושפעו קודם כול מהעובדה שמדובר

במחתרת  .לו היו מגלים למשל את שמו של השומר שירה  ,בשוגג או במזיד  ,בברל  ,הרי צפוי היה
שייענש  .לא רק הכבוד ההיסטורי של ' השומר ' היה כרוך בדבר  .גם כשנעתר מפקד האצ " ל בגין
ליטול על עצמו את האחריות הבלעדית לפיצוץ מלון המלך דוד הוא עשה כך משום ששוכנע
שהדבר חיוני לטובת היישוב כולו בנסיבות שנוצרו לאחר ' השבת

השחורה '  ,שכן סכנה נשקפה

ליישוב אילו הכריזה ה ' הגנה ' על אחריותה למעשה .

לאחר קום המדינה לבשה ההיסטוריוגרפיה גוון פוליטי  :מאבקי השלטון בין מפא " י לחירות
מכאן  ,ובינה לשמאל שראה עצמו כנושא מורשת הפלמ " ח  ,מכאן  ,עשו רבות לעיוות ההיסטוריה .

אבל מעבר לכך כתיבת ההיסטרריה  ,וזו של ה ' הגנה ' ו ' השומר ' בכלל זה  ,הונעה לא במעט על  -ידי
השקפה ואידאולוגיה בלוויית אינטרסים אישיים .
שאול אביגור עצמו  ,שנודע כמי ששומר את סודות המחתרת  ,ניסה להשתחרר מהמיסטיקה
שאפפה את גיבורי ה ' הגנה ' ו ' השומר '  ,והנחה את יהודה סלוצקי לכתוב בספר תולדות ההגנה גם
דברים שאינם נאים  .כבר הראה רוגל ש ' ספר תולדות ההגנה ' הודה בכך שברל לא נרצח על

ערבים אלא נהרג מכדור של

יהודי  ,ובכל זאת הוא סבור שמחברי הספר

' נכשלו '  .נשוב לכך

 -ידי

להלן .

אביגור  ,מעורכי הספר  ,חשב שהאמת  ,חייבת לבוא לידי ביטוי  .הוא פירט את חולשותיו של
יצחק שדה בפני סלוצקי

:

זלזולו באדמיניסטרציה כשכיהן כרמטכ " ל או ממלא מקומו היה מבחינה זו חסר אונים
לחלוטין ויותר מכך כמעט מגוחך  .בגדוד העבודה היה כינויו ' פילוסוף '  .ואכן היתה לו
נטיה להגות אך בטוייו בשטח זה היו ילדותיים  ,הן בשטח ההגות הכללית  ,במידה ונזקק

לה  ,והן בשטח ההגות המדינית  -כאן היה תינוק גמור  ,אינפנטילי  ,אולם הפופולאריות
שלו בחוגי הצעירים גרמה לא מעט בלבול מוח וספיחי ' שמאלנות ' .
מצד אחר הפליג אביגור בשבחו של שדה  ,הן כדמות חינוכית והן כחלוץ בתחומים צבאיים של
ה ' הגנה '  ,הנודדת  ,הפו " ש וחיל השריון .

7

ל) 1 3
4

י ' עילם  ,ההגנה  :הדרך הציונית אל הכוח  ,תל  -אביב

5

קובץ ' השומר '  ,תל  -אביב תשי " ז  , 2עמ ' . 328

6

ש ' טבת  ,קנאת דוד  :חיי בן גוריון  ,א  ,תל  -אביב

אביגור אל

סלוצקי 11 - 10 ,

באוקטובר

 , 1979עמ '

 , 1977עמ '

. 224

. 142

 , 1964את " ה 80 / 299 /41 ,

הארות והערות

באשר לארגון ' השומר ' אביגור היה ער מאוד לרגישות של בן  -גוריון  ,שטען בפניו כי יש ' אי-

דיוקים ' בפרקים העוסקים בארגון זה ב ' ספר תולדות ההגנה ' אך נמנע מלומר מה היו אי -דיוקים
אלה  .אביגור חשש שהמדובר ביחסים שבין ' השומר ' לבין בן  -גוריון  8 .הוא תבע מסלוצקי לברר
היטב כל פרט ממסכת ' השומר '  ,כולל תאונות נשק בארגון ' השומר ' שבהן נהרגו

שומרים  ,כמו

מאיר ' קה חזנוביץ  .כן התעניין בפגישותיו של ישראל שוחט בתורכיה עם כת ה ' דונמה '  ,חסידי
שבתאי צבי  ,כדי לברר את האמת בפרשה משיחית זו .

9

אביגור גם תבע לחשוף את הדמות המעניינת של מניה שוחט על כל פניה  ,לאו דווקא רק
כגיבורה לאומית .
איני מוכן בענין זה לקבל דעתו של ישראל שוחט  .בשום פנים ואופן וכן את נסיגתך  .אם

אכן סוף סוף חותרים אנחנו במידת כוחנו המעט  -לאמת ההסתורית [ כך ! ]  .דמותה של
מניה  -ללא תעיותיה  -תתקבל מסולפת מעיקרה  .אין אנו מתכוונים לתאר בספרנו
אנדרטאות כלילות השלימות כי אם אישים חיים על תעיותיהם  ,טעויותיהם וגדולתם .
גדולתה של מניה היא שכל ימיה תעתה  ,טעתה ואף הטעתה וחזרה תמיד לעיקר  .הן בזאת
גדולתה האמיתית  .ישראל שוחט לעולם לא יבין זאת  .יהא אלהים עימו אך את דרכו לא
נוכל לקבל בשום פנים ואופן  .בעיני למשל צאתה בשלום של מניה מהזובאטובשצ ' ינה

10

היא עדות גדולה למהותה המוסרית ולא סימן לפגם  .אם נלך בדרך זו  -אנה אנו באים
אנו עלולים לעמוד בכל מקרה בפני קבוצות לחץ . . .

?

1ן

אביגור מנה מספר פרשיות ' בעייתיות ' ולאחר מכן הוסיף לגבי ' השומר '

:

השומר כתב את ספרו ' השומר ' ועומד להוציא כרך ב '  .הוא כמובן הולך בדרך ' לא ראה

און ביעקב ' ( או ב ' השומר ' )  .העולם מחולק לשנים  ' ,שחור ' ו ' לבן '  .והוא כולו לבן  .דרך זו

נראית לי פסולה לחלוטין לספר היסתורי [ כך ! ]  .אני מוכן לקבל ברצון כל תיקון עובדתי
מצד ישראל שוחט ואחרים  -אך איני מוכן בשום פנים ואופן לקבל את ' שיטתו '  . . .גם
מבחינה חינוכית נראה לי ספר המתעלם מן האמת ההיסתורית הודאית כספר שלא יקלע
למטרה  .ומה יהא כשנגיע לפרשת ה ' אקס '

2ן

שישראל שוחט מוצא משום מה צורך

להעלימה ?  . . .יש שורה ארוכה של אינטרסנטים העלולים לרצות להוות עלינו לחץ
בכיוונים שונים ומשונים ולהגות אותנו מדרכנו  ,עלינו להיות נכונים לעמוד בפני כל
לחץ .

3ן

מתוך יחס זה לאמת ההיסטורית ראה אביגור את האסון שקרה לברל

:

מסיבות ההרג הלא הן ידועות לך  :אני נוטה לכתוב ' התברר כי ברל נורה בחצות ליל על ידי
חברו בשמירה '  ( .הייתי משמיט המלים ' בשגגה או מתוך איזהירות '  -והמבין יבין  ) .את

8
9

10

אביגור אל סלוצקי ,
אביגור אל
מדובר

5

כפברואר , 1958

סלוצקי 28 ,

בינואר

, 1954

שם .
את " ה . 80 / 299 / 35 ,

בקשרים של מניה וילבושביץ ' עם ראש הבולשת כמוסקווה ולאחר מכן ראש

.

האוכראנה  ,המשטרה

החשאית הצארית קשרים שתוצאתם היתה הקמת המפלגה בבלתי תלויה שמרכזה היה בעיר מינסק  .ראה  :ר '

רולטה רוסית  ,תל  -אביב

 ; 1992ז '

איביאנסקי  ,מהפכה וטרור  ,תל  -אביב

: 1989

י ' גולדשטיין  ,מניה וילבושביץ -

.

שוחט חיפה . 1991
11

ראה לעיל  ,הערה . 9

ש ' טבת  ,קנאת דוד  ,ב

12

ראה למשל

נו

אביגור אל סלוצקי  28 ,במארס

:

:

. 1954

איש מרות  ,ירושלים ותל  -אביב

את " ה . 80 / 299 / 35 ,

, 1980

בקי ,

עמ ' . 280

1 91

איל כפכפי

הפסקה הבאה הייתי מסיים אולי  ' ,לאחר זמן נפלו גם  . . .מטובי אנשי " השומר " קרבן
ליריות שגגה או שימוש אי זהיר בנשק אישי ' 4 .י
סביר להניח שאביגור רמז על משהו הרבה יותר חמור מהריגה ולכן המשפט ע  ,זוציא רוגל על
מחברי ' ספר תולדות ההגנה ' שהם ' נכשלו ' בשמירת האנונימיות של אליהו איתן

( קמנצקי ) ,

הוא

משפט קצת מוקדם  ,תרתי משמע  .כיוון שחשדו שאולי לא בשגגה הרג איתן את ברל  ,היה השיקול
מורכב הרבה יותר  .בסופו של דבר המלים שרצה אביגור להשמיט לא הושמטו והן היו בבחינת
מכשול בפני רוגל  .בדרך כלל קפדנותו של רוגל כלפי ההיסטוריונים של ה ' הגנה ' היא במקומה  ,אך
אפשר שגישה כוללנית כלפי ההיסטוריונים של ' צד ' אחד עלולה להכשיל אפילו היסטוריון מלומד
ודייקני בדרך כלל כרוגל .
העימות המסקרן באמת מצוי היה בתוככי תנועת העבודה ובמסגרת כתיבת ההיסטוריה שלה .
ביחס אל ' השומר ' היו גוונים שונים  ,וקודם כול מפני שבתוך ' השומר ' נמצאו נטיות מנוגדות  ,כפי
שהציג את הדברים אחד מטובי הוגי הדעות של תנועת העבודה  ,מרדכי שניר
אמנם בדם ואש יהודה נפלה  ,אולם באשר שכך -

כלים

:

היא הנותנת כי בדם תקום ? . . .

מה בין הגנה לאומית ושררה לאומית  ,יכול לשמש לנו ' השומר '  .ביסוד ' השומר ' הונחה
המטרה לחנך את רגש הכבוד הלאומי וליצור את כוח ההגנה

העצמית  ,ובחיים  ,ולמעשה

נתגלו נטיות שונות  .בתוך השומר נבלטו ונתנגשו שתי נטיות שונות ומתנגדות מן הקצה
אל הקעה  .הנטיה האחת היתה ובאה מתוך הכרת הצורך בהבלטת הכוח בדרך אל קשרי

היחסים האנושיים עם תושב הארץ ובטויה  ,לימוד השפה הערבית  ,שפת

הארץ  ,הכרת

תכונת יושב הארץ  ,תפיסת הרע במיעוטו  ,והשאיפה לכבוש את העבודה יחד עם כיבוש
השמירה  .הנטיה השנייה

 -תאוות שררה  ,מגלב  ,עטיפה ישמעאלית  ,רובה ' נומר

חמישה '  ,סוסה אצילה  ,דיבור ערבי ופריחה באויר  .ופירותיה  -חלק גדול מן הסכסוכים
בין השומר ובין שכניו  ,בינו ובין המושבות  .הניגודים שפרפרו בתוך אגודת השומר לא
נתגלו כלפי חוץ  ,אולם במה שנתגלה נראים קונפליקטים בין שאיפה להגנה לאומית
ובגבולותיה  ,ונטיה לשררה לאומית ופירותיה .

15

השסע הפנימי בין ציונות של דם ואש  ,שהתרה להשתלטות על הארץ תוך שימוש בכוח הזרוע נגד

הערבים  ,ובין הציונות של תנועת העבודה  ,שבאה אל הארץ מתוך נכונות להתחשב ביושביה
הערבים  ,היה קיים בתוך ' השומר ' .
שניר הודיע סמוך לכיבוש הבריטי כי אין עוד כל הצדקה לסודיות של אגודת ' השומר ' שעד אז
,י
ניתן היה להצדיקה במידת  -מה  ' .הסוד הוא מקור הטומאה  ,וסודיות זו הדריכה את " השומר
לירידתו '  .שניר הספיד את מנדל פורטוגלי  ,כיוון שהוא נמנה לדעתו עם האגף החיובי ב ' השומר ' .

6ן

כאשר עסק שניר בעריכת ' קובץ " השומר " '  ,הוא רגז על עובדי ארכיון העבודה  ,שאינטרסים
כלכליים ושיקולי יוקרה הם הקובעים את עמדתם גם בתחומים ההיסטוריוניים הטהורים  .הוא היה
סבור שנטייתם לפאר ולרומם את ' השומר ' ולהימנע מדיוק היסטורי במקומות שעשויים להביך את
בעלי הדבר קשורה בכלל היחס שלהם להיסטוריה של תנועת העבודה  ,שעל כתיבתה הם

מופקדים ,

152

14

שם .

15

מ ' קושני

16

קושניר

[שני

( שניר )

],

' דברים שלא בעיתם '  ,ילקוט אחדות העבודה  ,א ( דצמבה

אל מרמינסקי

( מירום )

 , )2 1970עמ '

. 167 - 165

והעתק לברל כצנלסון  ,ח ' כאדר תרח " ץ [ תרצ " ח ]  ,אה " ע  ,ברל

. 2 /2

הארות והערות

כאמצעי להתעשרות קלה  .שניר פירט במכתב אל ברל כצנלסון כמה וכמה עניינים הקשורים
לרווחים בלתי מוצדקים  ,בצד זלזול בתפקיד של עריכת הקובץ יחד עם העלאת תפקידו שלו כעורך .
בין היתר סיפר

:

גברתי על מה שגברתי ונוצחתי בהכללת תמונה אחת שהיתה קשה לי ביותר  .והיא תמונת
ברל הנרצח  .אנשים שחיו בארץ באותן השנים שמעו מה על פרשת מותו ובגוף  .הזכררנות
שסופרו בקובץ הלך ונשנה כמה פעמים על מסיבות מותו והרצחו של ברל  ,כנודע  .גנזתי
הדברים האלה ולא נתתי להם מקום בדפוס  ,אך משבאו אנשי הארכיון לכלול את תמונתו

על מטת המוות בכלל התמונות  ,התנגדתי לזה בתוקף  .אמרתי  :די לנו במה שרצחו הערבים
בנו ,

בודאי  ,את המוטל בספק גדול אם מידם נרצח  -אל נתלה בהם  .אולם אנשי

הארכיון  ,מהיותם להוטים להרבות בתמונות ראווה הכניסו את התמונה על אף התנגדותי
ואף שבשו ברוב ' עם ארצותם ' את תאריך מותו  . . .וישבו אחר כך ימים על ימים והעבירו

בדיו לבן על השבשתא  .תעיין בספר ותיווכח  .לי
תמונתו של ברל גרמה לבעיות גם במהדורת תש " ז  ,שכן ברשימת התמונות צוין מקומה בעמ '

17

אך

בפועל היא מופיעה מול עמ '  . 30מתחתיה כתוב ' אברהם יוסף ברל  ,נהרג בשמירת סג ' רה בכ " ד אייר
תר " ע ' .
שניר שקל לא לפרסם כלל את סיפור מותו של ברל שעל פי ידיעתו היה ככל הנראה תוצאה של
רצח  .מאחר שהדבר לא הוכח  ,ומשפט בוודאי לא היה  ,התלבטו ההיסטוריונים של ' השומר '
וה ' הגנה ' כיצד להתמודד עם פרשה סודית זו .
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מקורות האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים ובתעודות שברשותם  .בסוגריים מרובעים
ן

] -

מספר העמוד שבו מופיע האיור בחוברת

לשכת העיתומת הממשלתית  ,ירושלים

"

זו .

, 171 , 163 , 16

מכון לחקר תבעת העבודה על  -שם פנחס לבון  ,תל  -אביב

רפי פרנקל  ,בית העמק

, 28 , 271
, 15 , 91

זאב רדובן  ,ירושלים

] 176 , 173

] 1171

] 29

] 16

מאה שנה ועוד עשרים  ,ב  :ימי המנדט הבריטי

, 1948 - 1917

ספריית מעריב  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ

] 180

י

'

רבינוביץ וא ' הורבעו

( עורכים ) ,

פלמ " ח

:

אלבום  ,הקיבצן המאוחד  ,תל  -אביב תשחט

"

' 214 - 212

, 16

701י ,
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Abstracts

that the generally accepted estimates of the extent of

Yechiam

emigration

The Kibbutz Between Utopia and Politics

from

Eretz

Israel

during the

First

and

Second Aliyot are exaggerated , and should be set ב1
about 40 percent of the lmmigrants .

Weitz

Review of: David Zait , Pioneers  הthe Maze offolitics:

" Movement 792 , 794 ש, Yad Ben zvit Jerusa

The Kibbu
lem

1993 , 281  קק.

David Zait deals with the ambivalence of the
Ednah

Yekutieli-Cohen

The 'New Light' Film Company , and Initiative
of Akiva Aryeh Weiss  תוEretz Israel
Akiva Aryeh

Weiss, among the founders of Ahuzat

Bayit (Tel Aviv) , formed
Lightthe
,
first film company ]  מEretz

. ,

Israel  מו1914 . עטא
established,

was

private
' like other companles that he

ב

enterprise

with

pilblic

pany
national
, written
objectives
by Weiss
. The 'introduction ' 10 the film com
and found among his papers
after his death , describes the goals of 'New Light ' : 10
introduce ancient and modern !27ט12 Israel 10 the Jews of
teach
the Diaspora , and
the 10
past
andthem the history of the Jew
present . Weiss purchased

ish people ] ת

ם9 יתטותקומand entered  ! תו0 commercial arrangements
with the Path& Brothers co

.  מוParis .

/1 movie entitled

'Scenes of the Land ' was filmed aad shown  תוthe 'Eden '
Cinema  מןTel Aviv, and ]  ב תJerusalem cinema as well

.

bbutz

movernents 10 political affairs and presents examples
of
~
the changes that occurred !  תtheir attitudes between the
19205 and the 19405

.

H4
aKibbutz HaMe 'u ad
Ahdut

HaAvodah and

acknowledge

authority

.
.

those

that

later

parties

was

with

as

ב

,

with

refused

10

binding

source

of

11 thus became 8 focus of opposition 10 the

the
Mapai
19405
leadership and contributed 10

1

associated

Mapai

the

party's split ! מ

The aversion of HaKibbutz HaArtzi 10 politics led 10

5 development as 8 political movement with 8 clear and

active platform but larking the characteristics of ב
; party .

.

! 15 transformation began  תו1936 with the creatlon of
' Socialist League' , and  בdecade later HaShomer HaT
za 'ir
ftever
was

HaKvutzot
established accepted
as 8 ibbutzthe party
leadership authority

of Mapai .

After World War 1 , Weiss tried 10 expand the com

pany's activities , 6ומ

פ01 known whether additional

! 1 ]8

films were produced . The company was disbanded ב1 the

end of the 192 ש.

Na 'ima Baael
The Yishuv's Call for Punishment Of Germany
) 1944 - 1947 (

Da~ iel 1 :. Schwartz

period , public  תו מסות ] קסthe yishuv
This emo

Reading Historians , or About Them

1 תthe po

Review of: Robert Jatte , Die Emigration der deutsch
sprachigen ' Wissenschaft des Judentums': Die Auswande

demanded vengeance against the Germans

rung jddischer Historiker

nach

Paldstina

s

7933- 794 ג,

1991 , 247  קק.

Franz Steiner Verlag , Stuttgart ,
T

.

~
factors
which led German-speaking

scholars ,

and practitioners 0 )study
Jewish
the
history 10 move ! 0

11

then

proceeds

state

!0

students ,
Palestine .

of the field there and

their lmpact upon % . ! 1 raises provocative questions con
cerning the relationship
called
'Jerusalem
of Zionism 10 rnterest  תוJewish

א

10ז

" "

the 50 -

School ' of Jewish his

tory , and the implications Of

"

5 German roots for

"

5

approach 10 historical sources and 115 apparent lack of

interest ]  חsoclal history

.

These questions deserve 10 be studied

]

זסת

"

0 תthe

basis of the writings of the historians  מוquestion , than
'

0 תthe basis of

מן

this

and insult ,

was claimed

!0

express the national impera

.

tive 10 remember Collective German  ] וטפ1 and responsl

61 ! 11 ? was

monograph studies the various 'push and pull

.

tional response , composed of ;anger and 8 sense of' defeat
(

accepted as  תבincontrovertible fact . The

de- Nazification policy of the Adlies reinforced the sense

of isolation and vulnerability of the Jewish people and
led 10 the conclusion that
Jewish
their war vvas ת01 yet זטעס

.

The establishment of ב
state and the punishment
of Germany were perceived as indispensible expresslons
of justice and equity

תו

theatonement
postwar world .

The

פן5151 -

ence 0ת ' ת0 pardon and ת0
' plus the impossi
bility of 8 ] ת ] ז8 practical vent 10 that demand reinforced
the sense ofpolitical isolation within the postwarHowever ,
1 ! 0ת

while the leadership expressed moral

for the verbal demand for vengeance ,

any practical application of that demand

!1

.

prevented

.

about them , as ] 5 largely the ~case

pioneering study .

Abstracts edited by f iscilla Fishman
~
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Abstracts

be dated ! 0 the conquest 0 ] the area by the Hasmoneans

Aliyah , Jews ; shipping agents, consuls , merchants, and

)  מוthe period of Yobanan Hyrcanus 1 or Judah Aristo-

representatives

bulus )

Haifa as

and

the

accelerated

movement

of population

of the Turkish regime

'the city

0 ]'

.

Many viewed

: future' and the economic:

of the northern part of the
was
country
s
. 1)

ם0 ! surpnsrng

from Judah ! 0 the Galilee . עך15 population was familiar
with the sophisticated process of 01 טיו0 אproduction ,

that

and brought both technology and agricultural acumen

 פוthe mid- 18805 , 11
~Jggested that the seat of
the sanjak be moved there from Acre . Research studies ,

with them .

The

culiivation of

olive trees and production

1$

maps , and remnants of buildings attest

10 many devel

.

Of 0 אmay also have enjoyed the support of the central

opment projects Froln thegreat
initiatives that did

authorities .-

rialize

we

can

learn

8

deal

about

ת0 )

the

mate
urban

.

characteristics and status of the
known
city

can
Gottlieb
engineer
Schumacher
, architect , , archeologist
8 9 ] ט-

Yaffe

Aharon

:שנננ
,

ששנצ

!)

?

תו

age . '

' this

The

Holy

Land was

or special

significance ! 0 the mission . The heritage of Bible stories ,
Testament
of the
daily life of every American
landed 0 תthe shores of New England
ry~

.

,

Parsons
1 מ1818
! 0 the
establish
Board 8authorized
mission 5 Pliny
ע100 Fisk
10 Jerusalem
and Levi.
First, however, they were ! 0 explore the land and study
the

of the population . Their information and

nature

German-" Ameri
, topographer , and

student of Palestine

Dacussion :

was by far the rnost active figure

Was Akiva Joseph Shlesinger

תב

Early Zionist ?
Michael
singer , מב
Silber
ultradescribes
Orthodoxthe
rabbi
ideasאוofHungary
Akiva Joseph
who , from
Shle -

,

the 18205 onwards , developed  מבextreme
aspects
religious
10 modern
ש א/-

tanschauung very similar

"

!  ת500 !
Shlesinger'
s ideas
and those
Jewish
08110ת8
] thinking
. He
points ! 0 the  עמווbetween
nationalism ,
of contemporary Hungar

recommendations guided the Board
visit
for years . The expe0 ] Parsons , the first 10
the Holy
) 1821 ( , Fisk and , later, Jonas King, were ת01 promising .

1תב

The political situation  מוthe Holy Land was omising .

nationalism constituted another channel for the forma

cated , 1 ! 5 climate difficult ,  ! נ5  מסופוטקסקstrange
age , and

! 10 תof 8 Jewish national viewpoint .
Joseph Salmon responds that religious 210פ51 groups

riences

transportation

"

.

After the death of

זחוומוזק
) 1822 ( , Fisk chose
Jonas King who had recently been
appointed
partner

.

!0

the

faculty

of

Amherst

College

as

and silggests

Land for misslonary purposes . These trips

ultra-Orthodox

"

זזסס
Orthodox
 וו ! סidentified
and anti Shlesinger' s approach 10 be ultra

ב

Together they made three tollrs of heH
the Holy

that

- modern , utilizing quasl-nationalist

ingredients for
Zionist appr

115

 יס, ת

purposes ; whereas the religious

.

After King's contract with the
American Mission ended, he left , and the Jerusalem

was  טתסof modern nationalism
Israel Bartal argues that Orthodoxy and modern Jew
ish nationalism are two separate entities despite several

plan was abandoned .

overlapping similarities .

Fisk, who died ! ם

1825 .

Jerusalem
Only תו. However,
1834 , 6 ! 6 !the
! suffered
Board from
establish
series בstation ! מ
misslonanes , and
of illnesses
antagonism
and deaths of א5

.

experienced growing
the

activities

. 8
ן

797

!ם

the Beirut station ) 1843 (

,
ן

Yehoshua Jlaniel

Jewish

from

1914 (
The period of the founding fathers Of Israeli society

15

characterized both by considerable ideological tensions ,
and by the immigrants ' psychological and economic dif]

.

Israel
ficulties
emphasizes
of adjustment
the phenomenon
. Tlie historiography 0 ] Eretz
' emigration during
of

.

כ

End of the

Unrealized Development Plans for Haifa  ) בthe
1 % h )-: entury
Toward the end 0 ] the nineteenth century , Haifa grew
או

the immigrants . ןד

country's
importance
oceanas 8
borne
seaport
shipping
, assuming  בkey role !  מthe
and commerce Between

rienced the burdensome
departure of comrades who~eight
had shared
their and
life and
of crises
the

the 186ש

ideology -.

.

and

the close of the century, the city' s~

-

this period , and holds that
mates ,

or

"

"

totalled 70 1

90 percent

data trecontemporaries
based  מוgeneral 0ת

0 תthe memoires 0 ]'

 אה-

who expe

ח00 grew from 4 , 000 ! 0 6 , 000 : Muslim and Christian

/)  תanalysis of these contemporary sources reveals ,

Arabs , German Templers and, beginning with the First

despite questions about their accuracy and reliability ,

Abstracts

Claudine Dauphin and Shimon Gibson

]ז

,

topographical features helped 10 define the extent of

Golan

5

ת

5

The

combination

of

methodologies

has

enabled

"

Since 1978 , the Golan Byzantine Expedition has con-

graphic,
ducted eight
and seasons
photographic
of topographic,
surveys of
architectural
four sites :: , epi-

"-

- ."

"-

through mod -

-

.

ern times : their intemal devlopment ,

patterns

oflcoexist -

ence, and population changes
Roman
town
Imperial Post  מוthe central Golan ; the small
of Farj and the Christian pilgrimage center and
seml-sedentary
Ramthaniyye

Ghassanid Bedouin encampment of Er-

, both ! ת

the eastern Golan .

Mordechai

Site plans drawn with  בplane-tablethe
orfield
0 תthe
, and
basis
plans
of

iam

aerial photographs were checked מו
and sections of selected structures and other features ,

notably caves

were prepared

.

Jewish , Christian , and

aic,
Judeoand
Christian
Early Arabic
שמחזבס5
תו5קוזס
, and
! ] 0ת5
Greek
were, recorded.
Hebrew, byl
Aram~ photography ,

drawings ,

and

Identification and dating

the

squeeze

technique

of the structures were based

.

0ת

study of masonry types and their stratigraphic associa-

-

LargeHistorical
" Scale
andProduciion
archeologicalof Olive 011  מוGalilee Galilee 414 ת0 !

of ollve

sources indicate that the
play  פבimportant role  תוthe jroduction

0 חduring the biblical 0 זearly Hellenistic peri -

lee
ods became
. Duringמב
the) mportant
early Roman
center
period
of OIIVt
, however,
0 מproduction
the Gali -,

as attested by Josephus and by later sources . ן4 number

presses have been discovered  תוG lilee and the
Golan , ב1 sites that were destroyed during
the Great
~

0] 0]1

.

houses
1 ! 0 תwithin
, contiguous
each settlement
field-" wall The
systems
relationship
, farmsteads
between
and

mentioned
Revolt ( Gamla
frequently
and Yodfat)
!  תthe hfishnah
Olive 0פ
andproduction
Talmud, and
]5

other rural structures )ח8 ! 4 -~ towers and wl

dozens of presses are found ב

.

presses ) located

studied

.

!מ

-

and 011 -

the vicinity of the settlements , were

Land given

_

over 10 pasturage

OT

industrial

activity, ancient road and path networks , and natural .

.

Byzantine sites .

,

*

many late Roman and

.

When did the suggested
Galilee , become
that this
 בdevelopment
center fbr olive
production ? 11 15

0!!

should
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