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האלוהותשלמקבילתהאתומזהה,האנטולי-האגאיהמרחבשל'האםאלות'לבין,מערבי-השמיוהדגן

.זהבמרחבהפלשתית
שלתמונהמשרטטיםלויונסיםאל-ברירון.היישובמתולדותבפרשיותעוסקיםמאמריםשלושה

רופאיםשללהימצאותםבתגובהלגלילנשלחויהודיםרופאים.הגלילבעריהמודרניתהרפואהראשית
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התבורלמרגלותודבוריהדבורה ז.-י-

ומקורוהכפולהשםלפשר

אליצוריואל

םזז1קעםבוודאיזההן,שבכתובהנתוניםלפי,המקראיתוברת

-בןיוסףשלם0ןקםקסנ/קם4"
היטבהולמיםהללוהמקורותכלנתוני3.מקוםבאותואוסביוסשהכירהיהודיהכפרועםמתתיהו2

יאקות.ב"היהמאהמאזמתועד'דבוריה'השם.ממערב,התבורשלמרגלותדבוריההכפראת

הזכירולפניהםעוד5.דבוריא-(1322)הפרחיאישתוריואצל4;(,3עןבצורהאותורשם(1225)

בכתיב(ב"היהמאהשלהשנייההמחצית)מצורוילהלם

Buria

גםנרשם(כענגי)דבוריה6.

dab'המקוםשםאתמבטאיםבימינו7.ז"הטבמאההתורכייםבמפקדים

~
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'
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dabbfirye

השומריםהמקומותשמותבמסגרתלראותיש'וברת'השםאת.גזו,אהימיםדברי;כחכאשם;יביטיהושע1
ואנחרתחלקתכגון,זהמטיפוסנוספיםשמותגםכאןמוצאיםאנוביחסקרובבאזור.הכנעניתהנקבהצורתאת

.(18'עמ,ח,מקראיתאנציקלופדיה'מקומותשמות,שם'וראה,רייניפ"א'פרופהערת)
Niese.8(טס.),1890Berlin,4.vol,קק.vol,373,342.1894,6,ק.2262

,

FlaviiJosephi Opera.בחיי
,ב,במלחמות.כפולהז-ב(זוצורהשלוריאציותאו)hapaplTTaהיד-כתבימוסרים(318)וסב(126)כו,יוסף
t,,קסק218[ם88,אוסשקםק8נ)יותרםשקםקםנהמשובחותהנוסחאותמגישות(595)ג,כא ( hl

~

apleeaואילו
היאהסבירההנוסחה,התעתיקודרכיהשםצורתמבחינת.כפזלהזכאןגםנותנותאחרותנוסחאות

;

ha)aplea
37-6Lines,78.1904,קKlostermann ,

Das

Onomastikon der biblischen Ortsnamen, Leipzig.11,ע"ע
haהואהערךשם.375'מס,ג"תרצירושלים,לאבסכיוסהאונומאסטיקוןספר,מלמד

~

ilpa,היאטעותאולם
,נוסףמידעצורףולזה,יהושעשכבשלעירומתייחסמקראיהואהשם.אוסביוסבימיהשםהיהשזהמכךלהסיק
ערכיםהוקדשוהאמורהלמובאהבסמיכות.דיוקיסריהבגבול,תבור-בהרזהבשםיהודיםשלכפריששבימיו

ק-ול(ל"הנהמובאהכפל)ק81קסנ-לגם
"

ק
"

.(שבגלילדברת)aappae-לואף(הירדן-שבעברלדביר)4
לראשוןשבידוהמידעאתהצמיד,בהמשךשהזכירלדברתהאמורהיהודיהכפרביןלקשרערהיהשלא,המחבר
לבלשיםראויכיאם,בזמנוהשםהיהמהבוודאותדבריומתוךלדעתואין;בשמםהדומיםהערכיםמבין

Aaשגירסת

~

tipa(קלאי'ז'פרופהערת)ביותרהקרובה.לאוסביוסנראתה.
11,1867Wdstenfeld,ק.4546 , Jacut's geographisches Wirterbuch , Leipzig.]
.רצב'עמ,ז"תרנירושלים,(לונץמ"אמהדורת)ופרחכפתורספר,הפרחיאיוטתורי5
קוטוביקוסאצלכךנזכרוהואהלאהנתגלגל-Buria-זובצורתוהשם.Paris,1,RHCנ614,22,844

:עיין.(מסויםדיוק-איחלובמיקומו)ז"הטהמאהבשלהי

"!Smith , .,

BiblicalResearchesi

[יש[. . Robinson
1841London,111,(38,ק.210

"7)Palestine

I

ופירשו'Deburia"שמעוומהצלבנים,נראה.[רובינסון:להלן]
-בארץמקומותשמותשלבגלגוליהםידועותזהמסוגתופעות.השםלגוףשייכתשאינהכקידומתdeאת

מתועדתשאינהמשוערתצורה=)*אשמועהיתהשבראשונהלשערויש,סמועהיוםנקראתאשתמש.ישראל
המקראיתאלעלהלזהבדומה.יידוע-לתוויתשנחשבהמפנינשלההשםתחילת.(להלןגםוכך,במקורות
.עלמסויימותבמפרתכיוםמכונה,מזרח-מצפוןלחשבוןהסמוכה

7Abdulfattah , Historical Geography ofPalestine. Transj(iordan and

,

Sourhern.1א

~

HUtteroth.ין.ם 22ן

1977eth,ק.189,ת. Century , Erlangen1the Late1מSyra1ן
ובןבירושליםהעבריתבאוניברסיטהסטודנט,ארשידנעיםעבורירשםהמוכפלתח"הכיבעלתהצורהאת8

נחלתהמוכפלתהצורהאין,האזורתושביערביםמפימשמיעההתרשמותלפיאך;משפחתוזקנימפי,דבוריה
,'דבור'הנפרצהלמלההשםאתקישרהאשר,מאוחרתעממיתאטימולוגיהשלתוצאהשהיאליונדמה,הכלל

(ד"יוכפול)'daburiyye'במבטאהשםאתלשמועאפשר,באזורתושביםמפילישנמסרכפי.צרעה=173



,התבורהר
שלתחריט
ברוין-דה

(1681)

עלהשוכנתחורבהשלשמהזהוכיום.קושימעוררת,לדבוריהבסמיכות,ובורההשםהופעת

000,100:1הישראליותבמפותמצוינתהיא.(23361868צ"נ)תבור-הרשלהצפוניבמורדמדרגה

בכמהרצופיםוגלגוליוהחורבהשםתולדות.מ"ק5.1-כהואדבוריההכפרלביןבינהוהמרחק

מחברושום,דבוריההכפראתפקדורבים.החורבהנודעהלאהקודמתהמאהבספרות.סיבוכים

או'ובווה'בצורההכפרשםאתמסרומחבריםכמהאבל,דומהשםבעלנוסףאתרהזכירלא

9.(?לותוריהובורהביןביניים-צורת)'דבורי'

-החורבהגם,ובוריההכפרמלבד,המחקריתבספרותהוזכרההעשריםהמאהמראשית

צריכהשהיאנראה,החוקריםתיאורילפי.דבוריההכפרבפאתיצויןמקומהאבל,ובורהרבת'ח

לפגושהצלחתילאעצמיאני.עצמובכפרלאאך,לדבוריההסמוכיםאחדיםבכפריםמהדובריםחלקאצל
גזירת=)'נסבה'דרךעלד"יוכפולתצורהשלתולדהלהיותיכולה'778ם686'הצורה.זולצורהאותנטיתבעדות
מקוהתתנועה,כארץהמדוברתהערביתבניבי.נקבה(מוכפלתסופיתד"יוידי-עלעצם-משמותתואר-שמות
=אחודי:כגת,ייפגעלאהנסבהשלהמכפלואילו,תתקצר-נקבהנסבהסיומתלפניהבאהארוכה

:

warrjni

quddam=קדמי,warraniyye=אחורית
~

niקדמית=quddamaniyye(ערבי-עברימילון,אליחי'י:ראה

יה-סיומתבעלימקומותבשמותואולם.(9'עמ,מבוא,ז"תשלירושלים,המדוברתהערביתלשפה
ואחריהנשמרתזותנועהכלל-בדרך,ארוכההנועהבעלתהיאהסיומתשלפניההברהאם,נקבהכנסבההנראית
סוסיה,ה:א7'נ,קלעיה,סאתה,שואריה,קשאטיה,עיתוניה,n~lbyכך.צ-הוהכפלתהקצרה1תנועתנופלות
מלאניקודניתן((3עע)'דבוריה'בערך(4הערה,לעיל)יאקותאצל.למדיקדוםכנראההואזהנוהג.'וכד

ד"יו=)ziid,4בפירושמודגש(402גי)((ע)(ע)'צפוריה'בערך.תשרידללאלמלה
.(רפויה-

,Seetzen...ש80ק,1854Berlin,11,ע.Dabdry:147;נ.9.5 Reisen durch Syrien Paldstina-ע.נ
Reise " die,540112.נ.א;Deborah:102.608ת18210,ק],Palestine18Buckingham , Travels

4DebQriק.נע,

54ל
I

.

London':כולם,כושרל'ס

המשותףשהמכנה,נדמה.(נוסףאתרולאנוסףשםלאמזכיריםואינם)'דבוריה'בצורההשםאתמוסרים
;אחרתאוזובמידהוכשפתםהארץיושביהערביםבתרבותמעוריםהיותםהוא,'דכוריה'שמסרולמחברים

.המנזריםאנשישלבתיווכםיותרתלשיםהיו,הראשונהבקבוצהשמניתישהנוסעיםבעוד
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לראשהכבישיוצאשממנוהצומתבאזור,תבור-להרהמעלהעליהאשרהשלוחהגבעללהיות

.(היוםידועהלאהחורבה.הכפרבשטחכיום,23331854צ"נבערך)יותרלמטהומעטההר
אתלזהותנטהדלמן10.דלמןגוסטב,לישידועכמהעד,הואהאתריםשניאתשהזכירהראשון

את.במדרוןיותרמאוחרתכהתפשטותהיוםשלהכפראתולראותדבורהבחורבתהקדוםהאתר

,דבורהחורבתשליותרהגבוההטופוגרפיהמיקוםעלשהסתמךנראהאך,פירשלאטעמו

.('ובות'ליותרדומה'דבורה')השםצורתעלגםואולי,הקודמותלתקופותיותרהמתאים
;המקראיהזיהויאתוהןהשטחתיאוראתהןממנווקיבלודלמןבשיטתהלכורביםמחברים

גםהלכוובעקבותיהין,ההיסטוריתהגיאוגרפיהחוקריעללמדימקובלתזושדעה,לומרואפשר

3ן.ומילונאים2ןמקרא-פרשני

לאאבל,החורבהצוינה,המדינהקוםמאזשיצאו000,100:1הישראליותבמפות,כאמור

זהבמיקום.דבוריההכפרמןממשיובמרחקתבור-להרמצפוןאלא,דלמןאצלשנרשםבמיקום

,1935LevertofO,ק.10188 London.ע.עDalman , Sacred Sites and "
Fays (translated by.3)

11Simons, The Geographical

I

' and.1933,ק.301;גParis,11,

Pa

[estine:4פ

4F.Mס?4קמ" . Abel ,

.

, La

1959Topographical,ק.3305185-184(7)ק.5205(27)

Texts

ofthe Old Testament, Leiden;"פרס,
אנציקלופדיה,'דברת',לוונשטם'ש;[פרס:להלן]179'עמ,ד"תשכירושלים,כ,ישראלארץאנציקלופדיה

2.;[נחלות,קלאי:1להלן157'עמ,ז"תשכייושלים,ישראלשבטינחלות,קלאי'ז;620'עמ,ב,מקראית

1987the,קע.184-182 Holy Land, Jerusalem,0Historical Geography,81181:1

,1953Noth)נותכגון12 Das Buch Josua, TUbingen.(1976ירושלים,יהושעספר,קויפמן")וקויפמן(4י

.יביטליהושעבפירושיהם
13,Zorell.1967,ק.2048;ןLeiden,1~Baumgartner, Hebrdisches und Aramdisches Lexicon.ין

1962Lexicon,ק.1666 Hebraicum
"
, Aramaicum Veteris Testamenti, Roma
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מאשרהכפרתושביעםבירור5ן.וילנאישלובאנציקלופדיה!צורי4נחמיהשלבסקררשומההיא

היההאתריםשבשני,מלמדצורישלהסקר!6.החדשותבמפותשרשוםכפיוהשםהמיקוםאת

ניכריםשרידיםנתגלו,הישןהכפרשליותרוהנמוךהדרומיבחלקודווקא,בדבוריה.קדוםיישוב

ביתימימסוףקרמייםממצאיםהיטבשםניכריםוכן,ההתנחלותמןהחל,הישראליתהתקופהמן
-

,יחסיתידיים-רחבשטחעלהקדוםהיישובהשתרעדבורהבחורבת.הביזאנטיתומהתקופהשני
רבומימצאהישראליתמהתקופהמועטמימצא,הקדומההברונזהמתקופתממצאיםונאספו
הרומיתהתקופותמןומטבענרשלבודדשבר*6י.וההלניסטיתהפרסיתהתקופותמןבמיוחד

התקופהמאזמיושבתהיתהלאכנראהשהחורבההמלמד,הכללמןהיוצאהםוהביזאנטית

.(ומדורגתחרושההחורבהכיום)ההלניסטית
,דומהשםבעלימקומותשנינזדמנובמקרהשרק,להניחקשה.שאלותמעוררזהדבריםמצב

עצמוהכפרבשםהקרויהחורבהלמצואהיהסביר!,מזהזהמ"קשנישלבמרחק,שווהלאאך

ביןתלותקיימתאם.השמותשניביןהבדלישהנדוןבמקרהאבל,שלוהטריטוריאליהתחוםבתוך

היא'דבורה'ואילו,הנגזרהשםהיא,נקבהנסבהצורתכמשקפתהנראית,'דבוריה'הרי,השמות

הארכיאולוגיהמימצאוהןהואיל,מתמיהההיאהערביתבתקופהכזאתגזירהאולם.המקוריהשם

כלומר;כיוםשהואכפיהמצבהיההערביהכיבוששמאז,מלמדיםהספרותייםהמקורותוהן

.חורבההיתהודבורה,מיושבכפרהזמןאותוכלהיתהדבוריה
ha-דברתשביןבווקליזציהההבדלעיוןצריך,לשוניתמבחינה

~

apleaאו)דבוריהלבין

,השםאתמתתיהובליוסףמוסרשבה,/8/לתנועתמתאים,במקראשנמסרהנע-השווא;(ובורה

.ארוכה/ם/תנועתהערבילשםבאהמנייןלהביןקשהאך
המקראבנתונישעיון,נראה8ן

.לשאלותינותשובהבידינולתתכדיבוישהמאוחריםוהמקורות
.(105-108'עמ)157,160אתרים,ז"תשלירושלים,יששכרנחלת,צורי'נ14
:להלן]("דדבורה')1586'עמ,ד"תשלאביב-תל,ב,ישראלארץלידיעתאנציקלופדיה,אריאל,וילנאי'ז15

,1986עדכון,000,50:11973במפת.(שבגולןלדבורהציין)צ"הנבסימוןטעותשםשחלהאף.[אריאל,וילנאי

ומפיצורישלהסקרמןלידועמתאיםאינוזהמיקום.(23371857צ"נ)לכפרקרובהבנקודה'דבורה.ח'מצוינת

.הכפראנשי
בן,ארשידולנעים,הכפראנשיביןבקשתילפיוחקרשבדק,הטבעלהגנתהחברהאיש,בוכמןליוסימודהאני16

'דבורה'השם,דברשללאמיתו.ואתריושמו,הכפרעלמשפחתוזקניומידיעותמידיעותיולישמסר,דבוריה
המדוברתהחורבהאתהכוללת,תבור-הרשבצפוןהשטחלמשבצתטריטוריאליכינויהמקוםאנשיבפיהוא

.והכפרהחורבהבין,ההרמערב-שבצפוןדבורה-עיןהמעייןואת(לצעיריםלאאך,לזקניםמוכרת)
כ,(חדשות000,50:1במפות'לוזה.ח')לוזה-אבבירגםנמצאווההלניסטיתהפרסיתמהתקופהשרידים*16

'מ400-

שניהם157-ו156האתריםששנינראה.(156אתר,14הערה,לעיל,צורי)ובורהרבת'חשללעיקרהממזרח
.אחדגדולישובשלקצוות

,האתריםשנישביןהקירבהמידתלפי.יותרגדולהואהקושי,לכפרקרובעדדבורהאתשהדרימוהמחבריםלפי17
שכמעט,אפוא,מפליא.אחדמקוםאלאלמעשהכאןאיןהרי,בעקבותיוההולכיםוכללדלמןשנצטיירהכפי
שלבמציאותםקושירואיםהםאיןומאידך,אחדשםשלמסירותבשתיולאאתריםכשנילזהמתייחסיםכולם

Soggin~[()יג,מחבריםשניאצלרק.זהותכמעטבהשישבקירבהכךכלהדומיםהשמותשני
_

(

Joshua-14.[

(1972Testament

Library

], Londonספר,הרטוםש"אי"עמפורנסיםוכתוביםנביאיםתורה)הרטוםש"וא
והכפרשהחורבה,לכאורההמתבקשתההנחהאתמצאתי,יביטליהושעבפירושם,(ו"תשטאביב-תל,יהושע

'כוהרטום,'דבוריה'כאתשניהםמביאסוגין.לחילוףגרםבמסירהשיבושורקשםאותובעליהם(ע
ושניהם;'דבורה

.(החורבהשליחסיתהמרוחקהצפונילמיקוםמודעהיהכברסוגין)בכפרולאבחורבההמקראיהאתראתמזהים
.שבענייןהקושיאתהדגיש,הערביתהתקופהתוךאלהמקראייםהשמותגלגוליאתבזמנושחקרקמפפמאייר'ג18

heutigen.16(1893),ק.36 Pal~stina und Syrien' , ZDPV8לNamen110ג',Kampffmeyer.3
הוא:(

המקוםאתשייחסה,אסלאמית-קדםבמסורתהערביהשםשלהתנועתיהמיבנהשמקור,הסברהאתמעלה



-התבורהרדבוריה-המקראיתדברת

גרגרשלצילום.הדברתועדתבור-כסלרתלכיווןמזרחהמשרידעובר(יביטיהושע)זבולוןנחלתשלהגבולקו

שלהטופוגרפיהגיונו!9.(משהד=)החפר-גתלכיווןמערבה-צפוןאוצפונהפונההואבדברת

כך;מאנית'העותבתקופהלמבקריםלמסורתבור-הרשלהנזיריםנהגוכזהשהסבר,נראה.הנביאהלדבורה
Maundrell.11,.ג!Journeyfrom.IAleppo'אצללפניועודוכך,שםהמצוטטתBuckingham'שלמלשונונראה

1749Oxford,97,ק.115

"7Easter1ם~

toJerusalem

,השוניםהמקורותשניכבעייתמתלבטקמפפמאייראך.
לא-'דבורה'אם;שוניםשמותשניאחדבמקוםשיהיומסתברלאדברשלבסופושהרי,כסותריםלוהנראים

אתריםלזווגנהגושהדורותמצאנוכי,קושיאיןבזהדווקא,לדעתי.'דבורה'לא-'דברת'ואם,'דברת'
בחורבתשמאיקבר,יאקוקידי-עלחבקוקקבר,ינוןידי-עלנוןנביכגון)שמותיהםלפיליישוביםמקודשים

-וביתירושליםאחרי,ביותרהנפקדהאזורשהיה,המדוברבאזורכי,היאזהכיווןנגדהטענהאך.(ועודשמע
לדבורהשהוקדשאתרלהיעלםהיהיכוללא,ברציפותלספירההרביעיתהמאהמאזצלייניםידי-על,לחם

.הזאתההצעהאתהשולחןמעללהסירשראוי,לינראהכן-על.המסעותבספרותשהואזכרכלמבליהנביאה
:3בהשראתהשםשל'ערביזציה'איזועללחשובסבירנראהלאכן-כמו

או'צפוניתרוח','צרעה'3גאוי .מהותיפתרוןאפואדורשתוהשאלה,נדירפרטישם
שעניינה,יפיעעלכאןדילגתי.וביבליוגרפיה572'עמ,ב,מקראיתאנציקלופדיה,'חפר-גת',יונה-אבי'מ:עיין19

7ברורשהוא,הגבולשלהכלליהמהלךאתלשנותכדיכנראהבהאיןזאתועם,עצמהבפניבעיההואזהבפסוק
דוחהקלאי.157-158'עמ,נחלות,קלאיואצלאלולפסוקיםהחדישהבפרשנותעיין.וסדרןהנקודותשארלאור
במרחקמערבהעקבותיועלושבבדברתפונהמזרחהההולךשהגבול,ייבין'ששלהמתמיההדעתואתבצדק
שרידאלחוזר'יפיעועלה'שמפרשיםואחריםקויפמן.יאפאעד,מזרחהבושהלךלקומצפוןאחדקילומטרשל
.קואותושלהמוצאנקודת-
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אותהכוללאינואבל,לדברתעדמגיעהגבול.נצרת-הריגושאתלזבולוןנותןהוא:ברורהגבול

-דרוםבפינה,נצרת-הריגושלמרגלותנמצאתשדברת,אומרתזאת20;(ליששכרשייכתהיא)

חורבתאתהולםואינו,דבוריהלכפריפהמתאיםזהמיקום.בונכללתאינהאבל,שלומזרחית

החורגתמובלעתיוצרדבורהלחורבתעדהגבולקואתלמשוךנסיון.תבור-להרשמצפוןדבורה

2[.ההגיוניהטופוגרפיהקומל

לתקופההמתאימיםממצאיםבדבוריהישכישנתבררמאחר,הארכיאולוגיתהבחינהמן

הרי,ואוסביוסמתתיהובןיוסףידי-עלהמקוםהוזכרשבהןלתקופותוכן,מראשיתההישראלית

הארכיאולוגיותהעדויותאל.ובממצאיובמיקומו,בשמוהמקראיתלדברתהמתאיםהאתרזהו

.החדשההעתומןהביניים-מימיהספרותיהתיעודמצטרף,הערביהכיבושלאחרעדהמגיעות
מיקומואת.'היהכאןנמצאכאן'-המקוםשלבהזקתולפקפקסיבהשוםאין,הזההרצףלאור

מצוישבוהמיוחדתהנקודהרקעעללהביןיש,השלוחהגבעלולא,במדרוןהמקראיהאתרשל

בתוךישהסמוכהאכסאל-בכסלות.באינטנסיביותוהמנוצלתהפוריהכמלות-בקעתבקצה,הכפר

איןדברתשלבשטח.המעובדבשטחלפגועמבליהעיראתלבנותשאיפשרה,בולטתגבעההעמק

אתלצמצםומבלי,לעמקביותרהקרובבמקוםהקדוםהיישובנבנהכן-ועל,כזאתגבעהבנמצא

.עצמוהעמקשטח

עירגםאך,הר-תבור
שבתחוםאו,לתבורהסמוכותואזנותכסלות,כלומר)תבור-ואזנותתקר-כסלאהשמותמל

ולתחוםלהרטריטוריאלישםגםזהשהיהאו,בלבדלהרשםהיה'תבור'אםהכרעאין22(תבור

יטביהושע.במקראפעמייםהנזכרתעירשםגםמקראשלפשוטולפיהוא'תבור'אך.שסביבו

המנייןוגם23,'שמשוביתושחצימהבתבורהגבולופגע':הפסוקמבנה)יששכרעריעםמנויההיא

'ומגרשיהתבור'סבו,אהימיםובדברי24,(עירשםשזהוללמדיכולים'עשרהששערים'המסכם

.כיטיהושעהשבטעריביןגם(8)השבעיםלפי.נזו,אהימיםודבריכחכאיהושעהלוייםעריברשימת20
אדמותיה.יישוביםביןדווקא-ולאוטריטוריאלייםתחומיםשביןקוהגבולבקונראהאםגםיפהכוחוזהשיקול21

,זאתלעומת.יששכרבחבלשנכללוהואטבעיולפיכך,כסלות-בקעתשלבמזרחהבוודאיהיודבוריה-דברתשל
השטח.ביניהןחוצץהנישאתבור-והרהואיל,כסלות-בקעתלביןדבורהחורבתביןקשרשהיהמסתברלא

-ביתשלהאזורלכיוון,צפונהתבור-מבהרהמשתפלותהמתונותהגבעותאזורהואדבורהחורבתשלהטבעי
.דהיוםקשת

,(-כפר,-בית,-עין)הקבועותלפורמולותשייכיםואינםמליםמשתיהמורכביםמקומותשמותרוב-פי-על22
אותובעלאחרממקוםהמקוםאתלהבדילשבאה,מזההתוספתהיאוהשנייה,המקוםשםהיאהראשונההתיבה
ידועיםהנדוןבמקרה.ישראל-ארץשלהערביתבנומנקלטורהוכךיותרוהמאוחריםהמקראייםבשמותכך.השם

.באפריםה?זט-ושןביהודהוקלון-שםאותובעלינוספיםמקומותבמקרא
הפסוקיםלארבעתבדומה,יישוביםשמותשכולהרצופהכרשימהבסיסיבאופןלהתפרשצריךזהמסוגניסוח23

ישרוב-פי-ועל,עריםשמותעםטופוגרפיותמהויותברצףיחדלכלולהכתובדרךאיןכלל-בדרך.שלפניו
.פעליתצורהידי-עלשיופרדולצפות

,מסכםמנייןאין.עצמםלביןובינםהמסורהלנוסחביחסרביםחילופיםיש,לנוסחאותיו,השבעיםכתרגום24
נוספתעירכאןנזכרתאנחרתלפני.(14+)ם,0ששם(נ()(8שקספ(3)[קשק18סכמוצורותנמסרו'תבור'ובמקום

Kat&סססג86~עשחצימהאחרינוסףוכן,(קדומהלדיטוגרפיהזכראולי)Ptnpa)e(3)או(ע()P~vae-ץן

Ieevענקקסז-ל8בנוסחומסורסמפורקגנים-עין.('ה?:'=) Kal,17עלעומדהמנוייםהשמותשמספרכך

,ההנחהועל;ואחידיציבשהוא,המסורהבנוסחשהםכפיהפסוקיםעלכאןלהתבססמעדיףאני.(8)18או(14)
העריםמנייןמפסוקיבאחדיםקשייםשלקיומםלמרות,דיוק-איהמסכמיםבמנייניםלתלותאיןמוצא-שכנקודת

בספו



-התבורהר
שלצילום

,רותנברגבנו

העשריםהמאהאמצע

בדבריהכתובמעידכךעל.שונותעריםשתיכמובןהיוודברתתבור.ובולוןמנחלתללוייםביתנו

25.מיששכרודברתמזבולוןתבור-הלוייםעריבין,זובצדזו.שתיהןאתהמונה,ו,אהימים

,יקנעם-עריםארבע)שונהשבזבולוןהלוייםערימיבנהוכל,נזכרתתבוראיןכאביהושע

להידרשהמקוםזהאין.(הימיםבדבריותבוררמונו-שתייםבמקום-נהלל,דמנה,קרתה
אך.הנחלותלתיאורישבינןלמהולא,הרשימותשתישביןוההיסטוריהספרותיהיחסלשאלת

לפיואילו,ליששכרתבורהעירנועדהשביהושעהחלוקהבתכניתכי,להדגישחשובלענייננו

.ללוייםומגרשיההעיראתשנתנווהםהשטחבאותוזבולוןבניישבוהימיםבדבריהרשימה

שדברתלבשמוולא,כאשביהושעדברתהיאהימיםשבדבריתבורכיסברו)swf~1,ק.367)נר'וקיצקונדר25
.ו,אהימיםבדבריגםתבורבצדנזכרת
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תבורהעירשלמקומה

.מעטיםלאמחבריםסברווכך,ההרעלשכנהתבורשהעירהיא,לכאורההפשוטה,ההנחה
אולם26

מישור)ההרפסגתעל;עירלמיקוםמתאימיםאינםבוודאיההרשלוהמיועריםהתלוליםהמורדות

לא,קרמיתומבחינה;בלבדומנזריםמבצריםאלא,עירשלחורבותנמצאולא(דונם400-כשל

27.הרומיתלתקופהקודמיםשרידיםכהעדנמצאו

לאשופטיםספרכתיבתובזמןוברקדבורהבימישלפחות,ללמודאפשרהמקראותמתוכןגם

לך'-תבור-בהרהיווהיציאהשההתכנסות,הכתובמהדגשתמשתמעכך.ההרעלעירהיתה

באותוהיתהאילו.'תבורמהרברקוירד','תבורהראבינועםבןברקעלהכי','תבורבהרומשכת

את'הלשוןאף.בהרולאבהתולההכתובהיה,ההרפסגתשלהמצומצםבשטחזהבשםעירזמן

המוקפתהפסגהאתהולמתאינה,(ברשימהקבועהפורמולהאמנםשהיא)'מגרשיהואתתבור

.צדמכלמ"קשנילאורךומיועריםתלוליםמדרונות
העירשלבקיומהלגמרילכפוררביםחוקריםאצלנטייהקיימתהללוהקשייםמחמתאולי

-כסלות'שלכקיצור)בדוחקפירשואו,הגיהוהימיםבדבריהמפורשתתבוראת.תבורהמקראית

הסופרשלכטעותראו('עשרהשש')כביטביהושעהמנייןואת28,(ב"וכיו'תבור-אזנות'או'תבור

הסמוכיםהשבטיםמןאו('וימהשחץ')אחרתקריאהיסוד-עלעירשהוסיפוויש,המעתיקאו

בשםעירמכיר,שהואכמותהכתובאך29.השבעיםשלשונותנוסחאותעלבהסתמך,('חלקת')

30.הראיהעליו,מחזקתוהכתובאתלהוציאוהבא;תבור

אינםומזרחוההרדרוםואולם.למרגלותיו,להרסמוךלהיותאפואצריךהעירשלמיקומה

שהםוכפיהכתוביםסדרלפי,ו,אהימיםודבריכאיהושע,יטיהושעשלצירוף;בחשבוןבאים

בזמןגםבתחומוונשארהליששכרניתנהשדברת,למסקנהלהובילעשוי,עצמםאתמציגים

הזכרנוכבר.לזבולוןעברהכך-אחראבל,יששכרעריביןתחילהנרשמהתבורואילו,יותרמאוחר

,ד,פרס;102'עמ,ה"תשמירושלים,ו,(עמרם-בן'חתרגם)ישראלארץתיאור,גרן'ו;219'עמ,ג,רובינסוןכגון26
-סבו,אהימיםודבריכביטליהושענוספתובפרשנות;(בהסתייגות)8045'עמ,אריאל,וילנאי;926'עמ
,1916Elmslie,ק.50 Chronicles, Cambridge.].)ירושלים,מקראדעת,'אהימיםדברי,קיל";יו.ע

.('...העירשלמקומהאתיודעיםואין':קעח'עמ,ל"תשירושלים,ליהושעפירושווהשווה)קע'עמ,ו"תוטמ
20,קרדום,תבורהרפסגת,ואחריםפיצירילו'מ:ועיין.407'עמ,ח,מקראיתאנציקלופדיה,'תבור',אהרוני'י27

.52-78'עמ,(ב"תשמ)
28,Brown.1910,ק.143;עMadsen , The

Book

of

Chron

~cles
, (Icc). Edinburgh.)ושע(.עE .L . curtis

Jiebrew,0110[ט1907, andEnglish Lexicon ofthe Old Testamentע,C. A. Briggs!שS .R. Driver

אהרוני;12'עמ,ד"תרצאביב-תל-ירושלים,ארצישראלייםמחקרים,'והלוייםהכהניםערי',קליין'ש;ק.1061
פיקציהאלאשברשימההשמותאיןכמובןולהאוזןשלמדרשו-בבית.ביבליוגרפיהושם,(27הערה,לעיל)

אביב-תל,א,(יברכיהו'יתרגם)ישראלימילדבריאקדמות:ראה.היסטוריתעדותבהשאין,מאוחרתדמיונית
.44-53'עמ,ב;128-132'עמ,ח"תרצ

.72נ-164'עמ,נחלות,קלאי;948'עמ,ג,מקראיתאנציקלופדיה,'יששכר',ייבין'ש:ראה29
הלוייםשעירומניח,והדוחקותהמשבשותההצעותמןהמסתייג(402'עמ,נחלות)קלאיגםנוקטככתבםדברים30

בקשרקובעהוא(156'עמ)ספרבאותואחרשכפרק,מפליא.להרהצמודיישובוהיתהקיימתהיתהאכןתבור

זהשםבעלליישובולאתבורלהרהכתובשכוונתכנראה,ספקואין':'בתבורהגבולופגע'ביהושעלפסוק

לכנותאפשרקצרהבלשון...ידועיםתבורבשםמורכביםששמותיהםתבורהרבקרבתיישובים.ההרשנתקרבתך()
,הנפוצההדעהאחרהמחברעדייןנמשךשכאן,נדמה.'וכו'סתםתבורלאאבלסתםכסלוחבשםזהמעיןיישוב

.זהבמשפט'ספקאין'לשהטפיל'כנראה'בלמצואאוליאפשרפקפוקראשית.חכורבשםעירהיתהלאשמעולם
ביותרהמתבקשהדברלמרגלותיולהרבצמודקיימתהיתהזהבשםשעיר,שלואחרונהמשנהלפי,פנים-כל-על
.קשייםללאיטביהושעהפסוקאתלפיהלפרשהוא
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אליהבאהקו;זבולוןבנחלתמזרחיתקיצוניתנקודההיאדברת,זבולוןשלהגבולקותיאורלפיכי

דברתאם,מעתה.(משהד-החפר-גתלכיוון)מערב-לצפוןממנהועולה(וכסלוחמשריד)ממערב

.זבולוןעללהיחשבראויאינוודרומהשמזרחהוחומרקל,זבולוןעלמעולםנחשבהלאעצמה
המקוריתבתכניתתיכלללדברתמזרחית-צפוניתמעטהנמצאתשעיר,בדברהגיוןיש,זאתלעומת

שהעיר,ביותראפואמסתבר.לזבולון,הזמניםבתהפוכות,כן-אחריתשתייךאך,יששכרעריבין

.מצפון,תבור-הרלמרגלותשכנהתבור

תבורהעירשלישובהפסקאימתי
.מתתיהובןויוסףפוליביוס-תבוראתהמזכיריםמחבריםשניידועיםשני-ביתמתקופת

בכלן3.בכתביומקומותבעשרההתבוראתמזכיר,השנייםשביןהמאוחרשהוא,יוסף

~0ק%6-תבור-הרעלמדוברהמקומות tITaeUplOVבןיוסף.תבורהעירמוזכרתלאולעולם

-קודםלא,שםהיתהלאעיראך,אסטרטגיבביצורתבור-הרראשאת,לדבריו,ביצרעצמומתתיהו

,(187-188)לזפרקסוף,'יוסףחיי'שביוסףביצוריברשימתהיטבבולטהדבר.כן-אחריולאלכן

בסוףונוסף,מאידךמבוצריםוכפרים,מחדמבוצרותערים:ביצוריםשלקבוצותשתינמנושם

0ITaק%5-תבורההר-ובנפרדהרשימה

~

Oplov'.לאמתתיהובןיוסףשבימי,אומרהווי

תבורהעירעלידעלא,וסביבתוההראתהיטבוהכירשביצרהמוסרויוסף,תבורבשםיישובהיה

אתהמוניםהמקורותמשתיקתכי,להוסיףנוכלהשערהבדרך.לוקודמותבתקופותולאבימיולא

שישמסתבר,תבורהעיראתמזכיריםאינםאך,כלל-בדרךרבבפירוטחשמונאיביתכיבושי

כיבושישלהמסכמתברשימה)קיימתזועירהיתהלאהחשמונאיםמרדבזמןכברכיללמוד

32.(והכרמלהשומרוןעםיחד,אזורכשםהתבורהרנזכרהמלךינאיעדהחשמונאים

בין,היסטוריתביניים-חולייתכאןשהיא,פוליביוסשללעדותומיוחדתחשיבותישזהרקעעל
-ארץשלצפונהכיבושעלפוליביוסמספרשבובקטע.השתכחותהתקופתלביןהעירקיוםתקופת

ATa-התבורמוזכר,ס"לפנה218בשנת,השלישיאנטיוכוסבידיישראל

~

up ,ov'36קרי

.ה6111%-העיר-הקטעובהמשך

7חמלחמתא;(188)לזיוסףחיי;(102)ידי,(396)טו4יג,(37)3בח,(203)3הה,(84)22אהקדמוניות31

.(54-61)8אד(1)1אד;(573)6כב,(177)
והדברים,21'עמ,(ב"תשמ)20,קרדום,'תבורהרשלהיסטוריתגיאוגרפיה',ספראי'זידי-עלהועלהזהטיעון32

-הלשוניתפרשנותולדעתינכונהלאוכןמוטעיתבצורהזהבמאמרהובאופוליביוסדברי,שנימצד)מסתברים
ע10ק6קלשםהיסטורית

עיין'ז24"
.(הבאהבהערהוראה,שם

plOV6השםמוזכרויוספוספוליביוסאצלמלבד33

~

ITa1(בו)מוירמיהו-השבעיםבתרגוםמקומותבשניגם,
הצורה-המקומותבשאר)אאוהושעיח

;

ea

~

epאתהזכירוהשבעיםבעקבות.(ממנההנובעיםשיבושיםאו
ITa

~

UploV'עמ,3הערה,לעיל)באונומסטיקוןוהיירונימוסאוסביוסגם-חיהכצורהולאספרותיתכצורה'

:נכתב(לספירה500בערך)ביזנטינוססטפנוסשלהגיאוגרפיבלקסיקון.(20שורה,110

ATU

~Upov
נוסחה,

ATU:אחרת

~

Up ,ov''(ה)1958,ק..'בפיניקיהגםויש...רודוסשלהרStephan

"

voniIByzanz,Ethnika, Graz

plov0השם.141

~

ITa'-14קדומהשנקלטוביווניתבתקופההמקומותלשמותכתיבולפימתאים'ע10ק6קסז.
ךךהשםנשמעמה-משום)בשורוקו"ושלקדוםכמייצגלראותיששבו'החואת'כאבומיוצגתהעבריתו"הח

קלטהכלל-בדרך.הסברצריכהעודותחילתו,טיפוסיתיווניתהיאהשםסיומת.(בחולםולאבשורוקלזרים
-הארץהחוףערישלשמותיהןאת(כן-לפניאףואוליס"לפנההראשוןהאלףבראשיתכנראה)במוקדםהיוונית
,-בשן,'/(קק~1ז1ע%-עמוןכגון)הארץמתוךאחדיםמפורסמיםשמותגםואפשר,ישראלי

BcaTavala

-ירדן
~

Iopbavo'(.
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מבונים
דבוריהבכפר

(1887)

:דבריוואלה

עבר,מצב-בחילות[וסקיתופוליסהכנרתשפתשעל5ילוטריהאת]אותןהבטיחוולאחר

ולו,שד-דמוילרכסבסמוך/על(ת)השוכנAtabyrionאלוהגיעההרריתהארץאת

,ובתכסיסבמארב,הזאתההזדמנותלפי,ובנקטו.סטדיותעשרה-מחמשיותרשלמעלה

(אנשיומרוצתידי-על)ובגרמולהתכתשותהעיראנשיאתבהזמינו:העיראתכבש

מתוךמתקיףכשהואואז,רבמרחקלרדתכראשוניםלהסתכןמוכניםשהיולאנשים

ולבסוף,הרגמהםרבים,ממקומוהאורבשלוהקמההבורחיםשללאחורכיווןשינוי

אתגםהבטיחוולאחר...הזאתהעיראתגםתקיפהמתוךלכד,פתאוםובהתנפלוברדפו

Atabyrion,וגפרון,ן"קמ,קלהאתוכבשהתקדם[המקוםאת]עזב.
1wou6ט08150זססא:אטיירייןשלמקומהתיאורהיאבקטעהתורפהנקודת

~

]%1KSiTaI6,

הדבראך.ההרראשעלשכנהשהעירומכאן'4,'שד-דמויתפסגהעלהשוכן'כלל-בדרךשתורגם

היוונייםוהשמותקדומהבתקופהולכנעניתלעבריתשאבדוהגאיםביןההבחנההואזולהנחהעיקרימקור
כגון,אותםמשקפים

~

Tupoעיין.(אכזיב)%%8151ס-שב5-הוכן,01עש215לעומת:Friedrich.נ

1951PhOnizich-punische,ק.9 Grammatik. Roma.הטופוגרפיהייחודבעלתבור-הרשגם,אפואפלאאין
הנדוןהמקרה.ליווניםהואאףנודע,דור-חוףמוללספניםגםהנראה,והעמקהגלילבגבולהמרכזיוהמיקום
השם.(היםפנימעל'מ240,1)ברודוסהגבוהההרשלשמוגםהוא'/(11ק6קסזוהשםהואיל,יותרמסובך
poףק6:בצורותבמקורותמופיע

~

,

Ta

'ATapdp ,6aATaDOpov'נקרא01ק10ז4כיום.6'!11ק6קסז6,4ז!'.
המורכבהשםבעלתהאלוהותידועהכן-כמו

~

ATUOOplo'2861,להומחצןברודוסמקדשיםהיושלכבודה

.ההלניסטיתבתקופהגנוסטיותכתותשתיקמומעריציהובין,)'ATUpupiuלפעמיםנקראהעצמהרודוס)
ולא'תבור'ללאהדעתאתמניחאטימולוגיהסברבידינואין)הללוהשמותביןמקוריקשרשישאפשר,לפיכך

אתסיגלוההלניסטיםשהסופריםכלומר,משניקשרשישייתכן,כזהקשראיןאםוגם;)'I/'ATaoOplovי22 ATUOUpiu',4,1,RE,:ראההענייןכלעל.שהכירוהדומההיווניתהצורהאלישראלי-הארץהשם

2,1ATaDuptaaTul'101ק6קסז24,קק.1888-1886 (hloaaTaD), 'ATapoplov'

34,F. W . Walbank;6,70,,1954,וLondon,11,)Polybius, The Histories (translated by W .R . Paton

1957Odord,1.Polybius"0Historical,ק.RE;596,4,1,ק.1888 (Jommentaryג
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מבצרהיאכאןהמוזכרת611%(-שה,לפרשרצהיונה-אבי.ידיעותינולשארמתאיםאינו

מענהבואיןדברשלובסופו,הלשוניתמהבחינהדחוקהואזהפירושאבל35;מלכותי
שליחסיתהמצומצםבשטחרומיים-קדםשרידיםידועיםשלאמאחר,הארכיאולוגיתלבעיה
.ההרפסגת

זהוהנדוןשבמקרה,נראה'6.'-ב','-מןהרחקלא','-אצל'במובןגםמתפרשןgen+]4,ואולם

נזכר1%4טסש16הצירוף.'שד-דמוילרכסבסמוךהשוכן':לתרגםנכוןולפיכך,העדיףהפירוש

הקשריםבשני37.ההרלעהתוכןמןמתחייבאיןכלל-ובדרך,אחריםבמקומותגםפוליביוסאצל

,'-לבסמוך',ופן'הואיותרהמסתברשהפירושלינראה,שלפנינולקטעמאודדומההסגנוןשבהם

י'.ע4סזשש16הוא'ההרעל'שאחריםבמקרהמוצאיםאנו,ומאודך38.'-פסגתעל'ולא,'צלעעל'
נראהיותרמאוחרתקצתובתקופה,בתולדותיההאחרונהבפעםכאןנזכרתשהעירמאחר

.הסופיחורבנההיההשלישיאנטיוכוסבידיזהכיבושהכי,לסברהרבמקוםיש,ונשכחהשחרבה

והשטחהממצא,המקורות
יחדהמצטרף,וארכיאולוגיותטופוגרפיות,היסטוריותידיעותשלרצףבידינועולההדבריםמתוך

.שלמהלתמונה
ובצד,דבריתא-וברתהעירתמידנתקיימהתבור-הרשלמרגלותמלמדההיסטוריהניתוח
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על

אלוהילדגוןכינויאלאאינוזהששםאפשר.'אדוננו,מרנו'אומרהווה,'מרנא'הארמיהתואריסוד

(הכרתיזאוסעםזוההמרנס.(ישראללאלוהישניתן"אדונ'לכינויוהשווה)הפלשתים
Zeus

Kretagenes

(

.כרתיםמהאיאליהםומוצאמוצאםעלמסורותלטפחהרבועזהתושבי,ובכלל,
5

Zeus('אלדמיוסזאוס'היהזהאלכונהשבואחרכינוי Aldemios(,וסגדו
בשםבמקוםלו

לזהותישזהמקום.לעזהמחרןשנמצא)Aldioma('אלדיומה'
'עזהשלעטלוזא'עםהנראהככל

עלבנוי'אלדמיוס'השם.(ב"עיאזרהעבודה,בבלי)התלמודייםבמקורותהנזכרת
פועליסוד

'דגון'השםלמהות)דגוןשללשמובמוכנומקורבשהואספקואין,'(תבואה)לגדל'שפירושו
ראה

שלמשכנומקוםהארוכיםתולדותיהבמשךהיתהעזהשהעירלפיכךנראה.(להלן
פנתיאוןראש

ממעוזיההיתההעיר.הכרתיזאוסהוא,ומרנסהפלשתידגון,המצריאמון-
שלהאחרונים

:ראה)י?טמסיקטיובמבנהמאורגנותהיופלשתשערימכךללמודאין3

B . D . Rahtjen , 'Philistine and

,קק.104-100

~

Hebrew',/5,7צ,24[196 Amphictyonies(.עלשמשוןמותמסיפורלהסיקאיןכןכמו

:ראה)פלשתבמקדשינהוגשהיהאדםקורבן

R .A . S . Macalister, The Philistines, Iheir Hi,tory and

1965Chicago[1911civilization],קק.91-90 , London(.לתהותניסוהמחקרמתחילתכבר
תוכניתעל

המקוםכאןלאאך,(123'עמ,שם,מקליסטר)עליהםנכוןהביתאשרהתווךעמודיתיאורפיעלהמקדש
לדון

"הפלשתיתהחומריתהתרבות"האם',ן"בונימוב'ש;130'עמ,[2הערה,לעיל]מזר'ע:ראה)זהבהיבט
היא

(16-17'עמ,[ו"תשמ]1,ארכיאולוגיה,'הפלשתיתהתרבותבחקרמתודיותבעיות?פלשתיתאכן
ספקובעצם,

.זהמתיאורהפלשתיתהארכיטקטורהעלדברללמודניתןאם
repr(1907.1966),קק.:ראההמקורותלסקירת4

A .M. Meyer,

.

,

liistory

ofthe city ofGaza, New York

18.ffי.107'עמ,שםמילימטרי115ן
הפלשתיםבאושלפיההמגובשתהמקראיתההשקפהוביןזועובדהביןהתאמהשישברור5

כרתיםהיאמכפתור

ראההפלשתיםמוצאסוגייתעללסיכום.דיוננומתחומיחורגזהנושאואולם;(זטעמוסלמשל)
,זינגר'א:

התשיעיהעולמיהקונגרסדברי,'ישראל-ארץשלבחופהוהאחזותם"הים-גויי"מוצא'
חטיבה,היהדותלמדעי

.1-6'עמ,ו"תשמירושלים,המקראתקופת:א
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בסופוהצליחבביזנטיוןהמרכזיהשלטוןשלהתקיפהבהתערבותוורק,ישראל-באוץהפגאניות

6.מרנספולחןאתלבער,עזהשלהבישוף,פורפיריוסדברשל

בידיהםשנפללאחר'הארוןאתהפלשתיםהביאוואליו,באשדודניצבדגוןשלנוסףמקדש

פישעלללמודניתן7'הארוןלפנידגוןשלמפלתומתיאור.(ה-בה,אשמואל)העזראבןבקרב

נפלדגוןוהנהממחרתבבקרוישכימו'8:אדםדמויפסלבאשדודבמקדשניצבהכותבהשקפת

השם)'עליונשארדגוןרקהמפתן-אלכרתותידיוכפותושתידגוןוראש'הארוןלפניארצהלפניו

הביניים-ימיפרשני.מדגדגוןשלשמואתשגזרהעממיתאטימולוגיהרווחהקדםימימאז.(ד

שרקסברקמחידוד,דגשכולופירשי"רש:לדגדמהדגוןשלבדמותוחלקאיזהבשאלהנחלקו

דגוןשלהתיאור.דגדמוידגוןשלראשוהיהאברבנאליצחקלפיואילו,לדגדמהומטהמבטנו

האותאתלהשמיטהציעואףבעקבותיוואחריםולהאוזן;המודרניבמחקרגםהדמצאדגבדמות

רק'במקורנכתבאחריםותרגומיםהשבעיםתרגוםפיעלואולם.הנזכרבפסוקדגוןשלמשמון"נו

.האלשלאנתריפימורפיתדמותעיניולנגדראהשהכותבספקאיןולפיכך,'עליונשארדגוןוג
,הסמוכהאשקלוןאלתשלמדמותההסתםמןהושפעההדגדמוידגוןעלהעממיתהתפיסה

זנבבעלתים-כבתמטבעותועלספרותייםבתיאוריםהמופיעה,)Atargatis/Derketo(עתרעתה

9.דגזנבבעלתאישהבדמותמעופרתלוחיתנמצאה,ההלניסטיתבשכבה,אשדודבחפירותגם.דג

שלהדגלדמות.השדהתבואת,מדגןהשםגזירתגםרווחההזוהעממיתלאטימולוגיהבמקביל

שחי,מגבלפילוןואילו,(בתלמודאויוספוסאצל)הקדומיםהיהודייםבמקורותרמזכלאיןדגון

00)'תבואהשדה'כדגוןשלשמואתמגדיר,לספירההשנייההמאהבתחילת

עםאותוומזהה,(5"
Zeus(החקלאותשלזאוס Arotrios(.החשמונאיםימיעדלפחותנמשךבאשדודדגוןפולחן.
.ס"לפה147בשנתיונתןבידידגוןביתשריפתעלמסופר(דיא;פד-פגי)אמקביםבספר

לשערישאך0ן,לדגוןמקדשבהןשהיהכעריםואשדודעזהרקבמפורשנזכרותבמקרא

ובמקורותבמקראהנזכריםדגוןביתששמםממקומותללמודשניתןכפי,יותרנפצןהיהשפולחנו

בצדק,נקשרששמםאחריםאליםבמספרנעסוקתחילהאך,לדגוןנשובעוד.(להלןראה)אחרים

.הפלשתיםאל,בצדקשלאאו

ב
לדעהבסיסשימשבגלבוענצחונםלאחרובניושאולבגופתהפלשתיםשעשוהנקםמעשהתיאור

ויכרתו',שמואלבספרהנאמרפיעל!ן.עשתורתהכנעניתהאלהאתאימצושהפלשתיםהרווחת

וישימו.העםואתעצביהםביתלבשרסביבפלשתים-בארץוישלחוכליו-אתויפשטוראשו-את

ככלהואהמדובר,(י-טלא,אשמואל)'שן-ביתבחומתתקעוגויתוואתעשתרותביתכליואת

סמוכההיתהזועיר.ן(א)ש-בביתשנמצא(עשתורת)עשתרותבביתשאולשלכליובהצגתהנראה

.149'עמ,(2הערה,לעיל)דלקור;ואילך106'עמ,(3הערה,לעיל)מקליסטר:ראה6
.נוספתלספרותהפניותושם136-154'עמ,(2הערה,לעיל)דלקור:ראהזובפרשהמקיףלדיון7
.מחרסעשויהיהשהפסל,20'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'טקובעתמהסמךעלברורלא8
13.19'עמ,(ב"תשל)ה,קדמוניות,'חפירה-עונותשבע-אשדוד',דותן'מ:ראה9

מקליסטר:ראה.הפלשתיםעריושארעזה,אשקלוןאלוהיהיהשרגוןאמולישעיהבפרשנותוכותבהירונימוס10
.99'עמ,(3הערה,לעיל)

'עמ,(2הערה,לעיל)בארנס;146'עמ,(2הערה,לעיל)דלקור;93'עמ,(3הערה,לעיל)מקליסטר:למשלראה11
.21,237'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'ט;374



שאן-ביתואולם.פעולהעימםשיתפהאוהפלשתיםלמרותכנראהנתונהוהיתה,המערכהלשדה

אליעםנמנתהשעשתורתלכךראיהכלבפסוקאיןוממילא,פלשתיתעירמעולםהיתהלא

.הפלשתים
שנהגעתרעתההאלהמפולחןלהביאניסועשתורתאתאימצושהפלשתיםלהשערהסיוע

אףהיו2י.היווניתואפרודיטיהכנעניתלעשתורתזיקהושלה,הקלאסיותבהקופותבאשקלון

וכאמור,בפסוקאחיזהכללכךאיןאך3י,לאשקלוןשאולשלכליואתהביאושהפלשתיםשהציעו

הנמנעמןלאאמנם.קדומיםבנתוניםמעוגנותאינןאםמאוחרותעדויותעללהסתמךאין

הצטרפהשם,לאשדודבניגודאך,עשתורתשלמסוגהאלהשלפולחנהנהוגהיהשבאשקלון

איןהפלשתיתבתקופהאשקלוןאלישעלהרי,המקראיתהעדותאלדגנןלפולחןהמאוחרתהעדות

4י.נתוניםשוםעתהלעתבידינו

:כללנזכרתאינהעשתורת,הימיםבדבריהמובאת,ובניושאולגורללסיפורהמקבילהבגרסה

דבריבעל.(יי,אהימיםדברי)'דגוןביתתקעוגלגלתו-ואתאלהיהםביתכליו-אתוישימו'
הימים

כןועל,הגדולאלםלפניכליוואתאויבםגופתאתיציגוכיהפלשתיםעלשחזקההסתםמןהניח

זהפיעללזהותואין,דגוןביתאותונמצאהיכןרמזכלזובגרסהאין.בדגוןעשתורתאתההליף

אין,דברשלסיכומו5י.דגוןשלכביתושאן-ביתבחפירותשנחשפוהכנענייםהמקדשיםאחדאת

.הפלשתיבפנתיאוןנכללהשעשתורתלכךראיהכל
בעלזהו.פלשתיתבעירנהגשפולחנו,נוסףאהדאלעלרקבמפורשמוסרהמקרא,דגוןמלבד

בשלוננזף,מחוליויחיהאםלדרושמלאכיםישראלמלךאחזיהשלחשאליו,עקרוןאלוהיזבוב

,הזבובלפולחןהסבריםולהציעמקבילותלמצואשניסואף.(ו-אא,במלכים)אליהוידיעלכך
6ן

בעל'היההאמיתישכינויולאל(בעלבמקוםבשתכדוגמת)גנאיכינויאלאזהשאיןלשעריש

.אוגריתמכתביגםהמוכרצירוף,('נשיא'במובןזבול)'זבול
הברורההדוגמההיאזופרשה7ן

לאלוהיכלליתהתייחסותמלבד8י.פלשתמעריאחתבאלוהיישראליתדרישהעלהמורההיחידה

להשפעתרמזכלאין,(וישופטים)ישראלבניעבדושלהםהעמיםשאראלוהיעםיחדהפלשתים

ולאליכנעןלאליהזרההעבודהשלהנרחבהסיקורלאורבייחודבולטוהדבר,בישראלדגוןפולחן

המאהבאמצעשהתרחשהבפרשה,במקראזבובבעלשלהיחידהאזכור9ן.אחריםעמים

HOrig;93,99'עמ,(3הערה,לעיל)מקליסטר:ראהלמקורות12 , Dea Syria: Studien zur religibien.14

,1979ttin,קק.ff249.ק.0,172ת. !" Vorderasien , Neukirchen-VluynT6radition

~

:

derfruchtbarkeitsg

.(מצוטטתביבליוגרפיהוכן)4
.146'עמ,(2הערה,לעיל)דלקור:למשלראה13
להוסיףיש.עירזושלהקדומיםפולחנותיהעלגםאורישפכובאשקלוןעתההמתנהלותשהחפירותלצפותיש14

Singer.1,:ראה.פתחהמצרילאלמקדשכאשקלוןהוקםכנראהבכנעןהמצריהשלטוןימישבסוףזהבהקשר Canaan and the Egyptian
Occupation ofl' the Southern Coastal Plain10'Merneptah's

~

;

Campaign

the,269(1988),ק.3 Ramesside Period' , BASORתוof Palestine(קודמתביבליוגרפיהושם).
,Rowe,;99'עמ,(3הערה,לעיל)מקליסטר:ראה15 The Four Canaanite Temples of

Beth

-Shan.)ן

Catholic

.

Biblicalןש%01.א%עזן1יMontalbano ,,,

'

Canaanite :

Dagon

: I.3.1:23.1940,עPhiladelphia

Quarterly,13(1951),ק.391

.92-93'עמ,(3הערה,לעיל)מקליסטר:ראה2016 287-288'עמ,ג"תשלירושלים,ב,מ"א,'זבובבעל',קאסוטור"מ;147'עמ,(2הערה,לעיל)דלקור:ראה17

.שםהמצוטטתוהביבליוגרפיה
דלקורלמשלראה.ובבישעיהאולייש,הפלשתיםשל(?קוסמים=)'עננים'בישראליתלדרישהנוסףרמז18

.ואילך152'עמ,(2הערה,לעיל)דלקור:ראה152.19'עמ,(2הערה,לעיל)
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מקומייםאלמנטיםבהנתמזגושכברשלב,הפלשתיתבדתמאוחרשלבכנראהמשקף,התשיעית

מדירבמשקללהעניקשאיןלפיכךלינראה.ניכרתבמידההמקורייםתכניהנשתנוכיעדרבים

.הפלשתיםשלהמקורייםאליהםאחרלהתחקותבנסיוננוזולמובאה
הלאומיתכאלוהותדגוןעולהשמהן,הפלשתיםאליעלהדלותהמקראיותהעדויותכאןעד

.הפלשתיתהדתשלהקדוםלרובדבוודאותלייחסהשניתןהיחידהכאלוהותלמעשה,שלהם
מידהבאיזו,השאלהאתחריפותהבמלואולהציב,הזהבמעטאףפקפוקיםלהביעניתןלכאורה

נמנענוכהעד?הפלשתיםאלוהיעלמהימניםפרטיםימסורכיהישראליהמקורעללסמוךניתן

.כעתתובהרלכךוהסיבה,דגוןנזכרשבהןהמובאותשלחיבורןובזמןהספרותיבאופייןמלדון
20.מיתולוגייםמשקעיםבושניכרים,ביוגרפיסיפורהינו,עזהאלוהידגוןנזכרשבו,שמשוןסיפור

בסיפורגם.הפלשתיםדתעלהיסטוריכמקורישמשכיזהמעיןאגדהלסיפורמה,הטועןיטען

ן2,שמשוןמותעלהסיפורלמגמתמאודקרובהמגמתושאגב,אשדודאלוהיבדגון'הארוןמאבק

גרעיןלרובכיאם,ועריכתוחיבורושלביאתלשחזרקללאבווגם,ספרותייםמוטיביםנעדריםלא

שבהזו,דגוןעלוהאחרונההשלישיתהמובאה22.לקדוםנחשבהברית-ארוןנדידתעלהסיפור

יותרעודלכאורה'מפוקפקת',דגוןשלבשמועשתורתשלשמהאתהימיםדבריבעלהחליף

אלומקורותשלמהימנותםמידתבדברהמקראביקורתמצדאלו-מעיןטענותעל.מקודמותיה

בזמןהמקראיהסופריכחדמדועוכי:בפשטותלהשיבניתןהפלשתיםאלוהישלזהותולשאלת

ממקורותשמתבררכפי-נאמנהמסראם?דגון,הפלשתיםאלוהישלשמובמסירתכלשהו

מלכוםעל,מואבאלוהיכמושעל,והצידוניםהכנעניםאלוהיועשתורתבעלעל-חיצוניים

דווקאנפקפקמדוע,אחריםרביםעודועלארםאלוהיהדדעל,אדוםאלוהיקוסעל,עמוןאלוהי

שהסופרהואלהעלותלכאורהשניתןאחרטיעון?הפלשתיםאלוהידגוןשלזיהויובמהימנות

השםאתזאתבמקוםומסר,הפלשתיםאלוהישלהמקורישמובמסירתמשיםמבלישגההמקראי
עםשזוהה,הארץמאליאחד,מקומיאלשלשמואלאאינודגוןכלומר;בתקופתושגורשהיה

לדעהבניגוד,בהמשךשיתבררכפי,ואולם.לארץבואםאחריידםעלאומץאוהפלשתיםאלוהי
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בשםאחדיםמקומותמופיעיםכןכמו.ואזורברק-בני,יפולפני,(אDaganna8(דגון-ביתנזכרת

שלזיהויםלבעייתלהיכנסמבלי42.ערבייםיישוביםוביןקלאסייםבמקורותלודומהבשםאוזה

ומתינוסדומתיידועלאוממילא,בוודאותזוההלאמהםאחדשאףרקנציין,הללוהמקומותכל

לאזכורפרט,הישראליתלתקופההקודמותבתעודותמופיעאינוהשם.'דגון-בית'בשםנתכנו

מופיעהoyt-תף6)זודגן-ביתואולם43.השלישירעמססמימימצריתמקומותברשימתאחד

לזיהויהיסודאיןכןועל,(הרנם,ריבלה,שבתונה)הלבנוןבבקעתהנמצאיםלמקומותבסמיכות

אין,דברשלסיכומו45.הדרומישבחוףדגון-ביתעםמזהפחותועוד44,אשרשבשבטדגון-ביתעם

ניתן.הפלשתיםבואלפניישראל-בארץמקומותבשמותהופיעדגוןשלששמוהוכחהשום

ממוקמים,בוודאותלזהותםשקשהאף,סנחריבובכתובתבמקראהנזכריםשהמקומותגםלהוסיף

-לארץבבואם'היםגויי'ושארהפלשתיםהתיישבושבו,החוףממישורהרחקלאמקרהבכל

.ישראל
אםרבספק:נמנעתבלתילמסקנהמובילהומגווניםשוניםממקורותהמצטברתהעדות

,הארץמאליכאחדדגוןאתבבואםמצאוישראל-בארץשהתנחלו'היםגויי'ושארהפלשתים

תשובותשתי?הפלשתיםשלהלאומילאלדגוןהפךכןאםכיצד.כאןאותולאמץיכלולאוממילא

,ישראל-בארץהתיישבותםלאחרמהזמן,אחרממקוראותואימצושהםאפשר:בחשבוןבאות

.בואםממקוםמלכתחילהעימםאותושהביאוואפשר
הואבארץהתיישבותםלאחרדגוןפולחןאתלקבלהפלשתיםיכלושממנוהיחידהגורם

,הברזלתקופתבראשיתוגברההלכההפניקיםשלהתרבותיתהשפעתם.הכנעניםצאצאי,הפניקים

(317,84260,ץ318,צ1א27,7(1968),קק.163-:ראה41

Unrecognized

:.

Syrian

Letters

I

ץ.11[121,(50100:
71]

ירושלים,הערביהכיבושראשיתועדציון-שיבתלמןישראל-ארץשלהיסטוריתגיאוגרפיה,יונה-אבי'מ:ראה42
.107,122,143'עמ,ד"תשמ

:ראה43

,

.Jahrtausend , Chr:נund.3והןHelck , Die Beziehungen igyptens zu Vorderasien.,25ו
1971Wiesbaden,ק.236

1984Ancient,ק.77:ראה44 E

~

yptian Documents, Leiden!4Ahituv, Canaanite Toponyms.5

ofthe,;15הערה,לעיל,מונטאלבאנו:ראה45 .' Phi[istines?הצ!א
~
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לפולחןפניקימקורעלשיעידונתוניםשוםשאיןאף.ישראל-ארץשלהצפוניבחוףשלטווהם

אכןשפולחנומעידהמגבלפילוןאצלדגוןשלהופעתו46.זואפשרותלבטלאין,הפלשתידגון

רשימתאוהפניקיותהכתובותכגון)יותרהקדומיםהמקורותפיעלאולם,פניקיהערילעברהדרים

שלבפנתיאוןמרכזימקוםתפסשרגוןנראהלא(צורמלךבעללביןאסרחדוןשביןבבריתהאלים

האדירות47ן(ו)דגכארצות(יפו)ויפידאראמנםנזכרותצידוןמלךאשמנעזרבכתובת.הצידונים

.ואשמןבעל,לעשתורתמוקדשיםבעירושהקיםהמקדשיםאך,שרוןבשדה
עלינו,בפלשתהתנחלותםבעתדגוןאתעימםהביאושהפלשתיםהאפשרותאתלבדוקבבואנו

אף.ישראל-לארץנדידתםולמסלול'היםגויי'שלהמוצאלאזוריצפונהמבטנואתלהרחיק

הגיאוגרפיהמרחבעלרהבההסכמהיש,'היםגויי'שלמוצאםבשאלתהגלוימןהנסתררבשעדיין

המקיףבמרחבשםאימוצאםמאזורי48:זוממדיםרחבתעמיםתנועתהתחוללהשבתחומוהכללי

מזרחה'היםגויי'מחלקפנואנטוליהמערבואתהאגאיהיםאגןאת,הדרומייםהבלקניםאת

.קפריסיןואתאנטוליהשלתיכוניים-היםהחופיםאתבדרכםפוקדיםכשהם,הלבאנטלכיוון
הלבאנטבצפוןהתנחלואהדותקבוצותכאשר,שניםעשרותכמההסתםמןנמשךנדידתםמהלך

אפואקרובה49.המצריםבידישנשלטה,ישראל-לארץ,דרומההמשיכואחרותואילו,ובקפריסין

,הלבאנטצפוןאתבדרכםפקדו,ישראל-בארץשהתנחלו,'היםגויי'ושארשהפלשתיםההשערה

50.סוריהשלהאליםמבכירי,ן(ו)דגאתהכירושםואולי

1

מןקיבלוהואםובין,ישראל-לארץבדרכם,בסוריהדגוןהאלאתאימצוהפלשתיםאםבין

,הקודמתבמולדתםהפלשתיםאלוהיהיומיהשאלהבעינהנותרתעדיין,יותרמאוחרהפניקים
?הראשילאלםברגוןדווקאיותרמאוחרבשלבבחרוומדוע

לרמוזעשוייםוסביבותיהבפלשתהארכיאולוגיותהחפירותשמספקותהנתוניםמכלול

.חדשותמורכבותשאלותמעורריםגםהםכיאם,שהצגנוהיסודלשאלותאפשרייםלפתרונות
1962-1971,52בשניםשנערכו,אשדודמחפירותבאהפלשתיםהפולחניהממצאמרבית

בפלשתאחריםבאתריםנתגלואחדיםממצאים1971.53בשנתשהודשו,קסילה-בתלומהחפירות

החדשותהחפירות.(ועודגריסה-תל,אזור,גזר,בטש-תל,צפית-תל,עיטון-תל)וסביבותיה

,הפלשתיתהדתנושאעלנוסףאורודאיישפכוובאשקלון(מקנה-תל)בעקרוןעתההמתנהלות

54.ובגיוונובעושרומעקרוןהממצאבולטעתהוכבר

אך,זוהנחהלהלוםאמנםעשויהאשרבנחלתנמצאדגון-ביתהשםאתהנושאיםהמקומותמןשאחדהעובדה46

.ממששלעדותבכךלראותאיןודאי
.מבירהפחותתבואהבמובןלדגןשהכוונההאפשרות47
.5הערה,לעיל,זינגר:ראהמקוםולמראיהשונותהדעותעללסקירה48
Singer',:ראהההיסטוריולרקעהכרונולוגייםלנתונים49 , 'Dating the End of the Hittite Empire.1

הצפוניוגבולהישראל-בארץהפלשתיתההתיישבותשלראשיתה',ל"הנ;Hethitica,8(1987),קע.421-413
.3-14'עמ,(ז"תשמ)נ4,קתדרה,'פלשתשל

.183'עמ,(45הערה,לעיל)ברוג;3אהערה,265'עמ,(2הערה,לעיל)מזר'ב:גםוראה2650נ
.219-251'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'ט:ראהמקפתלסקירה51
.2-13'עמ,(9הערה,לעיל)דותן'מ:ראהלסיכום52
תל,קסילהתל,מזר'ע:ראהתמציתילסיכום53

-

.ג"תשמאביב-ביבא
Rise'',גע,50(1987),קק.197-:ראה54 ;and Fall

of

]'

Ekron

, ofthe Philistines8עז,,,Dothan.5.(מט1נישז
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,היושבתהאלהצלמיתהואבפלשתכהעדשנחשףביותרהמשמעותיהפולחניהממצא

,דומותצלמיותשלרביםשברים55.'אשדודה'כונתהאלמוניותהובגלל,באשדודשנתגלתה

ועדעשרה-השתיםמהמאהשזמנןבשכבות,באשדודנמצאו,אגאיתאמנותיתבמסורתהעשויות

צלמיתנמצאהאף(%שכבה)קסילה-בתל57.בעקרוןגםולאחרונה56,ס"לפנההשמיניתהמאה

ישמפלשתהקדוםהפולחנישבממצאנראה58.ילדבזרועותיההאוחזת,'אשדודה'מטיפוסשבורה

בראשסגדוהפלשתיתאשדודשתושבימכךללמודניתן.נשיםצלמיותשלמוחלטתשליטה

בראשזכראלעמדפיהשעל,הספרותיתהעדותאתלכאורההסותרדבר,לאלהוראשונה

חוסרעלעמד,דותןמשה,אשדודחופר.באשדודמרכזימקדשלוהיהואף,הפלשתיהפנתיאון

:כרונולוגיתהבחנהעלהמבוסספתרוןוהציע,ו

לכל,א"היהמאהשלהישלהדתיהרקעאתספקבלימשקףבמקראהמתואררגוןפולחן

ייתכן.כן-שלפניהתקופהמןאגאיממוצאאלוהויותמזכירהמקראאיןולכן,המוקדם

שדוכאה,ארוכהכנעניתמסורתשלהמשךאלאהיהלאבאשדודדגוןשפולחן,אפוא
-מתקופתהידוע,זהשפולחן,נותנתהדעת.הפלשתיתההתיישבותבראשיתומנית

,(אשדודאנשישלגדולהמושבה,כאמור,היתהשם,מאוגריתכגון)המאוחרתהברונזה

עםהדוקיםקשריםקשרושהפלשתיםלאחר,א"היבמאהבאשדודהופיעשוב

59.בעירדגוןמקדשלקוםהיהיכולוכך,המקומיתהאוכלוסייה

הכנענידגוןשלפולחנורצףאתמהלזמןקטעהפלשתית'הגדולההאלה'פולחן60,זוהצעהפיעל

כלאין,לעיללהראותשניסינוכפיאך.דגוןפולחןאתהםגםאימצוהפלשתיםאשרעד,באשדוד

נראהלפיכך.באשדודזהובכלל,בארץדגוןפולחןשלהארוכההמסורתבדברלהשערהיסוד

דרךעללאלפתורישהספרותיתלעדותהארכיאולוגייםהנתוניםביןכביכולהסתירהשאת

,אחרותבמלים.לדגון'אשדודה'ביןההרמוניסטיהשילובדרךעלאלא,הכרונולוגיתההבחנה

אלשללדמותוהאגאימהמרחב'הגדולההאלה'שלדמותהנתגלגלהכיצדהיאהנשאלתהשאלה

?השמיוהדגןהאדמה

בשניגםלהסתייענוכלהתיאולוגיתזהותהוקביעתהגדולההאלהשלמוצאהאיתורלשם

:האלהשלבפולחנהכנראההקשורים,מפלשתאופיינייםפולחןאבזרי
,מקוננתשלצלמית

שלבמחווהראשןאלידייםשתיאוידהמניפותנשיםשלצלמיותקבוצתהן'המקוננות'(א)עיטת-מתל
לשפתןלרובצמודותהיואלושצלמיותמלמדותהאגאיהעולםמןממצאעםהשוואותי6.אבלות

אך,(קסילה-תל,אזור,מה'ג-תל,עיטון-תל)רבותאינןעדייןישראל-מארץהדוגמאות.קדרותשל

לרובשנמצאו,(שברודוסויליסוסשבאתיקהפלטיבעיקר)האגאיהמרחבמןהמקבילותפיעל

.234-236'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'ט;קדמישערתמונת,(9הערה,לעיל)דותן'מ:ראה55
.234'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'ט:ראה56

28
.19-20'עמ,(ו"תשמ)(20-21)ג-ב,(האוץ

.8'עמ,(9הערה,לעיל)דותן'מ59
.21'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'ט:גםראה60
.237-249'עמ,(2הערה,לעיל)דותן'ט:ראה61



הפלשתיםאלוהירגון

האלוהויותשלהעתונייםולאספקטיםאבלות62לטקסיקשורותאלומקוננותהיו,בקברים
.קשורותהיושאליהן

בפלשתהברזלתקופתמראשיתבמכלוליםנמצאולביאהאואריהראשבדמותחרסגביעי(ב)

באשדודגם63.(עקרוןולאחרונהצפית-תל,גריסה-תל,קסילה-תל,זרור-תל,מגידו)להומחוצה

ווחיהמעטרתקסילה-בתלואילו64,לביאהאואריהבדמותחרסצלמיתנמצאה(7111ישכבה)

שלהדופןיוצאהממצאאתגםאולילהוסיףישהרשימהלהשלמת65.פולחניכןשלדפנותיו

כלישלשכיחהדיבהופעהשמדוברכיוון66.ביפו'האריהמקדש'בשנתגלתההאריהגולגולת

היכרסימןבוולזהותלנסותמקוםיש,חיים-בעלאותושלבלעדיתבדמותהעשוימיוחדפולחני
האלאתכמייצג(הלביאהאו)האריהאתלראותהציעידיןכאמור.מרכזיתאלוהותשל(טטריבוט)

,ביסודונכוןהואזההיכרסימןפיעלהאלוהותאתלזהותהנסיוןשעצםאף,לדעתי67.רשףהכנעני
שאותהפעםלאנמצאהקדוםהמורחשלהאיקונוגרפיבעולם.ידיןשלמסקנותיואתלקבלקשה

על.(לעילראה)מזהזהשוניםובאזוריםבתרבויותכשמדוברבעיקר,שוניםלאליםנתקדשהחיה

הנתוניםמכלולעםבשילוברקמזההכנתוןלהתקבליכולהמקודשתהחיהשלההיכרסימןכן

נתגלהשבוהארכיאולוגיהמכלולהואמשמעותבעללהיותשעשוינתון.והפולחנייםהדתיים

המקדשבחצר(סנויסה)מנחותלהטמנתבבורנתגלהלמשלקסילה-מתלהאריהגביע.הממצא

ניתן.קסילה-תלשלהאלהאתאוליהמייצגת68,אישהבדמותהעשוינסךכליעםיחד,(נ(1שכבה)

.בהמשךעליוונעמוד,זהפולחנילכליאחרתיאולוגיהקשרלהציעאולי
חפצינמצאו-הלביאה/האריהוגביעי'המקוננות'-אלהמיוחדיםפולחןאבזרישנימלבד

דמוייקטניםכליםמחובריםשאליהחלולהטבעתעשויחרסכלי)השרנוסכגון,נוספיםפולחן
'הרוקדיםושןמאשדוד'המנגניםסן'כגון)שוניםפולחןושני(ועודקטנותקעריות,רימון,ציפור

בקביעתבהםלהיאחזניתןאםוספק,שוניםבאזוריםלמדינפוציםאלהכליםואולם.(קסילה-מתל

סמךעלשתתקבלבתמונהישתלבושבדיעבדייתכןואתעם.הפלשתיתהאלוהותשלזהותה

.יותראינדיקטיבייםנתונים

ז
לכלליוראשונהבראשנזדקקללבאנטממערבהפלשתיתהאלוהותשלמקורותיהאחרבחיפוש

(האליםעולם)הפנתיאוניםביןומיזוגהקבלהמערכותשלהיווצרותןלדרכיכלומר,הסינקרטיזם

ונפגשיםהמתפצליםשביליםסוףאיןשלגןמעין,ומורכבסבוךעולםזהו69.שוניםאזוריםשל

:המזבירמיהוהפלשתיםעלבנבואהמרמזגםללמודאוליניתןהפלשתיתבדתנהוגיםשהיואבלותטקסיעל62

כללבדרךנתפרש'להתגודד'הפועל."תתגודדמתי-עדעמקםשאריתאשקלוןנדמתהעזה-אלקרחהבאה'
לאותהבשרשריטתשלבמובן

~

.152'עמ,(2הערה,לעיל)דלקורלמשלראה.בל
שלמקורותיועל.אחורישערתמונת,(54הערה,לעיל)דותן-גיטין;229-234'עמ,(2הערה,לעיל)דותן:ראה63
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היתההפלשתיםאלתשגםאפואיתכן90.([)2תפפ8,8ק)'ך2נציפה'בשםאלהמופיעההחיתים

.אנטולי-האגאיהמרחבבלשונותשגורשהיהאירופאי-הודושורשמאותוהגזורבכינוימכונה
אףאלא,בתפקודורקלאהפלשתיםאלתאתשתאם,דגןהאלאתהפלשתיםמצאוללבאנטבבואם

המיניתההתאמהואי,ביותרטבעיהיההשנייםביןהזיהוי.כינויהלביןשמושביןהרבבדמיון

ארצםשלהסביבהתנאיאתלהפליאהלמהאףהפלשתיםשלהבחירה.שוליתפקידמילאה

פלשתשלהעשיריםהקמהבשדות'בביתהרגישה'הפלשתיתוהדגןהאדמהאלת.החדשה

,(הסושופטים)פלשתיםבקמתאששלחהואבנקמתו;שמשוןבסיפוריהשארביןהמתוארים

.(כבטזשם)בעזההאסורים-בביתטוחןהיהימיוובסוף

ט

שיטענואולייהיו.הפלשתיתהאלהשלמולדתהזירתאתדיוקביתרלאתרהניסיוןאלעתהנשוב

והןדייםומוגדריםברוריםאינםהמבוקשיםשמאפייניהמשוםהן,לכךרבסיכויאיןשמלכתחילה

להסתפקאולייש,אחרותבמלים.מחפשיםאנושבוהתחוםבהכרתהגדוליםהפעריםמשום

האם'שלטהשבו,אנטולי-האגאילמרחבבמקורההשחייכההפלשתיתשהאלההכלליתבקביעה

שלמולדתהאתדיוקביתרולאתרלנסותזאתבכלראוילדעתיאך.השונותגרסותיהעל'הגדולה

המרחבשלהקדומותהדתותעםהיכרותנו,ראשית:טעמיםמשניוזאת,הפלשתיתהאלה

הממצאבכמותגםגידולחלובמקביל,האחרוניםבעשוריםמאודהעמיקהאגאי-האנטולי

אינההצלחתואםגם,זהחיפושמצדיקההנתוניםבסיסהרחבת;ובגיוונוהפלשתיהפולחני

הפלשתית'אשדודה'שלקשריהמרחבאתלצמצםנטייהעתהכברקיימתבמחקר,שנית.מובטחת

אמנםיתכןי9.'הגדולההאם'שלהאזוריותהגרסותאחתאלכלומר,המיקניתהתרבותאל

שבחיפושלינראהאך,ביסודהנכונה,הצלמיותשלסגנוניתהשוואהעלהמבוססת,זושהשקפה

מכלולבחשבוןלהביאויש,סגנוניתבהשוואהלהסתפקאיןהפלשתיתהאלהשלמקורותיהאחר

.37הערה,לעילוראה,קיטעםדגןהאלשםשלהאידיאוגרפימהכתיבגםזאתללמודניתן87
.Europeans:ראה88 (Translated from-0"2ה,European and-0"24,T .V. Gamkrelidze and v.v. Ivanov

)Nichols) . Berlin (fortheoming.נRussian by.ראההרוסיהמקורעללביקורת:,Greppin.0.14.נ
Language,62(1986),ק.278

,1971Zuntz,ק.400:ראה89 Persephone , Odord.;)הכינויאתהשווהוכן'Gdan Ma'('אדמהאמא'),
.414'עמ,(85הערה,לעיל)פוקורני;65'עמ,(86הערה,לעיל)מר'קרצ:ראה.מפריגיהבכתובתהמופיע

(=tekanמהמלהמורכבהשם90 dagan,'8ק21םהסופיתבתוספת,('אדמה-/sepa2.:ראה)האנשההמציינת

1947-1946Laroche,עק.68-67 , .,

Recherches

. yur

,

les ,noms des dieux

~

:

hittites

, Paris(.כשםהןמופיעהוא

אםלקבועקשה.(11ם((]11(מגדירעם)אלוהותכשםוהן,('אדמה')tekanשללזוזההבמשמעותכלליעצם
או,המואנשתלאדמהכלליכינויהוא,השמשאלשלכתוכשםהטקסטיםבאחדהמופיע,daganzipaהשם

Allani/Allatumעםהמזוהה,(השאולכלומר)'האדמהשלהשמשאלת'לספציפי(אפייט)כינויזהואולי6ונ
1977O,:ראה)האנטוליתLelwaniועםהחורינו . R. Gurney,

.

,

SomeAspects

~

'

ofHittite

. ' Reliyion, Odord

(ק.5
,(2הערה,לעיל)דותן'ט;2הערה,לעיל,אהרוני;2הערה,לעיל,בארנס;8'עמ,(9הערה,לעיל)דותן'מ:ראה91

.126'עמ,(2הערה,לעיל)מזר'ע;237'עמ



הפלשתיםאלוהידגת

לפתוחהיאשלהלןהדיוןמטרתכןעל.ופולחנייםאיקונוגרפייםנתוניםשלהאפשרככלרחב

אתעתהכברבמסמרותלקבועדווקאולאו,נוספיםמחקרכיווניעלולהצביעזושאלהמחדש

,מעגלייםמטיעוניםלהימנעמנתעל,ועודזאת.מולדתהארץואתהפלשתיתהאלהשלזהותה

הלקוחיםנתוניםסמךעלורקאךהפלשתיתהאלהשלביותרהקרובותמקבילותיהאתלאתרננסה

עלהמבוססתהפלשתיםמוצאעלמסוימתדעהמראשלהעדיףלאונשתדל,והפולחןהדתמתחום

.'וכולשוניותהקבלות,קרמיתטיפולוגיהכגון,נימוקיםשלאחרמכלול
הצלמיתעל(1):בקצרהעליהםונחזוררביםאינםהפלשתיתהאלהעלהאיקונוגרפייםהנתונים

תליוןעםושרשרתפולוסדמויקעורראשכיסויבמעיןלהבחיןניתן'אשדודה'שלהסכימטית

צלמיותבראשיגםחוזרהואשכן,הפלשתיתהאלהשלמאפייןכנראההואזהראשכיסוי92.ארוך

שכיסוי9',צאפי-א-מתלהשבורההצלמיתגםאולי.(מה'ג-ותלאזור,עקרון,מאשדוד)אחרות

נכונהאם(2).אלוהותאותהאתמייצגת,מאונכיםקוויםדגםעםרצועותמשתימורכבשלההראש

עללרמוזעשוישהדברהרי,'אשדודה'שללפולחנהמתקשרות'המקוננות'שצלמיותההנחה

כיוצאאוהמתיםבפולחן,אבלותשלבריטואליםאוליהקשור,הפלשתיתהאלהשלכתוניאספקט

.הפלשתיתלאלההמקודשתהחיהאתהנראהכפימייצגים(הלביאהאו)האריהגביעי(3).באלה
פחותשהםאחריםאלמנטיםגםהפלשתיתהאלהשלהפולחנילמכלוללצרףשניתןיתכן

המנגניםמוטיבאףואולי,שוניםפולחןכליהמעטריםוהרימוןהציפורכגון,וייחודייםמובהקים

נבלנגןהמתאריםוחותםצלמית,'המנגניםכן')הפלשתיתבאמנותיחסיתרבהבתדירותהמופיע

.(141/3ממגידוהפלשתי'אורפיאוסכד'והשווה;מאשדודכולם
-האגאיבמרחב'הגדולההאם'שלממלכתהבתחומיאלוהותאיזו,היאהנשאלתהשאלה

.הפלשתיתהאלהשלאלהלמאפייניםאיקונוגרפיתמבחינהביותרהמתאימההיאאנטולי
אפשרותלהציעשניתןלינראהאך.המיקנית'האםאלת'אלכהעדהובילההסגנוניתההשוואה

.הקטנהאסיהשל'הגדולההאם'-יותראףואוליפחותלאהולמתחלופית
Magna('הגדולההאם' Mater(קיבבה/קיבלהששמה,הקטנהאסיהשל), (Kybele/Kybebe

,הלודיםידיעלגםאומצהאשר,הפריגיםשלהראשיתכאלוהותבעיקרבעברמוכרתהיתה

שלהקדומותהדתותעלהנתוניםהתרבותעם.'עולמית'לתפוצהוזכתה,והרומיםהיוונים

,(:כבבהאלהשלממשיכתהאלאאינהזוחשובהשאלה,ספקלכלמעלהתברר,אנטוליה (Kubaba

ס"לפההשניהאלףכלאתאמנםמכסההאחרונהזועלהספרותיהתיעוד94.'כרכמיששלהגבירה'
מןרקמוכריםכבבשלאיקונוגרפייםתיאוריםאך95,(אטר,מתושה,אוגרית,'אללח,שקיש)

,ס"לפההראשוןהאלףשלהראשונהבמחציתחיתיות-הניאוהממלכותשלהפיסוליתהאמנות

קובעוחבושהארוכהבגלימהלבושההאלהחיתיים-הניאובתבליטים96.כרכמישהעירמןובעיקר

.234'עמ,(2הערה,לעיל)דותן:ראה92
.226'עמ,שם:ראה93
W:ראהזואלהעל.ארמיותוככתובותבאוגריתהשםכתיבהואכבב94 . F . Albright, Archiv fUr

"1
larocheןס

,

~Kotlbaba , diesse anatolienne.8;231-229.5(1929-1928),קק,Orientforschung

religion grec

~

ue ancienne (Co[logue
desו"

~

;

origines

de Cybile' ,

.

Ele'ments ~orientaux

~

dans17ס1ט0616ץק:
Strasbourg4,ש1960Paris,795,קע.128-113

,Hawkins:ראה95 'Kubaba , Philologisch' , Rea[

~

exikon der Aisyriologie und vorderasiatischen.(1.נ
Archdologie,1982,1,3,קק.261-257

,Kubaba',160(,קק.264-261:ראה96 Ikonographie',5111ש.ש



חיתי-ניאותבליט
חובשתי4ן:מכרכמיש
ואוחזתמעוטרפולוס

רימון

.רימוןגםולעתים,מראהאוחזתהיאבידיה.מגולגלתצמהמבצבצתשממנוומקושטגבוהפולוס
חדרכבבשלפולחנה.אריהשלגבועלהניצבכסאעליושבתהיאלעתים,עומדתהיאלעתים

האפילהואהראשוןובאלף,ס"לפההשניהאלףבמהלךכברהחיתיתהממלכהחוככיאלמסוריה

והכתובותהתבליטיםתפוצתפיעל)והשתרע97,הקדוםהחיתיהפנתיאוןשלהאלותשארכלעל

המאהעדמגיעחיתי-הניאוהתיעוד98.מערב-בצפוןההליסאיזורעדלפחות(חיתיים-הניאו
.האכמניתמהתקופהמקיליקיהארמיתבכתובתעדייןנזכרתכבבאך,ס"לפההשביעית

99

,מערבה-לצפוןהפריגיםהגיעוהברזלתקופתבראשיתאנטוליהאתשפקדוההגירהגליעם

Matar(שלהםהלאומיתלאלההפכהאשר,כבבאתואימצו Kubileהעדויות.(בשפתם

אינן,חגבעתותהאלהשלפסלההונחשבהןסלעגומחותבעיקר,פולחנהעלהארכיאולוגיות

כבבמפולחןהמעברשלביעלכלשהותיעודעתהלעתשאיןכך,ס"לפההשביעיתלמאהקודמות

38

.127'עמ,(94הערה,לעיל)
"שאן,1964Paris:ראה

])deisse de Hieiapolis Castabala12,Robert.]1נDupont-Sommer.14



ן.,-111ח
11י _רנ

(יושבת)קיבלההאלהי11ון1

שיג1"---"
י~

על,לצדהניצבוטיס

מימירומימטבע-קק5- ,ויעץ
ה,י

)Kubaba(קיבבה/קיבלהלפולחןחיתית-הניאו)Kybele/Kybebe(זאתלמרות.הפריגית,

מפריגיה.האיקונוגרפיבמישורגםביטויהאתומוצאת,בספקמוטלתאינההאלותשתיביןהזהות

היםשלחוףהיווניותולערים(החשוביםממרכזיההיתהסרדיס)ללידיהקיבלהשלפולחנהעבר

דמעםהיווניבעולםזוהתההקטנהאסיהשל'הגדולההאם',כאמור.האגאי
ריאהעםובעיקר,רר"

קיבלהשלפולחנהחדר,הרומיהכיבושעםובעיקר,במערבהיווניתהקולוניזציהעם00ן.הכרתית

ממוצאהיההואשאף,דיוניסוסשללפולחנובמקביל)הרומיתהאימפריהרחבילכלרבהבעוצמה
.פריגץ

בעירהיההראשימקדשה[01.קלאסייםממקורותבאותקיבלהשלפולחנהעלידיעותינומרבית

נוכחותאתשסימנהשחורהמטאוריטאבןעשויהמצבהעמדהובו,שבפריגיה)Pessinus(שסינוס

אם'-אוניברסלית'גדולהאם'קיבלההיתה,וביווןבכרתיםדמותהלבנותבדומה02ן.האלה

.536,572'עמ,(77הערה,לעיל)נילסון:ראה100
1977Vermaseren:ראהמקיףלסיכום101 , Cybele and

.

Attis: Ihe Myth and the Cult , London.קוקעל.4נ.נ:
1987Asia:ראההקטנהמאסיההנתונים Minor, Leiden:1.Idem

,

Corpus Cultus Cybelae

.

~

Attisdisgue

ץ.Kinal,:ראה)קיבלהעםזיהויהאך,(קיליקיה)בקיזווטנההיהשמרכזה'שחורהאלה'היתהלחיתיםגם102

Tdrk Tarih lfongresi'
nden ayribasim (Proceedings oflthe Pth:1יית1א36,נ)kKybele als "Schwane

1986Congress,קק.172-259 of

the

Turkish Historical Society) , Ankara(הוסערהמגדריוצאאינו.



קיולה/כבבשלפסל
משער,נגניםשניעם
זקוי'בועהפריגיתהעיר

)Bogazk

~

y(

גלימהלבושההיאהקלאסיתובעיקרהפריגיתבאיקונוגרפיה.'חיכלאם'ו'האלים40

מרכבהעלאוכסאעליושבתהיאלרוב!03;חומהדמויכובעאוגבוהפולוסקובעוחובשתארוכה

~
.ואילך129'עמ,(12הערה,לעיל)הריג:ראההראשכיסוייסוגיעל10



הפלשתיםאלוהידגון

אהובה,)AUis(שטיסהאלשלפולחנואתהפריגיםצירפוקיבלהלפולחן.אריותלזוגהרתומה

/'ע,"',,'',..דמטרשלבתה,)Kore(קווה/9רספונה,היווניתדמותולבתבדומה.טרגיותבנסיבותשמתהצעיר
,1'י---//.ריטואלים(רענןאורןעץהיהשסמלו)אטיסשללכבודוגםנערכו,השאוללממלכתשנחטפה
/",הן,מובהקכתוניאופינשאקיבלהפולחן.מסתורייםאורגיאסטייםבטקסיםמלוויםשהיועונתיים
המתיםעלהשומרתהאדמהאלתהיותהבתוקףוהן,אהובהאטיסמותעלהאבלותלטקסיבהקשר

עצמהקיבלה;למוסיקהבושהוקדשהמרכזיהתפקידהואפולחנהשלאחרמאפיין.קבריהםועל

העירבשערנתגלהאשר,היפיםמפסליהובאחד,(טימ9נום)תוףמעיןבידהאוחזתלעתיםנראית

04י.נבלונגןכפול-חלילנגןצדיהלשניעומדים,זקוי'בבועהפריגית

הספרותייםבנתוניםהן,קיבלה/כבבעלבתיעודהגדוליםהפעריםלמרות,דברשלסיכומו

,זוחשובהופריוןאםאלתעלהכלליתהתמונהומתבררתהולכת,הארכיאולוגייםבנתוניםובעיקר

עלהמשותףשרבמובן!05.שנהמאלפייםלמעלהבמשך,השוניםבגלגוליו,מוכרשפולחנה

תבליטעלקיבלההאלה
מאנקרהפריגי

משותףשהיהדתבעולםמדוברולמעשה,וביווןבכרתיםמקבילותיהלביןזואלהביןהמבדיל

אלתשלמוצאהאתבמדויקלמקםהנסיוןכןעל.המערבי-והאנטוליהאגאיהמרחבלכלבמקורו

גירסהאיזונבדוקאם,כןפיעלאף.קלשאינוודאי,דתיעולםלאותוספקללאהשייכת,הפלשתים

שהגדרנוהפלשתיתהאלהשללמאפייניםביותרהדומההיא'הגדולההאם'שלבעולמהאזורית

קירבתהמקוםומכל,הפלשתיתלאלהביותרהקרובההיאהקטנהאסיהשלשהאלהנמצא,לעיל

לביןהפלשתיתהאלהביןהדמיוןנקודות.המיקניתהאלהשלהקירבהמןנופלתאינהאליה

עםזיהויהפיעלהפלשתיתהאלהאצל)אדמהכאלותהבסיסיתזהותןאתכוללותקיבלה/כבב

ההופעהאת,(בפלשת'המקוננות')אבלותבטקסיהקשורהכתוניהאספקטאת,(דגן
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המקובלתהסברהאתלאמץומוטב,(שומרון)אחתמעירשמוצאםלשעראין.איש280,27,רבים

.המסעבמהלךשנכבשרחבארץמחבלשנלקחו
למלךלעזורשיצאמצריצבאעלאשורינצחוןכאמורקדםתושביהוהגלייתשומרוןלכיבוש

ההרבתי,הרסתירפיחהעיראת'מכןולאחר,המורדהמלךאתסרגוןהגלההנצחוןבעקבות.עזה

איןכאןשגםמלמדהגבוההגוליםמספר."בשבלקחתיהרברכושםעםאיש9033.באשושרפתי
והוגלושנאספו,היקף-רחבאףאולי,מחוזבתושביאלא,אחתעירתושביבהגלייתמדובר

.מארצם
לדכאכדיהפעם,פלשתלחוףשובהאשוריהצבאיצא,ס"לפנה712בשנת,שניםשמונהכעבור

שלמפורטתסיכוםבכתובתמסופרהמרדפרשתשלסופהעל28.אשדודמלךימנישלמרידתואת

:סרגון

,אלוהיואתשלללקחתי.(אותן)ולכדתיים-ואשדודגת,אשדודהעריםעלמצורהטלתי
העריםאתשיקמתי.ארצואנשיעםיחד,ארמונואוצרות,רכושוחפצי,בנותיו,בניו,נשיו

המזרח[מחוזות]מקרבאשר,לכדתיאשרהארצותמןאנשיםבהןוהושבתיהללו

.עוליאתוישאואשורבניעםאותםמניתי,קציניאתעליהןהפקדתי.(השמשצאת=)
באופןמדוברהמקריםבשני:משותףמכנהישנוואשדודשומרוןשלוסיפוחןכיבושןלתיאורי

from,16(1954),ק.05,179חט15,41-25ע.27 Nimrud' ,,

Irag

11Gadd, 'Inscribed .Prisms

,

;

ofSargon

ם.7.
Chronological-Historicalג:Assur]011800[58[תTadmor, 'The Campaigns.11;XLV-XLVI

Spieckermann , .~ Juda unter.ן12,5(1958),קק.35-33;א)/=]

~

,Study' , JournalofCuneiform Studies

Dalley, 'Foreign Chariotry and.5;350-349.1982,קק~ der Sargonidenzeit, G
~

ttingen1Assur

"Irag,47(1985),ק.36
11and Sargon111ז11080ע-Tiglath]0the ArmiesתוCavalry.לינראה

.סרגוןשלהאנאליםממהדורתהמקבילהלאורוזאת,('לבם,)]SA-ימצ"ענלהשליםיש28שורהשבראשית
1929King,ק.05,38טט250-249:ראהקאן of

Assyra

, Paris11Sargon01e Inscriptions%1

,

A . G . Lie

,(עורך)ליוור",'לפלשתהאשורייםהמלחמהמסעות',תדמור'ח:ראהודיכויהימנישלמרירתולפרשת28
אשורמלכימסעות',נאמן'נ;272-275'עמ,ד"תשכאביב-תל,המקראבימיישראל-ארץשלצבאיתהיסטוריה
הפניות20הערה,170'בעמושם,170-173'עמ,(ז"תשל)ב,ק"שלמ,'חדשהאשוריתתעודהלאורליהודה
.נוספתלספרות



האשוריותההגליות

מספרנזכרשומרוןבכיבוש.אשורישלטוןלמרכזהאיזורהפיכתועלסיטרית-דוהגליהעלמפורש

נתוניםאיןזאתלעומת;למחוזשהובאוהגוליםשלמוצאםאזכורחסראבל,ממנההמוגלים

.ממזרחהובאואליהשהגוליםבמפורשנאמראבל,אשדודכיבושעלהמספרבקטעמספריים
ניתןלהלןשנראהוכפי,האירניתברמהמרגוןלחםאשדודשללכיבושהשקדמובשנים,ואכן

.זהמאיזורהובאוובסביבתהבאשדודשיושבושהגוליםלהניח

ישראל-לארץהגליות
לרמההאשוריהמסעשלסיומואתהמתארתבפסקה,ובאשורבנינוהשנתגלומנסרותבשתי

29:הבאבאופןאותוולשחזרלנסותשניתן,מאודמקוטעתיאורשרד,ס"לפנה716בשנתהאירנית

,[פלוניתבעיר,שמעו/ידעולאשמעהאת]אשרבארץ[והגליתיפלונית]אוץמתוך(אנשים)...'
.אותםהושבנתי,(השמשמבוא=)המערב[לחוףשמקומהטריטוריה,מצנריםנחלבגבולהשוכנת

'.[אותםהפקדתי],לבןהעיר'שיח,[פלוניביד
נחל)הבשורנחלהואאשורמלכיובכתובותבמקראהנזכרמצריםנחלכיטענתיאחרבמקום

אולישניתן,מה'גבתלגםהיתרבין,זהבחבליושבוהמצוטטתבכתובתהנזכריםהגוליםוכי,(עזה

נוספיםסימוכיןכעתלהביאניתןזולהשקפה30.אשורמלכיבכתובותהנזכרתארןהעםלזהותה

.לאחרונהשנתפרסםאפיגרפיממצאמתוך
,הבשורנחלבאיזורהאשוריהשלטוןמרכזספקבלישהיהאתר,מה'גבתלשנערכובחפירות

התקופהמןחדר'בנמצאאחדאוסטרקוןיי.נוה'יידיעלפורסמווהם,אוסטרקוניםשנינמצאו

בשלבכנראה,השביעיתהמאהאוהשמיניתהמאהלסוף'סטרטיגרפיתשייךוהוא32,'האשורית

השביעיתהמאהאמצעאוראשית'לתוארךהשניהאוסטרקון'3.'האשוריהקשתותלבניןשקדם

נוה.נקודהמפרידהמליםצמדכלובין,בשורותמסודרתהאוסטרקוניםבשניהכתיבה34.'ס"לפנה

.("אלמונבןפלוני')ובאביובבןשמדוברוהניח,שמותשלכרשימההאוסטרקוניםשניאתפירש
שלהשמותסופירקבושרדוהמזלשלרוע-בשניואילו,שמותרקנרשמוהראשוןבאוסטרקון

.אלהלאנשיםודאישניתנומצרכיםשלבכמויותהשמותמלווים-הראשוןהטור
,שמא-בעל,שלם)מערביים-שמייםכשמותמתפרשיםהראשוןבאוסטרקוןהשמותמןחמישה

הציענוה.ן"שיבאותמסתיימיםמהםורבים,שמייםאינםהשמותיתרכלאבל.(טב,נתן,בעלא

,יונים)במערבשמוצאםזריםשכיריםשלשמותאו(פלשתים)מקומייםתושביםשלשמותשהללו

שכיריםואולם'5.עזהמלךידיעלאוהאשוריםידיעלהועסקווהם,(באלהוכיוצאלידים,כרים

פלשתבחוףלראשונהמופיעיםוהם,האשוריםידיעללנוהידועככלהועסקולאתיכונייםממוצא

והמדיניותמצריםנחל',נאמןמ;271'עמ,(28הערה,לעיל)ל"הנ;41-42'עמ,(27הערה,לעיל)תדמור29
.נוספתלספרותהפניות14בהערהושם,141-142'עמ,(ט"תשל)ג,ק"שלמ,'מצריםעםהגבולבאתורהאשורית

.142-144,153'עמ,שם,נאמן30
31TelI0!0

"Seventh-Century B . C. E. Philistia : The New Evidenceת]Naveh , Writing

;

and

:

scripts

i

.7
Jemmeh',35,727(1985),קק.21-20,15-11

G',7צו,24(1974),ק.322746 . W. van Beek, ~Tel Gamma

G,:ראהמה'גתלוטללסטרטיגרפיה.11'עמ,(31הערה,לעיל)נוה33 .W . van Beek , 'Jemmeh!שAmiran.86ו
,11,the Eoly landא!Encyclopedia Of .~

Archaeological

Excavations,(.04)Avi-Yonah.11,7011י

1976Jerusalem,קק.547-546

.11'עמ,שם,נוה34
.14,21'עמ,שם,נוה35



~

ואאש ,

שש4ט

אשוריתבליטמתוךקטע.הכבושהמלכישלגלותיוצאתיהודיתמשפחה:לכישמצור

איןכלכמו.המצריםידיעלנכבששהאיזורבעת,ס"לפנההשביעיתהמאהשלהאחרוןבשלישרק52
להניחקשהואף,אשורידיעלסופחשכאמור,מה'גבתלשהועזהמלךשלשנתיניולשער

הקדומיםתושביהנשאו,ס"לפנהעשרה-השתיםבמאההגירתםלאחרשניםמאות,זושבתקופה

שמותכללבדרךנושאיםזומתקופהלנוהידועיםפלשתמלכי.מוצאםמארץשמותפלשתשל



האשוריותההגליות

פלשתייםשמותבדברלהנחהכלשהםסימוכיןשבידינוהתעודותבכלואין,מערביים-שמיים

ביתשםאתששימרופלשתיםהיוהנזכריםכילהשערהיסודכלאיןובוודאי,לצאצאיםקדומים

36.הביולוגיהאבלשםכתחליףבווהשתמשולארץהגירתםשלפנימהתקופהשלהםהקדוםהאב

מופיעיםהשמותחמשתכל:מערביים-השמייםהשמותהםהאוסטרקוניםלפירושהמפתח

טיפוסיתזותופעה.שמייםאינם(במספר11)האבותשמותואילו,בניםשלכשמות,ראשוןבמקום

,מקומייםשמותמאמץהשניהדורבעוד,מוצאםמארץשמותעדייןנושאיםהאבות:למהגרים

-הלאהשמותשנושאיאפואלהניחעלינו.כזריםלבלוטולאהחדשהבסביבהלהשתלבבנסיון

שבהןהמנסרותששתימאחר.האשוריםידיעללמקוםשהובאוגוליםהםבאוסטרקוניםשמיים

הרי,ס"לפנה716שנתאירועיאתמתארות(הבשורחבל=)מצריםנחללאתורההגליהנזכרת

,לערךס"לפנההשביעיתהמאהלראשיתשייכים,הגוליםשלבניהםבימישנכתבו,האוסטרקונים

.הכתובותשתישלוהפליאוגרפייםהסטרטיגרפייםהנתוניםאתהיטבהתואםתאריך
ערךסרגון.האשוריותבכתובותהנזכריםהגוליםשלמוצאםבעייתאתלבחוןעלינוזאתלאור

מארמונוהאנאליםממהדורתידועיםזהמסעופרטי,716בשנתהאירניתלרמהמסעכאמור

המסעבמהלךשנכתבהומאסטלה,קודםשהזכרנוהמנסרותמשתי,(שרוכיןדור)ורסטד'בח

במספרמסעובמהלךסרגוןעבראלהבכתובותהמתוארלפי'7.שבאירןאפסאטאד'בנא2ונתגלתה
הוא.לאשורחלקןאתוסיפחאותןכבש,האירניתהרמהשלהמערבייםבשולייםששכנוממלכות

איננושמוצאםגוליםבהןוהושיב,(ר'ךמ,ס,כיקושים,כרלה)החדשותהפחוותמרכזיאתשיקם

ברחבישוניםמאיזורים:סיטרית-דובהגליהמלווההיההאירניתלרמהשהמסעספקאין.נזכר

ישראלגולישלההגליהממקומותכאחדנזכרות'מדיערי'שהרי,שומרוןמהריכולל)האימפריה

.האימפריהברחבישוניםלמקומותהמסופחיםהחבליםומן,שסופחולחבלים(יאיח,בבמלכים
סרגוןשסיפחממלכה,חמתאלמנישבארץוכולהמוישדישהגליהנזכרתסרגוןמכתובותבאחת

משםגםשכן,מצריםעםהגבוללאיזורכמסתברהובאונוספיםגולים38.ס"לפנה720בשנתבמסעו

שהואכפי,716בשנתהמסעבסיוםמצריםלנחלההגליהתיאור.שנהבאותהתושביםסרגוןהגלה

,האימפריהשלהמזרחיהגבולמןתושביםהעברתשלידועמוטיבמשקף,המנסרותבשתימובא

.המסעפרשתאתלחתוםנבחרזוומסיבה,מערבי-הדרומיהקצהאל,מדימאיזור

Kempinski',זקנן,37(1987),קק.3624-20 , Some Philistine 'Namesfrom 'the Kindgom

~

ofl. Gaza.)על.ל
ומספר(שונותבשפותלהתפרשהעשוייםקצריםשמותשניהם,ופפשאנש)שלמיםשמותשנישלצרבסיס

האבותששמותלהשערההפליגהואמכאן.אנטוליהשמותשמוצאקמפינסקיקבעחלקייםלשונייםאלמנטים
המאהועדעשרה-השתיםמהמאה)פלשתבחוףשניםמאותמשךשנשמרו,(קלאנים)אבבתישלשמותהם

עלההשערהלכלאבל.אלהמינהליותברשימותהביולוגייםהאבותשמותאתוהחליפו,(ס"לפנההשביעית
המובאתהיחידהוהמקבילה,הקדוםהמזרחבתעודותיסודכלאיןמהגריםאצלהאבביתשלשמושימור

עםכלוםולאלהואין,(מערבי-השמיבעולםגםשמקובלכפי)האפונימילאבזיקהמשקפתנדה(טזקמכתובת
להשתלטותקודמיםשהאוסטרקוניםההנחהגם.(מינהליתבתעודה'מפשבן'קרויאינואזיתודה)הנדוןהנושא

בתקופתמתקדםבשלברקנוסדוהמקומריםהמבנים:יסודחסרתהיא(20'עמ,שם)פלשתעלהאשורית
מקומריםאשורייםמבנים',ביק-ואןו"ג:ראה.אסרחדוןלימיהחופרידיעלתוארךייסודם)האשוריהשלטון

לתארוך.במקוםהאשוריתהאחיזהראשיתאתמייצגיםואינם(25-27'עמ,[ג"תשל]ו,קדמוניות,'מה'גבתל
511..לעיל3-33!הערותראה,השביעיתהמאהלראשיתהאוסטרקונים

לספרותהפניותושם,87-92'עמ,(27הערה,לעיל)תדמור;78-100שורות,17-!2'עמ,(27הערה,לעיל)ליא37
Assyrian!972,קק.50-25;נוספת Stelae

/

rom Iran , Toronto-אשאL . D . Levine , Two
38Itschen ufd Originalen neu1םWinckler, Die Keilschrifttexte Sargons nach den Papierabkl.11

56,49lines,109-106.1889,קקLeipzig,1,herausgegeben





בנמרודהארמוןמתבליטי,מתוכההשבוייםוהובלתעשתרותשלכיבושה

יש,זאתעם.טובלשוניבסיסגםאפואיש,הארכיאולוגיהממצאועלסרגוןכתובותניתוחעל

וצדוק,עקיפותורובןמאודמוגבלותהאירניתהרמהשלהקדומיםתושביהעלשידיעותינולזכור

.נוספיםלשמות,ודאיותפחות,נוספותאטימולוגיותהציע
ישראל-לארץהגליותבשורתהראשונהרקהיתה716בשנתהבשורנחללאיזורההגליה

:סרגוןבימישנערכו

בניאתהכיתיאדוניאשורהאלבעזרת':נאמרורסבד'מחסרגוןשלהאנאליםבכתובת(א)

מפקח(מרות)יודעיםשאינם,המדבריושביהרחוקיםערבבני'יסה?וטךסיסגי,איבוידיתמוד

בעירוהושבתיהגליתישאריתםאת.(מקודמי)מלךלאףמנחההעלוטרםואשרממונה-ופקיד

,מצריםמלךפרעהשהעלו(מנחה=)'מס'העםכקשורהבאנאליםמוצגתזואפיזודה40.'שומרון

715לשנתאלהמנחותהעלאתאתלתארךשישליונראה,השבטיאטר?וןמהערביםמלכתשמשי

.לאשורסיפוחהלאחרשניםחמשלשומרוןאפואהובאההראשונההגוליםקבוצתי4.ס"לפנה
המדברהקטעאתוציטטנו,ס"לפנה712בשנתאשדודשלסיפוחהפרשתאתכברהזכרנו(ב)

לרמהסרגוןשלמסעו.('השמשצאת')במזרחשנכבשוהמחוזותמןלמקוםגוליםהבאתעל

ן5_בשניםזהלאיזורשנערכומסעותארבעהשלבסדרההראשוןאלאהיהלא716בשנתהאירנית

.לאשדודוהובאותושביםמשםנעקרואלהממסעותשבאחדומסתבר,ס"לפנה716-713

.120-123שורות,20-23'עמ,(27הערה,לעיל)ליא40
.42-43'עמ,(39הערה,לעיל)וצדוקנאמן:ראה41



נאמןנדב

מבבלאשורמלךויבא':אלהבמליםכדיז,בבמלכיםמסופרלשומרוןהעיקריתההגליהעל(ג)
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,דקותדפנותובעלימאורכים,צריםהשומרונייםהסרקופגים.ומגושמיםגדוליםשהם,הרומית

כנראהשנועדו,יותרקטניםסרקופגיםארבעהגםנתגלו.מטריםכשניהואהממוצעואורכם

ומצויהלגילוףקלה,צהבהבגווןבעלתאבןזוהי;קירטוןאבןעשוייםהסרקופגים6.ילדיםלקבורת
.שכםבאיזורבשפע

פלסטייםקישוטים)אקרוטריותבעליגמלונייםמכסיםאופיינייםהשומרונייםלסרקופגים

הרמהשאפשרו,משולשאוטרפזדמויות,מדףידיותשתיבולטותהמכסיםלצדי.(הגמלוןבבסיסי
סרקופגיםשלבמכסיםקייםואינו,סרקופגיםשלזהטיפוסהמייחדפרטהןאלהידיות7.נוחה

.אחריםמטיפוסים
לאורךכפסיםהעוברותרגליותהואהשומרונייםהסרקופגיםלטיפוסנוסףאופייניסממן

.מ"ס6-כורוחבן,מ"ס3-כהממוצעגובהן,נמוכותהרגליות.הארוןשלהצריםהצדדים
רגליות8

שומרונייםסרקופגיםשבהםהמקריםוברוב,סרקופגיםשלאחריםבטיפוסיםמוכרותאינןכאלה

הן,זוארונותלקבוצתהמיוחדותוהרגליותהידיות.שתיארנוהרגליותהןאלו,רגלייםעלנישאים

.השומרונייםהסרקופגיםטיפוסשללזיהויואמצעי
עליה,מוגבהתכריתהצריםהקצוותאחדלאורךגולפההסרקופגיםמןחלקשלתחתיתםעל

לשפתסמוךהממוקמיםקדוחיםשקעיםאוחוריםנמצאומהסרקופגיםבכמה.הנפטרראשהונה

.הארוןאלהמכסהאתשחיברומתכתלווינועדווהם,המכסהולשפתהארון
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0י.מתוכונוזליםלניקוזכנראהנועדוואלה,ארונותכמהקרקעיתעלגםנמצאו

.בשכםושנייםבטלוזהאחד,בשומרוןנמצאמהםאחד.אחדממטרנופלהקטניםהסרקופגיםשלאורכם6
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;114'עמ,(ז"תשכ)ח,ישראל-,או,'העיןבראשמהמאוזולאוםמעוטרתוקשתסארקופאג',ל"הנ;נ(11לוח

",PEQ,105(1973),ק.72,
"0015א50

:

Early Roman Sarcophagus of

:

' Palestine and4ת',R.H . Smith

11-1-.pls
איורים,90-95'עמ,(7הערה,לעיל)במאוזוליאוםהסרקופגים,דמתי:ראהמעסכרכאלהלרגליותדוגמאות8
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-ארץ,'הרומית
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נשיאהרדית

הסרקופגיםעיטור
שנירקלנוידועים.עיטורםצורתהואהשומרונייםהסרקופגיםשלהבולטיםהמאפייניםאחד

העיטור.מדפנותיהםאחתעללפחותמעוטריםהאחריםואילו,כללמעוטריםשאינםסרקופגים

נמוךתבליטעשויוהוא,הדופןשלהעליוןבחציבעיקר,הסרקופגדופןשלהחיצוןהצדעלמגולף

רוב.האחרותמהדפנותכמהגם-ולעתים,החזיתרקעוטרהלעתים.מילימטריםמספרבן

,ועשירמפוארעיטורבעליסרקופגיםשלקטנהקבוצהישנהאך,בפשטותמעוטריםהסרקופגים

-הרומיתהתקופהמןהמיובאיםהסרקופגיםעיטוריהשפעתבווניכרת,גבוהבתבליטהעשוי

.השומרונייםשבסרקופגיםהמאוחריםהםאלה
אומלבניים,עגולים,מרובעים(פאנלים)ספיניםהםלסרקופגיםהאופיינייםהעיטוריםדגמי

בהםמגולפיםולעתיםחלקיםאלהספיניםלעתים;נמוךבתבליטהעשויים,רחבה'ח'האותדמויי

אופיינישליניםעיטורבעל,ערבההכפרמןסרקופג



,משכםסרקופג
עיטורבעל

עלמטנפות
מארךמלבניספין

נושאיםהם;זהמנוהגחורגיםהמאוחרתהקבוצהעיטוריןן.וצמחייםהנדסייםדגמים
גבוהתבליט

מעולםומושפעשאובהדגמיםומבחר,הסרקופגדופןשלגדולשטהעלהמגולף,יותר
האמנות

.בעושרהמעוטריםיותרמגושמיםמכסיםאףישאלהמאוחריםלארונות.הרומית
2ן

בפרטימהאחריםושונהעצמהבפניכיצירהנעשההשומרונייםמהסרקופגיםאחדכל
.עיטוריו

דגמיםחלקיאוודגמים,השטחחלוקתאופןמבחינתלזהזהדומיםהם,זאתעםיחד
עלחוזרים

מלוחהמורכבדגם)וטריגליפיםמסופות,רוזטות,עליםשלדגמים:למשל.עצמם
ושלושה

כךנעשההעיטורייםבאלמנטיםהשימוש.'האוזנייםלוח'דגםוכן,(לסירוגיזעמודונים
שפרטים

יצירתתוךפעםוכל,הסרקופגיםבכלמגוונותבווריאציותעצמםעלחוזריםשונים
קומפוזיציה

בארוןמקבילהתימצאמסויםארוןעלהמופיעעיטוריאלמנטלכלכמעט.חדשה
וכך,אחר

.עיטוריהםבפרטילזהזההסרקופגיםנקשרים
.אחתאמנותיתאסכולהבניבידיאו,אחדמלאכהבביתנעשושהסרקופגיםנראה

גם

כוללים,הרומיהדגמיםמרפרטוארמושפעיםשעיטוריהם,שבקבוצההמאוחרים
אלמנטים

המאוחריםהסרקופגיםראשוניתבהתרשמות.האחריםבסרקופגיםהמופיעיםעיטוריים
נראים

הסרקופגיםעםביחדנמצאוהםאך,השומרוניתשבקבוצההארונותמיתרשוניםאמנם
,הרגילים

בסרקופגיםהמופיעיםסממניםמכיליםהמאוחריםהסרקופגים.משפחהלאותהושייכים
,הרגילים

ורגליותטרפזדמויותמדףידיות,עליםצמדיבעלענףדגםאוחבלדגםעיטור:כגון
האופייניות

.השומרונייםלסרקופגים
לעיטוריהאמנותיתובתפיסתוברוחוקרוב,וצמחייםהנדסייםבדגמים,נמוךבתבליטהעיטור

אבי'מ-מכופייר;2הערה,לעיל,ונסן-משכםבסרקופגיםכאלהלעיטוריםדוגמאותראה11
שני',יונה-

;7הערה,לעיל,סמית-מפחל;1:אלוח,(ו"חש)יב,ידיעות,'העתיקהאמנותנושלשרידים
חייםמגבעת

תל,חפרעמקקדמוניות,(עורכים)ואחרים,פורת'י:בתוך,פורת'י-מנשיה'ח:זלפה
-

,ה"תשמאביב-ביבא

.9-13'עמ,(8הערה,לעיל)ברקאי-ומעושה;140-141'עמ
,בעסכרמהמאחוליאוםסרקופגיםשלושהשייכיםזולקבוצה12()6

ושמונהשבשומרוןאיבא-ביתהכפרמןאחד

במאוזוליאוםהסרקופגים,דמתי:ראהמעסכרסרקופגים.בשכםהמערבימהמאוזוליאוםסרקופגים
,לעיל)

מוצגאיבא-ביתהכפרמןהסרקופג.9,11,13איורים,4,5,6'מססרקופגים,91-93'עמ,(7הערה
בחזיתכיום

.17הערהושם79,90'עמ,(6הערה,לעיל)מגן:וראה,בירושליםרוקפלרלמתיאוןהכניסה
סרקופגים

.1,4,5,8,17,18,22,23סרקופגים,78-85'עמ,שם,מגן:ראהבשכםהמערבימהמאחוליאום



שומרונייםסרקופגים

שתיביןבלבוליצרשאףדבר,השניהביתימישלהירושלמייםוהסרקופגיםהגלוסקמאות

הירושלמיותותהגלוסקמאלעולם!3.השומרונייםופגיםהסרקרחקמשלבראשיתוהללוהקבוצות

סימטריהוהיעדרהרוזטותעיטוריריבוי,במחוגההנרחבהשימושמשותפיםשלנוולסרקופגים

לעיטוריהשראהמקורהיוהיהודייםוהסרקופגיםשהגלוסקמאותאפשר.בעיטוריםמוחלטת

ועדהביתחורבןלאחרגםנמשכההראשוניםשלעשייתםמלאכתשהרי,השומרונייםהסרקופגים

.לספירההשנייההמאהלאמצע

כתובות
סרקופגיםעלכתובותחמשידועותכהעד.אנאפיגרפייםהםהשומרונייםהסרקופגיםרוב

הןהכתובותכל4י.ובטלוזהבעסכרבמאוזוליאום-אתריםבשנישנתגלו,השומרונימהטיפוס

שמותרובם,שמותתשעהידועיםכהעדשפורסמומהכתובות.הנקבריםאתלזהותונועדו,ביוונית

,יוסף:הםהעברייםהשמות5ן.עברייםשמותשלליווניתתרגומםאומקראיממקוראועבריים

ותיאופילוס,צדוקדהיינויוסטוס:הםהמתורגמיםהשמותושני,ושמעוןשבתאי,זכריה,יעקב

היהלאזהשמותרפרטואר.ואלכסנדרארכלאיס:יווניממקורהםשמותשני.ידידיהדהיינו

6י.שומרוניתאויהודיתלאוכלוסייהביותרמתאיםוהוא,פגאניתאוכלוסייהבקרבמקובל

,ביווניתהןהכתובות.ועיטורםעיצובם-שנסתייםלאחרהארונותחזיתעלנחקקוהכתובות

כתובותנמצאולאעתהעדכילצייןיש.הרומיתבתקופה-המקומותהאוכלוסייהשפתשהיתה

בתקופהגם.הביזנטיתלתקופהשייכותשבהןוהקדומות,הרומיתהתקופה.מןהשומרוניבכתב

מקודשיםולטקסטיםדתייםלצרכיםאלאיוםיוםלצורכישימשלאהשומרוניהכתבהביזנטית

7ן.בלבד

הסרקופגיםייצור
באיזמלסותתהפנימיחלקם:דומהבצורהנעשווהעיבודהגילוף,הסיתותהסרקופגיםבכל

המקריםברובהוחלקהשפהאיזור.מסרקבסיתותכללבדרךעובדוהחיצונייםוהחלקים,מחודד

.הפנימיבחלקוגם

.15-16'עמ,(8הערה,לעיל)ברקאי:ראהכנושאדיון13
Damati',12!22,7(1972),ק.174;21.:ראהמעסכרהכתובותשתיעל14 , ~Askar, Notes and News.ע

the',נו,23(1973),ק.64 Editor0!

Negev

, 'Letter;;וכתקופההרומיתבתקופההשומרונים',יונה-אבי,מ

בתחוםפעולות',ייבין'ז;34'עמ,ד"תשלירושלים,שומרון,או,(לדפוסמביא)אבירם",'הבתנטית
על.98-99'עמ,(7הערה,לעיל)במאוזוליאוםהסרקופגים,רמתי;147-163'עמ,שם,'בשומרוןהארכיאולוגיה

.פורסמוטרםהןאך,מטלוזהנוספותכתובותשתיהזכירמגן".6הערה,לעיל,ברקאי:ראהמטלתהכתובת
.5הערה,89'עמ,(6הערה,לעיל)מגן:ראה.פתולומאיסבןיוספוסהשםבהןומופיע,ביווניתהןהכתובות

.6הערה,לעיל,ברקאי:ראההשמותלפירוט15
()7,(ב"תש)יג,תרבתן,'מפאקועיהודיתוכתובתומקיסריןמטרלוסהיהודיותמשולשותכתובותשתי',שובה'מ16

הוא.ליהודיתהכתובתאתחשבולפיכך,תפוצתםאתולא,זהמסוגאחריםסרקופגיםהכירלאשובה.245'עמ
,דמתי:וראה.תארוךבעיותבגללזואפשרותפסלאך,נוצרייםגםלהיותיכוליםהמקראייםשהשמותאמנםציין

.99,105'עמ,(7הערה,לעיל)כמאוזוליאוםהסרקופגים
1982the,קק.124-123:ראהשומרוניותכתובותעל17 Alphabet , Jerusalem,077ז0ןשןן.Naveh ,
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,המדויקתולסימטריההמושלםלגימורחשיבותייחסולאהמלאכהשבעליכללירושםמתקבל

לאעיטורםאועיבודםשמלאכתסרקופגיםשלקיומם.במידותמוחלטדיוקעלהקפידוולא

ייתכן.לכךשהביאוהסיבותבדברהשאלהאתמעוררראשוניעיבודבשלבשנותרואונסתיימה

.הסרקופגיםכלאתייצראחדמרכזימלאכה-ביתאםבעיקר,ההיצעעלעלהשהביקוש
בשפעומצויה,וגילוףלחציבההנוחה,בינוניקושיבעלתגירמאבןנחצבוהסרקופגיםמרבית

.יקנעםובנחלעירוןבנחל,שכםבאיזור
הארונותביןבמידותמושלמתהתאמהתוך,אבןגושמאותונחצבוומכסיהםהסרקופגים

בעיקרלראותניתןעקבותיוואת,מחודדאיזמלבאמצעותנעשההראשוניהסיתות.למכסיהם

משונןבאיזמלהחיצונייםהשטחפניהוחלקושניבשלב.הסרקופגיםשלהפנימייםבחלקיהם

הארונותשלהפנימייםהחלקים.נוספתהחלקהנעשתההסופיהעיבודובשלב,('מסרקסיתות')

הארונותשלהעליונהבשפהכלומר,שביניהםהמפגשבנקודותאלאהוחלקולאהמכסיםושל

.המכסיםדפנותשלהתחתוניםובקצוות
הוכנוראשוןבשלב.במחוגהרבשימושתוךנעשההארונותדפנותשעלהעיטוריםעיצוב

.הספיניםגביעלהעיטוריםשורטטושניבשלב.שונותגיאומטריותבצורותנמוךבתבליטספינים
ככלהיאאףנעשתההמעוטרהשטתשלהפנימיתוחלוקתו,מחוגהבאמצעותשורטטוהמעגלים

בשקעבבירורלהבחיןניתןהרוזטותובעיטוריהעגוליםהספיניםבמרבית.מחוגהבעזרתהנראה

.הגילוףמלאכתהחלה,הדגםשלהמתארקווישרטוטלאחר.המחוגהחודננעץשבוזעירמרכזי
לסרקופגיםאופיינית,נמוךבתבליטהעשוי,ספיןגביעללעומקגילוףשלהעיטורצורת

בשטחיםוצלמאורהמתקבלהאופטיהאפקטאתהאמןניצלזועיטורבטכניקת.השומרוניים

8י.המגולףהדגםשלוהבולטיםהשקועים

בסרקופגיםהקשוריםהקבורהומנהגיהקברים
,בסלעחצובותמערותרובם:שוניםמסוגיםהםהשומרונייםהסרקופגיםנמצאושבהםהקברים

שהם,מאוזוליאהוקבריבנוייםקרקעיים-תתקברים,באדמהחפורותשוחותגםמצאנואולם

נמצאולאמהארונותרביםלדאבוננו.אלהארונותנמצאושבהםהקבריםביןביותרהמפוארים

חפציעלואף,עצמםהקבריםעלשהידועכך,הקבורהלצורתבאשרמידעקייםשלאאו,באתרם

נתגלומהסרקופגיםכמחציתכימקוםמכלברי.בחסרלוקה,המקוריתלקבורהשנלווהמנחה

מכתיבים-הסרקופגיםמרביתנתגלושם-ובסביבתהבשכםהסלעתנאי9ן.חצובותבמערות

באיזור,נתניהבסביבות20.מפואריםמאוזוליאהקבריהקימואמידותמשפחות.זוקבורהצורת

.ואילך8'עמ,(8הערה,לעיל)ברקאי;102-103'עמ,(7הערה,לעיל)במאוזוליאוםהסרקופגים,דמתי:ראה18
-בביתמערהעל)79'עמ,(6הערה,לעיל)מגן;2הערה,לעיל,ונסן:ראהחצובותבמערותלקבורהדוגמאות19

ע
~

,(14הערה,לעיל)ייבין;88-90'עמ,(3הערה,לעיל)וסוקניקקניון,קראופוט;6הערה,לעיל,ברקאי;(איבא1)

.7הערה,לעיל,זיאס;61נ-158'עמ
,דמתי:ראה-בעסכר;72-73'עמ,(6הערה,לעיל)מגן:ראה-בשכםלמשלנחשפומאוזוליאהקברי20

טרם-עידהם-אלאוםכבירכת;נוספתביבליוגרפיהושם103'עמ,(7הערה,לעיל)במאוזוליאוםהסרקופגים
.7הערה,לעיל,איתן:ראה-העין-ובראש;פורסם



שומרונייםסרקופגים

בנוייםבקבריםקבורההועדפה,קבריםמערותלחציבתהמתאיםסלעשאיןהיכן,הצפוניהשרון

ן2.קרקעיים-תת

הסרקופגיםנמצאושבהם,קבורהאתרישלרחבמגווןשלתמונהמתקבלתשאספנוהמידעמן

חוזרשימושנעשהמקומותבכמה.הקברמבנהשלקבועהצורהעלהקפדהכלבלא,השומרוניים

מערותנחצבואחריםובמקומות,נוצלוהןטבעיותמערותהיושבהםבאיזורים,יותרקדוםבקבר

במערותאם,המאוזוליאהבמבניאם,משפחהקבריהםהקבריםמןרבים.מפואריםקברים

בודדיםקבריגםנמצאואלהבצד.קרקעיים-תתבנוייםקבורהבחדריואףהחצובותהקברים

תוךאלאם,עצמותליקוטשללתופעהאנועדיםמסוימיםבמקרים.בלבדאחדארוןבהםשהוטמן

אנשיםמספרנקברומלכתחילהלעתים22.זולמטרהבמיוחדשנבנוכוכיםלתוךאו,בודדארון

.שלביםבמספראואחדקבורהבשלב,ארוןבאותו

ואופיוהממצא
לאהסרקופגיםמןניכרשחלקכיווןאך,המתיםעםשנקברומנחהחפצינמצאוהסרקופגיםלצד

נמצאוהקבורהמאתריחלק.ומקוטעחלקיהואהממצאעלהמידע,מסודרותבחפירותנתגלו

מלואאתכוללאינושבידינוהכתובשהמידעאולאתרמחתןהממצאנתגלהובאחריםשדודים

וזאת,מנחהבחפצייחסימיעוטעלמורהידינועלשנאסףהמידע,מקוםמכל.הממצאשלהפרטים

הממצאתמונת.תקופהבאותהאחריםובאיזוריםאיזורבאותופגאנייםלקבריםבהשוואהבעיקר

המנחותבכמותהן,ובסביבתהבירושליםהשניהביתמימיהיהודייםבקבריםלמצוייותרדומה

.באופייןוהן
זכוכיתבקבוקיבעיקר,זכוכיתוכליחרסכליברובםהםהסרקופגיםעםשנמצאוהלוואיחפצי

23.לספירהוהשלישיתהשנייהלמאותהמתוארכים,בדפוסעשוייםעגוליםחרסונרותפמוטדמויי

שלזהסוגנפרןהיהתקופהשבאותהאף,בלבדוצמחייםהנדסייםדגמיםמתואריםהנרותעל

.אנושיותדמויותעםסצנותשלמגווניםתיאוריםכשעליו,נרות
פכים,בישולסירי:כמו,חרסוכליאישייםחפצים,תכשיטיםמעטהנקבריםעםהונחוכןכמו

הרושםמתקבל.לספירהוהשלישיתהשנייהלמאותמתוארכיםבכללותםהממצאים.וקערות

מנהותנמצאושבהם,מקרים14בוודאותידועיםכיאם,לארונותמחלןהונחוהמנחותשמרבית

ולא,המקוריתהקבורהבצורתבאתרםשנמצאו,סרקופגיםישנםזאתולעומת24,הארונותבתוך

בערערהקבריםבמערתנתגלהדופןיוצאאחדחפץ.בסביבתםולאבהםלאמנחותכללנמצאו

ובראשו,גלגליםשניעלשהוסע,תרנגולבצורתשעוצב,חרסעשוילילדמשחקזהו,עירוןשבעמק

25.בחבללגרירתוטבעת

,רייך'ר:ראה-בנתניה;11הערה,לעיל,פורת:ראה-חיים-בגבעתנמצאוקרקעיים-תתבנוייםקברים21

.פורסםטרם-חנה-ובפרדס;102'עמ,1982אביב-תל,נתניהספר,'נתניההעירבתחומיארכיאולוגייםאתרים'
.118-120'עמ,(7הערה,לעיל)רומימאוזוליאום,דמתי:למשלוראה22
,איתן;6-11ציורים,63'עמ,(7הערה,לעיל)זיאס;6תמונה,133'עמ,(2הערה,לעיל)ונסן:למשלראה23

(קלולמאההתארוך.15-17'עמ,(8הערה,לעיל)ברקאי;12-14ציורים,61-64'עמ,(7הערה,לעיל)בדיקהחפירות
הסרקופגים,דמתי:ראה,בעסכרמהמאוזוליאוםהממצאלאורהתחזקלספירהוהשלישיתהשנייה

.88'עמ,(6הערה,לעיל)מגןידיעלגםהתקבלזהותארוך,7הערה,לעיל,במאוזוליאום
.העין-וראשנתניה,חייברחרבת,שומרון,עסכר,בשכםשנמצאובסרקופגיםמדובר24
.60-61'עמ,(7הערה,לעיל)זיאס:ראה25



ברקאירחל

כילנושידוע,מטבעותשבעהמתוך.ביותרדלהואלסרקופגיםשנתלווההנומיסמטיהממצא

וארבעה26,בשומרוןומוצאםהסווריםהקיסריםמימיהםשלושה,השומרונייםהארונותעםנמצאו

המאוחרהשימושמשלבהואשזמנםונקבע,זוהומתוכםשלושה.בעסכרמהמאוזוליאוםהם

27.לספירההרביעיתהמאהשלהשנייההמחצית,במאוזוליאום

ספקאין.פגאניאופיבעליממצאיםהסרקופגיםאלנלוושבוהיחידהאתרהיאשומרון
מקריםבכמה28.בעירשישבההפגאניתבזושהתבוללהלאוכלוסייההשתייכובשומרוןשהנקברים

עלהחופרמעיד,בערערהשנחשףבקבר,אחדובמקרה,בקבריםמשפחהבנילביקוריעדותישנה

29.ההבראהסעודתכליניפךושלמנהגקיום

כידוע.כלשהיאתניתלקבוצהלשייכםשניתן,מובהקיםסממניםנטולככללהממצאשלאופיו

כשומרונייםלהגדירםשניתן,חומריתתרבותשלפריטיםלהופיעמתחיליםהביזנטיתבתקופהרק

מן,ניטרליממצא.השומרוניבכתבכתובותעםנרותאושומרוניכטיפוסהמזוהיםחרסנרות-

.השומרוניתהמסורתאתתואם,שלנוהקבורהארונותעםיחדשנחשףהסוג
עלרקלאהדברנעשה,מתכתבווילארוןהמכסהאתשחיברומקריםשבאותםלהניחאפשר

נמצאהבוויםהסגירהתופעתואכן.הלוואיחפצישודלמנועכדיגםאלאהקברחילוללמנועמנת

לאוכלוסייהשייכיםספקללאואלה,מאוזוליאהבקברישהונחומפואריםבסרקופגיםרק

למנחותבנוגעמחייביםמנהגיםהיולאשבהמציאותמשקפתבכללותההתמונה30.אמידה

.הקבורה
השנייהלמאההשוניםהחופריםידיעלתוארכוהסרקופגיםעםשנמצאוהלוואיחפצימרבית

הראשונהלמאה-בטעותולדעתנו-תוארכוהכליםמטיפוסיהלק.לספירהוהשלישית

נמצאוהםמקוםומכל,השלישיתואףהשנייהבמאהגםבהםלהשתמשהמשיכוכיאם,לספירה

אתלתארךלדעתנוישלפיכך.לספירהוהשלישיתהשנייהמהמאהכליםמכלוליעםביחדבקברים

,לספירהוהשלישיתהשנייהלמאההשומרונייםהקבורהלארונותהנלוויםהכליםמכלולי
3!.זותקופהבניאפואהםאףוהסרקופגים

הסרקופגיםתפוצת
-כ.אתרים28פניעלמשתרעתתפוצתםכיהעלההשומרונייםהסרקופגיםטיפוסשלמקיףסקר

שאר.זהבאיזורמרכזימוקדמהווהושכם,שומרוןהרבאיזורמקורםמהסרקופגים%75

ארונות.נתניההעירסביבהואוהמוקד,הצפוניהחוףומישורהשרוןבאיזורמקורםהסרקופגים

מימיהםהמטבעות.סבסטהשלהעירוניתהטביעהמןושלושתם,220-8קבריםבמערכתנמצאוהמטבעות26
המאהומראשיתהשנייההמאהמסוףדהיינו,(אלגבלוסשלאמו)סואמיאסויוליהקרקלה,סוורוסספטימיוס
:ראה.לספירההשלישית

:

The Objectsfrom,4ן.תס7פטאcrowfoott G. M . Crovfoot

&

J,

Kathleen

נ.יי.

1957London,(111,Samaria,ק.57 (Samaria-Sebaste

.%103ע,(7הערה,לעיל)במאוזוליאוםהסרקופגים,רמתי:ראה27
הערה,לעיל)וסוקניקקניון,קראופוט:ראה,ע-220-1222קבריםבמערכותנמצאומובהקיםפגאנייםסממנים28

.434-435;428'עמ,(26הערה,לעיל)וקניוןקראופוט,קראופוט.87-88'עמ,(3לעל
.63-64'עמ,(7הערה,לעיל)זיאס29
.9הערה,לעילראה30
'עמ,(8הערה,לעיל)ברקאי:ראה,לספירההראשונהלמאההמוטעהובשיוכםהסרקופגיםשלבזמנםדיון31

15-16.
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,הירדןשבעברבפחל,העין-בראש:האלההגדוליםהריכוזיםשניבשוליגםנמצאובודדים

התפוצהאיזורי.עירוןנחלשלהמערבייםשבמבואותובערערהאפריםהרמורדותשעלבעמוריה

בתקופההשומרוניהיישובעלההיסטורייםהמקורותמןהידועאתתואמיםהסרקופגיםשל

.הרומית
באיזורהיהאחדייצורמרכז.נמצאוהםשבהםאיזוריםבאותםנחצבהסרקופגיםלייצורהסלע

ייצורמרכזעלהמרמז,מכורכרארוןנמצאנתניהבאיזור.נתניהבאיזורכנראהאחרומרכזשכם

71איןאך,הסרקופגיםנוצרושבוהמדויקהאתרעללהצביעבאפשרותנואין.הצפוניהחוףבאתור

באיזורנחצבההארונותלמרביתשהאבןכיוון,וסביבתהבשכםהיההעיקריהייצורשמרכזספק
ואפשר,המרכזיהמלאכה-ביתשלשלוחההיתההצפוניהחוףשבאיזורלהניחיש.זה

.קיסריההעירשלהקברות-בבתימקורםזהמאיזורשהסרקופגים



ברקאירחל

ומסקנותסיכום
העלה,זהמטיפוססרקופגיםשחשףהראשון,ונסןהאב?הסרקופגיםשלבעליהםכןאםהיומי

-בםרםשפ,יונה-ביא'מגם32.רוניםלשוםשייכיםהיוופגיםרקסשהפשרותהאאת1920בשנתכבר

שזוהימצייןשהואתוך,השומרוניתלאוכלוסייהשיוכואפשרותעלהצביע,מכופיירסרקופג1946

המאוזוליאוםאתשחפר,רמתי'עגםשותףזולעמדה33.זרותהשפעותבהשאיןמקומיתיצירה

סוכר-בעיןשהתגוררוהעשירותהשומרוניותהמשפחותלאחתשייךהיהשהואוהניח,בעסכר

שלהנחתואתקיבליונה-אבי'4.השומרוניםשלמרכזםשהיתה,הסמוכהבשכםאו(עסכרהיא)

35.שומרוניתמשפחהבניהיובעסכרבמאוזוליאוםשהנקבריםרמתי

:יונה-ואביונסןשלהעיקריתההשערההיתהלאלשומרוניםהסרקופגיםאתלשייךההצעהאך

זיהויהצעת.ליהודיםלשייכםהציעוהם,לספירההראשונההמאהמןהםהארונותכיבסוברם

נוצרים-שיהודיםלהראותניסההוא.בפללהסרקופגאתגילהאשר,סמיתי"רהעלהשלישית

36.ויוצריהםהנדוניםבסרקופגיםהמשתמשיםהיולספירההראשונההמאהבראשית

זוהיכיוברי,בהםהשתמשהשגםקהילהאותהבניהיוהארונותשיוצריספקאיןלדעתנו

,זמנם,הסרקופגיםשלתפוצתםעלהקייםבמידעבהתחשב.ומבוססתגדולה,מקומיתאוכלוסייה

אינםיחדיוהנתוניםכלכילקבועניתן,ובכתובותהנלווהבממצאובהתחשב,ועיטוריהםאופיים

עיטוריהיעדר,הארונותשעלהשמות.פגאניתלאוכלוסייההסרקופגיםאתלשייךמאפשרים

אמונותשלקירבהעלכולםמרמזים,העצמותליקוטומנהגהמשפחהקברי,וחיאדםדמויות

,ליהודיםהזההארונותטיפוסאתלשייךמאודקשהזאתעםיחדאך.היהודיתלאוכלוסייהודעות

המקורותומן,לספירהוהשלישיתהשנייההמאהמןהםשהסרקופגיםנראהלעילשטענוכפישכן

,בשומרוןיהודייישובהיהלא,כוכבא-ברמרדדיכוילאחר,זובתקופהכיעולהההיסטוריים

מלחמתדיכוילאחר,לספירההראשונהבמאהכבר.השומרוניםשליישוביתהתפשטותוהחלה

-עלשהוקמהניאפוליס-פללנההעירבמועצתהשומרוניםשותפו,(לספירה70)ברומאיםהיהודים

יחסיםשררוכוכבא-ברלמרדועדניאפוליס-פלביההקמתשביןבתקופה.שכםלידהרומאיםידי

הדתיצביונםעללשמורניסווהשומרונים,הרומאיםוביןבשכםשישבוהשומרוניםביןתקינים

.והרוחני
,ובסביבותיהשומרוןבארץהכפרייםהאיזוריםבאוכלוסייתנכבדלמרכיבהפכוהשומרונים

איזוריםגםהקיפההשומרוניתההתיישבות.שאן-ביתובעמקהחוףבמישור,יהודההרבצפון

שביןביחסיםמפנהנקודת.והחברתיהדתימרכזםנשארשומרוןהראך,מרוחקיםכפריים

סוורוסספטימיוסביןהשלטוןעלהמאבקבעת,השנייההמאהבסוףחלהלרומאיםהשומרונים

"~יי
שלהפגאניםתושביההתנכלוזהרקעועל,הובסהואאך,בניגרתמכוהשומרונים.ניגר4יוס

למעשההיתהבסבסטההשומרוניתהקהילה.שכם-ניאפוליסתושבילשומרוניםשומרון-סבסטה

הדתמנהגיעלשניתןככללשמורניסושבניאפוליסהשומרוניםבעוד,מתבוללתקהילה

.2הערה,לעיל,ונסן32
.15-17'עמ,(11הערה,לעיל)יונה-אבי7233

שנמצאוהסרקופגיםמןשנייםעלהחקוקיםהשמותעלבהנחתומסתמךדמתי.14הערה,לעיל,דמתי34
.במאוזוליאום

.15-17'עמ,(11הערה,לעיל)יונה-אבי35
"Archaeology,26(1973),קק.36256-250

20118R . H . Smith , kA Sarcophagus from



שומרונייםסרקופגים

הנוצריםכנגדהרדיפותבעתהשומרוניתהאוכלוסייהעלהונחתהקשהמכה.וכלליההשומרונית

ידיעלהוכרהלא-היהודיםשללזובניגוד-השומרוניםשלדתם.לספירההשלישיתבמאה

שלנסיונותעלמספרותהמסורות.הפגאנילפולחןנאמנותלהוכיחאולצווהם,הרומאים

.בכךעמדולארביםאך,ברדיפותלעמודהשומרונים
ישבהכאןהנדוניםהסרקופגיםשלהתפוצהבאיזורישבומצבמשקפתההיסטוריתהתמונה

ששיוכםלפיכךנראה.ושומרוניתפגאניתמעורבתאוכלוסייהלספירהוהשלישיתהשנייהבמאה

בפרקהתבססוהשומרונים.נמנעבלתיהואהשומרוניתלאוכלוסייהכאןהנדוניםהסרקופגיםשל

.אחריםובאיזוריםהחוףבאיזורגםאך,שומרוןהרבאיזורבעיקרהנדוןהזמן
הסרקופגיםשייצורלהניחסביר,המקורותומןהארכיאולוגיהממצאמןהעוליםהנתוניםלאור

השנייההמאהשלהשניברבעדהיינו,כוכבא-ברלמרדבסמוךהחלובהםוהשימושהשומרוניים

תעשייתשללפריחתהגםהביאהאשר,השומרוניםשלוהתפשטותפריחהתקופת,לספירה

שבהםהסרקופגים.השלישיתהמאהלאמצעעדבערךנמשכובהםוהשימושייצורם.הסרקופגים

.ייצורםנפסקזושיאבנקודת.הסופיהייצורשלבאתמייצגיםהרומיתהתרבותהשפעתבולטת
נפסקה,הרומאיםמצדהרדיפותגבורועםהשומרוניםשלהתרבותיתעצמאותםחיסולשעםנראה

.השומרונייםהסרקופגיםתעשייתגם
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(ז"הראש)צורףזלמן

~

הוו

ס414וגהל
ז"הראשחתימת ן-

בקיידן(1785)ו"תקמבשנתנולד,בירושליםהאשכנזיםקהלמראשי,צורףזלמןשלמהאברהם'ר

היהשאסורמפני,בצפתבתחילההתיישבהוא.(1811)ב"תקעבשנתישראל-לארץועלהשבליטא

,הקודשבעירלהתגוררעבר,1813בשנת,מכןלאחרשנתייםאך.בירושליםלהשתקעלאשכנזים

ראשיבהסכמתאבל,מטעמם.הפרושיםכוללאת,משקלובמנדלמנחם'רעם,שםוניהל

המסמך.ואילך1829משנתושוב,1819-1823בשניםכבר,רבותבשליחויותיצא,הספרדים

.1832-1850בשניםשליחותולמסעיעדותובוי,צורףזללן'רשלדרכונוהואלהלןהמתפרסם
עמודיםשמונההמהווים,כפוליםדפיםבשנימדובר.בימינוהמוכרמהסוגדרכוןזהאין

הטופס.הצרפתיתבשפה,מודפסטופסישהראשוןהעמודבתחילתרק.(מ"ס34"46:ממדיהם)

שלמחסותהנהנה2,ליטאילידכאמורשהיה,זלמן'רשכן,בליוורנופרוסיהקונסולמטעםהוא

קונסול,שטיכלינגשארל,אנחנו,המלךבשם.457'מסדרכון':הטופסשלתרגומווזה.זומדינה

האזרחייםהשלטונותמכל'מבקשים,ליוורנוהזאתהנמלבעירפרוסיהמלךמעלתוהוד

המשך'...לנסועעומדשהוא,במסעווחופשיבטוחמעברלאפשרהציבורפקידיומכלוהצבאיים

יליד,סוחר4,טובימארקזלמןלמר,ולירושליםלביירותהיםדרךמליוורנו':ידבכתבבאהדברים

ובפרט,ירושליםשלהעירוניהארכיוןעללממוניםנתונהתודתי.8001'מס,ירושליםעיריית,היסטוריארכיון1
בהערותמאמריאתשהעשיר,מורגנשטרןאריהר"לדוכן,בהתמדהעבודתיאתשליווה,ישר-כהןיוחנןר"לד

.מאלפות
היום,דאזשלזיהבירת)בברסלאונולדזלמן'שר,בורשום,הפרוסיהדרכוןהענקתאתלהצדיקכדיאולי2

Wroclawוכבפולין).
.רביםבלשוןמדברהשררהבעל,הדיפלומטיהנוהגלפי3

מופיעיםהם.1845שנתעדולרבים,1804שנתעדמשפחהשמותהיולאהרוסיתהקיסרותנתיניליהודים74*1
שמו(הכנסת-ביתבשימושהמקובלת'בן'המלהבלי)כללבדרךואחריו,הפרטיבשמםהרשמיותבתעודות

לומייחסיםאוליאו,(טובי)טוביהבן(מארק)מרדכיכןזלמןלכאורהאפואהיההדרכוןבעל.אביהםשלהפרטי
החריגהשםבדרכוןנקבעמדוע,ברורולא,יעקבאביושםהיהדברשללאמיתו.פרטייםשמותשנילאביואו

.(2הערה,לעילגםהשווה)הזה
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מתגוררטובימארקזלמןמר.ירושליםילידמאירךומשרתו,פרוסיהמלךנתין,שבשלזיהברסלאו

,וחותמותאישוריםועשריםכמאה,ערבוביהמעטבלא,מובאיםכךאחר.'בירושליםמשפחתועם

.הדרכוןבעלעברשבהםהמקומותעלהמעידים
-אי,ובלויקרועבוודאישהיהאחרי,וחוזקתוקןלאחרונהשרק,המסמךשלהפיסימצבובשל

.המשולחשלנדודיועלמרתקתתמונהמציגלקרואשניתןמהאבל,הפרטיםכלאתלפענחאפשר
ביולי.לירושלים,1833במאי,ומשםלביירותמליוורנו1832נובמברבחודשיצאצורףזלמן'ר
מאלכסנדריהשבכשנהואחרי,שבמצריםאלכסנדריהלכיווןישראל-מאוץשובנסע1835

.לביירות
אליעזר,אחרמשרתעם-פעמיואתהמשולחשם(1846יולי)מכןלאחרשניםכעשר
אתעזבהוא1846באוקטובר.לטריאסטיומשם,ואלכסנדריהביירותדרך,לקושטא-מארקו6

,בפוליןנשארהוא.וברודילבוב,קרקא,וילנאבואך,1847בפברוארוממנה,וינהלעברטריאסטי

וביירותטריאסטידרךוחזר,1847ספטמברעד,ולאוסטריהלרוסיהמסופחיםשהיו,בחבלים

.1848בתחילתלירושלים
-אותוששימש,זליגאהרןבןאוריאלחתנועםהפעם-שובנסעהוא,שנהבאותהביולי

,פאדובהבעריםושהה,1849מאיעדבאיטליהעשההוא.לטריאסטי,וקורפואזמיר,ביירותדרך

בעריםוביקר,לצרפתעבר1849במאי.וניצהנובה'ג,ליוורנו,פירנצה,בולוניה,פרארה,רוויגו

,בפאריםהיהבאוגוסט.ספוריםלימיםרקאך,לאנגליההפליגיוליבחודש.בורדו,באיון,מרסיי

והגיע,ועודפרארה,מנטובה,ונציה,אנקונה,בולוניה,פירנצה,נובה'ג,לטורינוליוןדרךונסע

.1850באוגוסטלליוורנושוב
הישגיםזלמן'רהשיג7,המוסלמייםוהשלטונותהספרדיםקהילתעםהטוביםיחסיובזכות

שכונתלשיקוםשקיבל,ההיתרמיוחדלציוןוראוי,בירושליםהאשכנזיםהיהודיםלטובתחשובים

לנישולםשגרםעלבולהתנקםשביקשו,ערביםאך.שבההכנסת-ובתי'החורבה'
בעקבות,

בולפגועבידםעלה1851בשנת.אותולרצוחפעמיםכמהניסו,היהודיםלטובתפעילותו

.זכריהלקברסמוך,הזיתיםהרבמורדנטמןהוא.מפצעיונפטרהואמכן-ולאחר,בירושלים
.הקברנהרסהירדניהשלטוןבתקופת
סלומוןהלועזיתבצורתו,אביהםשלהפרטיהשםאתנטלוצורףזלמןשלמה'רשצאצאיידוע

)Salomon(,אחד.מקצועושםעלכינויואתגםלוצירפוהראשוןבדורלפחותאך,משפחהכשם

תוכנית1839בשנתמונטיפיורילמשההציע,ירושליםמיקירישהיה,סלומוןצורףמרדכי'ר,מבניו

שלמנכדיואחדמפורסםבעיקר.היהודיםשלהחקלאישיקומםלשםישראל-בארץכפריםלהקמת

שבעהנחלתהירושלמיתהשכונהממייסדי,(1838-1912)סלומוןמשהיואל'רהוא,זלמן'ר

.תקווהפתחוהמושבה
.בצדםוהערותינו,כרונולוגיסדרלפי,שבדרכוןוהאישוריםהחותמות120פרטימובאיםלהלן

.היוולדומקוםמלבד,תוספותבליפרטיבשםמסתפקיםהמשרתברישום5
:פרטייםשמותשנילושהיואו,מרדכיבןאליעזראפואהיההמשרתשם.מרדכיהשםשלאיטלקיתצורה6

.מרדכיאליעזר
שהותובעתהמוסלמיםמאחיואוכללקבלרצהלא,עלימוחמדמצריםשליטשלבנו,פחהשאיברהים,מספרים7

צורףזלמן'רשלפועלועלנוספיםפרטים.זלמן'רשלמביתותבשיליםמקבלוהיה,אותוירעילופן,בירושלים
דורותשלושה,סלומון[משהיואלבן]'מ;ואילך761'עמ,ז"תשלירושלים,ישראלארץשלוחי,יערי'א:ראה

,ז"הראש',פיינברגסרב,השמיניבדורזלמן'רשלצאצאתושהגישה,במונוגרפיהוכן,ט"תרצירושלים,בישוב

.ז"תשמירושלים,רחביההעבריתבגמנסיהגמרכעבודת,'צורףזלמןשלמהאברהםרבי
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הטופסנמשךזאתאחרי.ברורולאקרועהואזהניירקטעאולם;1832כלומר,מטז1(ט-deux:כנראהנוסףבהמשך2

.מולאולאהפרטיםאבל,המורפס
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ואישוריםהחתמות
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תאייךיכייייידי-עיבעייניתזםק

]?ssl1[וירושלים3ביירותפרוסיהשלהקונסוליהליוורנו11

1832.11.5ביירותGoverno.1.1וט[04תזסעוליוורנו22

1832.11.23[?][?]שלהכלליתהקונסוליהליוורנו32

שלהקונסולריתהסוכנותבירות42

1833.5.18ירושליםפרוסיה

שלהקונסולריתהסובנותיפו52

1835.7.20[?]פרוסיה

1836.7.11[?]ביירותפרוסיהשלהקונסוליהאלכסנדריה62

[?]ביירותצרפתסוכנותיפו72

86[?][?][?]1846.4.20(?)

[?][?]5צרפתשלהקונסוליהניצה96

ביירותדרךקושטאפרוסיהשלהקונסוליהירושלים1062

1846.6.10ואלכסנדריה

שלהכלליתהקונסוליהאלכסנדריה112

1846.8.4טריאסטיפרוסיה

Sira[?]1846.8.17דרךטריאסטיאוסטריהשל[?]הקונסוליהאלכסנדריה7122

1846.10.20ברסלאו,וינה[?]טריאסטי132

1846.10.30וינהדרךברסלאו[?]טריאסטי141

1847.2.24שנטוהמחוזיתהמשטרהפרפורה156

[?1849]

1847.2.18וקושטארוסיהפרוסיהשגרירותוינה166

[?].1847.2רוסיהרוסיהשגרירותוינה176

1847.2.24[?]וילנה[?][?]186

196Podgorze[?]1847.3.[ן]29

1847.4.12ברודידרךוילנאהמשטרההנהלתקרקא206

1847.4.18ברודיהמשטרההנהלתלמברג216

.Kברודי226 K . Hauptamt8[ן]1847.4.19

1847.8.20קרקאהמשטרההנהלתלמברג236

[?][?][ן]ברודי246

1847.8.29[?][?]ברודי256

1847.9.1[?]המשטרההנהלתקרקא266

.הדרכוןשלהמודפסהחלקבתוךיד-בכתברישום
(אוסטריהקיסרותנציבות)'ליוורנושלהמלכותיהקיסריהממשל'

.לצרפתסופחהוטרםסרדיניהלממלכתשייכתהייתהניצה
.למשרתגםנועדזהאישור':מוספתהערה ' LEzer Marco

.'Lloydשלקיטורבאניית':מוספתהערה
.(אוסטריהקיסרותנציבות)'המלכותיהקיסריהראשיהמשרד'
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1847.9.3[?]האוסטריתהמשטרה[?]272

1847.12.14אימירהמשטרההנהלתטריאסטי281

שלהכלליתהקונסוליהבירות297
1848.1.25ירושליםפרוסיה

שלהכלליתהקונסוליהירושלים9307

1848.7.18ביירותפרוסיה

ומדינתקורפופרוסיהשלהקונסוליהבירות317
1848.8.23האפיפיור

1848.9.15קורפובריטניהשלהקונסוליהעמיר327

1848.11.14טריאסטיאוסטריהשלהקונסוליהקורפו337

12.5[?].1848[?][?]טריאסטי347

1848.12.31[?][?]טריאסטי357

1849.1.1איטליהפרוסיהשלהקונסוליהטריאסטי367

1849.1.1[?]פרפורה,פאדובהאוסטריהשלהקונסוליהטריאסטי371

1849.1.23טוסקנה[?]טריאסטי381

1849.1.24[?]האפיפיורשלהקונסוליהטריאסטי391

1849.1.28רוויגו[?]פאדובה407

1849.1.30[?]פרארה[?]רווינו417

Avantgard[?]0זרוויגי427 Commando[?]1849.1.31

437[?][?][?]1849.2.1

447[?]Ponte1849.2.1פרארההאפיפיורשלהגבולמשטרת

1849.3.4פירנצההמחוזיתהמשטרהבולוניה455

1849.3.5פירנצה[?][?]465

473[?][?][?]1849.3.9

1849.3.14ליוורנוחוץעניינימחלקתפירנצה483

1849.3.14ליוורנופרוסיהנציבותפירנצה493

1849.4.20טורינוסרדיניהשלהקונסוליהליון505

1849.4.26נובה'גפרוסיהשלהקונסוליהליוורנו513

1849.4.26נובה'ג[?]שלהקונסוליהליוורנו523

1849.4.26נובה'גזןMarco.5שלהנציבותליוורנו533

1849.5.2נובה'ג[?][?]543

[?]נובה'גהדרכוניםלשכת[?]553

שלהכלליתהקונסוליהנובה'ג563
13[?].1849.5ניצהפרוסיה

1849.5.13ניצההמשטרהשלהכלליתהסוכנותנובה'ג573

1849.5.19[?]החוץמשררנציבותנובה'ג78583

.'אוסטרינתין,זליגאהרןבןאוריחתנואתלמשרתעמונוטלזותעודהנושא':מוספתהערה9
.לעירבכניסהצבאימשמרהנראהכפי,'החלוץפיקוד'סו

.ונציהשללנציבותהנראהכפיהכוונה11
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1849.5.24מרסייפרוסיהשלהקונסוליהניצה595

1849.5.25מרסייQuesturaש122812אניצה605

1849.5.25מרסייצרפתשלהקונסוליהניצה615

6253~Ponte varo

14

Carabinieri IeaE1849.5.29צרפת

[?]1?]החוץמשרדבשםנובה'ג635

645Pont du Var[?][?]1849.5.29

1849.6.9באיוןפרוסיהשלהקונסוליהמרסיי655

1849.6.14[?][?]באיון661

Pr(ifetתתסו88"5יבאיון675 de1849.6.21בווטו

1849.7.6קאלההעירראשסגןבורדו685

1849.7.7קאלהפרוסיהשלהקונסוליהבורדו695

701[?]Boulogne1849.7.12[?]6ז[?]לאנייהירידה

1849.8.6[?]פרוסיהשלהקונסוליהלונדון713

1849.8.6צרפתצרפתשלהכלליתהקונסוליהלונדון723

1849.8.13ליון[?]האשרותלשכת,הפניםמשרדפארים735

1849.8.13ליון[?][?]745

1849.8.21טורינו7Pr(ifectureיליון755

765Pont de

Beauvoisin[?][?]1849.8.22

773Pont de

Beauvoisin1849.8.22טורינוהדרכוניםלשכת

785Chambeiry1849.8.22טורינוהציבוריתהבטיחותמינהל

795Monte

1849.8.23[,][י](תסר.8ז50

.1849.8[?]החוץמשרדטורינו803
~

3

1849.8.31נובה'גפרוסיהנציבותטורינו813

1849.8.31[?][?]שלהכלליתהקונסוליהטורינו823

1849.9.24ליוורנוטוסקנהשלהקונסוליהנובה'ג831

1849.9.24ליוורנופרוסיהשלהקונסוליהנובה'ג841

1849.9.24ליוורנוהדרכוניםלשבתנובה'ג851

Sanשלנציבותליוורנו863 Marco1849.10.4פירנצה

87181Posto

849.10.11י[?][,]Pratd?[9ז

884PratoעPosto[?][?][?]

.'בניצההסדרעלהממונהמשרד'
duכמו Var)לסודיניהצרפתביןהגבולעברשבו,הגשרוהוא,(64'מסראה)חמץ.

79.סודיניהשל'המלךשוטרי'
.המחוזעלהממונה
.לאנגליהBoulogne-מלאנייההכניסהבשעתחותמת
.המחוזעלהממונהמשרד

iMontבצרפתית Cenisלצרפתסרדיניהביןהגבולאזשהיה,בהריםהמעברוזה.
PostoושPiale:91'מס,להלןוראה.לפירנצהבכניסהוביקורתמעברלמקוםכנראהוהכוונה'המרעהמוצב'

Bagnoli.
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1849.10.30ליוורנוהחוץמשרדפירנצה894

1849.11.2מודנההחוץמשרדפירנצה904

פירנצה914

81

Posto

(

)Piale Bagnoli[?][?]1849.[?].[?]

1849.11.2בולוניההאפיפיורנציבותפירנצה924

1849.11.5מודנההמחוזיתהמשטרה[?]בולוניה934

1849.11.5[?]האוסטריהצבאיהמפקדבולוניה944

1849.11.6האפיפיורשלהגבולמשטרת[?]מודנה954

1849.11.13רגע[?המשטרהשל]הקומיסרו'ךג964

1849.11.24בולוניההמשטרהקומיסרייתו'רג974

מודנה984

'51Porta(
Agosti[?][?]1849.11.25-0מ)20

1849.11.25אנקונההמחוזיתהמשטרהבולוניה994

1004[?][?]Ambrogio.51849.[?].[?]

?.?.1849בולוניה[?][?]1014

1849.11.25[?]האוסטריהצבאיהמפקדבולוניה1024

1849.11.28בולוניההאפיפיורמשטרת[?]1034

1850.2.4טריאסטיהמשטרהשלהמחוזיתהלשכהאנקונה1044

1850.2.4טריאסטי[?]אנקונה1054

1850.5.27ונציהדרךליוורנוהמשטרההנהלתטריאסטי1068

1850.6.17ליוורנוהמשטרההנהלתונציה1078

1850.6.18האפיפיורמדינתהאפיפיורקונסולייתונציה211088

1850.7.2ורונההאוסטריהצבאיהמפקדפאדובה1098

1850.7.8מנטובה[?]ורונה1108

1850.7.11פרארההמחוזיתהמשטרהמנטובה1118

1128QuatrelleR22ecevitoria[?]1850.7.12

"0238ע1138
1850.7.12[?]פרארהמשטרת0ע

1148Stellata1850.7.12[?]המכס

1850.7.29ליוורנוהמחוזיתהמשטרהפרארה1158

1850.7.30טוסקנהטוסקנהשלהקונסוליהפרארה1168

1850.7.31פירנצההמחוזיתהמשטרהבולוניה1178

e1850.7.31?[האוסטריהצבאיהמפקדבולוניה1188

1198[?]Ispettorato Capanno

Politicoום

Bo24[י]Porretta[י]1850.8.1

1850.8.13ליוורנו[?][?]1208

מעבראשרת21.לעירכניסהשזו,מסתבר ,

,ממנהיוצאיםועלהאפיפיורלמדינתהנכנסיםעלהביקורתהייתהששם,להניחיש.'הגבייהלשכת ,

.לעירבכניסהנקחיההיאStellataגםוכנראה,לפרארהבכניסההנמצא'פוהנהרשער
.Porrettaשל'המדיניהמפקחלשכת'מטעםיציאההיתר



ידי-עלישראל-ארץיישובחבורה'שלהפנקס
(1881)א"תרמ,מוינשט,'אדמהעבודת

גרוסמןאברהם

גרוסמןלוישלמה'רסבישלהמבורךלזכרו

הירדן-משמרהמושבהממייסדי
הרבהשניםבמשךשלההוועדבראששעמדומי

א
מולדבהבחבלאשר,)Moinesti(מוינשטבעיירההוקמה(1881אוגוסט)א"תרמבאבו"בט

,מהקהילהיהודיםשלישראל-לארץלעלייתםלפעוללמטרהלהששמהאגודה,שברומניה

לעלייתןוסיועעוליםקבוצותשלבגיבושןהןפרינשאההאגודהפעילות.הארץאדמתאתשיעבדו

.אחרותבקהילותדומהפעילותעלבהשפעתהוהןארצה
-בארץהראשוניםהתיישבותמפעליבתולדותלאגדהכמעטהפכהמוינשטהעיירה

קונגרסשלאחריהרומניותהממשלותשחוללוהיהודיםנגדהרדיפותבעת.ישראל

דודאתלפניהםושיגרומשפחות50בתקבוצה1881בקיץמוינשטאנשיארגנו,ברלין

הקבוצהישראללארץעלתה1882אוגוסטבאמצע.ישראללארץכשליחם)Shub(שוב

התפרסם,תקופהבאותהברומניהשהופיע'היועץ'בעיתון.משפחות22בתהראשונה

פעולתה.י"באההתיישבותרעיוןלמעןרומניהיהודילכלמוינשטאנשישלקוראקול

קייןמוינשטדערעך:יהודיתעממיתמימרהשללהיווצרהשהביאהכךכדיעדהשפיעה

ן.(ישראללארץמוינשטדרך)ישראלארץ
קנהשלההציר.הרעיוןלהגשמתמעשהשעשתה,ברומניההראשונההאגודההיתהזו

-ראש',חדשהעבריתמושבהנוסדהועליהשנטשוהצפתיהודימידיאוני-גיאאדמתאת

2.רומניהיהודישלהראשונההמושבה;'פנה

.'אדמהעבודתידי-עלישראל-ארץיישובחבורה'היהמייסדיהידי-עללאגודהשניתןהשם
.גרינברגומנדל(שוב:להלן)ב"שודודמשההיוובהפעלתהבהקמתההעיקריותהדמויותשתי

ברצוני.יורקבניולרבניםהמדרש-ביתספרייתמנהל,רבינוביץ'מ'פרופשלבאדיבותוכאןמתפרסםהפנקס*
שהייתיבעתלישהושיטוהרבהסיועעל,שוורצברד'גמר,ולעוזרורבינוביץ'לפרופלהודותזובהזדמנות
.ח"תשמן"בקבספרייתם

אחרותבקהילותמקבילההתארגנותעל.178'עמ,ל"תשירושלים,א,רומניה,הקהילותפנקס,(עורך)לביא'ת1
ץןירושלים,ברומניהציוןחיבת,קלותנר'י:ראה-זולפעילותהרקעכולל-בארץהתיישבותלמען,ברומניה

~ .ח"תשי עמ,(שם)קלויזנר2
אחריםעוליםוביןבינםדתירקעעלוהמתיחותאלהעוליםשלהמיוחדאופייםעל.68'

גמרעבודת,'חקלאיותכמושבותלציון-וראשוןיעקב-זכרוןשלוראשיתןהקמתן',אהרנסון'ר:ראה,מרומניה
.38-40,143-146'עמ,ט"תשלירושלים,העבריתהאוניברסיטהשלמוסמךתוארקבלתלשם



המתאימהאדמהאחרבחיפושוכנציגהשלהכמזכיר-ושוב,האגודהכנשיאשימשגרינברג

התיישבהאשרממוינשטהראשונההעוליםקבוצתבראשעמדאףהוא.וברכישתהלהתיישבות

אלהאישיםשני3.הירדןמשמר,הסמוכההמושבהשלבהקמתהסייעיותרמאוחר.אוני-בגיא

בדבריוהתרכזשוב.ארגונהודרךהאגודהמטרתעלכללייםדבריםבכתוביםאחריהםהשאירו

האגודההקמתרעיוןאתהואהגה,דבריולפי.בגלילאדמהברכישתובפעולתוהאגודהבמטרות

ציוןלמעןהכלליתההתעוררותמןכחלקמתארהאףהוא.בהקמתהמרכזיחלקלווהיה,בעירו

.אחריםובמקומותברומניה,ברוסיה
נוסדושונותבעריםכינשמעוהקול,י"אישוב[דברעל=]ד"עהרעיוןנתעוררושוב

אז.כאלהאגודותיסוד[אודותעל=]א"עמרוסיהגםבאקולוהד,זאתלמטרהחברות

מכלגדולהאגודהויסדתי,מתרדמתםמונשטעיריאנשיאתפעםעודלעוררבידיעלה

הנלהבציוןהחובבעםביחד.'אדמהעבודתידיעלי"אישובחברת'בשםהעירנכבדי
...מונשטבעירואצילהעשירהממשפחהומשכילאוריןבןצעיר,ל"ז,גרינברג.ממר
לעזובבמטרה-נפשותמאה-משפחותכשלשיםלסדרבידיהדברעלהזאתבכל

אגודהליסדבידיעלהזהעםיחד.שניסדבמושבה,ישראל-בארץולהתישבהארץאת

לעזורבמטרה,[הבתיםובעלי=]ב"ובעההעשיריםמן,עירנוטוביכלבהשנכנסוגדולה

בסיסעלי"באמצבםשיבוססעדלהםולדאוג,ולסעדםלתמכם,וברוחבחומרלעולים

4.וקיםנכון

אדמהלקנותישראל-לארץלנסועהאגודהידי-עלנבחרהואכי,שובמספרשםדבריובהמשך

גםמאוששים,האגודהמייסדשאלתלמעט,אלהדבריו.חקלאיתולעבודהלהתיישבותמתאימה

רמזאףגרינברג5.'המגיד'העיתוןדפימעל,רומניהיהודיאלגרינברגשלבפנייתוהנאמרידי-על

לצורךכספיםלאיסוףהרביםולמאמציההאגודהשהכינהמפורטתקנוןשללקיומובדבריו

.מטרותיההגשמת
מצויזהפנקס.שובידי-עלוסודרשהוכן,האגודהבפנקסנשתמרוהתורמיםורשימתהתקנון

.להלןיובאתוכנו.Mic.9337ומספרו,יורקבניולרבניםהמדרש-ביתבספרייתכיום

ב
שלהפנקסזה'מצויןהשערבעמוד.ותשלומיהםהחבריםשמות,התקנון,המטרותפורטובפנקס

דודמשהממני6.ק"לפוצדקאמתשנתמוינעשטפה,אדמהעבודתי"עישראלארץישוב[!]חברה

.'שוב
אחתופעםהעבריתבחותמתפעמיםשש-האגודהשלחותמותבשבעמעוטרזהשערדף

ליסחמרציכלאתהפניתי')קלג'עמ,ג2"תשלירושלים,דוד-לביתזכרונות,בספרועצמושובמספרכךעל3
המושבהשלהראשוניםהיסודותאתשהניחמי,לובובסקימרדכישללצדופעלהוא.('הירדןמשמרהמושבה

2

~

תל,שנפלההספרמושבת:הירדןמשמר,הדני-עבר'א:וכן,שםבדבריוראה1

-

.46'עמ,ה"תשכאביב-ביבא
הניושלאהשבעיםבשנותקודםלנסיוןרומזהוא('פעםעודלעורר')דבריובראשית.ס-נט'עמ,(שם)שוב4

.נז-נד'עמ,בזכרונותיוכךעלראה.פירות
.21'עמ,(ג"תרמ)3גליון,'המגיד'בהתפרסםהוא.ב"תרמבטבת'זהואגרינברגשלמכתבותאריך5
.א"תרמשנת,דהיינו6



יש..%
בלגא,טגתדארעגיייראלמנת

" נ'סןג

"
י.ט

עםזהההיד-כתב.היאנכונההפנקסאתשניהלהאישהואכישובשלקביעתו7.הלועזיתבחותמת

דפיםעשר-שבעהמכילהפנקס8.בפנקסמקומותבשנימופיעהשהיאכפי,חתימתושלהכתב

נותרואך,הצורךלשעתהוכנוהאחרים.כתוביםהאחרוניםושניהראשוניםששת.פוליובגודל

9.ריקים

מפורטותובוהאגודהתקנוןהואהראשוןהחלק.חלקיםלשישהמתחלקהכתובהחומר

חתימתו.115רקהיובפועלכי-אם,חברים116שלחתימותיהםבצירוף,פעולתהודרכימטרותיה

החתימותשתי.(33,41מספרים)פעמייםמופיעה,האגודהכגזברשימשאשר,דוד-בןשמואלשל

בחלקה.'מוינעשטפה,אדמהעבודתי"עישראלארץישובחבורה'נכתםהעבריתהחותמתשלהחיצוניכחלקה7

.להלןמובאהחותמתתצלום.1881השנהוציוןמחרשהציורלהםמתחת.'לפרטומגלמחרישה'-הפנימי
Heiligen':כגרמניתכתובהחיצוניחלקה,הלהרזיתלחותמתובאשר Landes1ת. 'Ferein ] ! [ f

~
r Colonien

ץ81זעירדוד-מגןובתוכודוד-מגןצוירבמרכז.'אדמהעבודתי"עישראלארץישובחבורה':בעבריתהפנימיחלקה
.נוסף

.א'עמ,6דף,הנבחריםהתפקידיםנושאיוברשימת('אחלק)התקנוןעלהחבריםבחתימת8
ולאחר,יותרגדולמפנקסחלקתחילההיוהפנקסשדפיאפשר.יותרגדול,אחרמספורמופיעהדפיםמןבחלק9

.לחבורהפנקסלשמשכדיוהופרדונתלשומכן



גרוסמןאבונכם

לאהתקנוןעלהחתימהכימסתבר.שםאותושנשאואנשיםבשנימדוברשאיןומכאן,זהות

נכונותשהביעושוניםאנשיםאלפנהשוב;זמןבמרווחאלא,חבריםבכנסאחת-בבתנעשתה

,דוד-בןשמואלשלהראשונהחתימתושנשתכחה,כן-אם,אפשר!0.והחתימםלאגודהלהצטרף

דוד-שבן,היא-יותרמסתברת-אחרתאפשרות.הטעותמקורוזהו,נוספתפעםוהחתימוהו

אגב,בשנייהחתםולכן,יותרמכובדבעיניושנראהמישללחתימתובסמוךשמואתלחתוםחפץ

,אנשים150שללחתימתםמספורבצירוףמקוםהשאירשובן!.הראשונהחתימתולביטולרמיזה

!2.לאגודהנוספיםחבריםשללהצטרפותםציפייהתוך

,מ"ס23שלבאורךניירפיסתאלא,החבריםחתמושעליוהמקוריהתקנוןאיננוהכתובהתקנון

.התקנוןשלהמקוריהנוסחגבי-עלהחתימותהחלושבולמקוםועדהעמודמראששהודבקה
.ומתויגמהודר,מרובעהואהכתב

כלשלמחודשתשבהחתמההטורחאתלמנועוכדי,בתקנוןשהםכלשינוייםשהוכנסוייתכן

בעובדהלמצואניתןזולהנחהמהסיוע.והדביקוההולמתניירפיסתעלכתבוהו,החברים

השנייהבשורההאחרונההתיבה-'הדבר'המקוריהדףמןגלויהשנותרההיחידהשהתיבה

השניבנוסחממששלשינויחלשלאגםאפשר.החדשבנוסחאיננה-המודבקהעמודבראש

-הרגילהכתבאתלשנותכדירקמחדשנכתבוהתקנון,(קליםסגנוןשינוייאולילמעט)המודבק

אתלהדגישכדי,ומתויגמעוטר,מרובעלכתב-'הדבר'התיבהשלכתיבתהמצורתשעולהכפי
מסתברתזואפשרות3י.שובשלהרומנטיתאישיותואתמאודהולמתהתופעה.וההדרהחגיגיות

4ן.מסמרותלקבועבידינואיןאך,יותר

שלוסמל'ביקורכרטיס'מעיןששימשומקושטמעוטרדףהוא(א'עמ,3דף)השניהחלק

מחרשהשלציורמצויזותיבהומתחת(יתברך'הבעזרת=)'י"בעזה'נאמרבראשו5י.האגודה

עבודתי"עישראלארץישובחבורה':האגודהשםנכתבסביבם.האגודהכסמלששימשו,ומגל
:כתובובמרכזו,החבורהשלהעבריותהחותמותמצויותצדדיובשניהדףבתחתית.'אדמה

אשר,ארצנוגבוללהציב,נוסעיםאף,עוזריםמאגודתהקמהאףיסדהארץעלואגדתו

ולהסיר,הורתםאםשכחומאשר,והנדכאיםהנאנחים.לתוכהבניהבשוב,כאלמנההיתה

כןאמן]ר"אכיושמחיםטוביםונהיהלחםונשבעאדמתנונעבודכאשרחרפתםמעלינו

.מוינעשט!6,ק"לפבלבאסבאדארעאישובאשנת.אמן[רצוןיהי
כדבריםאיןברורההוכחהאך;(18הערה,להלןהמובאראה)גרינברגשלבדבריורמזלכךלמצואניתןאולי10

.אלה
הירשהוא,40במספר,בשנייהלפניוהחתום.לביטולהכסימןכנראה,במסגרתמושמתהראשונהחתימתו11

.גרינברג
.מראשזותיבהשהכיןהואששובמסתבר.יד-כתיבתבאותה'נאום'התיבהפותחת1-51במספריםהחתימותאת12

שגדלהלאחר,1885בשנת.אחדובמעמדאחת-בבתנעשתהלאשההחתמהלהנחתנוסיועישבכךאף
בשנתשמנתהאגודה.(177'עמ,[1הערה,לעיל]לביאראה)משפחות500מוינשטקהילתמנתה,והתרחבה

.למדיגדולהאגודהכן-אםהיתהחברים1881115
נעוריובימיהעמוקההתרשמותומתיאוריובמיוחדבספריושוניםבמקומותמדבריוללמודניתןזהאופיקועל13

.במחיצתושפעלואחריםגםהעירוכךעל.גה-נב'עמ,(3הערה,לעיל)שוב:ראה.ישראל-ארץאודותמסיפורים
4

~
,מקראלכתוביהזיקהאתלמנותישזהבפנקסהמצויותהעדויותבין.3הערה,לעיל,הדני-עבר:למשל,ראה2

.הדבריםשלסגנונםובמיוחד,התאריכיםלציוןסמלייםמשפטים,האגודהייסודכיוםבאבו"טבחירת
.הדפיםאתלקרועמבליהדבקיםביןלהפרידאפשרותאיןלכן.מעולהבאיכותהיאההדבקה14
.להלןמובאתצלומו15
.ב"ושמשנתהיינו,642הואהאותיותמןהעולההסכום6נ



א"הרמ,מויגשטחבורתפנקס:תעודה

במלאכתהמתעסקהפועלי"ע':הדפוסבמלאכתהעושהשלשמונזכרהדףשבתחתיתבשוליים
.'ל"זצבייוסףבןחייםהקדש

בעיקרוזההזהנוסח.החבריםחתימותבלא,האגודהתקנוןשלנוסףנוסחהואהשלישיהחלק

שניבווהוכנסו17,יותרמליציתבלשוןכתובשהואאלא,לעילשהוצגהראשוןלתקנוןדברשל

חבריםבאותםהאגודהחבריכללשללתמיכהיתרמשקלניתןהראשוןבנוסח.חשוביםשינויים

עלכעדיפהמוצגתוהיא,לארץהעלייהבבירורהודגשההשניבנוסח.לארץלעלותשיחליטו

אתששם,שובידי-עלהוצעזהשנוסחאפשר.בעוליםותמיכהבגולההישארותשלהאפשרות

.מעייניובראשלארץהעלייה
צורךישכינאמרהראשוןבתקנון.לקוורוםהנדרשיםהחבריםמספרבקביעתהואהשניהשינוי

בנוסח.הנהלהולבחורהתקנוןאתלקבועהעתידה,הכלליתהאסיפהאתלכנסכדיחברים80-ב

הנוסחהואהראשוןשהנוסחאפשר.טעותכאןנפלהכילהניחקשה.60הואהמספרהשני

החבריםמספרכיבציפייה,אחריםחבריםשלדעתםעל,בראשונהאותוהכיןשוב;המקורי

כיהתבררכאשר.80במספרבחרוברובהצורךובשל.לעילכמצוין,150יהיהלאגודהשיצטרפו

.רובליצורכדיחברים60-בהיהדי,בלבד115היהלאגודהשהצטרפוהחבריםמספרבפועל
שלבדבריורמיזהישולכך-יפהעלהלא(80)חבריםשלגדולכהמספרשכינוסגםייתכן

היא-יותרדחוקה-שלישיתאפשרות.יותרקטןבמספרלהסתפקהחליטוולכן-י~גרינברג
החבריםמספרכאשר.לאגודהכתקנוןשובשהציעוהראשוןהמקוריהנוסחהואזהנוסחשדווקא

הכתבאך.הישןגביעלהמודבקהחדשבתקנוןהמצויהנוסחוהוא,80-להמספראתהעלו,גדל

ההצעותמשתיאחתלקבלהדעתאתומטים,איחורעלמלמדיםהמליציוהסגנוןהמעוטר

-תחילההוצעואילו-מליציכהוסגנוןזומעיןנאהכתיבהשיבטלולהניחקשה.הראשונות

.יפיםפחותוסגנוןכתיבהמפני,נימוקכלבלא
נדבות'לתרוםהתחייבואשרבאגודהחברים9שלרשימהכולל(ב-א'עמ,5דף)הרביעיהחלק

.התרומותסכוםבציון,('אלהינועריולמעןאחינולמען')לארץשעלוחבריםאותםלמען'גדולות
בנויהעצמההרשימה.ח"תרמועדג"מתרמ,שנים6שללתקופההתרומותאתכוללתהרשימה

סכוםפורטעצמםבטורים.התורםשלחתימתומצויההימניבצדה.טורים8בעלתכטבלה

חשיבותישזולטבלה.ואישאישכלשלהכוללהתרומהסכום-האחרוןובטור,השנתיהתרומה

.להלןשיידוןכפי,הפנקסשלכתיבתוזמןלשאלתגם
הגדולההתרומהאתלהריםהתחייבאשר,האגודהגזבר,דוד-בןשמואלנזכריםהתורמיםבין

:בפתיחהוהוספותשינוייםשניעלנצביעאילוסטרציהלשם17

'בנוסח'אנוסח
לאגודתלהיותאחתבעצהבאנואחתובאגודהבעצהבאנו
.עירנופהולכונןליסדקודש...עירנופהוליסדלכונן

הקודשלמקוםלעלותהמתנדביםבארץלהתיישבהמוכנים
עשןמלהוציאומטהאזלתידםאשר

נפשםתאותלפועל
והדבר[!ןאורלצאתנאוועמבער18ביוםלהיותשנועדההכוללתהאסיפהיכלהלאשונותסיבותמפניכיוהנה'18

אתלעוררוכדי,זהזמנירפיוןבשל.(5הערה,לעיל,גרינברג)'מעטלהתקררחלילהיוכלכךובתוך.נמשך
.להתיישבותמתאימהאדמהלמצואכדי,לארץשובאתלשלוח,גרינברגלדברי,הוחלט,הלבבות



ואוסמןאברהם

התרומותכיביטחוןכלאין.האגודהנשיא,גרינברגמנדלוכן,(השנים6במשךפרנק1000)ביותר

.בפועלמומשואכן
אלא,ב"תרמבטבת'זמיום'המגיד'בעיתוןבדבריוגרינברגגםמעידאלה'גדולותנדבות'על

1'.בלבדמהם9נזכריםובפנקס,תורמים12מונהגרינברג.המקורותשניביןהבדליםשנישקיימים

צייןשאותם,הנוספיםשלושה.בלבדהראשוניםהתורמיםשלשמותיהםבפנקסנזכרו,הנראהככל
וביןכהבין.לארץבדרכורומניהאתעזבכברששובלאחרהתורמיםלרשימתהצטרפו,גרינברג

גרם,האגודהחברימכללבלבדאחוזכעשרה,התורמיםשלהמועטהמספרכילהניחיש,כה

.ליוזמיםאכזבה
.ח"תרמ-ג"תרמלשניםהתחייבויותיקםאתאנשיםחתמובפנקס.בתקופההואהשניההבדל
.'ז"תרמועדב"תרמשנת4ןשנים[!ששהנזמןעלוהתנדבו':אחתבשנהזאתכלמקדיםגרינברג

נניחכןאםאלא,ואישאישכלשלחתימתולידבפנקסהמצויןהתאריךאת,כמובן,להעדיףיש
.אחתבשנהתשלומיהםאתלהקדיםיותרמאוחרהסכימושהאנשים
ה"כביוםשהתקיימהכלליתאסיפהשלהחלטתהסיכוםהוא(א'עמ,6דף)החמישיהחלק

מנדל:להנהלהאנשים7נבחרוובה-האגודההקמתאחרישבועות6-כ-א"תרמבאלול

נבחרוכן.יועצים5ועוד,('החבורהסוכן')כגזברדוד-בןשמואל,(החבורהראש')כנשיאגרינברג

.לגזברוהעברתםהחברותדמיאיסוףעלהממונהלתפקידגולדרינגברוך
חלקושמותתשלומיםשלשוניםסימוניםובו,הפנקסשלבסופו,דפיםשניכוללהשישיהחלק

.בלועזיתומיעוטםבעבריתרובם,מהחברים

ג

התורמיםברשימתשהרי.שנים6לפחותשלבתקופההמדובר,לכאורה?הפנקסשלזמנומה

עליהםשקיבלו,בלבדהתחייבויותאלההיובאמתאך.ח"תרמ-ג"תרמלשניםהתרומותמפורטות

:ראיותשתיישלכך.ב"תרמשנתראשיתהואהכתיבהזמן.מראשהאנשים

,ב"תרמבטבת'זהואמכתבותאריך,כאמור.'המגיר'בעיתוןגרינברגשלהנזכריםדבריו(א)

אלהוסכומים,שנים6למשךלשלםהאנשיםמראשעליהםשקיבלוהסכומיםאתמפרטהואובו

.בפנקסלמפורטזהים
.תרומותיוכלוסךשנהלכלתרומתוסכומי,לעילכאמור,פורטותורםכלשלחתימתולצד(ב)

בצורתהמלאההזהות.הפרטיםכלאתבעצמוכתבתורםשכלמלמדיםהיד-בכתבההבדלים

הדבריםכימלמדת,הדיווטיבהספרותעוביכולל,השנים6במשךואישאישכלשלהכתיבה

ולאמראשהתחייבותשלפנינומכאן.בשנהשנהמדיהוספוולאעטבאותומראשכולםנכתבו

-הגדוליםלתורמיםאנשים3שלשמותיהםהוספת.בפועלכברשבוצעתשלוםשלרישום

.זאתלהנחתנוהיאגםמסייעת-לעילכאמור,בפנקסצוינהשלאהוספה
20.'(ב"תרמבכסלוס"י)לארץנסיעתועדשובידי-עלכולונוהלאכןשהפנקס,כןאם,מסתבר

שפורטוהתרומותשלהכוללהסכום.זאהןחייםוזונדילגרינברגדוד,טהאלעריוסףהםהנוספיםהתורמים19
(1

~

שלערכולהבנת.פרנק200,5:הואהסכוםהלוהאישיםשלושתשלתרומתםבתוספת.פרנק460,3:הואבפנקס1
'פראלףמאהשלבנדבה':(5הערה,לעיל)'המגיד'בבמכתבוגרינברגשלדבריואתלהביאראויזהסכום

.'ותאנתוגפנותחתאישמשפחותשלשיםלהושיביוכלו[פרנק=]
כלאתלשרוףנאלץהואכימספרשוב.ניצלוכך,ברומניהנשארשהפנקסאפשר.סא'עמ,(3הערה,לעיל)שוב20

,שם,שוב)במוינשטשנותרורשימותיולמעט,'הידועפחהמל'גמאימת'היישובבתולדותהדןשלוהארכיון

.(גה'עמ



מייחבורתפנקס:תדדה
~

א"הרמ,שט

שלתקופהבמשךהאגודהבפעולותאפואעוסקהפנקס.עזיבתולאחרלפעולתוהמשךהיהולא

.בלבדהראשוניםצעדיהאתומשקף,חודשיםארבעה
והכרתהאגודהשלוהיקפההתארגנותהדרכיהכרת-היאכפולההפנקסשלחשיבותו

ן2.האגודהשלבתקנוןבעיקרביטוילידיבאושאלהכפי,לפעולחבריהאתשעוררוהמניעים

לאומי-דתירגשידי-עלדבר-של-בעיקרוהונעוהאגודהחבריכיהיאזהמתקנוןהעולההמסקנה

הארץ','הקודשהר','אבותינוארץאהבת'בלשונותהשימושמכאן.סוציאליגורםידי-עלולא

באבו"טבחירתמכאן,וכדומה'ישראלארץישובמצות','כאלמנההיתהאשרארצנו','הקדושה

לתאריךעולהשמניינםסמלייםומשפטיםלתיבותההזדקקותומכאן22,החבורהלייסודכתאריך

.החבורהייסודשנת
אשרשבפנקסהמסמכיםבכלכאידיאלישראל-בארץהאדמהעבודתהדגשתעללהעירראוי
זומטרה.('כפיםויגיעעוזבכלולשמרהלעבדה';'האדמהעבודתי"עישראלארץישוב')לפנינו

התקנוניםבשנימודגשזהעניין.פינה-בראשהחקלאיתההתיישבותעם,כאמור,בפועלהוגשמה

גםואולי23,עתבאותהשהוקמודומותתנועותשלהאידיאולוגיהמןיונקשהואאף.האגודהשל

עשייתאתהאופפתהרומנטיתברוחגםמשתלבהוא,בחקלאותרומניהמיהודירביםשלמעיסוקם

.בכללותההאגודה
כתוביםהאגודהשלמסמכיהכל.העבריתללשוןההזדקקותהואעליולהעירשראויאחרעניין

תורמיםמספרצוינולעצמוהגזברשעשההכספיםקבלתשלהפנימיותברשימותרק.זובלשון

.הלועזיבשמם
ציוןחובבישלוהתלהבותםחזונם,לחלומםיותרמקרובלהתוודעלנומסייעהפנקס

.סביבתםעלוהשפעתםפעולתםמדרכיאחדותולהכיר,הראשונים

.23הערה,להלןהנזכרתבספרותראהתקופהמאותהאחריםתקנוניםעל21
HUCA,9-8,ליכטנשטיין'צמהדורת,תעניתמגילת;א"עלא-ב"עלתענית,בבלי:ראהמועדכיוםבאבו"טעל22

87(1932-1931),קק.333-331
:למשל,ראה.תקופהמאותהשוניםובמכתביםאגודותשלבתקנוניםלביטויבאהחקלאיתלהתשייבותהשאיפה23

במקורותוכן.ונוספים27,33,38'עמ,ב"תשכירושלים,מרוסיההראשונההעלייה,עםבהתעורר,קלויזנר'י
תל,א,למקוב'שמהדורת,ישראל-ארץוישובציוןחיבתלתולדותכתבים:בספרהמובאים

-

.ב"תשמאביב-ביבא
.27-28'עמ,(שם)קלויזנר:ראה,הישןהיישובמראשיכמהבקרבאףפיעמהזושאיפה



התעודה

(אנוסח)התקנון
חבורה:בשםנקראהאשרחבורהמוינעשטעירנופהוליסדלכונןאחתובאגודהבעצהבאנומ"החאנחנו

כספובמשעןיעזורמהחבורהאחדשכלהיאמטרתהאשר,האדמהעבודתידיעלישראלארץישוב

.למטההמבואריםהתקנותפ"ע:אדמתהולעבודהקדושהבארץלהתישבהמוכניםלטובת
יקרישראלאריומישובוהקדושהנשגבהרעיוןואשרירושליםבשלוםהדורשישראלאישכל.א

ומדי,לראשונהפראנקששהסךהחבורהאוצרלתוךליתןעליוזאתלחבורתינוידולחתוםהבא:בעיניו

.פראנק'אישלםבחדשוחודש
החתימהכסףלשלםמשגתידואיןרק:החבריםבמספרלבואנפשוחשקהאשרישראלאישלכל.ב

בראשאחתבפעם=]ח"ברא"בפלשלםידוישיגלאאםוכן,מעטמעטלשלםהנחהיעשהאחתבפעם

חזקיםיסודותעלהחבורהליסדהחבריםרבותלמעןבשבועשבועמדילשלםיוכלהפראנקאת[חודש

.ונאמנים
והןהמוכשרעתבבואהקדושהבארץבעצמםלהתישבהמוכניםאנשיםהןיאספוהחבורהלתוך.ג

.כספםבמשעןבישובהלהחזיקלבםנדבאבותינוארןמאהבתרקאשראנשים
דברעללהתיעץאחת[!ןלאסופההחבריםכליאספואיששמוניםמספרהחבורהבקהליבאואחרי.ד

לנהלדברונבוניחכמיםאנשיםמתוכםלבחורוכןהחבורהלתועלתודרושיםנחוציםאשרהתקנות

.עליוינתןאשרבשירותואחדכלהחבורה
!.מוינעשטפהלישראלטוביוםבו'שהייוםאבמנחם=]א"מלחודשעשרחמשה'דיוםנוסדההחבורה

(בנוסח)התקנון
בשםהנקובהחבורהמוינעשטעירנופהולכונןליסדקורשלאגודתלהיותאחתבעצהבאנומ"החאנחנו

.אדמהעבודתי"עישראלארץישובחבורה
לעבדהאבותינואדמתהקודשהראללעלותאו.הנהשתיםהחבורהביתנבנהשעליהןהיסודות

אזלתידםאשרהקודשלמקוםלעלותהמתנדביםאלכסףבמשעןלעזוראו.כפיםויגיעעוזבכלולשמרה

במשעןכושללכליעזרוזורבהלמצוהעמהןהמנוייןריעיהםאלההנה.נפשםתאותלפועלמלהוציאומטה

הלזוהקדושההמטרהלאורלהוציאבידםשיספיקועדהעניןשיחייבוהשתדלותעזרענינישארובכלכסף

.יצלחבידם'הוחפץ.צופיותישראלכלעינישאליה

ידולכתובבנפשונדיבהרוחעוררישראלאשןישובמצותשל[!]ש-והקתהנשגבהרעיוןאשרהאיש

מדיישלםכ"ואח.לראשונהפראנקששהסךהחבורהקופתלתוךלתתעליוחבורתנותוךלהכנס3'לה
.פראנק'אבחדשוחודש
הקדימהכסףלשלםמשגתידואיןאךהחבריםבמספרספר4במגלתלבוארוחושנדבהאישכלגם

בינינוהואגםיתקבללשבועיםמעטמעטבתשלומיןשאףהנחהעשינו,החודשכסףאתאו,אחתבפעם

חודשמדייותרימשכולא[השילום=]השלוםשימיובלבד.זולמצוהומזכיםהזוכיםביןנחשבלהיות

.בחדשו
אחריולחקורלהתיעץאחתלאספההחבריםכליתאספואישששיםמספרהחבורהבקהלשימלאאחרי

חילאנשימתוכםלבחורוכן.הלזההקדושהרעיוןלאורלהוציאואמצעייםלסבותלהיותהראוייםהתקנות

.עליויטלאשראתאישאישהחבורהענינילנהלהחבורהמשמרתעללהפקידםדברונבוני
.מוינעשטפה'לישראלטוביום'בושהיהיוםאבלחודשעשרחמשה'דיוםנוסדההחבורה

88
.במקורהןולהלןכאןההדגשות.במאמר22הערה,לעילראה1

.להלןמובאשלותצלום.ל"חזשלאחתובדרשההמקראמןכתוביםבארבעהובצדדיובראשומוקףהעמוד2

.המדישעיהפי-עלג
,חמתהליםפי-על4



,של=.,.,,,8ש
4לי

ע;11ןן,1-,
אנוסח-התקנון

ע8



.,זך
"

%,,,.,',י.4%),,ל

"
אכסףלמשקלעח4ש,ב'1ה?1י,%

י1,
(

פן
תאותנחשםמ4המג2עועלושטהגשרומאז4עדש,ייקוםדו4י4%ם"-1).),.]

ע.
"

)א)

עמהממייזריעעת'אלה),ע_1,,-1

"
'שי'1'י;ה,למצן

של,כ%
תשששארובכלכסףמשק.'

להזצשנלא1גבםקי*שהשיסהעמןדייגזהשעדלזתשינבלזי
1-"שאלהלזוהקדזאוההמטרה

1,.-',נודגיצלחןוףפןה.ץע%שראלצו'.וךמל;ש,
הנשגרהרעזןגשרהשש,1,%

עיריאל-יאהארץעשתישובשלהלןדש,

-

ובןמנפשונדמהח עןלהלטשלעלכזמבידז1,
יעראזקלדשהמךהחגורהגופתןתוךלתעז"לירתק

4ז(

(_,.'מרשקאד4חדשו,ח,שאכ%ו."שזנ%לרם'ן
1 ,

4ד4זעגילת%השיאה1חי,גמ4"
"ה3מס5ר

הכסףלשלםמשגה,אןשזזרע'בר
אהת"קישעיט

"
עיכיףהחחש

5ןןף""

"'שיכנוב4ד.זוה,יכזצפ'וכסקהזוכיהגזןawntל14תממ'ב%הוע4'"נ',;י
IVUIשלש

~

NS)

מייה%"יתלאי4תרי%(ן
פ41

.

נ%ש-גליאור%לההגיזאמפששלסבותלהיותש'הראותקנחו"-א4,ואזרלהגוען,.,.2ןי;,י ,%(,
.

,
ילגזק-ה4ה,קל"היק

--

קעלמשמיתלידתונבזמד2רהילענשימתזבמל
.

ל)

"החכורתאיש,ע!היוהלנהלע,"נגל
,ק!.'%14ץצאעאשר

,,

'עי,יך4י,התגורהש,ל
ntnw~לע,י'ץ

a

"
"קשי;

ן

ל"י'י"

פעמיות-חדתרומותאיסוףעלההחלטה

נאספועמיםנדיבי50
אזלתכי,מאדמורה[ישראלבניאחינו=]י"אחבעניראינואשרמ"החאנחנו5,אברהםאלהיעם

ואחריידף

עלהבא=]ח"הבעהוכל,'אדמהעבודתי"עישראלארןישוב'אגודתויסדנומעטבעזרלימינםעמדנו

.לולבורברימבויד,במלכיםפי-על6.ימזתהלים5



א"תרמ,מויגשטחבורתפנקס:תעודה

חזק',אמרנולכן,למטרתינויגיענולאהחדשיקצבכיבראותינואבל.חדשיכסףמכספםירימו[החתום

נדיביכלגםכי,בטחונקוה'גדולותנדבות'להתנדבידינוופתחנו7,'אלהינועריובעדעמנובעדונתחזק

.אלהינועריולמען,אחינולמען,ידםבנדבתחייליםיגבירועירנו

,(600)גרינבערגלייב,(300)גרינבערגאבנר,(פראנק1000)דוד'ברשמואל:הכוללתותרומתםהחותמים

גרינבערגמענדיל,(330)וועקסלערמרדכי,(240)זאהןחייםמשה8,(360)נתנאלמשה,(360)קאהזיןברוך

9.(300)אברהםברוך,(250)

התפקידיםנושאיבחירה

ה"ב

אנשיםשבעהונבחרוגרינבערגליב'הרבביתכלליתאסיפההיהא"תרמשנתאלולה"ב'בליוםאור
הבאה=]ל"הבעשנההמצותחגהמועקיחול=]מ"חהעדמהיוםהחבורהאנשידעותרובי"עפנבחרים

,(פריזידענד)החבורהראשגרינבערגמינדיל'הרהיינולשירותה=]לשיריתואחדכלב"תרמלטובתןעלינו

,גרינבערגליב'הר,נתניאלר"במשה'הר,חייםר"במשה'הר,קאסיעה)החבורהסוכןדודר"בשמואל'הר

עלבאנוזהועל=]ח"עהבאנוז"וע.(מעמבריס)יועציםחמשה,ב"שודודמשה'הר,באקשעסטירדוד'הר

הקאמיטעטמ"החאנחנו10...החבורהלכלטובה[וחתימהכתיבה]ח"כומוינעשטפהל"הניום[החתום

מהחברהמעותהמאסףלהיותגאלדרינגברוך'הראתבחרנו'אדמהעבודתי"עישראלארןישוב'מחברת

ל"הניוםח"עהבאנוז"ועדודר"בשמואל'הרלהסוכןוליתןהמעותאתלאסףבידוורשות(פרעשעפטאר)

:מוינעשטפה

פריזיו)החבורהראש
~

יועצים;דודר"בשמואלנאום,החבורהסוכן(קאסיער);גרינבערגמענדילנאום(נט
11...נאום;...נאום;באקשעסטירדודנאום;גרינבערגלייבנאום;שובדודמשהנאום:(מעמבריס)

.יבי,בשמואל7
'ברמשהמכונההוא(במאמר5הערה,לעיל)גרינברגשלובדבריו(להלן)הנבחריםהתפקידיםנושאיברשימת8

.נתנאל

~

3
.פאלאק:משפחתושםנזכר(במאמר5הערה,לעיל)גרינברגשלבדבריו.לפענוחקשהחתימתו9
.חתימות14מצורפותסו

מןשנייםהספיקולאכלשהימסיבהאך,לחתימתםמקוםהכיןשובכימסתבר.במקורגםחסריםהשמות11

.שמםאתלחתוםהיועצים



ייניוקף
?דמוגרפיהאוהיסטוריה

פריידיןישראל

RoyalHistorical

Society

'Tudorא1882-1800Palestine,[ח19870560)

Parfitt

,

hT

e. Jews

.(52,Studies " liistory

עלירדניגליהשלספרהכגון,בומופיעיםאינם-בתולדותהתעניינותועלהמחבראתלברךראוי
בשנתאורשראה2,ישראל-בארץהעבריתהעיתונותאף-עלשכן,ט"היבמאהישראל-בארץהיישוב

הנזכריםהספריםגם,נוספיםרביםוספרים,1969לתופעההפךזובתקופההיישובבחקרשהעיסוק

העולהאתממצהואינושלםאינובהםהשימוש-מחרוחוקריםשלעיסוקםהרי,כברלאזהרווחת

שלהחשובמחקרו,למשל.הספרשללעניינומהםספר.נדירעדייןזהבתחום,בריתמבנישאינם,לארץ

לראשונהמצוטט4'הישןהיישוב'עלמלאכיר"אאורהרואיםספריםשלהגדולליבולמצטרףזה

כללשימושבועושהפארפיטואין,בספר53'בעמזנוחשהיהבנושאהאחרונותהשניםעשרה-בחמש

כללאיןהגלילכפריעלבפרק.ירושליםעלבפרק.כןלפנילמדי

מופיעשהואאף-עלצבי-בןשללמחקרוהתייחסותשהשליםדוקטורעבודתעלמתבססהספר

5.בביבליוגרפיהעדכןלאהצערלמרבהאך,1975בשנתהמחבר

.מונטיפיורימיפקדיאתלהזכירמרבההמחבר-להתקדביטויאפואבהואין,עבודתואתהמחבר
מיפקדי'שהערךהעובדההיאואופייניתפרדוקסלית.השבעיםשנותמאמצעבמחקרשחלההרבהמות

'מונטיפיורי'מהערךגדולבמפתח'מונטיפיוריאורשראומאמריםבספרונזכריםלא,היתרבין

מ"הפקואאגודתראש,לעהרן,אגבדרך)עצמו-להו,האחרוןבעשורישראלייםמדעייםעת-בכתבי

כללנזכראינו,מונטיפיורישלהגדולויריבו,מזאתיתרהי.עצמוהמחברשלממאמריואחדציא

אינוהמיפקדיםבנתוניהשימושואולם.(במפתהקודםשפורסמו,מאודחשוביםומקורותמחקריםגם

ביחסנזכר1875משנתהמיפקדלמשל.שיטתיבעבריתנכתבושלאכאלהובכללם-1975לשנת

הרבהארכיוניבחומרשימושנעשהלאכן-כמו.כללהיהודיוהיישובהצרפתיתהקונסוליה',פארפיט'ט1
,החוקריםלרשותעומד,מעטותלאשניםכברהמצוי,(ח"תשלתשרי)5,קתדרה,'ט"היבמאהישראל-בארץ

בעשריםשנכתבורבותלעבודותעיקריבסיסומשמש.109-144'עמ

.לארץ-ובחוץ,בארהאחרונותהשניםבשניםישראל-בארץהעבריתהעתונות,ירדני'ג12?2
אביב-תל,הישןהיישובבתולדותפרקים,מלאכיר"א4.ט"תשכאביב-תל,1863-1904

.א"תשלרקמוזכריםגרייבסקיפנחסשלעבודותיועשרותמכל3
,העותמניהשלטוןבימיויישובהישראל-ארץ,צבי-בן"5"ידי-עלשפורסמו,והאמרכליםהפקידיםאיגרות.שניים
.299-314'עמ,ו"תשטירושליםנזכרותאינן,ל"ותשה"תשכבשניםריבלין'ובריבלין



?דמוגרפיהאוהיסטוריה:הספרעם

נכתבחברוןלגביואילו,(בלבד)לירושלים

צפתולגבי,(50'עמ)1874בשנתנערךשהמיפקד

.(76,88'עמראה)כללנזכראינוהמיפקדוטבריה
בשניםמיפקדיםנערכולא,פארפיטלפי,בצפת

מופיעהאינהירושלים.(76'עמ)1866-ו1849,1856

1839מיפקדחברוןלגבי.(35'עמ)1849במיפקד

1849ומיפקד,(49'עמ)1837בשנתנערךכאילונזכר

1849מיפקדהוקדם,יפולגביואילו,כללנזכראינו

.(95'עמ)1845לשנת
אוכלוסייתעלהנתוניםאתבטבלהמביאהמחבר

המובאיםלנתוניםהראשוןהמקור.(95-96'עמ)יפו

,1806בשנתביפושביקר,)Seetzen(זצןהואשם

-הביבליוגרברשימהמהמשוםנזכראינוהואאך

משנתהםשנתוניו,וילסוןהואהשניהמקור.פית

ספרופרסוםלפניכשנתייםשפרסמהבמחקר.1820

שלנכבדהרשימהקרקרותהביאהפארפיטשל

שנתלמןיפואוכלוסייתלענייןנוספיםמקורות

-בקי,(1815)טורנר,(1814)לייט:ובכללם,1800

מפתיע6.ואחרים(1818)רדסון'ריצ,(1816)נגהם

-בביבליוגרנזכריםוטורנררדסון'ריצ,שלייטביותר

שיצא,בקינגהםשלספרוואילו,פארפיטשלפיה

-לאוכלו.שםנזכראינו,1825בשנתבלונדוןלאור

רקפארפיטאצלנזכרים1865-1872בשניםיפוסיית

15-מפחותלאמובאיםקרקאצלבעוד,מקורות4

-הנתוהשוואת7.(נספח,להלןראה)שוניםמקורות

עבודתועםצפתאוכלוסייתעלפארפיטשמביאנים

יהודישלבדמוגרפיהמחקרשעשה,ליברשרמןשל

למסקנותאותנותוביל1800-1839,8השניםביןצפת

.126'עמ,ה"תשמירושלים,1799-1917יפו,קרקרות6
.משווהנספחראה.129-130'עמ,(שם)קרק7
בצפתהיהודיתהאוכלוסיהשלהתפתחותה',ליבר'ש8

.13-45'עמ,(ח"תשמטבת)46,קתדרה,'1800-1839
.22-23'עמ,(שם)ליבר9

'אוהשווה;ליכרשלמאמרועלהביקורתמןחלקזהו10
-ואומדמספרים-1800-1839צפתיהודי',מורגנשטרן

.162'עמ,(ט"תשמתשרי)49,קתדרה,'נים
,ברטל'י:ראהוהשלכותיההפרדסנותענףעלייתעל11

,'עשרה-התשעבמאהביפוהאשכנזיתהקהילהלראשית'
מוגבלהיהלאהענףפיתוח.351'עמ,(א"תשמ)ג,שלם

-אוכלועלבטבלהנמצאבמיוחדחמורפגם.דומות

,שםמצייןפארפיט.(75'עמ)1812בשנתצפתסיית

-היהוצפתאוכלוסייתכי,בורקהרדטעלבהסתמך

,ליבר.העירתושבי000,3מתוךנפש750מנתהדית

נכונהמצטט,מקוראותועלהואאףהמסתמך
,בתים600היובצפתכי,בורקהרדטשלמספרו

פארפיט9.יהודייםאב-לבתישייכיםהיומהם150-ו

0ן,(שם)בממוצענפשות5מנתהמשפחהכיסבור

מכל.החוקריםביןבמחלוקתנתונהזודעהאך

-פארמסתמךצפתאוכלוסייתהיקףבקביעת,מקום

גודלבדברהנחתועלמפורשולאסמויבאופןפיט

.הקוראאתלהטעותעלולוהדבר,המשפחה
לשאלתמוקדשיפועלהפרקשלמדיגדולחלק

המחבר.ביפוהיהודיתההתיישבותשל'חרם'ה

מעמדועלייתעםביפוההתיישבותעלייתאתקושר

-הפרדסענףעלייתאתמזכיראינואך,יפונמלשל

מהפכה'ללבשםהואאיןכןכמויי.במקוםנות

האשכנזים.ולגורמיהיפושלביישובה'האשכנזית

1872בשנת.השבעיםבשנותביפוכמעטישבולא

1891בשנת;ספרדים320מהםיהודים400ביפוהיו

12.אשכנזים600,1מהם,700,2היו

השבעיםשנותבסוףכיהמחברשלקביעתו

בעלתהגירהליפוהגיעההשמוניםשנותובתחילת

אםאלאמדויקתאינה(93'עמ)חילונייותראופי

אידיאולוגיתפחותהיתהשההגירהשכוונתונסביר

התהליךכילזמרישאזגםאך3ן.אליטיסטיתופחות

בהגירההצטמצםולא,לכןקודםשנה30-כהחל

.בלבדליפו

-וטמאמריקניםמתיישביםגםבוועסקו,בלבדליהודים
קרק:ראה.היהודיםעלבכךהשפיעוספקשללאפלרים

ישכזאתלהשפעהדוגמה.61-66'עמ,(6הערה,לעיל)
,בספרושלזינגריוסףעקיבאהרבשלבדבריולראות
כהדף,ג"תרלירושלים,ליושנהעטרהמחזיריחברת

.ב"ע
קנקן,(6הערה,לעיל)קרק;352,360-361'עמ,(שם)ברטלי12

.131,162'עמ
ישראל-וארץאירופהמזרחיהודי',ברטלה:השווה13

;3-13'עמ,(ם"תשתמוז)16,קתדרה,'(1777-1881)

.360-361'עמ,(11הערה,לעיל)ל"הנ



פריידיןישראל

כותרתלוהיתהראויהומהותוהספרהיקףפי-על

ישראל-ארץיהודיאצלדמוגרפיותמגמות'כגון

לעסוקמרבההמחברשכן.'1800-1882בשנים

כאןאין.אחריםבתחומיםלעסוקוממעטזהבענין

שלחברתיכלליניתוחולאתרבותיתהתפתחותלא
אין,הנדונהבתקופהישראל-בארץהיהודיהיישוב

.מספריםמלבדדבראיןכמעט;אישיםאין,מוסדות
מצטיירתקופהבאותהישראל-בארץהיישוב

ארצותארבע'בבעיקרמרוכז,מונוליתיתכחברה

מזכיראינופארפיט.החלוקהמןומתקיים,'הקודש

-בגיא'הישןהיישוב'שלההתיישבותיוזמותאת

.ישראל-מקווהייסודאתלאואףתקוה-ובפתחאוני

שבהםהמקומותכלאתמפרטהוא,מזאתיתרה

,רמק'הג,אחדלמעטמונטיפיורימיפקדינערכו

ק"בישראלניסהבוואשר,1839שלבמיפקדהנזכר

פרטיםשהשמטתאפשר.חקלאיתיוזמהלנקוט

-ואידיאולוכלכלית-חברתיתמבחינההסוטים,אלה

אינה,'הישןהיישוב'שלהסטריאוטיפמןגית

4ן.מקריתהשמטה

וגדושמלאהספר.הסגנוןעלאחרונהומלה

-להעהעברתן.חשובותתמידולאארוכותציטטות

פוגעתהיתהולא,הקוראעםחסדעושההיתהרות

.חסראינווזהנהנהזהבבחינת,הספרברמת

מקורותשנילפי,872ו-1865יפואוכלוסיית:נספח
פרפיט'טלפי.א

Number Total-Year oflews Ashknwzi

Sefardi

~

vulafion Source

,Terusalem, Direction Politique,.8.40%10

-Minister, leruia104800ת.א0,1.[ח .1865Novernberם,lem

d 'Alexandrie, de65יאן],Delpuget.0%12-11ס ,Bordeaux(1865ח)de

lirusalem1)*"1 1866),ק.21.

Alliance Israelite Universelle, Bullefin
,1872,.Sem20,(1872-1870),Mensuel.31.ק

German,ן,Luncz, Yerushalayim.ע(.4י section,קק.48,34.

Conder6185שKitchener,1,ק.254.

חחפ1חטפא,ק.365.

Ya,ק.368. ' ari, Zikhronot

Deunard,ק.25.

החדשהיישובשורשי',ברטל'ויאטינגך'זם:וכביווה14
-הראהעלייהספר,(עורך)אליאב'מ,'ישראל-בארץ
3מוניםוברטלאטינגר.10'עמ,ב"תשמירושלים,שונה

-כשאוהשבעיםהשישיםבשנותשרווחועיקריותעמדות4ונ
:ישראל-בארץהיהודיתהחקלאיתההתיישבותלות

נוסדהשלאורה,הפילנתרופיתהמשכיליתהעמדה
-לשישהתנגדה,האורתודוקסיתהעמדה,ישראל-מקווה

ארצותארבע'בביטוילידיובאההפרנסהמקורותנוי

1865

500.)5%1

15001872.

%121876

18"ש4

18"ש6

0%11881

13001882

,הלאומיתהמגמהבעלתהמסורתיתוהעמדה;'הקודש
ראשיתישראל-בארץחקלאיתבהתיישבותשראתה
-בהתלביטוישבאהכפי,הארץלגאולתהמשיחיתהדרך

אףלהוסיףניתןלדעתי.תקוה-ובפתחאוני-בגיאיישבות
.שלזינגריוסףעקיבאהרבשלעמדתו,רביעיתעמדה
ישובחברת"ושלזינגריוסףעקיבאהרב',מאמריראה
.(בהכנה)ו,שלם,'(1876)ו"תרל"הקדושההארץ



קרק'רלפי.ב

הערותיהודיםנוצריםמוסלמיםהכל-סךועמודמקורשנה

אוכלוסיה

000,15,צרפת.קונס1865

1865.7.23

1866,273000.5850,3000.1150,מוריי1866

רסגרלפי1866,259000,2-000,3,ריסר1866

וילסוןלפי'מש26-כ1866,259000,5,ריטר1866

1866,21000,12-11,דלפונה1866

הואאותן'משפ440065,ו"תרכ,שולמן1866

15.6-במכפיל

4/1-כ000,4-כ1868,1-2,נלסון1868

מתיישביםooo,1-כ000,5-כ1868,195-196,סויפט1868

אמריקנים
000,5-כ1869,42,אשוורת1868

פרבריםכולל1869,328-330000,15,ראסל1868

ויטנילפי000,1150-כ000,5850,3-כ1869,225,פורטר1869

הקונסולסגן000,12500,6000,4500,1דצמבר,.אמריק.קונס1869

ביפוהאמריקני1869

1869,21185,6300,4485,1400,ליוק1869

'
10,לאטינים350

10.פרוטסטאנטים

375,ארמנים

,יווניםקאתולים

יוונים700

205,אורתודוקסים

50,טמפלרים

מארוזים

אוכלוסייתבקרב1871,198000,4-000,15,ויטני1870

פליטיםהעיר

העולםמכלונוודים

-יווניםנוצרים300,6200,4500.1כולל000,12אמריקניתקונסוליה1870

-קאתולים500,2הגנים1870.9.30

200-זרים500,1

,16אמריקנים)

-גרמנים;4אנגלים
צרפתיםיוונים,50

130אוסטריםויהודים

בתיםמיספרירק1883,136131,1865266,הרטמן1871

142120,ט"תרצ,מתל1872

1874,11000,4600.מאנינג1873

1891,63-67000,8,לונץ1875

אינו,שם,סקרלפי000,8120,6880,1-כ130,סוצין1876
פון



הגלילבעריהמודרניתהרפואהשלראשיתה
(ו900-ו860)

לויונסיםאל-ברירון

בהתפתחותהעוסקותהעבודותהןרבותלאישראל-ארץשלההיסטוריהבנושאהמחקרבספרות

ואילו,ירושליםבאזורהרפואהבחקרבעיקרהתרכזובכךהעוסקותאלו.בארץהמודרניתהרפואה

י.יחמיבאופןהוזנחהארץצפוןאזור
שבהעממיתרפואהעלעדייןמושתתתבגלילהרפואההיתהט"היהמאהשנותרובבמשך

נותנימכשפיםלצד;אחתהומוגניתקבוצההיוולאאלה.למיניהםולחשניםמרפאיםעסקו

,יעילהעבודהשעשו('רים?9לך')חובשים,ומיומניםמאומניםמרפאיםלמצואהיהניתןקמיעות

רופאיםכלומר,מודרניםרופאיםאבל2.ופגעיםמחלותבמספרבהצלחהלטפללעתיםוהצליחו

המדעיותבשיטותהשתמשוואשראמריקהאובאירופהלרפואהספר-בבתימקצועםאתשלמדו

פעלולאכאלהרופאים-קבועהרפואיתתשתיתלהקיםכוונהמתוךופעלו,אזמקובלותשהיו

ביקרו,המאהשלמתחילתהוכמעט,לפניככןגםאמנם.המאהשלהאחרוןלרבעעדכמעטבגליל

עלפעלוכולםאך3.האזורבתושבימסוימותתקופותטיפלואףוחלקם,תייריםרופאיםבגליל

,בגלילשהתיישבהראשון.קבעדרךבגלילולפעוללהתיישבהתכווןלאמהםאחדואף,זמניבסיס

לנצרתשהגיע(ע.Vartan.:1(ורטןק"פר"דהיה,המודרניתהרפואהעידןאתלמעשהבכךופתח

.1861בשנת

רופא-מיסיונר,ורטןר"ד-נצרת
,סקוטלנד,באדינבורגרפואהולמדבאיסטנבולנולד,ארמניתלמשפחהצאצא,ורטןק"פר"ד

Edinbourgh(מ.5.54.54)שנקראהנוצריתאגודהמטעם Medical Missionary Society.עם

הנוצריםשביןהקרבותלפצועילסייעמנת-עללביירות1860בשנתורטןנשלחלימודיוסיום

,ל"הנ;ג"תשכירושלים,(1840-1881)א"התרמ-ר"התבשניםישראל,באוהיהודיהישוב,גתצ"בלמשלראה1

,אליאב'מ;רנט,רלו'עמ,(ג"תשי)ישראל-ארץמחקרי:ירושלים,'ישראלבארץהראשוניםהרפואהמוסדות'
.232-238'עמ,1978ירושלים,1777-1917,ט"היבמאהוישובהישראלארץ

באמצעהאשכנזיםשלרבםשימשבצפת.ומראשיהקהילתםמנכבדיהיוהללווהחובשיםמהמרפאיםחלק2

6

~

,הצביארץ,איילבויםמ"מ)'וסגולותרפואות'תרופותספרחיברואף,כמרפא,הלרשמואלהרב,ט"היהמאה1
ששימש,בצפתהחסידיםכוללהנהגתמאנשי,פרידמןפסח.(49,104-106'עמ,[ג"תרמוינה]ב"תשמירושלים

.(101,293'עמ,שם)ברפואההואאףעסק,סרוסיהמטעםקונסולבתפקידגם
שלתיאורזהו.319'עמ,1975ירושלים,863-1864ניומן:ישראלבארץמסע,טריסטראםב"ה:למשלראה3

.דתיתבהטפהוהןתרופותבחלוקתהןועסקובשבתלטבריהמירושליםשהגיעוורופאמיסיונר



בנצרתורטןר"דשלביתו:משמאל;ישראל-אריןבצפוןהרופאיםמראשוני,ורטןק"פר"ד:מימין

התיכון-במזרחמושבואתלקבועורטןהחליט,בביירותשירותותוםעם,כך-אחרכשנה.לדרוזים

רופאהיהלאלירושליםביירותבין'שמאחרוהןדתייםמניעיםמתוךהן,בנצרתלהשתקעובחר

ממשיאיוםבושראוהמקומייםהמרפאיםשלוזעמםחשדםאתעוררלעירבואו4.'אחדאירופאי

במהירותלבצר,להתגברהצליחהואאך,נמרץהשמצותמסעכנגדוניהלוהם.פרנסתםמקורעל

ראששלהחולהבנואתורטןריפא1865בשנת.התושביםבאהדתולזכותמעמדואתיחסית

5.בעיראשרבמרפאתוורטןביצעעבודתועיקראת.'הגדולהרופא'לתוארוזכה,נצרתעיריית

מתאימהקרקעחלקתרכש,ממששלחולים-ביתלהקיםעבודתושנותכלבמשךניסהבמקביל

יזםשאותוהחולים-וביתבידוהדברעלהלאהשלטונותהתנגדותבשל.למבנהיסודותיצקואף

-כמיסיונרוסביבתהבנצרתורטןר"דעבדשנה647.מותולאחררקלפעולוהחלהושלם,ותכנן

-היחידגםשנים10ובמשך-הראשוןהמודרניהרופאוהיה,הערביתהאוכלוסייהבקרברופא

7.לביירותירושליםבין

תלמידושכתבבערביתחוברתמתוךלקוחים,ולעבודתוורטןשללחייוהנוגעיםהפרטיםמרביתכמוזהפרט4
.1910-בבביירותלאורהוצאההחוברת.עבודסלים-שנה36במשךועוזרו

51924Mansur , History ofNazareth, Cairo.)ע
אדמהחלקתרכשאשר(icrimgeor5(ר'רימגסקר"ד-ורטןשלדרכווממשיךיורשוהקיםוליםהת-ביתאת6

הכלתיוהמבניםתוכניותיואתקטעההראשונההעולם-מלחמת.החולים-ביתאתעליהוהקיםהעירבדרום
7היוםועדמאזהמשמשיםהחולים-ביתבניינינחנכו1924בשנתרק.תורכיצבאיחולים-כביתשימשושלמים

~

3 החולים-כבית
.בנצרתEMMS'הסקוטי'

ומדעדתבנושאיהרצאותבמתןגםעסקהרפואייםלתפקידיובנוסף.ונמרצתגוניתרבאישיותבעלהיהורטן7

ולפיכךעתאותהעדמוכרהיהשלאהאירוספרחשלזןוגילהחובבבוטנאיהיהגםהוא.נצרתלתותביפופולרי
Vartani("ורטנאירוס'שמועלנקרא Foster148).



הרופא,וגנרפיליפהאב
החולים-ביתשלהראשון
בנצרתהאיטלקי

האוסטריהחולים-בית
.חולים-לביתקטןביתושכרו1882בשנתלנצרתהגיעו'הוספיטליארים'הממסדראוסטריםנזירים
Philip(וגנרהנזיר Wagner(ואת,לבואוסמוךשמש-מכתעקבנפטרהוא.הראשוןהרופאהיה

Ottmar(מאיירהאבקיבלמקומו Mayer(לבנותווסיים1882בשנתחולים-ביתלבנותשהחל

מוסדגם.מיטות30-להחולים-ביתהתרחב1899ובשנת,מיטות14היוהחדשבמוסד.1884בשנת

אושפזולאיהודים;והסביבהבנצרתהערביםבקרבפעילהיה,המקוטיהחולים-לביתבדומה,זה
8.בו

צפת

לעיררופאלהביאהנסיונות
ממששללרופאצפתזכתהלאעדייןלנצרתורטןר"דשלבואולאחרשנהעשרה-מחמשלמעלה

,

מסודררפואישירותולהקיםרופאלהביאנסיונותסביבשנסבומחלוקותבכמהזכתהאך
.

ותייריםמבקריםמתיאוריעולה,ומבריאטהוראווירבעלתכעירלצפתשיצאוהמוניטיןאף-על

תיארבריליחיאל.במקוםוהתברואתיהרפואיהמצבשלקשהתמונהימיםאותםשלבצפת
אותה

:כך

מהבתיםהיוצאמאוסוסחיצואהקיאאךיראהעיניואתישאהעובראשרמקוםכלאל

הוכרחתיבתוכםבעבריכיעד,מלפניםקדרוןבנחלכמוברחובותיהועוברומהחצרות

בספריוראיתי...והנודףהעודףמסרחאחנקשלאואפיפילמומטפחתלשים98
התיירים

לומברדיהמאזוראיטלקיםנזיריםלידיהמוסדאתלהעבירהמסדרהנהלתהחליטה1959בשנת8
ומאזונציה-

Segrada'האיטלקיהחולים-ביתנקרא Famile'.האוכלוסייהאתהמשרתומודרניגדולרפואימרכזזהוהיום
.כאחתוהיהודיתהערבית



הגלילבערימודרניתרפואה

לולאכימאדנאמנוודבריהם.המזרחארצותבכללטובכמוהואיןכיצפתאוירמהללים

מאייעלהאשררעמסריחבחנקיושביומתועתהכיוטובבריאהמקוםאוירהיה

9.נקיונותם

:מסודררפואיוטיפולרופאשלהעדרוועלהקשההמצבעלמתלונןרוקחאליעזר

מאחינונפשותוששיםמאותוחמשאלפיםחמשתישכנובהבעיראשרמימכםהשמעתם

כיאיש...מרקחתביתולארופאלא,(הוספיטאל)חוליםבית...ימצאלאישראלבני
דוויערשעליסעדנוכילבויבטחבואשרמומחהרופאכייעןמוותאליהואצפוייחלה

יגההאשררופאאיןיעןבצפתלמוקןמצאובעולםהמשתפרותמחלותמיניכל...אין

אשרהמרקחתבביתימצאואשרהמרפאוסמימיניומעטיאיןמרקחתביתגם.מזורם

עבורההכוללופנקסיבספריהרשומיםההוצאותסכומימרביתעבוררקזהלשםזכתה

וריחםטעמםפגכיהכלחעליהםאבדאשרומהםנתישנוכברכי.מוותסמיהינם-
0י.נמר

שוםאתנונמצאולא':ו"תרלבשנתכתב,צפתשלהידועיםממרפאיהבעצמו,הלרשמואלהרב

גםדרכםאתשמצאו,אלוציורייםתיאורים11.'הפילוחלליםורביםאלילרופאיאלאמומחהרופא

'בריטניאיושביישראלקהילותשלוחיחברת'את1875בשנתהביאו,לארץ-בחוץעיתוניםאל

מועמדותםאתלהגישדתייםיהודיםלרופאיםבקשהובה,האירופיתבעיתונותמודעהלפרסם

מונעיהמהעירסלינגרשמעיהר"דלתפקידנבחרכך-אחרכשנהצפתיהעיררופאלמשרת
צפתלרבניהחברהאנשיששיגרובמכתב.ו"תרלבשבטו"בטלצפתנשלחוהוא,שבצרפת

במנוחתשלו'שיהיהמנת-עלמדילהטרידוולא,הראויבכבודהרופאאתלקבלהללונתבקשו

במחלותהיטבלעייןוצחזךושכלובהיריםועשתונותיוטהוריםרעיונותיויהיולמעןהנפש

עם.חודשיתלתוחשבון-דיןלוועדלשלוחנדרשוהרופאוהןהרבניםהן.'ורפואותיהםהחולים

היהדותבדרכיוישרתם'אותומצאואףהעירורבני,נלהבתפניםלקבלתסלינגרר"דזכהבואו

מבעליטיפולשכרגבהאך,חינםהעירבענייטיפלמחוזהוכמתחייב.'דרבנןבמיליםגםונזהר

הקהילהבהנהגתעמדהבעלישהיוהעירמרפאי.רבזמןנמשכהלאהצלחתואולם3ן.היכולת

עדהגיעוהדברים.נגדורדיפותבמסעוהחלו,סלינגרר"דשלמפעילותומאוימיםחשוזמןבאותו

הגיעולאחרבלבדכשנה,העיראתלעזובסלינגרר"דאתהביאוואלו,אלימותהתקפותכדי
4י.אליה

.223'עמ,(ג"תרממגנצה)ח"תשלירושלים,המעלהיסוד,בריל'י9
.21,34-35'עמ,[הוצאהשנתללא]ירושלים,האשכנזיםותושביהצפתהקדושההעירמצב,רוקח'א10
לפנותצפתיהודיאתהביאהאףהרפואיהמצבחומרת.278'עמ,(ו"תרל)12,הלבנון,למערכתמכתם,העליר'ש11

היהודיהישוב,גת)לירושליםששלחהכפילצפתרופאשתשלחהלונדוניתהמיסיוןחברתאל1848בשנת
.דבריצאלאזושמבקשהנראהאך.(130'עמ,[1הערה,לעיל]

854Lewis.:חתום,'א"תובבצפתהקדושהלהעירחוליםלרופאבקשה'12 Emanuel,עמ,(ה"תרל)5,חבצלת'
144.

.120'עמ,(ו"תרל)12,הלבנון13
141877August31,Tewish ChronYcle_קלון'עמ,(2הערה,לעיל)איילבויםשלכדבריולמצואניתןזהלמאורעהד

ענו'?מובהקדאקטארפההיהלאהאם'.אותםשאלתי'?מאירופהמובהקדאקטאריביאולאומדוע':101
דוויערשעללסעדםענייםמחוליםידוקפץלאוגםהחוליםלכלרוחלקורתהיהרפואהבעניניאשר',ואמרו
פסחהואבדבריוהנזכרפסח.'...מזהנגרשובניופסחי"עכי,טובדברותסבולתשאלאצפתאך.ידובנדבת
.(2הערה,לעילראה)צפתשלהנודעיםממרפאיה,פרידמן



לויונסיםאל-ברירון

.לצפתרופאלהביא'בריטניאיושביישראלקהילותשלוחיחברת'עודניסתהלאהידועככל
הבארוןעצמועלנטלבהשנה,1884שנתעד,נוספותשניםשמונהבמשךרופאללאנשארההעיר

ששימשהמבורגרר"דאתלצפתשלחהוא.העירלתושבירפואילשירותהדאגהאתרוטשילד

וביקרבצפתמושבומקוםאתקבעהמבורגרר"ד.פינה-ראשהסמוכהוהמושבההעיררופא

עבודהחודשישלושהלאחרעזבוהוא,ימיםקצרתהיתהבאזורשהייתו.בשבועפעםפינה-בראש

!6.לצפתרופאהבריטיהמיסיוןגםשיגרעתבאותהבערך!5.בלבד

שעקררוסיהיליד,בלידןר"ד.בלידןישעיהור"דמאמריקהלצפתהגיע1886או1885בשנת

.טרופיותבמתלותשםוהשתלם,לצפתבואולפניבפריסשנהשהה,לאמריקהכילדמשפחתועם
מימנוואףבצפתלהתיישבשדרבנוהואלהכנראהוהם,ועוזריורוטשילדהבארוןאתהכירגםשם

החייםאורחותלשינויגםלפעולוניסה,רפואייםשירותיםבמתןהסתפקלאבלידןר"ד.שכרואת

עליוחרםלהטילהאשכנזיםעדתרבניאתשהביאדבר,לבנותספר-ביתהקיםאשתובסיוע.בצפת

לפי)בלידןמידיחינםרפואילטיפולשזכוהעדהבענייבעיקרפגעזהחרם.אליוהפוניםועל

להאזיןואףהמיסיוןרופאאללפנותעתהנאלצווהם,ובמימונורוטשילדהבארוןשלדרישתו

רופאשלשירותיואתלשכורהעדהראשיאתהביאזהענייניםמצב7ן.הטיפוללפנידתיתלדרשה

'.בלידןר"דשללשירותיומלהזדקקלהימנעכדירקולו!8,ברדשצביר"ד,אחריהודי
לראשונהן

חברתיתשמרנותמטעמיאמנם,הבריאותלנושאהדאגהאתעצמםעלהקהילהפרנסיאפואנטלו

,כעת.הקידמהבדרךקדימהאחדצעדצפתאתהצעידונוסףיהודירופאבהביאם.דתיתוחרדיות

פורסמונאצהמכתבי.בבלידןמאבקםאתלהחריףהרבניםיכלו,הלפההמיסיוןשסכנתלאחר

בנסיוןוכלהבצעורדיפתרפואיתבהזנחההחל,שונותבהאשמותהרופאהואשםובהם,בעיתונות

לעבודוהמשיךנכנעלאהבארוןבתמיכתוזכהאיתןבאופישניחןבלידןר"ד20.בשלטונותלמרד

21.לטבריהעברשבהשנה,1901שנתעדבצפת

המיסיוןעםהתחרות
שלשילובשהיוומחסה-בתימספרמכברזהפעלובעיר.שניםבאותןנוסדוחדשיםחולים-בתיגם

מבניםהיוחלקם.כזהמוסדהחזיקוכוללאועדהכל.חולים-וביתזקנים-ביתעםתמחוי-בית

.130,198,/9,,,'עמ,וגשמייגושקיםי'1899י-1883ינויגייכי,שייי'א15
,1912Handbook,ק.102:ראה16 Londonנ:Jews10Gidney, Mi,sion.ופרטיםהרופאשלשמו.יי.ז

.ידועיםאינםפעילותועלנוספים
.142'עמ,(תרמת)31,המגיד'יהודיאיש'מאתמכתב17
מושבותכרופאעבד.886נבשנתארצהועלהמולדתוכעיררפואהלמד,וינהיליד,(1862-1916)ברדשצביר"ד18

,תדהר'ד:ראה.1916בשנתבצפתזובמחלהבחוליםשטיפלבעתמטיפוסנפטר.העליוןבגלילהבארון
תל,ג,ובוניוהישובחלוצישלאנציקלופדיה

-

.1257'עמ,ט"תשאביב-ביבא
.263'עמ,(ז"תרמ)31,המגיף,'אורחעובר'מאתמכתב19
,שם.12'עמ,(ט"תרמ)19,חבצלת,שקרלשוןארגיעעד,ועדיודע;216'עמ,,(ו"תרמ)31,המגיד:למשלראה20

.4,156'עמ,(ן"תר)20
~

oo

שלבתו;שימול-בןיעקב,פינה-בראשהבארוןפקידשלחותנומהיותו,השארבין,נבעבלידןר"דשלכוחו21ך
לועזרהזועובדה.317'עמ,(ח"תרמ)18,חבצלת,'ציוןבן'מאתמכתב.1888בשנתשימול-לבןנישאהבלידן

היהשבהןהקשותוההתקפותהטענות,ההשמצותחרף,ארוכהתקופהובצפתפינה-בראשולעבודלהמשיך
.אליושפנוצפתבתושביגםלטפלהמשיךאך,פינה-לראשמגוריומקוםאתבלידןהעתיק1890בשנת.נתון
.451'עמ,ב"תשמאביב-תל,המובטחתבארץמסע,חיסין'ח;133'עמ,(15הערה,לעיל)שייד:ראה
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בשנת22.בלבדזעוםלסעדזכוויושביהםעלוביםבמבניםשכנוחלקםאך,מפואריםואףמרווחים

,מאודסהטולשינסקיאלעזרהגבירתרםלבנייתוהכסףעיקרשאתחדשחולים-ביתנפתח1873

והתנאיםהנאהצורתועללשבחיםזכההבית.שנהבאותהשנפטרהבתושם-עלנקראואשר

זושלמטרהפי-על-אף,חולים-כביתולאחוליםכמעוןשימשהואגםאך,בוששררוהטובים

24.יפהעלהלא,הביתבחוליסדירבאופןשיטפלרופאלשכור1890בשנתשנעשהנסייןגם23.נועד

אתהמיסיוןתגבר,בעירהיהודיהרפואיהשירותאתוליעללהגביראלוכשלונותלנוכח

הדיםעוררההמיסיוןשלהנרחבתפעילותו.רופאיואלהפוניםמספרלהגדלתוהביא,פעולותיו

25.דאזהעיתונותדפיעלביטויםאתשמצאורבים

.במיסיוןלהילחםלמטרהלהששמה'דלאלמשכיל'חברתבצפתקמה1896שנתבתחילת
אתהחברהאנשיהקדישו,אמיתיתמצוקהשלבמצבתועיללאואיומיםחרםהטלתכיבהבינם

המודרניתלרפואהשנחשפומהרגעשכן,בעירהרפואיהשירותלתגבורוכספםמאמציהםמרבית

המיסיוןשרופאיגםמה,הישנותהשיטותאללחזורהעירתושביהסכימולאהמיסיוןרופאישל

אתשכרההחברה.ניתנובחינם-שסיפקווהתרופותוהטיפול,ומסוריםמיומניםלרובהיו

26.העירבעניי,חינםכמעטאו,חינםלטפלנדרשוהוא,מויאלשמעוןר"דהרופאשלשירותיו

,יהודיהיהשלא,הממשלהרופאואתברדשר"דאת'דלאלמשכיל'חברתהעסיקה1899בשנת

רקאלאמשלהחולים-ביתלחברההיהשלאפי-על-אף.העיראתשעזבמויאלר"דשלבמקומו

המיסיוניםלשירותמלפנותמהיהודיםלמנועהמסוריםבשירותיההיאהצליחה,מרקחת-בית

27.רופאיםשניהםגםושהעסיקובעירשפעלו

מאז.טולשינסקיהחולים-ביתעלגםפסחהלאהרפואייםבשירותיםפריחהשלזותקופה

רפאלהחליט1897בשנת.ונשכההלךחולים-כביתוייעודו,הביתשופץלא1873בשנתהיווסדו

,והונדלשופץהביתואכן.חותנושיסדהחולים-ביתאתלשפץ,טולשינסקישלחתנו,אטלינגר

אתלהקטיןהצליחואלופעולות28.כהןאליהור"הדמונהוכמנהלו,ותרופותמכשיריםנרכשו

:ראה.ואורחיםזקניםלהלנתבעיקרשימשהואגםאך,ומרווחיפהבנייןהיהאוסטריהכוללשל'החולים-בית'22

,פרומקיןר"י.194'עמ,(2הערה,לעיל)איילבוים.24'עמ,ט"תרצאביב-תל,בגלילשבועותשבעה,פינסמ"י
:ראההספרדיםכוללשלהדל'אורחים-הכנסת'ביתעל.112'עמ,(ו"תרמ)16,חבצלת,יוםועשריםאחדמסע

.53'עמ,שם,פרומקיןד"י
.79'עמ,שם,פרומקיןד"י;194'עמ,(2הערה,לעיל)איילבוים:ראה23
ההולנדיהמיסיוןגם.'הולוביץר"דבשםמומריהודי,חדשרופאמירושליםלעירהמיסיוןהביא1890בתחילת24

אך,טולשינסקיהחולים-ביתכרופאפרנקלר"דשללשכירתוהרקעהיהזה.לעירורוקחרופא1890בשנתשיגר
מאתמכתב:ראה.קבוערופאללאהחולים-ביתשובנשארמכן-לאחרחודשיםומספר,ימיםהאריךלאזהסידור

.119'עמ,(ן"תר)34,המגיד;179'עמ,(ן"תר)20,חבצלת,ה"א
מכתב,214'עמ,(ד"תרנ)24,חבצלת,'א"תובב,טבריאק"מעהי"לאחבקוראקול',אבולעפיאד"י:למשלראה25

.322'עמ,(ה"תרנ)25,שם,הלוימאתמכתב;321'עמ,שם,ר"שפמאת
תתוארבטבריההעסקתונסיוןפרשת.ובקושטאבביירותרפואהלמד,יפויליד,(1866-1915)מויאלשמעוןר"ד26

עבורתרופות'ויתןחינםשעותשלושכמשךיוםכללחוליםיענהמויאלר"שדנקבעהחוזהתנאילפי.להלן

יהיה'מדוכאיםולעניים',אחדבשליקבמחירבביתםענייםחוליםלבקרשעליונקבעכןכמו.'אחד"גרוש"
הפונהכלכינמסרואף,המיסיוןלרופאימלפנותהצורךאתלמנועבאהזושיטה.חינםוהתרופותהביקור
1(ל1;201'עמ,(ז"תרנ)27,חכצלת,'תהילהנאוהלישרים,מישריםדובר':ראה.החברהלטיפוליזכהלאלמיסיון

.50,131,325'עמ,(ח"תרנ)28,שם;250'עמ,שם
.338'עמ,שם,ישראלבניאציליאל,אלחדיף'א;82'עמ,שם,סגלז"במאתמכתב.47'עמ,(ט"תרנ)29,חבצלת27
עדבגלילושהה,1896בשנתלצפתהגיע,היידלברגבאוניברסיטתשלמד,ירושליםיליד,כהןאליהור"ד28

:ראה.(1907-1912)תקוה-פתחבמושבה.עבדשבהשנים5שלתקופהלהוציא,הראשונההעולם-מלחמת



הסקוטיהחולים-בית
-כיום)בטבריה
לצלייניםאכסניה

(ותיירים

ולהעמידו,היהודיםהרופאיםשנתנולאלוהמיסיוןרופאישנתנוהשירותיםרמתשביןהפער

חולים-ביתהיהכך29.אמיתיחולים-ביתעמדלרשותםשהרי,היהודיםהרופאיםלטובתאפילו

.בצפתהראשוןממששלהחולים-לביתאטלינגר-טולשינסקי
להקמתאותהויעדהעירבצפוןאדמהחלקתרוטשילדהבארוןקנה,1889בשנת,לכןקודםכבר

חלקת,1895בשנת,הבריטיהמיסיוןרכש,הבנייהבעבודותהוחלבטרםעודאך.חולים-בית

נפתחהמיסיוןשלהחולים-בית.חולים-ביתעליהלבנותוהחל,הבארוןחלקתמולבדיוקאדמה

-מלחמתלאחררקשנפתח,הבארוןשלהיהודיהחולים-ביתאתהקדיםאך,1904בשנתרקאמנם

לביןהמיסיוןשלהבריאותשירותיביןהתחרותביטוילידיבאהזהבאירועגם30.הראשונההעולם

,בארץהמודרניתהרפואההתבססותתהליךכלאתשליוותהתחרות,היהודייםהמוסדותשלאלו

.בצפתהרפואהבשירותילפריחההמאהסוףלקראתוהביאה

טבריה
העיר.ט"היהמאהסוףלקראתרקהמודרניתהרפואהמיתרונותליהנותהחלה,צפתכמו,טבריה

עירלךאין':עליהנאמרואף,איומיםסניטרייםמתנאיםסבלהשלההמרפאבמעיינותשהתפרסמה

החולים-ביתכרופאתפקידובמסגרת.321'עמ,(ז"תרנ)27,חבצלת;391'עמ,(ז"תרנ)5,לישראלהמגיד
'עמ,(ז"תרנ)27,חבצלת:ראה.בשבועפעמיםשלוש,הקהילהבחוליחינםכהןר"דטיפלאטלינגר-טולשינסקי

.108,116'עמ,(ח"תרנ)28,חבצלת;166'עמ,(ז"תרנ),ישראל-ארץלוח,לונץמ"א;367
אושפזושמהם,חוליםאלפים10-מבלמעלהוטיפלהרופאבדקהחולים-ביתשללהפעלתוהראשונותבשנתיים29

גם.בית-ביקורי4000וערך,חוליםאלף20-כהרופאבדק1900כשנת.בית-ביקורי2500-כנערכוכן-כמו.88
,גלויהתודה,יאמינפלדמענדילמנחםראה.אלובימינוגםכמסובכיםהנחשביםמהם,כהןר"דביצעניתוחים
'עמ,1848בנובמבר8,המליץ;לז'עמ,(ס"תר),ישראל-ארץלוח,לונץמ"א;118,120'עמ,(ט"תרנ)29,חבצלת

ראשהמושבהפקידיהתחייבוכךלשם.הסביבהתושביאתגםלשרתנועדהחולים-בית.1245(2נל
לתמוךפינה-

.123'עמ,(ח"תרנ)28,חבצלת:ראה.החולים-בביתשהיוהמיטות6-10מתוךאחתמיטהבהחזקת
להפעלתוהראשונההשנהבמשך.חינםניתנווהתרופותהאשפוז.מיטות40-כהכילהבארוןשלהחולים-בית30

גידני;428'עמ,(1הערה,לעיל)אליאב:ראה.חולים356-כבוואושפזוחוליםאלף25-כהחולים-בביתביקרו
.114'עמ,(16הערה,לעיל)
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במדיטוראנסדודר"ד

-במלחמתבריטיקצין
הראשונההעולם

חלליםשהפילוקשותמגיפותבטבריהפרצושניםכמהמדי3!.'טבריהכמובסוריהמלוכלכת

אתייסדהוא.העירלעזרתק"באברהםהתגייס1865שנתשלהכולרהמגיפתבעקבות.במאות

אך,הוקםאכןהמבנה.חולים-ביתלהקמתכספיםגייסוכגזברבטבריהחולים-ביקוראגודת

32.לזקניםמחסה-כביתרקשימשממששלרופאבהעדר

,המעיינותבמילרחוץבאועצמםשהם,מרופאיםרפואילטיפוללפרקיםזכוטבריהתושבי

לפרסםדאגוומרחצאותיהטבריהאתשפקדורביםחולים33.בצפתשישבלרופאנזקקוולפרקים

מסודרחולים-ביתלייסודשכנועמסעוארגנו,בטבריההרפואה-שירותימצבאתבמקומותיהם

שלבסופוהוקםלאחולים-ביתאך,כספיםבאיסוףשעסקועדהוקםזופעילותבעקבות.בטבריה

34.דבר

,זהענייניםמצב,הסקוסיהמיסיוןובמיוחד,המיסיוןניצלאחריםבמקומותדומיםכבמקרים

העירפרנסיאתכמובןזעזעההמרפאהפתיחת35.בעירהיהודיברובעמרפאה1881בשנתופתח

מוסדבהעדרכיברורהידיעהתוך,החולים-ביתהקמתנסיוןאתלקדםאותםודרבנההיהודים

.452'עמ,1979אביב-תל,ישראללארץנוצריםמסעי,(עורך)שלוםאיש'מ,מסעתיאור,חומסןמ"ו31
נסיונות',פריידין'י:ראהכן;47'עמ,(ה"תרל)11,הלבנון:ראהזוכתוקפהבטבריההרפואהמצבלתיאור32

.91'עמ,(ב"תשמטבת)22,קתדרה,'ט"היכמאהבטבריהחולים-ביתלהקמתראשונים
,במיוחדאליושנקהלוהסביבהובתושביבתושביהוטיפלבטבריהששהה,פיסו'ה,סעיד-מפורטיוונירופאעל33

למצואניתןבטבריהמצפתהרופאשלשירותיועלעקיפהעדות.33לגליוןהוספה,(ה"תרמ)15,חבצלת:ראה
ראיתיולא[לצפתנהכוונהלפהמלונדוןהועדראשיששלחוהחדשהרופא':אופלטקהיוסףרחמיםשלבתיאורו

מסע:ראה.'מומחהרופאבטבריאאיןכיכבדבחוליאישיחלהכאשרתמידהואנוסעכןכאשר,לטכריאנסעכי
גן-רמת,ישראל-ארץמסעות,(עורך)יערי'א,(1876)ו"תרל,למירוןמירושליםאופלטקהיוסףרחמים'ר

.634'עמ,ו"תשל
ץחולים-ביתלהקמתשקרא'קוראקול''חבצלת'בעיתוןהתפרסםעת,1883ביונילשיאההגיעהזופעילות34

~

ך(ל
,חברון,ירושלים,צפת,טבריהרבניידי-עלחתוםהיהזהקוראקול.שם'מובהקיםרופאים'ולהעסקתבטבריה
פייביששרגא,בירושלים'חוליםביקור'חולים-ביתורופאליאוןציון-בןהגביר,בירושליםבריטניהקונסול
.32הערה,לעיל,פריידין:עודוראה.170'עמ,(ג"תרמ)13,חבצלת:ראה.פופליס

.303'עמ,(ה"תרמ)15,חבצלת35



החולים-לביתהכניסה
בטבריההמקוטי

,טוראנסדודר"דואכן36.הנוצרייםהרפואהלמוסדותיהודיםפנייתלמנועיוכלולאמקביליהודי
לביקוריםבמהרהזכה,עבורושהוקמההמרפאהאתואיישלטבריהשהגיעהסקוטיהמיסיוןרופא

הפוניםהיהודיםעלמידשהוטלחרםגם.והדתותהעדותמגווןכלעלהעירתושבישלרבים

והןהעירבתושביבטיפולהןעבודהמלאוטוראנסר"דשלידיו37.הרתיעלאהנוצרילרופא

הטיפולניתןלרובאך,והתרופותהטיפולעבורתשלוםדרשלעתים.הסביבהכפריבתושבי
38.חינם

וכך,חוליםאשפזגםשם,בעיריותרגדולהמרפאהטוראנסר"דפתחשניםמספרלאחר

גםשצוידממששלחולים-ביתפתח1894בשנת.בטבריההראשוןהחולים-ביתאתיסדלמעשה

.המאהשלהעשריםלשנותעדהגליללכלהעיקריהאשפוזמוסדהיהזהחולים-בית.ניתוחבחדר
אתמרץבמשנהלחדשהיהודיםאתהביאווהצלחתוטוראנסשלהענפהפעילותוהדבריםמטבע

בואולאחרשניםחמשכלומר,1890בשנתרקאך39.טבריהלעיריהודירופאלהשגתמאמציהם

,(ה"תרמ)29,המגיד,שמואלאהרוןמאתמכתב;306'עמ,(ה"תרמ)15,חבצלת,הלוייוסףאברהםמאתמכתב36

.270'עמ,שם,הלוייוסףאברהםמאתמכתב;253'עמ
1925Galilee,ק.16:עודוראה.71'עמ,(ז"תרמ)17,חבצלת37 Doctor, Londonג,w.P. Livingstone

באוכלוסייהוטיפלבאוהלהתגוררשם,הירדן-ולעברלצפתלנסועטוראנסר"דנהג,העזהחוםעקב,בקיץ38
:ראה.קבוצתיבאופןהטיפולאתלהםוהסבירתלונותיהםלפילקבוצותלחלקנהגאליוהפוניםאת.המקומית

104

123'עמ,תשלםירושלים,טבריהספר,(עורך)אבישר



הרופאשלמגוריובית
החולים-ביתבשטח
בטבריההסקוטי

אחתשנהבטבריהשהההואוגם40.הולצמןיהודהר"ד-המתאיםהרופאנמצא,טוראנסשל

היהודיתהרפואהעידןמייסדאתלראותניתן,יפההללר"ד,הולצמןר"דשלביורשורק.בלבד

.בטבריההמודרנית
בעירהאשכנזיםקהילתלהזמנתנענהלהגעתוובסמוך,זובתקופהלארץהגיעיפההללר"ד

שיפץבואועםמיד.ברוקחמלווה,1891שנתבסוףלטבריההגיעהוא.הקהילהכרופאלשמש

לחמיהסמוכיםחולים-ביקורחברתבנייניאתמחדשוארגןלמרפאהויעדוהעירחומתעלמבנה

גםשמינוהוהשלטונותבקרבוהןהיהודיםבקרבהןבטבריהיפהר"דזכהרבהלהצלחהי4.טבריה

המושבהלטובתהעיראתעזב1893ובסוף,רבזמןארכהלאשהותוגםאך42.העירייהכרופא

ר"דבהמלצת)נתמנה1894בדצמבר.יהודירופאללאטבריהנותרהכשנהבמשך.יעקב-זכרון

כרופא'ציוןלמען'חברתמטעםמונה1885בשנת.בווינהרפואהלימודיוסייםבירושליםנולדהולצמן'יר"ד40
."עציונר"ד'בשםבמאמריונודע.להרצלומקורבציון-חיבתמראשוניהיה.כשנהשםפעלהוא.טבריהקהילת
מורה,לונץמ"א:גםראה.1938בשנתבקובנהונטמןנפטר.השולטןרופאוהיהבמרוקומסוימתתקופההתגורר

293.105'עמ,(שם)אבישר;230'עמ,א"תרנירושלים,וסוריהישראל-בארץדרך
העדהבחוליוטיפלהאשכנזיםעדתידי-עלנשכריפהר"ד.8'עמ,ט"תרצאביב-תל,מעפיליםדור,יפה'ה41

.טיפולכלעבורמלאתשלוםלשלםחוליהנאלצוולפיכךזהבהסדרהשתתפהלאהספרדיםעדת.בחינםהעניים
.153'עמ,(שם)יפה;68'עמ,(ב"תרנ)22,חבצלת:ראה

.153'עמ,(שם)יפה;67'עמ,(ג"תרנ)23,חבצלת,Lider.5.14מאתמכתב42



לויונסיםאל-ברירון

אלהצטרףכשנהשלשהייהלאחר43.בטבריההקהילהלרופארוטשטייןר"דהעינייםרופא(יפה

בהשפעלגולדברגמשהר"דלעירהובאשניהםוכשעזבו44,מויאלשמעוןר"דגםרוטשטייןר"ד

צפתבעיררופאלכןקודםהיהשכאמור,בלידןר"דבאמכן-לאחרכשנתיים1899.45שנתעד

הואאך,1897בשנתנפתחאשר,פוליאקובמשפחתשם-עלהחולים-בביתעבדבלידן.פינה-וראש

46.ממוןהעדרשלמתמשךמצבבשללסירוגיןהועסק

שנחשבעדמעמדואתביססהוא.פעילותואתוהרחיבטוראנסר"דהמשיךעתאותהבכל

בהמשךשפעלו,היהודיםהרופאים.בכללובגלילבפרטבטבריההבכירההרפואיתלסמכות

47.לניתותאולהתייעצותחוליםאליוושלחושלוהחולים-בביתחוליםאישפזו,וסביבתהבטבריה

רביםלשבחיםטוראנסר"דזכה,בגליללפעילותו25-היובל1909בשנתעם-ברובנחוגעת

גם48.בעירהבריאותשירותיבקידוםהמיוחדתפקידועלוהמוסלמיםהיהודיםראשימפיונלהבים

אתדרבןרופא-מיסיונרשלבואועצם,(צפת,ירושלים)אחריםלמקומותבדומה,בטבריה

בתחוםליהודיםנוצריםביןהזאתהתחרות.משלהםרפואהשירותיולהקיםלנסותהיהודים

-בארץהמודרניתהרפואהאתמכרעתבצורהוקידמה,ומועילהבונהתחרותהיתההרפואה

.ישראל

.83'עמ,(ה"תרנ)25,חבצלת43
ר"דכינמסר1895בדצמבר.כמחלוקתהואאףכרוךבטבריהמויאלר"ודרוטשטייןר"דשלהעסקתםסיפור44

חודשיםשלושה.בטבריההעדהכרופאמויאלר"דנבחרובמקומוהמתוכננתכהונתושנתאתסייםרוטשטיין
הבאתוכיונרמז,העירייהכרופאמונהואףבעירלעבודממשיךרוטשטייןר"דכיאחרתבכתבהנמסרמכןלאחר
שתושביעדוגברההלכההמחלוקת.העירמתושבימסוימתלקבוצהקליםרווחיםלספקנועדהמויאלר"דשל

לאשייראליהוידי-עלשנעשהפישורנסיון.'רוטשטייניסטים'וה'מויאליסטים'ה-מחנותלשנינחלקוהעיר
הרופאיםשניעזבומריבהחודשיכעשרהלאחררק.להכרעהצפתמרבניאחדבפניהובאהוהמחלוקת'הצליח

.81,164,196,224,294'עמ,(ו"תרנ)26,חבצלת:ראה.העיראתיחדגם
.29'עמ,(ז"תרנ)27,חבצלת45
.113,142'עמ,(א"תרס)31,חבצלת;181'עמ,(א"תרס)ישראל-ארץלוח,לונץמ"א46
.(נוצרים51-ומוסלמים130,יהודים115מתוכם)חולים296שלוהחולים-בביתאושפזולמשל1900בשנת47

ביקוריושלושהבמרפאהחולים50בממוצעכלומר.בית-ביקורי1000ערךוהוא,חולים334,15כיקרובמרפאתו
,תולדותיהשנותחמישים:התחתוןבגלילההתישבות,הדניעבר:ראהטוראנסשלמעמדועל.עבודהביוםביתן(ענק

.125'עמ,1955אביב-תל
'רהעיררבמשהספידו.ונוצריםערבים,יהודים,טבריהבניכלהשתתפו1923בשנתטוראנסר"דשלבהלוריתו48

משלושהאחד.טוראנסר"וכדטבריהבחמי,הכנרתבים:טבריהבהםנתברכהדבריםשלושה':אמר,אבולעפיה
.337'עמ0איהערה,לעיל)אבישר:ראה'...הזההיוםטבריהלבניאבדאלה



הנשים-בספרותהאישה
הראשונההעלייהשל

ברלוביץיפה

הראשונהבעלייההאישהשלקולה
תחילהלבררעלינו,הראשונההעלייהבנותהנשיםשלהספרותיתביצירתןלדוןבאיםאנוכאשר

יובל-ספרי,יומנים,זכרונות,עדויות-השוניםהמקורות.זובתקופההאישהעללנוידועמה

בהםהאישהשלפעילותההצגתאך,הגברשלפעילותועלמידעשלשפעמביאים-וכדומה

החלוציבמפעלהגברשלמעמדוהדגשתמעצםרקלאנובעזהעניין.מאודומוגבלתמשניתהיא

במשפחהשאירעמהוכל,אב-ביתכראשנתפסמהיותוגםאלא-וכבונהכמייסד,כמתיישב-

ברשימות.סמסונובאריהשכתב,יעקב-לזכרוןהיובלבספרלמשלבולטתזותפיסה.בשמומופיע

:כגון,שונותהגדרותתחתהראשוניםהמתיישביםאתהכותבממיין,'החלוציםואלו',השמיות

,'בדרךשנפלו','המציקמחמתשעזבו','בשליחותםעמדושלא','ההרהרעלראשוניםשהעפילו'

לאהרשימותבכלוהנה"'בונים-בניםדורוהקימובמולדתביתלבנותוזכולדורותשליחותשעשו'

היישוביתוהפעילות,נשיםכללנמצאולאאלהכלביןכאילו,אישהשלאחדשםגםולומצוין

.לגבריםבלעדיתהיתה
או,האישהאודותביוגרפיאוהיסטורימידעלנומציעיםאלהכתביםאםגם,גימאמאידך

לגביולאעובדות2אישושלגביהוא-כללבדרך-המידע,מפיהדבריםושםפהאפילו

שלההאינטרפרטציה,וראשונהובראש,הרגשיותתגובותיה,הרהוריה,דעותיהדהיינו,'קולה'

.עצמןהנשיםבכתבילמצואניתןאלהכלאת.המודרניתציון-שיבתשלההיסטוריהמעמדלגבי
הםהםאך,רביםאינם,הראשונההעלייהלאחרנתחברוהגדולשחלקם,אלהכתביםאמנם

המידעאתלתרוםכדיבהםויש,דאזהאישהשלבמהותהעיוןלכלהמרכזיהמקוראתהמהווים

3.שלהבקולהוהאותנטיהישיר

שלבגישושיהבעיקריתמקדוהדיון,הראשונההעלייהשלהנשיםבספרותנעייןזהבמאמר

בשלב-ביטויואתהמוצאחיפוש,ישראל-בארץהלאומיתהתחייהלאורעצמילחיפושהאישה

,באישהלהכרהבשאיפהוממילא,עצמיתמודעותבגילוי-בחייםמאשריותרבספרות,זה
הןוכיצד,הראשונההעלייהבנותהכותבותהנשיםהיומי.החברתייםובתפקודיהבמעמדה

?בחברהנתקבלו

.499-501'עמ,ג"תשיעקב-זכרון,יעקב-זכרון,'החלוציםואלו',סמסונוב'א1
1(7ל,'יסודנשותשלומצוקתןמסבלן',חריזמןמ"א;25-26'עמ,1950רחובות,רחובות,'המושבהאם',סמילנסקי'מ2

.24-28'עמ,ח"תשיירושלים,החולהנחשוני
חייויהודה-בןאליעזר,יהודה-כןחמדה;320-355'עמ,(1919)ישראל-אוץלוח,'אביחיי',לונץחנה:ראה3

,Trager:וכן;1947אביב-תל,הכרמיםבין,הררייהודית;1940ירושלים,ומפעלו Stories ofthe First.11

1923Palestine, Londonא!Pioneers



ברלוביץיפה

הראשונהבעלייההכותבתהאישה
אזעדאם.ישראל-בארץהיהודיםשלהיישוביתההגשמהבדרךתפניתמהווה1882שנת,כידוע

זופעילותהתבצעהואילך1882משנתהנה,התיישבותשלפזוריםנסיונותלציוןהזיקההניבה

החקלאיהידעמיעוט,הארץהכרתחוסר,הכלכלייםהקשייםאף-על.ושוטפתעקביתבצורה

,לציון-ראשון)עבריותמושבותזואחרבזווהוקמוהלכו-חקלאיתבעבודהההכשרהוהעדר

לקחההזההחלוציהתהליךבכל.חדשיםיהודייםחייםופיתחושהעמידו,(יעקב-זכרון,פינה-ראש

-עזרשלהקונבנציונליבדימוינתפסתהיאכאןשגםכיווןאבל,כמובןנפרדבלתיחלקהאישה

האישהשלהצטרפותהעצם.מיוחדציוןלשוםזכתהולאמאליהכמובנתפעילותהנראתה,כנגדו

,שלהוהכרתהיוזמתהמכוחכפעולהולא,הגבראחריפאסיביתכהליכהנתפסההיישובלמפעל

4.ראויהלהתייחסותזכתהלאכךמשוםוגם

,שמקורותיותרבותי-רעיונימהפךשלבסימןעמדהישראל-לארץשהעלייהלהזכירעלינוכאן

החילוןבתהליךוהן5,לעצמאותןאזשלחמואירופאיות-הלאומיותבתנועותהן,כידוע

בקרב,יחסיתקטןציבורהקיףזהשמהפךאלא.העבריתההשכלהתנועתבמסגרתוהליברליזציה

תחום'בבעיקר)היהודיותהנשים.גבריםככולושרובוציבור-אירופה-במזרחהיהודיםהמוני

ולכשנדרש,משפחה,בית)המסורתי-הנשיבתיפקודןהמשיכו,(הגדולותבעריםגםאבל,'המושב

לרובן-הביאולאהלאומיתוהתחייהההשכלהשלהחדשיםהרוח-והלכי,(בפרנסהסיועגם

לחינוךרקשזכה,זהשרובלהוסיףאפשר.והתרבותייםהחברתייםבתנאיהןשינויכל-הגדול

6,כללעבריחינוךקיבלולא,(בחשבוןאלמנטריוידע,היידישאירגון'בזוכתובקרוא)מינימלי

זולאומית-רעיוניתתנועהשללטיבהוממילאהחדשיםהרוח-הלכישללעומקםלרדתהתקשה

.מהםיוצא-פועלכאמור,שהיא,('ציוןחיבת'תנועת)
האידיאליסטיהחזוןאתלהגשים,ציון-חובב,הבעלהחליטשכאשר,קרהבכדילאלפיכך

-לאבסביבהולהמירה,ופרנסהחייםשלמסודרתמסגרתלעזובדהיינו,ישראל-לאוץולעלות

הכרהוללאהשכלהללא,כאמור.האישהלכךהתנגדה-ונחשלתרחוקהארץשלנודעת

והלכהזאת-בכלקמההיאוכאשר,אחראיתבלתיכהחלטהבעיניהזוהחלטההצטיירה,רעיונית

ואילוצןכניעהמתוךלרובזאתעשתה,אחריו

סרבנותשלהתפרצויותלידיהאישהאתפעםלאהביאההבעלבעקבותזומאולצתעלייה,ואכן

:בלכדספוריםמקריםהםאלהאך,לארץהעלייהאתיוזמתהאישהשבהם,הפוכיםמקריםגםישנםאמנם4

והתיישבה,1885בשנת,ילדיהאתלקחהמותועםורק,לעלותרצהלאשבעלה,מילוסלכסקיגולדהלמשל

,1890בשנתבניהעםלכאןובאה,גטללאכעלהאתשעזבה,מקובבתיהשליותרהנועזהמקרהאו;חניןבוואדי
.(234-241'עמ,1943אביב-תל,א,האדמהמשפחת,סמילנסקי'מ)רחובותמייסדיעםנמנווהם

19-ההמאהאמצעשלבאירופההלאומיותהתנועותהשפעתאתפעםלאציינוהראשונההעליהמתיישבי5

'עמ,1978ירושלים,[עורך]סיון'ר,ושברוהחלום)הבולגריםממרדהמושפעיהודה-בןאליעזר:כמו.עליהם

'עמ,1957אביב-תל,[עזר-בן'בידי-עלנרשם]הראשוןהתלם)ההונגריםממרדהמבצפעראביהודהאו,(64
42).

האימהותתדענהלאכי,הבנותביןהחינוךבחסרוןהיא,[כ"י-לאומיתהכרהחוסר]הזאתהרעהכלשורש'6

צאינה"בנות...הנשיםאלה.לזהחונכולאבעצמןכי,קודשוולשפתלעמוהאהבהאתהבןבלבמנוערלתת1(8ל
'...היאמהלעםהאהבהאתתדענהלאאבל...בעדןחיברואשרהתחינותאתומהגותהמצפצפות,הן"וראינה

.(1889בינואר21,המלקן,'הבנותשאלותדברעלעוד',בסקי'פוחצנחמה)
צעיריםלרובעלואז.והשלישיתהשנייהבעלייהכןלא.משפחותשלעלייהכלל-בדרךהיתהזובתקופההעלייה7

.עצמאיתבחירהמתוךלכאןבאואלא,בעליהןאחריהנשיםהלכולאזושבעלייתןכך,נשואיםלאוצעירות



יליןודודאיטה

;הפוךתהליךגםפעםלאיצרואלהמשברעתותאך8.משברבעתותובעיקר,הארץנגדונרגנות

הפכההיאונרגנתומסרבנית,נפשיתמטמורפוזהמעיןבאישהחוללווהמצוקותהקשייםדווקא

בעבודותגםאלא,ובמשפחהבביתרקלאביטויהאתמצאהזודבקות9.וביישובהבאוץלדבקה

ישראל-שאוץהנפש-ומפחיהייסורים,הטרדותכלעםיוםיוםהתמודדההאישה;וכרםשדה

.למתיישביםזימנה
רקלאנבעוקשייה.הגברשלמוופחותלאנועזתהאישהשלחלוציותההיתהזוחייםבמסגרת

במחלותלטפל,פרימיטיבייםבאמצעיםביתהאתלנהלאותהשאילצושגרתייםהלאהתנאיםמן

נטילתתוךוזאת,גברייםהנחשביםתפקידיםמילאהגםהאישה.בשדהללדתואףרפואיסיועללא

ערביחתונה-מסענגדבידהאלהעםשיצאה,גרינשטייןאסתרהאיכרהלמשל.לב-באומץסיכונים

בכוחלהסירהיססהלא,התבואהאתברגליהםדרסוהגמליםוכאשר,תקוה-פתחשדותאתשחצה

שלסכלותםעלקוננוהן.ומקוננותיושבות,ועולליהןנשיםכמהעודועימה,אמאאתומצאנונכנסנואחדיום'8
,טרגרחנה)'זהנידחבמקוםברעבלמותוילדיםנשיםלגרורעקשנותםעלקוננוהן...מושבהשהקימובעליהן

'עמ,1985אביב-תל,הראשונההעליהבנותנשיםסיפורי,[ומתרגמתעורכת]ן"כרלוכיפה,'לתקוההפתח'
126-127).

ן()קןהתיישבוובעלההיא.מופגןרצון-אימתוך1883בשנתלארץשעלתה,לררפייגהשלסיפורההואלדוגמהסיפור9
שסבלאלא.קשהכלכליתובמצוקהבשכול,בסבלמלווההיתהוהתיישבותם,חאניןבוואדיומודדעזובבמשק

ולהביאהדחוקהכספימצבםעללהקלכדימהאדמהחלקלמכורביקשוכשבעלה,,האואלפייגהאתקשרזה
משפחת,'פייגה',סמילנסקי'מ:ראה.'אדמתהאתאהבהכברכי'התנגדההיאדווקא,למקוםמתיישביםעוד

.224-225'עמ,(4הערה,לעיל)האדמה



ברלוביץיפה

לחיותלהמשיךהתעקשהבעלהמותשלאחר,פלמןאיטהאו;לנזקכפיצוי-הכלהתכשיטיאת

אייזנברגביילהאו;פרנסתהאתבוומצאהבועבדה,סומיילהערביבכפרבפרדסהילדיהעם

מנעווהן,גגוהושלםשטרםביתלהרוסשבאו,התורכיםהחייליםנגדרחובותנשותאתשגייסה

0ן.החייליםעלשהשליכוובאבניםבגופןהריסתואת

אתכממלאתורקאךעצמהאתלראותהאישההמשיכהאלהנועזותבפעולותשגםאלא

אדמה-עבודתשלחדשיםחיים-אורחותאמנםהתפתחו,למולדתהגולהמןהמעברעם.חובתה

באישהההכרהמבחינתאך,לאומיתקומה-זקיפותשלחדשהעולם-ותפיסת,עצמיתוהגנה

היאכאןגם.בגולהכמונחשבתוכלתישוליתנשארההאישה;מהותישינויכלחללאובמעמדה

אלדחוקהנמצאתהיאכאןגם;ולהיבחרלבחורהזכותכגון,חברתיותזכויותכלמשוללתהיתה

כללגביוקובעהמחליטהגברהיהכאןגם;ברביםדעתהמלהשמיעמנועה,הקלעיםמאחורי

.אישיאוציבורי,עניין
הכרהמשולל,משכיל-לאאך,גיסאמחדותורםיעיל-זהנשיםציבורשלרקעעלוהנה

במסגרתומתפתחתהולכת-גיסאמאידךמשלועצמית-מודעותוללאהחברהמצדוהערכה

?הכיצד.נשיםשלכתיבההתקופהבתהספרות

המקובלתלזוומעברמעלהחורגתלהשכלהשזכונשיםוראשונהבראשהיוהכותבותהנשים

ין.אוניברסיטאייםואפילומקצועיים,תיכונייםלימודים-תקופהאותהבנותיהודיותנשיםאצל
,לשון)העבריתבלימודיבקיאותןהיההראשונהי1העלייהנשותבקרבאותןשייחד,נוסףעניין

באפשרותעזהואמונההציונותעיקריעםקרובההיכרותעללדברשלא,(וכדומהספרות,ך"תנ

שאראצלכמו,הושגהלאהציוניברעיוןאלהנשיםשלדבקותןכי,לצייןצריךכאן.הגשמתה

פרקזההיהאצלן.הארץעםהתמודדותבעקבותשנתחוללהנפשיתמטמורפוזהדרך-על,הנשים

באגודותהמובילהמהשורההיובעליהןאואבותיהן;המשפחתיתוממסגרתןמחינוכןמהותי

והוא,אותןהמאפייןאחרהיכר-סימן3ן.עסקניםאוהוגים,מנהיגים-ובארץבגולהציון-חובבי
לעצמןמודעותהיותןהוא,שלהןוהתפתחותןהשקפתןפריאלאהביתהשפעתפריאינו

למפעלשוותכשותפותאלא,לבעליהןכנשיםאולאבותיהןכבנותרקלאתפקידןולחשיבות

מעורבותןאתהציעוהן,והשפעהזכויותמשוללותהיותןאף-שעלכך.כאןונוצרההולךהחברתי
'צדקלינתחברת'הקימהלציון-מראשוןבסקי'פוחצנחמה:משלהןממסדיות-לאבדרכיםועזרתן

,ישראל-באוץהעבריתהפרדסנותחלוצי,סלמן'א;240'עמ,1967אביב-תל,בישראלואםאישה,הררייהודית10
.26'עמ,(2הערה,לעיל)סמילנסקי;40-53'עמ,1940אביב-תל

,גיסיןנחמה;במוסקבהלכימיהסטודנטיתהיתהיהודה-בןחמדה;רוסיתגימנסיהסיימהכסקי'פוחצנחמה11
נשיםשבצד,להוסיףכדאיכאן.ובדפוסבעריכהעסקהלונץחנה;מורותהיובסברןואלישבעפפרמייסטרמרים

ציבורידי-עלשנוסדובמושבותיותרבלטהנוכחותן.משכילותאחרותנשיםגםבמושבותהיו,אלוכותבות
,אורתודוקסיפחותהיהליטאאופוליןיוצאילציבורשבהשוואה,(גדרה,רחובות,לציון-ראשון)רוסיהיוצאי
.חופשייםמקצועיתבבעלייותרומשופע,משכילייותר

בנותכגק,אחרותמתפוצותנשיםגםביניהןהיואך.אירופה-ממזרחכאמורבאוהראשונההעלייהנשותרוב12
והיויותרשמרניתבחברהחיו'הישןהיישוב'מןוהאשכנזיתהספרדיתהעדהבנותהנשים.התימניתהעלייה
.המתיישביםמנשותיותרמוגכלחז

עסקן,פינסמ"ישלבתוהיתהיליןאיטה;שלום-ונוהתקוה-פתחממייסדי,ברנטזרח'רשלבתוהיתהטרגרחנה13ו10
אליעזרשלאשתוהיתהיהודה-בןחמדה;יליןדוידהמלומדשלואשתו,בארץהיישובוממנהיגיציון-חובבי

מראשוני,בסקי'פוחצמ"ישלאשתוהיתהבסקי'פוחצנחמה;היישובומראשיהעבריתהלשוןמחדש,יהודה-בן
-לונץוחנה;בירושליםהיישובמראשי,פרסישעיהושלאשתוהיתהפפרמייסטרמרים;החקלאייםהמדריכים
.ישראל-ארץחוקר,לוצץמ"אהמלומדשלבתוהיתהבולוטין



בביוטין-לאץחנה
לונץמ"אאביהעם

יליןאיטה;ולנצרכיםלחוליםסעדלחברתהזמןבמשךשהתפתחה,ענייםולפועליםאורח-לעוברי
;מתאימהרפואיתבמסגרתנפש-חולותשלולאשפוזןעניותנערותשללהעסקתןבירושליםפעלה

.לנזקקיםתמחוי-ביתהראשונההעולם-מלחמתבימיניהלהלונץחנה
ממילאמצטיירתכתיבתן.בכתיבהידןאתהללוהנשיםשלחואלהלעיסוקיםפרט,כאמור

החייםעלכנשיםחותמןאתלהטביעניסוהןזובדרךגםשהרי.החברתיתממעורבותןכחלק

אתהבינהשלא,הראשונההעלייהבתלאותהלפהלהיותביקשוהןזובדרךוגם,כאןהמתגבשים

,הראשונההעלייהשלהכוללתהיצירהשאםכך.בהלהכירהחברהמןלתבועהעזהלאאומצבה

,החדשוהאדםהחדשההחברה,החדשההארץבנחבאיבעיקרדנה,בספרותאובפובליציסטיקה

האישהנושאאתגםוהעלתה,בספרותאובפובליציסטיקה,האישהשלהספציפיתהיצירהבאה

.החדשה
,ט"היהמאהשלהתשעיםבשנוייפותחההנשיםשלזווספרותיתפובליציסטיתיצירה

מרים,גיסיןנחמהשלבכתיבתןונמשכת,יהודה-בןוחמדהבסקי'פוחצנחמהשלבכתיבתן

נשים4ן.יליןואיטה,טרגרחנה,בולוטין-לונץחנה,בסברןאלישבע,הררייהודית,פפרמייסטר

לכתובהחלואפילואו,(1882-1904)הראשונההעלייהלתקופתמעברלכתובאמנםהמשיכואלה

וחלקןלארץאזהגיעחלקן)שלהןהמשותפתהמוצא-נקודתרקלאהיתהזותקופהאך,אחריה

ךךךבנותהכותבתישביןהמרכזיותלמעשההיו(1873-1951)יהודה-בןוחמדה(1869-1934)בסקי'פוחצנחמה14
שלחה(1856-1932)בסברןאלישבע;ילדיםסיפוריפרסמופפרמייסטרומריםגיסיןנחמה;הראשונההעלייה
טרגרחנה;כרכיםכשניאוטוביוגרפיהכתבה(1868-1943)יליןאיטה;(ממטולהבעיקר)מהגלילדיווחים

קצריםסיפוריםפרסמה(1886-1979)הררייהודית;(באנגלית)ומאמריםסיפורים,זכרונותכתבה(%187-1943
.אביהשלוביוגרפיהקצריםסיפוריםכתבה(1892-1987)לונץחנה;אוטוניוגראפיורומן



ברלוביץיפה

נושאימהןכמהאצלאםגם.נושאיהןעיקראתוהעמידה,ליצירתןמרכזיתהיתההיא;(בהבולד

והןהאידיאולוגיתהן,עולמן-תפיסתהרי,הזמןבמשךוהתעממוהלכוהראשונההעלייה

עולם-מתפיסותלהבדיל)הראשונההעלייהשלעולם-תפיסתאותהבהמשךגםנשארה,האסתטית

15.(הבאותהעליותשלואסתטיותאידיאולוגיות

תפיסתרקעעל,כידוע.ממדיהובהיקףהיכתבהבעצםמפתיעהדאזישראל-בארץנשיםספרות

.נדירההיתה,עבריתכותבותנשיםובעיקר,כותבותנשיםתופעת,בגולההיהודיתבמסגרתהאישה
אחראוזהבזמןלפגושזאת-בכלניתןהדורותבמשךהיהודייההאישהשלבתולדותיהאמנם

ביטוייםתמידהיואלהאבל16,בתורהלמדניותנשיםאפילואו,סופריםבעטידןהשולחותנשים

בלתייישוביתבמסגרת,כאןדווקא.הראשונההעלייהבנותשלהנשיםספרותכןלא.פעמיים-חד

שלא,פתוחה-לאכהובחברהקשיםכהקיוםבתנאי,יהודיםאלףשישים-חמישיםשליציבה

יצירההיתהויצירתן,השניםעםוגדלהלךמספרן;לכתובנשיםהחלו,האישהאתהעריכה טך4ר-ברנטחנה

.פעמית-חדספרותעודאינההעבריתהנשיםספרותואילךהראשונההעלייהמתקופת.נמשכת(1870-1943)
.עקביספרותילגוףומתגבשתההתיישבותהתפתחותעםומתפתחתהולכתהיא

יהודה-בןחמדהשלההטפהסיפור
כאןהיישובייםהחייםהתחדשות-הראשונההעלייהבתהכותבתאתמעסיקיםתחומיםשני

מתאפיינתהראשוןבתחום.אלהיישובייםחייםבמסגרתהאישהשללהתחדשותהוהשאיפה

כןלא17;בכללההראשונההעלייהספרותשלהמובהקיםההיכר-סימניבכלהאישהשלכתיבתה

לספרותובלעדיתייחודיתתימטיקההיאשלהלהתחדשותההאישהשאיפת.השניהתחוםלגבי
אףוהוא,החדשיםהחייםבמסגרתהאישהעללספרמבקשהכותבהגברגםאמנם.דאזהנשים

שבקונבנציהאלההםלגביהאותוהמעסיקיםשהנושאיםאלא,ובענייןבהתרגשותזאתעבטה

האישה)שבאידיאולוגיהאלהאו(אהבהכסיפורהרובעלהמתקבללבינהשבינוהרומנטיהמתח)

הררי-אייזנברגיהודית
אלא.(285'עמ,[ג"תשמ]א,מלאת,'הומיהלציון-מראשתש"נפ',גובריןנורית:ראה)בסקי'פוחצנחמה(1886-1979)

עיתוניושעריאתפתחהוא.יהודה-בןאליעזרבאמצעותדווקאנוצרהאלההכותבותרובביןהיצירתישהקשר
,מטבעההאמוציונלית,האישהבכוחשרקשהאמיןכיות,ספרותילביטויאותןודחףועודד,נשיםשללכתיבתן
'והקשההיבשה,הזקנה,הנשכחת,המתההעבריתלתוךוחליפיםדקיםוגיתיםגמישות,רוך,רגש'להכניס

,'השקפה'בלונץוחנהבסברןאלישבע:אצלושפרסמוהנשיםבין.(118'עמ,[3הערה,לעיל]יהודה-בןחמדה)
יהודה-בןחמדהוכמובן;'האור'ו'קטןביעולםבסקי'פוחצנחמה;'קטןעולם'בגיסיןונחמהפפרמייסטרמרים

'עמ,(1983)66-67'גל,פרוזה,'הראשונההעלייהבנותנשיםספרות':מאמריראה.גלגולינוכלעל)"הצב'ב

31-33.
-תלמידילימדוואףבתלמודבקיאותשהיו(ב"היהמאה)י"רששלבנותיושלוש,למשל,היולמדניותנשים16

;(יאירחוות,יאירנכדהשלבספרוהמובאיםבפירושיהשהתפרסמה,(ז"הטהמאה)בכרךחוה;חכמים

להזכיראפשרט"היבמאהשכתבוהמשכילותהנשיםמן.תחינותספרשחיברה,(ז"היהמאה)הורבדוביילה 121

.כאןהנרקמיםהחדשיםהחייםעללספרבבואה,והעגוםהריאליסטי



הראשונההעלייהשלהנשים-בספרותהאישה

שנושאנראה,כךאוכך8י.(ללאוםמתיישביםקהילתהפיכתשלהכללי-החברתימהתהליךכחלק

היהלאכללשהואאלא,ביצירותיומופיעשאינורקלאמשלהלהתחדשותהאישהשלשאיפתה

להתחדשותהשאיפהדהיינו,הנשיםלספרותהייחודיבנושאנתמקדלהלןבדיוננו.לומודע

.האישה
:עמדותשתישלדרך-עלהראשונההעלייהבתשלבכתביהביטויהאתמוצאתזושאיפה

סיפור,לוחםכסיפורהסיפורמתקבלאלהעמדותבשתי.מחאהשלועמדההטפהשלעמדה

אתלהסבכדירקלאוזאת,נחותכמצבהמתיישבתהאישהשלמצבהאתלהמחישהמבקש

ציבורנגדהןהלוחםהסיפוריוצאזובדרך.לשנותולעוררכדיגםאלאבקיומולהכירהלב-תשומת

רקלאהשמרניחינוכןשבשל,הנשיםציבורנגדוהן9י,לנושאמודעיםהיולאשכאמור,הגברים

20.ממנולחרוגנסיוןלכלוהתנגדוהטבעימצבןאתבכךראואלא,באפלייתןחשושלא

'בסביץ-בורשטייןאלישבע

(1856-1932)

הכותבותשתישלביצירתןנצטמצם.אלהעמדותשלהתקבלותןדרךאתלבדוקנבקשלהלן

בסקי'פוחצונחמהההטפהעמדתאתמייצגתיהודה-בןחמדהכאשר,זונשיםבספרותהמרכזיות

.המחאהעמדתאת
שבעברממגבלותיהאותהלנערמבקשתכשהיא,האישהאלכל-קודםבהטפהפונהיהודה-בן

מורהובמאמריהבסיפוריהשהעיוןאלא.שבהווההמתחדשותהאפשרויותלקראתולהכשירה

פחותלא,המתיישביםחברתשלענייניהלקידוםמכוונתהיתההאישהלהתחדשותשהשאיפה

המוצא-נקודת,זהראשוניהיסטוריבמעמדכלומר.עצמההאישהשלענייניהלקידוםמאשר

במאמר,יותרמאוחר.פמיניסטית-בדיעבדורק,לאומיתוראשונהבראשהיתההאישהלנושא

עודכלהאישהלזכויותללחוםאזהיהניתןלאכי,בכותבהיהודה-בןזאתהסבירה,1919משנת

גםהשליטיםמעריצותוסובלבעולםונרדףנכלם,משועבדעמנוהיות':משועבדעצמוהעם

לטובתוהןהאישהלטובתהןשנדרשההאחתהשאיפהלפיכך.'?האישהאתנשחרראיך,בארצנו

היוםוכשיבוא,אזבהלעוררהשתדלנובכללהלאומיהרגשאת':הלאומיתהשאיפההיתההעם

התחייהעם,יהודה-בןאצל,זהההלאומיתהתחייה,זהשבשלבאפואיוצא2!.'שעתהגםתגיע-

.'החדשההמורה'ו'אחתאהבהתולדות',סמילנסקי'משלסיפוריולציוןראוייםהבולטיםהאהבהסיפוריבין18
איילת',איזנשטדט-ברזילי'ישלסיפורו,למשל,הםהיישוביתהאידיאולוגיהעםהאישהאתהקושריםסיפורים
דמויותשלהצגתן)'לאילנותהשנהראש',יעבץ'זשלוסיפוריו(הלאומיהרעיוןשלהתחמרנותועל)'השחר
.(החדשהבמושבה-ואישהגבר-חדשותיהודיות

אוטונומיממשלמעיןלראשונהלהקיםבמטרהשלוחותיומכלהיישובנציגייעקב-בזכרוןהתאספו1903בשנת19
מכריעברובנדחתהשזואלא,בחירהזכחזלנשיםלהעניקההצעהגםהועלתההיתרבין.ישראל-,באויהודי

הראשונההעליהאנשישלעולמםבתפיסת"קהילה"ודת',קניאל")ומוסרייםדתייםמנימוקים,(18נגד38)

הלךהאישהכשמאבק,הראשונההעולם-מלחמתלאחררק.(203'עמ,ק"תשמ]ה,שלם,'1882-1914,והשניה
בחוגיםוהן,(20-69'עמ,ז"תשמאביב-תל,ישראל-,באואישה,ברנשטיין'ד)הפועליםבחוגיהןוהתגבר

נשיםלשתףמושבותהחלו,(1919בספטמבר30,היוםדואר,'שעתנוהגיעה',יהודה-בןחמדה)האזרחיים
'ד:ראה)המושבהלוועדקולותכרובבסקי'פוחצנחמהנבחרהלציון-ובראשון,שלהןהמקומיותבבחירות
.(522'עמ,1941לציון-ראשון,לציון-ראשון,ן"יודילב

זמן)1886בשנתתקוה-בפתחשקרהאירועמתואר,'לנשיםבחירהזכות',טרגרחנהשלממואר-בסיפור20
שעמוםשלענייןזהכישטענואימהותהיו.נגדןיצאואימותיהןואילו,בחירהלזכותנאבקוצעירות.משוערן

131הכינואחרות;'המושכהבניהולמלהתערבחרפנה,בהלענותתעסוקהדילהןותהיה,לאיששתנשאנהברגע'ו הכינואחרות;'המושכהבניהולמלהתערבתרפנה,בהלענותתעסוקהדילהןותהיה,לאיששתנשאנהברגע'ו
שלמסעלאחר.'אימהותיהןעללהתנשא'כדי'וטפשקעאופנתיתאמצאה'בהיאחזותדהיינו,נעוריםכמרדזאת

,'ציבורייםבענייניםלהתערבשאיפהכלאיןאישיבאופןלהןכי'טענואזגםאבל,שנתרצואימהותהיושדולה
.134-135'עמ,(8הערה,לעיל)במלובש:ראה.בעתידהבנותמצבאתלהיטיבכדירקבחירהכזכותתומכותוהן

.19הערה,לעיל,יהודה-בןחמדה
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שווהלמעורבותולדרבנההלאומיתמשוליותההאישהאתלהוציאמאבקה:דהיינו.הפמיניסטית

האישהלהתחדשותשהשאיפהמכאן.הנצפהבקידומהראשוןאקטבעיניההיא,החלוציבמפעל

.לאומיתולפעילותלמודעותהתחדשות,כלקודם,היאיהודה-בןשלביצירתה
בשתיהמתיישביםקהילתשללקידומהלתרוםההדשההאישהעשויה,יהודה-בלשללדעתה

האיוםאתולהפחיתהקייםהיישובאתלהרחיבוכן,יותרטובהחברהלעצביכולההיא:דרכים

שגרס,יהודה-בןאליעזר,בעלהבעקבותיהודה-בןהולכתהראשונהבאפשרות.להידלדלותו

דורעלהעיקריתהמשפיעהבהיותה,עםומעצבתהבונההיאהיא,הגברןדווקאולאו)שהאישה

במיוחדגורליתלהיות,לדבריו,עשויהזוהשפעתה.ובמשפחהבביתגידולובמסגרתההמשך

הדורפניאתרקלאתיקבעהאישהשלהכרעתה.מבראשיתכמוהעםמתעצבשבה,זובתקופה

המכרעתעמדתהאת,למשל,הדגישיהודה-בן.לבואלעתידהעםשלאופיומהותאתאלא,הזה

אםשרקטען,ומחדשההעבריתהלשוןוכמחיה22,בארץהעבריהדיבורעתידלגביהאישהשל

השפההפיכתשלהתהליךיוחשוממילא,עבריתידברכאןהגדלהנוערגם,עבריתתדברהאישה

.ומדוברתחיהללשוןהזאתוהפאסיביתהכתובה141
הן[הנשים]הן'כי,יהודה-בןקובע,ולפיכך23

.541'עמ,יט'גל,(1903)שלישיתשנה,השקפה,'רכושנו',יהודה-בן'א22
.באוץעבריתדיברולאעדייןהראשונההעלייהבתקופת23



יהודה-בןחמדה
(1873-1951)

,שנהשנהטוביםרווחיםשתביא,פרישתעשהקרן...הקיימתהקרןהן...שלנוהאמיתיהרכוש

.'יוםיום,בשבועשבועמידי,בחודשוחודשמידי
אםדהיינו,שלהומסקנותיההשגותיהאתמטעימהכשהיאהנושאאתפיתחהיהודה-בןחמדה

אתממנהתובעתלכךהאחריות,העםשלטיבויוכרעולפיה,הדורפניאתהקובעתהיאהאישה

אלא,יהודה-בןאליעזרשתבעכפי,העבריתהלשוןבתחוםרקלאוזאת,שלההסטנדרדיםהעלאת

עליהכיצדלהולהורותלהטיף,האישהאליהודה-בןיצאהזומעמדה.יותרמקיפיםבתחומים

הןנעשתהזוהדרכהאוהטפה.עםומעצבתכבונהתפקידהאתכראוילמלאכדיעצמהאתלפתח

במסגרתכאשר,הספרותיתיצירתהבמסגרתוהן24הפובליציסטיתיצירתהבמסגרת

עלהלכההספרותבמסגרתואילו,ישירהמוסר-הטפתשלבדרךהשתמשההיאהפובליציסטית

.אילוסטרטיביתהדגמהשלדרך

ךךעןאתם':הלשיןבזו,האישהשלהשכלתהאתמעודדתהיאובו,1904בשנתיהודה-בןשפרסמההמכתב,לדוגמה24
אשרכל...אחדיוםאףלהפסידלאעליכם...משכיליםתהיואם,הרבהתלמדואם-תוכלו,ישראל-אוץבני
...עליהםנטלאשרמלאתםלאכי,לעמכםחטאתםובזה.לגמריהפסדתם,לכםיאבדמזמנכםתבטלואתם

שנה,השקפה,'העבריתקדמת')'!הנערותלעשותיתריוכלמכםמיוהידעתם...האמיתיתהפעולהלפעול
.(יא'גל,1904רביעית



ברלוביץיפה

איכויותשתיהלוההשכלהשהלאומיותאישהשלמודליהודה-בןהציבהאלהבהדגמותיה

היאהשכלה;ידערקכוללאינויהודה-בןאצלההשכלהשמושגלצייןכדאיכאן.בהמודגשות

ט"היבמאהההשכלהתנועתשלההגותיהמיתווה,כאמור)מתקדמתעולם-תפיסתכל-קודם

החומרים.(ציון-חיבתתנועתולהקמתהלאומיתלתחייההאידיאיהיסודאת,היתרבין,היווה

אך,הארצישראליתהאישהשלבחייהשוניםמתחומיםשאוליםסיפוריהבעלילותהמשתלבים

הן(הלאומיתוממילא)המשכילההאישהשלעדיפותה-אחתמסקנהלקראתמנווטיםהםתמיד

להצלחתהוכערובהכיתרוןההשכלהוהצגתהפרטחייהדגשת.הפרטבחייוהןהקהילהבחיי

ספקואין.בעלהדבריעליהודה-בןחמדהשהוסיפהחידושיםהם,האישהשלדווקאהאישית

כל.שלהלקידומהלפעולולשכנעהלאישהלהטיףבנסיוןיותראפקטיביתכדרךהתקבלושהם

,מוצלהחתןמציאתמקדמתהשכלהכיצדללמודעשוייהודה-בןחמדהשלבסיפוריההקורא

.עשירותרומנטיותלחוויותמעוררתהיאכיצד-ואפילו,יותרמאושריםנישואיןלחייתורמת
שלקירבתהאת,ומירהצילהשלבחברתןהיוצא,הירושלמיהרופאיעדיף'חדשהשמלה'בסיפור

לכבודומתקשטתשבהחדשהשמלהמכללבואתשובההמשכילהשיחתהשדרךכיוון,צילה

.המושבהאל,גירשההירושלמיהחמרשבעלה,תימניהאישהבורחת'לולו'בסיפור.היפהמירה
חייה,ללמדהמרבהשהואשככללהלרןונישאת,לומדת,עובדת,מחדשחייהאתבונההיאכאן

שוחרתרחלנשביתשבו,'השקדתחת'הסיפורגםוכן.חיוניותביתר,משמעותביתרנטעניםעימו

'החטא'אתמציגהיהודה-בןאין,היאאיש-אשתכיואם,המשכילהפועליעקבשלבקסמיוהידע

25.והתרבותיתהרגשיתההעשרהמןבושישכקשראלא,שליליבאופןביניהםהרומנטי

אלא,עםבבחינתהיתהלאעדייןישראל-בארץהמתיישביםחברתהראשונההעלייהבתקופת

לדעת,כאמור.העלייהוהפסקתמתיישביםשלעזיבתםידי-עלהזמןכלהמאוימתפזורהקהילה

גםמשפיעגורםלהוותעשויה,המשכילות-הלאומיותבאיכויותיה,החדשההאישה,יהודה-בן

להשתרשותלתרוםיכולההיאהלאומיתולהזדהותהלמעורבותההודות.הקייםהיישובבפיתוח

חסרתהאישהלעומתזאתכל.דמוגרפיתמבחינההיישובהגדלתעללדברשלא,,באוולהיאחזות

ואתהירידהאתמזרזתרקהרעיוניתבבערותהואשר,כורחה-בעלכאןהחיה,הלאומיתההכרה

.הקייםהידלדלות
מספראתלהגדיל,ואפריםהרכין,מתיישביםשנימבקשים26'ריכבבניחוות'בסיפור

אתלחפשהדרכיםאלביציאתוזאתעושהאפרים.אפשריתדרךבכלבארץהיהודיםהאוכלוסין

נוודיםלהפוךבנסותו,הבדואיםאוהליביןזאתעושהוהרבין,ריכב-בנישלהאבודהיהודיהשבט

הםנחשפים,אלהבתוכניותיהםעסוקיםהםבעודוהנה.לעברייםגםאלא,תרבותלבנירקלאאלה

כך-נראה.האישהשאלתפתרונהאתתמצאלאעודכללאליושםפועלםשכללעובדהלפתע

רקלאהחלוציבמפעלפגע,בארץהאישהשלהתחדשותהשעיכוב-הרביןשלמדבריומתברר

:טובהחלקהבכללכרסםממשיךהואאלא,בעבר

הסכמהאף,נפשמסירות,אמיתיתהתלהבותמזמןכברפגשתילאהאיכריםביןאם

""חדששמלה'16125
תחת';ו-ד'גל,(1902)שלישיתשנה,הצבי,'לולו';צא'גל,(1907)שביעיתשנה'השקפה

ורקאךיהודה-בןשליצירתהעמדההשלושיםשנותעד.15-29'עמ,(1903)'טשנה,ישראל-ארץלוח,'השקד
,ירושלים),המאושרהלוחם:יהודה-בןשל,ביוגרפיותגםפרסמההשלושיםמשנות.הקצרהסיפורשלבסימן

.(1944,ירהמלים)הדגלנושא:י"אב-בןאיתמרושל,(1940ירושלים)ומפעלוחייויהודה-כןאליעזר,(1932
.60-61'עמ,(8הערה,לעיל)ן"ברלוב,(1903)'ריכבבניחוות',יהודה-בןחמדה26



ואליעזרחמדה
יהודה-בן

ואם!מצאתילאמאלףאחדאףהנשיםביןהנה,רגשבעליהיוומעטים,לסבולחזקה

ולא.בזההנשיםידהיתה,ישראל-באוץלהשתקעבאולאהאמיתייםציון-מחובבירבים

מה...'האישהאחריהלכו',חודשיםשישהאושנהאחריושבוהנהשבאומעטים

?כנגדעומדתהאישהאם,הפעולהמה,הרעיון

כשהם,זומביקורתםהשנייםחוזריםבהמשךאך,האישהנגדקשותטענותכאןמועלותלכאורה

בשמוכאילווהמדבר,מנהליםשהםקולקטיבינפש-בחשבון.היאהאישהאשמתרקשלאמודים

,האישהשלהמחפירלמצבההאחריותאתעצמםעלנוטליםהם,בארץהגבריםציבורשל

:דרךשינויעלומחליטים

כילהודותוצריך...לחינוכןליבנואתניתןשלאזמןכל...דברמנשותינולקוותאין

קראאואשתואתלימדמאיתנומי.לנפשהלגמריהאישהאתהינחנובמושבותינו

לאםהאישהנהייתהכאשר,הנישואיםאחריאחדותשניםכןועל?לפניה

אף,אמיתיתלשפחהנהפכהאלא...התקדמהשלאבלבדלא,ילדיםשלושה-לשניים

מקלטאיזהסידרנוהאם?מצבןלהיטיבדאגנוהאם...לפניםידעהאשראתשכחה

אלללכת[ותוכל]...בטוחהילדיהאתשםלהניחאםכלשתוכללהילריםכללי

.אנו,חייביםאנו.ללמוד,להתפתח,לדבר,לשמוע,לקרוא,האסיפות
שבהיערכותכיוון,אישהידי-עלרקתקופהבאותהלהיכתבהיתהיכולהחטאעלזוהכאה

,ההיפך.האישהשללאומיותהחוסרכלפיאשמה-רגשיכלהגבריםחשולאדאזהארצישראלית

עצמןמצאוהן,ברביםדעותיהןאתולהביעלהתערבלאומיתהכרהבעלותנשיםניסוכאשר

הגבריהווידוי.(להלן,בסקי'פוחצנחמהשמתארתכפי)נלעגותואפילו,גבריםידי-עלנבלמות

עשייהדרך27.עצמההכותבתשללבהמכמיהותאםכי,המציאותמייצוגאפואבואיןדלעיל

711.בכתביהןעדויותכךעלויש,באירופהיסטיים'הסופראזהרוח-מהלכיהושפעומהכותבותשחלקספקאין27
1904בשנתבפאריםלהשהיתהפגישהעלמספרתיהודה-בן(19הערה,לעיל)'שעתנוהגיעה'במאמר,למשל

סניףבירושליםלהקיםשביקשתנו,שירמכרקטהר"ד,להאישההזכויותשווישלהתנועהממנהליתאחתעם'
בחירהזכות'בממואר,טרגרחנה.'והמושלמיתהנוצריםהאישהאתגםבולשתףיעצתנואף,הכלליתלהחברה
במאמר,1886בשנת,במושבהבחירהזכותלדרושהבנותשלהתעוררותןאתמנמקת,(20הערה,לעיל)'לנשים
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שיש,בטענה,יהודה-בןשלאלהיצירותיהאתלתקוףהביקורתאתפעםלאעוררהזוספרותית

היאלמעשהאך,הקיימתהארצישראליתבמציאותעוסקתהיאלכאורהכלומר,ההטעיהמןבהן

הואיהודה-בןשלהלוחםהסיפורואולם28.באגדההגובלתריאליסטית-לאבצורהאותהמציגה

ההזוןאתלכתובהתכוונההיא.אגדהלכתובמלכתחילההתכוונהלאהיא;אגדהבדיעבדרק

חלומותיההחלתלמעשההואהלוחםהסיפור.שלההיומיוםבחייחייתהשאותוהרומנטי-הציוני

'הקטנותיום'אתרקלאזובמציאותלראותמבקשתכשהיא,הקיימתהמציאותעלוגעגועיה

29.החדשההאישהחזוןשללאלתרהגשמתואתגםאלא,והמפרךהקשה

בסקי'פוחצנחמהשלהמחאהסיפור
גםאלא,הטפהשלמעמדהרקלא,כאמור,נכתבההראשונההעלייהבנותשלהנשיםספרות

לפעולהחלהבסקי'פוחצ.בסקי'פוחצנחמהשלביצירתהמיוצגתזועמדה.מחאהשלמעמדה

הסתפקהלאהיא.1889בשנתלאוץהגיעהעםכברהיישובייםבהייםהאישהלהתחדשות

ביןדיכוטומיהמעיןקיימתאך30.למעשההלכהלממשופעלהאלא,הכתבעלהנושאבהעלאת

תשובותבהעמידהונחרצתתקיפההיאהציבוריבמאבקה;הספרותיביטויהלביןהציבורימאבקה

במאבקהכמושלא,כןכמו.שאלותמעלהרקהיאהספרותיובביטויה,פתרונותובהציעה

למעיןמתכנסיםדמויותיהשלהמחאהביטוייכאשר,מאודמאופקתהיאבכתיבתה,הציבורי

.החוצהלפריןומתקשים,ונואשעגוםפנימידיאלוג
בכפר'ו,(1911)'החדשהביהודה':סיפוריםקובציבשנינאספהבסקי'פוחצשליצירתהעיקר

,פועלות,איכרות)נשיםשלמגוונתקשתאלהקוראמתוודעהקבציםבשני3,.(1930)'ובעבודה

,המזרחימוצאןרקעעלבעיקרהנשיםמוצגותהראשוןבקובץ,,(קבוצהחברות,בית-עוזרות

ככולםרובםשיוצריה,הראשונההעלייהספרות.התימניתהערהבנות-שבהןוהבולטות

פרסומיםהניבהזוסקרנות.המזרחיהיהודילגבירבהסקרנותככללגילתה,אירופאיממוצא

התעניינותה.ומנהגיואורחותיו,חייו,המזרחיהיהודישלטיבועללעמודשניסו,רביםספרותיים

אלא32,מקרובהכרתהבשלרקלאוזאת,דווקאהתימניתביהודייהמתרכזתבסקי'פוחצשל

גםלזכותאמורות-במאוחראובמוקדם-ואשר,זכויותיהןעלהנאבקותבאמריקההנשים'אודותשקראו
לקידוםלפעוליודעותהאמריקניותהנשיםלמה,ליאימרו':ואומרתהנעריץאחתמתפרצתואז.'בדרישותיהן

.(133'עמ,שם)'?אחדבמקוםמדשדשותהיהודיותאנחנוואילו,עצמן
.654'עמ,(1961דצמבר)161-162,מולד,'ישראלי-הארץהסיפורראשית',חנני'י28
סיפורזהו.ההוויסיפורוהוא,נוסףספרותיאנר'בזגםיהודה-בןכתבההלוחםהסיפורבצדכי,להוסיףכדאיכאן29

כמגמה,בגולההיעדלקהליותרומכוון,לאישההדרכהאוהטפהשלגווןמכלהמנוער,מימטי-ריאליסטי
.האוץלחיילקרבו

,'לציון-ראשוןבבנייןהאישה'יד-בכתבמאמרוכן,(6הערה,לעיל)'הבנותשאלותדברעלעוד'מאמרהראה30
.2/5אס,לציון-ראשוןארכיון,1932

המופלההגברתמידשזהואלא,בגברגםלעסוקפונההיא.בלעדיאינוהאישהנושאבסקי'פוחצשלבכתביה31
האשכנזיידי-עלכנחותהמתקבלהתימניאו,('לות'ג'בסיפור)האיכרידי-עלהמנוצלהפועלכמו,לרעה

כספרותהראשונההעליהספרות',ן"ברלוביפה:ראהזהבעניין.('אפיהשלאסונה'בסיפור)עליוהמתנשא

'עמ,1980גן-רמת,אילן-בראוניברסיטתשללפילוסופיהדוקטורהתוארלקבלתעבודה,'ראשוניםמתיישבים811

138-141.
בסקי'פוחצ.1909בשנת,בסקי'פוחצשלמושבהמקום,לציון-לראשוןהגיעוהראשונותהתימניותהמשפחות32

אותןלימדההשארובין,לנשיםבעיקרועזרהלב-תשומתהקדישההיא.במקוםלהתאקלםלהםלסייענחלצה
.בשכונתםרחובכעתקרוישמהעל.עברית



,ינלל"

לי
,

-ש.י
(1911,א"תרע)סיפוריהקובץשער:משמאל;(1869-1934)בסקי'פוחצנחמה:מימין

נראה.המערבתרבותוכבתכאישהאותהשקוממוהעדתייםהאישותנוהגיבשלבעיקר

המאפשרציבורעדייןקייםהמתחדשתהיישוביתבקהילהכיצדלהביןהתקשתהבסקי'שפוחצ

אתשוכלת)משברשלבמצבנמצאתזוכאשר,הראשונהפני-עלשנייהאישהלולקחתלגבר

הנוהגנגדבסקי'פוחציוצאתהראשוןסיפוריהבקובץ.(למשכבנופלת,ללדתמתקשה,ילדה

אובייקטאךבההרואההגברשלקורבן;קורבןהאישהשלהיותהאתבהדגישה,האמור

.זותפיסההמאשרתהתימניתהחברהשלקורבנהגםוממילא,המשפחתיותלמטרותיו
.הטיפולוגיוהמישורהעלילתיהמישור:מישוריםבשנינעשיתכקורבןהאישהדמותהצגת
ק-גבריחסימערכתנפרשתשבאמצעותומסויםבאירועההתפתחותמתמקדתהעלילתיבמישור

"
ןן

המספרתשלפרשנותה:פרשנויותלשתיזוכהזהאירוע.ידו-עללהשנעשההעוולומוצג,אישה

בינהודברים-דיןלמעיןמסתגרתישעהשבחוסר,ההמומההאישהשלופרשנותה,הכל-יודעת

השתלשלותאתומשחזרת,המרכזיהאירועמן,הזמןרצףמבחינת,לאחורנסוגההיא;עצמהלבין
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33.שלמהחייםפרשתבהרהוריהמעלהשהיאתוך,אירועלאותוועדהעברמןהמאורעות

-האישהדמות.לבעלההתימנייההאישהביןהשוואהבסקי'פוחצמעמידההטיפולוגיבמישור

בדמותהמאירהבסקי'פוחצ.הגברדמותעללעדיפותזוכה,ואומללותהעליבותהלמרות,הקורבן

בנעימותוראשונהבראשניכרותאלהתכונות.הגברדמותאתכמאליהןהמנמיכותתכונות

יותרמודגשותאלהתכונות.האשכנזיתהסביבהועםהתימניתהסביבהעםבמגעיההליכותיה

היאפעםולא,להמובנתאינהזושסביבהפי-על-אף;האשכנזיתהסביבהעםהאישהשלבמגעיה

כך.כלפיהרבהפתיחותואףזובסביבההתעניינותהתימנייההאישהמגלה,עוינתלהנראיתאף

כיממעבידתההמבקשת('אפיהשלאסונה')אפיהכך;הפסנתרמצליליהמתפעמת('רומה')רומה

בעלהאתהמשדלת,('שמחהאחרי')עדיהוכך;בעלהאיסוראףעלהאלפביתאתאותהתלמד

הגברכןלא.ומאייםמפחידבעיניהנראההרפואיהטיפולאםגם,בניתוחחייואתולהציללנסות

החברהמןוחרדכנרתעמתגלההוא,שלובעדתוומרכזיותוסמכותואףעל.התימני

גילויכלדוחה,אמותיובדלתכסגורתמידאותומתארתבסקי'פוחצ.הסובבתהארצישראלית

ובכללן,שלוהישנותבדוגמותבעקשנותלאחוזוממשיך,כפירה-כדברתרבותיאוטכנולוגי
,זווכואבתמעליבההשתלטותלמרות.האישותהלכותבתחוםהאישהעלהבלעדיתהשתלטותו

כושרהבשל,בסקי'פוחצלדעת,וזאת,קומתהזקיפותעללשמורהתימנייההאישהמצליחה

אוכניעהמתוךנעשיתאינה-הסיפוריםמןשמתבררכפי-ההשלמה.להשלמההייחודי
הייאושאף-על.ולנוףלחי,לאדםואהבהזיקהשכולהחיוניות,שופעתחיוניותמתוךאלא,חולשה

שבשלאפיהאתהפוקדהאובדןאף-על;עקרותהבגללאותהזונחשבעלהבעדיההמחלחל

התימנייההאישה,דברשלשבסופונראה,מתולדיולדתהיאהמודרניתלרפואהבעלההתנגדות

בעלהביקורילקראתמתאוששתעדיה.ניחומיםבומוצאתתמידאלא,זהממצבהמתנערתרקלא

,רומהואפילו;האיכרבילדתבטיפולהצערהאתכובשתאפיה;בשבועימיםשלושהאצלה

,(שנהתוךאחריוללכתמותולפניעליהציווההמנוחבעלה)דווי-ערשעלממורמרתהשוכבת

.חלונהבעדהנשקףהכרמיםבמראהאחרוניםניחומיםלמצואיודעת
שהיאנשים-אחוותאותהמתוך,בסקי'פוחצביקשהזוטיפולוגיתהשוואהדרך-שעלנראה

במהפך,זושאישההאמינהבסקי'פוחצ.לאילמותהכפהלשמש,התימנייההאישהכלפיחשה

התחילה,ישראל-באוץהחדשהלסביבהבתימןהישנהמהסביבהבמעברעליהשעברהדרסטי

כיווןאך.וקיפוחהשפלהשלביטויאלא,מקודשתמסורתשלענייןאינואליההגברשיחסלהבין

בסקי'פוחציצאה,לעצמהלאאפילווייתכןחרןכלפילא,זאתלהסבירכליםמספיקלההיושלא

כלאתביטאההיאהתימנייההאישהשלמצבההצגתובאמצעות,השתוקהמחאתהאתלזעוק

.בכללהאישהשלאפלייתהלגביוטענותיההשגותיה
בסיטואציהורקאךהאישהבעייתמוצגתבסקי'פוחצשלהראשוןהסיפוריםבקובץ,כאמור

התחילה1923%3בשנת,יותרמאוחרשניםמעשרלמעלהרק.התימנייההאישהשלהעדתית

היישוביתהחברהבקרבלבינהשבינוהיחסיםבמסגרתגםהאישהבבעייתלעסוקבסקי'פוחצ

,להלןשנראהכפי.האשכנזייהלאישהמוקדשיםהשניבקובץהסיפוריםורוב,אירופאית-המזרח
האישהשלזומאשריותרומסוכסכתיותרכפרובלימטיתמצטיירתהאשכנזייההאישהבעיית201

.31הערה,לעיל,ו"כרלוב33
.117-148'עמ,(1923)ג"תרפאלול-תמוזעשריםספר,התקופה,'בבדידות'בסיפור34



,בחדרהרחוב
המאהתחילת

האם?העשריםשנותעדהאשכנזייהבאישההדיוןאתבסקי'פוחצהשהתהמדוע.התימנייה

התרבותשלברכיהעלהתחנךאםגם,אירופאי-היהודישהגברלהודותהשניםכלנרתעה

אםשגםלגלותהתביישההאם?ונוקשהנחשלתנשארההאישהאתתפיסתו,המתקדמתהמערבית

לומסייעיםהתרבותייםגינוניודווקאהרי,התימניהגברכמופרימיטיבייםנוהגיםשיירינוקטאינו

בארץהאישהשלמאבקיההגברתשמאאו?יותרמתוחכמותרודניותבדרכיםהאישהאתלדכא

שחיזקההיאהיא35,האזרחייםבחוגיםוהןהפועליםבהוגיהן,הראשונההעולם-מלחמתלאחר

הנוגעת,זויחסיםמערכתעםלהתמודדהתקשתהבסקי'שפוחצספקאין,כךוביןכךבין?ידיהאת

ונאבקתכמעורבתאלא,החצןמןכמוחהעודמתייצבתהיאאיןשבהמערכת;שלהלקהילתה

?אלהבסיפוריםבסקי'פוחצשלמחאתהדרךמהי.מבפנים

שהצגנוהמצויה-המתיישבתדמותעלהעולהאישהאלמתוודעהשניהקובץבסיפוריהקורא

להכשרהשזכתה,שוניםבשטחיםומיומנותמקצועיידעבעלת,משכילהאישהזוהי.לעיל

,אלהעיסוקיהאת,מצמצמתאו,מוותרתהיאאך.עצמהבכוחותלמדהאומסודרתמקצועית

.העבודהבערכיואמונהעמוקהלאומיתמודעותמתוךזאתוכל,וחקלאותמשקלחייבהתמסרה
,המשקץ'ב)שטיינברגזהבהגםוכך,הפדגוגיהמקצועעלהמוותרת,('זרחישרה'ב)זרחישרהכך

חיההיאשלצדוהגבראך.איבסןבכתבילהנאתהלקרואלעצמהמרשה,מחלהבעתרקאשר

אינואלא,ומעליבהבוטהבצורהאותהומנצלבהמתחשבשאינורקלא(גיסה,אחיה,בעלה)

...קולובזעףהואענה,"כשורהשלאמובן"':לפגםטעםתמידבםומוצאמעשיהאתמעריך
ועלהנשיםעלבוזשלקיתוןושפך...ראה';(קא'עמ,'זרחישרה')'"!ככהתמידנשיםעבודת"

:קלבגיחוךואומרבגןמסתכל...';(קסד'עמ,'המשק')'ומשחיתותמקלקלותהןשהכלסדריהן

ישי21ך.(קצז'עמ,'בבדידות')'"!אישהידימעשה"

מדועמבינהאינההיא.נדהמתאישההיאבסקי'פוחצשלבסיפוריהשהאישהתימהאין,ואכן

גםפרסמההיא.רעיוניתמבחינהבהםותמכופועליםשקירבוהאיכריםשבחוגיהיחידיםמןהיתהבסקי,פיחצ35
.'הצעירהפועל'ב
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-המתיישבתכמושלא,היאשהרי,לאומי-חברתיבאופןוהןאישיבאופןהלבהמזלזלהגבר

דהיינו,חדשהחברהיעמידו,הלאומיתהתחייהלעיקריבהתאם,כאןשהחייםציפתה,המצויה

בצורהזוהבנה-אילפתורמנסהאינההיאאך.האישהבערךגםוהכרהשוויוןישררושבהחברה

עצמידימויבעלתהיא,והחשיבתיתההשכלתיתהתפתחותהלמרות,להיפך.לוערךושוותגלויה

עםובהתמודדותה,ושתוקהנכנעת-התימנייהרעותהכמוהיאמצטיירתזומבחינה.ביותרנמוך

עלהאשמהאתלקחת,לפייסומנסההיאאלא,הגסהלהתנהגותומגיבהשאינהרקלא,הגבר

בהיותובעלהאתמצדיקה,למשל,זרחישרה)בהלפגיעותיוצידוקיםלמצואואפילו,עצמה

מגלהשהיאככל,תדהמתהלמרביתאבל.(יתוםבהיותואחיהאתמצדיקהדרוריוצפורה,חולני

מסכסכתלגביומבוכתהכן,ורבההולכתשתוקפנותווככל,תוקפנותיתרמגלההוא,סלחנותיתר

היחסיםבמערכתהגברתופעתאתלעצמהלהסבירהאישהמנסהזובמבוכתה.עולמהאתעליה

אתמחפשתוהיא,כזאתלהתמודדותהכליםלהיש,התימנייההאישהכמושלא.אישה-גבר

אצל)עליהאהובותספרותיותגיבורותשלחייהןבאירועיגםאלא,שלהבנסיונהרקלאהתשובות

ממנההפתרונות,ורבותהולכותהדוגמאותאםשגםלצייןלמותר.(וכדומהכוב'צ,בלזק,מופסן

:ותוההמתלבטתושובשובעצמהמוצאתהיאזרחישרהוכמו,והלאה

ומקבלתבמועטהיאמסתפקתכי,מכשילהעמלשבחייהקושילא...?הסוףיהיהמה

היחסעל:להתגבריכולהאינהאחדדברעלרק.בדרכהלהשנמצאמהכלבאהבה

-ולאישה,במקצתגואליםנמצאוכברלעבדאך.הךהיינו-ואישהעבד.לאישה

הטבעלהנתנהמהלשם...באוירהנישאהואגנאישם!אישהאישה.גואלנמצאטרם

?עולהאתבדומיהותשאראשהתרכיןלמה?כלענההמרלגורללהיכנעהסגולהאת

.(קטז,צז'עמ,'זרחישרה')
עצמהלביןבינההן,בסקי'פוחצשלהגיבורהידי-עלונשאלתשחוזרתהמרכזיותהשאלותאחת

היאאיןמדוע?פאסיביתכך-כלהיאהאישהמדוע:היא,אחרותנשיםעםבשיחותיהוהן

עלסוערדיקמתפתח,דוליצקיגברתבשםשכנהעםזרחישמנהלתבשיחה?הגברנגדמתקוממת

:הוודאיעלרבוהספקפתרוןללאנשארותהןשוב-בסופואך,זהנושא

ידעהלו,החייםאתלתקןיכולההיתההיא.באסונהאשמהבעצמההאישה,דעתילפי

שלחייהלהטבתמסויימתותכניתהכוחותאיחודכלקודם...?למשל.לדברלגשתאיך

דווקאאלא,להצליחיכולות,המשפחהלחיימחרןהעומדותהאמנציפנטיותלא.האישה

שיכירהבעלאתלהכריחתוכלנהגםתרצינהואם,שצריכותהןהן.הנשואותהנשים

דוקא,שרהעונה...נכוןלא-...העבדותכתםמעליהיוסרובזההאדםאתבאישה

כלממנהשוללותומסירותהשאהבתהמפני,מלחמהכשרוןכלנטולההנשואההאישה

מאוחדותכבר36,מדינותמארבעיםנשיםהנה,איחודדרושכיאומרתאת...התנגדות

כמוהומתעניינותעוקבותאלהאיכרות.ובדמותהבצלמהזהבקובץהאיכרהדמויותאתבונהבסקי'פוחצ36
ואף,(המאהבתחילתיסטיות'הסופראזשלהרוחניאביהן)באיבסןלקרואמרבות;לארץ-בחרןהאישהבמאבקי

פועלתבעולםמדינותבארבעיםשכברבדיוקיודעתזרחיששרהתימהאיןלפיכך.ביומןמכתביומעתיקות1;22 הסופראזהתנועה
לאחר)המושבהמאסיפתממורמרותיוצאותוחברותיהשטיינברגזהבהכאשר,או.יסטית'

השחרורתנועתקמהבעולם':וטוענותשבותהן,(הגבריםשללעגםמפחדבפומבילדברהאומץלהןהיהשלא
האיכרהעודאבלהרבההשפיעהכאןגם.מדינותבהרבהמצבהאתוהרימהנפלאותחוללהשכברהאישהשל

.(קסג'עמ,שם)'לחופשתהקשהללחוםצריכההעברית



הראשונההעלייהשלהנשים-בספרותהאישה

יזכהדוראיזהיודעומי,מאודרפויותעדייןוהתוצאות,זכריותיהןעלהגנהלשם

.(קט'עמ,שם)?לגאולה
ראשוניתכמהעדמדגישהרקהארצישראליתהאישההתחדשותלגביבסקי'פוחצשלספקנותה

פתרוןיהודה-בלשלתפיסתהלפי.זופרובלימטיקהלגבייהודה-בןשלתפיסתההיאונאיבית

דישלאמראהבסקי'פוחצאך,לאומיתובמעורבותהשכלהבקנייתורקאךטמוןהאישהבעיית

ממנהכחלקהאישהואת-החברהאתלנערכהעדהצליחורעיוניתהכרהולאהשכלהלא;בכך

הגיבורהשלמודעותהכלשעםכך.ממנוונחותהלגברכמשניתהאישהשלהקבועהדימוימן-

בהאין,משלהדרךלמצואולצורךבעולםהנשיםלפעילויות,כלפיהלאפליהבסקי'פוחצבסיפורי

אישהאותהכדוגמתולהתקומם,גדלהשעליהןהמוסכמותאתלפררןוההעזההנחישותמןעדיין

,מאוויהלביןחולשותיהביןהמתסכלהמלכודתחושתמכאן.עיניהנושאתהיאשאליהחדשה

ומייסרתמתענההחלוןיד-עלנשארתי':העצמיבטחונהאתהמערערתהאשמהתחושתגםומכאן
.(קעג-קעא'עמ,'בבדידות')'כמוניאפסייצור...והרשעההרעהאני...אשמהרקשאניעצמיאת

אםשכן;דווקאציבורייםבמעמדיםומתגברתהולכתמצבהלנוכחהאישהשלהקשההתחושה

הנה,לבינהשבינוספציפיותאישיותבנסיבותאפסותהאתהאישהתולההפרטיתבמסגרת

הגברשלהמבטליחסושלוהכלליותהחוקיותאתמגלההיאהציבורחיישלהכלליתבמסגרת

:מנהלתשהיאביומןדרוריצפורההאיכרהזאתמתארתוכך,אישההיותהבשלורקאךכלפיה

-עםשלוחי.הועד-לביתללכתואתעניןהישובמעסקניהרבהכלליתלישיבהנאספו

בינתחוללהסערה...משפטולהוציאאחתבוערתשאלהעללדוןהתקבצוישראל

אניאורחתשרקזהמטעםלדברלינתנולאתוריכשבאאבל,לענותונרשמתי

הציבורבתוךמקוםאיזהתופסתאניכלום:עצמיאתשאלתיעלבוןמלאת...באסיפה

כמוניונידחתעלובהנפשכלום?בשאלותיולדוןזכותודורשתאליואנינדחקתכי,הזה

מאידךאבל?האוץישובהנקראתהמורכבתהמכונהלתוךמה-דברלהכניסיכולה

לתוךנדחקתהיארשותובאיזו,בכללאדם-זכותמשוללתהיאהריאישה...גיסא

מאחורי,במטבחהאישהשלמקומה!מצידהחוצפהרקזוהיהלא?דעהלחוותהציבור

.קפח-קפה'עמ,שם)!העםנבחריביןולאהכיריים
לאחדשיהודיאותולהוקיעהמבקשתמחאה,בסקי'פוחצשלמחאתהעיקרמתנקזזובנקודהואכן

כלמערערשהואמפניוראשונהבראשאלא,הפרטבחייוניצולההאישהעלשתלטנותובגללרק

המוצהריםכעקרונותיה-וזכויותיהמעמדהאתולקדםהעברממוסכמותלהשתחררשלהנסיון

,התימניהגברהואהמחאהיעדבסקי'פוחצשלהראשוניםבסיפורים.הלאומיתהתחייהשל

היאהגברתופעתכאןוגםכאןגם,דבר-של-בסופואך,האשכנזיהגבר-האחרוניםובסיפורים

להיותהאישהיכולה.קיומי,מהותיענייןאלא,תרבותיאועדתיענייןאינוהאישהאליחסו.דומה

,תהיהאשרהסובבתהחברהותהיה,הכרהבעלתאודעהחסרת,משכילהאונחשלת,תהיהאשר

.ערךוכחסרתכמוגבלת,כדחויההאישהתתקבלתמיד,מתקדמתאונסוגה,ליבראליתאושמרנית
הראשוניםשבסיפוריםבעוד.האחרוניםהסיפוריםשלמעניינםיותרהיאזופסימיתמסקנה

231,חיוביותתוצאותיביאנכוןחברתיומאבק,חברתיתורקאךהיאשהבעיהבסקי'פוחצמאמינה

בסקי'פוחצשלעמדתהמתנתקתזהבשלבואכן.זובוטחתגישהמתערערתהאחרוניםבסיפורים

,תנאיבכלהאישהקידוםלמעןבמאבקיהממשיכההיאבמציאות.במציאותמעמדתהבספרות



ברלוביץיפה

בחייישאםתוהה,אקזיסטנציאליספקנירוח-הלךבאותוהאישהאתמשאירההיאביצירתהואילו

הדברפעםישתנההאם':זרחישרהזאתשמבטאתכפיאו.הנכסףלשינויתקווהאוסיכויהאישה

אתהזמניםמןבזמןלאישהגםיתן,מתנקשיונגדלעמודחי-בעללכלמגןהיוצרוהטבע,לטובה

37.(קג'עמ,'זרחישרה')'?מוצאבאיןחייהבערפלהלאהתגששהיאאו,כבודהעלההגנהאמצעי

סיכום
הראשונההעלייהבתהאישהשלשאיפתהאת,חלקיבאופןולו,להציגניסינוזהבמאמר

באזאתעםיחד.הספרותיתביצירהביטוילידיבאהשהיאכפי,ולשוויוןלזכויות,להתחדשות

ישראל-בארץהאישהלשוויוןהשאיפהראשיתאתהקובעתהמקובלתהדעהאתלתקןזהמאמר

התנועותשלתורותיהןעםבלעדיבאופןאותהוקושרת,(1904-1914)השנייההעלייהבתקופת

מקודמתהלכתהרחיקההשנייההעלייהבתשהאישהספקאין,ובכן38.סוציאליסטיות-הציוניות

בעלת,עצמאיתהיאארצהבואהעםוכבר,האישהלקידוםשנוגעמהבכלהראשונההעלייהבת

השאיפהבעצםמדובראםאך.למעשההלכהעצמאותהאתלהגשיםונאבקתמשלהדעה

כפי,כאןמחלחלתזוהרי,להשיגהובכמיההבהבדיון,ישראל-בארץהאישהלהתחדשות

האישהלהתחדשותהשאיפה(א):סיכומנוומכאן.הראשונהבעלייה,לכןקודםעוד,שהראינו

זושאיפה(ב);הראשונהבעלייהכברראשיתהאלא,השנייהבעלייהפותחתאינהישראל-בארץ

;ציון-חיבתנוסחהתחייהרעיוןשלגםאלא,הסוציאליסטי-הציוניהרעיוןשלרקיוצא-פועלאינה

היוצאתספרות,הראשונההעלייהבנותהנשיםספרותהואלהותורםזושאיפההמקדםהגורם(ג)

אתלזקוףומנסהישראל-באוץהאישהשלוהחברתיהאנתרופולוגידימויהאתלשנותלראשונה

אםיעדיהאתזונשיםספרותמשיגהאם.הרצויהמודלמימושלקראתולהדריכהללמדה,קומתה

מתבקשתאלהליעדיםהשאיפהכילהראותביקשנואנואך.נוספתבדיקהמצריכהזושאלה,לאו

.בארץהיישוביתהתחייהמעצםכבר

העבודהבבעייתעוסקשהספרבאהדהציינווהכל,הביקורתמצדחיוביתתגובהעוררו'ובעבודהבכפר'סיפורי24137
רציניותשלוש-שתיםנכתבוואם,כשתיקהשנתקבלו,הראשוןהקובץבסיפוריכןלא.האישהובבעייתהעברית

,292-294'עמ,(15הערה,לעיל)גוברין:ראה.השבחמןוגםהדחייהמןגםבהשישמעורבתבגישהנכתבוהן
301.

.16-26'עמ,(19הערה,לעיל)ברנשטיין38



הבריטיבהיבטישראל-לארץקניהגוליהשבת
(1948יולי-1947נובמבר)

אליאששולמית

מבוא
שהו,יהודיתמדינהוהקמתישראל-ארץחלוקתבדברם"האוהחלטתמועד,1947בנובמברט"בנ

באוקטוברהחלהבריטיםידי-עלשהוגלוי"ולחל"אצמחתרותאנשי288בקניהמעצרבמחנה
החלטתלאחרחודשיםמשבעהיותר-1948ביולי12-ברקנתאפשרהארצההשבתםי.1944

.ישראל-מדינתהקמתלאחרוכחודשיים,ם"האו
-בארץהבריטיהשלטוןדמדומימאירועיהיתהישראל-לארץקניהגולישלהשבתםפרשת

חקרבתחוםמרתקותשאלותמעוררת,לכאורההשוליתחשיבותהלמרות,זואפיזודה.ישראל

,מאמרנושלוהמקוםהזמןמתחומיבהיקפןחורגותהמתעוררותהשאלות.המנדטתקופתאחרית

.יותררחבהמשמעותבעלותוהן
,לבריטיםגרםמה?סבירזמןפרקלכלמעברישראל-לארץקניהגוליהשבתהתעכבהמדוע

הגוליםמצדהלחץלמרותדעתםעלולעמודהגוליםהשבתאתלהשהות,שלטונםתוםלקראת

מחנהלפינויבקניההקולוניאליהממשלשלהתביעותולמרותהיישובמנהיגותומצדוקרוביהם

זהשנתפרסמוממחקריםהעולהההערכהרקעעלמתחדדותהשאלות?המושבהמתחוםהמעצר

הצורךעם1947במהלךהשלימוישראל-בארץלשלוטקשייהםבגללהבריטיםולפיה,כברלא

החשובותהערותיהםעלסולטמןאברהם'ולפרופ,שמגרמאירמר,העליוןהמשפט-ביתלנשיאנתונהתודתי
.זהלמאמרי

באוקטובר19-הבבוקרהוטסוהם.ובעכובלטרוןמינהלימעצרעצוריםשהיואיש251שלבגירושםהמדובר1
'קרתגו'להועברוהם1945בינואר22-כ.אסמארהשבעיבוריבסמבלמעצרבמחנהשוכנושם,לאריתריאה1944
12-ב.שנהבאותהבאוקטובר12-בלסמבלהוחזרו'קרתגו'כמעצרחודשיתשעהלאחר.המודאניהמדברבלב

ביולילשחרורםעדשהוושם,לניירוביצפוניתמ"ק120,שבקניהבגילגילמעצרלמחנההועברו1947במארס
בשעריבאוהכל-בסך.שוחררומהםואחדיםעצוריםשלחדשיםמשלוחיםלמחנותבאולפעם-מפעם.1948

":ראה.יהודימהיבטרקכהעדנכתבזופרשהעל.איש254מנוארצהובשובם,איש439באפריקההמחנות
הצבאיהארגוןמערכות,ניב'ד;935-940'עמ,1973אביב-תל,שניחלק,ג,ההגנהתולדותספר,(עורך)סלוצקי
1980,25:1אביב-תל,ו,שם;302-320'עמ,1976אביב-תל,ה,שם;72-77,193-206'עמ,1973אביב-תל,ד,הלאומי

:באפריקההגלותכמהלךשנכתבהאסופהלציוןוראויה,הגוליםשלזכרונותספרינכתבוכן-כמו.154-163'עמ

תל,גילגילעדמסמבל,(עורכים)סיון'ודניב'ד

-

באפריקההמחנותאנשיאתכינוהבריטים.1980אביב-ביבא
'Detainees',היהודיהצד.בטחוניות-פוליטיותמסיבותמינהליכמעצרהמוחזקיםאנשיםכנראהההולםכינוי

.'גולים'בכינויאו,'עצורים',העבריבתרגומוזהככינויהשתמש



.הארץאתולפנותהמנדטאתלסייםהתכוונואכןהםם"האוהחלטתולאחר,ממנהלסגת
2

הענייניםשלבליבונםכרוכותהבריטיםשלההתעקשותלגורמילהציעשניתןהתשובות

:הבאים

בשניאפקטיבילהיותנועדהואמחתרתאנשינגדמופעלוכשהוא,רדיקליעונשהואגירוש(א)

למנועכדי,הפעילותמזירתהרחקובריחסורגמאחורימסוכניםאלמנטיםכליאת,האחד:תחומים

העלולותמפעולותהמגורשיםשלחבריהםהרתעת,והאחר;מילוטאובריחהאפשרותמהם

בעליוההרתעהההרחקה,המניעהגורמיהיולא1947נובמברלאחרכידומה.לגירושםלהביא

.משמעות
מסוכניםכהאלמנטיםהםהגוליםכיבכנותהבריטיםסברוהאם,לשאולראוילזאת-אי

אתאוהמנדטוריהמינהלאתתסכןהמנדטלשלטוןהאחרוניםבחודשיםישראל-לארץשהשבתם

עונשהואהגירוש?מגרשלכלהאורבבמלכודשביהבריטיםנפלולאהאם?הנסוגיםהצבאכוחות

שלעזיםבצבעיםהמגורשיםאתלתארהמגרשנוטהפניםוכלפיחוץכלפילהצדיקווכדי,חמור

אתזוהנחהתואמתהאם.שיצרבדימוישביליפולהמגרשעלולדבר-של-בסופו.ואיוםסכנה

?קניהגוליהשבתפרשת

צידוקוולפיכך,פלילישיפוטיהליךעלמבוססהואאין.במהותומינהליעונשהואגירוש(ב)

מענישהבמוצהרנעדר,פליליתבענישההקיים,הגמולאלמנט.הפליליהעונשמצידוקשונה

האם.1947משלהיכוחםתשוההרתעההמניעהגורמיכאמור.ולהרתיעלמנועשעניינה,מינהלית

הבריטיתהמדיניותקובעיעמדתאתמסוימתבמידהעיצבוהנקמההגמולשאלמנטלהניחניתן

מחשבהפרימדיניותבהחלטותלראותנוטיםאנו,אחרותבמלים?קניהגוליכלפיביחסם

האם.מדיניותבהחלטותאותותיהןאתלעתיםנותנותאמוציות;הדברכךתמידלאאך,רציונלית

?האלההמקריםאחדהינהקניהגוליהשבתפרשת

הגורםהיהישראלית-הארץלבעיהבנוגעהבריטיםשלהשיקוליםבמערכתדומיננטיגורם(ג)

הדאגהישראל-בארץבריטניהשלבמדיניותהשלטההמאוחרותהשלושיםשנותמאז.הערבי
הערביםכלפיהפייסניתהגישהמכאן.(ותחבורהבסיסים,נפט)הערביבעולםשלהלאינטרסים

זמן-פרקלמעט)המנדטלסיוםעדישראל-לארץבנוגעבריטיפתרוןכלכלל-בדרךשאפיינה

,הלייבורממשלת.(ציוניות-הפרוהשקפותיואתיל'רצ'צהפעילשבו,1943-1944בשניםמסוים

התיכון-במזרחלבריטניהשהיתהההגמוניהאתולקייםלהמשיךביקשה,המלחמהבתוםשנבחרה

כוחותובהשפעתגיסאמחדהאימפריהשלהדרגתילחיסולהמחויבותאולם.המלחמהלפני
:האיזורעמיעםחדשיחסיםמערךכינוןידי-עללכךחתרההיא,גיסאמאידךהערביתהלאומנות

קיוותהבכך.פעולהושיתוףהדדיותבריתותידי-עלהשפעהרכישת-וניצולשליטהבמקום

האתגריםעםההתמודדותלקראת,המתונההערביתהלאומנותעםלהתפייסהלייבורממשלת

-מארץהבריטיהפינוי.באיזורהגוברתהאמריקניתוהנוכחותהסובייטיתהחדירהשלהחדשים

באהואשר,והערביתהיהודיתהקולקטיביתבתודעהבשעתושרווחה,הספקניתלדעהבניגודעומדתזוהערכה2

ולפיה,הזכרונותובכתביהפובליציסטית,ההיסטוריתהכתיבהמןבחלקכיוםגםלביטוי1126
,דבר-של-לאמיתו

אוצפויהיהודיתמפלהבעקבותלחזורהתכוונופינוהכאשרוגם,ישראל-ארץאתלפנותהתכוונולאהבריטים
Odord,7957-7945the:זהבנושאראה.הערביהלגיוןבחסות Middle-

East

Louisל! , The

.

British.)1

רמת,כחולמיםהיינו,(עורך)ואלך",'העצמאותמלחמתערבבריטניהמדיניות',כהן'ג;1984,עק.522-521
-

.13,19-21,62-63,112,129-130,134-136'עמ,1985גן



קניהגוליהשבת

ההצבעהלשידורמאזיניםהעצירים

(1947בנובמבר29)ם"האובעצרת

תמיכתםאתהגבירווהם,ערבבמדינותהשפעתםשלחשיבותהאתהבריטיםבעיניהעלהישראל

מהחלטתהתנערוהבריטים.ם"האוהחלטתשלאחרהזמןבפרקאותותיונתןהדבר.אלהבמדינות

לכינוןכסיועלהתפרשהיתהשעשויהפעולהמכלונמנעו,לההתנגדהערבישהעולם-החלוקה

השבתסוגייתעלהלייבורממשלתשלערבית-הפרומגמתההשפיעהמידהבאיזו3.יהודיתמדינה

ישראל-לארץלהחזירםהגוליםלתביעתלהיעתרהבריטיםשלהעקשניסירובםהאם?קניהגולי
בגוליםהבריטיםראוכלום?להרגיזולאלפחותאוהערביהעולםאתלרצותשאיפהמתוךנבע

האם?ישראל-בארץליהודיםערביםביןהניטשתבמלחמהמשמעותבעללהיותהעשויגורם

עבריבשנייהודיתמדינהבדברהגוליםשלהאקטיביסטית-הציוניתמתפיסתםהבריטיםהוטרדו

ל"האצשלמגמתואתלחזקהעלולגורםבםבראותםלארץלהשיבםחששוהאמנם?הירדן

?אפוטרופסותםתחתנתונהשהיתהעבדאללהשלממלכתולעברלהתפשט

,זהבמאמרי.ההשערהבתחוםלעולםיישארוחלקןלבדיקהניתןחלקןאלהלשאלותהתשובות

משתקףשהואכפיישראל-לארץקניהגולישלשבהשבתםהבריטיההיבטלבדיקתהמוקדש

127.אלהשאלותעלאורלהטילנסיוןייעשה,תקופהמאותההבריטייםבמסמכים

-בארץהמאורעותהשפעת',כהן'מ;45,82,104,123,128'עמ,שם,כהן;3-50,383-531'עמ,שם,לואיס:ראה3
'א;51'עמ,ז"תשמירושלים,מרימרדמאבק,(עורך)שביט",'1945-1948בשניםבריטניהמדיניותעלישראל
.47'עמ,שם,'האימפריהמןהנתקות',קליימן
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947הבמרץתימיסבי,למעצרהההבצושלהשערעמך

הבטחותדתטיקול
הברטיםנדרעןבאפריקההמעצר-למחמתי"והלחל"האצ2יאנ2ל'הראעץןבגרושהחל

החוזרותתביעותיהםגםכמו,עצמםהעצוריםלחץלכךתרמו.ישראל-לאוץהשבתםלבעיית

זודרישההחלה1947בשלהירקאולם.מאבקםדרכיעםמזוהיםשהיוביישובחוגיםשלונשנות

.הבריטיםמנוחתאתלהטריד
1948במאי15-בהמנדטלסיוםהבריטיתוההיערכות1947בנובמברט"מכם"האוהחלטת

הבריטיםאתחייבו,שנהאותהבאוגוסט1-מיאוחרלאישראל-מארץהבריטייםהכוחותולהסגת

שלמעצרםהמשךאתעשההמנדטסיום.קניהעצורישלהחזרתםלשאלתקונקרטיפתרוןלמצוא

ההגנהבתקנותתיקוןמכוחנעשהלאפריקההמחתרתאנשיגירוש.הוקילבלתיבקניההגולים

המתגוררלאדםגירושצולהוציאהעליוןהנציבהוסמךולפיו,1944באוקטובר12-מחירוםלשעת

.הגירושצושלתוקפוגםמכללאפגהמנדטסיוםעם.ישראל-בארץ
,נוספתתקנהתוקנהישראל-לארץמחוץהגוליםמעצרהמשךשלהחוקיהצדאתלהבטיחכדי

כלשלטונותעםהסכםלידילהגיעהעליוןהנציברשאיולפיה,1944באוקטובר12-בהיאאף1ע0 נ28
הבריטיהמאמץ4.לארצםהמגורשאתשיקבלו,ישראל-לארץ

,למעצרהכנהבצוביטוילידיבאגירושכארץבקניההמעצרשלהמשפטיהצדאתלהבטיח

.839-840'עמ,2,1944.10.19'מסתוספת,י"אשלהרשמיהעיתון4



קניהגוליהשבת

,אדםמעצרעללצוותקניהמושלהוסמךזהצולפי.1947במרס6-בקניהמושלידי-עלשפורסם

כיבוששטחאומנדט,פרוטקטורט,קולוניהשלרשותמטעםגירושאומעצרעליושהוטלו

להחזיקקניהלשלטונותשניתנההסמכותכיעולהזהצומנוסח5.לקניההובאואשר,בריטיים

-ארץעלהבריטיהמנדטמשנתבטלאולם.עצמוהגירושבתקפותתלויההיתהבמעצרמגורש

אתלהחזיקקניהשלטונותשלהחוקיתסמכותםבטלהומאליה,הגירושתוקףגםבטל,ישראל

.בתחומםהמגורש
הואישראל-ארץעלהמנדטעודכלישראל-לארץקניהגוליאתלהשיבהבריטיםחובת

הסמכותלפקועעמדהבמאי15-ובהואיל.השאלהשלנוסףמשפטימהיבטגםנבעהבבעלותם

קבלתאתלהבטיחהםיכלולא,ישראל-ארץשלהאזרחייםכמושליההבריטיםשלהחוקית

בסמכותתלויהלהיותהפכהואילךבמאי15-המןלארץקבלתם.זהמועדלאחרבארץהגולים

.הבריטיםאתשתירשהשלטונית
שאוששמיהיה.ולמשמעויותיהםאלהלשיקוליםמודעיםהיוהבריטיהמושבות-במשרד

הגוליםאתשגירשההממשלהכיהסתםמןהיתהוכוונתו,ומוסרייםהומניטרייםבנימוקיםאותם
כלישראל-לארץלהשיבםוחייבתלגורלםלהפקירםיכולהאינההיא;ולשלומםלחייהםאחראית

6.לכךהסמכותבידהעוד

אתלדחותהחליטווהם,הבריטיםשלמעייניהםבראשעמדולאאלהשיקולים,כן-פי-על-אף

.1948במאי15-השאחרילמועדארצההעצוריםהשבת
,העליוןהנציבשלדעתו-בחוותלראשונהלמצואניתןההחזרהאתלדחותלצורךהסיבותאת

המושבות-לשרשניתנה,1947בדצמבר22-מ)Cunningham(קנינגהםאלןסרהגנרל

Arthur-8סתסנ)ונס'ג-'קריץ Creech(.המנדטלסיוםהזמניםשלוחלאחרנדרשההדעת-חוות

כי,גרסהנציב7.בו11-בבפרלמנטונמסר1947בדצמבר4-בהקבינטידי-עלאושרהצבאולהסגת

גורשושבעטייםבטחונייםטעמיםמאותםהמנדטתוםלפניישראל-לארץהגוליםאתלהחזיראין

כאמצעיבעיקראךהרתעהכאמצעיי"ולחל"אצאנשיגירושאתהסבירוהבריטים.מהארץ

במעצרכמותםמסוכניםאלמנטיםהחזקת.ישראל-בארץהמחתרתיתהפעילותממעגללהוציאם

מאנשיחלקלפחותכישהניחומשום,בטחוניסיכוןהבריטיםבעינינתפסהישראל-בארץ

8.חבריהםבעזרתממעצרםלברוחיצליחוהמחתרת

אתאמנםקטעהלא,המחתרותשלהשדרה-עמודאתהיוומהםשכמה,העצוריםהגליית

-פי-על-ואף.וחדשיםצעיריםכוחותבאוהגוליםתחתשכן,ישראל-בארץהמחתרתיתהפעילות

3.6the.י5,1947 Colony oflCertain Persons15

:

Ordinance

to

Make Provision for the Detention4ת'

,Nairobi,194Colony and Protectorate ofKenya of

~

cial Gazette Supplement - Ordinances

1947.3.11,קק.108-105

התיכון-המזרחבמחלקתבכירפקיד,(תע0נם.Higham(היאםשלבתזכירוראההמושבות-משרדעמדתעל6
,1948בפברואר21-בקניהלמושלהמושבות-שרששלחבמברקוכן,1948בפברואר14-מ,המושבות-במשרד
82333/68640/371()7[,PRO.דיילששלחבמסמךראההגוליםהשבתבזכותומוסרייםהומניטרייםנימוקים

)Dale(537כ/1948,2283בינואר12-מלתיקברשימהלהיאם)2),PRO.
,Cohen,(כ(537כ/1947,2283בדצמבר17,העליוןלנציבהשרמברק7

.

,

PalestineI

andl~

the

Great ;

PRO

14.נ.

~

ו;21
נ1982Princeton,2948-194,ע.312

.

Powers;לעיל)מרימרדמאבק,'לצאתהבריטיםהחליטומתי',אילן'ע,
.138'עמ,(3הערה

(תא0נ.ו,.ען.Shaw(שאוון'גסר,המנדטלממשלתהראשיהמזכירששלחבמברקמובאתהגירושעלהמלצה8

PRO,ע(371כ/1944,86059/127בספטמבר29,המושבות-לשר



בגילגולהמחנה

מאותכמהניתקאכןלאפריקההגירוש.לחלוטיןמוצדקים-בלתיהיולאהבריטיםחישובי,כן

בכיריםפיקודבתפקידיששימשואחרים,ומוכשריםמנוסיםלוחמיםמהםרבים-מחתרתחברי

המעצרממחנותלברוחהעזוהעצוריםכאשרנדהמוהבריטים.המחתרתיתהפעילותממעגל-
בתעוזתןמופלאותשהיוככל,אלהבריחותאולם.המוקדמותהנחותיהםלכלבניגוד,באפריקה

רוב;להימלטהצליחומעט-מתירק.דליםהיולהצליחוסיכוייהןסכנותרצופותהיו,ובתושייתן

.למחנותוהוחזרנתפסהבורחים
תוםלפניישראל-לארץהעצוריםאתלהחזירהצדקהכלהיתהלאהבריטיתההשקפהמנקודת

-ארץאתלעזובלכוונותיהםהאמינולארביםכיהבריטיםחשו1948אפרילשלהיעד.המנדט

בהחזרתםתמךלאגםהנציב9.בהםלהיאבקימשיכוהמחתרתשארגוניחששוכןועל,ישראל

1-ב,הצבאיתהנסיגההשלמתולפניבמאי15-הלאחרשמידהזמן-בפרקהעצוריםשלושחרורם

טרוריסטים'הינםמהםמבוטללאשחלק-אלהלעצוריםיתירואםכיצייןהוא.באוגוסט

נסיגתאתלשבשעלוליםהם,ישראל-בארץחופשייםלהלך-כלשונו'וממורמריםקשוחים

גםחששהואכי,להניחסביר0י.הנסיגהלהשלמתסמוךרקלהחזירםישכיגרסלכן.הצבא

הצבאכוחותעלמנשואכבדמשאלהטילעלולהבמעצרבארץכאלהמסוכניםאלמנטיםשהחזקת

-משרד.המלחמה-משרדגםשותףהיהזולהערכה.הנסיגהבשלבומצטמצמיםההולכיםהבריטי
ם"האוועדתבהסכמתתלוייהיהזהכגוןשמעצרוהוא,נוסףמקושיגםהתעלםלאהמלחמה

ולשאתהחלוקהתוכניתאתלפועללהוציאאמורהשהיתה,'הביצועועדת'היא)ישראל-לארץ
,המדינותשתילהקמתועדהמנדטמסיוםהמעברבתקופתישראל-ארץעלהמינהליתבאחריות

130
בהםמאבקווהמשךלהתפנותהבריטיםלכוונותבנוגעל"האצספקנותעל.521'עמ,(2הערה,לעיל)לואיס9

מרימרדמאבק,'ישראל-ארץפינויועלהבריטיתהמדיניותעלוהמרדל"האצשלהשפעתם',עמילב'ש:ראה
.26'עמ,1985גן-רמת,מהמחתרתי"לחבצאת,גנוסר'פ:ראהבנדוןי"הלחעמדתעל.367'עמ,(3הערה,לעיל)

.PRO,(ב()1947,2283/537בדצמבר22,המושבות-לשרהעליוןהנציבמברק10



ש' המחנהקנטינתלידהעצירים

ספקהביעהמלחמה-משרד.הבריטיהשלטוןאתשתירשאחרתאוטוריטהאו(והערביתהיהודית

סמךעלשניםבמשךעצוריםמרביתםשכן,לארץשהושבוהגוליםאתלהחזיקייאותוהללואם

להתגבריהיהניתןכיהמלחמה-משרדהעריךדברשלבסופון!.בדיןשהורשעובלא,בלבדחשד

עדייןכן-פי-על-ואף,(לפינויכאחרוןשתוכנןבאיזורבמעצרהחזקתםידי-עלכנראה)זהקושיעל

!2.ישראל-בארץבכלאהעצוריםהחזקתבשלתשתבששהנסיגההסכנהמןמודאגהיה

-לארץקניהגוליהשבתעיתוילגביהבריטיםעמדתעלאפואשהשפיעהואהבטחוניהנימוק

שלאחרהזמןבפרקישראל-בארץכליאתםממקומותהמחתרותחברישלהבריחהנסיונות.ישראל

לכאורה.אזעדכמוהונודעשלאבשיעורוהלכורבוהמנדטלתוםסמוךועדבנובמברט"כהחלטת

בטחוניסיכוןהכלואיםהמחתרותבחברישראתה,הבריטיתלעמדהתימוכיןלתתכדיבכךהיה

החדשלמאבקלסייעכדימהכלאלצאתובראשונהבראשהיתההבורחיםכוונתאולם.ביותררציני
היאעובדה.בבריטיםהמאבקאתמהבמידתדחקלערביםהיהודיםביןהמזויןהסכסוך.בערבים

,בריטייםצבאייםויעדיםשוטרים,חייליםנגדי"והלחל"האצשלהפיגועיםפחתוזהזמןבפרקכי

3י.נשקלהחרמתנועדו,ל"האצשלבעיקר,הפיגועיםורוב

היא,ישראל-לארץקניהעצוריהשבתבשאלתהבריטיםשנקטו,הקיצוניתהזהירותכידומה

שנותבמרוצתשנוצרדימוי,בעיניהםי"והלחל"האצאנשישלקיצוני-הטירוריסטיהדימויתולדת

למעשהשהתרחשלמהקשרבלאאף,זהבדימויכשבוייםפעלוהבריטים.המחתרתיהמאבק

6-8במעצרהוחזקועתבאותהבמחנההעצורים260מתוך33כימתברר1948ממארססטטיסטייםנתוניםפי-על11

:ראה.שניאושלישימעצרזההיהלרובם.משנתייםפחות-32;שנים122-2-4;שנים73-4-6;שנים

3:1ןם"האוועדתראש-ליושב)Supenrisor(המחנהשלהחיצוניהנציג,(תמירלימים)כצנלסוןשמואלשלעצומה
.7730/525,מ"אצ,1948במארס19,ישראל-לארץ

PRO,,1948בינואר9,קרוקרון'גסרהגנרל,התיכון-במזרחהיבשהכוחשלמפקדהמלחמה-ממשרד12
.0371ע/8341/68640

.132-154'עמ,ו,(1הערה,לעיל)ניב13



אליאששולמית

ממשיהיהאכןנסיגתםבעתהמחתרתאנשימפגיעתהבריטיםשלפחדם,אחרותבמלים.בשטח

שלהאמיתיכוחםאתמאשריותרהמחתרתלפיגועירגישותםמידתאתשיקףהואאולם,ועמוק

מרגישותכנובעתגםהבריטיםהתנהגותאתלראותאפשראבל.עתבאותההמחתרותאנשי

.מקסימלייםזהירותאמצעיולנקוטסיכוניםמנטילתלהימנעאותםהניעהאשר,מרביתבטחונית

הגוליםהשבתבסוגייתסותרותגישות
החלו1948מארסבראשיתרק!1947,4בדצמברהחלהבריטיםעלשהופעלולחציםחרף

שהוגשהלשאילתהבתשובהנרמזהדבר.קניהעצורילעתידבנוגעראשוניםרמזיםלהתפרסם

לעצוריםנמסרהבמארס11-ב5י.ישראל-ארץממשלתשפרסמהבהודעהוכן,הבריטיבפרלמנט

אותהיולימסוףיאוחרלאישראל-לארץיוחזרושלפיה,קניהשלטונותמטעםרשמיתהודעה

6י.שנה

שאליווהגורמיםהשיקוליםסבךשלתוצאההיתהכוונותיהםבפרסוםהבריטיםהתמהמהות

במפגשהשתקפההללוהגורמיםמורכבות.ישראל-לארץקניהגוליבהשבתבטיפולםנקלעו

-ביןעבודהקבוצתהשתתפהבמפגש.קניהעצוריבשאלתדיוןלשםבפברואר17-בשנערך

-משרד,החוץ-משרד,המושבות-משרד,הממשלה-ראשמשרדשלמנציגיםשהורכבהמשרדית

!7.הצי-ומשרדהתחבורה-משרד,המלחמה

-ומשרדהמלחמה-משרדהשקפותהובאובו,תזכירהמושבות-במשרדהוכןהמפגשלקראת

-במזרחהיבשה-כוחותמפקדשלהמתואמתבגישתםתמךהמלחמה-משרד8ן.בנדוןהמושבות

מילן'מקגורדוןסרגנרל,ישראל-בארץהכוחותומפקד,)Crocker(קרוקרון'גסר,התיכון

)MacMillan

(

,הצבאיהפינויהשלמתסףעלישראל-לארץהגוליםבהבאתצידדהזוגישה.

,העולםוברחביביישובועיתוניםאישים,מוסדותלעשרותבתזכיריםהרףללאהעצוריםפנוזהבמועדהחל14
להשיגכדיבבריטניהפרלמנטולחבריקניהלשלטונותפנוכן.במאי15-הלאחרהפקרתםמפניהזהירוובהם
המדינהגנזךובתיקי;7730/525;214/525,מ"אצ:ראההפניותעל.ישראל-לארץלהשבתםבנוגעברורמידע

.40/86111חטיבה,[גנזך:להלן]
במארס3-בלפרלמנט)1David(.ל(.15Reesח711118י)ויליאמס-ריזהמושבות-שרתתתשובתראה15

,(תשוMikardo(מיקרדו,הלייבורממפלגתההשפעהרבהיהודיהפרלמנטחברידי-עלשהוגשהלשאילתה

להשיבםמתכוונתהממשלהכי,אמר,טפחייםכיסהאךטפחגילהשבה,בתשובתו.קניהעצוריעתידבדבר
Parliamentary:.לכךהנחוציםבסידוריםדנההיאוכי,ישראל-לאוץ Debates. Ohuse of Commons

384-383.cols,1948London,448,,of
~

cial .'

Report

היתהלאבמארס6-מישראל-ארץממשלתהודעתגם.

כי,נמסר,(7.נ.1948,'הארץ':למשלראה)העבריתבעיתונותשנתפרסמהכפי,בהודעה.לחלוטיןמוגדרת
זאתלעומת.בכלל-ועדכעדלהתפרשעשוי'עד'.יוליחודשעדלאוץהעצוריםלהחזרתסידוריםנעשים

Palestine-בההודעה Postהכותרתתחתנמסרהיוםמאותו'Return by July10'by . 'Kenya Detainees

'July44הערה,להלןוראה,בכלל-עדולא(ביולי1-ה)עדפירכסו.
11.?.)רייסהקולונל,המחנהלמפקד,וסדרחוקלענייניקניהממשלחבר,)Fosterמ58110)סאטןמפוסטר16

Rice(,117730/525מ"אצ,1948במארס.
.ישראל-ארץבשאלתמעורביםהיוהמלחמה-ומשרדהחרן-משרד,המושבות-משרד,הממשלה-ראשמשרד17

בידי,דיוק-ליתראו,החוץ-משרדבידינתונההיתהישראלית-הארץהמדיניותבעיצובהמכרעתההשפעהאולםןשון
Ernest(בוויןהחרן-שר Bevin(,אטלישלבקבינטהסמכותימעמדובזכותתאת)Atlee.)1Clement(.

העצוריםלהעברתהדרכיםבשאלתהדיוןלרגלבמפגשהשתתפוהצי-ומשרדהתחבורה-משרדשלהנציגים
.היום-סדרעלהיאאףשעמדהלארץ

.PRO,17(371ל/68640/]2333ן,1948בפברואר14,היאםבחתימתהתזכיר:ראה18



קניהגוליהשבת

האחרוןבשלבלעוזבוהתכוונושהבריטיםהאיזור-חיפהבמובלעת,ארצההגיעםעם,ומעצרם

.בריטייםומתקניםחייליםכנגדהעצוריםשלנקםנסיונותלמנועכדיזאתוכל,הנסיגהשל
גישותשתיביןהמושבות-משרדהתלבט,המלחמה-משרדשלמשמעית-החדעמדתומול

בכללאאםגם,בעיקרהושדמתה,תוארהשכברישראל-לארץהעליוןהנציבגישת,האחת:נוגדות

מיטשלפיליפסרהמושל.קניהמושלעמדת,והאחרת,המלחמה-משרדלגישת,פרטיה

)Mitchell(,בדישראל-לארץלהגיעשיוכלוכדיהאפשריבהקדםמקניההעצוריםבהוצאתצידד

.במאי15-בהמנדטוריהשלטוןסיוםעםבבד
,1946בשלהי.לרצונובניגודהמושלעלנאכפהבקניההעצוריםהחזקת,דבר-של-לאמיתו

לטריטוריהמאריתריאההמעצרמחנהלהעברתלהסכיםהמושבותשרידי-עלנתבקשכאשר
כוחותחסריםשבקניהבטענההסתייגותואתנימקהוא.נמרצותהמושלהסתייג,שבפיקוחו

נאלץלבסוף.המחתרותכאנשי'ומנוסיםמסוכניםופושעיםרוצחים'לשמירתהנדרשיםהמשטרה

19.עליהםלשמירהלקניהמחוץכוחותבתוספתקבלתםאתהתנהאולם,לקבלם

בעקבותהיתרביןנוצרוקיצוניתאלימהכחבורההעצוריםלהםשקנוהפרסוםכיספקאין

קניהמושל.הקודמותבתחנותיהםמהםכמהידי-עלשבוצעו,הנועזיםהבריחהנסיונותשמונה

לאחרקצרזמןלראשונהבכךנתקלהוא.והנוקשההקנאיטיבםאתגםלהכירבמהרהלמדעצמו

מגוריהםתנאיאתלשפרבמטרהואומץתעוזההרבהשהצריךמבצעערכוכאשר,לגילגילהגיעם

,ובסודאןבאריתריאהעודהעצוריםשניהלולמאבקיםישירהמשךהיהזהמבצע.אנושיים-התת

20.הלאומיכבודםועלומזוןמגוריםכמוזכויותעלנלחמוכאשר

שיצרוהסיכון,ראשית.יותררחבבהקשרגםהמושלאתהדאיגהבקניההעצוריםהימצאות

.הקולוניאלישלטונויציבותלעצם-קשוחיםכטרוריסטיםלפניהםהלךששמם-העצורים
שנותשבע.במושבהכלשהותסיסהגורםמפנילדאגהטובהסיבההיתהאכןמיטשלפיליפלסר

האופוזיציה.קניהשלהקולוניאלייםימיה-בדבריקריטיותהיו,1944מאז,כמושלשלטונו

שנשלטה,(בשבטיםהגדולהקיקויושבטבניבעיקר)האפריקניהרובאוכלוסייתבקרבלשלטונו

כילשעריש,מזאתלבדי2.תנופהצברה,זעיראירופימיעוטידי-עלוכלכליתחברתית,פוליטית
עניין,שחוריםחייליםשללשמירתםהנתוניםלבניםשלמכליאתםהוטרדוקניהשלטונות
.וחינוכייםסמלייםמטעמיםרצויכבלתינחשבדאזהקולוניאליתשבתרבות
שלאחרבימיםהעצוריםבמחנהששררהרגועההבלחיהאווירהמןגםהוטרדקניהמושל

שהיה,היישובלגורלהעצוריםמדאגתהושפעההאווירה.1947בנובמבר29-מם"האוהחלטת

תימנעשמא,העצוריםשלוהולכיםגובריםמחששותגםנזונההיא.ערביתדמיםלמתקפתנתון
לביןהיהודיהיישובביןמלחמהתפרוץשאםמשום,ישראל-לארץלהחזרתםהטכניתהאפשרות

גםשררההעצוריםבקרב.ערבייםשטחיםדרךישראל-לארץלשוביוכלולאהם,ערב-מדינות

,ע(371ל/1946,811245/52650בנובמבר30,המושבות-לשרקניהממושל19

PRO

Trafford(מממית;

Snaith(,אדמונדסלקולונל,המושבות-משרדפקיד)Russel Edmunds.1947במארס13,(יו,,PRO
2284/537()0.

י1131השופכיןתעלותאתוכיסו,במעונותחלונותעצמםדעתעלהעצוריםקרעו,במארס31-ב,'יריחו'במבצע20
עלראהכן.147-150'עמ,1952אביב-תל,לשבותמשבי,ויניצקי'י:ראה.מהכתליםשהוצאובאבניםהפרוצות
.08נ-304'עמ,ה,(1הערה,לעיל)ניב:זכויותיהםעלהעצוריםמאבקי

Kenya:הרחבהביתרראה21 HistoricaI,(.68ם)Salim.24!1(.1(8ח1נ,'Carter, 'Sir PhiEp Mitchell.ע
,1971Biographies,קק.44-29 Nairobi
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קניהגוליהשבת

שלבמצבישראל-בארץנתוניםשהיו,הבריטיםמצדנגדםנקםמעשימפניפחדשלגוברתתחושה

במחנההאווירה.למעשהקיימותהיוזהממיןנקםשאיפותאםלדעתקשהכי-אם22,ובוהו-תוהו

ישכילמסקנהאותווהוליכה,לדכאהיהיהניתןשלאתסיסהמפניהמושלחרדתאתהגבירה

-לארץהעצוריםיושבולאאםכי,הערכהגםלכךתרמה.מקניההעצוריםהוצאתאתלהקדים

שוועדתהאפשרותמחמתולו,ארוכהלתקופהלהידחותשיבתםעלולה,המנדטתוםלפניישראל

23.לקבלםיסרבולקוםהעתידההיהודיתהמדינהאףאוישראל-לארץם"האושלהביצוע

-לארץהעליוןהנציבשלזו,החלוקותהגישותשתיביןלפשרלנסותבחרהמושבות-משרד

.ישראל-בארץהבריטייםהכוחותמפקדעמדתאתבחשבוןהביאואף,קניהמושלשלוזוישראל
ולעוצרם,במאי15-המןיאוחרלאמקניההגוליםאתלהוציאישכי,גרסהמושבות-משרד

הצדקהישכיישראל-בארץהכוחותמפקדיחליטאמנםאם,ארצהבהגיעםחיפהבמובלעת

בנוגעזוכוונהעלם"האושלהביצועלוועדתלדווחישכי,סבורהיההמושבות-משרד.למעצרם

24.מחדשההחלטהתישקל,חריפההתנגדותהוועדהתגלהאםורק,לעצורים

משהושונהלמסקנההגיעההיא,בפברואר17-במשרדית-הביןהעבודהקבוצתשערכהבדיון

כךעלהסכימההעבודהקבוצת.המלחמה-משרדלעמדתיותרוקרובההמושבות-משרדמעמדת

,הצבאיהפינויהשלמתלפניביותרהמאוחרבמועדישראל-לארץקניהעצוריאתלהחזירשיש

,הפינויעלנוספיםקשייםלהעמיסלאנועדהההחלטה.יוליחודשבמהלךלהחזירםהיתהוהכוונה

המלחמה-משרדהצעתכנגד,ואולם.המלחמה-משרדעמדתעםאחדבקנהעלתההיאזומבחינה

כרוךזהמעצרכיהעבודהבקבוצתבדיוןטענו,הפינויתוםעדחיפהבמובלעתהגוליםאתלעצור

במבצעהעסוקיםהבריטייםהכוחותאתלתקוףעלוליםי"והלחל"האצאנשישכן,בסיכונים

ישראל-בארץהכוחותלמפקדלהמליץהוחלטכן-על.חבריהםאתלשחררבמגמה,הנסיגה

25.ארצההגיעםעםמידהעצוריםאתלשחרר

קניהגוליהשבתאתלדחותהעבודהקבוצתהחליטהלאמדוע,לשאולעדייןנותרהאמורלאור

הבטחוניתהסכנהעםמהתמודדותהבריטיםאתלחלץובכך,הצבאיתהנסיגההשלמתלאחרעד

?למחתרתחבריהםומצדעצמםהעצוריםמצדלדעתםצפויהשהיתה

הבריטיםמבחינתמיותרסיכוןבנטילתכרוכההיתהזושאפשרותבכךנעוצהשהתשובהיתכן

חששקניהמושל,לדוגמה.נסיגתםלאחרישראל-בארץשתשלוטברשותמוחלטתתלות

בודדהיהלאוהוא,העצוריםאתלקבלהיהודיתהמדינהאוהביצועועדתשלסירובןמפניכאמור

לאחרחודשיםמספראלהמעיןחששותהתעוררוהחוץ-משרדפקידותבקרבגם.בחששותיו

ארגונילביןהמאורגןהיישובהנהגתביןששררהעמוקהקרעמןכנראהניזונוהחששות26.מכן

.'סזון'האירועוזכרהדדיתחשדנות,מחלוקותפרישהיהקרע,המחתרת
במכתבוגםלמצואניתןהבריטיםשלהנקםלשאיפתמרומזתהתייחסות.197-198'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי22

ולהכניענולהכשילנוגדולחשבוןישלאנגלים':(15/4/6כ,ז"מ)1948בפברואר23-מלעצוריםבגיןמנחםשל
.'החשבוןמסעיפיאחדהואשלכםוהסעיף

,1948בינואר6,המלחמה-למשרדהתיכון-במזרחהיבשה-כוחותמפקדשלבמברקוהמושלעמדתהסברראה23
.PRO.ק()8341/68640/371

1948,2333בפברואר14,המושבות-משרדתזכיר24

~

PRO.135,ו(1/68640/3371
:ראה.העבודהקבוצתהערכתעםהסכיםשאמנם,ישראל-בארץהכוחותמפקדבידיהשאירוההכרעהאת25

.שם,1948בפברואר27,המושבות-לשרהעליוןהנציבמברק;1948בפברואר17,העבודהקבוצתמסקנות
הטובה-התקווה-כףדרךהוצעה,לארץהעצוריםלהעברתבדרכים1948כאביבהחצן-משרדפקידותדנהכאשר26

להגיעהעצוריםעלוליםשבעטיו,זודרךשלאורכההיהזוהצעהלדחייתהנימוקיםאחד.האלטרנטיבותכאחת



בגילגילהצריפיםאחדבתוך

הוועדואףהסוכנותהנהלתגילוממושכתזמןתקופתולאורךהראשוןהגירושלמן,ואכן

27.מוחלטתהתעלמותמהםהתעלמואףולעתיםבאפריקההעצוריםלגורלניכרתאדישותהלאומי

בינואר17-בהסודניהמשמרידי-עלמהםעשר-שניםופציעתעצוריםשנישלרציחתםפרשת

הנהלת28.מאדישותםהיישובמוסדותאתמעטהוציאה,באריתריאההיההמחנהכאשר,1946

השתדלההיאזאתעםאך.והגירושמשפטללאהמעצרנגדמחאתהאתאזהביעההסוכנות

ל"האצשלהמאבקלדרכיהסוכנותהתנגדהפוליטייםמשיקולים.בענייןמעורבותהאתלצמצם

29הלאומיהוועדכתפיעלהעצוריםלמעןהפעילותעיקראתלהטילהעדיפההיאכן-ועל,י"והלח

.חוץגורמיכלפיהיישובשלפוליטיבייצוגעסקלאלסוכנותבניגודאשר,יישובי-פניםמוסד-
.'לאסירינו'אגודתאתהקים1947בפברוארורק,הקורהבעובילהיכנסמיהרלאהלאומיהוועדגם
עצמאיבאורחפעלהדברשלבסופוכי-אף,משפחותיהםובניהעצוריםלעזרתרבותעשתהאכןזו

'0.הלאומיבוועדתלותוללא
אדיריםלחציםובעקבות,לחריפההפכהארצההגוליםשיבתשבעייתלאחר,1947משלהי

לפעולהאלהגופיםנרתמו,הלאומיוהוועדהסוכנותהנהלתעלוקרוביהםהעצוריםשהפעילו

הבסיסיתהמחלוקתשלהעזהרושםאתלמחוקיכלולאאלהפעולותגםאולם.הגוליםלהחזרת

עלאפואלהתפלאואין,הבריטיםבתודעתחרוטכברהיהזהרושם.'הפורשים'לביןהסוכנותבין

.היהודיותהרשויותבחסדילארץבכניסתםתלוייםיהיווהם,הבריטיתהנסיגההשלמתלאחרישראל-לארץ
Michael(רייסשללתיקרשימות:ראה

~

.

Wright

פקידשלורשימות;1948במאי8,החין-משרדל"למנכעוזר,)

.PRO,0371ן/1948,88048/68640במאי10,(נ.(Beith.5.3(ביית,המשרד
הלאומיהוועדהנהלתעמדתעל;1944באוקטובר22ביוםמישיבתהפרוטוקול:ראההסוכנותהנהלתעמדתעל27

.75'עמ,ד,(1הערה,לעיל)ניבוראה;1נ/7260,מ"אצ,1945באפריל30ביוםמישיבתהפרוטוקול:ראהן11()
.195-196'עמ,ד,(1הערה,לעיל)ניב28
העצוריםמחלקתמנהלסגן,(ת.Kuhne(לקונה,נבה'בזהסוכנותשלהכלליהמזכיר,כהנימנחםמכתב29

.3933/525,מ"אצ,1947כיולי14,האדום-הצלבשלהבינלאומיבוועדוהאסירים
.40/8611חטיבה,גנזך,1948פברואר,קניהגוליבעניין'לאסירינו'טיפולעלוחשבון-דין:ראה0נ



קניהמליהשבת

לקבליסרבוהיהודיתהמדינהששלטונותמכךהחוץ-משרדופקידותקניהמושלשלחששותיהם

.הגוליםאת
סבירותכיהבינואשר,הבריטיםאצלאלהחששותשלמשקלםהומעטדברשלבסופואמנם

הגוליםמןלמנועיוכלולאלקוםהעתידותהיהודיותוהרשויותהואיל,ביותרנמוכההתממשותם

קיצונייםחוגיםבעיניכגיבוריםנערציםואףהארץאזרחיהםשכן,ישראל-לארץהכניסהאת

עלהללוהחששותהשפיעומסויםבשלבכיאפשרותמכלללהוציאאיןכן-פי-על-אףן3.ביישוב

ממימושנרתעושהבריטיםיתכן.הנסיגהתוםלאחררקהעצוריםהחזרתשלהאפשרותדחיית

אףנגדםלקומםעלולההנסיגההשלמתלאחרעדהגוליםהחזרתשדחייתמחששגםזואפשרות

.העולמיתהקהל-דעתאת
הבריטיםיכלוהבריטיהצבאנסיגתהשלמתעםהגוליםלהשבתהאחרוןהמועדאתבקובעם

זמן-פרקבאותורק,בקניההעצוריםאתלהחזיקשנאלציםוכמיבשיקוליהםככניםעצמםלהציג

היתהלכךמעברהעצוריםהשבתדחיית.ישראל-בארץהבטחוןשמירתמבחינתהמתחייב

בנסיונםהוגניםכבלתיהבריטיםאתמציגהוהיתה,לגורלםוהפקרתםבהםכהתעללותמתפרשת

.להכרחימעברהמעצראתלהאריך
החריפהכמהעדללמדעשויהארצהקניהגוליהשבתלעיתויבנוגעהעבודהקבוצתגישת

נחלתהיתהזותדמית;מסוכניםכטרוריסטיםהמחתרתאנשישלהתדמיתהמאבקשנותבמרוצת

קיצוניותשלדרגהלאותההפליגלאי"והלחל"האצאנשישלהעצמידימוים.בלבדהבריטים

להשבתםהתביעהביןלהפרידניסוותומכיהםהעצורים.הבריטיםלהםשייחסוואלימהמסוכנת

32,ארצהלהשיבםובראשונהבראשלחצוהם.שחרורםבעייתלבין,עצוריםשלבמעמדולולארץ

הבחנהקיימתהיתהלאכללהבריטיםאצל.השיבהלהקדמתהסיכוייםאתלשפרבמטרהוזאת

.ובריחסוגרמאחוריגם,בארץהגוליםהימצאותבעצםגדולהסכנהראושהםמשום,זומעין
והחריף,גברההבריטיםרתיעת:ההפוךבכיווןפעלבהקדםארצהלהשיבםהעצוריםשלהלחץ

.ישראל-בארץבכלאהעצוריםהחזקתמפניחששם
-לארץשהחזרתם-קניהמושלבאמצעות-לעצוריםלדווחניתןכי,קבעההעבודהקבוצת

הנסיגההשלמתלפנילהחזירםסידוריםייעשואך,המנדטסיוםלפניאפשריתאינהישראל

העיתויעלהביצועלוועדתלדווחם"באובריטניהמשלחתעלכי,הקבוצההחליטהכן.הצבאית

-לארץהעצוריםהחזרתאתלהקדיםאלאמנוסיהיהלא,התנגדותתגלההוועדהאם.שנקבע

אתלבצעהליגאליתהסמכותבריטניהבידיתהיהלאמכן-שלאחרמשום,המנדטתוםלפניישראל

33.ההחזרה

היתההביצועועדתהסכמת.ההגיוןשורתעםלכאורהמתיישבאינוההחלטותהצגתסדר

ואולם.לגוליםלדווחהיהניתןהוועדההסכמתלאחרורק,העיתוילקביעתתנאילהיותאמורה

בסרבם,הוועדהכלפיהבריטיםשגילוהמסתייגהיחסאתכלראשיתממחישההחלטותהצגתסדר

71ונ.PRO,ע(371כ/1948,88143/68640כיוני5,לתיקרייסשלרשימה1נ
במארס19,ישראל-לארץם"האוועדתראש-ליושב,המחנהשלהחיצוניהנציג,כצנלסון'שפנייתלמשלראה32

t(ווייס'סטרנג-לפוקס,'לאסירינו'ראש-יושב,זהראבן'שפניית;1948 (FOX-Strangewaysהראשיהמזכירסגן
.40/1186חטיבה,גנזך,1948במארס17,ישראל-לארץ

.PRO,ע()1948,82333/68640/371בפברואר17,העבודהקבוצתמסקנות:ראה33



אליאששולמית

משקלועלשובמצביעגםזהסדר34.ישראל-ארץחלוקתבמימושתמיכהכלם"לאולהעניק

.העיתויהחלטתבגיבושהבטחוניהשיקולשלהמכריע
היתההראשוניתשעמדתואף-על,המושבות-שרגםשותףהיההעבודהקבוצתלמסקנות

15-הלאחרהגוליםמעצרלהארכתלהסכיםממנוביקשובו,קניהלמושלמברקשלחהוא.שונה

להחזירםשהוחלטכךעללעצוריםיודיעשהמושלמתנגדאינוהואכיהודיעכן-וכמו,במאי

35.הצבאכוחותנסיגתהשלמתלפניישראל-לארץ

קניהושלטונותישראל-ארץממשלתהודעות
כידומה.ישראל-לארץהשבתםמועדעללעצוריםההודעהאתכשבועייםבמשךעיכבקניהמושל

15-הלאחריימשךבקניההגוליםשמעצרלרעיוןהסכיןטרםשהמושלמכךבעיקרנבעהההשהיה

לאהםאםכי,היתהוהתרשמותו,העצוריםמצדחזקיםללחציםעתבאותהנתוןהיההוא.במאי
36.מחרידהדמיםטרגדייתבמחנהלהתרחשעלולה,המנדטתוםלפניישראל-לארץיוחזרו

ואףי"ולחל"אצאנשיבוהיו.בהרכבוהומוגניהיהלאהמחנהכי,זהבהקשרלהעירחשוב

פעילותםאתהפסיקואךמהארגוניםלאחדבעברשהשתייכואנשיםכלומר,'נייטרליים'אנשים

לאהדבריםמטבע.(מבוקשיםחשודיםבשמותטעויותעקבהוגלואו).והגלייתםמעצרםלפני

חילוקיחרףאולם.להתמודדהאנשיםנאלצושעימןלבעיותבנוגערעיםתמימותבמחנהשררה

.חהןכלפיאחדבקוללדבראנשיוידעו,פנימהבמחנההדעות
-ללאממנושיצאוובמברקיםבעצומות,בתזכיריםשהשתקפוכפי,במחנהוהמתחהעצבנות

השבתםלעיתויבנוגעהעצוריםשלהמוחלטתהידיעה-אי.בסיסנטוליהיולא,עברולכלהרף

עצבנותלעוררבהםהיהדי,המנדטסיוםשקרבככלואוזלהולךבשעוןהחולכיוהרגשתםארצה

הם,במאי15-העדלארץיוחזרולאאםכי,ובתמיםבאמתחששושהעצוריםספקאין.והתרגשות

בלחציםכי,לצייןראויזאת-עם-יחד.ידועבלתילעתידויופקרו,הליגאליותממעגליוצאו

והעמדתתעמולהשלסממניםואףהגזמהשלמבוטלתלאמידההיתההעצוריםידי-עלשהופעלו
והא,קניהמושלעלהעצוריםשהשאירוהרושםמןדבר-של-בסופוגרעולאאלהכלאבל37.פנים

אתולהחזיקלהמשיךהמושבות-שרלבקשתהמושלנעתרלאעדייןפברוארסוףעד-ראיה

.ארצההחזרתםמועדעללעצוריםהודיעלאגםכךובשל38,במאי15-הלאחרבקניההעצורים
כתוצאה.בקרבםהחששותאתהגביר,עתידםעלמידעכלהעצוריםמןשהעלים,הערפלמסך

הערה,לעיל)כהן;105'עמ,ה"תשמירושלים,1936-1948בשניםהציוניתהמדיניות:למדינהבמאבק,הלר"34
.313-314'עמ,(7

.PRO,17(371כ/1948,22333/68640בפברואר21,קניהלמושלהמושבות-שרמברק35
0נ-ב.המחנהלחיסוללהביאכדי'הסוףעדללכת'שתפקידהפעולהועדתהעצוריםבחרו1948בפברואר5-ב36

-לארץהשבתםלתאריךבנוגעומהירהברורההצהרהתבעוובה,קניהלמושלעצומההעבירוהםבפברואר

שוניםלגופיםכנראהנשלח,נמעןללאמכתב)הדסיצבי,המחנהשלהחיצוניהנציגשלמכתב:ראה.ישיר18:1 מברקוכן,40/8611חטיבה,גנזך,1948בפברואר9,קניהלמושלהעצומההעתק;1948בפברואר8,(ביישוב

.PRO,1:()1948,22333/68640/371בפברואר26,המושבות-לשרהמושל
.198-203'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי37
.PRO,17()1948,22333/68640/371בפברואר26,המושכות-לשרהמושלמברק:ראה38



קניהגוליהשבת

החמורותהבטחוניותההשלכותמןבחרדתם,אלה.קניהשלטונותעללחציהםאתהגבירוהםמכך

לדחייתהסכמתםבנתינתהשתהו,קניהבתחומיהמחנההחזקתמהמשךלהיווצרהעלולות

נוצרכך.הגוליםהשבתמועדעלההחלטהבפרסוםלעיכובגרמוובכך,ישראל-לארץההחזרה

.העצוריםעצבנותוהלכהוגברההערפלנמשךשבוקסמים-מעגללמעשה
שלהביצועועדתמטעםאישורלקבלתהציפייהבשלגםנגרםהפרסוםעיכובכילהאמיןקשה

היהכברבמארס17-ב.במאי15-הלאחרארצההעצוריםלהחזרתהסכמתהתובעשבו,ם"האו

החזרתמועדלגביהבריטיותהכוונותאתלאשרנוטההביצועועדתכי,בריטניהלממשלתידוע

ישראל-ארץממשלתהודעתהתפרסמהשכברלאחרנודעההוועדהעמדתאולם39.העצורים

,להעידישבכך.ארצהשיבתםמועדעללעצוריםהודיעוקניהששלטונותולאחר,העיתויבעניין

.ם"האובוועדתבריטניהשל-התחשבותהאי,דיוקליתראו-התחשבותהמידתעל,היתרבין
הפרסומיםמןהנראה-ככלנבעקניהושלטונותישראל-ארץממשלתשלהודעותיהןעיתוי

ועדתכי.סי.בי.הביבשידורינמסרבפברואר28-ב.קניהגוליהחזרתבענייןהתקשורתבאמצעי
תוםלפניישראל-לארץיוחזרושהעצוריםם"באובריטניהנציגימפילמדהם"האושלהביצוע

לשתףהסכימהבריטניהכיסאקסס-מלייקיוםבאותודיווחהא"סטהידיעותסוכנותגם.המנדט

אלהרשמייםבלתיפרסומים40.במאי15-הלפניהעצוריםבהחזרתהביצועועדתעםפעולה

עוררוהםלגילגילבהגיעםאך41,ם"לאוהבריטיתהמשלחתידי-עלימיםמספרכעבורהוכחשו

לחזקהעצוריםאתהמריצואףהפרסומים,אדרבה.לרגיעההביאולאכי-אם,ואופטימיותשמחה

-לארץיוחזרושבוהמדויקהמועדעלרשמיתהודעהימסרוכי,קניהמשלטונותתביעתםאת

42.ישראל

ההתלהבותגליאתוציננה,בתדהמהאותםהכתהבמארס11-בלעצוריםקניהשלטונותהודעת

גםכמו,לעצוריםקניהשלטונותבהודעת.א"וסט.סי.בי.הבישמסרוהידיעותלמשמעבהםשאחזו

פורתאנחמהאפילובהןנמצאהולא,הערפלענניכלילפוזרולא,ישראל-ארץממשלתבהודעת

ברוריעדבתאריךנקבולאשתיהן,ההודעותשתיביןחפיפה-איגםהיתה.הספקשבהתרת

.ביםההסעה-סדריסופיתיוסדרולאעודכלבתאריךלנקובאפשר-איכי,הוסברובשתיהן,ומוגדר
אמצעילספקנכונותגילתההיישובשהנהגתבטענה,וקרוביהםהעצוריםידי-עלנדחהזההסבר

43.ארצההעצוריםלהובלתימייםתחבורה

כוונתכי,ודאיתבצורהמהןלהסיקהיהאפשר-שאילכךגרםההודעותשלהמעורפלהניסוח

44.הכוונהלמעשההיתהשזואף,הצבאיהפינויתוםלפניממשהעצוריםאתלהחזירהבריטים

~,1(371נ/1948,82936/68640במארס2מיום,החונן-למשרדם"באובריטניהמשלחתמברקי:ראה39

PRO

;

י()1948,83622/68640/371במארס17ומיום

,

PRO.
הודעתעל.7730/525,מ"אצ,1948במארס3,קניהלמושלכצנלסון'שבעצומתראהסי.בי.כביהפרסוםעל40

.40/8611,חטיבה,גנזך,1948בפברואר29,המחנהשלהחיצונילנציגזהראבןבמברקראהא"סט
.PRO,ע(371כ/1948,53622/68640במארס17,החתן-למשרדם"באובריטניהמשלחתמברק41
.7730/525,מ"אצ,1948במארס3,קניהלמושלכצנלסון'שעצומת42
.40/8611חטיבה,גנזך,1948במארס17,ווייס'סטרנג-לפוקסזהראכןמכתב:ראההיישובהנהגתנכונותעל43
קבמברק.שיבתםלתאריךבנוגעהערכותמספרלעצוריםנמסרומארסחודשבמהלך.15הערה,לעילהשווה44

~

1:ו
המאוחרלכלארצהיחזרוהםכיישראל-ארץממשלתהערכתנמסרהכמארס19-מאליהםהסוכנותהנהלת

נ.Bunche('באנץ,ישראל-לארץם"האוועדתמזכיר.(7730/525,מ"אצ,המברק:ראה)באוגוסט

,

(Ralph

יאוחרלאיוחזרוהם,ם"האולוועדתבריטניהנציגיהודעתפי-עלכי,במארס25-מבמכתבו,לעצוריםמסר
הוריועדראש-יושב,כצנלסוןראובןר"דביןבמארס20-בשנערךבמפגש.(שם,המכתב)יולימאמצע



גילגילמחנה,והכתיבההקריאהחדר

לפרשאמנםהיהניתן.המנדטתוםלפניארצהשישובוהאפשרותנשללהכי,לחלוטיןהיהברור

שלזהניסוחאבל,יוליסוףלקראתהעצוריםאתלהחזירשהכוונה,מחמירהבצורהההודעותאת
מהםשאישעד,הבריטיםכלפיהעצוריםשלהבסיסיתוהחשדנותהאמון-איאתהגבירההודעות

בהכנותהמשיכושהעצוריםהעובדהמכליותרתצביעכך-על.בהןמבטחולשיםמוכןהיהלא

לזירוזלחץאמצעילהיותנועדהאףהבריחה.במבצעהכרוכותהסכנותחרףמהמחנהלבריחה

מןבקניההלבנההאוכלוסיהשלפחדהיגברהבריחהבעקבותכיבהנחהזאתארצההשבתם

45.המושבהמןלקנותוהמושלעלתלחץוהיאהמחנה

ענייניעלהממונההממשלחברפה-בעללהםמסר,קניהשלטונותמטעםבכתבלהודעהבנוסף

,המנדטסיוםלאחרישראל-לארץלהחזרתםתתנגדם"האושלהביצועועדתאםכי,והסדרהחוק

ממנהוהסיקו,הצלהכבקרשזובהודעהנאחזוהעצורים46.כן-לפנילארץתחזירםבריטניה

.שיבתםהקדמתלשם,ם"האובאמצעותבמיוחד,בריטניהעלוללחצןלנסותשעליהם
,העצוריםידי-עלמארסחודשממחציתשהופעלוהלחציםמערכתאתלהביןישזהרקעעל
נבה'בז,בלונדון,יורק-בניו,בירושליםפעלואלהגורמים.הסוכנותוהנהלת'לאסירינו'אגודת

ם"האושלהביצועועדת,המנדטממשלת:שונותרשויותעללהשפיעוניסו,ובניירובי
-משרד,

.קניהומושלהבינלאומיהאדום-הצלב,בבריטניהפרלמנטרייםוחוגיםהמושבות
לחציםמערכת47

ממשלתכיוהסביר,העצוריםמשפחותאתלהרגיעווייס'סטרנג-פוקסביקש,ווייס'סטרנג-פוקסלבין,העצורים
במברקהפגישהעלח"דו:ראה.בכלל-עדולאיוליעדהעצוריםאתלהחזירבהודעתההתכוונהישראל-ארץ
לגמריזהותאינןאךקרובותאמנםההערכות.40/8611חטיבה,גנזך,1948במארס23,כצנלסון'לשזהראבן

,

.העצוריםמבוכתלהפחתתתרמהשלאעובדה
.558'עמ,1958ירושלים,לחרותהדרךארוכה,מרידור"45
.7730/525,מ"אצ,948נבמארס14,כצנלסון'רר"לדכצנלסון'שמכתב46

שלהביצועמוועדתחבריםועםהמנדטממשלתעםהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהמגעיעל47ן,4()
שביקרו,ם"האו

מגעיעל.שם,1948במארס17,כצנלסון'לשהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהבמכתבראה,בארץעתאותה
1948כמארס17,ווייס'סטרנג-לפוקסזהראבןמכתב:ראהישראל-ארץממשלתמזכירותעם'לאסירינו'אגודת

,

להנהלתבירושליםהסוכנותהנהלתמברק:ראהיורק-בניושרתוקפעולתעל.40/8611חטיבה,גנזך
הסוכנות

לעניינים"האוועדתראש-ליושבהעצוריםעצומת:עודוראה.7730/525,מ"אצ,1948במארס19,יורק-בניו



השונותבתקופותיוהמחנהשל'הסופרווייזרים'ולצדו,(מימין)קלארקבגילגילהמעצרמחנהמפקדסגן
,מהוללאריה,הדסיצבי,מילמןדב,תמית)כצנלסוןשמואל,מלמגהשטרנברגמאיר:(לשמאלמימין)

ויניצקיברוך-כורע.רובינשטייןראובן

העמדהאתקיבלהם"האושלהביצועועדתדבר-של-בסופושכן,במאומההועילהלאזו

.הבריטית

המחנהלמינויקניהמושללחצי
העצוריםשלהחזרתםמועדאתשיקדיםהיהוהצפוי,שינויהתחולל1948מארסשלהילקראת

-מארץהבריטייםהכוחותנסיגתקצבאתלהאיץהבריטיהקבינטהחליטבמארס22-ב.לארץ

-בכברהפינויאתלהשליםהיהניתן-מומשהשאכןהערכה-הצבאחוגיהערכתלפי.ישראל

1948.48ביוליו

המושבות-במשרד;ישראל-לארץהעצוריםהחזרתמועדגםשונההפינוימועדלשינויבהתאם

,שינוימשוםבכךהיהלאעקרונית.להחזרתםהיעדכתאריךביוני15-ב,בזהירות,אמנםנקבו

מאוחרהעצוריםאתלהחזירהיאכשהמטרה,הצבאלנסיגתהיעדתאריךהוצמדעתהשגםמשום

מפקדציין,היעדתאריךלקביעתהמפורשתבהנמקתוואכן49.הנסיגהתוםלפניאך,האפשרככל

-בארץחופשיישוטטו'אלהוסכינאיםשודדים'שאסורכי,ישראל-בארץהבריטייםהכוחות

50.הנסיגההשלמתלפניימיםמשבועייםיותרישראל

זהראבןמברק:ראההמושבות-משרדעםמגעיםעל.40/8611חטיבה,גנזך,1948במארס19,ישראלארץ
כז"מ:ראה,פרלמנטלחבריפניותעל.שם,1948במארס17,בלונדוןהסוכנותהנהלתחבר,לוקרלברל

במארס17,נבה'בגלארגוןזהראבןביןמברקיםחילופי:ראההאדום-הצלבארגוןעםהמגעיםעל.15/4/33
,1948במארס14,קניהלמושלכצנלסון'שעצומתראהוכן.40/8611חטיבה,גנזך,1948במארס1948,23

.7730/825,מ"אצ
.312-313'עמ,(7הערה,לעיל)כהן48
Bernard(לבארוזהיאםמכתב:ראה49 Burrows(,1948במארס22,החוץ-במשרדהמזרחמחלקתראש,,PRO14ן

להצעותמתייחסתוכנו.אפרילאמצעלפנינכתבלאהוא;משובשהמכתבתאריך.85202/68640/50371
.באפריל15-בהבטחוןבמועצתההפוגהבנושאדיוניםעלומרמז,במארס30-מהכרית-ארצותשלההפוגה

התיכון-במזרחהיבשהכוחותשלהכלליתהמפקדהבמכתבישראל-בארץהכוחותמפקדעמדתעלראה50
.PRO,ע()1948,88048/68640/371במאי9,ההגנהלמשרד



אליאששולמית

אלהבימיםגםשכן,המושבות-למשרדלרצוןהיתהארצההעצוריםהחזרתהקדמתאפשרות

לדאגתוהסיבה.קניהבתחומיהעצוריםנוכחותהמשךמפניהרציניתדאגתואתקניהמושלהפגין

כינתבשרושהעצוריםלאחרבמחנהששררוהקשיםוהתסכולהאכזבהמרגשותבעיקרעתהנבעה

19-בקניהשלטונותשהעבירוהמעצרלצוהתיקון.המנדטתוםלפניתהיהלאלארץשיבתם

לעצבנותוהוסיףרעותבישר,במאי15-האחריגםבעצוריםלהחזיקאותםהסמיךואשר,במארס

הפיגועיםעלהארץמןשהגיעוהקשותהידיעותבעקבותגםוהלכוהתעצמוהללו.הנפש-ולמפח

ן5.ביישובהערביםשביצעוהקטלניים

,במגבלותבהתחשב.קניהשלטונותנגדגלוימרדעללהכריזשדרשוכאלההעצוריםביןהיו

טיפוסידי-עלהמחנהבמפקדתאליםבמאבקצידדומעטים.מרדשלבפעולההגיוןהיהאםספק

-לרעב-שביתתעלבמארס11-בכברהחליטהרוב.הדםבמחירלהתחשבבלאהגדרותעלהמוני

לדחותהכוונהתשונהלאאם,לצפויאזהרהוכאותמחאהכצעד,במארס15-בשתיערך,שעות24

רקושימשהעין-למראיתרקנערכההרעב-שביתתאולם.במאי15-הלאחרלארץהחזרתםאת

בשביתהלהתמידמוכניםהיולאבוודאי.במעונותיהםבהיחבאאכלוהעצורים.תעמולהלצורכי
,הקפדנייםהמאסרתנאיחרףכי,לזכורראויהכלככלות.'מוותאושחרור'הסיסמהתחתכזו

בהחלטבמחנההפיזייםהתנאים,לעתידבאשרהוודאות-ואי,החופששלילת,בגלותהכרוךהסבל

רוחניתפעילותבווהתנהלה,החיצוןהעולםעםורדיודוארבקשריעמדהמחנה.אנושייםהיו

-במידתהרצועההותרהאףישראל-ארץאתלפנותהבריטיםהחלטתלאחר.ערהואינטלקטואלית

52.והולכתגדלהבמידהבמחנהאורחיםביקוריואישרו,מה

ליחס53.הרצינותבמלואאליההתייחסלמחנהשמחוץהעולם.יעדהאתהשיגההדמהשביתת

חיסולמפני-מוגזמותאמנםשהיו-אזהרותובהם,מהמחנהשיצאוהתזכיריםגםזכורציני

54.אנשיושלפיזי

עצוריםשישהשלהצלחתםלנוכחגם,קניהמושללדאגתההבנהגברההמושבות-במשרד

אףנעלםבריחתםדברבעוד,ספורותשעותתוךמקניהולצאת,במארס29-במהמחנהלהימלט

בחיפושיםהוחלואז,נתגלתההבריחהבאפריל13-ב55.הבאיםהשבועייםבמשךהמחנהמרשויות

המתיישביםשלהקהל-דעתאתהסעירההפרשה.המושבהברחביהבורחיםאחראינטנסיביים

,('המזרחיתאפריקהנשיליגת'במאוגדותשהיו)הבריטיותהנשיםובעיקר,הללו.בקניההלבנים

'שמכתב;1948במארס22,בירושליםהסוכנותשלהמדיניהמזכיר,כהןלליאוכצנלסון'שמכתב:ראה51
.7730/525,מ"אצ,1948במארס26,'לאסירינו'לאגודתכצנלסון

.164-150,176-179,210'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי52
.210'עמ,שם:ראה.הרעב-לשביתתממשיבאופןבארץמשפחותיהם-בניהצטרפו,העצוריםשללבםלמגינת53

.559-560'עמ,(45הערה,לעיל)מרידור:ראההעצוריםמחאתבענייןועוד
שערקוחדשיםשוטריםשניהמחנהעלהמופקדהמשמרבקרבזיהושהעצוריםבעובדההאזהרותמקור54

Roy(פאראןור'המייגשלקבוצתועםבעברונמנוישראל-ארץממשטרת Farran(,שעמדכמילשמצהשנודע
אחראישהיהוכמי,(148-149'עמ,ה,[1הערה,לעיל]ניבראה)'פורשים'בלמלחמהמיוחדותפלוגותבראש

חדלולא,פוטרוהשוטריםששנילאחרגם.בירושלים1947במאי6-בן"רובוכאלכסנדרהנערשללהריגתו
26,'לאסירינו'לאגודתכצנלסון'שמכתב:ראה.המחנהחיסוללקידום'הפאראניזם'בסכנתלהשתמשהעצורים

.7720/525,מ"אצ,1948במארס2:14
ל"אצשליחיובעזרתמזויפיםכדרכונים.בנובמבר29-הלפניבכרייתהשהחלומנהרהדרךנעשתההבריחה55

בטיסההגיעוהבירהמלאופולדוויל.הבלגיתלקונגואוגנדהדרךבמכוניתהבורחיםהוסעו,אפריקה-בדרום
,לעיל)מרידור,הבורחיםאחדשלבספרוהבריחהעלבהרהבהראה.מהמנהרהלצאתםשבועכעבורלבריסל
.543-619'עמ,(45הערה
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נגדםניהלהלקניההעצוריםהגיעובטרםאףכילזכוריש56.העצוריםמפניאימהאחוזיהיו
פושעיםככנופייתאותםשתיארהסתהמסע,שהיתהככלודלהעלובה,המקומיתהעיתונות

.נואשים
לחציואתשהגביר,המושלעלהשפיעה,מהעצוריםלהיפטרישכי,בקניההקהל-דעתנחישות

57.דיחויללאמקניההעצוריםאתלהוציאהמושבות-משרדעל

-משרדהבטיח,ישראל-מארץהצבאיהפינויהשלמתבמועדהצפויהההקדמהיסודעל

תוםלאחרהאפשרככלמהרמקניהיוצאוהעצוריםכי,הבריחהשלאחרבימים,למושלהמושבות

58.המנדט

בעקבות,שעהאותהבמשרדשאחזהלבהלהתרמוהמושבותמשרדעלהמושלשללחציו

הברית-ארצותנציגהציג1948במארס19-ב.ם"באוהברית-ארצותשנקטההמדינייםהמהלכים

Warren(אוסטין,הבטחוןבמועצת Austin(,ולתמוךהחלוקהפתרוןאתלנטושהצעתואת

דרשכן;ביניהםלהסכםיגיעווהיהודיםשהערביםעדישראל-בארץזמנינאמנותמשטרבהקמת

.ישראל-בארץהצדדיםביןהפוגהעללהחליט,במארס30-בהבטחוןממועצת
ביקש,לארץקניהעצוריהחזרתעללהקשותעלולנאמנותהסכםכישחשש,המושבות-משרד

למנוע,)Cadogan(קאדוגןאלכסנדרסר,ם"באובריטניהלנציגלהורותהחקן-ממשרד

.הנאמנותהסכםעלם"באוהדיוניםבעת,העצוריםלהחזרתבנוגעכלשהומגבילסעיףהכנסת
אףיחבלהדבר,הפוגהתוכרזאםכי,חששותיואתהחוץ-משרדבפניהביעגםהמושבות-משרד

לארץהעצוריםבהחזרתהוא
-

,ההפוגהבענייןהבטחוןמועצתמדיונישהגיעומידיעות.ישראל

הבלחיהעוליםשלישראל-לארץהכנסתםאתלסכןעלולההפוגהכי,המושבות-משרדהסיק

ישאם,ספקהטילאמנםהמשרד59.בקפריסיןהמעצרבמחנותשעהאותהכלואיםשהיוליגאליים

עצורי-ביניהםהחשובההבדלבגלל,קניהלעצוריקפריסיןמעצורישווהגזרהלגזורמקום

ממנהוגורשובארץשנעצרו,אזרחיהאףחלקם,ישראל-ארץשלהחוקייםתושביההיוקניה

.הזמניםמןבזמןאליהלשובבזכותםספקהיהלא60;בטחונייםמטעמים
-משרדבדאגתהחקןמשרדראהומעתה,הפרקמעלההפוגההצעתהוסרהאפרילסוףלקראת

בזהירותלטפללקאדוגןהחרן-משרדהורה,זאתלעומת.הכלחעליושאבדענייןהמושבות

משטרבהצעתם"האובעצרתשנערכוהדיוניםבעת,לארץקניהעצוריהחזרתבענייןובהקפדה

שהצעתלאחרמיותרתנמצאהזוהוראהאולם61.אפרילחודששלהשנייהבמחציתהנאמנות

6,ם"האולתמיכתזכתהלאהנאמנות

.143-145,149,190,193-194'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי;559'עמ,(45הערה,לעיל)מרידור56
PRO,ע()1948,85202/68640/371במארס22,לבארוזהיאםמכתב57

.

ראהזהמכתבשלהמשובשתאריכועל'

.לכךנוספתהוכחההיאלבריחהבמכתבהתייחסות;49הערה,לעיל
.PRO,ע(371כ/1948,88048/68640במאי7,לתיקפייתשלרשימה58
.ישראל-לארץצבאבגילגבריםכניסתמניעתהיתרביןשכללה,ההפוגהתוכניתלפיתוחהצעהפי-עלזאת59

.קולומביהנציג,לופתאלפונסו,הבטחוןמועצתשלהתורןהנשיאידי-על1948באפריל15-בהוגשהההצעה
truce)('הפוגה'במונחיםהשימושכילהעיריש.192'עמ,1966אכיכ-תל,האומותבשער,שרת'מ:ראה

cease('אשהפסקת'ו fire(1421.הבחנהכלללאבדברהנוגעיםהצדדיםידי-עלנעשה
.49,57הערות,לעילהמכתבתאריךבענייןראה.1948במארס22,לבארוזהיאםמכתב60
ע()1948,85202/68640/371באפריל29,לתיקבייתשלרשימה61

,

PRO.
,גנין'צ;502-521'עמ,(2הערה,לעיל)לואיס:הרחבה-ביתרראההברית-ארצותומהלכיהנאמנותהצעתעל62

.242-245'עמ,(2הערה,לעיל)כחולמיםהיינו,'1945-1948ישראלמדינתלהקמתב"ארהשליחסה'
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הגוליםהשבתעיכוב
ותחילה,טיפין-טיפיןלהםנמסרכךעלהמידע.לארץשיבתםהקדמתעלדווחלאעצמםלעצורים

הקולונל,המחנהמפקדמפילעצוריםנרמז,1948באפריל23-ה,הסדר-בליל.נרמזתבצורהרק

Patrick(רייס Rice(,מצארייסכי,להניחסביר.ישראל-ארץחופיאתיראוכחודשייםבעודכי

,במאי5-ברייסהשמיעיותרמפורשיםדברים.הסדרליללחגיגיותזואופטימיתנימהלצרףלנכון

התחייבותהיתהלאזוגםאך.ביוני15-בבארץכבריהיוהמחנהאנשיכיבטחונואתהביעכאשר

שלמדויקמועדובהרשמיתהודעהותבעו,השתכנעולאהאכזבותלמודיהמחנהאנשי.רשמית

6'.שיבתם

העצוריםשלרדיו-במקלטשנקלטהלאחרשעותמספר,1948במאי15,ח"תשבאייר'בה

חבר,)5Foster~מ110)מסאטןלקבלהעצוריםהצליחו,ישראל-מדינתהכרזתעלההודעה

תוךישראל-לארץבדרכםקניהאתיעזבוהםכיבכתבהתחייבות,וסדרחוקלענייניבקניההממשל

לסערתנתוניםשהיוהעצוריםבלחץזוהתחייבותהעניקסאטן64.במאי15-המןימיםחודש

עלההודעהמאז65.ההתחייבותלהענקתמלונדוןאישורקיבלשהמושלומבלי,ההיסטוריהאירוע

הודיעואףהם.המחנהתורןעלקבועבאופןישראלדגלאתהעצוריםהניפוהמדינההקמת

במעצראחזקתםומכללא,עצמאיתמדינהשלחופשייםאזרחיםעצמםאתרואיםהםכי,לסאטן

15-השבת-במוצאיעקרוהםהפגנתיכאקט.הבינלאומילחוקומנוגדתועילהסמכותמשוללת

66.בהםאותםלכלואעודהיהניתןשלאכך,המחנהממעונותוהבריחיםהסורגיםאתבמאי

,סאטןלהםמסרביוני7-ב.קצרזמןתוךנמוגההעצוריםבקרבשהתעוררההאופטימיותאבל

מאיחודשכלובמהלךאפרילסוףשמאזלאחר,קשהמהלומהזוהיתה67.נדחתהארצהשיבתםכי
68,ישראל-לארץהעצוריםלהעברתהאפשריותבדרכיםבדברהנוגעותהבריטיותהרשויותדנו

נציגיכי,העצוריםבקשתלמילויובקניהבלונדוןהרשויותמצדהנחוציםהסידוריםנעשווכבר

69.ארצהבדרכםאותםילווהאדום-הצלבוארגון'לאסירינו'אגודת

להשגתעתאותהשנערךומתן-במשאנעוצההיתה,לעצוריםנמסרהשגםכפי,הדחייהסיבת

4-בשנערך,המושבות-לשרהחוץ-שרביןבמפגש.ישראל-בארץהלוחמיםהכוחותביןהפוגה

קניהעצוריהחזרתאתשעה-לפילעכבהשנייםהסכימו,לתוקפהההפוגהכניסתלפנישבוע,ביוני

היתהזהבמפגששננקטההעמדה70.ההפוגהלהשגתומתן-במשאלחבלשלאכדיישראל-לארץ

במאי6,'לאסירינו'לאגודתהעצוריםמברק;4/2/כ15,ז"מ,1948במאי1948,5כאפריל23,לעצוריםרייסדברי63
.40/8611חטיבה,גנזך,1948

.4/32/כ15,ז"מ,1948כמאי14,המחנהשלהחיצונילנציגסאטןמכתב64
?()1948,88143/68640/371ביוני8,לתיקבייתשלרשימה65

.

,PRO.ביקורתשלמוסוויתנימהניכרתברשימה

.המושלכלפי
.4/6/כ15,ז"מ,1948במאי17,ישראללממשלת,המחנהנציג,מהוללאריה66
.234-235'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי67
הצי-משרד,המלחמה-משרדחברו1946משלהי)ההגנה-ומשרדהחבן-משרד,המושבות-במשרדהדיוניםעל68

PRO,:ראה.(457'עמ,[2הערה,נלעיללואיס:ראה.החדשההגנה-במשרדהאוויריתהתחבורה-ומשרד

88048/68640/0371?.
PRO,,1948במאי26,לבייתהמושבות-משרדמכתב;1948במאי18,המושבות-לשרקניהמושלמברק:ראה14469

חילופי;40/8611חטיבה,גנזך,1948במאי1,'לאסירינו'לאגודתהעצוריםמברק;ן()371/ש87062/686
במברקים.40/57חטיבה,גנזך,1948במאי1948,20במאי13,האדום-הצלבלבין'לאסירינו'אגודתביןמברקים
.ערביותבטריטוריותהמעברבעתבליוויהצורךהודגש

'אלכסנדרההגנה-לשרהמושבות-משר70
)

Alexander

י,.,

~

Albert(,5ן()1948,88143/68640/371ביוני

:

,PRO.
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אסרהההחלטה.ההפוגהבדברבמאי29-מהבטחוןמועצתלהחלטתהבריטיתלפרשנותקשורה

חלאינושהאיסורנקבעאבל.ההפוגהלמשךישראל-לארץ(8ת8111תpersonnel(לוחמיםכניסת

אולם.בנשקיאומנואויגויסושלאובלבד,זובהגדרהכלוליםשאינם,צבאבגילאיגבריםעל

לאסור-נענתהולא-תבעהההפוגהעלהבטחוןמועצתדיונישבמהלך,בריטניהממשלת

מועצתהחלטתאתזוברוחלפרשהחליטה,ישראל-לארץצבאבגילאיגבריםשלכניסתםאתכליל

המעצרממחנותצבאבגילאיגבריםשלעלייתםאתבריטניהממשלתאסרהלפיכך.הבטחון

הכוונה,ביוני4-בהמושבות-ושרהחוץ-שרממפגששמתבררכפי.בשליטתהשהיובקפריסין

רייסשלבפיושכונוכפי,'צבאבגילאיגנגסטריםאותם',קניהעצוריעלגםזהאיסורלהחילהיתה

)Michael Wright(,7!.החוץ-משרדשלהכלליהמנהלעוזר

היהטמוןההפוגההסכםשבסעיפיהעלייהלשאלתבנוגעהמחמירההבריטיתהפרשנותביסוד

עללשמורמגמהמתוךוזאת.ההפוגהבמשךהיהודילצדיצמחלאיתרוןששוםלהבטיחהרצון

.בערביםתומכתכמעצמהבריטניהתדמית
העצוריםלהשבתהזמנים-לוחאתמשבשיםהבריטיםהיולא,ההפוגהאלמלאכי,להניחסביר

ידי-עלשניתנהדעת-לחוותשהתייחסה,החוץ-משרדעמדתהיאלדברראיה.ישראל-לארץ
-המזרחבמשרדהצבאיתהמחלקהידי-עלנתבקשהשגריר.אפרילבשלהיבקהירהבריטיהשגריר

באנייהישראל-לארץמקניההעצוריםאתלהחזירלהצעהבנוגעדעתואתלחוותבקהירהתיכון

עיכובאוביטוללשקולהציעואף,לכךהתנגדותואתהביעהוא.סואץ-תעלתדרךשתעבור

ידי-עלתתפרשנהישראל-לארץהעצוריםבהחזרתהכרוכותהפעולותשכלמחשש,לארץההזרתם
72.כלפיהןידידותיבלתיכצעדערב-מדינות

ערבית-הפרוהבריטיתלאוריינטציההנוגעשיקולהעלהבקהירהבריטישהשגרירהעובדה

-בארץהצבאיתבמערכההיהודיהצדלטובתזובתקופהשהתחוללהמפנהמןספק-ללאהושפעה

9-בשנערכה,יאסין-דירהערביהכפרעלי"והלחל"האצשלשהמתקפהלהניחיש73.ישראל

הערבים.השגרירעמדתעלהםאףהשפיעואלהלארגוניםהגוליםשלוהשתייכותם,באפריל

ציטטוהבריטים.פעם-איהציוניםשביצעוביותרהאכזריהזוועהמעשהכאללפרשההתייחסו

,הארגוניםשלהכיבושיעדיבדבר,באפריל9-השלבערבוי"והלחל"האצדוברדבריאת

שלההתפשטותמגמות74.שלמהיהודיתלמדינההירדן-ועברישראל-אוץאתלעשותהמבקשים

גוליהשבתלעיכובהשיקוליםבמערכתכגורםהבריטיבתיעודמופיעותאינןאמנםל"האצ

בשלהישהחלבעובדהנתמכתהשיקוליםמערכתעלהשפיעושהןההשערה.ישראל-לארץקניה

שללסכנהבחרדההבריטיםהתייחסו,הערביםכנגדהיהודיהצדהצלחותבעקבות,אפריל

-מדינותכאשררקלתוקפהנכנסהביוני1-בהחלישראל-בארץהפוגהבדברבמאי29-מהבטחוןמועצתהחלטת
.ביולי9-בנסתיימהההפוגה.ביוני11-הבבוקר,זולהחלטהצייתוערב

פחות-1948:27במארס.העצורים260בקרבהגיליםהתפלגותלציוןראויה.שם,1948ביוני5,לתיקרשימתו71
ם"האוועדתראש-ליושבכצנלסון'שעצומתראה.40-למעל5;30-למעל57;30-ל20בין-171;20מגיל
הבטחוןמועצתהחלטתועלהבריטיתההצעהעלראהכן.7730/525,מ"אצ,1948במארס19,ישראל-לארץ

זסצ"[מ.8.],קק.102-:במאי29-מ

'

New,7948.Supplementforl- May,א
"ק"

ען

"מ"
Securs)yנ0

,

Council

I

ו*1ן4.יד'עמ,א"תשמירושלים,א,ישראלמדינתשלהחרןלמדיניותתעודות,(עורך)פרוינדליך'י;103
באפריל30,החיכת-המזרחבמשרדהצבאיתהמחלקה,((3.().]15ע1ת0)נקינס'גלקולונלבקהירמהשגרירות72

.PRO,0371ע/5750/68640ע1948י 73

.1363'עמ,שניחלק,ג,ההגנההולדותספר,(עורך)סלוניקי" נ74
.284'עמ,1979ירושלים,ישראלי-הארץהמשולש,כתל'
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התערבותלהתערבעליהםיהיהזהבמצבשהרי.הירדן-לעברל"האצבהנהגתיהודיתפלישה

הבריתאתולקייםלהמשיך1948בראשיתשנאותהערבבמדינותהיחידה,ירדןלהצלתצבאית

קשייולנוכח1948מינוארהעירקי-האנגליהחוזההתמוטטותלאחר.עימםוהפוליטיתהצבאית

תבוסה.ירדןתבוסתאתלעצמםלהרשותיכלולאהם,מצריםעםיחסיהםאתלהסדירהבריטים

בריטיתצבאיתמעורבותאולם.התיכון-במזרחבריטניהיוקרתאתלהרוסהיתהעלולהזו

-מארץלהתנתקשעהאותההבריטיהאינטרסעםאחדבקנהעלתהלאישראל-בארץבמלחמה

75.הבריטיתהקהלדעתשלנחרצתבהתנגדותלהיתקלהיתהוצפויה,ישראל

-תעלתדרךהעצוריםמהעברתלהימנעישכי,השגרירטענתאתברצינותשקלהחוץ-משרד

שלהשנייההצעתואתדחההמשרדאך.חלופיותמעברדרכילמצואהצורךעלועמד,סואץ

העברתדרכילשאלתבהתייחסו76.מוגבלבלתיזמן-לפרקהעצוריםהשבתאתלעכבהשגריר

למצואהיהניתןהערכתושלפימשום,הערביבצדהחוץ-משרדהתחשבישראל-לארץהעצורים

מדינותעםרצויבלתיחיכוךיגררושלא,(למשלהטובההתקווה-כףדרך)חלופיותמעברדרכי
-

העצוריםאתלהשאיראפשרותראהלאהחוץ-משרד.ארצהההחזרהעיתויבשאלתכןלא.ערב

יהיהניתןשבאמצעותומניעאוגורםבנמצאהיהשלאמשום,מוגדרבלתיזמן-לפרקבקניה

הסיבהאתלגלות,רצוולא,יכלולאשהבריטים,לצייןלמותר.כזאתדחייהבציבורלהסביר

.הערביבצדהתמיכה-האמיתית
ניתןכי,החוץ-למשרדלפתעהתברר,לתוקפולהיכנסעמדההפוגההסכםכאשר,יוניבראשית

-לארץהעצוריםהחזרתלעיכובלגיטימציהלספקמנתעלההפוגההסכםבסעיפילהשתמש

העצוריםידי-עלבבוזנדחה,בהפוגההעצוריםהחזרתעיכובאתשתלה,הבריטיההסבר.ישראל
בטרםאףהעיכובעללהםלהודיעהזדרזושהבריטיםכךעלהצביעווהם,למענםוהפועלים

סעיףלגביהמחמירההבריטיתהפרשנותאתדחוהעצורים.ההפוגהעלהצדדיםביןהוסכם

מהלךאתפירשוהם.עוליםולאישראל-ארץתושביהםכיבהסבירם,ההפוגהבהסכםהעלייה

77.ישראלמדינתכלפיערובהלבניאותםלהפוךשנועד,שפלכתכסיסהעיכוב

המחמירההפרשנותאתקניהעצוריעללהחילהבאיםבימיםגםהמשיכההחוץ-משרדפקידות

היהבעיקראולם,מפקידיונוקשהפחותהיההחקו-שר.ההפוגהשבהסכםהעלייהלסעיףבנוגע

לגורלהחרדהשלא,בהערכהלהסתכןמותרכידומה.יותרמקילהלגישהשנטה,המושבות-שרזה

שקיבלהשר.קניהמושלשלמצוקתואם-כי,המושבות-שרגישתעלשהשפיעההיאהעצורים

לפעולעלוליםהעצוריםכיהתרשם,המחנהמצבעלהמושלמןהערכותלבקריםחדשות

כי,העריךהמושל.להםשהובטחכפי,ישראל-לארץלהשבתםהצעדיםיתחילולאאם,באלימות

אויחיואםלהםהיאואחת,לייאושנתפסוכברהעצוריםוכי,השבירה-נקודתסףעלמצויהמחנה

המשמרכי,צייןגםהמושל.במחנהלטבחשתובילתקריתליזוםעלוליםהםאלהבנסיבות.ימותו

המזרחמחלקתראש,לבארוז,כוויןשלימינו-יד,)Haroldא.Beely(בילישלהסודימכתבו:למשלראה75
'עמ,(2הערה,לעיל)לואיסשלבספרומובאהמכתב.1948באפריל30,ישראל-ארץבשאלת,החבן-במשרד

בכוחוהיחסיהגידולבגללהיתרבין,הירדן-לעבריהודיתפלישהלסכנתראש-בכובדכילימתייחסבמכתב.522

.345-379'עמ,שםראהירדן-בריטניהיחסיעלהרחבהביתר.ל"האצשל4ו,3
PRO,,1948במאי8,רייסשללתיקרשימות;1948במאי7,לתיקובארחבייתשלרשימות76

.ע(371כ/88048/68640
מוסדות,(ברנאדוטכולל)לאישים,שטרנברגמאיר,המחנהשלהחיצוניהנציגששלחבתזכיראלהטיעוניםראה77

.159/4/24,ז"מ,1948ביוני14,העולםברחביועיתונים
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עלולההעצוריםלביןבינםתקריתוכל,שחוריםמאפריקניםהמורכבהמחנהעלמבחונןהמופקד

הקהל-דעתהיתהלא1948-בכי,לזכוריש.העוינתהעולמיתהקהל-דעתעםבריטניהאתלסבך

המושבות-שרכי,גםיתכן.שחוריםידי-עללבניםשלהריגהנפש-בשוויוןלקבלמוכנההעולמית

.השואהלאחרשניםשלושמעצרבמחנהיהודיםהריגתשלשלילייםמהדיםחשש
,ביוני4-בהחוץ-שרוביןבינושהושגה,בהסכמההמושבות-שרראהלאאלהדיווחיםלאור

ישראל-ארץאזרחישהםקניהעצוריביןהמושבות-שרהבחיןבאפרילכמו,ראשית.פסוקסוף

הקטןמספרםכיהעריךהמושבות-שר,שנית.בקפריסיןהכלואיםליגאלייםהבלחיהעוליםלבין

.לארץכניסתםאפשרותעליקל,קפריסיןעצורישלהגדוללמספרםבניגוד,קניהעצורישליחסית
לכבדישכיגרסכןועל,ההגינותמכללימתעלםאינוכילהוכיחביקשהמושבות-שר,ושלישית

יוחזרוהעצורים-לאמור,קניהשלטונותידי-עללעצוריםקטגוריבאורחשניתנוהבטחות

.במאי15-המןימיםחודשתוךישראל-לארץ

החוץמשרדמולהמושבותמשרד
ולשקוללחזורהחוץ-בשרהמושבות-שרהפציר,מקניהשנתקבלנוסףמידעכשבידיו,ביוני5-ב

לכאורההיתהזולפגישה.ישראל-לארץהעצוריםהחזרתבמבצעמידלפתוחהאפשרותאת

Folke)(ברנאדוטהשוודיהרוזןאצללבררניאותהחוץ-שר:חשובהמעשיתתוצאה Bernadotte

במאי14-בשנתמנה,ברנאדוט.ההפוגהתקופתכדיתוךלארץקניהעצוריאתלהכניסניתןאם

ההפוגהעלומתן-המשאבראשעמד,והערביםהיהודיםשביןבסכסוךם"האומטעםלמתווך1948

היושהעצוריםמשום,ברנאדוטמצדחיוביתלהיענותציפההמושבות-שרכי,לשעריש.ותנאיה

ונס'ג-'קריץלבקשתשנעתריתכן.כךחשבבוויןגםאםספק.ישראל-ארץשלאזרחיםאותושבים

אתברנאדוטאצללבררהבטיחאמנםבוויןהכל-ככלות.מלחציולהתחמקובמטרהנימוסמטעמי

מחויבותבלאסבילכאקטלהתפרשיכולבירוראך,ההפוגהבתקופתהעצוריםהחזרתעניין

.ברנאדוטלידיההכרעהאתלהעביר
-במשרדמשנהמזכיר,)Sargent(נט'סרגאורםסרובעיקר,החתן-משרדפקידות,ואולם

מועצתאתלשאולצורךאיןכללכיטעןנט'סרג.הנושאשלפאסיביתלבדיקהגםהתנגדו,החוץ

כימשוכנעהיההואשכן,(המועצהכדיןברנאדוטדיןכי,כנראהסבורהיהזומבחינה)הבטחון

.הארץאזרחיהיותםבשל,ההפוגהבתקופתישראל-לארץהעצוריםבהחזרתתצדדהמועצה
לפרשנותמנוגדתהיתהקניהעצורישלשהחזרתםמכיוון,בתוקףלכךהתנגדוועמיתיונט'סרג

.הערביתהתגובהמפניחששםבגללגםואולי",ההפוגהלסעיפישלהם
אתלשכנעלנסותגםהחוץ-משרביקש,בקניההמחנהאתלחסלבלהיטותו,המושבות-שר

ישראל-לארץקניהעצורילהכנסתיתנגדולבל,ברנאדוטבאמצעותאוקאדוגןידי-על,הערבים

רקעעלרקלהסבירהוניתן,מתמיההנאיביותזובבקשהלראותשלאקשה79.ההפוגהבתקופת

הקטןמספרםעקבכיותקוותו,מקניההעצוריםאתלהוציאהמושבות-שרשלהעזהשאיפתו

וע4-שרלבקשותכלילאזניואתאטםלאאמנםהחוץ-שר.ארצהלהחזרתםהערביםיסכימויחסית

Orme(נט'סרגשלרשימה78 Sargent(371נ/1948,88143/68640ביוני7,לתיק)ו,PRO.
.שם,1948ביוני5,החוץ-לשרהמושבות-שרמכתב79
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הערביםהסכמתאתלבקשהמושבות-משרדלהצעתגםהתנגדוהחוץ-במשרדאך,המושבות

החוץ-משרדפקידי.הסףעלכזאתבקשהידחוהערביםכי-סבירהטענהאכןשהיא-בטענה

בסעיפילמצואיוכלוכי,סברו,ליהודיםפניםנושאיםאינםכי,הערבילצדלהוכיחשהשתוקקו

.העצוריםהחזרתלעיכובהענייניתההצדקהאתההפוגההסכם
Bernard(בארוז Burrows(,לפנותההצעהאתהעלה,החוץ-במשרדהמזרחמחלקתראש

תחילהיוסברזוהצעהלפי.לעתידםבנוגעהבחירהאתבידיהםולהפקיד,עצמםלעצורים

מכןלאחר.ההפוגהשלהשבועותארבעתבמשךלהתבצעיכולהאינהארצהחזרתםכילעצורים

תהפוךשההפוגהבתקווה-ובסיומו,נוסףחודשבקניהלהישאר:אפשרויותשתיבפניהםיוצגו

-שבמערבניגריהבירת,ללאגוסבטיסהמידקניהאתלצאתאו.ארצהיוחזרו-קבעלשלום

יימשךומסעהישראל-לארץשתובילםאנייהעליעלושם,בריטיתמושבההיאאף,אפריקה

היא-חשוביתרוןבחובהטומנתהעצוריםבידיהבחירההפקדתכי,צייןבארוז.ימיםכחודש
היתההעצוריםמבחינת80.ביםהארוךולמסעהעצוריםלגורלבנוגעהבריטיםכלפיביקורתתמנע

.גרועותאלטרנטיבותשתיביןבחירהזו
ניהולעצם.העצוריםבידיהבחירההפקדתשלהעקרוןלעצםהתנגדופקידיוורובהחוץ-שר

תקדיםליצורעלולשהדברחששואףוהם,ככניעהלהםנראה'הליסטיםחבורת'עםומתן-משא

להמשיךהיתהמבחינתםהיחידההמעשיתהחלופה.בקפריסיןהכלואיםליגאלייםהבלחילעולים

כמובןזוהיתה.הנשקבכוחוהכנעתומצדםמרדשלבמחיראף,בקניההעצוריםאתולהחזיק

יד-אוזלתמפגיניםקניהשלטונותכי,חשוהחוץ-משרדפקידיאך,באכזריותשגבלה,ציניתעמדה
כלפיזרועםנחתאתלגלותאותםלאלץהמושבות-משרדעלכיוסברולהלהיכנעשאיןמופרזת

8!.המוניטבחבמחירולו,למרודיעזואם,העצורים

פניותבמשרדונתקבלוביוני8-וב7-ב.נבוןולאמעשיכבלתיזהנוקשהקוראההמושבות-שר

לאחר-העצוריםכי,הזהירהמושל.המחנהשלמיידיפינוישתבע,קניהממושלנוספות

ישועתה,בריטיותבהבטחותאמוןשמץכלאיבדו-החזרתםדחייתעלביוני7-בשנתבשרו

יותירשלאדבר,והחוצההגדרותלעברהמוניתצעידהכגון,ספונטניותייאושלפעולותלצפות

המצבתמונתעלבעיקרהתבססוהמושלשלאלההערכות82.באשלפתוחאלאברירהלשומרים

כלפיהעציריםאתשייצג'סופרווייזר'ההוא,המחנהשלהחיצונינציגוידי-עלאליושהועברה

להתפרצויותלהגיעעלוליםשהםהרושםאתליצורניסוהעצורים.חוץוכלפיהמחנהשלטונות

חששותיהםאף-על,העצורים,דבר-של-לאמיתואך.השלטונותכלפילחץכאמצעיוזאת,ייאוש

83.צעדיהםאתשכל-בשוםוכלכלו,להיסטריהנתפסולא,ארצהלשובהעזורצונם

אולם,נואשיםלחציםעליוהפעילקניהמושל.מביךלמצבאפואנקלעהמושבות-משרד

המושבות-משרדפסקלאמדועיובןאלהמכבידותבנסיבות.בהםלהתחשבסירבהחרן-משרד

הטובה-התקווה-כףדרךכגון,אחרותחלופיותמעברדרכיכמוזומעברדרך.שם,1948ביוני7,לתיקרשימתו80
בחודשיםכמוזובתקופהנשקלו,ישראל-לארץבאונייהומשםלקירנאיקהאולקפריסיןהעצוריםהטסתאו

~

אתולהחזיקלהמשיךהקושי:הבריטיםנתקלושבהםלקשייםפתרוןלשמשנועדואלודרכים-הקודמים142 .ישראל-לארץמיידיתלהכניסםוהקושיכקניההעצורים

.שם,1948ביוני7,לתיקנט'סרגשלרושמה81
.שם,1948ביוני1948,8ביוני7,המושבות-לשרקניהמושלמברקי82
.284'עמ,(1הערה,לעיל)וסיוןניב;237'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי83



1414י4

1ים
העציריםמקהלת

אתלשכךובכך,מקניההעצוריםאתמידלהוציאשתאפשרישראל-לארץמעברדרךמלחפש

הוצעהשארבין.ההפוגהתוםלאחררקארצהשיוחזרוכךדרכםאתלהאריךבזמן-ובו,זעמם

84.בריטיצבאימינהלתחתנתונהשהיתה,שבלובקירנאיקהדרךהעצוריםאתלהעביר

מיידיתלספקנתבקשההגנה-משרד.המהנהעלהמשמרנושאאתגםזנחלאהמושבות-משרד

המפקד.ביוני15-הלאחרבקניההעצוריםמהשארתמנוסיהיהלאאם,אירופימשמרתגבורת

מאריתריאהבריטיתרגלים-חילפלוגתהעברתעלהורהאכןהתיכון-במזרחהכוחותשלהכללי
להגיעאמורההיתהוהיא,לגילגילדרכהאתהפלוגהעשתהכברביוני12-ב.זומשימהלצורך
,המחנהעלמאחריותםמידלהשתחררלהוטיםהיוקניהשלטונותאך85.בחודש14-בלשם

.מקניההעצוריםשלמיידיפינויעלשיתבסספתרוןלחפשממאמציוחדללאהמושבות-ומשרד

ם"האולמתווךההכרעההעברת
מטעםלמתווךלהעבירהחוץ-שרבהחלטתכרוכהשהיתהמשמעותיתתזוזהחלההימיםבאותם

.ההפוגהתקופתבמהלךקניהעצוריהחזרתבשאלתההכרעהאתם"האו
להכריעויבקשו,לברנאדוטיפנהעצמוהואכיבוויןהציעהכלליהמטהבישיבת,ביוני9-ב

149
העצוריםלהטסתלפעוללנסותהומלץ,ביוני8-בשנערךהמלחמה-ומשרדהמושבות-משרדנציגישלבמפגש84

8,לתיקבייתשלרשימהראה.ישראל-לארץהיםדרךלהעכירםהמועדובהגיעארעיתשםלשכנם,לקירנאיקה

.PRO,ע(371כ/1948,88143/68640ביוני
.PRO,ע()1948,88129/68640/371ביוני12,לבוויןאלכסנדרההגנה-משר85



אליאששולמית

הממשלה-ראשידי-עלהצעתואושרהערבבאותועוד.ישראל-לארץקניהגוליהכנסתבעניין

זהשהיהדומה86.לתוקפהההפוגהכניסתעםמידלברנאדוטלפנותהסמיכוהווהם,ההגנה-ושר

קניהעצורישלמספרםשהרי,החוזן-משרדפקידותשלהנוקשההקולעומתוריאליסטינבוןצעד

87.בקפריסיןכלואיםשהיוהגיוסכשיריליגאליים-הבלחיהעוליםאלף11-לביחסקטןהיה

החוץ-משרדפנהבחודש18-ברקאך,ביוני11-בלתוקפהנכנסהישראל-בארץההפוגה

במברקהבריטי
בשאלתבדחיפותלהכריעוביקשו-בקהירעתאותהשישב-לברנאדוט.

.ישראל-לארץקניהעצוריהחזרת
החוץ-משרדביןהדעותבחילוקילתלותישלברנאדוטהמברקבשיגורההתמהמהותאת

ידי-עלהוכנההמברקשלהמקוריתהגרסה.ולניסוחוהמברקלתוכןבנוגעהמושבות-למשרד
.בלבדהחקן-משרדידי-עלהוכנההסופיתהגרסה;המושבות-משרדעםבהתייעצותהחוץ-משרד

החוץ-משרדפקידות.המשרדיםשניעמדותביןהברורהשוניאתמשקפיםהגרסאותביןההבדלים

גישתואתלאמץונאלצה,בוויןשלהסמכותיתאישיותומולשלהעללעמודאמנםיכלהלא

-משרדגרס,לעומתה.לעשותושישהמירבמבחינתההיהזהאך.לברנאדוטההכרעהאתלהעביר

פסיביתבפנייהלהסתפקאיןכי,בקניההמחנהשלהמהירלחיסולושהשתוקק,המושבות

.ההפוגהכדיתוךארצההעצוריםהחזרתבעדשיכריעעליוללחוץויש,לברנאדוט
מפניהחששרקעעלישראל-לארץהעצוריםהחזרתדחיפותגםצוינההמקוריתבגרסה

בוראהוהואהואיל,המתוקנתהגרסהמןזהסעיףהשמיטהחרן-משרד.במחנהדמיםהתפרצות

.בשליטתםהמצויהבמושבההסדרבשמירתהבריטיםשלידם-אוזלתאתהחושפתמבישההודאה
אתברנאדוטלפנילהטעיםהחוץ-משרדהעדיףהעצוריםשבהחזרתהדחיפותהנמקתלשם

.ביוני15-בהחלישראל-לארץלהעבירםקניהשלטונותידי-עללעצוריםשניתנהההתחייבות
והוא,המברקשלהמתוקנתהגרסהאתהחוץ-שראישר,המושבות-משרדהסתייגותחרף

לארץהעצוריםהשבתבשאלתיכריעכי,לברנאדוטהחוץ-משרדיעץבמברק.לברנאדוטנשלח

היהודיםכי,להבטיחעליושכן,המוסמכותוהערביותהיהודיותהרשויותעםהתייעצותתוך

88.ארצההכנסתםעלקשייםיערימולאוהערביםלקבלםייאותו

המתווךהבהירלכן-קודםמשבועלמעלה.ביוני28-בהחוץ-למשרדהועברהברנאדוטתשובת

אגודתידי-עלהקורה-לעובישהוכנס,שרתוקמשה,ישראל-מדינתשלהחוץ-לשרעמדתואת

פומבינתןאףהמתווך.ארצההעצוריםהשבתלזירוזברנאדוטעםמגעיםוקיים,'לאסירינו'
89.עצמםלעצוריםלהעבירהטרחוגם,ביוני18-באביב-בתלשקייםעתונאיםבמסיבתלעמדתו

שהם,קניהעצוריעללהחילםואין,בלבדעוליםעלחליםההפוגהסעיפיכי,פסקברנאדוט

,הבעיהשלהמעשילצדאשר.אליהלשובהאמורים,הארץתושביאוישראל-ארץאזרחי

.PRO,1(88144/68640/1371:ראה,1948ביוני9-כההגנה-ושרהחרן-שר,הממשלה-ראשמפגשעל.שם86
.111,307'עמ,(71הערה,לעיל)פרוינדליך87
ביוני15,לתיקבייתשלרשימות;1948ביוני18,לברנאדוטהפנייהובובקהירלשגרירותהחוץ-משרדמברק88

371כ/1948,88243/68640ביוני15,נט'וסרגרייס,בארוזשלרשימות;1948ביוני1501948,17
.,ו( PRO

בעיקרמענייןזהמכתב.4/24/כ15ז"מ,1948ביוני23,לשטרנברגמרודוסכרנאדוטמכתב;1948.6.20,הבוקר89
British'אלמופנהשהואמשום Internment

in

Kenya1תIsrael Citizens',התיזהאתקיבלהמתווךהיינו
ועילהסמכותלבריטיםאיןעצמאיתמדינהכאזרחימעמדםמתוקףכי,לעילשהוזכרה,העצוריםשלהמשפטית

.עודלעצרם



קניהגוליהשבת

ועליהן,והבריטיותהיהודיותהרשויותבידינתוןהעצוריםהחזרתביצועכי,גרסברנאדוט

90.ומתיהגוליםבהחזרתרוצותהןאםלהחליט

'אלטלנה'ופרשתארצההגוליםהשבת
היהיכוללאשוב,פומביפרסוםקיבלהואף,החרן-למשרדהובהרהברנאדוטשעמדתלאחר

לעכבעדייןשאףאמנםהחוץ-משרד.ההפוגההסכםבסעיפיאמתלותלעצמולחפשהחוץ-משרד

אפשרהיהלאמעתהאבל,הערביהעולםאתלרצותכדי,ישראל-לארץהעצוריםהחזרתאת

הבריטיהשלטוןחיסוללאחר,מזאתיתרה.ההחזרהלעיכובמשפטיבסיסההפוגהבהסכםלמצוא

משוללמעשה;סובלתאינהשהדעתלדברבקניההעצוריםשלהחזקתםהמשךהיהישראל-בארץ

בוודאיהתקשהלאהחוץ-משרד.ההומניטריותלכלליומנוגדוליגאליתפוליטיתהצדקהכל

בענייןהבריטיםכנגדעולמיתקהל-דעתליצורוינסויחרישולאוקרוביהםהעצוריםכי,להעריך

.זה
,מוסדות,אישיםאלביוני24-בנשלחוהוא,בריטניהנגדנוסףמחאהתזכירכתבואכןהעצורים

האדום-לצלבפנואףקרוביהם9!.העולםברחביעיתוניםומערכות,ס"טאלרבות,ידיעותסוכנויות

שבכוונתםוהודיעו,רעב-תתבשביניפונטסבאופןעצוריםמישהחפתחוביוני30-ב92.וטאדולברנ

93.ארצהשיוחזרועדלהמשיכה

והיהודיותהערביותהרשויותעמדתאתביררולאהחוץ-משרדלהצעתשעהלאברנאדוט

פקידות.ההפוגההסכםשלמשפטיפירושסמךעללהכרעההגיעאלא,העצוריםהחזרתבשאלת

בהחזרתיוחלבטרםבערביםלהיוועץישאם,בשאלהמה-זמןהתחבטהעדייןהחוון-משרד

הערביתבליגהלהיוועץ,משגהזהיהיהואף,טעםאיןכי,הבינהדברשלבסופו.לארץהעצורים

תקיפההתנגדותיביעוהערביםכימראשוברורהואיל,כזהאשרבענייןערב-מדינותבנציגיאו

מחויביםעצמםימצאושהםמשום,לבריטיםנזקאפואתסבההתייעצות.ארצההעצוריםלהחזרת

.להובניגודהערביתמהדעהבהתעלמותלפעול
היאגםתרמה,יונישלהישלימיםבאותםהעולםשלבחללועדייןשניסרה,'אלטלנה'פרשת

את-לאידשמחהמעטבלא-שראתה,החרן-משרדפקידות.זובשאלהההתלבטותלהפסקת

Harold(הוילנדמברק90

.

A .D . Hoyland(,הבריטיהחרן-למשרד,(המתווךשההשם)ברודוסהבריטיהקונסול,
.PRO,ע(371נ/1948,88243/68640ביוני28

הביאההיאשכן,לבריטיםנוחההיתהלאלסובייטיםהפנייה.4/42/כ15ז"מ,שיגורוויעדיהתזכיר:ראה91
כילימסר(המחנהשלהאחרוןהחיצוניכנציגשימש,שטרנברג-אז)שמגרמאיר.בפרשהלמעורבותם

,הוועדותאחתבדיוני)שםהעלהם"באוהרוסייםהנציגיםאחד,ישירותתוצאותהניבההסובייטילגורםהפנייה
כנציגבמקוםנועץהוא,להשיבמהידעלאהנבוךהבריטיהנציג.התזכיראתוקראקניהגוליפרשתאת(כנראה
.הגוליםאתלהחזירבריטיתהכטחהישכי,לומסרוהלה,ישראל

-למשרדהאדום-הצלבת=פנעל.1948ביולי2-ומ1948ביוני28-מבמברקיוהאדום-לצלבזהראבןפנייתראה92
עםהעצוריםהוריועדכוח-באמפגשעל;50/57חטיבה,גנזך,1948ביולי1,זהרלאבןבמברקוראההמושבות
מתוכנו.תאריךאין]זהראבןמפיקניהלעצורי'ישראלקול'בשידור:ראהיוניבשלהיאביב-בתלברנאדוט
ווט.40/71חטיבה,גנזך,[1948ביוני30-הלאחרשודרכימתברר

ואחדהמחנהמעצורי,גינוסרפנחס.אמיתיתהרעב-שביתתהיתההפעם.285'עמ,(1הערה,לעיל)וסיוןניב93
,לדבריו.לאכוללהכריחםיוכלושלאכדיהמחנהגדרותביןאלנכנסווחבריוהואכי,לימסר,השובתים
נגדכרוזיםולהפחןבקניהקולוניאלית-האנטיהתסיסהגלעללעלותהאפשרותאתגםשקלוהעצורים

.הקיקויומחתרתבשםהשלטונות



(1948יולי)לארץהעצוריםאתהמחזיריםהמטוסיםלאחדבעלייה

יביטהערבישהצדסיכויישכי,סברה,ל"האצלביןישראלממשלתביןהקטלניתההתנגשות

אתלערערעלולשהדברמשוםוזאת,לארץקניהגוליהחזרתעל,יותרחיובית,אחרתבצורה

לביןל"האצחוגיביןהמתיחותלמדורתשמןתוספתבבחינת,מבפניםהיהודיתהמדינהיציבות

העובדהכיאפשר.הפוכהבצורההדבריםאתלהעריךניתןאבל94.היהודיתהמדינהראשי

היא,במדינהלשלטוןטועןבגדרעודאינול"שהאצחוץוכלפיפניםכלפיהוכחזופרשהשבמהלך

מוחלטלקרעהביאה'אלטלנה'פרשת.ארצההגוליםאתלהשיבלהחליטהבריטיםעלשהקלה

היום-ביוני22-השלאחרבלילה.ל"לאצישראלמדינתשלהזמניתהממשלהשביןביחסים

ח"פלמחטיבותשערכו'טיהור'מבצעהחל-ל"צהכוחותידי-על'אלטלנה'הופגזהשבו

.מנשקםופורקונעצרול"האצמאנשירבים.ל"האצהתנגדותלשבירת'קריתי'מחטיבתואנשים
הזמניתבממשלהעודמכיראיננוכי,היתרביןמסרובהפומביתבהודעהביוני24-בהגיבל"האצ

'אלטלנה'פרשתהגבירהמדועאפואיפלאלא.המיידיתהתפטרותהאתודרשישראלמדינתשל

כאשר.העצוריםהחזרתלגביהישראליותהרשויותבעמדתהבריטיהחוץ-משרדהתעניינותאתגם

Joseph(לינטוןאצלהענייןנבדק Linton(בלונדוןהיהודיתהסוכנותבמשרדהמדיניהמזכיר,

95.דיחויללאישראל-לארץהעצוריםבהחזרתרוצותהיהודיתהמדינהרשויותכיהתברר

לביןל"האצביןהמתוחיםהיחסיםרקעעל,הסברטעונההישראליותהרשויותשלזושאיפה2121

.PRO,ע(371כ/8752/68640ע,1948ביוני29,לתיקבייתושלנילישלרשימות94
.שם,1948ביוני30,לתיקבייתשלרשימה95



(1948ביולי7)סודאןשבגבולובר'ג.ארצהבדרךבינייםחניית

משהשכתבדברים.וספיחיה'אלטלנה'פרשתבעקבותישראל-מדינתשלהזמניתהממשלה

-משרדמטעםברודוסם"האומתווךעםהקשראנשישהיו,שילוחולראובןכהןלליאושרתוק

הימיםבעצםקניהלעצוריהיהודיתהמדינהראשיגישתעלאורלשפוךעשויים,הישראליהחוץ

כמשתייכיםאליהםיחסולביןארצההחזרתםלעצםיחסוביןהבחנהניכרתשרתוקבדברי.ההם

להחזיקהזכותלאישאיןותושביהישראל-ארץאזרחיבתורכי,גרסשרתוק.'הפורשים'למחנה

כי,לומרהיתהכוונתו.החזרתםאתנמרצותלתבועישולכן,רצונםכנגדלארץ-בחוץהעצוריםאת

.הבריטיתמהאפוטרופסותכלילהשתחררהוא,מלאהבריבונותהיישובכשזכה,במאי15-בהחל
בארץבין,חוקיבלתימעצרלכלותתנגד,לאזרחיההאחראיתהיאריבונותהבתוקףישראל-מדינת

תמהבכךאולם.תהיהאשרהפוליטיתזהותותהיה,שלהתושבאואזרחכלשל,לארץ-בחוץובין

,ההפוגההסכםאתשקיבלוובכךלמדינהבנאמנותםבטהלאהוא.קניהבעצורישרתוקתמיכת

ברעיוןהרהראףהוא.'טובההתנהגות'להתחייבות,ארצהבואםעם,מהםלדרושושקל

96.ההפוגההפרתאתולמנועהפנימיהסדראתלהבטיחכדי,בואםעםמידלמעצרלהכניסתם

בענייןשאילתהבעקבותנתקבלהישראל-לארץקניהעצוריאתלהחזירהסופיתההחלטה

Samuel(סיגלר"דהלייבורמפלגתמטעםהיהודיהפרלמנטחברשהגיש,העצורים Segal

(

סיגל;;

1213נדרשהמושבות-משרד97.העצוריםמןהמחאהתזכיראתשקיבללאחרהשאילתהאתהגיש

.214'עמ,(71הערה,לעיל)פרוינדליך,1948ביוני24,ברודוסולשילוחלכהןמכתבוראה96
.סיגלעםבקשריםעמדהמחנהשלהחיצוניכנציגאשר,שמגרמאירלימסרהדבריםאת97



אליאששולמית

התשובהכיכאמורהשתוקקהמושבות-ומשרדהואיל.ביוני30-בזושאילתהעללהשיב

-משרדאפואהומרץ98,מקניההעצוריםשלהמיידיתהוצאתםעלהודעהכברתכלוללפרלמנט

הננקטיםהסידוריםעלהודעהכללהלשאילתההתשובהואכן.בענייןהחלטהלקבלהחוון

99.ישראל-לארץהעצוריםשלהמיידיתלשיבתם

ועצוריו,בגילגילהמחנהשערינפתחוביולי6-ב.קניהלעצוריההחלטהדברנמסרביולי1-ב

עלהועלושם;שבקירנאיקהלטוברוקבהטסתםהוחללמחרת.ניירובישלהתעופה-לשדההוסעו

Ocean('ויגוראושן',בריטיתספינה vigour(,לפנותביולי9-ב.תילבגדרותמשורגשסיפונה

,באפריקההגלותשלהדרמהנסתיימהביולי12-הבבוקר.אביב-תללכיווןהספינההפליגהערב
100.ישראל-מדינתשלהטריטוריאלייםהמיםלתחוםנכנסההגוליםועליההבריטיתהספינהכאשר

ישראל-ארץמחופימעפיליםגורשוסיפונהשעל,'ויגורהשושן:לצוןלוחמדההיסטוריהשר

.החופשיתמדינתםאלקניהעצוריאתשהחזירההיא,בקפריסיןהמעצרמהנותאל
כדיתוךישראל-לארץהעצוריםאתלהחזירשלא,הבריטיםשלרצונםנתגשםדבר-של-בסופו

תוםלאחרלארץהגיעוהםאך,ההפוגהבתקופתאמנםהחלהעצוריםהעברתמבצע.ההפוגה

.'הימיםעשרת'קרבותשלבעיצומם,הראשונהההפוגה

.PRO,0371ע/8752/68640ע,1948כיוני29,לתיקבייתשלרשימה15498
Parliamentary~,1948ביוני30,לפרלמנטויליאמס-ריזהמושבות-שרסגןתשובתראה99 .~

Debates

, Jiouse of

215-214.0015,1948London,452,Commons, Oiacial

Report

המיידיתהחזרתםלביצועההחלטהעל.

.PRO,ע(371כ/8752/68640ע,1948ביולי2,לחרטוםהחוץ-משרדמברק:ראהישראל-לארץ
257י-242,246'עמ,(20הערה,לעיל)ויניצקי100
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העצמאותמלחמתבראשיתירושליםשאלת

גולנימיטי
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(1988.12.26)ט"תשמבטבתר"י,ירושלים,העברית



העצמאותבמלחמתירושליםושאלתהיישובהנהגת
(1948מאי-1947דצמבר)

גולנימוטי

א
אשרשאלותמעוררתהעצמאותמלחמתבמהלךירושליםבענייןהיישובהנהגתשלהמדיניות

כלום?העצמאותמלחמתערבירושליםעלההנהגהויתרההכיצד:היוםגםרביםמטרידותנדמה

המאמץלמוקד,1948מאפריללפחות,ירושליםאותההיתהכיצד?'ציוןללאציונות'תיתכן

-ממשלתעליההכריזה,העירעלהוויתורלאחרבלבדשנתיים,וכיצד?היישובשלהמלחמתי

?כבירהישראל

הרחבהבפרספקטיבהאלהבשאלותהיישובהנהגתשלהמדיניותאתולנתחלנסותכאןענייני
וכמובן,יישוביתהפניםהפוליטיקהשלההיבטמן,הבינלאומיתהמדיניותשלההיבטמן-שלה

.הצבאיההיבטמן
.ישראלמדינתשלהקמתהמועד,1948מאיעדובהתפתחויותבאירועיםנעסוקזובמסגרת

הנסיגהלמעשההיתהכברהערביותהמדינותופלישתהמדינההקמתעםכילטעוןארצה

,הצבאיותוהןהמדיניותהן,ההתרחשויות.זמןשלשאלהירושליםעלהוויתורמןהפורמלית

בגבולותירושליםשללהכללתה,להלכהלאעדייןאםגם,למעשההביאושנהאותהשלבחורף

הכתרתהוסופוירושליםסיפוחשראשיתותהליךהחלבמאי.לקוםהעומדתהיהודיתהמדינה

.1949בדצמברכבירה
שניםעשראלא,המלחמהתחילתעם,1947בדצמברלאירושליםבשאלתהדיוןשלראשיתו

ביןישראל-ארץאתלחלקהאפשרותפומבילדיוןלראשונהעלתהעת,1937בשנת,לכןקודם

.בההיושביםהערביםלביןהיהודים
בשניםירושליםבענייןהציוניתהמדיניותשלגיבושהאתבפרטיםכאןמלתארהיריעהתקצר

לירושליםיוחדישראל-ארץשללחלוקתהתוכניתבכלכיהעובדהבציוןנסתפק.1937-1938

,'המלכותיתהחקירהועדת'שלבארץביקורהלאחר.ידועות,נדמהכך,והסיבות-נפרדמקום

עלהציוניתוההסתדרותהיישובשלשוניםבפורומיםדיוניםהחלו,1936-1937בחורף,פילועדת

ח"דופרסוםלפניעוד.ישראל-ארץלחלוקתאפשריתבריטיתתוכניתמוללהציגשישהעמדה _
שללהחלתההסיכויכיהציוניתההנהגהבקרבההכרהבשלה,1937ביולי,בלונדוןהוועדהי(1 נ56

באותוכברפומביניתןזולגישה.העירבחלוקתטמוןירושליםל

T

~

1T

,1937ביוני7,לונדון,גוריון-בןיומן:ראה.רוטנברגפנחסבאמצעותלבריטיםזוברוחתוכניתהעבירגוריון-בן1

.היומןחטיבת,ג"אב



המוסדותבניין,המערביתהעירלביןהמזרחיתהעירביןלהפרידהצורךבדברמגובשיםבלתירעיונות,אכן

במרכז)לאומיים"היהצריךשכעתאלא.קודםעודעלו,קדושיםמקומותבהואיןיהודיתהאוכלוסייהעיקרשבה

'(תבתוכנית,כן-אם,ראשיתהירושליםשלחלוקתה.ברורהמדיניתתוכניתלכללאלהרעיונותלגבש

לאכייצויןעוד.הערביםעללאשגםלומרצורךואין,הבריטיםעלמקובלתהיתהלאאשרציונית

2.הבריטיםעםאלא,כלשהוערביגורםעםהעירחלוקתעלאזדובר

-בןדודהגישאשרהחלוקהבתוכניתלראותאפשרירושליםלשאלתההנהגהגישתסיכוםאת

עמדהזוהיתה)לחלוקההעקרוניתהתנגדותםלמרותכישםהודגש.1937ביוניפיללוועדתגוריון

החדשהירושלים':מהםואחד,מסוימיםבתנאיםרקאולם,היהודיםאותהיקבלו(בלבדטקטית

השטח.העבריתהמדינהאזרחי[היהודים]ירושליםתושביוכלהיהודיםמדינתבתוךלחומהמחוץ

ירושליםביןיבשתילמסדרוןהדרישהעלתהכן-כמו,'הצופים-הראתיכלולבירושליםהיהודי

3.אביב-תללבין

הזעזוערקעעל,ט"תרפמאורעותלאחררקאך.בשעתוהרצלאצלכברלמצואאפשרזוברוחראשוניםרעיונות2
שלצורהללבושהכללייםהרעיונותהחלו,ירושליםבעירייתהשלטוןעלהמתעצםוהמאבקהיישובאתשפקד
שליחסו',הראלחיה:ראה.לאומיכסיסעל,בירושליםמוניציפליתבחלוקההצורךעלהמדברתממשיתתוכנית
1157'ש;75-90'עמ,ט"תשמירושלים,הציוניתובעשיהבתודעהירושלים,(עורכת)לבסקיחגית,'לירושליםהרצל
עירייתראשותעלהמאבק',אלסברגא"פאצלוכן.135'עמ,1985אכיכ-תל,ישראל-ארץוערבייגוריון-בן,טבת

'עמ,א"תשמירושלים,החדשבזמןירושליםבתולדותפרקים,(עורך)שאלתיאל'א,'המנדטבתקופתירושלים
310-312.

.1הערה,לעיל,גוריון-בןיומן3



החקירהועדת
מטעםהמיוחדת

בישיבתה,ם"האו
יולי)א"ימקבבניין

1947)

,שרתוקומשהגוריון-בןבמיוחד,1937בשנתירושליםבחלוקתהמצדדיםבראששעמדוהאישים

להנוספהואף,עקרוניתהשתנתהלאזהבנושאגישתם.1947-1948בשניםגםהעשייהבמרכזהיו

בענייןמדיניותהאלגםההנהגהחזרה,1946בשנת,החלוקהרעיוןאלהחזרהעם.פוליטיתעוצמה

.חלוקתהאלדהיינו,ירושלים
הסיכוםדיוניבעת,בירושלים1947ביולי,UNSCOP,ם"האושלהחקירהועדתלפניבעדויות

הציגו,אוקטובר-בספטמבר,ם"באוהוועדההמלצותעלהדיוןובראשיתבאוגוסטנבה'בזשלה

פילבתוכניתשנקבעמהליהודיםיינתןאם,לחלוקההסכמהשעיקרהגישההציונייםהנציגים

המדינהבגבולותירושלים-מערבאתלכלולהמאמץבמסגרת.ירושליםומערבהנגבבתוספת

,ירושלים-מערבשאלתלביןבכללישראל-בארץהקדושיםהמקומותשאלתשביןההבדלהודגש

.מוצקיהודירובובעלתקדושיםממקומותנקייה,יחסיתחדשהעירשהיאע1212
4

8,א"ימק,בירושלים)UNSCOP(ם"האושלהמיוחדתהחקירהועדתלפניגוריון-בןשלבעדותולמשלראה4

]2.0,7Officia;,1947ביולי

.

'

Records

of the Second Session ofJthe General'

Assembly

: Supplement

UnitedאסNew,111,Palestineוזסץ1947,ק.91 Nations Special Committee



1ךן7ירושליםושאלתהיישובהנהגת:דיון
אצללאגם,בוועדהתתקבלירושליםכלפיהציוניתשהגישהסיכויכלאיןכיהתבררמהרה-עד

הדיוןלפניכבר,זולעובדהגוריון-ובןשרתוקמשהשלבתגובותיהם.שםהציוניהענייןאוהדי
לחברישרתוקאמר1947באוגוסט.ירושליםעלבעתידהוויתורזרעאתלמצואאפשר,ם"באו

,נכנסנושבהבדידותבאותה[ם"לאו]שלנוהזאתהכניסה':בציריךשהתכנסוהציוניהפועלהוועד

ואכזריתומפוקחתמציאותיתלהסתכלותאותנומחייבת,בשבילנומבטאתשהיאהכחמעטבאותו

יעשהכיגוריון-בןכתבהוועדההמלצותפרסוםעם.'...אותובהעריכנוהעולםוכלפיעצמנוכלפי

5.'תיקוניםללאנקבלן'-לאואם,תיקוניםעםתתקבלנה(פ"באונסקו)הרובשהצעותהכל

בחלוקתעקרוניתתמיכההביעואשרמדינותנציגיעםהעצרתכינוסלקראתשנוהלובמגעים

בהנהלת.ירושליםכלפיהציוניתהגישהלהםשגורמתהקושיושובשובעלהישראל-ארץ

.פ"באונסקוהרובלהמלצותבהתאםירושליםשלבינאומהעםלהשליםנאלצוהסוכנות
בחלקיהודיתלמדינהרוב:כהכרחיאזשהוערךמהלמעןחמוררוחני-לאומיקורבןזההיה

העקוריםבעייתופתרוןערבי-היהודיהסכסוךפתרוןלהיותהיהשעשויממהכחלק,ישראל-מארץ

הקרובההבינלאומיתהמציאותעםההתמודדותלקראתרבהברצינותהתכוננובסוכנות.באירופה

היאידה-עלירושליםבינאוםקבלתכיהסוכנותהכריזהלאמעולם,זאתעםיחד.בירושליםלבוא

.מוסרית-ערכיתהכרעהלאבוודאי,כנה,מעשיתהסכמהזוהיתה.צדדי-חדצעד
המירבאתלהפיקניכרמאמץם"האולידהסוכנותמשלחתעשתהבעצרתההצבעהערב

29-המןהכלליתהעצרתבהחלטתלמצואאפשרואכן.ירושליםבענייןפ"אונסקומהמלצות

המדינהעםשלוולקשרבירושליםהיהודיהרובלעמדתביטויהנותניםרביםסעיפיםבנובמבר

שללאומית-הביןבקריה'המתרחשעללהשפיעהיהודיתלמדינהמאפשריםוכן,היהודית

6.'ירושלים

ג

שתילגבולותמחוץהיתהירושליםפיה-שעל,החלוקהתוכניתעלבתגובה,1947בדצמבר

.למלחמהכך-אחרשהיו,המאורעותפרצו,והערביתהיהודית,לקוםהעתידותהמדינות
המסחריהמרכזנשרףכידוע.דצמברשלהראשוןבשבועכברלהנהגהאתגרהוצבבירושלים

ירושליםלבינאוםבהסכימה.בחודש2-בכבר(היוםשלומציון)מריהנסיכה'ורחממילאבאזור

איןאך.בעירהיהודיתהאוכלוסייהשללבטחונההאחריותאתמעצמההיישובהנהגתהסירהלא

.המדיניהוויתורלביןלבטחוןהדאגהשביןהמתחמןלהתעלם
הצבאיתהפעילותכיוהתבררהלך1948מאי-באפרילוסופו1947בדצמברשראשיתובתהליך

התחייבההסוכנותשהנהלתהמדיניותעםאחדבקנהעולהאינה,אליהובדרךבירושליםהנדרשת

גםכמו,הצבאיותההתפתחויות.הכלליתהעצרתהחלטתעלידיהאתשסמכהשעהלנקוט

גוריון-בןומכתב;320/525,מ"אצ,1947באוגוסט25,כציריךהציוניהפועלהוועדבדיונישרתוקשלדבריו5
ק.היומןחטיבת,ג"אכ,1947בספטמבר7,גוריון-בןיומן,לפולה

~

(12
1947:111tcityבנובמבר29-מירושליםבענייןהכלליתהעצרתהחלטתאתהשווה6 ofJerusalem, Partג,

:להלן]815-820'עמ,ם"תשירושלים,1948מאי-1947דצמבר:ודיפלומטיותמדיניותתעודות,(עורך)יוגב

,'המקבילההוועדה'של'גבולותלענייניהמשנהועדת'לבתזכירשרתוקשלדרישותיועם,[מדיניותתעודות
.פ"באונסקוהרובכהמלצות1947בסתיום"כאוהחברותהמדינותדנושבוהפורום



בירושליםהציוניתהמדיניותנשענהשעליהןההנחותאותןכלאתלאחתאחתביטלו,המדיניות

.המלחמהערב
,בינלאומיתבהסכמהחיצוניכחידי-עלמוגנתלהיותירושליםהיתהאמורהלכאורהכי-אף
זולכאורהבינלאומיתהסכמה.יחסיתרבהובעוצמהמאודמוקדםהמאורעותפרצובהדווקאהנה
.ממשבהאיןכימשהסתבר,לתסיסהשהביאהפוליטיתודאותחוסרדבר-של-בסופושיצרההיא
כעירירושליםשלהמיוחדיםוהגיאוגראפייםהדמוגרפייםנתוניהאתלהוסיףאפשראלהאל

באזוריהבריטיםוישיבתזועובדה.ערביאויהודיטריטוריאלירצףבהלהגדירשקשהמעורבת

גבורעםחייהםאתולנהללהמשיךוביכולתםבתושביםקשהפגעוהעירבמרכזהבטחון

.המתיחות
לעתים)קבוצותשלמתוכננותלאפעולותעיקרה.העירבמרכז,כאמור,האלימותשלתחילתה

במתכונתכלל-בדרך,מגיביםוהיהודיםיוזמיםהערביםנמצאוההתחלהמןכבר.ויחידים(המונים

בסוףלשיאההגיעהאשר,בעיהלהיווצרהחלהדצמברמאמצע7.הערביתההתקפהשללזודומה

11-ב.הספרשכונותלביןהמרכזבין,עצמהובעירהעיראלבדרךהתחבורהמשבר-מארס

המרוכזתההתקפהונערכה,אנשים10ונהרגועציון-לגוששיירהלראשונההותקפהבדצמבר

.העתיקהבעירהיהודיהרובעעלהראשונה
,לפנותווהסירובהגנתושאלת.הרמותבכלההנהגהשלדאגתהבמרכזעמדהיהודיהרובע4"ה 160

לאחר,אזורלאותויהודיהמוןפרץ,בדצמבר2-ב,ערביהמוןידי-עלהמסחריהמרכזלשריפתבתגובה7
משני,מאורגןהכלתיההמוןמהשתלטותמאודחששו'הגנה'ב.ערכיברכושופגע,הבריטיםמשםשהסתלקו
תשעה,(לויצה)לוייצחק:ראההמסחריבמרכזהאירועיםשלואמיןמפורטלתיאור.המאורעותעל,הצדדים

.21-25'עמ,1986אביב-תל,העצמאותמלחמתבקרבותירושלים:קבין



עורךבריטישוטר
עובריםאצלחיפושים
,בירושליםחרבים

1948פברואר

לזובירושליםההנהגהשביןהתכתובתבמרכזעמדו,הערביםולחץהבריטיםדרישתלמרות

8.בירושליםהפוגהלהשיגהנסיונותבפרשת,מאי-באפריל,יותרמאוחרוגםעתהגםאביב-שבתל

אלהיוזמות.דצמברשלהאחרוןבשלישכברוהרתעהגמולפעולותליזוםהחלה'הגנה'ה

פחותולא,עבורםחיונימהללמודהיהאפשרמתגובותיהם.הבריטיםעםצבאילחיכוךהביאו

שעפאטלכיווןצפונהבעיקר,שלהםהפינויבציריכיהתברר.עבורםחיוניאינומה-חשוב

בכבישכןלא.ערביתאויהודיתפעילותכללסבולמוכניםהםאין,חורון-ביתלמעלהומשם

אתהשאירו,פברוארבסוףכברשלהםהאזרחיתהתנועהאתהפסיקושם;אביב-לתלמערבה

חופשילמעשהנשארכולוהאזור.להכרחיהצבאיתהתנועהאתוהגבילו,בלבדבמשאבותהצבא

פאתיאלהזמןעםעברההצבאיתהמערכהעיקר,ואכן.הערביםלביןהיהודיםביןלהתכתשות

עצמהבעירכיאף.ברוריתרוןלערביםהיהשם,שממערבזוובעיקר,הכפריתהפריפריהואלהעיר

הסתערושבהןבהתקפותאם,ערביתיוזמהידי-עלזהיתרוןאוזן,ליהודיםיתרוןמלכתחילההיה
היהודיםהחלוזובשיטה.הבחנהללאהמונייםפיגועיםשלבדרךואם,יהודיותשכונותעל

הכוונה.בהרבהגדוליםלממדיםאותההביאוהערביםאך,ינוארבראשיתסמירמיסבפרשת

.הלאומייםהמוסדותבחצרכך-ואחר,יהודה-בןברחוב,פוסט-לפלסטייןסמוךהתופתלמכוניות
161

,מ"אצ,1948כינואר4,מאירסון'לג,בירושליםהמדיניתהמחלקה,(קדרון)רוזנברג'מ:למשלראה8
אורן'אידי-עלפורסם,1948בינואר25-בשנערך,העתיקההעירבעייתעלגוריון-כןאצלהדיון.40015/525

שלמכתבה.[המלחמהיומן:נלהלן182'עמ,1982אביב-תל,המלחמהיומן:גוריון-בןדוד,(עורכים)ריבלין'וג
.745-746'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1948במאי7,קנינגהם'אהגנרל,העליוןהנציבאלמאירסון
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.בירושליםהיהודיתהאוכלוסייהכללועלההנהגהעלקשההשפיעוהללוהפיצוצים
אלהפעולות.משלהםיזומותבפעולותפברואר-דצמברבחודשיםעסקוי"והלחל"האצ

שלהמוגבליםבהישגיהקשהפגעואשר,תכופותבריטיותתגובותוגררו,עזרושםהשאירו

תוצאותפיעלאלאכוונותיהםפיעללאלהגדירישהפורשיםהארגוניםשלהשפעתםאת.'הגנה'ה

.מעשיהם
עלבמערכהאלא-המדיניתבזולאוגםהצבאיתבמערכהלאהיתההשפעתםעיקר,בדיעבד

י"והלחל"האצ.ביחסחזקמאחזבירושליםהיההארגוניםלשני.עמידתוויכולתהציבורשלנפשו

הנהלתשלפעולתהלדרך,צבאיתובעיקר,מדיניתאלטרנטיבהלהציגלמטרהלעצמםשמו

אמיצה,אחרתדרךשלדגלהכנושאיעצמםראוהם.'הגנה'ה,שלההבטחוניתוהזרועהסוכנות

שלאופייניגםאךחמורמשגהירושליםעלהוויתורהיהתפיסתםפי-על.יותרריאלית,יותר
אתלראותהללוהארגוניםחבריחונכוכלפיהםוהעוינותהדלמספרםלמרות.הסוכנותהנהלת

.כולוהמאורגןהיישובאתהדוגמהבכוחיסחפואשרהדרךפורציעצמם
שלהציבוריתמהשפעתםשחששה,ההנהגהאתהטרידהאלמלאזובסוגיהעוסקיםהיינולא

ל"האצשלשאיפותיהםשביןבהבדללהבחיןאפשרהיסטוריתבפרספקטיבה.הללוהארגונים

ופחותפחותשהתאימה,שלהםהלחימהשיטת,המועטכוחם.למעשהיכולתםלביןי"והלח

האירגוניםיצאו,לפעולהעזרצונםשלמרותלכךהביאו,והמזוןהציודומצוקת,החדשותלנסיבות

היהכי-אף,ל"האצ.כאןהנדונהבתקופהניכרזמן-פרקבמשךהמבצעיתהפעילותממעגלהללו

13-בפעולתואתהפסיקי"הלח.בפברואר25-בלפעולחדל,בירושליםיזומהלפעולהראשון

,חדלושובאחריה.יאמין-דירבפעולת,באפריל9-ברקמבצעיתלפעילותחזרוהארגונים.במארס

גםואחריול"האצקודם-מאיאמצעלקראתרק,'הגנה'העםבתיאוםהפעם,לפעולהוחזרו

בהשפעתםירושליםבענייןכלשהומשמעותימדיניאוצבאימהלךנעשהכילכךעדותאין.י"הלח

9.י"והלחל"האצשל

חסרההיתהההנהגה.בירושליםהיהודיתהאוכלוסייהעלהערותלמספרהמקוםכאןכינדמה

זולעובדה.בארץאחריםרביםבמקומותהציבורראשיעםלהשהיהאינטימימגעאותובירושלים

העובדהגם.ורעהלךבירושליםהאוכלוסייהשלשמצבהשעהבמיוחדחמורותהשלכותהיו

ותחושתההתמרמרותעלהוסיפה,אביב-מתלענייניהעיקראתההנהגהניהלהואילךשמדצמבר

ומצאובירושליםנשארואשר,ומוסדותיההסוכנותהנהלתחברישלנחלתםגםהיואלה.הקיפוח

10.אביב-בתלההנהגהמולוראשיההקהילהאתמייצגיםעצמם

שלפעולתובדרךביטוילידיבאהזועובדה.ארגוני-העדתיהפיצולמןסבלהעירענייניניהול

אשר,חירוםלשעתאחריםוגופיםועדות,מוסדותשלארוכהובשורהבירושליםהקהילהועד

מןניכרחלקשהיוו,הקשישיםמאודהקשוהעירשלהגנתהארגוןעל.לבקריםחדשותהוקמו

.יחסיתרבותמצוקהושכונותהגדולהההרדיםקבוצת,האוכלוסייה
ון

,ה"אה,1948בינואר2,'שםבענייןהישיבה'פרטיכל:למשלראהאליהםוהיחסהפורשיםמןהחששאופיעל9
.היישובשלהצבאית-המדיניתהצמרתכלנכחהזובישיבה.גתיק,1מיכל,גליליתיקי

'למעשהפועליםהםכיאביב-בתללהנהלהשהעבירובתזכירקבלובירושליםהמדיניתהמחלקהראשי110()2
כמעט

,1948במארס26,ששון'ואברמן'ח,הרצוגו"ח,לבבי'א,איתן'ומאתתזכיר.'הירושלמיתהקהילהועדמטעם
.522-524'עמ,מדיניותתעודות:ראה

,החדשהבעתתמורות:ירושליםאוכלוסיית,שמלץ'ע:ראה1948בשנתירושליםעלדמוגרפייםנתונים11
.1987ירושלים



(1948.2.22)יהודה-בןברחובהפיצכן

ביטוילידיבאהדבר.בירושליםרביםשלנחלתםהיתההמצבלחומרתבאשרההבנה-אי
יהיהנכוןזאתעם.ביחסמעטיםעלנפלהנטל.מהומותגםולעתים,שוד,בהלהשלבתגובות

.במערכההירושלמיתהאוכלוסייהעמדהדבר-של-בסופוכי,לומר
תושביעללסמוךקשהכיהתחושה.ירושליםתושבישלעמידתםמיכולתהוטרדהההנהגה

למעורבות,השארבין,הביאו,שליטהמאובדןוהחשששם'הגנה'הארגוןועלהנהגתםעל,העיר

המאמץוהפנייתבירושליםבנעשה,גוריון-בןשלובמיוחד,העליוןהפיקודשלוהולכתגדלה

אםכי,אובייקטיביתהיסטוריתהערכהההנהגהבעמדתלראותאין!2.העיראלהמרכזיהצבאי
!3.העליוןובפיקודהלאומיבוועד,הסוכנותבהנהלתאישיםבעיניאזשהצטיירהכפימצבהערכת

לא,שננטשה,ראח'ג'שיחבתוךקטנהשכונה,שמעוןונחלתשפונההמסחריהמרכזזולת,ואכן

חוץכלפיהקרינהבירושליםהאוכלוסייהאך.1948מאיעדבירושליםליהודיםשטחיםאבדו

המערכהעלגםהשפעהלכךתהיהכי,ובדין,חששהיהההנהגהבקרב.וייאושכשלוןתחושת

.הבינלאומיתהמדינית
163

כין,נובעבירושליםהקשההמצבכיגוריון-בןטען,1948באפריל21-ב,בירושליםהסוכנותהנהלתבישיבת12
.2/25,מ"אצ,הסוכנותהנהלתישיבתפרטיכל:ראה.הצורךדיאמיצהאינהשםשההנהגהמכך,השאר

תעודות:ראה,1948באפריל5,היהודיתהסוכנותהנהלתחבריאלצבי-בן'י;שם,גוריון-בן:למשלראה13
.559-561'עמ,מדיניות
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ד
לאפעלו,הכלליבמטההאגפיםוראשיגליליישראל,גוריון-בןדהיינו,העליוןוהפיקודההנהגה

להתרחשהעומדאתהעריכוכיצד.הצפויאתהערכתםמתוךגםאלא,למתרחשבתגובהרק
?בעירוהבריטיםהערביםמגמותנותחוכיצד?בירושלים

רובסרה,העירערבייבקרבוהדכאוןהעצבנותלמרותכיהדעהגובשהינוארבתחילת

שלערביםאףכיהוערך.מפחדואםמרצוןאם,(בקהירהיושב)המופתישללמרותוהאוכלוסייה

,הבריחהובלימתהגנהבבעיותמאודמוטרדיםוהם,ובמזוןבתחמושתמחסורשלקשותבעיות

שלביכולתואיןכיהיהברור,זאתעםיחד.מהלכםואתהמאורעותאופיאתלהכתיבביכולתם

לפני,בכללאם,יפעללאוהלה.לעבדאללהיזדקקכךלשם,לבדוהמערכהאתלהכריעהמופתי

המזרחניםמןלאחדים-השלושיםשנותבנוסחכלליתהתקוממותעלגםדובר.הבריטיםצאת

היההטקטיתברמה.'ההצלהצבא'ממפקדיםהמרדבראשיעמדואם,סבירהזואפשרותנראתה

מפעולותחששעוררהשכונותביןברורהלאהגבול.הצופים-והרהיהודיהרובעלגורלרבחשש

כיההערכהרווחההכל-בסך.היהודיותבשכונותמפריעבאיןלנועהיכולים,ערביםמצדטרור

4י.ומידרדרהולךאליהובדרךבירושליםהמצב

במחוזהמעטיםהיישובים.במיוחדהדאיגלעירהדרךושלהכפריתהפריפריהשלמצבם

נקודתזוהיכיהתבררמהרהעד.אופרטיבי-צבאילנטלויותריותרהפכו(במספר14)ירושלים

.העבריתירושליםשלהתורפה
מכל.הראשוניםהמלחמהבחודשיבירושלים'הגנה'השלבמצבהמקיףלדיוןהמקוםכאןלא

-

של(הדחתולומרצריך)בהחלפתוביטוילידיבאהלמצבההעליוןהפיקודשלחרדתו,מקום

שיפר,רבהיהלאהצבאישנסיונואף,שאלתיאל.פברוארבאמצע,שאלתיאלבדודעמירישראל

לסגולותיוהקשוריםנוספיםשיקולים.בירושלים'הגנה'הארגוןשלמצבואתמשמעותיבאופן

.מינויובבסיסעמדוומודיעינימדינינסיוןבעלכאדם
שקיימההאינטנסיבייםבמגעיםירושליםשאלתהועלתהלאהידועככל,לעבדאללהאשר

כלאיןכילהניחסביריסודשהיהכיווןעלהלאשהנושאייתכן.1946-1947בשניםעימוההנהגה

בלי,החלוקהבגבולותתיקוניםהיהודיםמןדרשעבדאללה.זובסוגיהלהבנהעימולהגיעסיכוי
.לירושליםשהתייחס

,הבריטיהכוחמןחלקאמנםהיויחידותיו.בעירהערביהלגיוןשלנוכחותוהיתהיותרמטרידה

בןתבע1947באוקטוברכבר.הערביהענייןלרשותעומדהואדבר-של-בסופוכיהיהברוראך
-

הלגיון.מירושליםובפרט,ישראל-מארץהלגיוןאתלהוציאהעליוןהנציבעםבפגישהגוריון

-מדיניהואזהבמקרההבעיהפתרוןכיהיהנראהלהנהגהאך,מיידיצבאיאיוםהיהאמנם
המלחמהבחודשי,צפהלאאיש.צבאיולא-הבריטיםעםהקיימתהיחסיםממערכתכחלק-

15.ירושליםאלדבר-של-בסופוצבאואתיפנהעבדאללהכי,הראשונים

-סבירהנראתהאףאפרילשעד-האפשרותבחשבוןהובאה,הממשלהלהתנהגותבאשר

.9הערה,לעילראה14של16
פגישתואתגוריון-בןתיארזהבמכתב.35'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1947בדצמבר8,שרתוקאלגוריון-בן15

,(המבצעיםאגףראש)ידין'י:עודוראה.הלגיוןאתלפנותדרששבהפגישה,לכןקודםיוםהעליוןהנציבעם

,(ה"תשמניסן)35,קתדרה,'צבאיתהתנגדותטרםדיפלומטייםמגעים',גלבר";88'מסעדות,ל"צהארכיון
.150'עמ



(1948נובמבר)א"ימקלבנייןבסמוךדודהמלךרחוב

בפרשתהעליוןהנציבשגילההמיוחדתהמעורבות.מאיבאמצעהעיראתיפנולאהבריטיםכי

6י.בסיסכלהיהלאזולהערכהכיברורבדיעבד.זוהערכהחיזקהאףירושלים

החלטותשלובגיבושבעיכולפברואר-דצמברבחודשיםהפעילותהתרכזההמדיניתבזירה

הריבון,הנאמנותבמועצתהחברותהמדינותהחלום"באוארוכהדיוניםבשורת.ם"האועצרת

,בפברואר.בירושליםהבינלאומיתהישותלהקמתהנחיותשורתלגבש,לבואלעתידבירושלים

אושרהזו.'ירושליםחוקת'אישורלקראתבדיוניםהמועצההתחילה,והלימודההכנהשלבלאחר

זאת.1947בנובמברבעירששררלזהדומההיהלאכברבירושליםהמצבכאשר,באפריל21-ב

עלבשמירהם"האולידהסוכנותמשלחתשלכשלונהוהסתמןהלךהדיוניםהתקדמותעם,ועוד

בהםהיהאשרהסדריםאותםכלבטלומעטמעט.העצרתבהחלטתביטוילידישבאוכפי,הישגיה

לאאפרילשל'ירושליםחוקת'.בירושליםרובמהיותםהנובעותכוחעמדותליהודיםלתתכדי
עמדום"באוהדיונים.לכןקודםחודשיםחמישההסוכנותבהנהלתשעוררההציפיותעלענתה

במיוחד,שם.הברית-ארצותזהבענייןהובילה.הבינאוםשלבריאליותהגוברהאמון-איבצל

הברית-ארצותתידרשלמימושהוכי,מעשיתאינההבינאוםתוכניתכיהעריכו,המדינה-במחלקת

,ם"האוארגוןשלבעיהירושליםבענייןלראותבוושינגטוןביקשולכךאי.צבאיכוחלהפעיל

!7.'מחבריוובנבדלבנפרד'לפתורעליושאותה

1625
'ג16

נהי
מלחמתעלמחקריםקובץ:כחולמיםהיינו,(עורך)ואלך'י,'העצמאותמלחמתערבבריטניהמדיניות',

.146,149-150,154'עמ,1985גן-רמת,הקוממיות
vol,(1948)FRUS,1948,26Lovett.ו,,11Part,ק.17560 , January.)110Rusk.מנהלהיהראסק.[נ

.המדינה-מזכירתתהיהולובטהמדינהבמחלקתם"האולענייניהמשרד



נילנייטיצייוו4י

,הנציבבלחץשנתקבלה,ההחלטה.הבינאוםמימושאתהקלהלאבריטניהשלעמדתהגם

לשתףוהסירוב,בארץהאזוריםמשארההדרגתילפינויבניגוד,במאי14-העדבירושליםלהישאר

ם"האויוכלאםספקכילהערכה,מארס-בפברוארכבר,הביאום"האושלהביצועועדתעםפעולה

,ובוושינגטוןם"באוששרר,האמון-אי.המנדטתוםעםבירושליםהבריטיםשלמקומםאתלמלא

אנשישללחציהםעלגםנסמך,בפרטירושליםבינאוםואתבכללהחלוקהאתלבצעביכולת

כיונדמה,בעירהקשההמצבאתלהדגישהרבוהללו.ובוושינגטוןיורק-בניו,בירושליםהסוכנות

!8.התועלתמןרבהיהאלהשבתיאוריםהנזק

ה
השינויאת.יחדגםהמדיניובתחוםהצבאיבתחוםדרכים-פרשתאלההנהגההגיעהמארסבסוף

,לירושליםבגישההשינוי.ההצהרהבתחוםוהןהמעשהבתחוםהןלחפשישההנהגהבמדיניות

.עצמםלאירועיםבמקבילוהתפתח,הדרגתיהיה,1947נובמברבסוףשגובשהזולעומת
המאמץעקב.הצבאיתההתרחשותהקדימההמדיניתזולביןהצבאיתההתרחשותשביןבדינמיקה

,הצורךהתעורר,מארססוףלקראתזומשימהשלוכשלונהלעירהשיירותלהעברתשנדרשהרב

החולשיםוהכפריםהרכסיםועללירושליםהדרךעלפיסיתלהשתלט,ואילך'נחשון'ממבצע

.הערביתהמדינהבתחומילהיכללהיהאמורהחלוקהתוכניתפי-שעלבשטחומדובר.עליה
בירושליםעצמאייהודישלטוןוהתגבשהלךהעיראלהדרךעלהאחריותלנטילתבמקביל

אושרהבוביוםמקרהבדרך)באפריל21-ביוסףדבבראשותירושליםועדתשלהקמתה.העברית

תמידלא,נסיונותועיקרו,בדצמברכברשראשיתולתהליךסיוםהיתה(ם"באו'ירושליםחוקת'
זוועדה.המעורבתהעירייהשללמעשהפירוקהבעקבות,העירוניהמערךאתלארגן,מוצלחים

,צבאילממשל1948בקיץשהפכה,הוועדה.המנדטתוםעםשלטוניחללשלהיווצרותומנעה

9י.המדינההקמתלפניכברבירושליםהסוכנותהנהלתשלהשלטוניתלאחיזתההיתה

שובאמנם.מתאימהמדיניתותשתיתרעיונירקענטולתהיתהלאלירושליםזופעילהאחריות

האמיתיתונכונותההבינלאומיהארגוןלביןהיהודיהיישובשביןהאינטרסיםזהותהודגשהושוב

ירושליםכימלכתחילההודגש,זאתעםיחד,אך.ם"האותוכניתאתלקבלהסוכנותהנהלתשל

סופייםסידוריםאין':וכי,היהודיהעםשלוהתרבותיהדתי,הרוחנימרכזו,כשהיתהנשארת

ותמורותחליפותיחולוועוד,סופיותפוליטיותתביעותואיןנצחייםגבולותאין,בהיסטוריה

ההסתדרותמוסדותאתבירושליםלהשאירבהחלטהלמצואאפשרזולגישהמעשיביטוי.'בעולם

20.הראשיתהרבנותואתהעבריתהאוניברסיטהאת,והסוכנותהציונית

דעותהיו,למהירואשר,מחירבכללאאך-ם"לאוהזדמנותלתתמוכנההיתהההנהגה

גםהדגיש,1947מאי-מאפרילכברהבטחוניתלעשייהככולורובונתוןשהיה,גוריון-בן.שונות

אל(ם"באוהסוכנותבנציגותיועץ)קומיי'מכתבבירושליםהנעשהעלהקשיםשבתיאוריםהבינלאומיהנזקעל18

ע
"

תעודות:ראה,1948באפריל1,(כירושליםהמדיניתהמחלקהשלהמדיניהמזכיר)כהן'וליוסף'ד,מאירסון'גן(ע
.ובוושינגטוןם"באוהחלוקהמתנגדיאתיחזקומדיקשיםתיאוריםכיהיההחשש.546-547'עמ,מדיניות

מכתב;2/25מ"אצ,1948באפריל21,בירושליםהסוכנותהנהלתישיבתפרטיכל:ראהירושליםועדתהקמתעל19

.כלליכרונולוגיתיעוד,ג"אב,1948באפריל21,לוועדהגוריון-בןשלהמינוי
.21-24'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1947בדצמבר3,העובדיםהסתדרותשלהפועלבוועדגוריון-בןנאום20



ן1ל7ירושליםושאלתהיישובהנהגת:דיון
-על,הכוחשיקול,הצבאיהשיקולשלעדיפותואת,בארץאחריםבאזוריםכמו,ירושליםבשאלת

מאמץכלעשהלא,לבינאוםההסכמהאתעקרוניתזנהלאאםגם.זובשעה,המדיניהשיקולפני

ואצלמאירסוןגולדהאצלבעיקרלומצאתמיכה.בהחלטותיולעמודם"האושלסיכוייואתלקדם

.העליוןהפיקודצמרת
וההנהגההסוכנותהנהלתחברירובועימם,שרתוק,קפלןכאליעזרבהנהגהאחריםאישים

וראו,ירושליםשללעתידהחרדוהם.הבינאוםבהשלמתלבבכלרצו,בירושליםהמקומית

שם,יורק-מניוהמצבאתשרתוקשלראייתוביןלהבדילישאבל.הדעתאתמניחפתרוןבבינאומה

ביןמלאההתאמהקיימתכיגרסשרתוק.בירושליםישבואשר,האישיםשלראייתםלבין,ישב

האחריםשאצלבעוד.זובעירהציוניתהתנועהמטרותמימושלביןבירושליםם"האוהצלחת

,הביצועועדתשלהחלוץקבוצת,כךאוכך.המתרחשמולהאוניםחוסרתחושתיותרבלטה

ן2.הקלהבתחושתהתקבלה,במארס2-בלירושליםשהגיעה

הרצליהפרנסישלהצעתםאתעקרוניתגוריון-בןשלללאבדצמבר,הבירהלשאלתאשר

שהיהודיםכיוון,היהודיתלמדינהבירהלקבועאיןכיגרסבפברואר;הבירהאתאצלםלקבוע

,העיראלבדרךהיוזמהנטילתלאחר,ובאפריל;ירושליםזולתאחרתבבירהלהכיריכוליםאינם

22.היהודיתהמדינהשללבירתהבעתידלהיותזאת-בכלעשויהאכןהעירכיאפשרותעלרמז

כבר.אותוהסובביםאתגוריון-בןהקדיםהצבאיתבמערכהירושליםשלמקומהבראיית

ברמההבדלכלהיהלא,תפיסתופי-על.לירושליםהדרךשלבכיבושהלצורךלהטיףהחלמינואר

,החלוקהתוכניתפי-על,היהודיתהמדינהבשטחיהודייםאוכלוסיןריכוזיביןצבאית-המבצעית

תכנוןהוראותשעיקרה,'דבתוכניתלמצואאפשרזולגישההד.לשטחהמחוץכאלהריכוזיםלבין

23.המנדטסיוםעםכולהישראל-בארץהיהודיהיישובעלוהגנההשתלטותלשםוביצוע

היהנכון'נחשון'מבצעאתכילהביןאפשרגוריון-בןשלהשונותהתבטאויותיומניתוח

קהל-דעתולרכישתהכנהלשםבעיקרבאואזשדבריואלא,ינוארבסוףכברלבצעעקרונית

.דבריואתכראויעדייןהבינולאהסוכנותובהנהלתהבטחוןבוועד,הכלליבמטה.אוהדת

1

הבינאוםעקרוןנטישתלמעשהשעיקרה,התפניתחלהשבו,יוםעל,תאריךעללהצביעקשה

,ם"באוההחלטהעםמיד,כאמור,שראשיתותהליךזההיה.בירושליםהחלוקהרעיוןאלושיבה

,גוריון-בןבראשות,ההנהגהאתשדחפההיא-היאהגוברתהצבאיתהמצוקהכינראה.במאיוסופו

'פאל(1948בחורףמאירסון'געםחליפות,בירושליםהמדינייםענייניהומנהלהסוכנותגזבר)קפלן'א21
תעודות:ראה,1948במארס2,(שלההחלוץקבוצתוראשישראל-לארץם"האוועדתמזכירסגן)אסקאראטה

.406-407'עמ,מדיניות
1(וג,,הלאומיהוועדוהנהלתהסוכנותהנהלתחבריאל(הרצליההמקומיתהמועצהנשיא)מיכאליצ"במאתתזכיר22

במסיבתגוריון-בןשלדבריווכן.564/525,מ"אצ,1947בדצמבר24,גוריון-בןשלותשובתו,1947בדצמבר19
המחלקהראשיעםבשיחהודבריו;5הערה,360'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1948בפברואר4,חוץעיתונאי
.363'עמ,המלחמהיומן,1948באפריל21,כירושליםהמדינית

.236/52/854,ל"צהארכיון,'דתכנית23
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סימוכיןלהמצאהזוהכרה.'הגנה'השלהצבאיכוהה,הכוחיכריעירושליםעלבמאבקכילהכרה

לקיומההדאגהאתעליולקבלנכוןשהיה,הסוכנותהנהלתזולת,אחרגורםהופיעשלאבעובדה

.בירושליםהיהודיתהאוכלוסייהשל
לאאךשנאמראתלנחשלנולא.הבינאוםרעיוןאתבפומביאישדחהלאעדייןבאפרילגם

התקפהשלבטקטיקהירושליםעלהגנהשגרסההגישה.לבמשאלתבבחינתשהיהאו,נרשם

.ישראל-ארץחלוקתבמסגרתשלההמדיניהסטטוסאתלשנותעדייןבאהלאשטחוכיבוש
.והמדיניתהצבאיתהיוזמהנטילתעםהושלםהתהליך

ירושליםבשאלתמחדשהערכהחייבה,במארסלשיאהגיעהאשר,והמדיניתהצבאיתהמצוקה

תורגמו,למארסינוארביןהועלואשר,ותוכניותרעיונות,מחשבות.אחרותבשאלותגםכמו

צבאיתמתקפהההנהגהיזמה,ממששלתיאוםללאכי-אם,במקביל.אפרילמתחילתלעשייה

בעיקר,הסדרולכפותבירושליםלהפוגהלהביאבמטרההמדיניבתחוםופעלה,אליהובדרךבעיר

.אמריקניתבערבות
נאמנותשלשלטוןשגרסהאמריקנילרעיוןהנמרצתההתנגדותביןסתירהכלראולאבסוכנות

עלשידעלפניעוד.הצלהמעשהבבחינת,בנפרדבירושליםיישומולביןכולהבארץבינלאומית

מעשהויעשהיקוםהיהודיהיישובכים"באושרתוקאיים,'נחשו7'למבצעלצאתבארץההחלטה

לביןהצבאיתהיוזמהביןההנהגהבעיניסתירהכלגםהיתהלאועדיין.שלובכוחובירושלים

הבינאוםרעיוןהצלת-ברורהיהוזה-שמשמעותה,להפוגהבינלאומיתערובהאחרחיפוש

,תוכניתבוושינגטוןהאמריקנילממשלהציגוסילברהלל-ואבאשרתוק.העצרתהחלטתברוח

יעשואםכןלא;רחבהבינלאומיתבאהדהיזכו,בירושליםלהסדרהאמריקניםיערבואםפיה-שעל

,היהודיתהמדינהבעניינילטפלליהודיםשישאירולאמריקניםהציעולכן.הארץחלקיבשארזאת

השניים.ירושליםלענייןהאחריותאתעצמםעליקבלוושהאמריקנים,החלוקהתוכניתפי-על
גםביקשוובכך,מירושליםלבדכולהבארץהנאמנותרעיוןעליוותרושהאמריקניםלכךחתרו

24.בארץאחרותלחזיתותמירושליםיועברואשרבכוחותלחסוך

.ירושליםשלבעתידהממעורבותם"האולסילוקהקרקעאתגוריון-בלהכין,בארץ,עתבאותה
עם,כנסיותיועםהעולםעלהרבהסומכיםאנואין'כיבאפריל6-באמרהציוניהפועללוועד

מגיניםידיעלמוגנתירושלים.ירושליםעללדברבבואםמפיהםהנשמעתשבקדושההצביעות

כאןעד.'והמלהמההכבודלרגשאםכי,הרחמנותרגשאלפונהאינהזוירושלים.יהודיםונהגים

25.בפרטיםהתענייןלא,לומרצריך,כיאף,שרתוקבמאמציתמךבחשאי.ההצהרה

עלתה,מעשהולעשותלמהר,מירושליםשהופעלו,הלחציםבמסגרתכיהעובדהלציוןראויה

,ירושלים-מערבדהיינו,העבריתהעירשללהצלתה,ראשית,לעשותכדי,קוויםלקצרהצעהגם

המדיניתהמחלקהשותפיםהיוזולעמדה.המנותקותהשכונותואףהיישוביםמןחלקחשבוןעל

ביןלהפרידניסועדיין.אלהרעיונות-לחודאחדכל-דחוושרתוקגוריון-בן.המחוזומפקדת

כך.מוסמךמדיניהסדרבמסגרתהאפשרויותמרחבלביןשהיאנקודהמכלהנסיגה-איעקרון

ע2
~

לשעבר,בוושינגטוןהממשלעםבמגעיםהאמריקנית-הציוניתהחירוםמועצתנציג)פאהי'צאלסילברה"א1124
וראסקלובטעםשרתוקשיחת.578-579'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1948באפריל8,(המדינהמחלקתאיש

.591-596'עמ,שם,1948באפריל9,בוושינגטון
אלגוריון-בן;332/525,מ"אצ,1948באפריל6,אביב-בתלהציוניהפועלהוועדבישיבתגוריון-בןדברי25

.654'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1948באפריל19,שרתוק



(1948אוקטובר)הקסטלמוצבעלהמצב-חיל

-צבאיתכפעולהבחשבוןעדייןבאהלא,מקיףמדיניהסדרבמסגרתבחשבוןשבאהנסיגה,למשל

26.זותפיסההשתנתהקצרזמןתוך.כזההסדרבמסגרתשלא,טקטית

,מערכתייעדהציגהוא;עליוןכמצביאבמעמדוממששלשימושגוריון-בןעשהמארסבסוף

נסיוןשעיקרו,'נחשון'למבצעכמובןהכוונה:ביצועואתכפה-מזהוחשוב,אותוהגדיר

בוועד,הסוכנותבהנהלת-להנהגהבחבריונועץהאם.אביב-תל-ירושליםכבישעלההשתלטות

לתתעדייןרצהלאגוריון-בן.כזוהתייעצותכלהיתהלאהידועככל?בשרתוקלפחותאוהבטחון

המבצעיתברמהלדיוןאותוהשאירכן-על.המיידיתההצלהלמשימתמעברמשמעותלמבצע

גישהמשביטאיותראשר,שינוישלבראשיתולהבחיןאפשרבאפרילההצלחותעםאך.בלבד

תוכניתתתבצעאםירושליםשלהמדינימעמדהשינוילא:לעתידמגמותביטא,אקטואלית

לאם"האואםהעירשלמעמדהאתלקבוענסיוןאלא,בלבדהצלהמשימתלאגםאך,ם"האו

מאי-באפרילשנערכולמבצעיםבפקודותלמצואאין,ואכן.עצמועלשנטלבהחלטהיעמוד

בוטהכשינוילפרשןשאפשרהנחיות('מכבי'ו'יבוסי','הראל','נחשון')אליהובדרךבירושלים

אלטרנטיבהלהציבכדיבהחלטבהןהיהאך,ירושליםשלהבינלאומיבמעמדההמכירהבמדיניות

.בכךצורךיהיהאם,ם"לאו
.בהמשךהמדיניותעלהשלכותהיואליהובדרךבירושליםוהממושךהגדולהצבאילמאמץ
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,(יגאל)ידין,(גלילי)הלל,(דורי'י)דן,(גוריון-בן)אמיתיאל(שאלתיאל)דוד:ראההקוויםקיצורתוכניתבעניין26

הקמתערב,במאי14-באך.אושרהלאשאלתיאלשלתוכניתו.25'מס,גליליתיקי,ה"את,1948במארס28
:ראה,'נקודותעלשמירהולאלאוייבמכההעיקר':ביומנוגוריון-בןכתב,ערב-מדינותצבאותופלישתהמדינה

.415'עמ,המלחמהיומן



-הלכה,החצויהירושלים:משמאל;1938,ירושליםשללחלוקתההיהודיתהסוכנותהצעת:מימין

1948יוני-מאי,למעשה

קבועהלטענההפכה,'ירושליםשללהגנתהדמנואתשפכנואנחנוורקאנחנו'כיהתחושה

המדיניתלמסקנההדרךהיתהקצרהמכאן.העירשלמעמדהעלהבינלאומיהוויכוחבהמשך

27.המלחמהתוםעםירושליםשלהאפשריגםאלאהרצוירקלאמעמדהבדבר

זכתהטרם1948מאי-מארסבחודשיםכברבמלחמהלהפוגהלהגיעהנסיונותפרשתכינדמה

סקירת.ירושליםבשאלתההנהגהמדיניותבניתוחמקוםזולפרשהלהיש.נאותהלהתייחסות

מארצותשבאו,ההפוגהלהצעותההנהגהשלחסיתההת17()
הממשלהמן,ם"האומן,הברית-

הרובעאל-ובתוכה,העיראלחופשיתלגישההדרישהכימגלה,האדוםהצלבומןבירושלים

,המדינהגנזךכהוצאתפרטיכל:ראה,1948במאי12,העם-מנהלתבישיבתגוריון-בןשלבדבריולמשלכך27

.[העם-מנהלת:להלן]80-81'עמ,1978ירושלים



שקפלןכך-כדי-עד.משתנהובלחייציבתנאיהפלישהערבעדהיתה,המערביוהכותלהיהודי

,טבעי,יוצאבפועלאלא,בתנאיכאןמדובראיןכיבירושליםהקונסולריתההפוגהלוועדתהודיע

התנאיםמןחלקיתההנהגהנסוגההפלישהערבאך28.נשק-שביתתאוהפוגה,אש-הפסקתמכל

לקחתהיהעתידשבה,ודאיתפלישהשלבצלהעמדבמאי12-ב(ג"הי)העם-במנהלתהדיון.הללו

,בירושליםההפוגהשלבממשותהאמוןלתתנטולאבהנהלהרביםכי-אף.עבדאללהגםחלק

ך71;הארץחלקיבשארלהפוגהלסרבההכרחרקעעלוזאת.מסוימיםבתנאיםלקבלהלהסכיםהוחלט

אתלעצורכדיממילאבההיהולא,החלוקהבתוכניתפגיעהבסכנתכזוהסכמההיתהכרוכהשם

תולריקונסהפוגהההועדתראש-יושב,בירושליםהבלגיהקונסול,Nieuwenhlluys(ניואנהויס'זאלפללק'א28
.700-701'עמ,מדיניותתעודות:ראה,1948באפריל29,(ם"האומטעם



גולנימוטירי

.ירושליםשלזהלפחות,הנטלאתלהורידהיהרצוי,שכךכיוון.הבריטיםעזיבתעםהפלישה
באמירותלהסתבךבליבירושליםהמצבמןהמירבאתלהוציאהיהצריךזהדבריםבמצב

אתיוציאלפחותאזי,אופטימליאינואםשגםלהסדרלהגיע,דהיינו.צבאיתלמחויבותהמובילות

.המלחמהממעגלהעיר
לתוכניותיהקרובההיתה-רבהבזהירותזאתאומרואני-מאיבאמצעבירושליםהמציאות

,ישיבהבאותהוידיןגלילישלהפסימיתהערכתםעםיחד,זועובדה.1937משנתהסוכנותשל

בהםשיש,הבאיםבדבריםהדיוןאתלסכםגוריון-בןאתהביאו,הפלישהמולהסיכוייםבדבר

:ירושליםבשאלתבהמשךישראל-ממשלתלמדיניותיסודותוהנחתמעגלסגירתמשום

איזהעודלהוסיףמוכרחואני.שרירבירושליםקוו-הסטאטוסשפרימאטמסכימיםאנו

יוכלולאהערבים...ההגנהברשותלקטמוןלהיכנסגם:קוו-סטאטוסזהמהתנאי

עלנעמוד.בידנו[!]כ"אפ,בידנוהפוסטה,בידנונרליה'ג...רח'ג-'לשיחלחזור

.תנאימזהנעשהלאאבל,המערבילכותלגישהחופששיהיההדרישה
צריך':ענה,היהודילרובעבדרךערביתשליטהפירושוכזהקוו-סטאטוסכי,גולדהשללהערתה

29.'בירושליםמלחמותלעשותלאזהבגללאבל,זהעלללחוץ

מבצעאתליזוםגוריון-בןאתהביאהאשר,המלחמהדרכישלכוללתראייהאותהכינדמה

כעבור.1937משנתהבסיסיתלתפיסהגםמקוםכאןהיהאך.בירושליםכעתאותועצרה,'נחשון'
המצור.ירדןלביןישראלביןלמעשהמחולקתירושליםהיתה,הראשונהההפוגהעם,בלבדחודש

זהמצבלקלע,הצליחהואף,ישראל-ממשלתביקשהשבו,וחצישנהבןתהליךוהחל,הוסר

.ישראללבירתירושליםאתולעשות
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לדווחבאהאך,העם-במנהלתחברההיתהלאמאירסון'ג.102-103'עמ,1948במאי12,העם-מנהלת,גוריון-בן29
.הקודםביוםעבדאללהעםפגישתהעל



,ח"בתשהבטחוןבמדיניותירושליםשלמקומה
העצמאותהכרזתעד

אורןאלחנן

ם"האוהחלטתעדההנהגהמדיניות

ההלוקהעקרוןאתלקבלכיצדהאתגראת1937בשנתכברהציוניתלהנהגההציגפילועדתח"דו

כמובלעתירושליםאתשהותירה,תוכניתלאותהבתגובה.העבריתירושליםעללוותרבלי

,וודהדשבראשות,החלוקהלוועדתהסוכנותהנהלתהציעה,לחוףבפרוזדורהקשורהמנדטורית

להשיגכדי,הפרוזדורוחלוקת,מנדטוריולאזוריהודילאזורהעירחלוקת:משלהחלוקותשתי
י.המדינהגוףאלהעבריתירושליםשלחיבור

התמיכהאתלהשיגהסוכנותמשלחתהתאמצה1947בשנתם"האובעצרתהמדיניתבמערכה

ועללירושליםפרוזדורעלנאבקההיא.החלוקהבעצםהעצרתמחברישלישיםשנישלהחיונית

,בכללקיצוציםמפניהחלוקההצעתעללהגןהתקשתהאך,מקומייםטריטוריאלייםתיקונים

3.כבד'קורבן'כלחלוקהההסכמהאתשרתוקמשההציגם"האובעצרתבדבריו2.בפרטובנגב

ערב-שמדינותבכךהיתהתלויה,ם"האובעצרתעליהשיוחלטלאחר,החלוקהשלהגשמתה

מקבלתהמעברבתקופתם"האועםפעולהתשתףשבריטניהובכךהעצרתהחלטתאתתקבלנה

תקופתעלהמליץישראל-ארץבוועדתהרוב)העצמאיותהמדינותוהקמתהפינויעדההחלטה

10-להמעברתקופתאתקיצרה,1947בנובמבר29-מה,181העצרתהחלטת.שנתייםשלמעבר

כמועד-באוקטובר1-וה,הפינוילהשלמתהאחרוןכמועדנקבע1948באוגוסט1-ה;חודשים

.(המדינותלהקמתאחרון
לפני,באוגוסט26-ב.ימולאואלההנאיםאם,חמורספק1947בקיץכברהטילגוריון-בןדוד

מפניחששהוא.'תוגשםשההחלטהביטחוןכלאין'שהזהיר,ישראל-ארץועדתשלח"הדופרסום

ואז,'פתאםישראל-ארץאתלעזוב'הבריטיםאתלאלץהעלוליםמניעיםשהיוכיוון,'צבאיחלל'
יימצא'ש-אמר-לעצמומתאראינוהוא;'טוטליתהשמדה'בהדוגליםמוליעמודהיישוב

4.'הההלטהאתיבצעאשרבינלאומיכוח

ריקחלל'מפנימאזהרתווהמדיניתהמעשיתהמסקנהאתגוריון-בןהדגישהבאיםבחודשים

עללכן5.'המדינהגורלתלוי'בוכי,לעצמאותקודםשהבטחוןוצייןחזרבאוקטובר.'ובוהוותוהו

לתוארגמרעבודת,'1948מאי-1947דצמבר;העצמאותבמלחמתירושליםושאלתהחשובהנהגת',גולני'מ1
.[היישובהנהגת,גולני:להלן]38-39'בעמומפות18-21'עמ,1988ירושלים,העבריתהאוניברסיטה,מוסמך

סופר'א,שמואלי'א,'העצמאותבמלחמתהגלילעלהמערכות':במאמריראההמזרחיבגלילגבולתיקוניעל2
.819-821'עמ,1983חיפה,ב,הגלילארצות,(עורכים)קליאוטונורית

~
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;[בשער,שרת:להלן]146-147'עמ,שםהרקעסקירתוראה,140'עמ,1958אביב-תל,האומותבשער,שרת'מ3

.'הנוצריהעולםשלהאינטרס'כיבודמתוך,'ביותרכאובקרבן':189'עמ,שם:השווה
.219-220'עמ,א"תשיאביב-תל,ה,במערכה,גוריון-כן'ד4
.(באוקטובר15)239'עמ,שם:השווה;(באוקטובר2)224-225'עמ,שם5
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נואםגוריון-בןדוד
המוסדותבחצר

בירושליםהלאומיים
ההצבעהלמחרת

הצעתעלם"באו
החלוקה

כממשלהלפעולומוכשריםמוכניםשהיהודים,'המבצעיםנהיהאנו'שלהודיעהציוניתהתנועה

הערביםכאשר6.'הארץמןהמסתלקתהבריטיתהממשלהבמקום,המעברתקופתמראשית',מיד

העלוליםהקשייםעלם"באושרתוקהצביע,ההחלטהנגדבכוחלפעולהאיומיםנימתאתהחריפו

הןריקחלל'שללאפשרותלהתכונןחייביםשהיהודיםואמר,ם"האוהחלטתבאכיפתלהתעורר

חובתנו,תימנעשהתנגשות-אמר-'תפילהאנו'כי-אף.'ההגנהמבחינתוהןהמינהלמבחינת

להחלטתהציפייהשרבתהככל7.'נעמודעמודכיסבוריםאנו.פורענותכללקראת'הכןלעמוד

.היהודיהעםועלהעבריהיישובעלתוטללמעשההגשמתהכיההכרהגברהכן,ם"האועצרת

ההחלטהלמחרתורושלים
ירושליםשלהמסחריבמרכזהתפרעובדצמבר2-וב,בנשקהערביםאחזובנובמבר30-בכבר

צוועלהצפויעלההסתדרותשלהפועלבוועדגוריון-בןדיבר,בחודש3-ב,למחרת.והציתוהו

:ם"האוהחלטתלאורבירושליםלעשותשישמהעלגםזהובכלל,השעה

כבירתנקבעהלאירושלים.כולובעולםהיהודיהעםלמרכזירושליםאתלהפוךעלינו

תנועתנו...היהודיהעםלבלהישארוצריכההיתהירושליםאבל.היהודיתהמדינה

תעמולהוכלספרותוכלנאומיםכללמנועהגדולהמוסריבכוחהלהשתמשצריכהכולה

,ירושליםכיבושעל,הארץכלכיבושעלנפסדדיבורכללמנוע,בארץאירידנטהשל

175
.(באוקטובר2)233'עמ,שם6
.(בנובמבר24)148-149'עמ,שם:השווה;(באוקטובר17)144'עמ,בשער,שרת7
הדברים.23-24'עמ,ם"תשירושלים,1948מאי-1947דצמבר:ודיפלומטיותמדיניותתעודות,(עורך)יוגב'ג8

לאומיקיבצןתנועת-(נגאלשלאאזור:באיטלקית)אירדנטה.65'עמ,היישובהנהגת,גולניאצלהובאו

1939קיץ,ירושלים,'הלבןהספר'נגדהפגנה
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שירושליםציין,התוכניתלפיהמדינהגבולותאתניתחכאן.י"מפאבמרכזגםדיבריוםבאותו

למדינהשנמסרובשטחיםעבריהמכלסגורה'שהיאאלאעודולא,'בינלאומימשטרתחת'נותרה

,העםלבלהיותפוסקתאינהירושליםאולם.לפרוזדורהיהודיתלתביעהבניגוד-9'הערבית

בעיר,המתמדתוהגדלתובירושליםהיהודיהיישובשלביצורולמען'לעשותישולכן

זיקתעל'ויתור'כלבלאאולם,ם"האולהחלטתהסתגלותמשתמעתמהדברים0י.'ובסביבה

.ולפיתוחההעבריתלירושליםהיהודיתהמדינה
היהודיםשלהתורפהנקודותעלוהצבאיתהמדיניתההנהגהעמדהדצמברחודשבמשךכבר

תלוי[העברית]ירושליםשלקיומה'שגוריון-בןאמרבינואר8-ב.אליהובדרךבסביבתה,בעיר

התלוייםדבריםישנםכיהזהירדבריובהמשךיי.'רעבכלהתחבורהומצב,התחבורהבבטחון

למשימותכשעבראנותיכוחנועלכולקודםולעמודלהתכונןועלינו',בידינומסוריםולאם"באו

המיםינתקואם'שוקבע,לעירהמיםהספקתמניתוקהחששאתהזכיר,היישובעלהמוטלות

את.'שלהןוהבורותהערביותהשכונותלכבושנצטרך-[העין-מראשהמנדטוריבצינור]

לכבושנצטרך.מיכלתנולמעלהזאתאין'שגרסאך,'ירושליםשלהקשההבעייה'כראההתחבורה

י"לירושליםהמובילהשטח יכוליםשאינם,היהודים;הצבאייםלשיקוליםשניתנההעדיפותאתבבירורמבטאיםהדברים

בתוךרקלא,המערכהאילוצילאורויפעלו,קיומםעלמגינים,ם"האוועלהבריטיםעללסמוך

.העירהבדרך,להםמעברגםאלאם"האובהחלטתשנקבעוהגבולות
להבחיןההנהגהידעההמלחמההתלקחותלמן.לדיבוריםמעשיםביןהבחנהמתבקשתאולם

מערכה'שהיא,המלחמהאופיעלגוריון-בןעמדפברוארבתחילת.לצבאיהמדיניההיבטבין

,ם"האודברלהגשמתלוחמיםהםשכן,זובמערכהם"לאוהיהודיםזיקתאתוהדגיש,'כפולה

למעןצבאימאמץכללעשותההנהגההחליטהלכן4ן.לארגוןשתתקבלמדינהלהקיםושואפים

להתפרשהעלול,בפרהסיהדיבורמכללהימנעזאתולעומת,אליהובדרךבעיר,ירושלים

עמדת,אכן.בציבורהנשמעותא7דזנטיותלטענותולהתנגד,ובתוכניתום"באוכהתגרות

נגדי"והלחל"האצלתעמולתובייחוד,ההלוקהמתנגדימצדלהתקפותאותהחשפהההנהגה

עלשאמרומהבכלזהירותעצמםעלגזרוההנהגהאנשיאולם!5.'ירושליםמפקירי'ו'תבוסתנים'ה

למימושם"האויעשהומהאםולראותלצפותעליהםהיהעודכל,המדיניומעמדהירושלים

!6.הבינלאומיתהמובלעת

,האוץכלעלהיהודיתהמדינהלהרחבתהתביעה-ישראלי-הארץבהקשר;האם-אוץעםאיחודלמען
.במדינהירושליםלהכללת-ולפחית

.257'עמ,(4הערה,לעיל)גוריון-כן9
-בן'ד:ראה,העבתתמהאוניברסיטהשובהמשה'פרופעםדיברזאתבנימה.במקוףההדגשה)265'עמ,שם10

.[גוריון-בןיומן:להלן]162'עמ,21983אביב-תל,המלחמהיומן,גוריון
.25'עמ,א"תשיאביב-תל,ישראלבהילחם,גוריון-בן'ד11
.31'עמ,שם12

761
.33'עמ,שם13
.נ60-6'עמ,שםבייחודראהם"לאוהזיקהעל.53-61'עמ,(1948כדצמבר6)'כפולהמערכה',שם14
.45-47'עמ,ח"תשלאביב-תל,אלטלנה,ברנר'א:ראהירושליםבדברי"ולחל"אצתעמולתעל15
-בןשלסירובועל,64'עמ,היישובהנהגת,גולני:ראה.ההנהגהבמדיניותזההיבטעלעמדלאשגולנידומה16

גוריון-בןעל,149'עמ,שם:השווה;'הבירהלשאלתקונקרטיבאופן,בפומבילפחות,להתייחס'גוריון
.(א"א,שליההדגשה)"בפומבלאלפחות'לבינאוםמהסכמתםסטושלאושרתוק



7קל7ירושליםושאלתהיישובהנהגת:דיון
המלחמהבמטרותירושלים
,תפרוץכילמלחמהצבאיותמטרות1947אוקטוברבתחילתכברהגדירההיהודיתההנהגה

ושלהארץערביישלצפויההתקפהנוכח.'הגנה'השלהכלליהמטהשלהמבצעילתכנוןכהנחיה

והיישובים[בכללו]היישובעללשמור,זוהתקפהנגדלעמד'ישכיגוריון-בןקבע,ערבצבאות

7י.'מוסמךפוליטיסידורעדהכיבושולקייםהגדולחלקהאוכולההארץולכבוש[הםבאשר]

כיוהשיב,לפרטנתבקשימיםכמהכעבור

תחומיעלרקנשתלט,יישובכלעלנגן,[ם"באוחלוקההחלטת]נוחההחלטהתהיהאם

נקיים,התקפהכלנהדוף,יישובכלעלנגן,החלטהתהיהלאאם.ההחלטהכפיהמדינה

י8.לייםטריטוריאתחומיםנקבעלא,שירצוהערביםולכלהיהודיליישובשירותים
כוחהלמגבלותביחס,יומרניותואףהיקףרבותוהתקפיותהגנתיותמשימותהוטלו'הגנה'העל

:עתבאותה

וכפריעירונייישובכלעללהגןכדי,ם"האושלהחלוקהתוכניתלגבולותמחוץגםלפעול(א)

,בסביבתהניתוקבסכנתהנתוניםהיישוביםועלהעבריתירושליםעל,כלקודם,משמע-

.ובסדוםבקליההאשלגומפעליעציון-גושובכללם
עלגםאלא,היהודיתההתיישבותאזוריעלרקלא,המדינהשטחעלולהשתלטלתקוף(ב)

.אילתמפרץעדונבטיםמרביבים,הרחוקהנגבובכללם,עדייןיושבושלאהמרחבים
שנוסחוכפי,לחטיבותובפירוטןהכלליותבהוראות,צבאיבניסוח,שובהוגדרוהמשימות

כאשר,פברוארבתחילתכבר9י.'דבתוכנית,1948מארסבתחילתהכלליבמטההמבצעיםבאגף

שפורטו,זאתברוחמבצעיותהנחיותגוריון-מבןקיבל,בירושליםלמפקדשאלתיאלדודנתמנה

ועלהעירשלהיהודייםחלקיהעללהגןהיאהמשימה,הבריטיםצאתעד:זמן-פרקילשני

לפעולותלהיכוןיש-הבריטיםצאתלקראת;התחבורהקיוםעלוללחום,להסביבהיישובים

20.בירושליםהבריטים'מקוםיירש'זהאם,'ם"אומרותלקבל'נכוןלהיותאולם,כיבוש

במורשתמושרשתוהיתה,ם"האולהחלטתקדמהבירושליםהעבריהיישובלהגנתהמחויבות

ורבעיהשכונותיהעלבעירובלחימהבהגנההמחויבותקוימה,המלחמהמשפרצה.'הגנה'ה

בסוףהדרךחסימתעדקרבכדיתוךהעירהלעלותהחותרותבשיירות;סביבההיישוביםובעמידת

מכבי'ו'אמכבי'ומבצעי,באפריל'נחשון'מבצע-הכבישלפתיחתהחוזרותובמערכות;מארס

.מאישלהראשונהבמחצית'ב

ערבית-הביןהפלישהעד-במדיניותירושלים
וכוחםכוונותיהםהערכתמתוך'הכפולהמערכה'במעשיהאתלכלכלהיההיהודיתההנהגהעל

אתהבריטיםביצעולמעשה.וכוחותיוהבריטיהממשל-כלוקודם,המעורביםהחוץגורמישל

פירוקתוך,שלהםהלחימהציודעל,כוחותיהםאתבהדרגהופינו,הצהירושעליההמדיניות

תוכניתאתלשנותהצבאיהפיקודעלכפה,קנינגהםאלןסר,העליוןהנציבאולם.האזרחיהמינהל

במאי15-העדבעיריישארשהואכךעלועמד,מירושליםמוקדםפינוישגרסה,המקוריתהפינוי
177 17

.1947באוקטובר6-מהיאההגדרה.1330'עמ,1972אביב-תל,בחלק,ג,ההגנהתולדות,סלוצקי" עמ,גוריון-כןיומן18
.(1947באוקטובר10)5'

.1955'עמ,גחלק,ג,(17הערה,לעיל)סלוצקי19
.208,196-197'עמ,גוריון-בןיומן20
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מהלכי.(יוניבסוףפינויועד,חיפהנמלסביבבמובלעתמאסףרקבארץיישארזהמועדאחרי)

והתגובותהיוזמות;בירושליםהנציבומהישארותבכללוהפינוימתהליךמאודהושפעוהמלחמה

הסופיהפינויומועד,הארץמחלקיהפינויהתקדמותאחרימעקבתוךננקטווהערביםהיהודיםשל

י'קאוקגשל'ההצלהצבא'גדודי)מאיאמצעעדבמלחמהערבצבאותשלגלויההתערבותמנע

חילנשארבירושלים.(בבריטיםלהתנגששלאוהקפידו,ואילךמינוארארצהחדרו
ועל,מצב-

אולם,לשפלההראשיבכבישהצבאהחזיקתחילה.העירההתחבורהציריאתלאבטחהוטלהצבא

התעבורהאתוהעתיק,אותונטש,בכבישהיהודיתהתעבורהעלהערביותההתקפותבגבור

.חורון-ביתלמעלההבריטית
המרישלהעוינותשנותלאחר,הבריטיתהמדיניותבדברודאות-אישררההיהודיתבהנהגה

אף.עבדאללהשל'הערבילגיון'לובייחוד,ערבלצבאותבריטניהזיקתונוכח,והמאבק
המידע

ההנהגהשלמדיניותה.החשדניתהגישהאתביטללאהפינויביצועעלהמודיעיני
כלפיהיהודית

:כדלהלןלסיכוםניחנתהבריטים

מכלולהימנע,הבריטיםנגד'שנייהחזית'מלפתוח,שינייםבחריקתולו,להימנע(א)
היתקלות

ן2.הפינויאתלעכבהעלולה

במשמר'הגנה'הנהגהזהכלללפי)הניתןככלהבריטיתבנוכחותלהסתייע(ב)
העמק-

.(ובחיפה
מידי-לרכוש,הצורךולפי-לקבלמשמע,מהפינוילוגיסטיתלהיבנות,כן-על-יתר(ג)

.ומיתקניםמחנות,תעופה-שדותהבריטים
סמכויותבנטילת,שניתןככל,פעולהולשתף,מינהליובוהותוהולמניעתלעשות(ד)

ובהעברת

.ומיתקניםשירותים
הידאוזלתעלועמדה,ם"האוכלפיהבריטיתהגישההתפתחותאחריעקבההיהודיתההנהגה

בפברוארלעלייהאביב-תלנמלאתלפתוחהבריטיםסירובנוכחהבינלאומיהארגוןשל
ונוכח,

ם"האוששיגר,הביצועועדתשלהחלוץקבוצתחברי,'הגלמודיםחמשת'כלפיהצונןהיחס

22.בריטיתהשהיהלאחר,ארצה

בינלאומיכוחלהקיםם"האוביכולתהפקפוקיםגברו,המלחמהשהתמשכהככל
שיוכל,

והיה-הבטחוןבמועצתשרתוקדיברבאפריל1-ב.החלוקהתוכניתביצועאתלאכוף
רגעזה

מפלתאחרי,השיירותמשברשלבעיצומו,בפרטובירושליםבכללבארץמאודקשה
השיירה

אתשרתוקייחדנאומובסוף.חולדהשיירתכשלוןעקבהעירההדרךוניתוקעציון-לגוש
דבריו

היוםקרוב...במהרהיוקםלאהבינלאומיהמשטראם'כיוהזהיר,ירושליםשלמצבהלחומרת
בו

כלוחמיולו-שבידיהםמהכללעשותעצמיתשמירהלשםמצוויםעצמםאתהיהודיםימצאו
-

.'זועהשלמעריצותירושליםאתלהצילכדי-לנפשםועזוביםבודדיםכשהםיאוש
דבריואת23

שלוםשלתקופהיפתחכךידי-ועללשמוראויצבאיכוחם"אונאיקים':בקריאהחתם
בעירוסדר

;מא'עמ,ג"תשיאביב-תל,ב,ח"הפלמספר,(עורך)גלעד'זאצלגליליישראלדבריראה21
גורייך-בן:השווה

.76'עמ,(11הערה'לעיל)1ע72
לועדתבריטניהשליחסהעל.67'עמ,היישובהנהגת,גולני:ראההחלוץקבוצתבואעל22

,שרת:ראההביצוע

אזהרה;162-164,202-204'עמ,שם:ראהם"אוכלפיהבריטיתהמדיניותעלתלונותיו;155-156'עמ,בשער
על

.205-206'עמ,שם:ראההערביללגיוןהבריטיהשלטוןאחריות
.190-191'עמ,שם23



משוחחשרתוקמשה
החוץ-שר-תתעם

לייק,גרומיקואנדריי
1948מאי,סאקסס

נכרכוהנימותששתידומה?תיגרקריאתאו'המיצרמן'קריאה-בקשהזאתהיתההאם24.'הקדושה

מכל25.'?ירושליםאתם"אוהיפקיר':הכותרתאתלקטעעצמושרתנתןלימיםאולם,בדברים

,בעירעצמםעללהגןהיהודיםשלנלאה-הבלחילמאמץצידוקמתןמשוםבטיעונוהיה,מקום

26.יינתק-בלבקשרלשפלהולחברהאליהדרךלפרוץ

למעמדהבאשרשתיקהעצמהעלגוזרתבעודה,ירושליםעללחמההיהודיתההנהגה,כאמור

גםנזהרדומיםמטעמים.בארגוןלחברותשאיפהומתוךם"האובכבודזהירותמתוך,המדיני

החלטתלפני,1947בנובמברהסוכנותנציגיעםבמגעיוירושליםעלדברמלומרעבדאללההמלך

לאהשתיקה1948.27במאי10-11בלילעמון-ברבתמאירסוןגולדהעםהליליתובפגישה,ם"האו

מירושליםצאתואתוהקדיםהפתיעהעליוןהנציב.במאי14-הלאחראלאהמחנותבשניהופרה

אבאוכדברי,בעירבינלאומימשטרכינוןעללהחליטכוחעצרהלאם"האועצרתואילו,ביממה

28.'לרשתזכותהאתאיבדה'ואחריותליטולמיאנה,אבן

.191'עמ,שם24
,גולני:ראה,בירושליםולפחות,בארץם"האושליעילהבפעולהבכנותרצהששרתוקגורסגולני.189'עמ,שם25

.66,132,133'עמ,היישובהנהגת
הפקרת',הערביתהדמיםהתקפתבגלל,מחדשנפתחהירושליםששאלתציין,'דני'מבצעאחרי,כיולי29-ב26

.272-273'עמ,בשער,שרת:ראה.ובדרךבעירהיהודיוהנצחון'הנוצריהעולםמצדירושלים
:השיבהוא.לירושליםביחסהסוכנותעמדתעלשרתוקאתם"באוהמעצמותארבענציגישאלובמארס12-ב27

אתארחיבלאעליהןאשר,'שאלותלעוררעלולירושליםשלבמעמדהשינוי'ואילו,ם"האועםפעולהנשתף
ועל,עבדאללהכוונותעל.597-598'עמ,1982אביב-תל,ג,המדינהעלהמאבק,אילת'א:ראה.הדיבור

עבדאללהפגישתעל.59'עמ,היישובהנהגת,גולני:ראהירושליםבשאלתעימומדיון'המפתיעה'ההימנעות
ךקללנועדואש-הפסקתולאחר,גשרקיבתןעלהלגיוןאנשיירואפרילבסוף.409'עמ,גוריון-בןיומן:ראהגולדהעם

:ונענו,בירושליםהתנגשותלמנועניתןאיךשאלוהם.'הגנה'הנציגיעםבלגיוןבריטייםמפקדיםבנהריים

:ראה.'בהתנגשותהכרחאין-חופשיתהיהודיותולבנותיהאליהשהדרךובמידה,עבריתעירהיאירושלים'

.383'עמ,שם
.214-215'עמ,1975גן-רמת,וחרביונה,יוסף'ד;39'עמ,1959אביב-תל,העמיםאלדבר,אבן'א28



נכנסים'הגנה'הכוחות
במרכזהבטחוןלאזור

,('בווינגרר')ירושלים

1948במאי14

בירושליםעצמיתהנהגה

שהיתה,בעירההספקהמצבשהוחמרוככל,בדרכיםוהקרבותבירושליםהפיגועיםשהחמירוככל
הציבורועלהמגויסיםהמגיניםעלהעולהוכבד,החוףמשפלתומיםדלק,מזוןבהבאתתלויה

בכלמושרשתהיתהלאהלאומיתוהמרות,ומפורדמגווןהיההירושלמיהציבור.בעירהאזרחי
ואת,ואישיהםהציבורייםהמוסדותביןוהפילוגהפיצולאתבמחקרומתאר,לעיל,גולני.חלקיו

,'ירושליםועדת'הוקמהבאפריל21-באך.מוכרתסמכותבעלמרכזיגוףבהקמתשחלוהעיכובים

29.במלחמההעירכהנהגתוהוכרה,יוסףדבבראשות

בבחינתהתבלט,הסוכנותהנהלתמטעם'נתמנה'משיותר,יוסףדבכילהדגישישאולם

,היעילהבפעילותוהתעלהונבחריההעירפרנסימבין.'אישלהיותהשתדלאנשיםשאיןבמקום'
שבנושאיםמעידותביומנוגוריון-בןרשימות.הוועדההקמתועדבדצמברארצהמשובו

,המרכזימעמדואתשביססנראה30.ההנהגהכלפיוהדובר,פניםכלפיהעושהיוסףהיההמרכזיים

פרוסעדהמצורבחודשיהנהגתואתקיבלוהעיראזרחי.מינויועלעורריןכמעטקמושלאעד

הכבישכיאף;ממששלתמורה'דני'מבצעחולל,ביוליהקרבותבהתחדש.הראשונהההפוגה

הפרוזדורואילו,איילוןברכסהלגיוןמתחםסביבל"צהטבעתנתהדקה,חסוםנשארהראשי

במעשההצבאיתהתמורהאתביטאהישראל-ממשלת.שורק-לנחלמדרוםעדהורחבלירושלים

להחילשרתשלהצעתואת,השנייהההפוגהמתחילתשבוע,ביולי25-בכברקיבלההיא-מדיני

180
.שלישיפרק,היישובהנהגת,גולני29
9)222,(1948בינואר6)120,(1947בדצמבר22)63'עמ,גוריון-בןיומןראהיוסףדבעםמגעיםעללרשימות30

הוועדהמינויעל.(באפריל15)352,(במארס10)287,(בפברואר16)247-248,(בפברואר15)243,(בפברואר
.(באפריל22)362,באפריל21)259'עמ:ראה



לענייניהמוסדותועדת'
בראשותו,'ירחטלים

שלישי)יוסףדבשל
(מימין

,בעירצבאיכמושליוסףדבשלמינויואתאישרהבאוגוסט1-וב,בירושליםהישראליהחוקאת

'סיפחה'שבעת,ישראלממשלתמטעםגושפנקהבעירהמוכרלמעמדוניתנהכך.המחרתיוםלמן

י3.למדינההעירשלהעבריחלקהאת

?ומתי,העירכלפיבמדיניותתמורהחלההאם

ההנהגהשלהצבאיתלגישההמדיניתהגישהביןההדדיותההשפעותאתלבררביקשגולני
,המדיניתבגישהתמורהרואההואמחקרובסיכום32.השתייםביןומתחפערעלועמד,היהודית

-לאמיתוכי,לקושיסיבהיש33.השינויתחילתמועדעל'להצביעאפשריבלתיואףקשה'כיאף
בעתההנהגהשנקטההעמדה.לעירבאשרהיהודיתהמלחמהבמדיניותשינויחללאדבר-של

משפרצה.בנשקהערביםשאחזומשעהלמעשהתוקפהבטל,ם"האובעצרתהמדיניהמאבק

אם.הכללילמטהבהנחיות,כןלפניכברשנקטההמבצעיתבמדיניותההנהגהדבקה,המלחמה

אהדהלהפגיןהיהשליחיהועלהמדיניתהמחלקהעלכי,עיןלמראיתאךזההיה,פערנראה

,ההחלטהאתליישםבמאמציהםמוסדותיועםהדיפלומטיהפעולהבשיתוףולהתמידם"לאו

.סמכותואתוערערושהלכובארץהאירועיםלמרות
181והוחש,הערבייםהפיגועיםהחמירומארסהודשעד.הצבאיבתחוםארעהשחלההתמורה

.319-320'עמ,שם:ראהצבאילמושלמינויועל.31-33'עמ,ך"תשאביב-ותלירושלים,נאמנהקריה,יוסף'ד31
.2'עמ,היישובהנהגת,גולני32
.178'עמ,שם33



אתסוללים
יוני,'בורמה

.השיירותמשבר,בדרכיםבמערכהלמשבר'הגנה'הנקלעההחודשסוףולקראת,הבריטיהפינוי
מפנהוחולל,'נחשון'במבצע'הגנה'השלהכלליהמטהפתחגוריון-בןשלהאישיתבהנהגתו

י'קאוקגשל'ההצלהצבא'אתבצפוןהכוחותהדפושעהובאותה,ירושליםבמבואותבמערכה

-'דתוכניתלאור-התקפיותביוזמות'הגנה'החטיבותהמשיכוואילךמכאן.חיפהממבואות

שהלכה,'הראל'ח"הפלמחטיבת.הצפויהערבית-הביןהפלישהלקראתמתארגנותבעודן

אתלשפרפעלוח"הפלמאנשי.העירבתוךבלחימהלמגיניםחברה,ירושליםבפרוזדורוהתארגנה

לפתוחהצליחוהם.ועטרותיעקב-נווהאללחבורהצליחולאאך,לעירמצפוןהמגןמערכי
את

הצליחוהעירבדרום.ראח'ג'בשיחהיאחזותםאתמנעהבריטיהצבאכיאף,הצופים-להרהדרך

נחסםשובבינתיים.קטמוןלכיבושההצלחהאתוניצלו,בוולהחזיקסימוןסןמנזראתלכבוש
נערכובעירהקרבותולאחר.באפריל20-בגדולהשיירהשלהמאסףעםקרבאחרי,הראשיהכביש

,הדרךולפתיחתהפרוזדורלביסוס-'במכבי'ו'אמכבי'-מבצעיםשנימאימתחילת

כיום)מחסיר-ביתכיבושעםבעיקר,הוזקהפרוזדור.'גבעתי'ו'הראל'הטיבותבהםוהשתתפו

.העצמאותהכרזתעדנפתחלאהכבישאולם.לכבישמדרום,(מאיר-בית
.1948במאי12-ב-הזמניתהממשלה-העםמינהלתשלבדיוןניכרירושליםשלניתוקה

הרב,שרעוד)להגיעיכלולא,מימון-פישמןשלמהוהרבגרינבויםיצחק,הירושלמיםשני
-יצחק

,השריםעשרת.(הברית-בארצות'ישראלאגודת'בשליחותבהיותו,מהדיוןנפקד,לויןמאיר

לעומתשישהשלברוב,בהצבעהקבעו,כולהובארץבירושליםבהפוגהלדיוןרבזמןשהקדישו

עומדיםשאנחנוההזות'כיחששרתוק.העצמאותבדחייתהכרוכההפוגהלקבלשלא,ארבעה

קשהחזותאההלפנ182
34.'קדימהללכתמוכרחיםואנוברירהלנואיןכנראהאבל,מאדוחמורה

.גוריון-בןלצדניצבושרתוק,י"מפאשריארבעהנפלגוהגורליתבהצבעה
35

.238'עמ,בשער,שרת34
בןיומן:ראהההצבעהעל.ושרתוקגוריון-בןעלחלקו,י"מפאמשרי,קפלןואליעזררמזדוד35

412'עמ,גוריון-



ן1יןירושליםושאלתהיישובהנהגת:דיון
וירושליםגוריון-בן
,גוריון-בןזההיה,ולמעשהלהלכהלירושליםבאשרההנהגהקואתשקבע,אחדאדםישאם

בוועדהדבריםאתואמר,'בלבדצבאיתמבחינהולא,מכרעתהיאירושליםעלהמערכה'כישגרס

-המשאלה-המסקנהאתהביעדבריובהמשך36.'נחשון'מבצעשלבעיצומו,הציוניהפועל

מיוחדותקרנות,לירושליםמיוחדתסוכנות,לירושליםמיוחדתהנהלהשתהיההדברוראוי'

שלמפלגה,ירושליםמפלגת-מיוחדתמפלגה,לירושליםמיוחדלאומיועד,לירושלים

37.'ירושליםלענין"משוגעים"

והכרזתהנציבצאתעדהמלחמהמפרוץ.וראשוןראשגוריון-בןהיהההיא'מפלגה'ב

חלקיהםאוימיםשלושיםזובתקופהעשהגוריון-ובן,חודשיםוחציחמישהעברוהעצמאות

,אדרבה.הכלליבמטהאואביב-בתלבהנהגהאישבכךלודמהלא38.הזמןלשישיתקרוב,בעיר

,בשיירהלירושליםעלהבאפריל20-ב.'הזקןעלסמכו'והצבאיתהמדיניתבהנהגהשחבריודומה

אחרייוםאותונסגרהכביש39.מכךלהניאושביקשוהכלליהמטהבכירישלבקשתםלמרות

ועדתשלהקמתהאתבחודש21-בהסדיר,בעירנשארגוריון-בן;השיירהמאסףעלהתקפה

נראה,'הגנה'הלראשיואשר.בחודש25-בבמטוסוחזר,חייליםעםהסדר-ללילהסב,ירושלים

אופעם-ירושליםיליד,ידיןויגאל,אחתפעםלעירגליליישראלנזדמןתקופהאותהשבכל

י4.העירבבעיותעצמואתגוריון-בןהשקיעמידהבאיזומעידותהיומןרשימות40.פעמיים

העמדותבחיזוקשהסתפקכך-כדי-עד,ם"האותוכניתעםהשליםגוריון-שבןגרספעילמאיר

ם"האולתוכניתבניגוד-לירושליםהכבישעלבקביעותלהשתלטרצהלאואף,בעירהיהודיות

בדיקהבפנילעמודיכולהאינהגרסתואולם42.שיירותלהעברתבמבצעיםהסתפקאלא

43.אחריםובמקורותביומןובדבריוגוריון-בןבמעשי

אביב-תל,(אורן'ואריבלין'גבעריכת)ליומןותיקוניםהשלמות-מוסף:בחוברתהתיקוןוראה,שםוההערה
,19873אביב-תל,ט"תש-ח"תש,העצמאותמלחמת:היומןמן,גוריון-בן'ד:ראהמעודכןנוסח;6'עמ,19842

.159'עמ
.(באפריל6)90'עמ,(11הערה,לעיל)גוריון-כן36
.91'עמ,שם37
,1-דצמבר;בחודש1947-30נובמבר:בירושליםגוריון-בןשההשבהם(הכל-בסך30)הימיםתאריכילהלן38

8-9-מארס;בחודש15-17,23-24-פברואר;בחודש1948-6-7,19-21ינואר;בחודש7-9,21-23

.בחודש20-25,27-30-אפריל;כחודש
.357'עמ,גוריון-בןיומן:ראההכלליהמטהבכירילמכתב39
שאלתיאלבדוד,העירמפקד,עמיר-זבלודובסקיישראלהחלפתלקראתבפברואר6-בבירושליםעשהגלילי40

עודהעירהשעלהייתכן;באפריל25-ב,גוריון-בןלקריאתלירושליםטסידין;(94'עמ,היישובהנהגת,גולני)
.(218'בעמ49והערה,143'עמ,שם)כןלפניפעם

-כמפתח;(1075א-1073ב'עמ,גוריון-בןיומן)טוריםכשלחבהירושליםתופסתהיומןשלהמקומות-במפתח41

.(1099ב-1098ב'עמ,שם)טוריםשני-העניינים
פרקים,(עורך)שאלתיאל'א,'העצמאותבמלחמתירושליםבשאלתישראלית-הציוניתהאסטרטגיה',פעיל'מ42

30:הצבאיתהמערכה',פעיל'מ:השווה;358-359'עמ,א"תשמירושלים,החדשבזמןירושליםבתולדות

,1983,ירושלים,י,ישראל-ארץשלההיסטוריה,העצמאותמלחמת,'1949במארס1947-10בנובמבר

.200-201'עמ
וקרבות'נחשון'מבצעהתפתחותעלבאפריל16-בלשרתוקגוריון-בןשכתבמהעלפעילהסתמךהשארבין43

~

1

~

ך1
העיון.בהקשרםשלאהדבריםאתפירשכישנראהאלא.(647-648'עמ,[8הערה,לעיל]יוגב)העמק-משמר
אצלהנרמזלעומתוזאת,(348'עמ,גוריון-בןיומן)'נחשון'לאנשיברכהרקנזכרהבאפריל13-ככימראהביומן
.שיירותהעלאתלזרזודחף,(349'עמ,שם)אלוןיגאלמפיהמבצעמהלךעלגוריון-בןשמעבחודש14-ב.פעיל

שנדמה)במאי15-הכניסת'לקראתהצבאיותההכנותמצבעלהכלליהמטהבכיריעםגוריון-בןדןבחודש16-ב



אורןאלחנןן*ל7

לנעשההנאמרביןהבחנה.תמורהכלחלהלאלירושליםגוריון-בלשלהיסודיתבגישתו

הן-ל"צההישגיעקבהנפתחיםולסיכוייםהצבאיתבמערכההמתחוללותלתמורותורגישות

.כאחתהבטחוןובמדיניותהחוץבמדיניותלעמדותיואופייניות

סיכום
עשר.לנעשההנאמרביןלהבדילבצורךרבותהציוניתההנהגההתנסתההעצמאותמלחמתעד

ביןכולקודםלהבחין'גוריון-בןתבע,החלוקהופולמוסהערביהמרדבימי,המלחמהלפנישנים

ואףלשון-כפלשראויש44.'הקובעהואהנעשהאלאהנאמרלא.דבריםוביןדיבורים

,הערביהמרדבשנות-בפועלמאמציהוביןההנהגהשלהעקרוניותעמדותיהביןפנימיתסתירה

עםלהשליםנכונותמתוךלעצמאותבחתירתה-שלאחריהוהמאבקהשנייההעולם-מלחמת

ובטיעוןהמעשיתבהגשמה,הציוניהמאמץהישגיהשתקפום"האובהחלטת.הארץחלוקת

.המדיני
פעולהולשיתוףערבי-יהודיקיום-לדותקוותנכרכוהעצרתובהחלטתהחלוקהבהצעת

משהתלקחה.הצעתואתבוועדההרובשהגדירכפי,'כלכליתאחדותעםמדיניתחלוקה'בהגשמת

שללאילוציהנתונהההנהגהובהיות,קיוםמלחמתשלבמציאות.אלהציפיותנכזבו,המלחמה

שלמעמדהועלהחלוקהתוכניתעללערעורבאשרשתיקהעצמהעלגזרה,'כפולהמערכה'
ושליחיהבארץשחבריהאלאעודולא45.ם"האושלמרותועלבערעורתואשםלבל,ירושלים

אתהנהיגהבעתבה.מוסדותיוושלם"האומזכירשלביוזמותפעולהשיתפום"האובמרכז

.המלחמהמאמץואתהעםהתגייסות
שלהמגןכוחותביןהאחרוןהחיץנפלהנציבבצאת.וראשיתאחריתשלליוםהיהבמאי14-ה

הסמכותאתלמעשהם"האושמטביוםבו;לפלישההנערכיםערבצבאותוביןהעבריהיישוב

לבוקר'שהקודרתבידיעה,העצמאותהוכרזההצהרייםאחרי;בירושליםבינלאומימשטרלכונן

ובירושלים,כולהבארץליישוב.(יוםמאותואלתרמןנתןשל'השביעיהטור'כשם)'פלישה-

השליטההורחבההמלחמהבהמשך.וללחוםלעמודאלאנותרלא,וכמהכמהאחתעלהמנותקת

'הגבורהכביש'בסלילתהפרוזדורבוססהצבאייםההישגיםובעקבות,לירושליםבפרוזדור

העבריתירושליםלכינוןהתשתיתונוצקה,קוטר-עבמים-צינורהנחת-'השילוח'ובמפעל

,הנשקושביתותההכרעהמערכותעדהפולשיםמבלימתהצבאיותהתמורותבכל46.ישראלכבירת

47.ומדיניתצבאית,'משולבתמערכה'כהמלחמהשללתפיסתהנאמנההממשלהנשארה

-"נחשון"גמרלאחר)ירושליםסביבותתפיסת':הקרובותהפעולותנדונו;(354'עמ,שם)'(התחילכבר,לי
,עתהלעת'שונהשהמצבציין,לשרתוקבמכתבו,יוםבאותו.(שם,שם)'(ובדרוםבמזרח,בצפוןהסביבות
,הבאיםבימיםלכךדחף,ההצלחותלניצולסיכויראהגוריון-בן.(647'עמ,[שם]יוגב)'לטובתנורדיקליבאופן
חלקלשחרריהיהשניתןתקווההביעלשרתוקבמכתב.(לכןקודםשהוזכרכפי)בחודש20-בלירושליםועלה

כךעםוהשליםמחדשהדרךלניתוקשציפהלכךאותאין.(648'עמ,שם)'נחשון'במבצעבדרכיםשפעלמהכוח
.(שם,שם)'הערביתירושליםעלמצורלשיםנצליחאולי'שקיווההוא,אדרבה.מראש

.במקורההדגשות.38,61'עמ,ב,(4הערה,לעיל)גוריון-בן44ךץן*1
.342'עמ,בשער,שרת:ראהזהלעניין45
,(עורכת)לבסקיחגית,'העצמאותבמלחמתוהכרעתהאליההדרךועלירושליםעלהמערכה',מאמריראה46

.367-369,373'עמ,ט"תשמירושלים,הציוניתובעשייהבתודעהירושלים
.264-271'עמ,(11הערה,לעיל)גוריון-בן,'משולבתמערכת':ראה47
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Abstracts

The The reality, malnly geographical , of Jerusalem(6).forces from Palestine115the last of

closely coincided with the,1948MayמוBritish were also influenced by political

.their pro-Arab policy , original goals of the Jewish Agency10considerations linked

fearing Arab anger , since the

se

exiles would be

the Jewish fighting10additionתפviewed as

forces . Further, the British Foreign Office

stringently interpreted the paragraph Elhannan Orren

10Jewish Military Policy Prior1תforbidding the entry Of military-age men Jerusalem
negotiated cease-fire .- Israel 's Declaration of Independence-ט-אduring the -

However, the intense pressure upon the Partition Plan , the Jewishאגוaccepting the1ת

%~of Kenא(ר)Colonial Office by

the Agency saw the exclusion of Jerusalem from0ןprisoners' uprising, ledפwho feared פ

mediator . the boundaries of the Jewish State as1.6.6(104פעאquestion
that the cease- painful sacnfice , only justifiable " the plan28June0תThe latter replied would be implemented with British

חח11didןא51.1 .Arab spirit of coexistenceתפ

their return.- cooperation

:

and8ם.enabl

military policy provided for the defense of115
everyאע Jewish locality , even beyond the

.obviously including Jerusalem-115סת

1947,29vote of NovemberאטfldfO

tti

Golani When the

,The Leadership of the Yishuv and the was immediately followed by Arab hostilities
effect . The Jewish10תוar of this policy was put'אןQuestion of Jerusalem During the

Independence parts of Jerusalem were defended and

,

Independel

West Jerusalem

wasdi

ef

acto

extended ,

andconvoysfoughttheirway

"
comdor' , and when the road wasפthe termination of the British Mandate . The occupy

0)Warfare led.11reopen10triedה,that blocked01desperate milltary situatlon , and the fa

the linkup of0)

~ctor

the partition of the Clty and.1the Jewish Agency was the only

.with the coast

theע%" Jewishת.concerned with the large Jewish population

0theת((0 grovnng intervention of However, Jewish leaders were careful0)the Clty, led

internationalמפplan forעמ)of cnticize the5ץ.the affaתוthe yishuv's leadership
Jerusalem . When , with the departure of the0פ,sincere agreement5אJerusalem , despite

10failed17חish High Commissisloner, the80חא),the eve of the War of Independence
mistaken8this silence created,תוinternationalize the city . Israel 's ellce

,

-

~ve

step

military success , and the political and impression Of inconsistency between Jewish.

which was foreign and military policiesאטoperational weakness of the

assurne sovereignty over10supposed
0Jerusalemן , were maJor contributing factors

retreat from that agreement . But210151מthe

the0)underlying the process which led

annexation of Jerusalem svas the fact that
deviationפinternationalization of the city was

Policy regarding Jerusalem which)21015מfrom

the beginning of the1פhad been formulated

discussions regarding the partition1938-19377277
of Palestine . That policy called for the division

,western Jewish section0יתופof Jerusalem

eastern section (including the Holyתפand

Places) under British or international control . Abstracts edited by Priscilla Fishman
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.Galilee10bring modern physicians10provides about the scope made)1the informationתו

were steady medical services1883afterצותכ)manner of115,of the association 's activities
result of misslonary8organized , mainly as115functioning , and the motivations of

.Safed and Tiberiasמוmembers - which were mainly religious- effortsתוnationalist , rather than socialist as reflected

constitutions of other similar organizations of

Yafah

~

erlovitz

:'New Woman'8Aspirations Toward

the First Aliyah1תWomen's Literature

Eretzמוnew form of literature appeared21

0)sought11.
History or Demography? Israel during the First Aliyah

0expressמ( the rebirth of the Jewish people!ן,he Jews1

,

review of: Tudor Parfittג

technique and form, but also throughמוonly1987London,72-7800ננPalestine

פ

,

new poetica

.

Within the innovative efforts%תוbook, dealing with the Old Yishuv15לן

appear10has,(%0ת women's literature began,1882and1800Eretz Israel between
intensity that were8תextent and with5אseveral maJor shortcomings . First , despite

.the Diaspora1תHebrew literature1תunkno~mסיupdated only1511,publication date1987 which The
national rebirth evidently prompted0מwhen the doctoral dissertation,1975

rebirth;ז8 of their own0פ)aspire10addition , the wonlenמו.based , appeared15"
literaryתוrelevant literature , both primary this stage % found expression only0)references

.are far creativity,1975and secondary, published beforefrom complete. The author makes
extensive The women's writings describe their

role of theirפexperiences and their search for01ת"
use of 'Montefiore 's censuses ' , but

must be recalled11.the new societyתוprecise regarding their dates; nor does he ownmake full use of the rich material that can be
that notwithstanding the aspirations of

national , social0)addition , the work members of the First Aliyah1ת.gleaned from their data

Eretz Israel , theתוlacks historical perspective , and relies almost and individual regeneration

theתוlacks % socio-economic women remained as they had been11.solely upon statistics social developments ,
Diaspora - behind the scenes . They lacked0)analysis and reference

be10be elected , or10,vote0)personalities , and institutions . But the book 's the right

,household .
~
hus0,פimplication that the Old recognized as the headטו"nlaJor defect

their stories they protested against theirמוmonolithic , conservative societyפYishuv waswhich lived upon halukkah

.

~

bis stereotyped unchanged and depressing situation (Nehamah

educate toward10~wsky) or soughtס(image was shattered sorne time ago by modern hlkhilach

new woman ' (Hemdah'פscholarship .- the development of.)Ben-Yehuda

and Nissim Levyון[-Yaron Bar

The Beginning of Modern Medical Practice Shulamit Eliash

Israel10The Return of the Kenyan Exiles1900-1860

,

Galilean Toumsתו

Etzel and Lehi254Israel of the0)the Galilee began The returnנלThe modern medical era
members exiled from Palestine and imprisonedתוDr . P . K. Vartan,0with the arrival1861תו

July0תKenya by the British occurred onlyתוNazareth . He founded the first medical service
Why did the British delay their.1948,12the northern part of Palestine and workedפו

1781the first release despite strong pressures both from the18761מ

.

years47continuously for

yishuvתו and the colonial admilinistrationמוSalinger, arrived.5.Jewish physician , Dr
Because of the underground(פ)?Safed but remained Kenya1תthe reglon . He settled

and fighters ' terrorist image , Great Britain reefused18705short while . During the lateפonly

permit their return before the departure of10several unsuccessful attempts were,18805early
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few cases

,

and buttressed by historicalת1פLower Galilee and the Plain Of Judah suffered

otherת1 population groups0)population and settlement sources referring1מ% sharp decline
suggested that the Samaritans15)1,the one- this period10the seventh century B . C. E. dueתו

are the only people that could have17110חא.way deportation of their inhabitants

!1.country of Samaria and the coast of Philistia , manufactured and used these sarcophagi

accepted, they rnay serve as15which two-directional deportations were this attribution1ת
instituted with the transfer of large groups of % new criterion for determining the Samaritan

Eretz Israel during the Roman1מthat same population)פexiles , developed and prospered

.time . period

8conduct)4ש0םThe Assyrian kings

the1תuniform deportation policy

Tiglath- Moshe Cataneן.southernmost reglon of their ernpire

conducted one-way

deportation

; ) Abraham
Shlomo Zalman ZorefsיPileser

the area . The passport of % . Zalman

~

oref providesתוconsolidate the Assyrian hold
other interesting documentation of the trave[s of this0,Sennacherib's efforts were directed

Jerusalem,0"beha0מwell-known emissaryהפregions of the empire , and he instituted

eight115.1850-1832enormous deportation only from the rebellious institutions between

stamps and120vassal kingdom of Judah. Esarhaddon revived cardboard pages bear some

,the policy of Sargon . The policy of signatures from Italy, Syria, Egypt

,

Turkey

,

Austra , Lithuania, Poland, Greece , Franceמוresettlement of the Assyrian provinces
Palestine continued through the fourth decade and England. The passport was issued by the

Zalman.)1Leghorn , forמוshortly before Prussian Consul,.0.8.עof the seventh century
also)1.the decline of the Assyrian empire .

~

oref enjoyed Prussian protection

covered the servant accompanying the bearer

.Rachel Barkay of the passport

Samaritan Sarcophagi of the Roman Period

The remalns of the

Eretz

tl

cultureofthevA

raham Grossman

,ssoclatlon for Settlement

1881,Eretz Israel , Moinesti10את.the Byzantine period and beyondתזס" associationת1 was formedה18811מןspecifically Samaritan finds have been

identified from the Roman period . Moinesti , Rumania , for the pul

~

ose of settling

Eretz Israel and working the land, or of1תThe article presents % clearly distinguishable

0)group of locally-made stone sarcophagi dated helping those members who would decide

groupתו of the members did settle4(.50which do,.ם.עthe second and third centuries10
.have been definitely identified as Samaritan . Rosh hnnah

theמוThey have similar features

,

and the same The ledger of the association aocated

chisel and decorate Library of The Jewish Theological Seminary0)technique has been used

such sarcophagi , originating of America , New York) was prepared by140them

.

Over

theמוand the David Schub , the central personality15החmainly from the Samarianorthern coastal
plain , have been discovered .- group

,

and describes the activities of the

has three11

.

first months5%that association during50,Most of them had been looted
information about the burial offerings

" nlaJor sections: the Constitution of the

115lacking . association , with the signatures of189
agreedסחקיindividualsסמוחof1151פ;Based upon the areas of their distribution , members

support the0)one-time contributionפgive10,the local limestone from which they were cut

.of the officers1151פ;the nature of the decorations , the inscriptions work of the associationseveral of them

,

the nature of the offerings The primary importance of the ledger rests0ת
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vlew lacks foundation . Dagan786111081ת)Yoel Elitsur this

one of the oldest Syrian gods ; he15)Dagon(41בthe Foot of81Dabura and Daburiyeh

that8מTabor was primarily the god of the land and

,Palestine1ת

.

especially gram,)10תgrows6.ן(4(ח(])(The site Of Khhrb

northern

slopeofMt.

Tab

or

,abou

ttwo

before

thearrivalofthePhilistines

.Thus ,

the

.Philistia1.ש1ם!םלand of

ג
are

providedbycult

objectsך:Some.יWhat can

accountfortwosuc

lch similar

such

asmallarea

?The

writersuggeststhat

solution

maybefoundbypursuingDagon'

s

comprehensive synchretistic8reconstruction ofל.(אTs!1ח)!mentiol
system bridging east and west . Dagon's

rithאי

iYistoriesץן6..(. of

omnific815תthe Aegean realmתןequivalent1(8218םע)111conquest by Antiochus

then fell Philistine 'Mother-goddess

' displays closeן)''lay

,'parallels with the Anatolian 'Great Mother...2 be..י known10Apparently this ruan continued

-including general appearance , and several cult508(א1ן.חל.((7ל(ח

-Mother'-יי
~

Hca1(hol)1ךךח goddess' and the Semitic Grain-god, there may
occurringן

pI

honologicalp

rocesses

linguistic relationship since8als

o

have been.,...ק

European *dhihom-140תIsrael ,

and

:

-

tn

he transition between Aramaic Semitic dagan and

may(0פcolfimonתשתס. be traced'לDz1י4.1ןTabol

Itamar Singer Nadav Na'aman

Palestine Following1מIdentity of'

Dagon

, the God of

the

Population Changes8תToward

Philistines Assyran Deportations

st

ogenerally accepted that as the Philistines The deportation
policies carried out by the15)1

entered.0.8640-32/733.ע.)ת1 Canaan they adopted local deities, Assyrian kings (caincluding their chief
god , Dagon . Scrutiny of various areas of Palestine provide the key for

biblical and extra-biblical sources reveals that the prosperity or decline of those regJons . The
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