היהודי
ששיפץ
את
מערת
המכפלה
דותן גורן

במאמר שהתפרסם ב"פלסטיין פוסט" ב–12.8.1936
מספרת העיתונאית גייל הופמן על בעלי מלאכה בירושלים
ועל תוצרתם .אחד מהנזכרים בכתבה הוא אהרן גרבלסקי,
שבבעלותו מפעל לחיתוך ולעיבוד אבן שיש .לדברי הכתבת,
אחת העבודות המעניינות שביצע גרבלסקי הייתה תיקון
אבני שיש במערת המכפלה שבחברון .עובדה זו מפתיעה,
מאחר שלאורך מאות שנים נאסרה הכניסה למקום
הקדוש למי שאינו מוסלמי ,למעט חריגים אחדים
(שינוי במגמה זו חל לפרקי זמן קצרים בתקופת המנדט
הבריטי) .יהודים שרצו להתפלל במקום הורשו לעלות
עד למדרגה השביעית בלבד בגרם המוביל לפתח
המבנה — וודאי שלא הורשו לבצע בתוכו עבודות
בנייה .אם כך ,במה זכה אהרן גרבלסקי?
עלייה וקוץ בה
אהרן גרבלסקי ( )1954-1898נולד בעיירה דראז'נה,
בחבל פודוליה באוקראינה .הוריו ,משפחה אמידה
מחסידות סדיגורה ,העניקו לילדם חינוך יהודי–
מסורתי וכללי ואף שכרו עבורו מורה לעברית.
בראשית המאה ה– 20התיידד אחיו הגדול עם
יוסף טרומפלדור וביקר בארץ ישראל .עם שובו
לביתו סיפר האח על חוויותיו ,ואהרן הנלהב
החליט לעלות ארצה .יחד עם ציפורה חברתו
(ואשתו לעתיד) ,הגיע אהרן לארץ ישראל בימי
העלייה השלישית .לרוע מזלם ,הגיע הזוג החלוצי לנמל
יפו עם פרוץ מאורעות תרפ"א (מאי  ,)1921ובשל המצב
הביטחוני נאלצה האוניה להפליג לאלכסנדריה .ממצרים
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דותן גורן הוא דוקטורנט במחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן ,ועוסק בחקר
המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים בארץ ישראל בעת החדשה.

צריף בית המלאכה ברחביה,
אהרן גרבלסקי מימין ()1923

הגיע גרבלסקי לארץ ישראל ברכבת ,דרך מעבר הגבול
בקנטרה .הוא הגיע לתל אביב והשתכן באוהל שהוקם
בשוליה הצפוניים–מזרחיים (לימים ,שכונת נורדיה) ,יחד עם
פליטים יהודים שנמלטו מיפו.
בראשית דרכו בארץ רצה גרבלסקי לעסוק בחקלאות,
ותכנן להתיישב במושב מרחביה בעמק יזרעאל .באותה עת
החלה ציפורה בלימודיה בבית הספר לאחיות בירושלים,
והוא עבר להתגורר עמה .לפרנסתו החל גרבלסקי לעבוד
כפועל בניין ולמד את רזי המקצוע .הוא הקים שותפות
עם יצחק מנדלבליט (שהפך לאחר מכן לתעשיין ידוע),
והשניים הועסקו אצל קבלנים יהודים וערבים בעיר.
אבני היסוד
באזור שבו תוכננה שכונת רחביה פתח גרבלסקי בשנת
תרפ"ג ( )1923בית מלאכה לעיבוד שיש וליציקת מרצפות
מוזאיקה .המפעל היה למעשה צריף עץ עם מספר מצומצם
של פועלים ומכשירי עבודה .בסוף שנות ה– 20החל בבניית
הכנסייה הסקוטית  Saint Andrew'sבירושלים ,ועבודות
האבן שגרבלסקי ביצע בה היקנו לו פרסום ברחבי העיר
בתור איש מקצוע מיומן ומומחה בתחומו .במהלך אותן
שנים הוא רכש אדמה בשכונת רחביה המתפתחת ,ברחוב
רמב"ן ,התגורר במקום והרחיב את מפעלו .בראשית
שנות ה– 30העביר גרבלסקי את מפעלו לחצר בית–הספר
"אליאנס" (כי"ח) ברחוב יפו ,שהתפתח כאזור תעשייה
קלה .במפקד התעשייה והמלאכה העברית שערכה
המחלקה למסחר ותעשייה של הסוכנות היהודית בשנים
 1933-1932נמנו במפעל  12פועלים ,פקיד אחד ושתי
מכונות חשמליות ,בעלות הספק של שלושה כוחות סוס.

במפקד שנערך ב– 1937כבר גדל כוח האדם ל– 16עובדים,
וכוחות הסוס גדלו ל–.15
בתקופת המנדט הבריטי גרבלסקי השתתף בבניית דירות,
בתים פרטיים ומבני ציבור ברחבי ירושלים ומחוצה לה,
ביניהם בנייני המוסדות הלאומיים ,בניין ימק"א ,בניין
הדואר המרכזי ,מוזיאון רוקפלר ובית–הספר לאחיות של
"הדסה" בהר הצופים .מפעלו התמחה בעבודות מוזאיקה
מלאכותית וטראצו ,שאותן ניתן לשלב ביציקת רצפות,
קירות ומדרגות.
"ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת"
בשלהי שנות ה– 20החלו קשריו העסקיים של גרבלסקי
עם המופתי של ירושלים ,חאג' אמין אל–חוסייני ,והוא
עבד בבניית מעונו בשכונת שיח' ג'ראח .באמצע שנות ה–30
פנתה אליו הנהלת הווקף המוסלמי בהצעה לבצע תיקוני
אבן בקירות הפסיפס במערת המכפלה .אנשי הווקף הסדירו
עבורו את אישורי העבודה ואת אישורי הכניסה הנחוצים.
גרבלסקי נסע לחברון ,ביצע מדידות באתר הקדוש ואף
הביא דוגמאות שיש .לצורך התיקון הוא הזמין שיש ייחודי
מבלגיה ,כדי להתאימו לאריחי השיש השחורים העתיקים
במקום .בסיום עבודתו הוזמן גרבלסקי לפגישה עם יו"ר
הנהלת הוועד הלאומי וחוקר תולדות ארץ ישראל יצחק
בן–צבי ,ותיאר בפניו את כל שראה במערת המכפלה.
לאחר מלחמת ששת הימים ביקר יחיאל ,בנו של גרבלסקי,
בחברון ונפגש שם עם נכבדים ערבים .הוא סיפר להם על
מלאכתו של אביו במערת המכפלה ,אך הם טענו כי זה
לא ייתכן — הרי ידוע לכול כי יהודים לא הורשו להיכנס
אליה ,וודאי לא לעבוד בה .לבסוף הודה אחד השיח'ים כי
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בית מצפה ,ירושלים (צילם :נעם סולברג)

יהודי ששמו אהרן אכן ביצע תיקונים באתר .גרבלסקי אף
היה אמור לבצע עבודה גדולה לשיקום כיפת הסלע ומסגד
אל–אקצא במתחם הר הבית בעבור הווקף המוסלמי ואף
נחתם חוזה העבודה ,אך החוזה לא מומש בשל המתיחות
ששררה בין היהודים לערבים בפרוץ מאורעות תרצ"ו-
תרצ"ט ( .)1939-1936המאורעות חידדו גם את היחסים
הכלכליים בין הצדדים והשפיעו על התפתחות ענף הבניין
בכלל ועל תעשיית האבן בפרט ,מאחר שהיהודים שאפו
להשתחרר מהתלות בתעשייה הערבית .בעיתון "הארץ"
מיום  21.9.1938כתב על כך א' גרוסמן:
בפרוץ המהומות ,כשהתנכלו אלינו אויבינו ובכל מיני
דרכים חשבו להפסיק את תנועת הבנין ,ראינו צורך דחוף
בכיבוש האבן — אמנם האבן הפשוטה ,את החצץ ,הדרוש
לנו לעבודת בנין יום–יום .מתוך הדאגה המתמדת להספקת
האבן לשם הבטחת המשך הבנין הוקמו מחצבות עבריים
חדשים ,עברו לעבודה עברית המחצבות הישנים ונכבשו
ונבנו מחדש כבשני הסיד העבריים .ואמנם במדה מרובה
הצלחנו לשחרר את עצמנו מהיות תלויים בשכנינו ,ונכבש
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(אוסף הכרזות ,הארכיון הציוני המרכזי)

בית הספר לאחיות "הדסה" ,הר הצופים (צילם :נעם סולברג)

ענף נוסף למשק העברי ,שילך ויתפתח יחד עם תנועת
הבנין ,ויבטיח עבודה נוספת למאות פועלים עברים.
אולם את האבן ,האבן הגלמית בגושים גדולים שהיא
היסוד לתעשית השיש ,מוזאיקה ,מצבות וכו' ,אבן גלמית
זו שהיא אחד החמרים הגלמיים העיקריים בארצנו,
העניה בחמרי גלם [ — ]...אבן זו לא כבשנו.

"צורך דחוף בכיבוש האבן"
בחודש פברואר  1938השתתף גרבלסקי בוועידה הראשונה
של יצרני השיש בארץ ישראל ,שהתקיימה במרכז התאחדות
בעלי התעשייה .לוועידה הוזמנו עשרה ממיטב יצרני השיש
היהודים שהתרכזו בירושלים ,בתל אביב ובחיפה במטרה
"לארגן את הענף על יסודות מוצקים" .בפתיחת הוועידה
סקר נחום תשבי ,מנהל מחלקת המסחר והתעשייה בסוכנות
היהודית ומארגן הוועידה ,את התפתחות ענף השיש בארץ
ישראל" :לפני כ– 15שנה התחילו בעיבוד שיש מקומי בלי כל
מכונות ,כי אם במכשירי–יד פשוטים ובלי כל ידיעת המקצוע;
כיום קיימים בארץ  9בתיח"ר [=בתי חרושת] המכילים 10
מכונות–חיתוך המסוגלות ליצור כ– 30אלף מטר מרובעים
של לוחות שיש בשנה".
במהלך הוועידה התקבלו כמה החלטות מרכזיות ,ביניהן:
מיסוד ענף השיש באגף חומרי הבניין של התאחדות בעלי
התעשייה ושיתוף פעולה עם חברת "אבן בע"מ" ,מיסודה
של ההסתדרות הציונית; מינוי תת–ועדה שתעסוק בסיווג
השיש הארץ ישראלי ,במתן שמות לסוגי השיש השונים

מימין לשמאל :מוזיאון רוקפלר ,בית הספר לאחיות בהר הצופים ,בית המופתי בירושלים
(אוסף המושבה האמריקאית בירולים)

וביצירת מונחים בעברית לתעשיית השיש; כינון חברה
למחצבות בעלת הון לאומי ופרטי ,שתסתייע בקק"ל
לאיתור קרקעות בעלות פוטנציאל לחציבה; מינוי מועצת
ענף השיש ,שכללה את התעשיינים האחים כרמל ,מ'
לוין וגרבלסקי עצמו .כן עלו בוועידה כמה שאלות
מהותיות ,ואלה הוכרעו במהלכה .תשבי הציג מידע סודי
על אפשרויות השימוש במחצבות שיש בעבר הירדן .לכך
התנגדו אחדים מהנוכחים ,שטענו כי "יש לקחת בחשבון
אך ורק את המחצבות הנמצאות בשטח היהודי" ,ולבסוף
הוחלט להמתין לפרטים נוספים ואז להמשיך את הדיון.
בהקשר לדיון בהגדלת המכסים על ייבוא שיש לארץ
ישראל ,מחו מרבית הנוכחים על השימוש שנעשה בשיש
מיובא לבניין "אנגלו–פלסטיין בנק" ברחוב יפו בירושלים.
משתתפי הוועידה קבעו כי על הנהלת הבנק ושאר המוסדות
הלאומיים לשמש דוגמה לאחרים ולהשתמש בחומרי בנייה
מתוצרת הארץ .בתוך כך אף הועלתה דרישה להתעקש
"...לא רק על שיש מקומי אלא על שיש עברי" ,ובתום
הדיון בנושא הכריעו הנוכחים..." :שאין כל נחיצות בעתיד
להכנסת שיש זר ,הואיל שא"י יכולה בנקל לספק את
כל השיש הדרוש .הועידה מבקשת איפוא מהאגוד למען
תוצרת הארץ ,הקבלנים ואגודת המהנדסים והאדריכלים
וכו' לא לתת איזו עזרה שהיא למי שיכניס שיש זר לאיזו
מטרה שהיא".
שאלת השימוש באבן מתוצרת מקומית ,שבה ועלתה בחלוף
כחצי שנה במאמר הנזכר לעיל של א' גרוסמן ,מזכיר "האגוד
למען תוצרת הארץ" בחיפה .במאמר ,שכותרתו "האבן שלא
כבשנו" ,הוא דן בהתפתחות תעשיית האבן היהודית וקרא
למוסדות הלאומיים לפעול לחיזוקה "גם בשביל התפתחות
תעשיית האבן בכלל וגם בשביל כבוש מקור פרנסה חדש
בשביל עשרות פועלים עברים" .גרוסמן הדגיש כי אבן גלמית
עברית בצבעים שונים הייתה מאפשרת להקים תעשייה של
כל מיני מזכרות וחפצים שונים מאבן ,כגון :מאפרות ,מנורות
וכו' שהיו מוצאים להם שוק בארץ ובפרט בחו"ל" :הספקת
אבן גלמית עברית — זהו תנאי ראשון להתפתחות כל
תעשיות האבן בארץ ,להגברת השמוש בתוצרת אבן בכלל
וליצירת אכספורט [יצוא] של שיש ומצבות לחו"ל".

הכנסייה הסקוטית
בירושלים,
מאחוריה בניין ימק"א

הוותיקן מסייע לעלייה מרוסיה
בשלהי שנות ה– 30עבר מפעלו של גרבלסקי למשכנו החדש
בשכונת בית–וגן ,ובראשית שנות ה– 40עסק בשיתוף עם
חברת "סולל בונה" בבניית מצודות ה"טגארט" ,שהוקמו
מטעם שלטונות המנדט בארץ ישראל .באותן שנים ביצע
גרבלסקי עבודת אבן ייחודית בעבור המסדר הפרנציסקני
במנזר סן–סלוודור ,ברובע הנוצרי שבעיר העתיקה
בירושלים .לאות תודה על פועלו פנה הוותיקן למשרד
החוץ הבריטי בבקשה לסייע לגרבלסקי בהעלאת אביו
בן ה– 70מרוסיה ,שהייתה אז בשלטון סטלין .ב–1938
הוזמן האב המופתע לשגרירות בריטניה במוסקבה,
וצויד בכל האישורים לעלייה לארץ ישראל; לשאלת
השגריר ציין כי אין לו כל קשר עם הוותיקן ,וכי "יד
אלהים בדבר" .במלחמת העצמאות שימש גרבלסקי
קצין בחיל ההנדסה והיה אחראי על הביצורים בהר
ציון לאחר כיבושו .במהלך עבודתו בהר נפצע קשה
מירי צלפים ירדנים ,וסבל מפציעתו עד למותו ב–.1954
בדרכו של אהרן המשיך בנו יחיאל ,שנולד בירושלים
ב– 1928והיה למהנדס .תחת ניהולו ייצא מפעל "שיש
ירושלים ,אהרן גרבלסקי ובנו בע"מ" אבן ירושלמית
לשווקים בחו"ל ,ובמקביל סיפק אבן למפעלי בנייה גדולים
בירושלים דוגמת קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת
רם ובית החולים "הדסה" עין כרם .לאחר מלחמת ששת
הימים סיפק המפעל את אריחי השיש לריצוף רחבת
הכותל המערבי .כעבור שנה ( )1968הועבר המפעל לאזור
התעשייה בשכונת תלפיות ,ואבניו שימשו לבניית טיילת
ארמון הנציב ,בית המשפט העליון ,בניין משרד החוץ ,בית
הכנסת "החורבה" בירושלים ,ולמאות מבנים ברחבי הארץ.
על פועלו זכה יחיאל גרבלסקי באותות "יקיר ירושלים"
ו"יקיר התעשייה" .בראשית שנות האלפיים עבר המפעל
לאזור התעשייה הרטוב ,וכיום הוא מעסיק למעלה ממאה
עובדים ובכללם בני הדור השלישי למשפחת גרבלסקי.

תודה למשפחת גרבלסקי על
המידע.
לעיון נוסף:
א' פרת" ,אבן חפצו הבונים:
קווים לתולדות החציבה
בירושלים" ,טבע וארץ ,כט
(( )4מאי  ,)1987עמ' .15-12
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