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דדרושהוקתדרהדמשהקתדרה

מאקחננאל

א
לביןבינםהקשרעלוההשערותעתיקיםכנסת-בתיבכמהשהתגלוהמיוחדיםהכיסאותעלהידיעות

דרבפסיקתאישראלי-הארץבמדרשוכןי,החדשהבבריתהנזכר'משהכיסא'
כברהתפרסמוכהנא

'המונחשביןהקשרעלבאכרזאבבנימיןהצביע1897בשנתכבר.רכותשניםלפני
'משהכיסא

,דמשהקתדרהבדברשבפסיקתאהדרשהוביןהחדשהשבברית
שלקתדרההתגלתהבטרםוזאת3

קרויםשמואלהזרהעשריםשנותבתחילת.1912-1913בשנים,דילוסשבאיהכנסת-בביתמשה
אל

.ישראל-בארץכאלהקתדראותשלהגילוייםשהתפרסמולפניעוד4,הנושא

חמתשלזו:התחתוןכגלילהכנסת-כבתידמשהקתדראותשתינחשפומכןלאחררבלאזמן

.1925בשנת,אודותיהשדיווחהראשוןהיהסלושץונחום1921בקיץנתגלתהטבריה
הכנסת-בית5

שבביתבקתדרה.1926בשנתרקנתגלתהשבוהקתדרהאך1907בשנתכברנחפרכורזיםשל
כנסת-

בשנתבעיקר,המחקראתהעסיקההמדויקתוקריאתה,הארמיתבלשוןהקדשהכתובתגםנמצאהזה

בבתימשהשללקתדראותמאמרסוקניקליפאאליעזרהקדיששנהבאותה.1930
שלהכנסת-

.הנכונהובקריאתהכורזיםככתובתודן,וכורזיםטבריהחמת,דילוס
עלהשיגאפשטייןנחוםיעקב6

נזכרששמושהאישההקדשהכתובתמעידהאפשטייןפי-על.הכתובתלפענוחסוקניקשלהצעתו

עלוהגןסוקניקשבקצרזמןלאחר7.עצמוהכיסאלבנייתשתרםהוא,ל(א)ישמעבר'יודן:בכתובת

חוקריםבידישהועלוכפיבפענוחקליםלשינוייםהצעותגםהוזכרוסוקניקשלבדבריו8.הצעתו

.(18'עמ,א,מנדלבויםמהדורת)כלותביוםויהי,כהנאדרבפסיקתא
,Bacher(1897),קק.301-299 'Le Siige de Moise' , REJ xxx

~
v.,ל

נאחזהוא.הדרינוסהקיסרעלבמאמרו'למשההניתןהאלוהיהכבוד'הפרקבמסגרתדמשהבקתדרהעסקקרויס

כיסאותהכנסיות-בתיבכלהעמידושלפיההשערתואתלאששכדיכהנאדרבבפסיקתאובכתובמתיאצלכנאמר
קרויס.'דמשהקתדרא-בהםהצטיינולמשפטשהיושביםהכסאותאתקראוהפחותולכל'משהשללכבודו

את.משהכיסאשלגלגול,הסדרובלילמילהבברית.המזרחבארצותלדבריוהנהוג,אליהושלבכיסארואה
'ש:ראה.להשערתוכאימותכהערהמוסיףהואבטבריהסלושץ'נידי-עלשהתגלתהדמשהקתדרהעלהידיעה
.430'עמובפרט421-433'עמ,(א"תרפ)לט,השילוח,'הארץלחוקריהראשון-הדרינוסהקיסר',קרויס

.49-52'עמ,(ה"תרפ)2,א,קובץ,'טבריהשלחמתלחפירותמילואים',סלושץ'נ
.145-151'עמ,(ץ"תר)ב,א,תרביץ,'העתיקיםהכנסתשבבתי"משהשלקתדרא"',סוקניקל"א
.12הערה,להלןוראה.152'עמ,שם,'2-3'שוכורזיןלכתובת',אפשטייןג"י
.135-136'עמ,(ץ"תר)ב,א,תרביץ,'כרזיםלכתובת',סוקניקל"א



בכורזיםדמשהקתדרה
חשיפתהבעת

כנסתבתי'הסקירהבתוךכורזיםשלהכנסת-ביתעלבדבריוהנושאאתוהזכירחזרסוקניק9.אחרים

.הקודמיםדבריועלשםהוסיףלאאך0ן'כנרתיםבסביבותעתיקים

-עיןשלהכנסת-ביתגםנוספודמשהקתדרהשהיתהידועשבהםהעתיקיםהכנסת-בתילרשימת

-ביתוכן(נבוריאמכפרהרחקלא)העליוןבגלילדלתוןמושבשבקירבתהכנסת-ביתגםוכנראהגדי

ן[.אירופוסדוראשלהכנסת

,שלההפענוחהצעותואתכורזיםכתובתאתוהזכירושוניםומחבריםחוקריםחזרוהזמןבמשך

הקתדרה3י,כלשעצמוכורזיםשלהכנסת-ביתמבנהגם2ן.אותהלפרשנוספותדרכיםהציעוואף

.(6הערה,לעיל)הראשוןמאמרובסוףסוקניקדבריראה9
ירושלים,כנרותארץ:בתוךלכןקודםהתפרסמההסקירה.101-105'עמ,ח"תשלירושלים,נפתליארץכל10

.א"תשי
11Ancient,(.סט)Levine.1,

'
Gedi-מן]Netzer , 'The Synagogue of.])8Porat.ץ,Barag.(]

1981Synagogues,קק.119-116 .' Revealed. Jerusalem.'1הערה.נספח,להלןראהדלתוןשלהכנסת-ביתעל.

Dura,:אירופוסבדוראהכנסת-ביתעל Europos,םC . H . Kraeling, The Synagogue (The Excavations

956Newן Haven,(1/111ע.

Final

Report;גםוראה::L . Y . Rahmani , 'Stone Synagogue Chairs
Their',/נ[40,7(1990),קק.214-192,ת.8 Identification, Use and Significance

ספר'בהןכורזיםכתובתאתהביא,והתלמודהמשנהבימיישראל-ארץשלמובהקחוקר,קליין'ש:לדוגמה12
שנותבשלהיכתבפרקיורובשאת,'הגלילארץ'כספרוהן,('כרזיים'ערך)ט"תרצבשנתלאורשיצא'הישוב

שלפרשנותו-קריאתופי-עלהכתובתאתוהביאקודמיושלדיוניהםאלמלהתייחסנמנעהואאך.השלושים

,השלישיתהמאהמןידועששמו,ל(א)ישמעכריודןכשםשחכםהאפשרותאתגםהציעעצמווהוא,אפשטיין

קתדרהבאותהלכבודוהכתובתאתחרתוולפיכך,בכורזיםהקהלבפניולדרושקתדרהבאותהלשבתשנהגהוא
.117-118'עמ,4"תשכירושלים,הגלילארץ,קליין'ש:ראה.(שעשהבעמודיםולא)*4

אומשהשלקתדרהשלמהותהלשאלתמתייחסתאינהכורזיםשלהכנסת-מביתחלקלשחזורייבין'זשלהצעתו13
,ישראל-ארץ,'הדרומיהקירפניםלשחזורהצעה:בכורזיןהכנסתבית',ייבין'ז:ראה.הכתובתולפענוחלכינויה

פריט,ח"תשלירושלים.ואבןפסיפסעל,נוה'י:ראהבכורזיםדמשהקתדרהעלעוד.268-276'עמ,(ה"תשמ)יח
.144-145'עמ.107'מס



דדרושהוקתדרהדמשהקתדרה

.שוניםבפרסומיםוהועלוחזרודילוסשלהכנסת-וביתטבריהמחמת
שנמצאההכתובתגםנדונה4ן

.'קתדרא'התיבהובהדלתוןשלהכנסת-בבית
5ן

לוישלבמאמריהםהקתדרהשלומקורהמהותהשאלותמחדשנדונוהאחרונותבשנים
יצחק

מזכירים,הכנסת-ביתפניםשלהפיסיבתיאורלמדימאריכיםשניהם7י.לויןישראלושלרחמנים

אתלהסבירומנסים,זהלענייןנוגעיםאשרהעתיקההעתמןהכתוביםהמקורותאת
ואתמקורו

הביטוישלכקיצורדמשהקתדרהאתרחמנימסבירכך.'דמשהקתדרה'המונחשלמשמעותו

רחמני.משהתורתשלמושבהמקוםכלומר,'דמשהלאורייתאקתדרא'
מקורותמספרמציין

תורת'במונחיםומשתמשיםמשהוביןהתורהביןהקשראתהמבטאיםל"חזובספרותבמקרא

ניתןאשר'דמשהקתדרה'הכינויאתמסבירלוין18.קרוכיםביטוייםאו,'דמשהאורייתא','משה

למשה'השעשהקתדרהעלמדוברשם;רבהשמותהמאוחרהמדרשפי-עלהדרשןשללכיסאו

יושבהואכיאף,דרשתובעתהציבורבפנישעומדכמיהחכםנראהזודרשהפי-על9י.סיניבהר

בןיהושע'רדבריעלהשיריםשירבמדרששנמסרולדבריםלויןמצייןעוד.כיסאועלשעהאותה

דומההזאתהאבן'אומריהושע'רהיהאליעזר'רשלפטירתואחרי:יבנהחכמימגדולישהיהחנניה

20.'הבריתלארוןדומהעליהשישבוזהסינילהר

שאלתהועלתהלא,היוםועדהמחקרראשיתלמן,דמשהקתדרהאודותהפרסומיםבכלאולם

והדיוניםזובצורתוהכינויאתקיבלובנושאהעוסקיםכל.'דמשהקתדרה'הכינוישלהנכוןהנוסח

.כלשעצמוכינויהעלולאהקתדרהשלמשמעותהועלטיבהעלנסבוכולם

ב
שלקורבנותיהםעלבתורההנאמרעלמבוססדמשהקתדרהנזכרתשבוכהנאדרבמפסיקתאהקטע

שהביאוהעגלותמספרשהואששהמספרעלובעיקר,(זבמדבר)המשכןלחנוכתהשבטיםנשיאי

היאבהןוהארוכה,דרכיםבכמהכהנאדרבבפסיקתאנדרשששהמספר.(ג'פס,שם)הנשיאים

,יז;יט,טז)דבריםשבספרהמלךמצוותלששהעגלותמספראתהקושרתיוחנן'רשלדרשתו

המלךכשהיההמדרשפי-על.(יט,יאמלכים)המלךשלמהלכיסאשהיוהמעלותולששי2(יז-טז

(ח"תשמ)11,עידן,'ובחמתבטבריהעתיקיםכנסתבתי',וייס'ז:גםראהטבריהבחמתמשהשלהקתדרהעל14
'עמ,

ל.:גםראהדלוסעל.231-236'עמ,1983חיפה,א,הגלילארצות,'בגלילכנסתכתי',פרסטר'ג:34-48
)

'Survey o [ an Ancient Diaspora Synagogue4/,

Foerster

הסופרים.164-171'עמ,(11הערה,לעיל)לוין,

,'בישראלהקבעתפילותלקדמוניות'פליישר'עשלבמאמרוגםנזכריםמשהכיסאעלהיושביםוהפרושים

.הקדומיםהכנסת-בבתיבנעשהדיונואגב,405-406'עמ,(ן"תש)נט,תרביץ

משהעםקשרבלאל"חזבספרותמקומותבכמהמוכרתכשלעצמה'קתדרה'המלה.2-3הערות,נספח,להלןראה15
.

.192-214'עמ,(11הערה,לעיל)רחמני16
'עמ,(א"תשנתמוז)60,קתדרה,'העתיקהכנסתביתשלוהפניםהריהוט:מעטלמקדשקהילתיממרכז',לויןל"י17

36-84.
.198'עמ,(11הערה,לעיל)רחמני18
מאוחרמדרשאכןהואסיניבהרלמשהה"הקבשעשההקתדרהלענייןלויןשמצטטהמדרש.ד,מגרבהשמות19

,

,דרוסאירבשלבשמומובאתהיאשכןהמדרששלעריכתולזמןבהרבהקדומההיאהנדונהשהדרשהנראהאך
5.המאוחריםישראל-ארץמאמוראישהיה

.ג.פאהשיריםשירמדרש20

תקחלא,פניםתכירלא,משפטתטהלא:מאודלוירבהלאוזהבוכסף,סוסיםלוירבהלא,נשיםלוירבהלא21
מוצגותהאחרונותהמצוותשלוש.(טז-סו.יזדברים)המלךבפרשתבתורהנאמרואכןהראשונותשלוש.שוחד

.למלךאותןגםמייחסוהמדרש(יט,טזשם)הדייניםכמצוותבתורה



-מביתדמשהקתדרה
בכורזיםהכנסת

עללישבומשבא,המלךממצוותאחתעלומכריזיוצאהכרוזהיההכיסאממעלותאחתבכלעולה

בכיסאועוסקהדרשןממשיךכאן.'ויושבאתהמילפנידע'מכריזהכרוזהיההשביעיתהמעלה

-(יט,יאמלכים)"מאחריולכסאעגולוראש"':זהבכיסאשנאמרהפסוקאתמביאוהוא,שלמה

.'..."ומזהמזהוידות"':ומוסיף27,'דמשהקתדראכהדאאחאר"א

,ל"חזבספרותנוספיםמקומותבכמהמופיעותבוהמותקןהמנגנוןועלשלמהכיסאעלהאגדות

:המגילהשלהשנילפסוק)אסתרלמגילתהארמייםובתרגומיםרבה23אסתרבמדרשובעיקר

ונפתלותארוכותהדרשותהללוהמקורותבכלאך,('מלכותוכסאעלאחשורושהמלךכשבת'

.כהנאדרבשבפסיקתאמזובהרבה

אחדזהו24.רבהבמדברבמדרשגםשלמהכיסאעלהאגדהמופיעהיחסיתהפשוטהבמהדורתה

שעורךספקאין75.באירופה,ב"היאוא"היבמאההידועככלונערךהמאוחריםהמדרשיםמן

'דמשהקתדרה'המונחאתלהסבירהציע1868בשנתכהנאדרבהפסיקתאאתלראשונהשההדירבוכר'ש22

קשרלאהואאך,(ב"עיזסנהדרין,בבלי)'גביהםעלמשה'שהסנהדריןאודותהתלמודדבריפי-עלשבפסיקתא
.קלו,קלההערות,כ"עזדף,במהדורתוכהנאדרבבפסיקתאכוברדבריראה.מתישלשכבשורהזהעםהמונחאת

.35הערה,להלןוראה
.יב,ארכהאסתר23(ע

.(א"ענודףד"עמטדף,וילנהדפוסמהדורת)יז,ידרבהבמדבר24

ונערךמאוחרהוא,ונשואבמדברלפרשיותהמדרש,והעיקריהראשוןחלקו:אחידבלתימדרשהוארבהבמדבר25

מדרששלעותקברובוהואהמדרששלוהמוקדםהשניהחלקואילו,בפרובנסכנראה,ישראל-לארץמחרן
,דוקטורעכורת,'למהדורהודוגמהמבוא:'אחלקרבהבמדברמדרש',מאק'ח:ראה,במדברלספרתנחומא
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מקומותבכמהמתוכהמצטטהואשכןכהנאדרבפסיקתאאתהכיררבהבמדבר
להוכיחוניתן,

שלהאחריםהמקורותמאחדולאהפסיקתאמתוךרבהבמדבראלהובאזהשקטע
.האגדה

המקורמןבדרכוהשתבששלמהבכיסאהעוסקכהנאדרכמפסיקתאשהקטעאלא
אחדיםאל

במדבראלומשם,רבהבמדברשלהיד-כתביכלואלהפסיקתאשלהיד-מכתבי
וכך,שבדפוסרבה

ונעדרמשובש,חסרכשהוא(ז"תרמווילנה)לפנינוהמודפסרכהכבמדברהקטעמופיע
משמעות

שוחדתקחלאואומריוצאהכרוז,ששיתמעלהעללישבבא...':בונכתבוכך.הגיונית
לישבבא.

ניכרתבמידהארוךכאןהנוסחשבפסיקתאבעוד,'...ומזהמזהוידותכסאועל
אתכוללוהוא,

מזהוידות':ובהמשך,דמשהקתדראכהדא-הכיסאשלהעגולראשועלאחא'רדרשת
.'...ומזה

הדפוסיםבנוסחותרקאירעהדמשהקתדרהעלאחא'רדבריובוהחסרהקטעהשמטת
של

מופיעה,הנדוןהקטעאתהכוללים,המדרששלהמוכריםהיד-כתביבכלואילו,רבהבמדבר
הדרשה

כתבילכלהמשותףמענייןבשינוי-אחא'רדבריגםזהובכלל,במלואהכולה
המלהבמקום:היד-

בכתביהקתדרהנקראתוכך.'דדרושה'המלההיד-בכתבימופיעה'דמשה'
קתדרא'אלהיד-

.'דדרושה

שלפנינומסתבר,'דמשהקתדרה'המונחבדברלעילשהובאוההשערותפי-על
שלשיבוש

'לצירוףוהפכהנפתחה'משה'שבשם'מהאות:לשיבושהגרפיההסבר.'דמשה'התיכה
,'דרו

.'דדרושה'להפכההשלמהוהתיכה

,כהנאדרבפסיקתאשליד-כתביבכמהגםמופיעהמונחשלמשובשנוסח
אתלשלולואין26

בפסיקתאשמקורההדרשהשלהנכוןהנוסחנשתמרלאהמקורירבהכבמדברשכברהאפשרות
ל2,

שלמאוחרותהיותרההעתקותמןבאחדותאובאחתנוצרשהשיבושגםאפשראך
יש.המדרש

,באירופההביניים-בימישחיו,מעתיקיואוהמדרשעורךכילשער
מוכרבלתיבביטויכאןנתקלו28

.יותרמתאיםלהםשנראהלמונחדעתםשיקולפי-עלאותוותיקנו,להם

ולמעתיקירבהבמדברלעורךמוכרתהיתהאכןזוומלה29,דרשןהוא'דרושה'המלהפירוש

(קמץונקודהדגושהכשהיאלקרואיש'דהאותאת)'דרושא'או'דרוש'המתחלףככתיב,המדרש
.

,עצמורבהבמדברבמדרשוגםל"חזבספרותמקומותבכמהמופיעההמלה
מןשנלקחבקטע30

מעתיקיאורבהבמדכרעורך32.רבהויקראבמדרשגםכדומהומופיעי3הירושלמיהתלמוד
הספר

כיידעוולא,הכנסת-שבביתהדרשןשלכיסאואלהתייחסוכאילואהא'רדבריאתאפואהבינו

.משלותוארזהלכיסא

,'קושטאמדפיסיבידיהמדרשמןפרשהעיצוב',ל"הנ;191-193'עמ,א"תשנ,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה

.37-45'עמ,(ב"תשנ)52,פעמים

בכתבי.11לשורהנוסחאותחילופימדור,12'עמ,מנדלבויםמהדורת,כהנאדרבפסיקתא:ראה26
נמסרוהללויד-

:קי"כשלזוהיא'דדרושה'לביותרהקרובההגרסה.הגיונימוכןאיןמהםאחדולאףשוניםשיבושים

.הכאהבהערהגםוראה.'דידורושה'
שלקלנוסחקרוברבהבמדברעורךבידישהיהכהנאדרבפסיקתאשטופסלהוכיחאפשר27

זהיד-כתב.הפסיקתא

)הדוקטורבעבודתראה.רכהבמדברשלמכורתוהיאסביבתהאוונרבונה,1387בשנתבנרבונההועתק

,לעיל

.17פרק,בחטיבה,שםראהרבהבמדברשלעריכתומקוםעל.69-70'עמ,(25הערה

(שם)מאק:ראההמדרששלהיד-כתביעל.25הערה,לעילראהרבהבמדברשלוזמנומקומועל28

.החטיבה,

.322'עמ,יאסטרוכשלבמילונו'דרושא,דרושה'הערךראה29
.(ד"ע-ג"עכחוילנהמהדורת)כ,טרבהבמדבר30

.(ד"עסז)ד,אסוטה,ירושלמי31

.(קצא'עמ,מרגליותמהדורת)ט,פטרבהויקרא32



מאקחננאל

שלהיד-כתבישרובכךעלמבוססת,לפנינושיבושאמנםאם,בשיבושהמעתיקיםשלהאשמתם

באיםוהם,יותרמאוחריםאףורובםד"הילמאהמוקדמיםאינםכיוםהמוכריםרבהבמדברמדרש

שלמעתיקיםאותם33.לאחריוסמוךאוהגירוששלפניהספרדיתהפזורהמארצותאומספרדבעיקר

השניםמאותבמשךבהדרגהנעלמהזושכן,כהנאדרבהפסיקתאאתהכירולארבהבמדבר

עוד,זאתגםואף35.ט"היהמאהאמצעלפנילאונתגלתהושבה34,הביניים-ימישלהאחרונות

ביןמאשראשכנזיםמחבריםביןיותרנפוצההיאבאירופההפסיקתאאתהכירושבהבתקופה

באותםרבהבמדברלמעתיקינודעהלאכהנאדרבפסיקתאכיאפואלהניחיש36.ספרדיםמחברים

שהמונחיםהרי,מעתיקיםלאותםמוכרתהיתהלאמתישלהבשורהשגםלשערשישומאחר.דורות

.שהואמקורמכללהםנודעולא'דמשהקתדרה'או'משהכיסא'

כאןהקייםהנוסח37.הדרשהמןנכבדחלקנשמטרבהבמדברשלהראשונותהדפוסבמהדורות

כסאועללישבבא.שוחדתקחלאואומריוצאהכרוז,רביעיתמעלהעללישבבא...':הוא

עצמווהמלך,הדרשןשללכיסאוהמלךשלמהשלכיסאוהופךכך.'...ומזהמזהוידותהדדרוש

.הכנסת-בביתלדרשןהופך

שהמדפיסיםתראה,וילנהדפוסובהם,המאוחריםאלהעםהראשוניםהדפוסיםנוסחיהשוואת

מהןאחתבכלהכרוזדבריואתוהשישיתהחמישיתהמעלותאודותהשורותאתהשלימוהמאוחרים

ענייןובכללם,אחא'רדבריאתהשלימולאאך-הראשוניםהדפוסיםמןשנשמטושורות-

המלךלכיסאשםונסמכההמוקדמיםבדפוסיםעדייןשנשתמרה'דדרושה'המלה.דמשההקתדרה

החמישיתהמעלותבדברהחסראתהשלימוהללו.המאוחריםהדפוסיםמןכלילנעלמה,עצמו
.'דדרושה'המוקשההמלהואתאחא'רשלדבריושאריתאתהשמיטואךוהשישית38

מן,ישראל-בארץכהנאדרבהפסיקתאלעורכילפניםמוכרתשהיתה,דמשהקתדרהנעלמהוכך

והשיבוש,הפסיקתאממעתיקיאחדיםשלבידיהםהשתבששמה.הביניים-ימישלהרבניתהספרות

המשובשהנוסחאתלספרוקלטרבהבמדברעורךשכברבין.רבהבבמדברהעוסקיםאצלהתפתח

רבהבמדברשלהיד-בכתבימקוםמכל-הנכוןהנוסחעדייןנשמרהמקורירבהשבבמדברובין

שלהראשוניםהדפוסיםאלעוברזהנוסח.'דדרושה'בצורה'דמשהקתדרה'הביטוימופיעכבר

בדפוסיםנותרת'דרושה'המלהכיאף.כולההדרשהשלמבוטללאחלקמשמיטיםואלההמדרש

,כולההדרשהשלהנכוןסגנונהעללעמודהקוראיתקשההרי,שינויללאבמקומההראשונים

.החטיבה.(25הערה,לעיל)הדוקטורעבודת,מאק33
השוניעלכהרחבהעמדצונץ;81-86'עמבמיוחד,11פרק,ד"תשלירושלים,כישראלהדרשות,צרנץל"י:ראה34

ואשר,ז"הטכמאהכברונדפס'רבתיפסיקתא'בשםשנודעיחסיתהמאוחרהמדרשוביןכהנאדרבפסיקתאשכין

מנדלבויםדבריעודראה.והאבודההמקוריתכהנאדרבבפסיקתאאותוולהחליףלטעותרביםלמחכריםגרם

.כהנאדרבלפסיקתאלמהדורתוכמבוא
בדברצונץהשערותשלאמיתותןאתהוכיחבובר.1862בשנתבובר'שבידילראשונההתפרסמההפסיקתא35

כאןהנדונההדרשהכל.כהנאדרבפסיקתאוביןרבתיפסיקתאשביןהזהות-איובדברהאבודהכהנאדרבפסיקתא

.רבתימפסיקתאכלילנעדרת

.89והערה86'עמ,(34הערה,לעיל)צונץ36
כשנתבוונציהשניתונדפסו(1512)כ"רעבשנתבקושטאלראשונה(אחדבכרך)נדפסולתורהרבהמדרשיכל37ץ2

,אלכק-תיאודורמהדורת,רבהבראשיתבמדרשראה,רבהבראשיתדפוסיעלבעיקר;נוספיםפרטים.(1545)ה"ש

.117-138'עמ,מבוא
זושאלהואל,וונציהקושטאמדפיסישהחסירואתהמאוחריםהמדפיסיםהשלימוכיצדהיאעצמהבפנישאלה38

.בנפרדלהתייחסיש
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משלימיםרבהבמדברשלהמאוחריםהדפוסים.דמשההקתדרהאתכאןלזהותיוכללאולבטח

מהםנעלמומשהאלאוהכיסאאלההתייחסותכלאבל,קודמיםבדפוסיםהחסריםקטעיםאמנם

.לגמרי

לאגדותהמקור.אסתרמגילתבמדרשיגםמופיעותהמלךשלמהכיסאעלאגדותלעילכאמור

שלהדפוסיםבנוסחי.שונההואשםהשינוייםמסלולוגם,כהנאדרבפסיקתאאיננואסתרבמדרשי

שלושמו'קדירתא'לשםהפכההקתדרה.משהשלשמווהןהקתדרההןהשתבשואסתרמדרש

,כאןאליהןלהתייחסטעםואיןשגויותהןאלהצורות.'דרגיש'או'דרגש'להפךמשה
כיאם39

40.בקצרהבהןדןרחמני

ג
אללשובשישנראהזהמאמרבראשהובאושדבריהםהחוקריםשלוהנחותיהםממצאיהםסמךעל

שעולהוכפיכהנאדרבפסיקתאשלהמתוקןבנוסחמופיעשהואכפי'דמשהקתדרה'הכינוי

.מתישלהבשורהמןבפשטות

אותולשלולואין,כלשעצמוהגיוניבלתיאינו'דדרושהקתדרה'הביטויכילקבועישאך

ביןוגם,'דדרושה'בצורהכולםתומכיםרבהבמדברשלהמוכריםהיד-כתבי.זובגרסתולחלוטין

זובצורהשםמוכרתהיאאיןכיאף,מבוטלתבלתיתמיכהלהישכהנאדרבפסיקתאשלהנוסחעדי

אילוכילומרוניתן,רביםאינם'דמשהקתדרה'בגרסההתומכיםהנוסחעדיגיסאמאידךן4.ממש

בעדדווקאלהכריעיכולנואםספק,לבדםהעברייםהמקורותעלמבוססותשבידינוהידיעותהיו

המקורמןבאהזובגרסההעיקריתהתמיכהואכן.'דמשהקתדרה'מוכרתוהבלתיהמוזרההצורה

דמשההקתדרהאתהציגואשרהחוקריםשראשוניהעובדהאתלהדגישישעוד.הקדוםהנוצרי

עםמסכימיםשאינםכהנאדרבפסיקתאשלהיד-כתביאתהנראהככלהכירולא,זובגרסה
בין.'דדרושהקתדרה'בצורהכולםהתומכים,רבהבמדברשלהיד-כתביאתולאהגרסה42

טרםאך,פחותמשכנעיםוישיותרמשכנעיםיש'דמשהקתדרה'לכינוישניתנוהשוניםההסברים

.הכינוישלוהמשמעותהנכוןהנוסחבדברספקכללהסירשבכוחוהסברנמצא

הקתדרהשלהאמיתיכינויהבקביעתשעהלפילסייעיכולאינוהואגםהארכאולוגיהממצא

.כלשהיבכתובת'דמשהקתדרה'המונחנתגלהשטרםכיוון,הכנסיות-בבתישנמצאההמכובדת

אלכללמתייחסאינהזואך,כורזיםכתובתהיאכנסת-מביתקתדרהעלהמופיעההיחידההכתובת

אכןהיאאחריהםוהנוהיםקליין43שמואל,אפשטייןשלקריאתםלפיכיאם,'קתדרה'המונח

שלהמלאשמהאתכוללאינודלתוןשלהכנסת-מביתהממצאואף.גופוהכיסאאלמתייחסת

.הכנסת-ביתשלבקתדרהשםמדובראמנםאםגם,הקתדרה

,'דדרגישקדירתא'להמהלךשלמהכיסאשלהמוזרהדימויבהסברכוחואתניסה'כהונהמתנות'בעלהפרשן39
,ב"עזדף,במהדורתוכהנאדרכלפסיקתאבהערותיובוברדבריאתזהבענייןוראה.בידוהדברעלהלאוכמובן

'ק.קלו,קלההערות
.שםשהובאהוהספרות31הערה,(11הערה,לעיל)רחמני:ראה40
.26הערה,לעילראה41
.35,39הערות,לעילראה.לראשונההפסיקתאאתשפרסםבובראתכמובןלהוציא42
.7,12הערות,לעילראה43



בבסיסהכתובת
הקתדרה

פרשנותועלאפואמבוססת'דמשהקתדרה'רגילהוהכלתיהמקובלתבצורההממשיתהתמיכה

לאאך,כהנאדרבפסיקתאשלהיד-מכתביבאחדיםובהופעתומתישלבבשורהזהמונחשל

עלמתקבלתוהנכונההמקוריתהיאזושצורהההנחה.האגדהדברימתוךחלקיסיועועל44,בכולם

קתדרא'החילופיתהצורהשלאמיתותהאתלחלוטיןלשלולבידינואיןכילהודותישאך,הדעת

.מבוטליםולאמעטיםלאנוסחעדיעלהמבוססת,'דדרושה

אם,הכנסת-בביתלדרשןשיועדההקתדרההיתהדדרושהקתדרהכילשערישזוקריאהפי-על

מקומוזהשהיהאוהדרשהבעתרקהדרשןהחכםשללישיבתושימשהאםלקבוענוכללאכי

ואכן.הדרשהבשעתשלאוביןהציבורבפנידורששהואבעתבין45,הכנסת-בביתהחכםשלהקבוע

-שבביתדדרושההקתדרהמעלאולי-ודורשיםיושביםשהיוחכמיםעלמעידיםרביםמקורות

47.הכנסת-לביתמחוץגםבישיבהדרשותשהתקיימוברורכיאם46,הכנסת

צ,(מנדלבויםלמהדורתבסיסהמשמש)א:כהנאדרבפסיקתאשלהיד-מכתביבשלושהמופיעה'דמשה'הצורה44

בניהםצ,אהיד-כתבי(יג-ח'עמ)למהדורתובמבואומנדלכויםלדברי.פוכן(בוכרלמהדורתבסיסששימש)
.משפחהקרובישלעדויותכאללהתייחסישעדותםואל,אחתמשפחה

the'",:ראה.מתילפיהכשורהשלומפרשיהנצרותחוקריגםעסקוזוכשאלה45 "Seat of MosesחסNote1/.
KGC.1,28(1990),קק.55-53,ח.2 Newport, Andrews (/niversity Seminary Studiesשצוינהוהספרות

.שם

קתדרא'הלשוןפי-עלקרוביםוביטויים'ודרשיחיבהוהפלוני'הביטויאתלפרשמציעאשלחנןמרידידי46
כמהמופיעהביטוי.'דדרושהקתדרא'ההוא,לכךשנועדהכיסאעליושבהיהבציבורהדורשהחכם:'דדרושה

ודורשיםהיושביםהחכמיםבין.קליםבשינוייםלפעמים,ישראל-ארץאמוראישלבספרותםפעמיםעשרות

מאיר'ראת:(א"עסוביצה,בבלי)טובביוםתלמידיובפניודורשהיושב,(ביבנה)אליעזר'רהתנאיםאתמצאנו1(ל
וכן(ומקבילות[ד"עטז]ד,אסוטה,ירושלמי)נשיםגםובומגווןשומעיםקהלבפנישונותבהזדמנויותהדורש

,אלבק-תיאודורמהדורת]ח,ירבהבראשית)אבדן,שלוהאמוראבנוכחותאחתפעםדורשהאחרוןזה.רביאת

בןיהודה'ר,לויאתמצאנווכן,ודורשיושבכשהואפעמיםמספריוחנן'ראתמצאנוהאמוראיםכין.[84-85'עמ

נחמןברש"ראתאבל,הגלילחכמיהםודורשיםהיושביםרוב.נחמןברשמואל'ורחגי'ר,אבאברחיא'ר,פזי



דדרושהוקתדרהדמשהקתדרה

נספח

)כתובתנחרתהשעליועמודנמצאהעליוןבגלילדלתוןהמושבבקירבתהכנסת-ביתחורבותכין
בת

אתלראשונהתיאראשר,ברסלבייוסף.'קתדרא'המלהכנראהכלולהובה(שורותעשרה-שמונה

'המלהובהןהכתובתמתוךמליםמספרשלפענוחגםהציעהכתובתיואתהעמודשרידי
.'קתדרא

פענוחאתמקבלאך,שלוהפענוחהצעותרובעלחולק2,בקצרהכרסלבידבריאתמביאנוהיוסף

.לעילשהוזכרוהעתיקיםהכנסת-בבתימשהשלהקתדרהממצאיאלאותהוקושר'קיתדרא'המלה

במילונומופיעזהשניקודומעיר,'קתידרא'ההגייהעללהצביעעשוי'קיתדרא'הכתיבכימצייןנוה

.לכךאסמכתהשישמשהמקוראתמצאלאלדאבונוהואאך'יאסטרובשל

קשסימנוכהנאדרבהפסיקתאשליד-בכתבכנראהנשתמרההמלהשלהמלאלכתיבעדות

כאן.'דמשהקטידריןכהדין'כאןגורסוהוא4,מנדלבאוםכמהדורת(רומא,קאזאנתאנזהספריית)

המשמרת'יהאותנוספהוכן,'ט-לכאןהפכה'תהאות,רבותלקתדראותהיחידההקתדרההפכה

.נוהשצייןההגייהאתאולי

"
**4*ן

.1

"8ק8רא*4*,י
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"
יישייק
רבהבמדברמדיש'

*'8קאת34אאמ
מבזי"כ)'םישהכ

י-
"588ט8*קקע5

ישבהדרומישמלאי'רהחכם.([א"תתל'עמ,מרגליותמהדורת]יב,להרבהויקרא)בלודיושבכשהואמצאנו

מד)ט,בזרהועבודה(ד"עג)ד,אשבת:בירושלמימקביליםקטעיםמשנישעולהכפי,שבגולהבנציביןודרש

,המקוםבןשאינוחכםבתלמידשנאמר,'ודרשישב,המדרשלביתנכנס...'הלשוןאתגםלצייןויש.(ד"ע

.60'עמ,(17הערה,לעיל)לויןדבריוראה.ב,תרומה,תנחומאבמדרש

צויןאחדבמקום.המדרש-בביתנעשההדברכישנאמראוודורשהחכםיושבהיכןצויןלאהמקריםברוב47
אחרבמקום.([ג"תשנ'עמ,מרגליותמהדורת]ז,לברבהויקרא)כנישתאבביודורשיושב,ברכיה'ר,שהדרשן
אתלראותישואולי.(ג,ט,חרבההשיריםשיר)הועדבביתודורשיושבכשהואשילא'רהדרשןאתמצאנו
לשוןכאשגרת(יג,חשמחותמסכת)הקברות-כביתעקיבא'רשללבנוהמיוחס'ודרשישב'(העברי)הביטוי

הביטויהובאאחתפעם.הכנסת-לביתאוהמדרש-לבית(ארמיים)קרוביםביטוייםהמייחסיםמקורותבהשפעת

שלהמתמשךכלימודואםכיבדרשהמדובראיןושם,(ב"עסבכתובות)הבבליבתלמוד'מדרשאבבייחיב'
התנא

.חכינאיבןחנינא'ר

לנספחהערות

.274-275'עמ,ד"תשיאביב-תל,ושרידיםעבר:ארצנולחקר,(ברסלבי)ברסלבסקי'י:ראה1
.28הערהוכן197'עמ,(11הערה,לעיל)רחמני:גםראה:(13הערה,לעיל)נוה2

11

.1הערה,146'עמ,(שם)נוה3
הנראהככלהשתמשרבהבמדברמדרשעורך.י-ט'עמ,מרוא,א,מנדלבויםמהדורת,כהנאדרבפסיקתאראה4

ליתרמאשריותרהפסיקתאשלקלנוסחקרובוהוא,בפרובנסרווחשהיהבנוסחכהנאדרבפסיקתאבמהדורת
.27הערה,לעילראה.שלההנוסחים



שבו,97מינכןי"כ
קתדרין'מוזכר

'דדרושה

או'קתדרא'כאןגורסיםהנדוןהקטעאתהכולליםרבהבמדברמדרששלהיד-כתבירוב

הוא150פריסי"כ.'קתידרין'הצורהנשתמרהבואשר,150פריסי"לכפרט,חסרבכתיב'קתדרין'

כיאפואייתכן5.כללבדרךמשובחותוגרסאותיורבהבמדברמדרששלהטוביםהיד-מכתביאחד

הכנסת-בביתשהתגלתההצורהאתהתואם,המלהשלקדוםנוסחעלשומריםהללוהיד-כתבישני

.'קתידרין'או'קטידרין':רביםלצורתהמעברעםכאןנוספה'ישהאותגםייתכןכיאם,דלתוןשל

12

הכוללהיחידהיד-כתבזהו.ו"הטהמאהתחילתאוד"היהמאהסוףהנראהככלהואוזמנוספרדיהואהיד-כתב5
.(25הערה,לעיל)שליהדוקטורבעבודתראהטיבוועלהיד-כתבעל.אותוורקרבהבמדברמדרשכלאת



תמריםלהאביקיריחולאנשיחכמיםהתירומרוע
?פסחבערב

כסלומרדכי

שלזמנםעלוהבייתוסיםהצדוקיםלביןהפרושיםביןמחלוקותהשניהביתימיבסוףהיוכידוע

אכילתהיתרובעקבותיו-העומרהנפתיוםחלמתיהיהביותרהמפורסםהוויכוח.ישראלמועדי

'השבתלמחרת',ראשוןביוםדווקאאם-השבועותחגוזמןהחדשההתבואה
הנגלהכפשוטון

כפירושם,פסחשלהראשוןהחגלמחרתחלוהואבשבועמסויםליוםקביעותשאיןאו,הפסוקשל

התמריםהאבקתביןאפשרייםקשריםעלנצביעלהלן.היוםנוהגיםשאנווכפי2הפרושיםשל

.זומחלוקתלביןכיריחו
ששה':פסחבערבתמריםהאבקתוביניהם,הביתמימיחריגיםמנהגיםעלמדווחתהמשנה

מיחושלאהןואלו.בידםמיחולאשלושהועלבידםמיחושלושהעל.יריתואנשיעשודברים

מיחוולא-העומרלפניוגודשיןוקוצרין,שמעאתוכורכין,היוםכלדקליםמרכיבין:בידם

שמרכיביןוהואעשרארבעהיוםכלדקליםמרכיבין':המשנהבפירושמסבירם"הרמב3.'בידם

בריהאחארבכדעתהואם"הרמבפירוש.'האדמהעובדיאצלמפורסםוזההתמרותעלהזכר

.(לנקבהזכריפרחיםמכבדמניחים)'לנוקבתאדיכראכופראמנחי':הבבליבתלמודדרבא
4

נהגושבובניסןר"ייוםכולל,באביבזמנה,'דקליםהרכבת'אותמריםשלמלאכותיתהאבקה

שנהגומקום,עושין-חצותעדפסחיםבערבימלאכהלעשותשנהגומקום':במלאכהלמעט

הפסחושחיטתחמצוביעורוישכחבמלאכהטרודיהאשלאכדי'5.'עושיןאין-לעשותשלא

לאיריחולאנשיוהנה6.'מהרלהסבכדייוםמבעודלטרוחדמצוה,הלילהלצורךמצהותיקון

להאביקיריחולאנשיחכמיםהתירומדוע.למלאכתםהיוםכלאתצריכיםוהיוהבוקרהספיק

האבקתשלמסורתיותשיטותכולקודםלתארישזאתלהסבירכדי?היוםכלפסחבערבתמרים

.ומועדיההשנהלוחבקביעתחילוקיםכמהמכןולאחר,בכךהקשורותובעיותתמרים
נקביותתפרחות-הנקבילעץ.נקבותועציםזכריםעציםישנםכלומר,ביתי-דועץהואהתמר

מרכיביןאין'-וקוייתל"חזבלשון,זכריותתפרחותנושאהזכריהעץ.שחלותעםפרחיםובהן
צהבהבים-לבנבנים,קטניםהמיניםשנישלהפרחים8.כקואובארמית-7'עורלהשלבכפניות

עיקץ.סועד-ל"חזכלשוןאואשכוללעתיםהקרויהכתומה-צהובהגדולהבתפרחתומקובצים

.חשובותהערותוהעירהיד-כתבטיוטתאתשקרא,ירושלים,ישראלמוזאון,ברושימגןלידידינתונהתודתי
.יא,כגויקרא
.א"עסו,ב"עסהמנחות,בבלי
1:עשלאושלושהחכמיםכרצוןשלושה(156'עמ,ליברמןמהדורת):טי,גשם,בתוספתא;ח,ד,פסחים,משנה
.א"עעאמנחות;א"ענופסחים,בבלי:ועיין,חכמיםכרצון
.א"ענופסחים,כבלי
.ט,אערלה,משנה7.א,דפסחים,משנה
.א"ענופסחים,בבלי8.א"מענפסחים,י"רש



כסלומרדכי

-התמריםכפות-הנוצהדמוייהעליםאחדשלמחיקוהיוצא,(המכבדידתאו)האשכול

מסתעפיםהעליוןמחלקו9.'תמרהשלהמכבדיד'ל"חזבלשוןמכונהוהוא,ויותרמטרעדאורכו

שיתפתחוהתמרפרחייושביםולאורכם-שרביטים,ל"חזבלשון-וארוכיםצריםסנסנים

והשרביטין;להחיבורהידוכל,טמאה-אחתתמרהבהששיירתמרהשלמכבדתיד':לפירות

ומגיעהנקבותשלמאשרכללבדרךגדולהזכריתהתפרחתסנסנימספר0ן.'לזהזהחיבוריןאינן

התפרחת.גידולוותנאיהעץ,הזןלפי,שמוניםעדחמישים-סנסןכלעלהפרחיםומספר,למאות

וחמששלושיםעדלשאתעשויזכרתמרעץ.מס0להמכונהומעוצהקשיחבמעטהנתונה

לעץיבשהאבקהשלאחדג"קאולתפרחתגרםשמוניםעדכארבעיםלהניבהעשויות,תפרחות

11.יותרואף

קנריתמרכגוןברמיני,זאתואף.שהואזןמכלזכרתמרידי-עלמופרהלהיותיכולנקבהעץכל

)Phoenix canariensis(נטויתמראו)Phoenix reclinata(מידהבאותהזולתכליתיעילים.
שלהםוהפרחיםעקרהשאבקתםמצויתמרשלזכרייםעציםמזדמניםנדירותלעתיםגיסאמאידך

לפימשתנהאחדזכרמעץמופריםלהיותשיכוליםהנקבהעצימספר.להאבקהכלליעיליםאינם

לזן:לזןמזןהיאגםשונההדרושההסנסניםכמות.המיניםשנישלהאשכולותשלומספרםגודלם

דרושיםסעידילזןאולםנקבילאשכולזכרייםסנסניםשלושה-שנייםרקדרושיםאמהתהמצרי

.לאשכולסנסניםשבעה-חמשההואמצריםבזניהשכיחהמספר;סנסניםעשר-שנים-שבעה
.סנסניםמאותשלושעדושבעיםמאתייםמכיללמשלחיאניזןשלבמטעזכריעץשלאשכול
-יותרמייצרהואכרגילכיאם-נקבהלעץאשכולותשלשווהמספרמייצרזכרשעץבהנחה

אחדזכריעץשלבאבקהלהאביקשאפשריוצא,סנסניםששהדרושיםנקביאשכולושלכל

ויש,ההאבקהבשיטתתלויהדברלמעשהאולם.נקבייםעציםחמישיםעדוחמישהארבעים

2ן.נקבייםעציםוחמישהעשריםלכלאחדזכרעץשליחסשמחשביםדקלאים

כמעטהפסקהבגללבארץבתמריםהמסורתיותהטיפולשיטותשלהידעאבדהלבלצער

כךעלמידעישזאתלעומת;האחרונההמאהעד,שניםמאותבמשךהתמרשלבגידולומוחלטת

אתמסיימיםביריחו)מארס-פברוארהיאבמצריםהעיקריתהפריחהעונת.ומעירקממצרים

נפתחיםטבעיבאופן.הנקבהפרחילפניימיםמספרשםמופיעיםהזכרפרחי.(באפרילההאבקה

כאשרמהםנשפכתהרטובהוהאבקה,המתחלהסתדקותלפניעודבחלקםוהמאבקיםהפרחים

מכילהרטובהאבקה.הפנימיותדפנותיואתהמכסיםבגושישיםלזהזהדבוקיםגרגריה

שהאבקהכדימארסבחודשהשמשחוםשלאחדותבשעותדי.מיםאחוזיםשישים-חמישים

הזכריהאשכולאתמסירים.כיום)ברוחולרחףמהתפרחתלהישפךותתחילתתייבשהרטובה

,בידהמתחלאתפותחים,הסתדקותשלראשוניםסימניםהזכריבמתחלשניכריםברגעמהעץ

ביותרהטובהזמן.(מוגןבמקוםניירעלבשמשאותםופורשיםבמספרייםהסנסניםאתמנתקים

נצמדיםהאבקהגרגרי,אחרת.התאדהכברהטלכאשר,בבוקרמאוחרהואהאבקהאתללקט

מאשריותרהאבקהאתלהחזיקאיןבמצריםשנרכשהנסיוןפי-על.יפהמתפזריםואינםלגושים

משתמשיםאחדיםבמחוזות.במהירותחיוניותהיורדתהקפאהללאכי,ההפריהעדימיםעשרה
14

.ג,אעוקצים,משנה9
.(686'עמ,צוקרמאנדלמהדורת)ג,אעוקצים,תוספתא10
.90'עמ,ז"תשלאביב-תל,ישראלבארץהתמרגידול,סטולר'ש:ראה11
,1950Cairo,11,Drar,ק.179:ראה12 FIora ofEgypt.נ!4ןT

~
ckholm./י



פסחבערבביריחותמריםהאבקת

כגוןהפריתכונותעלהאבשלהשפעהשישמתברר.בהםמחסורישאםפעמייםהזכרבפרחי

חודשעד-הפרישלההבשלהזמןעלגםלהשפיעיכולהאב.והגלעין(הפריבשר)הציפהצורת

האבקהואת,השלמהמהתפרחתבמישריןאבקהמפיקיםהיוםשלהמודרניתבחקלאות.ימים

ירידהללאחודשיםמספרלשמורניתן,מיםאחוזיםשמונה-ארבעהרקהכוללת,היבשה

.בחיוניותהמשמעותית
:מלאכותיתהאבקהשלמסורתיותשיטותמספרנהוגותבמצרים

אתלשחררכדיבאצבעעליהםמקישיםהנקבהעץאלהזכרייםהסנסניםאתשמביאיםאחרי.1

האשכולבמרכזהללוהסנסניםאתכךאתרמניחיםלעתים.הנקבייםלפרחיםמסביבהאבקה

בהוץרופףבאופןמסביבהצעירהנקביהאשכולאתוקושרים,זקוףעודהואזהשבשלב,הנקבי

:למקוםממקוםמשתנההאחרונההפעולהביצוע.ברוחיעופולאשהסנסניםכדי,(עלעל)

העציםבחשיפתתלויהדבראחריםבמקומות,עיקרכלאותהמבצעיםאיןמסוימיםבמחוזות

שלובשאיפותהשוניםבזניםהתמראשכולשלהמבודראוהצפוףבאופי,הרוחלהשפעת

איןאחריםובמחוזותהחיאניזןשלהסנסניםאתקושרים,קהירליד,גיזה-אלבמחוזכך.הדקלאים

המערבייםהמדברבנאות.קושריםאיןאחרוזןאחדזןקושריםאחדיםבמחוזות.אותםקושרים

בראשהסנסניםאתקושרים,לובבגבול,סיווההמדברבנווה.הטוביםהזניםאתרקקושרים

.ובבסיסובמרכזו,האשכול
כךהזכרייםהסנסניםאתמפתלים-קוראין-ואלשלחייה-אש-הדלתאבמזרחמחוזותבשני.2

,הכידוןחודעל.(מאביק)שסההנקרא,כידוןכעין,מיוחדמקלבקצהאותםלהניחשאפשר

,הנקביהאשכולאתהעובדמפשקזהמקלבעזרת.הסנסניםאתקושרים,במתכתמצופהעץהעשוי

תמידמאביקיםעמריבזן,זאתעם.האשכוללמרכזהתמראבקתאתמחדירוכךהסנסניםאתמנער

.הקודמתבשיטהראשוניםשפורחיםהאשכולותאת
אוהסנסניםעלמיםזולפים,ביותריבשיםמקומותשהם,מערבייםמדברנאותובמספרבאסואן.3

שלמהירהנבילהמונעתזושפעולהנראה.במקומםאותםששמיםלפניבמיםאותםטובליםאף

.האבקהשלמדימהירההתפזרותאוהסנסנים
אתומאביקים,בדבפיסתאותםאורזים,היבשיםהפרחיםאתמרסקיםהמדברבנאות.4

.מיםעליהםשזלפואחריהאשכולות
הגיעעתה.לפריהמופרהבפרתהשחלותאחתלהתפתחמתחילהההפריהלאחראחדיםימים

שלאהזכרייםהסנסניםועלייפתחשלאהנקביהאשכולעללשמורשנועדהקשראתלהתירהזמן

אחרים.אותומתירההאשכולשלהטבעיתשהפתיחהכךההוץאתקושריםאחדיםדקלאים.יפלו

ושמונהשישיםישלמשלחיאניזןשלטובנקביבאשכול.הקשראתומתיריםהעץעלעולים

שהם)פירות960בממוצעאופירות880-200,1-להמתפתחים,פרחים880,2ובהםסנסנים

13.(מהפרחיםאחוזיםוארבעהשלושים

15

.ואילך215'עמ,שם:עייןהמלאכותיתההאבקהראשיתעל.182'עמ,שם:ראהנו



במאהחי)יחיאלר"בנתן'רמביאהתמרשלהמלאכותיתההאבקהמדרכיאחתשלמדויקתיאור

:'נסל'בערך,'ערוך'הבספרו(א"הי

האחדהשניובלעדי,ונקבהזכר:הדקליםאתבראכך,כרצונוהעולםכלבוראשםיתברך

עםשלההמכבדותומשלחתהנקבההדקלזמןבהגיע?מעשיהןהואוהיאך.יצליחלא

שישצעירבשלבהזכרהדקלשל]הכפניותמביאין,כעדשיםהןהתמריםועדייןתמריה

שלוהמכבדות,אגדלהוכורכיןאותןומזהמיןמהןידהבעוקץומסביכין[אבקהבהן

שאם.אחדיוםאפילוזמנןתאחרשלאובלבד,נאיןפירותומוציאה,מצליחותתמרה

לאהרכבהבלאשאיחרוהתמריםואותןהדקלפירותיפסדואחדיוםדקלהרכבתתשהא

14.יצליחו

.ס"לפנההרביעיתבמאהשהיתאופראסטוסשללתיאורוזההכאןהמלאכותיתההאבקהתיאור
5ן

התורמיםהגורמיםאחדידי-עלהיטבמוסברההאבקהמהשהייתכתוצאההפירותהפסד
האבקהאתלקלוטמסוגלותבתפרחתהנקבייםהפרחיםשלשהצלקותהזמןוהוא,היבוללהצלחת

זהזמן.אחתפעםמאשריותרתפרחתכלמאביקיםהמודרנייםבמטעים,אכן.פירותלפתחכדי
,

עדבודדיםמימים-לזןמזןושונהלמדיקצרהוא,הצלקותסתתהדקלאיםאצלשמכונה

להאבקההנכוןהמועדבקביעתלדקלאיםגדולההשיבותבעלהואזהנתון.אחדיםשבועות
פתיחתאחריעשר-האחדביוםקיבלוהברית-בארצותשנערךבניסוי.התמריםשלכותיתל61

.ח,דפסחים,המשנהעל'שלמהמלאכת'ו'טוביוםתוספות'הביאוהו14
Plants(,111,11ץ,שזרע.4,ק.15155 (The Loeb Classical Library2410TehophlIrastus ,, Enquiriy



פסחבערבביריחותמריםהאבקת

וחמישהועשריםבסעידיאחוזשמונים,נורבדקלמהיבולאחוזושמונהתשעיםהנקביהמתחל

שלושה-יומייםמאשריותרההאבקהאתלאחרשאסורהטועניםחוקריםיש.שלישיבזןאחוז

הזניםביןבהבדליםכנראהנעוציםאלההבדלים6ן.יוםשלושיםעדלאחרשאפשרטועניםואחרים

בזנים,כןעליתר.הזכרעצילעומתלפרוחהנקבהעצירוב-פי-עלמקדימיםבארץ.השונים

מאודקצרהואהחיותזמן(מעירקיבשחציזן)וחדראוי(ממצריםשמוצאו)חיאניכגוןמודרניים

לי.הפרחיםאשכולאתהעוטףהמתחלפתיחתאחרייומיים-יוםתוךלהאבקהזקוקותוהצלקות

נראה,אחריושניםמאלףלמעלהשהתחבר,'ערוך'וה,השניהביתבזמןשחי,תאופראסטוסלפי

אתהאביקולאאםהאשכולשלהיבולכלאתלאבדהיושעלוליםזניםהיוקדםבימישגם

הזןשדווקאמכאןללמודאין.שלאחריוביוםאוהצלקותהבשלתביוםשלהםהנקביתהתפרחת

הצפונייםלעמקיםיותרמותאםזהזןשכן,היוםגםמעטשםגדלהואכיאם,ביריחואזגדלחיאני
.החוףולרצועת

עלוליםשבהימיםשלושהשללתקופההצטרפהשבתעםהפסחוחגבניסןד"ייוםשלסמיכות

תמרי.מלאכותיתהאבקהביצעולאאםשלהםהתמריםמיבולניכרחלקלאבדיריחואנשיהיו

שאפשרהיחידיםהתמריםשאלהדעהשהובאהכךכדיעד,השניהביתבימימעוליםנחשבויריחו

התמריןמןחקןתמריםביכוריםמביאיןאין:אומרגמליאלבןשמעוןרבן':ביכוריםמהםלהביא

8ן.'בלבדהכותבותעלאלאקוריןואין,שביריחו

ימישלושהאושנייםשלבמקרההיבולאובדןעללהתגבראגרוטכנייםאמצעיםאיןהאם

הפרחיםאתולהאביקהמתחלאתלהסיראפשרהזניםשברובהראומודרנייםניסויים?שבתון

9ן.סן9השלטובותתוצאותולקבלשלוהטבעיתהפתיחהזמןקודםימיםשבעהאפילוהצעירים

שלהבעיהכללמתעוררתהיתהלאאוליידעואילוכי,כךעלידעויריחואנשיאםספקאולם

.פסחבערבתמריםהאבקת

הראשוןטובשיוםכלומר,'פסחו"בדלא'שלהכללקבועהיהלאעדייןהשניהביתשבימינראה

.ראשוןביוםלפיכךלחוליכולהיהפסחוערב,בשבוע'ו-ו'ד,'בבימיםלחוליכולאינופסחשל
בשיא,בניסןד"יביוםכזאתבשנההדקליםהרכבתמלאכתאתלבצעיריחואנשייכלולאאילו

,כןאם.רצופיםשבתוןימישלושהשלהצטברותבגלל,רבממוןהפסדלהםנגרםהיה,העונה

כךהלוחאתלקבועלחצו(הארץשלאחריםבאזוריםנוספיםדקלאיםואף)יריחושאנשיאפשר

כאשרגםהיורצופיםשבתוןימישלושה.שניביוםיחוללאופסחראשוןביוםיחוללאפסחשערב

ראה)החגבסוףסמוכיםשבתוןימישנינוצריםבשבתחלפסחכאשראמנם.שישיביוםחלפסח

.סמוכיםשבתוןימישלושהעלעדיףהיה-זאתבכלכזהצירוףאבל,(טבלה
לא,קליםבשינויים,היוםעדאצלנונהוגאשר,והשמשהירחמחזוריותעלהמבוססהשנהלוח

בקרבוכןביהדותשוניםובזרמיםבכתותנוהגיםהיואחריםלוחות.שניביתבימיהיחידהלוחהיה

17
.182'עמ,(12הערה,לעיל)ודרארטקהולם:ראה16
.ואילך91,101'עמ,(11הערה,לעיל)סטולר:ראה17
.(287'עמ,ליברמןמהדורת)ה,אביכוריםתוספתא18
.ואילך98'עמ,(11הערה,לעיל)סטולר:ראה19
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ש'11שןgv,יוצויש

מתוחים

על--ואחרים,הירחמחזורעתעלמבוססיםחלקם.העולםאומות
קבוצותשתיהוטמקג20

העקרונותאתקיבלה,יותרמתונה,אחתקבוצה.אצלנוהנהוגהשנהלוחעלחלקועיקריות

השנהעיבורידי-עלהחמהלשנתמותאמיםהשנהושמועדיהירחלמולדקשורההחודששתחילת

',והקראיםהשומרוניםהיוםנוהגיםכך.שניםלמספראחתנוסףחודשהוספת-
נהגווכנראה2

יסודעלשלנוללוחבדומהשלהןהלוחאתהתקינואלהכתות.השניהביתבימיכתותעודכך

ההלכהתולדותחקר',זוממן";מג-יא'עמ,(ג"תשי)לב,סיני,'סין(א)בית,איסיים,היחדאנשי',גרינץמ"י:ראה20
,(ן"תש)נט,תרביץ,'"התורהמעשימקצת"מגילתלאורראשוניםתלמודייםהרהורים:יהודה-מדברומגילות

:הגנוזותבמגילותמחקרים,(עורכים)רבין'וחידיןף,'יהודהמדברכתשלהלוחחשבון',טלמון'ש;11-76'עמ

מגילתשלקטעים',קנוהל'ויטלמון'ש;77-105'עמ,א"תשכירושלים,ל"זסוקניקליפאלאליעזרזיכרוןספר
קנזירושלים,המקדשמגילת,ידין'י;505-521'עמ,(א"תשנ)ס,תרביץ,(4(321ך)Baמשמרות-מקומראןלוח
.95'עמ,ז"תשל

Powels:וכן;ואילך12'עמ,ך"תשאביב-תל,לועשהאפריוןספר,שמואלבןשלמה:ראה21 , 'The.5

,The Samaritans,(.8ט)of

:

' Samaritan chronology' , A . D . Crown70015

:

Samaritan

~

calendar

;

' and the

1989TUbingen,קק.742-691



חיאנימהזןתמרעצי
קבוצת,רחלבגן

כינרת

שלאחרבשבועראשוןכיום'השבתממחרת'הניבאתפירשושהםאלא,והשמשהירחמחזורי

הראשון'אביוםהעומרמנייןאתהחלוהםכלומר,הפסחממחרתממשולאפסחשלהראשוןהחג

.המועדחולשל
החיצונייםהספריםפי-על.החמהשנתעלהמיוסדמיוחדלוחלהקבעהיותרקיצוניתקבוצה

ביוםאצלםחלהשבועותשחגמתברר,לספירה68בשנתשחרבה,בקומראןשנתגלווהמגילות

הנפתויום,ראשוןביוםתמידהחגחלשלהםהלוחחשבוןלפי22.(סיוון)השלישיהחודששלו"ט

ו"כביוםתמידאפואחלהעומרהנפתיום23.לכןקודםיוםחמישים,ראשוןביוםהואגםחל

'השבתממחרת'הניבאתפירשוהםגם.כולוהמצותחגלאחרהראשון'איוםשהוא,ניסןבחודש

מעשימקצת'שממגילתמעניין24.פסחשלהראשוןהחגשלאחרהיוםולאבשבועראשוןיום-

בספרותהמכונההשיטההיאהמלחיםכתאנשיעלהמקובלתההלכתיתשהשיטהיוצא'התורה

נודעתהנורמטיוויתהחברהמןאלהכתותשהרחיקוהמעשיםבין25.הצדוקיםשםעלל"חז

ממשין"חלךאיןשהרי,העםכללשלזהעםזההשאינושנהבלוחלבחירתםיתרהחשיבות

ביןהשניהביתימיבסוףהיתהעזהמחלוקת.הלוחבחשבוןכהבדללעיןניכרותשהשלכותיו

הקורבנותהקרבתבענייןגםזאתובעקבותהחגיםשלזמנםלגביאחרותכתותלביןהפרושים

המתונות,אלהכתותעל27.מרדהכרזתמעיןמתנגדיהןבכךראובצדק26.להםהמיוחדים

הפסחאתלדחותמחכמיםמנעושבוודאיהטעמיםאחד.החכמיםשלקצפםיצא,והקיצוניות

.(רנה,רלח'עמ,'א,כהנאמהדורת)יג,טזפרק;כס,כא1היובליםספר;פבחנוךספר2022
secte:וכן;מא'עמ,(20הערה,לעיל)גרינץ:ראה23 de18deוטJaubert , '

Le

calendrier des Jubileis.4!
3(1953),קק.264-250

"
Qumran',לן

.כא-כ,אדמשקברית86.26'עמ,(20הערה,לעיל)טלמון:ראה24
.ואילך78'עמ,(20הערה,לעיל)טלמון:ראה56.27'עמ,(20הערה,לעיל)זוממן:ראה25



פסחבערבביריחותמריםהאבקת

,'השבתממחרת'לגביהבייתוסיםעםמחלוקתםהואשישיביוםנפלכאשר
קצירתאין':שאמרו28

יוםבמוצאיהעומראתקצרולכן.ראשוןביוםאושבתבמוצאיאלא,'טוביוםבמוצאיהעומר
טוב-

דחולאשבתבערבלחולפסחעמדשכאשרמכאן29.שבתבלילחלאםאףפסחשלהראשון
אותו

לקביעההרקעאתלהביןאפשרכעת30.הבייתוסיםעםבמחלוקתםדבריהםאתלקייםכדי,לשבת

אתלמנועחכמיםשלבידםהיההרי,דקליםהרכבתלגבי'בידםמיחולא'
ימיםשלושהשלהצירוף

.ימיםותשעהעשריםהמוניםהחודשיםאחדשלמכווןעיבורידי-על
אינה'היוםכלדקליםמרכיבין:בידםמיחושלאהןואלו':לעילשהובאהשהמשנהאפואנראה

.החקלאיםשלצורכיהםהואתפקידבהשמילאוהגורמיםשאחדציבוריתממערכההדאלא
לשבתשישימיוםהפסחאתלדחותהדקלאיםשלהדרישההיתההשניהביתימיבשלהי

מנוגדת

יוםשלבתרומהדווקאזומדיניותהתבטאהיותרמאוחרותשבתקופותאף,חכמיםשללמדיניות

בערבתמריםלהאביקהדקלאיםלציבורהתירוחכמים.'פסחו"בדלא'לכללשישי
משוםפסח

חורבןלאחרוכן,המחלוקתלפני.הבייתוסיםעםבמחלוקתםהמקובלהלוחעללשמורשרצו

עלתההחורבןאחריכי,יריחולתושבילהיעתראפשרהיה,העומראתהביאולאכאשר,הבית

ביוםהשנהראשיחולשלאבקביעהלביטוישבאהרבההושענאשלהמסורתשמירתחשיבות

.שישיביוםיחוללאשלפניופסחכןועל,ראשון

אתהמביאים'שלמהמלאכת'ו'טוביוםתוספות'בעלשלפירושםעלמתבססיםכהעדדברינו

בהנחה,יוםיוםביריחוהתמריםאתלהאביקצריךהיהולפיהם'ערוך'הבעלדברי
בחולשגם

הדבר'שזהומפניזאתלעשותאפשרהיההמועד
~

סוףעדפורחחיאניהמצריהזןלמשל.'סד

אחריהשניביוםכברלמחציתיורדתבחיאניהצלקותחיותן3.הפסחבעונתגםכלומר,אפריל

.משבועפחותכעבורלמחציתהיותיורדתודייריזהידי,חדראויובזנים;המתחלפתיחת
32

כגוןאחריםבזניםהצלקותחיותפי-על-אחרתבדרךגםהמשנהאתלפרשאפשראולם

.כשבועייםואורכתיותרממושכתשהיא,הול'ומגנורדקל,ברהי
שלהמקצועייםהמאביקיםגם33

.ימיםשמונהבמשךנשמרתהנקבהעצישלשהחיוניותאומריםקהירלידגיזהאזור
ייתכן34

אתלרכזאפואביקשויריתוואנשי,ממושכתהיותשלצלקותיהםבזניםדווקאמדוברשבמשנתנו

מוכחלמשנתנוהקודמתמהמשנה.המועדבחולמעבודהלהימנעכדי,בניסןד"יביוםההאבקה

בארבעהבהמהרגלימתחתגורפין':היוםחצותלאחראפילופסחמערביותרחמורהמועדשחול

עלבאהתמריםהאבקתשלהדיןכןואם35,'לצדדיןמסלקין[י"רש,יותרשחמור]ובמועד,עשר

.סו,יא,כגויקרא28
.ג,ימנחות,משנה29
למדעיהשביעיהעולמיהקונגרסדברי,'?הבייתוסיםהיומי',הרר"מ;220הערה,(20הערה,לעיל)זוסמן:ראה30

.1-20'עמ,א"תשמירושלים,ומדרשהלכה,בתלמודמחקרים:היהדות
.פה-בעלבשיחה,כינרתמקבוצתרברעמרם31

21

.ואילך101'עמ,(11הערה,לעיל)סטולר:ראה32
.ואילך102'עמ,שם:ראה33
.182'עמ,(12הערה,לעיל)ודרארטקהולם:ראה34
.ז,דפסחים,משנה35
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ביריחוגדלוזהפירושפי-על.כולההמשנההובאהכךואגב,המועדחולשלהיתרהחומרתורקע

מנעהבניסןד"יביוםמלאכהעשייתאיסורשלהתוספתאבל,ארוכהחיותשלצלקותיהםזנים

תקופהונוצרתראשוןביוםחלפסחערבכאשרהואהקיצוניהמקרה.התמריםשלמסודרתהאבקה

כסדרהההאבקהביצועעלהכבידכזהצירוף.(טבלהראה)בהלהאביקשאסורימיםתשעהשל

לשבעהבמלאכההאסורההתקופהאתלקצרכדיבניסןד"יביוםלעבודיריחואנשינאלצוולכן

.כךעלמיחולאוהחכמים,בלבדימים
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חברוןהרברריםוהיישובלאוסביוס'אונומסטיקון'ה

ספררזאב

הקדמה
,הביזנטית-הרומיתבתקופהביהודההיישובעלמאלףבדיוןזיכתנוקתדרהמערכת

בעקבותוזאת

הדיוןוכשולי,ובאזורכאתרהיישובבתיאורבעיקרועסקהדיון.סוסיהבחורבתהחפירות
נזקקו

.אוסביוסשל'אונומסטיקון'החיבורשלטיבולשאלתהמתדיינים
ן

שיערכןעל.מזהזהכמקצתשוניםערכיםבשני'אונומסטיקון'במתוארכרמלהיישוב
אברהם

והשניצבאמחנההוקםשבוכרמלהאחד,זהבשםיישוביםשניהיושבאזורנגב
אשרסוסיהחורבת

נטשוהיהודיםכרמלשמתיישבינגבשיערזוהצעהבסיסעל.כרמלתושביהבפינקראה
כפרםאת

(סוסיה)סמוךלאתרעברו,בכרמלהאילירייםהפרשיםגדודשלמיפקדתוהקמתבעקבות
והקימו,

שוורץיהושעטעןלעומתו.מוצאםכפרשםעלוכינוהוהמקוםאתמחדש
שבחיבור

סמךעלהיסטוריותמסקנותלהסיקואיןרבותכפילויות'אונומסטיקון'ה
ספר.זהנתון

שאלותלבררחיוניכןעל.הארץלחקרוחשובמרכזימקורהוא'אונומסטיקון'ה
אלומעיןמתודיות

.כולהובארץיהודההרדרוםבאזורעתידידיוןלכלכתשתית

'אונומסטיקון'החיבור

.'אונומסטיקו7'החיבורלגבימאלפיםמספרייםנתוניםמספרלהציגחשובדיוןבטרם
הנתונים

אך,נפתרוטרםאשרטקסטואליותבעיותזהבחיבורשקיימותמשוםמדויקיםאינםהללו
בהןאין

יותרקצת,ערכיםלאלףקרובכולוכחיבור2.הכוללתהתמונהאתלשנותכדי
שמותמאותמשמונה

הרומיתבתקופהחברוןהרבדרוםהיהודיוהיישובסוסיהחורבת',נגב'א1
תמוז)60,קתדרה,'המאוחרת

'היסטוריותהערות-חברוןהרבדרוםהיהודיהיישוב',שוורץ'י;85-93'עמ,(א"תשנ
.94-96'עמ,שם,

-05מOnomastikonמהדורתהיא'אונומסטיקון'השלהמקובלתהמהדורה2
Klostermann , Eusebius.11

1904der Biblischen Ortsnamen. Leip

~

g.האונומסטיקוןספר,מלמדצ"ע:ראהעברילתרגום
,לאבסביוס

1?:1מהדורתלפיהערכיםמספריואתקלוסטרמןמהדורתלפיהעמודיםמספריאתאצייןלהלן.ו"תשכרושלים!

;(11%ץ-xxxvr~]'עמ,שם)קלוסטרמן:ראההטקסטטיבעללדיון.מלמד

Thomsen, 'Palaestina

:

nach.ע

,(1903)26.idem, ZDPV;1903Eusebius ' , Ph . D . Dissertation , Tabingen5ט"dem Onomastikon

במימוןשנעשהלמחובבהאונומסטיקוןעיבודעלמבוססיםלהלןהסיכומים.קק.188-145
'אשם-עלהקתדרה

.אילן-בראוניברסיטת,ן"מוסקוב'וצ



סמוראיזאב

4.פעמייםהנזכריםיישוביםאומרהווה,כפוליםערכיםוארבעיםממאהפחותוקצת3מקומות

היהרחוקותלעתיםרק.סתירותאוהבדליםביניהםוקיימיםזהיםאינםהכפוליםהערכיםמרבית

פעמייםהנזכריםהיישוביםמבין.'למעלהנזכר'פלונישיישובוהעירלכפילותערעצמוהמחבר

ברוב.המחברשלזמנובןיישובעםהמקראיהאתרשלזיהויהערכיםבשנינכללמשלישבפחות

מזהההמחבראיןכפוליםערכיםבמעט.חסרהואובשניאחדבערךזהמעיןזיהוימופיעהפעמים

.הערכיםבשניהמקראיהאתראת

החיבורלניצולכתנאיונחוצהחשובהוהבנתהשוליתתופעהאינםהכפוליםהערכיםכןאם

.היסטוריכמקור

,שמותמספר,בראשיתמספרערכים:חטיבותממספרומסודרמורכב'אונומסטיקון'החיבור

כוללומלכיםשמואלספרי)מלכיםמספרי,שופטיםמספר,יהושעמספר,ודבריםבמדברמספרי

.מהאוונגליוניםוערכים(נביאיםמספריערכיםמעט

כיהוכחזהבדיון5.מלמדציוןעזראידי-עלבמפורטנדונה'אונומסטיקון'השלהעריכהשיטת

רשימהאוכתובהיסטורימקורזהבהקשרלהיותעשוי'מקור'.שוניםממקורותמורכבכולוהחיבור

משוקעיםמלמדלדעת.'אונומסטיקון'החיבורלצורך'מחקרעוזר'מעין,אדםידי-עלשהוכנה

,היסטוריביאורהוסיפהשנייהיד,הערכיםרשימתאתהכינהאחתיד;'מקורות'מספרבחיבור

ידי-עלנוספוהזיהויים,השמותתרגוםאתהוסיפהרביעיתיד,שלישיתידידי-עלנוספוהציטוטים
עצמאימקורמהאוונגליוניםלערכיםלכךובנוסף,עיניונגדשניצבקודםמקורפי-עלחמישיעוזר

.החיבורערכימיתרושונה

שביןהכפילויותועלהרבותהסתירותעלעמדלאכללובדרךהחיבוראתערךעצמואוסביוס

.העריכהשיטתועקבהחומראיסוףבמהלךרבותשגיאותנגרמולכךבנוסף.השוניםהערכים

דגולהאישיותכיצדלהביןלכאורהקשהועדיין,מאודמסורבלתמערכתמעמידותאלומסקנות

היסטורייםחיבוריםברם.בחיבורשהצטברוכפיגסותכהמשגיאותלהימנעהצליחהלאכאוסביוס

ועריכה,החומרשלעיבודללאכמעטקודמתספרותמתוךמלקטבנוייםהקדומהבתקופהרבים

ברם.בקיסריההכנסייהראשכידועשימשעצמואוסביוס.אלובתקופותנדירההיתהביקורתית

ישלכךעדות.שיטתיתהיתהלאאלהבנושאיםוהתעניינותומועטההיתההארץנופיעםהיכרותו

פאסףלכךדוגמאותמספר,האחריםבחיבוריוקיימיםוביישוביםבזיהוייםהעיסוקבמיעוט
'ל'ו' 6.ולקר

הואועדיין7,וטעויותיוליקויו,חסרונותיולמרותלמדימסודר'אונומסטיקון'ה,זאתכלעם

כשמותבטעותפירשםהמחבראשרשוניםפרטייםשמותאלאמקומותשמותאינםלשמוניםקרובמהם3

.מקומות
.זובמסגרתבכךנעסוקולאמקומייםהסבריםאלולתופעותאך,פעמיםשלושמופיעיםקטןיישוביםמספר4
,78-96'עמ,(ג"תרצ)ד,שם;314-327,393-409'עמ,(ג"תרצ)ג,תרבתן,'לאבסביוסהאונומסטיקון',מלמדצ"ע5

.כאחד'היאונומסטיקוןוחוקריישראל-ארץחוקריידי-עלדיומנוצלאינוזהמסודרשדיוןחבל.248-284
esp,1990Walker.קק.6198-133 , Holy city - Holy Places. Oxford.].שיישוביםהראהרלקר.ע.יי אף,אוסביוסשלאחריםבחיבוריםזיהויאוהבלטהלשוםזכולאקודשכאתרי'אונומסטיקון'בתוארואשר24

מבדיקתוהמתבקשתהמסקנהאתהסיקלאולקר.אלובנושאיםמעונייןהמחברהיהאכןלוהתבקששהדבר
נרחבנוסףבירורמחייבהנושא.זהחשובכנסייהאבשלחיבוריויתרשלמזהשונהאופי'אונומסטיקרן'לולפיה
.יותר

(5ה7נרהל37יל)מלמדאותםאסף7
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,סוסיהאתרתכניתספרוכגון,הקדומהבתקופהשנאספושוניםשמותרשימותשלאחריםחיבוריםעלבהרבהעדיף

החפירותבעקבות8.'העריםעל'ביזנטינוססטפנוסשל
הארכאולוגיותן :'אונומסטיקון'בלכפילויותישעיקריותסיבותשתילהערכתנו

ערךוערךשליקטמילמשלכך.השונותהספרותיותמהחטיבותערכיםביןהןהכפילויותרוב.א

כך.מלכיםמספראושופטיםמספר,שונהאוזההבכתיב,דומהערךעלידעלאיהושעמספרפלוני
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0י.מעוןבעלהואהמקוםששם
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ערכיםהם(אחוזיםושישהכחמישים)ושלושהעשריםאלויישוביםוארבעהשלושיםמתוך
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.משהומהפכנית,נוספתהשערהלהעלותשלאאפשראיזהבשלב
התלמודיותהמסורות
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שנההצורהזו
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שלמימיוכנסת-ביתנתגלהשבהומעוןיהודית
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שרידיםעודנתגלו'דרומא

שאינםביישוביםמדוברשכןלענייננושייכיםאינםאלואך,רביםנוצריים
.'אונומסטיקון'בנזכרים

רובהמהוויםאחריםערכיםנעשרותכמו,הללוהערכיםעשר-כחמישה
,'אונומסטיקון'במכריע

כנראהזאת,התושביםשלהאתנימוצאםלשאלתמלהתייחסהמחברנמנע
.מקורותיוטיבבגלל

עסקנובהםואשר,אתנייםפרטיםצוינושלגביהםהאתריםעשר-ארבעה
,המיוחדיםהםהם,לעיל

בכלאםיודעיםאיננוכןעל.החיבוראתלאחדטרחלאוהעורך
אויהודיםהיוהללוהיישובים

.'אונומסטיקון'כהמידעמהעדרדברללמודאפשר-ואינוכרים

המאהועדהרביעיתמהמאהבאזורהמצבאתמשקףהארכאולוגיהממצא
זאתלעומת.השביעית

תקופהומשקףהרביעיתהמאהבראשיתנערך'אונומסטיקון'ה
העולהביןהרבהדמיון.זאת

עלגםמעידהארכאולוגימהמכלולהמשתמעומן'אונומסטיקון'מה
עלוגםאוסניוסשלאמינותו

מאזמעטרקהשתנתהכאזורדמוגרפי-האתנוהמצבשתמונתכך
.הערביהכיבושועדימיו

.201-202'עמ,(33הערה,לעיל)שוורץ37
קדמוניות,'שביהודהבמעוןהכנסתבית',אילן'וצעמית'ד:לאחרונהראה38

.115-125'עמ,(א"תשנ)כג,

1939Leipzig,2.49:,Skythopolis,,118ע39 ' , Texte

i

und C/ntersuchungenתסעKyrillos',(.נס)Schwartz

I

ע.

,47

chap

.46,ק.136;:

chap

Vita',קפי25.0,ק.chap;109.26,ק.109;; Sabae';51.32,ק.Euthymi '

~

chap

ק.137
.58'עמ,39פרק,אבתימיוסחיי,שם40

ראה,רביםובסביבתהבעירהנוצרייםהשרידים.201'עמ,(33הערה,לעיל)שוורץ41
F:למשל . M. Abel , 'De

20mosaique(1911),קק.289-286 ' RBחטJericho

ירושלים,ח"תשכבשנתארכיאולוגיסקר:וגולןשומרוןיהודה,(עורך)כוכבי'מ42
.234'מס,78'עמ,ב"תשל

.105הערה,107'עמ,(33ה-העו,לעיל)שוורץ43
,מלמד;92'עמ,קלוסטרמן:והשווה;462'מס,מלמד;92'עמ,קלוסטרמן44

.464'מס

72[22,7(1972),קק.113-[4516
Bilingual Ossuary Inscription from Khirbet ziri4!',Rahmani.ץ.];

.92הערהובעיקר105'עמ,(33הערה,לעיל)שוורץ
.(22'עמ,שם)[2פרק,אבתימיוסחיי,(39הערה,לעיל)סקיתופוליטנוסקיריליוס46



ספראיזאב

והממצא'אונומסטיקון'הלפייהודהבדרוםהיישוב:2לוח
המקבילההיסטורי

שינויממצאעדויות'אונומסטיקון'ההיישוב

ארכאולוגיהיסטוריות

איןיהודייהודייהודיאשתמוע
אין,יהרדיהודירמון
איןיהודייהודיתלה
איןיהודייהודיתחתונהענים
איןהרדי,יהודיגדי-עין
חלקיונוצרייהודייהודייוטה
9,הוד,-מעון

?ונוצרייהודינוצרי-יריחו

מהפךנוצרייהודיכרמל
?יהודינוצרי-זיף

יהודינזכרלאסוסיה

:מסקנותמספרעולותזומסקירה

.אמינותהןיהודייםהםמסוימיםשכפרים'אונומסטיקון'בהעדויות.א

המשיכוהרביעיתבמאהיהודייםשהיווכפרים,יציבותועלכללבדרךשמרהיהודיהיישוב.ב

נכונהזוקביעה.השמינית-החמישיתבמאות,יותרמאוחרגם,בחלקםלפחות,יהודייםלהיות

.יהודהלדרוםובעיקריהודהלאזורכאמור
.כיהודייםבותוארו'אונומסטיקון'בונזכרוהרביעיתבמאהיהודייםשהיוהיישוביםכללא.ג
ושכיחהמקובלת.אחידההיתהלאוהעריכהשוניםמידעמקורותשולבו'אונומסטיקון'ב.ד

המקורותשלטיבםעללעמודהצלחנולא;ערכיםמספרלהםשהוקדשואתריםשלהתופעה

.היסטוריות-גאוגרפיותמסקנותמכךלהסיקשאיןברוראך,העריכהשיטתועלהכפוליםלאזורים

וכרמלסוסיה
לבד.שוניםיישוביםלשנימתייחסים'ארנומסטיקון'בכרמלשלהאזכוריםשניכינגבהציעכאמור

.נגבשלהצעתואתהמערעריםנוספיםרמזיםלספרקיימים'אונומסטיקון'השלהספרותימאופיו

הוצעאחרבמקום.הרומיהצבאלהיאחזותקדומיםבמקורותכבראולימופיע'סוסיה'השם

במרדהאדומיםמנהיגיארבעתעםנמנואלואישיםשני47.מסוסיההיוסוסאבניויוחנןשיעקב

משוםקשהזוהצעהלכאורה48.גיוראברשמעוןשללמחנהוערק,יעקב,מהםואחד,החורבן

בחורבתובסקריםבחפירותברם.הראשונהמהמאהארכיטקטונייםשרידיםנמצאולאשביישוב

השם,ועודזאת.סבירהואףאפשריתההצעהכןועל49הראשונהמהמאהמטבעותנמצאוסוסיה

32

.231-236'עמ,(ב"תשל)לז,ציון,'סוסיהרבת'ח',ספראי'ז47
.ועוד348,ה;235,ד,מתתיהובןיוסף48
.פורסםטרםהממצא49



חברוןבדרוםוהיישוב'אונומסטיקון'ה

אבימיכאלשלדעתואתקיבלמזרבנימין.שערים-מביתיווניתבכתובתמופיע'סויסיה'
יונה-

50.יהודהשבדרוםלסוסיהשהכוונהיותרעודסבירברם,שושןשזווחשב

מצדיותבקוהחזיקזהגדוד.הרומיהמצבחילגדודשלמיפקדתוכידועהיתהזו,לכרמלאשר

המרכזיותהמצדיותאחתן5.קלונרועמוסהירשפלדיזהרסקרושרידיואת;המדברספרלאורך

תושבירצואכןאם.(16060893צ"נ)תמירי-אלם'רגהמכונהבאתר,סוסיהחורבתבקירבתשכנה

.אחרפיקודילמוצבסמוךמקוםשבחרומשוםבכךשנכשלוהרי,הצבאמיחידותלהתרחקכרמל
52.המשקלותועלהמידותעלאפיפניוסהכנסייהאבשלבספרוגםלתיאורזכתהזאתכרמל

עשירנאסימיוןמן...':ומוסיףנבלבאשמשםומספר,'קריתא'כפרהאתראתמכנהאפיפניוס

שםישמזרחהחברוןשלהעשירימהמיל...)'דרהומיאיתיבחסנאדאףאיכאמדנחאלותדחברון

'אונומסטיקון'מההערכיםאחדאתתרגםשאפיפניוסמסתבר.(הרומאיםשל[חסנא]מבצרגם

ייתכן.זהבחיבורתלותולמרותהיהודיהיישובאתמזכיראיננוהואאך53,לכרמלהמוקדשים

אזכורשהעדרגםייתכן.מלהתקייםפסקכברבמקוםהיהודישהיישובמעידיםאפיפניוסשדברי
.היהודיהיישובנזכרלאבו'אונומסטיקון'שבערךמאותומוחלטתמתלותנובעהיהודיליישוב
.לחלוטיןבותלויהואאיןכיאם,'אונומסטיקון'העלרבותאפיפניוסנשעןחיבורושלזהבחלק

בידישהיהלמידעושינוייםהתאמותתוך'אונומסטיקון'במבוקרשימושנעשהאחריםבערכים

.השונותהאפשרויותביןלהכריעקשהכןעל,גובריןביתאזורילידשהיההמחבר

.במלואהפורסמהטרםהכתובת.262'עמ,(ז"תשי)בו,ידיעות,'שעריםבביתהשמיניתהחפירותעונת',מזר'ב50
'עמ,(ם"תש)יב,קדמוניות,'חברוןהרשלהמזרחיתהספרדרךלאורךביזאנטיותמצודותשרשרת',הירשפלד"51

:ן:ן-ארץ,'יהודהבמדברהביזאנטיתהתקופהמןבדוביתמצודה-קצראלחרבת',הירשפלד'ויקלונר'ע;78-84
.הראשונהמהמאההואברוך"חופרוולדעתהאתרנחפרלאחרונה.נ132-14'עמ,(ז"תשמ)יט,ישראל

Weightsידי-עלופורסםבסוריתהשתמרהמלאהנוסח52 and"0Epiphanius Trea

tise

3.ון.Dean(6ט.ן,

756.9,1935Measures, Chicago

.611'מס,מלמך:118'עמ,קליסטרמן%5



ממדי-תלתבדגםהדמיוניתירושלים

ז"הטהמאהמשלהי

גורןחיים

הקדמה
בעולםמקובלאמצעילכןקודםואףט'המבמאההיה,בדגםאובתבליט,ממדי-התלתהתיאור

הציבור.אליהםלהגיעהיהשקשהרחוקותבארצותאתריםבעיקר,שוניםאתריםלהצגתהמערבי

עליהםשידעאתריםלולהמחישאיפשרזהואמצעי,שסביבוהעולםאתלהכירמעונייןהיההרחב

מסוגיםבאיוריםברובםמלוויםשהיו,הרגיליםהמסעלתיאוריבנוסף.מקריאהאומשמועהרק

מרכזיותבעריםהוצגוהן;ממדיםרחבותפנורמהתמונותח'החהמאהבמהלךלציירהחלו,שונים

אליומקוםבכלרבענייןכללבדרךועוררו,אמריקאי-והצפוןהאירופיהמתקדםהעולםשל

להצגתשסייעוממדיות-תלתמפות,התבליטמפותלהתפתחהחלוהפנורמותשללצדןי.הגיעו

,דגמיםגםהופיעוהתבליטמפותעםיחד2.השונותהארצותשלהטופוגרפי-הגאוגרפיהמבנה

במהרההפכההדגמיםיצירת.חשיבותבעליומבניםאתרים,עריםשלממדיים-תלתתיאורים

עלנבנוואחרים,להוראהעזרכאמצעיבחלקם,לתצוגהבחלקםשימשוהם.ממששללתעשייה

שיקפוהדגמים3.וממכירתםמהצגתםכספיברווחלזכותקיוויוצריהםכאשר,גרידאמסחריבסיס

בפרטוירושליםבכללהקודשארץזכוולכן,התקופהבנישלהדתיות-התרבותיותהתפיסותאת

4.זהמסוגרביםלתיאורים

גאורגר"דאתובעיקר,במינכןהבווריהלאומיהמוזאוןאנשיאתאצייןזהבמחקרבידישסייעוהרביםמבין*
לישסיפקה)Gockerell(גוקרלנינהר"דואת,בעצותיווסייעמזמנולישהקדיש,)Himmelheber(הימלהבר

גםכולם.(8בנ(5ן)יאקסגיזלהר"בדבעיקרנסתייעתיהמבורגשללהיסטוריהבמוזאוןבביקורי.ערךרבחומר

רות'פרופ,אריה-בןיהושע'פרופ.פרסומםאתואיפשרו,הדגמיםשלצילומים,רבהבנדיבות,לרשותיהעמידו
סופרתמר.לאורהמאמרשללהוצאתווסייעוהוסיפו,תיקנו,העירו,היד-כתבעלעברורוביןריכבר"ודקרק

.בלבדועליו,המחברעלכמובןהיאלדבריםהאחריות,זאתכלעם.הדגםתכניתשרטוטאתהכינה
Hyde.71נ1-/1,900 , Gilded Scenes and Shining f

~

ospects: Panoramic VieNs of

British

Towns.א
,Embracing

'
View-!ןג'the,0idem , Panoramania: The Art and Entertainment;1985New Haven

,ב"תשנאביב-ותלירושלים,עשרה-התשעבמאהישראל-אוץשלוציוריהצייריה,אריה-בן'י;[חסטחס1988
.44-47'עמ

שנערכהבביבליוגרפיהלמשלראהקרטוגרפיתכתופעהממדיות-תלתמפותשלוהתפתחותןראשיתןעל2
i:.ע"Annotated.[[ן!:בוושינגטוןהקונגרסספרייתבידיוהוצאה "

RiStOW

,~ ,

Three

Dimensional .' Mapsאי.אי
1964the Construction and C/se of Terrain Models, Washington10References Relaling01

reliefם1:ראהט"הימהמאהכדוגמאות.ענפהספרותנכתבהבנושא3 ,. Bulletin deמטJomard , ' Des cartes

methodisches Hilfsmittel zurהח',Franges.5;387-378.3,3(1845),קק,SocieYe~ de

~

e'ographie

eitschrftf,2(1881),קק.247-243;34
~
r Schul-Oeographie25,'Entwickelung,

geographischer

Begriffe

Klar , ~ Das Relief als Unterrichtsbehelf , Verhandlungen des neunlen deutschen.14

M.

Baker

, ' Relief:191%1.קע.%13-5וBerli

n

./189Ap

ril

.3

~

und2,./חוסGeographentages zu Wien

Bul/etin,12(%1-92%1ן94.ע349.9-ו36 of the Phi/osophical Society of Washingtonי,'Maps

.20-22'עמ,(ו"תשמאייר)4,כס,וארץטבע,'אינגלנד-בניוירושלים',קרקרי:ררה4



ממדי-תלתבדגםהדמיוניתירושלים

שלממדיים-תלתלתיאוריםחשובמקוםישהאחרונותהמאותבמהלךישראל-ארץבתיאורי

הרופא,(1806-1877)טובלרטיטוסשלכלשונו,היתהההתחלה.חלקהשלאוכולההארץ

תמונהלתתבנסיונות',ט"היבמאהישראל-אוץבמחקרמהמוביליםשהיההשווייצרי

תבליטמפותשלרבותעשרותשלביצירתןהתופעההגיעהלשיאה5.'ירושליםשלגיאופלסטיוז

המאהבראשיתואףט"היהמאהבמהלך,בהואתריםיישובים,אזוריםושלהארץשל,שונות

6.הנוכחית

האחד.ט"היבמאהירושליםשלהדגמיםביוצרימהבולטיםשנייםכאןנצייןבלבדכדוגמה

1846בשנתכמיסיונרלירושליםשהגיעגרמניהדרוםילידי(Schick,1822-1901(שיקקונרדהיה

שלחוקריהמחשוביאחד,ובנאיארכיטקט,וממפהכמודדהתפרסםשיק.למותועדבהוחי

הבית-הר,המולדכנסיית,הקברכנסיית,מועדאוהלשלדגמיםבנההוא7.דגמיםובונהירושלים

רבים.שונותהיסטוריותבתקופותומבניוהבית-הרשלדגמיםסדרתיצרוכן,בזמנוהסלעוכיפת

8.הברית-וארצותאירופהברחבישוניםובמקומותבירושלים,היוםעדשמוריםשבנהמהדגמים

מספרט"היהמאהשלהאחרוןברבעבנה,מומריהודי,(ר[2חט)טנץמרטיןוהן'גהאנגליהכומר

האתריםאודותהמידעאתאסףטנץ.השניהמקדשוביתהבית-הר,העתיקהירושליםשלדגמים

Palestine(הבריטיתהמחקרקרןומאנשיהיסטורייםממקורות Exploration Fund

(

נשאהוא.

9.המחשהכאמצעיבדגמיםונעזר,נוספותובמדינותאנגליהברחביהעתיקהירושליםעלהרצאות

הללוהמפותזכוולעתים,מאודנפצןכאמורהיההואאףתבליטבמפותממדי-התלתהתיאור

שהכיןהתבליטבמפותהבריטיתהמחקרקרןלמשלנהגהכך.כמעטתעשייתיבהיקףלשכפול

ישראל-ארץשלבסקריםשהשתתף,הקרןשלהמודדיםמבכירי,)Armstrong(ארמסטרונג'ורג'ג

5Tobler , Bibliographia geographica Palaestinae: Zundchst kritische Uebersicht gedruckter und-.]-

1867Heilige,ק.246 Land, Leipzig5אןungedruckter Beschreibungen der Reisen

'עמ,(!הערה,לעיל)אריה-בן;וירושליםישראל-ארץשלודגמיםפנורמותעלאריה-בןשלמקירתילמשלראה6

44-56.
7,'Kautzsch , 'Zum Ged

~

chtniss des kdniglich wdrttembergischen Bauraths Dr . Conrad Schick.]
,Wilson.8(1902),קק.12-1.ם.יי,Mittheilungen ,und fdachrichten

~

des Deutschen Pa/dstina-.

Vereins

Strobel-חבו , Conrad Schick.1/;142-139.(1902),קק'Obituary

~

of :Dr. Conrad Schick' , PEFQSt
1988.einen

~

erkann

tenuA

ftrag, FUrth/Bayץש6ם

Lebenf

~

r. Jerusalem: .JTeugnisse;חכם'.גראייבמקי'פ -יועץ,חרשים
BAURATHהמצויןוהחוקרהבנין Dr. ) . SCHICKהתבניותבעל)Modelle(המפורסמות:

דרכו',כרמל'א;(עמודיםמספריללא)ב"תרצירושלים,'כ,ירושליםמגנזי,'...בירושליםהמקדשובתיהמשכן
.1-126[5'עמ,!984ירושלים,א,וילנאיזאבספר,(עורך)שילר'א,'לירושליםשיקקונרדשל

8Wolff, 'Das neue Modell der Jerusalemer Grabkirche' ,

uA

sserordent

liche

Beilage zur /)" ff

j

ק.
Schick ,,

Erkldrung

der Modelle des.[);1074-1073.863,קק!Mirz6,

"
derש2!,מע AIIgemeinen

idem , 'Model of

the

Ancient;1873Jerusalem , Wienמ,Haram

.

Es ,Scherifund ~der Sachra Moschee

,Robinson-Lees, Jerusalem IIIustrated.3)י,'Jerusalem,חJewish Temples and of the Haram

ת18930,קק.163-155

[חס"

9,0the

.

Modell'

ofHerod

's Temple !" the Time1

,0

~

luthorities

~

' andBriefDescriptive Noricesג.,Tenz.נ.4א
Christ,0Ancient Jerusalem : The Last Days,0idem , Brief

Description

;1889our Lord, London

;18898Earth and rhe Destruction ofthe City by the Roman Armf under Tilust Londonח0קאwhen35 ,
0and ,~ the Glorious Second Temple: The Last Days5'5010ח10אidem ,

Jerusalem

Ancient and .Modern

Army underא0חו0גJesus Christ upon Earth . and Siege ofJerusa/em by the,0]50עour Lord and

pictures of

unique

Temples,ע6 (IllustratedצוןThompson] , .Jerusalem and.)[ח.ק.]1906;[[).ע~Titus

,,[[ת0"תס]7934

~

ophec'ויBible History and1ח)models



גורןחיים
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הכרוניקה0ן
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הצגהבכלרבההתעניינותיגלהשהקהלבכךספקהדגמיםליוצריהיהלאלפיכך5ן.העליונה

.בתוכהומבניםאזוריםושלהשונותלתקופותיההעירשלמוחשית
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המאהמשלהיכבר,ירושליםשלהעתיקותבמפותיההעיסוקיהתיחבית7ינוספים
-8יהקודמת

שלוכן,העירשלממדית-התלתההצגהבתופעתהענייןאתמחדשעוררואלהכל
ומבניםאזורים

.בתוכהבולטים

התקופהבניהיסטורייםודגמיםמפות
קבוצותלשתיאותןמסווגתירושליםמפותשלהראשוניותהחלוקותאחת

המפות:עיקריות

היסטורייםבזמניםאלאשרטוטןבתקופתלאהעיראתלתארהמבקשות,ההיסטוריות
,להשקדמו

שלהמחקרהתחלתעםכברלמצואניתןזוחלוקהשלשורשיהאת.התקופהומפות
,אלומפות

נאמנותויותריותרלהיותשהחלואירופהשללמפותבניגוד9ן.ט"היבמאה
במהלךלמציאות

גרמו.מציאותיות-בלתילהיותהמשיכוישראל-ארץשמפותהרי,ח"הי-ז"הטהמאות
מללכך

תקופהבהלשהותהאפשרותחוסרוכןלאשןלהגיעוהקושיהמרחקהסתם
למדידהשתספיק

אך,ירושליםושלהארץשללמפותגםנדרשוהתקופהשלהמפותשרטטיגדולי.מסודרת
היואלו

תיארווהם,גאוגרפייםנתוניםלרשותםעמדולא;מופשטיםכמעטמושאיםלגביהם
במפותיהם

ארץושל,ירושליםשלמפותיההיוזובתקופהגםלכן.המסורתיהחומראתבעיקר
,בכללהקודש

.היסטוריותלתקופותהתייחסוורובן,הבינייםימישלהדמיוניותלמפותקרובות
השתנההמצב20

ומפוזרתמקריתתחילה,מדידהלהתבצעהחלהכאשר,ט"היהמאהבמהלךשינויתכלית
כךואחה

,הדמיוניותהמפותשלמספרןופחתהלךמאזן2.כולההארץושלירושליםשל,שיטתית
רובשהיו

מקובלתהתקופהולמפותהיסטוריותלמפותהחלוקה.יותרקדומותבתקופותהמפות
גם

.כרונולוגימימדגםלכןלהונוסףונוחברורסיווגמאפשרתהיאשכן,זמננובניבמחקרים
22

כתביעלרקכללבדרך,ביותרמועטידעעל,בכללאם,נשענוההיסטוריותהמפות
הקודש

Rubin;63-72'עמ,(ה"תשמתמוז)36,קתדרה,'הפטהמאהמןירושלמיכרטוגרף-אילש , 'The Search
.1

1985Eretz),קק.48-45 (Autumn"
5forס111 Stephan;ירושלים,'1872מוזנתירושליםדגם',יזרעאל'ר:

.164-173'עמ,1981ירושלים,(57-58,אריאל)העתיקההעיר
"היהמאהעדהביזנטיתהתקופהמןובמראותבמפותירושלים,רובין'ר;(4הערה,לעיל)קרק17

תל,ט

-

אביב-ביבא

.148,155-157,159'עמ,ח"תשמ
1814.Jahrhundert ' , ZDPV.16615.7dem5טפzur Pal~stinakundeס140ע

Rdhricht , 'Karten und.א

,Fischer.87,11-8-ג141-1379;15(1892),קק.188-185,39-34;18(1895),קק.182-173;א.
(1891),קק

',11מ,62(1939),קק.189-169;63(1940),קק.ן-111;
'Geschichte der Kartographie vo

n

Pal
~
stina

1971and Views , Jerusalem5ק40ג:Mayer, Jerusalem.2.שלעתיקותמפרת'.רובין'ר4.111י
ירושלים

:העתקומפותמקורמפות',ל"הנ;52-64'עמ,(ו"תשמ)יב,י"מגא,'היסטוריים-גיאוגרפייםכמקורות
-כרטו

166-183'עמ,(א"תשנ)22,ישראל-,או.'15-18-ההמאותמן,ירושליםשלהמוקדמותמפותיהשלגניאלוגיה
;

כסעיףובמיוחד,עשירהביבליוגרפיה,160-162'בעמשםמביאהוא;(17הערה,לעיל)ל"הנ
,162'בעמ

.'ירושליםלמפותבמישריןהנוגעיםופרסומיםמאמרים'
לשני(5הערה,לעיל)פלשתינהלספרותשלוהביבליוגרפיהאתשחילק,טובלרכברבכךהחל19

:ראשייםפרקים

שבוודאותכאלהשלעבודות'ו'עינייםממראהלוודאיקרובאובוודאותשהןעבודות'
הכירולאלוודאיקרובאו

.'עצמיתמראייהפלשתינהאת
.119-123'עמ,א"תשיירושלים,ותולדותיהישראל-ארץמפת,שסנר"20
.161-162'עמ,שם:ראהט"הימהמאה'ארכאיבסגנוןמפות'ל.92נ-152'עמ,שם21
פרקים,(עורך)כהן'א,'1470-1600ירושליםלמפותהערותמספר',אלחסיד'ונאריה-בן"22

ירושליםכתולדות

.149-151'עמ,ט"תשלירושלים,מאנית'העותהתקופהבראשית
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-ירושליםשלהמדעיהמחקר;נוספיםהיסטורייםמקורותכמהעלולעתים
ההיסטורית

הושפעוולכן,בארץיוצריהןביקרולארביםבמקרים.כללקייםהיהלא-והנוכחית
שרטוטיהם

ולאפיהלדמותההנוגעבכלבזמנםרווחיםשהיוומדימוייםמתפיסותרבהבמידה
ירושליםשל

כמובןאלא,העירשלממדיים-הדולתיאוריםרקלאנכוןהדבר23.השונותבתקופות
לתיאוריםגם

.שלהממדיים-התלת
התלתההמחשהשלהראשוניםלניצניםלהידרשמבקשיםאנוזהבמאמר

.העירשלממדית-

אחדוהוא,הקדומהירושליםאתדמיוניבאופןהמתארעץעשוידגםכאןנציג
הראשוניםהנסיונות

.העירשלממדית-תלתלהצגה-הראשוןהנסיוןואולי-

ו"הטהמאהמןהקדומהירושליםשלהיסטורידגם

אשןשלהגאוגרפיתהספרותלנושאהנרחבותהביבליוגרפיותשתי
ופורסמושנאספו,ישראל-

ההיסטוריתירושליםשלדמיונידגםשלקיומועובדתאתציינו,ט"היהמאהבמהלך
כתבטובלר.

:1867בשנתשפרסם'פלשתינהספרות'שלהחלוציתבביבליוגרפיה

מעץלבנותהיינריךאוטוהפפאלץנסיךציווה(1522בשנתבערך)ז"הטבמאהכבר
דגם

קנהנבחר[לדגם].ערךכלחסרכשלוןהיאהתוצאהאולם.הישנהירושליםשל
כהמידה-

ספקאיןאך,השטבמאהבעיקראמנם,ירושליםשל'דימויים'וה'תפיסות'הבנושאעסקאריה-בןףנ2
כיןשיש

אוץשלוהדימוייםהתפיסות',אריה-בן":למשלראה.יותרמוקדמותלתקופותהנכוניםרביםגםניתוחיו
(קנן-

תמורות,(עורכים)ואחריםאלמוג'ש,'19-ההמאהשלהמערבייםהנוסעיםבספרותוירושליםישראל

הספרותשללאופייה',ל"הנ;89-114'עמ,1987ירושלים,(אטינגרספר)החדשההיהודיתבהיסטוריה
מחקרים,(עורכים)קניאל'ויאריה-בן'י,כץ'י,'ט"הימהמאהישראל-אתןשלהסטורית-הגיאוגרפית
.27-נ1'עמ,א"תשנירושלים,ב.ישראל-אוץשליישובית-היסטוריתבגיאוגרפיה
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הסתמךרייצנשטייןי1568-1574.3בשניםסנדטנרשיצרדגמיםבשורתעסקובו,הנוכחיתהמאה

שאותה,מבווריההנסיךשלהאמנותבאוסףמוצגיםשלהאינוונטררשימתעלובראשונהבראש

אוסףמוצגישלביותרהקדומההרשימהוהיא,1598בשנת)Fickler(פיקלרבפטיסטיוהאןערך

42'
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המקוראת32.סנדטנרשבנההעריםמדגמיכאחדברשימהמופיעירושליםדגם.לידנושהגיעהזה

שהדגםהאומרת,יותרמאוחרתאינוונטרברשימתרייצנשטייןמצאורריכטטובלרשללטעותם

עםביחד1521בשנתשערךלירושליםלרגלהעלייהלזכרהיינריךאוטוהפפאלץנסיךבידיהוזמן'
צורךאין)זunndtig11"1:הקצרהההערהאתמוסיףהואלכך.'מבריידנבאךבונוונטורה

33.(בביקורת

Ottheinrich(אוטהיינריךשכונהכפיאו,(1502-1559)היינריךאוטו

(

Kurfdrst)(בוחרנסיך,

אנשישלגדולהפמליהבלוויית,1521בשנת,19בןבהיותוהקודשלארץלרגלעלה,הפפאלץשל

לשנתעדיותרמאוחראותווהמשיך,יומןבצורתהמסעעלדיווחפרסםבשובו'4.ומשרתיםתצר

היו.נסיעתואתהמתעדים,'גובלנים',גדוליםקירשטיחישניהזמיןשנהכעשריםכעבור1534.35

כולםשנעשו,שוניםלנושאיםהמוקדשיםממדיםגדוליקירשטיחיעשר-שלושהמתוךשנייםאלה

אתהאחדנושאבאוץהעוסקיםהשטיחיםמבין36.השליטשלורעיונותיותכנונו,הזמנתופי-על

Die('הקודשארץאתרי'הכותרת Stitten des heiligen Landes

(

והוא,'מ16.5"80.4מידותיו,

.הדנובהגדותשעלנויבורגהבווריתבעירהטירהבמוזאוןההיסטוריתהאגודהבאוסףשמור
.אינגולשטט-בווריהשלההרצוגשל)Nebenresidenz(המשנהכמעוןזהמבנהשימשבמקורו
הראשוןהשליטלמעוןוהפכו,הרנסנסבסגנוןעיצבו,להרחיבוהיינריךאוטוהחל1527בשנת

Dieתס81211)'בירושליםהקדושיםהאתרים'שכותרתו,השניהשטיח.בבווריה heiligen

Jerusalems

(

גםנמצאשבו,במינכזהבווריהלאומיבמוזאוןשמורוהוא,'מ17.5"25.4מידותיו,

השטיחיםשלהמשותףמקורםבדברלהשערהשהביאההיאזועובדהכידומה37.ירושליםדגם

לביןבינהדמיוןכלשאיןמראהשבשטיחירושליםהעירתמונתשלקרובהבחינהאך.העירודגם

הדגםבנייתאתומייחס,לדגםהיינריךאוטוביןקשרכל,כןעל,דוחההמודרניהמחקר.הדגם

.יותרמאוחרשניםעשרותכמהאותושהכין,לסנדטנר

2134:סימנה,במינכןהבווריתהמדינהבספרייתהיד-כתביבמחלקתנמצאתהרשימה2נ

.

Cod . Germ;הואהדגם

:;(בורכהאוזןהעיר:1859'מספריטהםסנדטנרשלהדגמיםיתר.152'בעמ1860'מספריט

(

Burchhausn

כיתובי;)Landshuet(לנדסהוט:1865;(מ8018181ת1אינגולשטט:1864;)Straubing(שטראובינג:1861

.המקוריתברשימההמופיעלפי-העריםשמות
אך,אנשיםעשרהתחילהמנתההיינריךאוטושלקבוצתו.30הערה,20'עמ,(31הערה,לעיל)רייצנשטיין33

Die',011)1.11:ראה,מבריידנבאךבונוונטורהביניהם,נוספיםרביםרגלעוליאליהםהצטרפובוונציה
,Heinrich' , Mitteilungen ?ur Geschichte des

.

' lieidelberger Schlosses)1,)Schriften des Pfalzgrafen

.יותרמוקדםשנהכשלושיםלרגלשעלה,מבריידנבאךברנהרדעםלזהותואין.6(1912),קע.25-22
34Ottheinrich: Gedenkschrift zur,(.אס)Poensgen , 'Gestalt und Werdegang' , idem.נ)

,1956Heidelllberg,(5597-1556,der ifalz1,!Irigen Widerkehr sein (: er ](urfdrstenzeit4"(ח""ןזשv2ierh

ראה.ופועלוחייו,היינריךאוטועלמאמריםאוסףהואהספר.26-29'עמ,שםראהלרגלהעלייהעל.קק.61-26
1887Allgemeine,קק.Meyers;719-713:הקצרותהביוגרפיותגם .Deutsche

.

' Biographie, xx[v. Leipzig

Konversations-Lexikon,נ(Leipzig,11-ל"תס189041,ק.565

heil:בידימובאהטקסט35 Lande , Berlin1Meissner , Deutsche Pilgerreisen nach.11"1R~hricht.)1

Geschichte:היומןכל;1880,קק.401-351 desש,"
eitzchrift/Ur25,'Heinrichsחס'Das Tagebuch

.[177-78'עמ,(25הערה,לעיל)רריכט:וראה.Oberrheins,א.ע.2-1,47(1933)
:Ottheinrichזא362 Gedenkschrift.(.טס)Poensgen.3),'Stemper , 'Die Wandteppische.ע442נ

,1956Heidelberg,(6ב5ו-75)ע,vierhundertjdhrigen Widerkehr seiner KurfUrstenzeit !" der Pfalz

.בפריסמייסדיךשם-על)גובלנוסהחרושת-בביתשהוכןציור-מרבדהואהגובלן,במקור.קק.171-141
'עמ,המקורותרשימתוכן,63נ-160'עמ,(36הערה,לעיל)שטמפר;1,11לוחות,(33הערה,לעיל)רוס37

.אלהשטיחיםשלפרסוםבהכנה.171-[70



.,....,,.,

:ין.*שיזש..-;,1111..=..

,,,ון-י.;,1י1,1%:)1נ
(

"-:
י)1ן _
נשנ



ממדי-תלתבדגםהדמוניתירושלים

אלברכט.וההידורהפאראתבבירתווטיפחרביםאמניםלחצרואסף,מינכןשלהאמנותאוספי
פיליפהגאוגרףאת1556בשנתבהזמינו,בווריהשלהגאוגרפילתיאורהיסודאתהניחאףהחמישי

בווריהשלהמפותגליונותוארבעהעשרים.ארצואתלמדוד(Apianus,1531-1580(אפיאן

)Bairischen Landtafeln,מפירותיוהיו,1568בשנתאורשראו,(הבוורייםהארץתרשימידהיינו

שהמפותהעובדהכילהניחסביר39.הימיםאותםשלהגאומטריתהקרטוגרפיהמדעשלהראשונים

.מקריםצירוףשלתוצאהרקהיתהלאהראשוןהדגםאתסנדטנרבנהשבהשנהבאותהאורראו
שלהריאליסטייםהדגמיםמלבד,ירושליםשלדגםדווקאלבנותבחרשסנדטנרהעובדהאת

הענייןשלהמחודשתולהתגברותהרוחניתלהתעוררותגםלייחסניתן,בארצוהחשובותהערים

שלהשנייהבמחציתבעיקר,(1546)לותרמרטיןשלמותושאחריבתקופהבגרמניההקודשבארץ

מאנשיבעיקרהיווהם,קטןעדייןהיההקודשלארץלרגלהעוליםשלמספרם.ז"הטהמאה

תחליףלחפשאלאברירהנותרהלאהאנשיםלמרבית.האמצעיםובעליהכנסייה,האצולה

40.מסעובתיאוריבהרצאותמצאוואותו,לנסיעה

עברשנהבאותה.1574שנתעדשהשליםהדגמיםהכנתלצורךהשונותבעריםשההסנדטנר

,1580בשנת.1579לשנתעדהדוכסמחצרהקיצבהמקבליברשימתמופיעהוא.במינכןלהתגורר

לקבלהפסיקהוא.למינכןשמצפוןלאינגולשטטסנדטנרעקר,החמישיוילהלםלשלטוןעלהעת

שלהאמנותללשכתדרכומצאלאשוב',רודוסשלדגם,שבנההאחרוןוהדגם,הקיצבהאת

הדגמים.היוםעדהיטבשמוריםשהאחריםבעוד,זהדגםשרדלא,הסתםמן,לכןי4.'הדוכס

ספרייתברשותנמצאוהם1805בשנת.ח"היהמאהלשלהיעדהדוכסשלהאמנותבלשכתנשארו

הלאומיהמוזאוןלרשות1858בשנתשהגיעועדנוספיםמבניםבכמהנדדואחר,המלכותיתהחצר

42.הבוורי

עריםשלכולם,סנדטנרשלידיומעשהדגמיםחמישהבמינכןבמוזאוןשמוריםכאמור

דגמיםהםאלו.ביניהןוהמערביתהדרומיתהיאכשמינכן,בווריהמזרח-בצפוןהשוכנות

הזמינםלאשהדוכסטועןרייצנשטיין.במקוםומדידותתצפיותעלהמבוססיםריאליסטיים

משוםישזובעובדהשדווקאייתכן43.האמנותתאוותומתוךהנאהלשםאלא,מעשיותלמטרות

.והאסתטיתהחזותיתולהקפדהלצבעוניות,הפרטיםלריבוי,הרבלדיוקהסבר
,אידיאליאפילו,דמיוני-אמנותישחזורהוא,אלהריאליסטייםלדגמיםבניגוד,ירושליםדגם

האמןביקשתקופהאיזולהחליטאףקשה.ומדעילימודיערךשוםלוואין,העתיקהירושליםשל

ונצלבפעל,חישבהלירושלים,שניביתלתקופתשהתכווןהיאיותרהסבירהההשערה.לשחזר

44.ישו

ברשימתהימצאותועצם,ראשית.ראיותכמהעלנשעןלסנדטנרירושליםדגםשלייחוסו

שלושיםעדוחמשעשריםרקהוכנהזושרשימהנזכור;סנדטנרשלהדגמיםיתרכלבין,פיקלר

הרבהדמיוןהיאהשנייההראיה45.עינייםמראהעלשהתבססההנמנעמןולא,בנייתםאחרישנה

39,R. A . Skelton"שBagrow..1;680,295.18894,קקLeipzig,1,Meyers Konversations-Lexikon

1963,קק.464,417

Meister

der Kartographie , Berlin;5.421'עמ,(31הערה,לציל)רייצנשטיין

40xx-%1%.1977,קקHeiligen Land, Giessen1אwolf-Crome , Pilger und Forscher.8

.10'עמ,(31הערה,לעיל)רייצנומטיין41
.59'עמ,(26הערה,לעיל)רף16.44'עמ,שם42
.32הערה,לעיל6.45'עמ,שם43



גורןחיים

שלהביצועחותםטבועירושליםשבדגםספקאין;'וכובחומרים,באלמנטים,העבודהבשיטת

על,החזיתותאתלמנותניתןהזהיםהאלמנטיםבין.הדגמיםמיתרעולהשהואכפי,סנדטנר

;ועוד,הדגםשבבסיסחריציםבתוךהמבניםהעמדתשיטתאת,החרוטיםועיטוריהןחלונותיהן

ירושליםבחומת;מינכןאתהמקיפההכפולהלחומהלהפליאדומהירושליםשלהכפולההחומה

השערכדוגמתבדיוק,משונניםצריחיםבעלימגדליםצדיהםשמשנישעריםכמהלמצואניתן

לספקמקוםמותיראינוהדגמיםעלוכללימהיר,ראשונימבטכבר.אינגולשטטהעירבחומת

.ביניהםהדמיוןמידתבדבר
עםירושליםשלדמיוני-היסטוריתיאורבשלבו,סנדטנרשנקטבשיטהחידושמשוםהיהלא

המודפסותההיסטוריותהמפותאחת.אחרותאירופיותעריםשלהזמןבניריאליסטייםתיאורים

פורסמה,(Schedel,1440-1514(שדלהרטמןהגרמניהמלומדשלזו,ירושליםשלהראשונות

46.שונותעריםשלריאליסטייםמראותנכללושבו,העולםתולדותאתהמתארבספר1493בשנת

שישהיחידותההוכחותהןהנסיבתיותוהראיותהאמןשלהעבודהשיטתשל'האצבעטביעת'

הוכחותהעדרלמרותאולם.ירושליםשלהדגםאתשבנההואסנדטנרכיהטענהלאישושבידנו

.כיוםשבידנוהנתוניםפי-עלביותרהמסתברתהיאזושהשערהנראה,ישירות

ירושליםשלממדיים-ותלתממדיים-דוהיסטורייםתיאוריםשללמהותם
,בודדיםבגליונות,בנפרדוהןספריםבתוךהן,מפותלהדפיסאפשרותנוצרההדפוסהמצאתעם

שלהופעתםהיתהזוהתפתחותשלהתוצאותאחת47.ובתפוצת7במספרןרבלגידולהביאוהדבר

תיאוריגםרבואלהובין;מוגדרלאזוראומסויםלנושאהקשורותמפותרוכזושבהם,אטלסים

אך.במיוחדרבותמפותלעירהוקדשולנצרותירושליםשלחשיבותהשלאורהדברטבעי.הערים

עלנשענולאלהשהוקדשומהמפותשרבותלכךהביאואליהלהגיעוהקשייםמאירופהריחוקה

.ומאמונותגקצותהיסטורייםממקורותשנבעוודימוייםתפיסותשלמערכתעלאלא,עינייםמראה
המפות.ההיסטוריתבירושלים,אלובמקורותשתוארהבירושליםכמובןהיההעיקריהעניין

הםגםשזכו,הקודשכתבישלהרבותבמהדורותברובןהופיעוהעירשלהדמיוניות-ההיסטוריות

.שוניםובאטלסיםלרגלועלייהמסעותבספרי,היסטוריהבספרי,הדפוסהמצאתבעקבותלפריחה
מתהליךכחלקלראותניתןירושליםשלהדמיוני-ההיסטוריממדי-התלתהדגםשלהופעתואת

התיאוריםשלהופעתםאתאחריהגררהממדיים-הדובתיאוריםהציבוריהענייןהתגברות.זה

.סדרתילייצורהראשוניםהדגמיםזכולא,ט"היבמאהכמושלאכיאם,ממדיים-התלתהמקבילים
הבינייםמימיאלושלבעיקר,ירושליםשלההיסטוריותהמפותשלהגיניאלוגיהמחקר

.[ש!5.;117,!15'עמ,(22הערה,לעיל)ואלחסידאריה-בן;523'עמ,(39הערה,לעיל)וסקלטוןבגרו46 Laor

-New York,7900-74מ.Klein, Maps of the Holy Land: Cartobibliography of PYinted Maps

46-1472Campbell , Ihe Earliesr Printed Maps.1127-1123;ז.nos,164-162.1986,קקAmsterdam
~-1987Berkley,קק.153-152 Los Angeles,7300:6!-60'עמ,(17הערה,לעיל)רובין.

1964Skelton,קק.47-89

,

, London.1/.1(6~ Cartography, Revised

;

and ~.

enlarged

,0Historyי,

Bagrow

,._1

10-151Behind'צמ,(46הצרה.לציל)קמפבל95ן this11117"14Ber -Arieh, 'The Holy Land : -The.,1

'Christian CartographyמןTerm(1988,באוסטרליהגאוגרפיתלוועידהיד-כתב).



דגם-שלמהמקדש-לקרטובמקביל48.האחרונותבשניםתנופהקיבל,הדפוסהמצאתשאחרימהמאות,המאוחרים

מבניםשלאוירושליםשלהדגמיםשלמקורותיהםאתגםולבדוקלנסותהראוימןגיניאלוגיה
(692ו-680ו)המבירג

רקהיוםעדקייםידיעתנולמיטב.ממדיים-התלתבדגמיםוהןממדיים-דובתיאוריםהן,בתוכה

.לירושליםהנוגעקדוםדגםשלמקורותיואתלמצואבנסיוןמעמיקהבצורההעוסקאחדמחקר
יזםבנייתואת.1680-1692בשניםבהמבורגשנבנהשלמהמקדששלממדיםגדולבדגםהמדובר

הבינונילמעמדהראשוןהאופרהביתשלמייסדו,(Schott,1641-1702(שוטגרהרד

)BUrgeroper(קונרדיגאורגיוהאןשל'ירושליםחורבן'האופרהשלהעלאתהלכבוד,בגרמניה

)Conradi,לאלמחקריםכהעדזכה,המבורגלתולדותבמוזאוןהמוצג,הדגם.(1699נפטר-

49.מעטים

ברנרד.ירושליםחוקרינדרשושלהםביותרהחשוביםמהנושאיםהיווהצגתושלמהמקדש

שלמהמקדששלשחזורים126מנה,בהמבורגהדגםעלשלוהדוקטורעבודתאתשכתב,פוגלזנג

תמונת'בהעוסקבספרנמצא,רביםואיוריםהרחבותכולל,דומהריכוז'1481-1771.0בשנים

52,קתדרה,'ממנהשנגזרוומפותאם-מפת:ליס'אנג-דהאנטוניומאתירושליםמפת',רובין'ר:לדוגמהראה48

.(18הערה,לעיל)'מקורמפות',ל"הנ;[!100-1'עמ,(ט"תשמתמוז)
49iche Musik ", "ElbschlIw~ne" und "Salomos Tempel " . Hamllburg als:ס(Jaacks , '"Engelgl.ו)

Hamburg, HamburgחןJahre Oper'300

.

,'Barockב"
Zentrum geistiger und musikalischer Kultur

Museum fUrת]]Reuter, 'Das Modell des Salomonischen Tempels.1977,קק.49-36;א

Niederdeul]rscheשן,19(1980),קק.198-116

.

' Beirrdge :zur

,
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אחדן1979.5בשנתשפורסם,רוסנאוהלןשלמחקרהפרי,'ובנצרותביהדותירושליםשלהמקדש

ויללפנדובאטיסטהחואןהספרדימשלהואוהמקדשירושליםשחזוריביןההשפעהורביהידועים

)Villalpando,1552-1608),יחזקאללספרהארות'עלההיקףרבתעבודתו.הישועיהמסדראיש',

,רויטרהנס1596-1605.52בשניםברומאאורראתה,ספרדמלךהשניפיליפבידישהוזמנה

מקדשאתשחזורו':ויללפנדובידיהמקדששחזורלחשיבותנדרש,בהמבורגהדגםעלבמחקרו

...גדולבפורמטשכולםמתקפליםלוחותעשר-חמישהגביעלנחושתבתחריטישתואר,שלמה
השחזור53.'הללוהיוזמותלרובהבסיסיתהדוגמהאת,האירופיהברוקלהיעלמותעד,להבאהיווה

ומתארמפרטשרויטרהמקדששלואיוריםדגמיםשלשלמהלקבוצההבסיסהיהויללפנדושל

54.במאמרואותם

שלההיסטוריות-הדמיוניותהמפותלגבימקבילמחקר,לנוהידועככל,כהעדנערךלאלצערנו

שהחלו,אלומודפסותלמפותאפיוניםכמההיו.ויללפנדושללמפתוקודםשהופיעו,ירושלים

כמובןובעיקר,קדםימישלבירושלימורקאךעסקוהן.ו"הטהמאהבשלהיכברכאמורלהופיע

שלהיסטורי-ארכאולוגימחקרקייםהיהלאעדיין.החדשהוהבריתהמקראתקופתשלבעיר

ביקרולאמעולםשכן,בזמנםהעיראתהכירולאהדמיוניותהמפותמחברישלרובםורוב,העיר

שלהשקפותיהםואתתפיסתםאתבעיקרשיקפושהמפותלכךהביאוהללוהגורמיםכל.בה

עוסקשבהןמאלהשונותבנקודותלהתרכזאלומפותשלהנוכחיהמחקרצריךלפיכך.יוצריהן

-הדמיוניותהמפותשללמהימנותןחשיבותאין.בזמנןירושליםאתהמתארותהמפותמחקר
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Seineחן:169'עמ,(49הערה,לעיל)רויטר53 auf fdnfzehn durchweg grossformatigen Falttafeln'

der Folgezeitת]Kupferstich dargestellte Rekonstruktion des Salomonischen Tempels . . . bildete
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.הריאליתואםהדמיוניתאם

בצורותגםבמקורותמופיע56

Reisner

, Reizner.המפההופיעה,194,605'עמ,(25הערה,לעיל)רריכטלפי

,לעיל)רובין;118-191'עמ,(22הערה,לעיל)ואלחסידאריה-בן:ראהעליה.1559או1555בשנתלראשונה
קי1116.4'מסמפה,162'עמ,(46הערה,לעיל)וקלייןלאור;67'עמ,(17הערה

.61-62'עמ,(17הערה,לעיל)רובין57
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קודםשוניםוועדיםארגוניםוניסחושתיקנושונותובתכניותבתקנותלוותההראשונההעלייה

שלהתקנותהיואלומביןהראשוניםהתקנותספרי.הקרקעעללהתיישבותוקודםהקרקעלרכישת

וגאולתהאדמהעבודתהחברהתקנות)הראשונותהמושבותושלישראל-ארץליישובהאגודות

,ט"תרלתמוז]תקווה-פתחהיישובמייסדיאגודתתקנות,[1876יוני,ו"תרלסיון,ירושלים]הארץ

אייר]ביפוהמעלה-יסודחלוציועדתקנות,[1881דצמבר]תקווה-פתחחברתתקנות,[1879יולי
פברואר]פינהראשותקנות[1882ספטמבר-אוגוסט]לציון-ראשוןתקנות,[1882מאי,ב"תרמ

שלדפוסיםלנסחנסיוןחסרימתיישביםשלתמימיםכנסיונותהתקנותהצטיירוכללבדרך.([1883

משוםמימושלכללהגיעושלאדפוסים;באופיושמרניאבל,חדשכפריקהילתי-חברתימבנה

הוקדשההלב-תשומתעיקר.כאוטופיהתוארולאאפילוכךמשום.למציאותהתאימושלא

זהמתקנוןשדבראף,ורדיקלייםחדשנייםיסודותמעטלאנמצאושבו,ו"בילחברתשללתקנונה

שעניינהבספרות.'אוטופי'לאפיוןראויו"בילתקנוןנראהשלוהרדיקליותבגללן.הוגשםלא

שנכתבולאוטופיותמופניתהלב-תשומתוכלנזכרותאינןהשונותהתקנותהציוניתהאוטופיה

,1870משנת'העבריםכולל'עלשלזינגריוסףעקיבאשלתכניתולהוציא)אוטופירומןשלבצורה

מושבהשלולאישראל-בארץהיהודיהיישובכללשלחייוונוהגידמותושרטוטהיהשעניינה

שנכתב,תיאורטימסמךרקלאהיוהמושבותתקנונישכןלציוןראויהזאתהתעלמות2.(אחת

ניסוומקבליושמנסחיומסמךגםהיואלא,פעילהלקהילהדרך-מורהלהוותמנת-עלונתקבל

אתשהניעוהסיבותגםאותנולענייןצריכיםלפיכך3.פיועללחיותקצרהתקופהלפחות

אתהתקנוניםמנסחישאבושמהםהמקורותגםכמוכזהמפורטעקרונותמסמךלנסחהמתיישבים

.שהציעוהמעשייםהפתרונותואתהנורמטיוויתהמערכת
החדשההיישוביתהמציאותבדפוסיולחשוףלזהותהמבקשתשבהיסטוריוגרפיההואבידוע

לביןאירופה-במזרחהחייםדפוסיביןאורגניתהמשכיותשלמוצקהתשתיתישראל-בארץ

הקהילהמוסדותשלהפעולהודפוסיהמסגרותלעתיםמוצגים,ישראל-בארץהחדשותהמסגרות

,הדברהואכךאם4.המדינהקוםעדהיישובשלהעצמיהשלטוןולנורמותלמבנהכמקורהיהודית

,ויים"הביל,למקוב'ש;149-184'עמ,(א"תשמ)ג,שלם,'ויים"הבילבעלייתומציאותאידיאולוגיה',שלמון,י1

'עמ,(1983)ח,הציונות,'מתנחלוגוףאמנציפציהתנועת-ו"ביל',נאמן'ש;159-163'עמ,1979,ירושלים

11-56.
.1993ירושלים,בציונותהאוטופיה:א,האתמולשלהמחר,דרור-אלבוים'ר:ראה502

ההתיישבות:והמושבותהבארון,אהרנסון'ר.שיתופיובאופןבמאורגןנעשומושבהבכלהראשונותהפעולות3
.5'עמ,1990ירושלים,1882-1890בראשיתהישראל-בארץהיהודית

הקהילה,(עורך)ל"הנ,'ישראלבתולדותהעיר-הקהילהשלמקומה:והקהילההעיר',ששון-בןה"ח:ראה4
.7'עמ,1976ירושלים,הביניים-בימיהיהודית
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עיקר,זאתלמרות,והנה.לדורותיההיהודיתהקהילהמבנהלבין'החדשהיישוב'
המעלהיסידתליציההתייחסות

בחייהדתולמקום'הישןהיישוב'לביןהמושבותביןהרציפותלסוגייתנוגעתלתקנותבספרות

ו"תרלמשנתשעריםמאהתקנותביןהמשכיותלמצואאליאבמרדכיביקשלמשלכך5.המושבה

לפיהכרעה,ציבור-מוסדותבבחירתהדימוקראטייםהעקרונות'לדבריו.תקווה-פתחתקנותלבין

השפיעו,(1874)ד"תרלמשנתשעריםמאהבתקנותהמצויים,ההדדיתהעזרהויסודותהרוב

דוגמהשימשומכן-ולאחר,ירושליםבנינימנומייסדיהשעם,תקווה-פתחתקנותעלרבהבמידה

שלהשוואהעלרקלאנסמכתזאתטענה6.'פינה-וראשלציון-ראשוןשלהראשונותלתקנותיהם

ט"תרלמתמוזהיישובמייסדיאגודתשלהמפורשתההצהרהעלבעיקראלא,התקנותנוסחי

תגלנהומהלתלפיותבנויה"שעריםמאה"חברתאתבראותינושמחתינוגדלהמה':כי(1879)
~~
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,(ז"תשמ)ה,שלם,'(1882-1914)והשנייההראשונההעלייהאנשישלעולמםבתפיסת"קהילה"ודת',קניאל"5

.189-205'עמ
.284'עמ,1978ירושלים,1777-1917ט"היבמאהויישובהישראל-ארץ,אליאב'מ6



שביטיעקב

להסיקהיההגיונירק7.'!האח!האח,בהדרההמתנוססת"ישראל-משכנות"חברתעלכליותינו

תקנוןלנסחכדימקרובלהםהמוכרהדגםאתנטלו1879בשנתתקווה-פתחשמייסדימכאן

שלקולמצואבנסיוןכינראהאולם.'החדשהיישוב'שלהחייםדפוסיאתלהסדירהמבקש

מנסחישבפנימהעובדההתעלמותישנהתקווה-פתחלתקנותשעריםמאהתקנותביןהמשכיות

עירוניתשכונהלהיותנועדהלאתקווה-פתח.לגמריחדשותבעיותעמדותקווה-פתחשלהתקנות

קהיליהלהיותהיתהאמורההמושבה.עצמוברשותועומדמבודדחקלאי-קהילתייישובאלא

.החיונייםהשירותיםכלאתלתושביהלספקוצריכהרבהבבדידותהמתקיימת,אוטונומיתכפרית
עירוניממערךנפרדבלתיחלקמהווה,לעצמהמופרשתכשהיאגם,זאתלעומת,עירוניתשכונה

בשנתתקווה-פתחשלהתקנותלמנסחי.שירותיםממנוומקבלתשונותבדרכיםאליוקשורה,רחב

שכונהשלשתושביהבעיותבפניהמושבהתושבייעמדוהראשוןהרגעשלמן,ברורהיה1879

תקווה-פתחתקנותלמנסחייותרעודמחוורהיהזהקושי.איתןלהתמודדכללצריכיםאינם

.לשלהםשקדםהכושלמהנסיוןללמודצריכיםשהיו,1881בדצמבר
כדיכשלעצמהבהאין,כפראומושבהעלולא'עיר'עלמדוברתקוה-פתחשבתקנותהעובדה

והתלמודהמשנהבתקופת8.ירושליםשלהחדשותהשכונותמתקנותהניסוחאתששאלוללמד

שהתפרנסו-מכךפחותואף-תושביםשלמועטיםאלפיםשמנועיירותגם'עיר'בשםכונו

וגם,התלמודיתבספרותמופיעה'עיר'9.חקלאיתתוצרתמעיבודאוהאדמהמעבודתבעיקר

שלאחדיםסעיפיםביןדמיוןיש0ן.שםמופיעשאינומאוחרמונח,'קהילה'שלבמשמעות,אחריה

שהםכפיהנהגתהודפוסיישראלית-הארץבעירהחייםאורחסדריוביןתקווה-פתחתקנות

'תהי'שכךעלאו'העירטובישבעת'בהמדבריםהסעיפיםלמשל.התלמודיתבספרותמתוארים

-פתחתקנותשלהזיקהעיקראתאך.התלמודיהנוסחבהשראתספקבלינכתבו'בחןבנויההעיר

אין1879משנתהמושבהשבתקנותבכךלמצואאפשרשעריםמאהלתקנות1879משנתתקווה

העתידיתושהמציאותיי,יהודיחקלאימשקקיוםשלהמיוחדותלבעיותהתייחסותהרבה

וישובציון-ציון-חיבתלתולדותכתבים,(עורכת)לסקוב'ש:בתוךנדפסוהישובמייסדיאגודתשלהתעודותשלוש7
.75-103'עמ,כ"תשמאביב-תל,א,ישראל-ארץ

הוצאות','העירהנהגת','העירמשטרי'עלבתקנותמדוברהשדהאליציאהעלכמפורשמדברשהנוסחאף8
.'יישוב'ו'מושב'כמובמליםשימושמצוי1879משנתתקווה-פתחבתקנותכבראולם.וכדומה'העירשמירת
.90-99'עמ,(שם)לסקוב,תקווה-פתחחברתתקנות

.227-236'עמ,(4הערה,לעיל)ששרן-בן,'והתלמודהמשנהבתקופתישראל-בארץהיהודיתהעיר',ספראי'ש9
.32'עמ,(4הערה,לעיל)ששון-בן,'הבינייםכימיהיהודיתהקהילהארגוןשלוההתחלותהיסודות',בער"10

מרכזיותלסוגיותהתייחסותכמעטאיןאבל,במרכזןוהשמיטה,בארץהקשורותלמצוותנוגעההתייחסותעיקר11
דיוןישיותרמאוחר.החקלאיבמשקגוישלבהעסקתווהאסורהמותרכגון,החקלאיהמשקבעבודתהקשורות

בשבתשרדפואחריגדרהתושבילושזכוהיתרעלעדותישאחדבמקרהרק.הייןכשרותעלהשגחהבענייני
הספריושביעלכי,ההלכהאללכווןבכוונהושלאמדעתשלאבידינועלתהלבנוובתום[...]'.סוסגנבאחרי
:גדרההמושבה,(ן"לייבאוו)אריאל'ד.'השבתאתמחלליםוקשתבןעסקיעלאלאבאיםאינםאפילו

מדובר.46'עמ,ט"תשלירושלים,לסקוב'שדבר-פתחוהוסיפהההדירה,ס"תר-ב"תרמוקורותיההשתלשלותה

עלהיהודיתהחברהאתמעטלאשהעסיקובסוגיותדיוןהעדרבמיוחדמעניין.בשבתהמותרותמלאכותט"במ
,(ג"תשמירושלים,שבתשלגוי,ץ"כ'י:זהלענייןראה)המודרניתבכלכלההיהודיתבמעורבותהתמורותרקע

במסעגם.וכדומהערביםבהעסקתהקשורותשונותסוגיותהתעוררוספקובלי,חימשקהיהבמושבותשכן272

בשמירתבעיקרמדוברשם.זהלנושאהתייחסותנזכרהלא(1913סוף)ד"תרעבשנתהגליללמושבותהרבנים

הרבניםמסע',אליאב'מ:ראה.בשבתלחליבהלמשלהקשורותההלכתיותבסוגיותלאאךבפומביהשבת

בתולדותפרקים,(עורכים)שלמון'ויאסקס'ע,'(ולקחיולהידברותנסיון)ד"תרעבשנתהגליללמושבות
.שצו-שעט'עמ,ם"תשירושלים,ץ"כיעקב'לפרופמוקדשיםהחדשהובעתהביניים-בימיהיהודיתהחברה
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מהפשצס5יי.1881מעשתמהתקעתבולטבהבדלחאתעדומאופיבעלתקהילהשלהיאבהןהמתוארת
"צין5~ג54מלאבמדאיבירחןלים'Teהיהתשוב'ופלומהנסעןבעלההקהלותמתקעת,התלמודיתמהספרות
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4
לבמההקשורותתלבעיהנחעתלשאוב1879בשנתהתקעתמנסחיעלו
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5ה" 5טש51ש,-היהודיתלהלכההמותאםחקלאילמשקתקנותשלכלשהםנוסחיםבנמצאהיושאילולהניח

יום"
ש-

,;4שע,/מןדואגיםהתקנותמנסחיהיו-חיומשקשלחיןעלאלאבעלגידוליעללאהמתבססמשק
;נ44עם4נוח:,

יי *קע/'לנגדכברשעמדההכושלהנסיוןדוגמתבפניהםעמדהלאגם.התקנותבגוףאותםלהכלילהסתם
י7%עך-ך4:%[

י~
אין.הטמפלרים-הגרמניםהמתיישביםשלמנסיונםלמדולאגםוהם;1882בשנתהמתיישביםעיני

(-"QLL', L'Q ~tik

וע2חותמתכפרשל-ממשיאותיאורטי-כלשהודגםהתקנותמנסחילנגדעמדהאםרמזשוםבמקורות
חלוצו

המעלה-יסודו[

הבאותבשניםלמדוהטמפלריםממושבות.שניסחובתקנותבדמיונםאותוששיווכפי,אידיאלי

אבל,החקלאיוהמשקהפיסיהתכנוןבנושאבעיקר,ישראל-בארץכפרשלהמעשייםהצדדיםעל

2י.בההחייםוהוקיהקהילהמבנהאתמהןלמדולא

באחרונותשהוקדשהמקוםהוא1881שלולאלה1879שלהתקנותביןבולטהבדל,ואכן

'ההנהגהחוקי'מפורטים1879משנתבתקנון3ן.החקלאיהמשקשלהרציונליולניהוללאירגון

איןאבל,הפנימיתההנהגהובסדריהיישובשלהתכנוניבצדהעוסקיםוכדומה'הנחלהמשפטי'ו

אך.'בארץהתלויותהלכות'בהדןמיוחדסעיףלהוציא,חקלאייישובהמקוםהיותעלדברכמעט

שעהבעיותבגדרנותר,השמיטהשאלתרקולא,ההלכתיותהשאלותמכלולפתרוןאפילו

ההתייחסות1881משנתבתקנותזאתלעומת4ן.יום-היוםחייבמהלךלהיפתרהיושאמורות

תלמידיבקרבגםבנושאהידעכימודגשואף,כלליבניסוחרקמופיעהבארץהקשורותלהלכות

הנובעותלבעיותהמודעותבהןבולטתאךן'.'קרובהמכשולכן-ועל'מאודמוגבלחכמים

.המושבהבחיימזההחקלאי-הכפריוהמימדמזההקהילתי-החברתיהמימדביןהזיקותממערכת
ההיבטיםבמכלולהדן('הנחלהאלהנוגעיםדברים')ארוךפירוט1881משנתבתקנותנמצאלכן

,הזרעסדרימשפט','הבהמותמרעהמשפט','והקצירהקמהמשפט':החקלאיתהפעילותשל

תקנותהן1881-1883השניםמןהתקנות1879משנתהתקנותלעומת.וכדומה'והאסיףהקציר

.היהודיתבחברהמסוגןראשונותתקנותהןשכאלוובתורכפרית-קהילתיתחברהלארגןהמכוונות

.217'עמ,48תעודה,(7הערה,לעיל)לסקוב,1882במאי3-מ'המגיד'לעורךלבונטיןר"זשלמכתבוראה12
לבנותהולכיםשאנחנוהמושבהליסודבנוגעהוראותאילולינתןהוא'וכיהופמןעםפגישתועלמספרלבונטין

ממושבותהרבההתרשמותועלמעידגםהוא.45'עמ,ד"תרפאביב-תל,א,אבותינולארץ,לבונטיןד"ז'[...]
קודםעודהכיר'הארץבתורתנכוןומשטרסדר'מראששיקבעבתקנותבצורךאבל.(29'עמ,שם)הטמפלרים

'עמ,1988ירושלים,1882-1914ישראל-ארץבנוףהעבריתהמושבה,ארצי-בן":גםראה.(22-23'עמ,שם)לכן
כיכתבהוא.1973ירושלים,מנית'העותהתקופהבשלהיישראל-בארץהגרמניםהתיישבות,כרמל'א;264-274

עסקוהארגוניותהתקנותואילו,הפיסיבצדהיההתכנוןעיקרוכימוקדםתכנוןללאנבנוהטמפלריםמושבות
העלייהשעולילהניחאין.(20-21,41'עמ,שם)וחינוךדתלענייניובאחריותלמועצותהנציגיםבבחירת
R:ראה.הברית-בארצותבמושבותהעצמיהשלטוןמבנהאתהכירוהראשונה . E . Brown , Middle Class5:ע

1955Cornell,1780-1691,Massachusettsת]Democracy and Revolution

.[136-37'עמ,(7הערה,לעיל)לסקוכאצל13
14~

DW

.94'עמ
.135-137'עמ,שם15
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4

ייגנוי
מוגמושב,לקנות1מקוםלראותיישיתןהכו'4ן'והךן

ורפתבתיםרבמןהברתינובםלכךלימפיק,פויוחושקום
וכמניהאוצןובית4קי:(
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רכלמומכםשקום),5םישןם*ת
כהייחן:הברתנו,עבית.6הבץימ'וניחן,מ'הה.,ההבריש(
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ראההברהאנשיי-ףם91לייקןלץ1.נףי:'י"
'ןלוישיש.םביןאצרןנו)הילוק'שום4ון.כין,הנומע:פ'4,

קודםמצטברחייםנסיוןפריהיושלאבעובדהובראשונהבראשנעוץהתקנותשלהאוטופיהיסודתקווה-פתחתקנות

הדינמיקהאתמראשולשחזרלהביןשאיפהמתוךנוסחואלא,חקלאי-כפרי-קהילתיביישוב

מובניםשהיוהתנהגותודפוסימוסדות.החדשההחייםבמסגרתהחייםשלהעתידההפנימית

מעוגניםולהיותהמתיישביםשלמהמחויבותכחלקלהיכתבנדרשוהיהודיתבקהילהמאליהם

מכלולאתמבראשיתולמסדלתכנןהאוטופיהרצוןנבעמכאן.אמנהאובריתבספראובתקנות

ללאכמעט,אוטונומיכתאהכפריתהקהילהשלוהכלכלייםהחברתיים,ההתיישבותייםהחיים

מחייבתמפורטתנורמטיוויתמערכתניסוחבעזרתלעשותביקשוזאת.לסביבתוזיקהשום

מכךפחותולאהחדשההחייםהווייתאתמראשלעצבהיתההברורההכוונה.מראשומוסכמת54

המסגרתלהתפוררותלהביאהעלוליםאפשרייםשלילייםתהליכיםהתקנותבאמצעותלמנוע

ניסחהמקריםבמעטרק.אידיאליכטיפוסהישובשלהרצויהבדמותולשינויולהביאהחברתית

אפשר.מצטברנסיוןעלמתבססותשאינןתקנותקובץלהתיישבותהקודםכפריתקהילהלעצמה



פינה-ראשואתט"היהמאהשלהשנייההמחציתשלהאוטופיתהספרותאתהכירוהתקנותשמנסחילטעון

אולם.הזאתהספרותאתישראלית-הארץלמציאותלתרגםניסושתיקנוובתקנות,להשקדמהזאת

בניהיוהתקנותשמנסחילהניחקשה,לציון-ראשוןתקנותמנסח,לבונטיןדודזלמןאתלהוציא

-המסורתיהפן,שנימכליאותההכירומהםשמינניחואפילו;האירופיתהאוטופיתבספרותבית

לפנינוכלומר.'מקורית'יצירהעלאואחרממקורשאילהעלמלמדשניסחוהתקנותשלהשמרני

.מעשיתאוטופיהכתיבתשל,רבהבמידהקיבוצי,ראשוןנסיון
ידי-עלהחייםשללרגולציהבשאיפהמצויהתקנותלביןאוטופיותתוכניותביןהשווההצד
בתקנותזאתכוונהנוסחהביותרהברורבאופן.ומפורטיםברוריםולתקנותלכלליםהערכיםתרגום
:1881בדצמבר18-מהתקווה-פתחחברת

אשרנכוניםוסדריםקבועותתקנותלחברתינוחסרוכי,המעטיםנסיוננובימיראינוזוגם

ויפרוץלדרכיופנהאיש-אישכיולמכשוללפוקהלנוהזההדברוהיה,תתנהגפיהםעל

כן-על.הארץותעזביסדנואשרהקטןהישובנתקעקעכיעדהמחלוקותותרבינההריב

נפשינועלוקבלנו,עלינוהטובה.הנסיוןכידנאותותתקנותלסדרהיוםלבנואלשמנו

ככלזרעוועלנפשועלהואגםיקייםאםעדלחברתינותברשוםלקבלולבליבםללכת

6י.הבריתבספרהכתוביםהאלההדברים

עבודתחברתבתקנות;(מ-א,ינחמיה)נחמיהמימיהאמנהכריתתאתמזכירההדבריםרוח

ונוספה'[...]'הלפניבבריתבאנוהאלוהתקנותכלעל':הואהנוסחהארץוגאולתהאדמה

תקווה-פתחתקנותואילו,המקדש-ביתובנייןישראלתפוצותקיבוץבענייןהמשיחיתהמשאלה

שהנסיוןמשוםזאתמקראיתלתשתיתנזדקקוהתקנותמחברי7י.'הבריתספר'עלמדברות

כוללתנורמטיוויתמערכתלהאיןכאשרלחברהקורהמהלימדציון-שיבתמימיההיסטורי

רמיזהאין,זאתלעומת,לציון-ראשוןובתקנותהמעלה-יסודחלוציועדבתקנות8ן.ומחייבת

.לכריתאולאמנה
134.27'עמ,שם16

,2

.134'עמ,99'עמ,שם17
ציון-שיבתשלההיסטוריהדגםאבל,(כח-כה,כדיהושע)ישראלזקניעםיהושעשלהבריתגםמוזכרתלעתים18

'עמ,(ד"תשמ)ט,הציונות,'ציוןבחיבתציוןשיבת',שביט'י:ראה.התקנותמנסחישלעיניהםלנגדשעמדהוא

359-372.



יסודותעםפרטימשקהמשלבת,פשוטהאיכריםחברתלמסדנועדוהמושבותתקנותהמעלה-יסוד

תפקיד.הדתיתהמסורתאתבמושבהולהשליטשוניםבתחומיםוקואופרטיבייםקהילתיים

תהליכיםידי-עללהיפרץלולתתולאהזההמסורתיהשמרניהאופיאתלמסדהיההתקנות

המבקשתשמרניאופיבעלתחברהשלאוטופיהזוהי.נשלטיםלאותרבותייםחברתיים,כלכליים

-ובלתיחדשהמציאותשלבתנאיםהתנהגותדפוסיועלערכיהעללשמורכדימקיףקודקסלנסח

בתקנות9י.הפורמטיוויותהתקנותיסודעל,'הזמןכפי'לשנותואמנםיהיהשאפשרקודקס,מוכרת

:כינקבעלציון-ראשון

בידיהרשותורקארצהיפוללאמהםאחדודבר,וקימותקבועותהאלוהתקנותכל[...]

אולגרועאולהוסיף,המושבחברישלישישנילמצעריסכימואם,הכלליתהאסיפה

20.חדשותתקנותלתקן

יוצרותלציון-ראשוןתקנות,משמעותייםתיקוניםבעצםהמונעות,1876משנתהתקנותלעומת

.שינוישלדמוקרטימנגנון
בסעיפיםמצויהוא.היהודיתהקהילהממסורתשואלהמושבותבתקנוניבולטאוטופייסוד

הרמוניהלהשליטשאיפהבהםויש,במושבההחיים-אורחכלומר,'בכללהעדההנהגת'שעניינם

בזהביתקשטושלא,ובנותינונשינועל,עלינוקבלנווכן')שוויוניותעלולהקפידחברתית

בתכבודהאזוגם.וכלהחתןלשמחתטובויוםשבתלכבודאםכי,החולבימותיקריםובבגדים

למתנותואפילובשדותללכתובנותינונשינואתנניחלא,גדולהישובשאיןזמןוכל.פנימהמלך

זהעניין22.הביניים-מימיהקהילהבתקנותהמקובלעלחזרהכמובןכאןישי2.('להנהרוכן,עניים

מחוייביםהמושבבני':המעלה-יסודחלוציועדבתקנותגם,יותרהרבהמחמירהובצורה,מופיע

.54'עמ,(7הערה,לעיל)לסקוב19
.475'עמ,שם5620

.98'עמ,שם21
שלהחוקימעמדם',באלאבן'מ:למשלראהבלבושהמותרותואיסורהמוסריתההתנהגותבענייןהתקנותעל22

ירושלים,(1648)ח"תשנתעדפוליןיהודי,ציגלמןא"ש;128'עמ,(4הערה,לעיל)ששון-בן,'וארגונםהיהודים
.486'עמ,1911



תקווה-פתחוכל,טוביםוימיםשבתותבימיאפילו23והבארכאטהמשיבגדיאתלהרחיקיכלתםבכללהשתדל

שלכלליםלמסדביקשוהתקנות,אחרותבמלים24.'ישראלשלממונםהמכלהומותרותהלוקסוס

.הרביםברשותוהןהיחידברשותהןמוסריתהתנהגות
-בארץלהגשיםשניתןלהוכיחכדילמופתהמושבהאתלהפוךהשאיפהמצויהאלהלכלומעל

אינושקיומהחקלאיתמושבה;'סתם'מכפרבאופיהשונהיהודיתחקלאיתהתיישבותישראל

שיהודיםלכךראיהיהיוהתארגנותהשדפוסיכזאתאו25הדתיתהמסורתשלכלשהיפריצהמחייב

26.למופתמודרניקהילתיתאלכונןיכולים

ג
לתקנותההשראהמקורשהיוהן-האוטופיתהספרותולא-('הקהל')הקהילהתקנות

המושבהשלהכפרי-הקהילתיבצדשעסקוהפרקיםהיועליהןשנוסףהעיקריהנדבך.המושבות

התקנותמנסחי,בגולהישראלקהילותשל'הקהל'לתקנותבניגודאולם.ישראל-בארץהיהודית

מוסדות.העצמישלטונםשלהסמכותלשאלתתיאורטיבאופןאפילונדרשולאישראל-בארץ

תקנותואילו27,השלטונותמהסכמתותוקפםאישורםאתקיבלובגולההיהודיתהאוטונומיה

בקהילהכמושלא,לכן.עליהםלקבלןהמתיישביםשלמהסכמתםסמכותןאתשאבוהמושבות

נקבעהוכך.להתיישבותקדמהשקבלתהחוקהמעיןשהיה,יסוד-מסמךבמושבותנדרש,היהודית

קהילתשל"הכשריםפנקס"בכביטוייםחברהבעניניוהמגמותהרוחהלכי',אופנהיים'י.474'עמ,שם,לסקוב

.33-56'עמ,(1976)גלעד,'פוזנא
ינואר)א"תרנמטבתבחארקובציון-חובבישלישראל-ארץליישובלאגודהבתקנוןלמשלמופיעכזהסעיף
ולחנךוהישרהטובלעשות,הקדש-בארץלהתנחלבבאומהחבריםאחדכלעלנוטלומוסריקדושחוב':(1890

57.'ולארצםלעמםנאמניםובניםלהירדותתפארתלהיותםוהמסורההכתובההתורהדבריפי-עלצאצאיואת
תל,ז,(7הערה,לעיל)לסקוב

-

.347'עמ,1993אביב-ביבא
אך,'ישראלולאוםדתנו,תורתנולרוחלהתהלך'המושבהחבריחוכתאתאמנםמציינותלציון-ראשוןתקנות

.470'עמ,(7הערה,לעיל)לסקוב.'אשרולהפריח'לעשותשעליהםגםמוסיפות
.450'עמ,(שם)ציגלמן;bY'112,(22הערה,לעיל)באלאבן



שביטיעקב

דבר28,כשופטתהדתיתוברשות'ההלכהמן'בסמכותמפורשתהכרהתקווה-פתחבתקנותאפילו

הקהילהתקנותביןשווהצד.מאליומובןהיהכי,היהודיתבקהילהצורךשוםבוהיהשלא

-ומושבה-קהילהלכלשהתייחסובתקנותמדוברוכאןשכאןבכךהואהמושבותלתקנוני

'ההנהגהחוקי'ושלהקהילהבתקנות'הקהלמשטר'סדרישלהשוואה.נפרדתאוטונומיתכיישות

1881-מתקווה-פתחתקנותזאתלעומת29.רבדמיוןעלמלמדות1879משנתתקווה-פתחבתקנות

השלטוןמדגםוסמכויותיוהוועדלמעמדהנוגעבכלהתנתקופינה-וראשלציון-ראשוןותקנות

30.מודרניאופיבעלותוהיו,בקהילההעצמי

ד

:הבאיםבתחומיםביטוילידיבאואילך1881-1882משנתהתקנותשלהמודרניהאופי

התייחסותכלכמעטאין1881ומשנת1879משנתתקווה-פתחבתקנות.לשלטוןהיחס.1

למכסהמלךמנת'אתלשלםהחבריםשלחובתםאתקובעותרקהתקנות.הארץלשלטונות

עצמהלקרקעהנוגעדברוכלהמלכותמכסהוצאות'לחלקםאתמסודרבאופןולהפריש'המדינה

בניכלמחוייבים'אזכי,עבירהחברעבראם.לחלוטיןכאוטונומימצוירהפנימיהמשטר.'[...]

מבחוץגנביםתפיסתעלמדוברכאשררקאבל;'בפליליםולהענישונגדולהתקומםהחברה

עוברישללשלטונותמסירהעלמדובראיןמקוםבשום.למלכותמסירהעלבמפורשמדובר

עםממגעהדברניתןשרקככללהימנערצוןספקבליכאןיש.עצמההקהילהמתוךעבירה

שוועדקובעות,זאת-לעומת,לציון-ראשוןתקנות.פנימייםבענייניםמאניות'העותהרשויות

צרכיכלעלמפקחהועד')ורשויותיוהשלטוןלביןהתושביםביןהמתווךהמוסדהואהמושבה

הממשלהאלהעדהלהתייחסותהנוגעיםהדבריםבכל,כלההעדהכלמקוםממלאוהואהעדה

ענייןבכלהרשויותלביןהמושבהבין('מלרג')מתווךשיהיהמיוחדאדםבהןנזכרוכן,('[...]

עומדאינובוהחברשהפרטקיבוצימשפטיכגוףנתפסתהקהילהלציון-ראשוןבתקנות.ועניין

.והחוקהשלטונותמוללבדו

בכלמפורשיםכלליםלקבועהתקנותמתקנישלהצורך.העצמיוהשלטוןההלכהמעמד.2

בתאוההתיישבותישראל-לארץשהעלייהההנחהעלמלמדומועדיםשבתותעללהקפדההנוגע

שלקיומםאתלהבטיחחובהכןועלהתפקרותשלתהליךלעודדעשוייםחדשכפריקהילתי

'י.הדתייםהמוסדות

ההלכהשלטון',ץ"כ'י:ראההתלמודמתקופתהתקנותוביןבימרהבינייםהקהילהתקנותביןהקשרשאלתעל28

כמשפטהקהלתקנותשללמהותן',אלון'מ;396'עמ,21986ירושלים,וקבלההלכה,'המסורתיתבחברה

.1-5'עמ,ד"תשכירושלים,רוזנטלאברהםלזכרמשפטמחקרי,(עורך)טדסקי'ג,'העברי
ששון-בן,'(1880/מ"תר-1506/ו"רס)פינסקקהילתתולדות',נדב'מ;124-128'עמ,(22הערה,לעיל)באלאבן29

.167-174'עמ,(4הערה,לעיל)
'עמ,1961אביב-תל-ירושלים,ב,ציון-חיבתתקופת:הציונותספר,(עורך)יבנאלי'ש:ראהפינה-ראשתקנות5830

(תורהדין)הדתיתלסמכות.(פז-פד'עמ,ג"תשלירושלים,דודלביתזכרונות,שובר"מאצלגםנדפסו)202-206

.בוררשלמעמדרקנועד
למנועהתקנותמנסחיביקשואוליובכךאחדכנסת-ביתרקלקוםהיהאמורהמושבותבכלכילצייןגםראוי31

.בגולהישראלבקהילותשאירעכפיופילוגיםסכסוכיםשללמקוריהפוךזהמרכזיקהילתי-דתישמוסד,מראש



הראשונותהמושבותתקנות

אוהאסיפהוסמכותהחדשההקהילהבחיימקוםלהלכהאיןלציון-ראשוןתקנותלפי
הוועד

נקבע1879משנתתקווה-פתחבתקנות.המדינהמחוקלאגםאך,מההלכהלאיונקיםאינם

תקנות,1881משנתתקוה-פתחתקנות.ההלכההואבמושבההמחייבותהנורמותשמקורבמפורש

העצמיתההנהגהשלהסמכותמקוראתמעגנותלציון-ראשוןותקנותהמעלה-יסודחלוציועד

והתקבלושנוסחוכפי,עצמןובתקנותהמתיישביםבאסיפתהמחייבתהנורמטיוויתהמערכתושל

יסודחלוציועדתקנות,מזאתיתרה.במקוםהמתיישביםידי-ועלהמיישבתהאגודהידי-על
-

בבתיאירופהעמילכלהמקומייםהסדריםפיעליהיו'הוועדשסדריבמפורשקובעותהמעלה

הקהילתיתלמסגרתהמועתקבאירופההדמוקרטיהשלטוןשלהואהדגםכלומר,'[...]מועדיהם

נעשותההכרעותוכידמוקרטיאופיבעליהםהמקומיהשלטוןשסדריבתקנותנקבעכך.הקטנה

סדרי,הסמכויותחלוקתאתמפורטבאופןקובעותהתקנות32.פומביויכוחולאתרדעותברוב

,הדתייםלשירותיםלדאוגהוועדשעלנקבעלציון-ראשוןבתקנות.וכדומהוההצבעההבחירות

הכנסתבית,ומדעתלמודבית'הקמתלצדנזכרתכנסת-ביתוהקמת,תפקידיוממכלולחלקזהואך

מופיעיםשהםכפיהכנסת-ביתסדרישלפירוטבהןאין3'.'היוקרלשנותהאוצרוביתאורחים

,ההלכההואהנורמותמקור1879משנתתקווה-פתחבתקנות1881.34משנתתקווה-פתחבתקנות

פוסקרקואינוירושליםרבנימטעםלתפקידומתמנההרב.הרבהואאותהלפרשהמוסמךוהגורם

העליונההשופטתהסמכותגםהואאלא,בארץהקשורותהחקלאיותלמצוותהנוגעותבסוגיות

אתולבארלפרשאוחדשותתקנותלהוסיףהמקומיתההנהגהיכולהבהסכמתןרק.הענייניםבכל

הקהילהפינה-וראשלציון-ראשוןובתקנות1881משנתתקווה-פתחבתקנות3'.הקיימותהתקנות

נכבדיועץ')יועץשלתפקידרקשמורולרב,הדתייםלשירותיםלדאוגהאמורההיאהמקומית

ישלרב,אחרותבמלים.'ודתאמונהלענייניהנוגעיםהדבריםכל'בורקאךפוניםשאליו,('בהועד

ואל,המושבהתושביידי-עללכךנתבקשאםרקהקהילהשלהפנימייםבענייניהלהתערבסמכות
האסיפהיכולהקשהסוגיה.בארץהקשורותבמצוותהקשוריםבענייניםבעיקרפוניםהכרעתו

אתקובעותלציון-ראשוןתקנותגם.ירושליםרבניבפנילדיוןלהעביר,החלטתהלפי,הכללית

שלשמירההמחייבותמפורטותתקנותאיןאבל,בארץהקשורותהמצוותכלאתלקייםהצורך

תלמודסדרישםנקבעיםלא.1879משנתתקווה-פתחשלהתקנותכדוגמתכוללדתיחייםאורח

.ובמועדיםבשבתותהמחייביםהחייםסדריעלמפורשותתקנותואיןהתורה

ה
משנתתקווה-פתחבתקנות.המושבהשלהאורבאניהתכנוןשעניינםסעיפיםישהתקנותבכל

נכוןובסדר,טובושכלבחןבנויההעיר"שתהתמידישגיחוהנבחרים'העירוניהרקעבולט1879

הרקעבולטעדיין1881משנתבתקנותגם36.'[...]מעוקמיםהבתיםיהיוולא,וברחובותבשווקים

-ראשוןתקנות.237-241'עמ,58תעודה,(7הערה,לעיל)לסקוב,1882מאי,יפו,המעלה-יסודחלוציועדתקנות2נ
2)ק3.(30הערה,לעיל)יבניאלי:ראהפינה-ראשתקנותעל.470-475'עמ,152תעודה,שם,882נמספטמברלציון
העלייהבתקופתהחדשוהיישובהישןהיישום-ותמורההמשך,קניאל'י:ראהבמושבותרבניםמינויבעניין

.221-238'עמ,ב"תשמירושלים,והשנייההראשונה
.92'עמ,שם472.35'עמ.(7הערה,לעיל)לסקוב33
.90'עמ,שם92-93.36'עמ,שם34



לציון-ראשון

ולרחובותיולשוקיוהישובתכניתלחרוטמומחאאדרכלידיימלאוהשדהחלוקתאחרי':הזה

עושהשהוועדכךעלמדוברהמעלה-יסודחלוציועדבתקנון37.'[...]המדהלפיולחצרותיו

מעמיד,הבניניםצרכיושארעצים,אבניםקונה,ובקרלצאןורפתיםהבתיםעבור(פלאנען)צורות'

הבעלותהסדרישלפירוטגםישהתקנותבכל38'[...]משגיחיםממנהאובעצמוומשגיתפועלים

לצורךל"מחוהתרומותחלוקת,האדמהבעבודתההדדיהסיוע,האדמהעבודתוהסדריהקרקעעל

סעיפיםוכן,'צבורוצרכימדרש-וביתכנסת-ביתובנייןמחרישהוכליובהמותקרקעקניית'
עלקיטובאוחברתימתחלמנועלנסותהיאהבולטתהמגמה.המסחרעללפקחהרצוןשעניינם

-וביתמשקאותמכירתבית'שנקבעהארץוגאולתהאדמהעבודתחברתבתקנותכבר.כלכלירקע

צורךשישקובעותפינה-ראשתקנות39.'העירלצורכיהחברהמאתיוחכרומקוליןודומיהןהמרחץ

.134'עמ,שם37
.242'עמ,שם38(10

אגודתשלבתקנוןיותרמאוחרראההמושבהשלהשמרני-הכפריהאופיעללשמורמגמהלאותה.53'עמ,שם39

לולעשותמהחבריםלאחדרשותאין'כיקובעלחסעיף.347'עמ,(25הערה,לעיל)בחארקובציון-חובבי
שלמחורבנםמתמלאיםשבעליהם,כאלהעסקיםוכדומהנפש-אוכלצרכילמכירתחנותאומרזחביתבהמושב

.'חבריהם



הראשונותהמושבותתקנות

האמינוהתקנותמנסחי40.'רעהוחשבוןעלאחדאישיאכללא'שכדיחנותלהקיםמהוועדבהיתר

.הפנימיתהדינמיקהעלמלאבאופןולפקחסביבהמהנעשההמושבהאתלבודדשיוכלולבבתום
וגאולתהאדמהעבודתחברתתקנות.המושבהשלהאסתטילצדשייכיםלגמריחדשיםיסודות

אילנותולנטועורדיםלגינתאמותארבעהביתולפנילהניח'הצורךאתקובעות1879משנתהארץ

-פתחחברתתקנותגם.ישראל-בארץהטמפלריםממושבותאולישנשאלרעיוןי4;'טובלריח

זךאוירלהעםלהכיןהחמישיתהחובה')המושבהשלהאסתטילצדבנוגעסעיפיםמוסיפותתקווה

ריחהגוחניםסרקאילניאופירותאילניביתולפניואחדאחדכללנטועהדריםעלכן-על,ובריא

כך.'הקהל'מתקנותבאחתלאאףתקדיםהיהלאכאלהלסעיפים42.('וכו'האויראתומצרפיםטוב

השיווק,האיחסון,האדמהעבודתולארגוןהבטחוןעלהשמירהלארגוןתקדיםבהןהיהלאגם

.היהודיתבמציאותלגמריחדשיםיסודותהיואלהכל.בזהוכיוצא

ו
כאשר,הקהילהמתקנותהנמשךרציפותשלקולראותניתןשבתקנוניםלומריהיהאפואנכון

התקנותואילוהמסורתיהקהילתילמודלביותרהקרובותהן1879משנתתקווה-פתחתקנות

לפיכך.וההנהגההחייםדפוסיאופיאתהמשניםחדשיםיסודותלוומוסיפותממנוסוטותהאחרות

כדיבהישלוקליים-אוטונומייםודפוסיםעצמישלטוןהנהגתשלהמגמהעצםכילומרדיזהאין
-בארץהיישובלביןבגולההיהודיתהקהילהביןהפוליטיבתחוםמובהקתרציפותעללהצביע

בהתקנתביטוילידיבאהאוטופיהפן.התקנוניםבתוךרביםביסודותקיימתהרציפות.ישראל

במגמהביטוילידיבאהוא.למכהרפואהלהקדיםכדיאלאגרמןשהזמןלבעיותכמענהלאתקנות
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הסיבה.הפרטיתולטובתולעצמורקודאגסיןחומתסביבובנההמושבהמבניאחדכלשכןפלאים

אלא'ומבטןמלדההמדותמשחתי'חלילההםשהמתיישביםמפניאיננה,הוסיף,זהענייניםלמצב

כוחהיהלאלתקנות,אחרותבמלים43.הנסיוןוחוסרעצמםלביןהמתיישביםביןהגדוליםהבדלים

-ראשוןתקנותשלגורלןאתסיכםחיסיןחייםואילו.פעולה-שיתוףשלעקרונותולקבעלמסד

:כךלציון

לשרורהעתידהחייםמשטראתלעצמולתארקשההיההראשוןהמתיישב-לעולה

.ובעיבודההקרקעעלבבעלותשיתוףלפחותאו,קומוניסטייםיסודותבליבמושבה
ומזלזלים,עולםזרועותחובקות,כאלהמשימותעצמםעללהטילאציםרביםאצלנו
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.88-89'עמ
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פיילא-דההבארון
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והאחריםהקתוליםהצלייניםלשארבדומהכילהניחוניתן8,לארץנכנסהוא1874במארס16-ב

.בירושליםשהההפסחאובחגוביהודהבגליללנצרותהמקודשיםהמקומותאתלתורתחילהיצא
'ביבלית'ההאווירהמןהצעירהצרפתיהבארוןהתרשםבארץמסעיובמהלךכיספקאין

חייהודרכי,בעיקרהערבית,המקומיתהאוכלוסייהומןהארץשלועתיקותיהנופהשמשרים

ותלמידיוישוופעלוחיושבהםלאתריםבהגיעוהסתםמןהתרגשמיוחדובאופן,והליכותיה

חתללאכלוחמיםלכאןשהגיעואותם-הצלבניםשלוהמבצריםהבנייניםאתובראותו

מןגםבוודאיהתרשםהואלכךבמקביל'.האירופיותוהממלכותהקתוליתהכנסייהבשליחות

מצבןלשיפורשעשו-ומדינייםדתיים-שוניםאירופייםגורמיםשלהנמרצותהפעולות

שםגםהוא.במקוםחזקיםוקרקעייםפוליטייםמאחזיםרכישתתוךואוכלוסייתההארץשלהעלוב

ולשירותיוגרמניהבריטניהשלבחסותןפרוטסטנטיותאגודותשהקימוהגדוליםלמוסדותלב

הנוכחותלמראהנדהםנמצאספקבליאך.המקומיתלאוכלוסייהשהגישווהסעדהחינוך,הרפואה

גליקנטופטר-סןמנזרבשטחהאסומפסיוניסטיםהנזיריםשלהקבורהכמערת,קברושעלהזכרוןטבלתמתוך7
'"חט0Author('(1924-1874)"Jubilieמ(indicated(,;368,371'עמ,(1הערה,לעיל)קין;ציוןבהר

.[היובל:להלן]Je'rusalem.1ע(1926-1914),ק.315
.315'עמ,היובל8
:למשלראההצלבניםוממבצרי'ביבלית'ההאווירהמןצלייניםנוסעיםשלהאופייניתההתרשמותלעניין9

65-בןח

ישראל-לארץהמערכייםהנוסעיםספרות',ל"הנ;1970ירושלים,מחדשגילויה:ט"היבמאהישראל-ארץ,אריה
התפיסות',ל"הנ;159-188'עמ,(ו"תשמתמוז)40,קתדרה,'תרבותיתוכתופעההיסטוריכמקור19-הבמאה

'עמ,1987ירושלים,אטינגרספר:החדשההיהודיתבהיסטוריהתמורות,'וירושליםישראל-ארץשלוהדימויים

.1992ירושלים,עשרה-התשעבמאהישראל-ארץשלוציוריהצייריה,ל"הנ;1[89-4



,25בגילפיילא-דה
השניביקורובעת

1876בשנתבורושלים

(סטודיוצילום)

הצלייניםוברבבתלתלפיותוהבנויהעצוםהרוסיםבמגרששנתגלמה,בירושליםהמאיימתהרוסית

0י.הפסחאחגבימיהעיראתשגדשוהרוסים

כךכדיותוך,בירושליםהקתוליתהקהילהראשיעםקשריםליצורפיילא-דההחלזהבביקורו

ולמטרותיהומגמותיהםהשוניםלמסדריםשנוגעבמהבקהילההמצבתמונתאתלמדגם

לומרוניתן,יוםבכללעירהזדמןלאבארוןגםשהואצליין.הלטיניתהפטריארכיהשלועמדותיה

ואצלבראקווינסנטהפטריארךאצל,הצרפתיהקונסולאצלומפגשיםלסעודותשהוזמןבוודאות

יי.בעירהקתולייםוהמסדריםהמנזריםראשי
דרכועלרבותכנראההשפיעואשר,בירושליםהצעירפיילא-דהנפגששעימםהאנשיםאחד

Pdphonse(רטיסבוןאלפונםהאבהיה,בעתיד Ratisbonne(,ואבותציוןאחיותמסדרימנהיג

והאמיןהעירלחומתמחוץנרחבבהיקףקתוליתבנייהשלבחשיבותהמשוכנעהיהרטיסבון.ציון

לפעולהחלהוא1873בשנת.זובנייהלבצע,בעיקרצרפתבעזרת,הקתוליתהקהילהשלביכולתה

,לעיל)כרמל:ראההרוסיםמגרששלהמרשיםהארכיטקטוניהעיצובועלההיקףרחבתהרוסיתהצליינותעל10
.ביבליוגרפיותהפניותושם105-110,410-412'עמ,ב,(שם)אריה-בן;99-100,110-111'עמ,(2הערה()()

ביןנבע,פרטיבאופןבאואםאף,לירושליםשהגיעוחשוביםאישיםלארחהאירופייםהקונסוליםשלנוהגם11

א.תתש,:למשלראה.מארצםמעודכןמידעלשמועהרצוןומןבעירוהתרבותהחברהחיימדלותהשאר
Reminscences.מה1929London,71,ק.153 ofMrs,לאבהצרפתיהקונסולשערךהפניםקבלתתיאוררשם

.1855כשנתלירושליםהגיעועםרטיסבוןאלפונס



הקודשבארץפיילא-דה

תכניותיואתופירט,לחומותמחוץלנעריםיתומים-וביתספר-ביתלהקמת
אלבמכתביםבהרחבה

תהליךשלבעיצומונתוןהיהכבר1874בשנת.בראקווינסנטהפטריארך
רחבמגרששלהרכישה

.לעירממערבהמיםפרשתרכסעל,זולמטרהידיים
2ן

ניתן.נדעלאזאת?משותפתתכניתלהתווייתהגיעוהאם?השנייםשוחחומהעל
להצביערק

זהעםרטיסבוןהאבשלמפעלושלהביצועובשלביבתאריכיםמסוימתהתאמהעל
הבארוןשל

אחדותשניםכעבורביניהםפעולהלשיתוףעדותקיימתכןכמו.בעתידפיילא-דה
לרכישתבסיוע

ידיאתהאחדחמקוהשנייםכילשעררקאנויכולים3י.בירושליםנוסףקתולימוסדעבורקרקע

האלהשבשיחותגםאפשר.לחומותמחוץאלהקתוליםיציאתלמעןבפעולתםזולתו
נתברר

להגשיםהחלשאותובעירהראשוןמפעלובתכנוןהחלאףואולי,ייעודוהצעירלבארון
בביקורו

.השני

(1876)השניהביקור

.הבארוניתאמוהצעירהבארוןאלהצטרפה,1876בשנת,ישראל-לארץהשניבמסעו
מןלבד4ן

ונעשוהבארוןשלבמעשיוברורותתכניותהפעםניכרותהקדושיםלמקומותלרגלהעלייה
צעדים

התפעלותמעורריובזריזותביעילות,במשותףפעלךואמוהבארון:משמעיים-חד
רווחתלמען,

Saint(לואי-סןהחולים-בית Louis(,הלטיניתהפטריארכיהשלהזעירהחולים-בית
,בירושלים

יפושערשלהפנימיתשברחבההפטריארכיהשלהישןהבנייןמןבחלקאזעדשכןאשר
ופעל,

התשיעילואיהצרפתיהמלךשם-עלנקראהמוסד.רפואימכשורוחוסררבהצפיפותשלבתנאים

מהזמןזהבולתמוךנהגהצרפתוממשלת,החמישיהצלבמסעבראששעמד('הקדוש')
בסכומים

ומיד,לחומהמחוץגדולמגרשזהמוסדעבורואמוהבארוןרכשועתה5ן.קטניםשנתיים
החלו

היאחפצושבוהמגרשאתהשיגושבההמהירות6ן.ומודרנינרחב,חדשבנייןעליולהקים
מפתיעה

לכןקודםכשנתייםכברנפתחלרכישתוומתן-המשאכילהניחמאודסבירולכן,ביותר
בעת,

הצרפתיוהשגרירבירושליםהצרפתיהקונסולוכי,בירושליםהבארוןשלהראשוןביקורו

.בהשלמתוסייעובקושטא
שלל"צהכיכרליד)העתיקההעירחומתשלמערבית-הצפוןלפינהמנגדנמצאשנרכשהמגרש

מנגישותנהנההמקום.ומזרחצפוןכלפיניכרבשיפועמטהנוטהאךמישוריהשטח.(היום
מצוינת

'השער)הנוצריהרובעאתימיםבאותםששירתוהשעריםשני,יפוולשערשכםלשער
'החדש

.פניועלעברומדרוםמצפון,ממערבלירושליםחשובנתיבכל.(קייםהיהלאעדיין
גםהמגרש

רבהבמידהלהסתירהיתהעשויהעליוגבוההובנייההרוסיםלמגרשהעתיקההעירביןחצץ
את

גבוהמבנהשוםחצץלאזאתלעומת.העתיקההעירמכיווןהמשקיףמעיניהרוסיםשלהבניינים

,לעיל)אריה-כן;(5הערה,לעיל)שילוני;(6הערה,לעיל)אילוסטריברוויומובאההתכתבותמןחלק12
,(2הערה

מבחר,(עורכים)גורן'וישילר'א,'כירושליםרטיסבוןציוןדהפיירסןמנזר',שילוני'צ;388-390'עמ,ב
5_ן.138'עמ,1982ירושלים,(1-11קרדום)הארץבידיעתמאמרים

~:ראה,הצרפתיםהדומיניקניםשלאטיין-סנטבמנזרהואהמדובר13 sonשLagrange , saint Etienne.
67ע

1894Jeiusalem,ק.95 . ParisנSanctuaire

Le,17(מ1ענ1951),ק.14120 Monitor Dioceiain

.ביבליוגרפיותהפניותושם,267-268'עמ,א,(2הערה,לעיל)אריה-בן15
.(14הערה,לעיל)דיוקסיאןמוניטור16



הצרפתיהחולים-בית
בירושליםלואי-סן

(?1890)בניינובסוף

נראהכאןשנבנההחולים-ביתואכן7ן.החומהוביןלואי-סןהחולים-ביתשלהמתוכנןהבנייןבין

הנוצריהרובעלתוךגגומעללצפותהיהניתןלכךובנוסף,העתיקהבעירשוניםממקומותהיטב

שניתןאלא,ברוריםכןאםהיוהחדשהחולים-לביתהמגרששלהמיקוםיתרונות.הבית-הרואל

אחריםבמקומות,בהרבהנמוךובמחיר,בהרבהממנונרחביםמגרשיםהימיםבאותםלרכושהיה

8ן.ירושליםבסביבת

ערךלתתולשאיפתופיילא-דההבארוןשלהרומנטיותלנטיותשגםלומרניתןשלפנינובמקרה

הפינהשמולהמגרש:החולים-ביתשלמקומובקביעתמכריעתפקידהיהלמפעלוחזקסימבולי

מסעוגיבורהאבירשלמחנהוכמקוםלרכישתוקודםרבזמןזוהההעירחומתשלמערבית-הצפון

באמצעותרבהולתפוצהלפרסוםזכהזהזיהוי.)Tancred(טנקרדהנורמנדיהנסיך,הראשוןהצלב

1870משנתהמעודכנתובמהדורה-1861משנתפיירוטיהאיטלקיהארכיטקטשלירושליםמפת

Place('טנקרדמחנה'המקוםמכונהשבה- du Tancred(.אליבא,טנקרדהגיבורהסתערמכאן

לקומתחתשנתגלומרשימיםארכאולוגייםשרידים9ן.לכובשההעירחומתעל,וקודמיודפיירוטי

.(14הערה,לעיל)דיוקסיאןמוניטור;13'עמ,(5הערה,לעיל)שילוני17
המוסדותרובנטויותרנרחביםשטחיםלהשיגוהאפשרותהקרקעותשליותרהנמוכיםהמחיריםבגלל18

היתומים-בית,קומיטליתאהספר-ביתלמשלכך)העתיקההעירמןניכרבמרחקלהתמקםהפרוטסטנטיים
.(ולמזרחלירושליםהמיסיוןחברתשלהמרכז,והן'ג-סנטעינייםלמחלותהחולים-בית,שנלרשלמיסודוהסורי

-מזכרת,ישראל-משכנות,ישראל-אבן,שעריםמאההיהודיותהשכונותשלהמרוחקלמיקומןגםההסברזהו68

בהתאםאותררטיסבוןהאבשלשמיסודוציוןשלהאבותלמנזרהשטחגם.ואחרותמשה-אוהל,משה

.ל"הנבערכים,המפתחפי-על,ב,(2הערה,לעיל)אריה-בן:ראה.אלהלשיקולים
19:idem , Plan de Je'rusalem ancienne er moderne;1864Pierotti , Jerusalem Exp/ored. . . . Lond

on

ש. 1870moderne de Je'rusalem . Lausanne,ש

Topographie ancienne



הקודשבארץפיילא-דה

הצלבני'טנקרדמגדל'כהתקופהבאותהארכאולוגיםידי-עלזוהולמגרששממולבקטעהחומה
,

הצלבניםמפעלותשלהרומנטיקן,פיילא-דה.העירתוךעלהגיבורפרץשבוהמקוםלציוןשנבנה
,

להרחבהעזרתואתהתנההואלכךבנוסף20.דווקאזהשטחלרכוששביכולתוכלעשה

בירושליםשלהוהקונסולצרפתחסותתחתבהעמדתוהקתוליהחולים-ביתשלומודרניזציה

ן2."צרפת'חולים-כביתעליורשמיתובהכרזה

לרגליהגדולהשטחמלחלקרקתפסלואי-סןהחולים-ביתשלהבנייןכילצייןהראוימן

בראקווינסנטהפטריארךידי-עלהונחהשלוהפינהאבן.הצרפתיהבארוןשקנההצפוניתהחומה

סןשללאחיותנמסרווהפעלתוניהולו.1896עדבשלביםנבנהוהוא1879במאי4-ב
שלוזף'ז-

Joseph(ההופעה de I 'Apparition)581תSoeurs de(ביתאתלכןקודםעודהפעילואשר
-

כולל,הבנייןשלהתחתונההקומההקמתאתמימןפיילא-דה.הלטיניתהפטריארכיהשלהחולים

.הציבורכלללשימושיותרהרבהגדולהוקאפלההנזירותלאחיותקטנהקאפלה
המוטיב22

שציירופרסקובציוריבולטביטוילידיבאובפעולתוצרפתי-הלאומיוהמוטיבהצלבני
ידיובמו

הצלבניםעריכלבסמליהקטנההקאפלהקירותאתעיטרהואבתחילה.זהבבנייןשוניםבמקומות

שלהעליונהבקומהגדולקירעלציירהוא,1885בשנתהחל,מכןלאחר.ישראל-בארץ
-בית

כלשלהאבירים-שלטיאת,הצלבניםידי-עלהיכבשהביוםירושליםהעירתמונתאתהחולים

כנכלליםידו-עלהמזוהיםואחריםנורמנדיםכולל)הצלב-במסעישהשתתפוהצרפתיםהאבירים

ממסדרואבירההוספיטלריםממסדראבירשלטבעיבגודלודמויות(הפראנקיתהתרבותבאזור

שלהדרומישבאגףהגדולההקאפלהשלוהתקרההקירותאתעיטרהואלבסוף.הטמפלרים

המלוכהמסמליכחלקשנתקבלואותם-החבצלתובפרחימסוגנניםבצלביםהבניין
והמדינה

23.בשניםמאותמזההצרפתית

קתוליםצלייניםשלהמאורגנותהקבוצותאתלשרתוראשונהבראשנועדהחולים-בית

ובמיוחד,מזהלבד.היטבמאורגןמפעלבמסגרתלארץלהביאםהתכווןשהבארוןצרפתים

במיוהד.והעדותהדתותכללבנישעריופתההוא,הצליינותתנועתמבחינת'המתותעונות'ב
רבה

.והמוסלמיתהנוצרית,בירושליםהערביתלאוכלוסייהשהביאהתועלתהיתה
דאגבהמשך24

וחוזרבציבורהשתרשטנקרדכמחנההמקוםזיהוי.14-15'עמ,(5הערה,לעיל)שילוני20
ראה.רביםבמקומות

.13'עמ,(3הערה,לעיל)פרייר-'ן"גודר:למשל
קתולייםמוסדותשלתצלומיםלצד,מופיעצרפתדגלמונףשעליולואי-סןהחולים-ביתתצלום21

צרפתיים

Album[מ1893:הצילומיםאלבוםבתוך,בירושליםנוספים de Terre Sainte. Paris.הפטריארכיהמוסדות
שעמדהמוסדשםמהסבתנחתשבעהלאבוודאיגםהפטריארכיה.הווטיקןדגלאתהניפו,זאתלעומת,הלטינית

."הצרפתהחולים-בית'לחסותהתחתקודם
Basse;(14הערה,לעיל)דיוקסיאןמוניטור22 Egypte: Guide"1.Syrie Centrale14.Palestine=1

1922,ק.265

H

~

storigue, Paris;2,יד-כתב,(צרפתית)1921ביולי16,ירושלים,פיילא-דההבארוןצוואת

בקומתכלולותהקאפלותשתי.בירושליםהצרפתיהחולים-בביתוזף'ז-סןשלהאחיותבידינמצאת,עמודים
.הקרקע

.12'עמ,(5הערה,לעיל)שילוני23
בן.382-383'עמ,ב,(2הערה,לעיל)אריה-בן;265'עמ,(22הערה,לעיל)ומצריםסוריה,פלשתינה24

סבראריה-

הואאך,המקומיתלאוכלוסייהשירותלספקהיתהלואי-סןהחולים-ביתשלהעיקריתמטרתוכי
קהדגישעצמו

~

(1

שהצלייניםכךהארץחלקיובשארבירושליםהוקמוהצרפתיםהקתוליםמוסדותכי(380'עמ)קודםעוד
החולים-כתישלומיקומםהמרחביתהתפרוסתמניתוח.למשנהומאחדבעוברםבארץלסייריוכלוהקתולים

שעריםבעוד,הראשיהצליינותלמסלולצמודיםהיוכולםכיעולהבייסודםתמךפיילא-שדהוהמרפאות
.מטובוכללנהנולא,ועזהעכו,צפתכגון,הזההמסלולעלנמצאושלאיחסיתוגדולותחשובות



הקונסוליהבניין
בירושליםהצרפתית

בעתנהרס;1893)
העירויהביתבניית
(החדש

מחלקותולהוספתהמתמידלשכלולוואףהחולים-ביתשלמחסורולכלפיילא-דההבארון

הקבועותהכנסותיואתלהבטיחכדי.בצרפתהרפואהלהתקדמותבהתאםחדישוציודמודרניות

שלושובוקומותשתיבןנוסףובנייןלידואחדחנויותבנייןפיילא-דההוסיףהחולים-ביתשל

והסטודיוהחנויות.היוםשל'החדש'השערבקירבת,החולים-לביתממוללצילוםוסטודיוחנויות

25.החולים-ביתשלולהפעלהלאחזקה-ההשכרהמןוההכנסות,להשכרהנועדו

(8821)השלישיהביקור

והביארושםרביבאירועיםקשורהיההקודש-בארץפיילא-דההבארוןשלהשלישיביקורו

צדדיםביטוילידיבאוגםזהבביקור.וגאוגרפיתפוליטית,דתיתמבחינהלכתמרחיקותלתוצאות

מביקורולצרפתבשובוהבארוןעימושנשאהעיקריהרושםכנזכר.הבארוןשלבאישיותונוספים

הופעתםהיתההעתבאותה.ישראל-וארץבירושליםהכבירההרוסיתהנוכחותשלהיההקודם

וביןלמופתבארגוןהמנוהליםמפואריםענקבניינישביןהמוזרבהרכב,בעוצמתהמדהימהבשטח

הארץמןיצאהבארון.העירברחובותשנדחסו,נבעריםהגדולחלקם,למראהדליםצלייניםאלפי

נגדמשקלשיהווהמאירופהקתוליםצלייניםשלרחבזרםלהניענחושהבהחלטה1876בשנת

האסומפסיוןשלמריהשלהאבותלמסדרהתקשרהואלצרפתבשובו.הרוסילמפעל

)

P

~

res

,(צרפתית)1908במארס30,בירושליםפיילא-דההבארוןאלבקושטאצרפתשגרירמאתמכתב:למשלראה25

אליהמר.(22הערה,לעיל)צוואה;בירושליםהצרפתיהחולים-בביתוזף'ז-סןשלהאחיותבידיהשמור
מאי,פה-בעלבשיחה)באוזניאלהפרטיםאישר,העתיקהשבעיר'אליהפוטו'הצילוםחנותבעל,יאן'קהווג7(ל

שלוהשלושיםהעשריםבשנותהבנייןשלהעליונהשבקומההצילוםחנותאתששכרהצלםכיוהוסיף,(1979

הספרדיתהקונסוליהשלהרשמיהצלםששימשארמני,)Toumayan(טומאיאןון'גהיההנוכחיתהמאה

העצמאותמלחמתבמהלךקשהנפגעהבניין.במקוםעימוועבדצילוםאצלולמדעצמואליהמר.בירושלים
.הימיםששתמלחמתאחריכלילפונווהריסותיו
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Assumpsionists(הצלייניםקבוצתארגוןעלפרטיםהרבהלנוחסרים26.המבצעבעולנרתמווהם
הוקרהתעודתכותר

שללהיסטוריהונכנסה,1882הפסחאחגלפניימיםכחודשחיפהלמפרץשהגיעההגדולה
פייואדהלבארוז

Grandט")'האלףשלהגדולההשיירה'בכינויישראל-בארץהקתוליתהקהילה Caravan"
ירושליםשלהלטוני[

Mille(.ביםחגיגיתהפלגהבתוםלחיפההגיעו,אמידיםככולםרובם,הצרפתיםהצלייניםהמוני
השיירה'ארגוזעל

האלףשל:ן:עכומזומןמוכן,פיילא-דההבארוןהחוףעללהםהמתיןשם.מפוארותנוסעיםאוניותבשתיהתיכון

1884)פרנס27.צורכיהםלכלולדאוגלהםלהתמסר
)

Pires(הכרמליטיםהאבותמנזראלהאלףשלהגדולההשיירההעפילההחוףמן Carmelites(

שהוובה,ולירושליםלשכם,לנצרת,לציפוריהמשיכוהםמחיפה.הצלייניםלנוובו,הכרמלשעל

.יפונמלדרךהארץאתעזבוהמלחויםירושליםבסביבתנוספיםסיוריםאחרי.הפסחאבחג
שהואתוךאותםליווההוא.בארץשהותםכלבמהלךהצלייניםלשיירתהצטרףעצמוהבארון

הופקדההמסעבמשךהרפואיהטיפולעל.בדרכםשצצוהשונותלבעיותפתרונותלתתמשתדל

האחותהראשיתהאםבהנהגתבירושליםוזף'ז-סןשלהאחיותממסדרנזירותשלקטנהקבוצה

הזמןובהמשך,הקתוליםהצלייניםלשיירותקבועותלוויהלבנותמעתההיואלהנזירות28.וזפין'ז

.הבארוןעםבמשותףנוספיםמפעליםהגשימו

פרטים;161'עמ,(3הערה,לעיל)פרייר-'ן"גורד;54'עמ,(22הערה,לעיל)ומצריםסוריה,פלשתינה26
מראיון

האסומפסיוניסטיםשבנזיריםהוותיקיםמן,)Treamer(טרימרהאבעם1979באפרילשערכתי
בירושלים

.גליקנטופטר-סןשבאתרבמנזרםשלהםהארכיוןעלוהממונה
אךבדיוקצלייניםאלףבשיירההיואםברורלא.315'עמ,היובל;370-371'עמ,(1הערה,לעיל)קין27

היהמספרם

כימוסר'לגראנז.האסומפסיוניסטיםמןדיראן-רמהוזף'זהאבבלטהקבוצהמנהיגיבין.לכךקרובבוודאי
71גם

Mathieu(קונט'למתיההאב L'Econte(,נמנה,בירושליםהשנהבאותהכברשהתיישבוהדומיניקניםמראשי

.(13הערה,לעיל)'לגראנז:ראה,השיירהמנהיגיעם
השניםבמשךכולןזכו,הרגלעוליבמסלולעיקריותתחנותשהיו,הנזכרותהערים.315'עמ,היובל28

ליהנות

.להלןראה.פיילא-דההבארוןשלוממפעליומיוזמתו



שיגיוניצבי

מספרלהביאניתןכיוהוכיחהכולוהקתוליהעולםאתהרשימההאלףשלהגדולההשיירה

הםהאסומפסיוניסטיםהאבות.מאורגןמפעלבאמצעותלפלשתינהצלייניםשלביותרגדול

פרישהיתהכךעלחולקאיןאך,הזאתהשיירהמסעשלוהביצועהארגוןעולבעיקרשנשאו

תרומתואתקיןהבישוףסיכםקברועלההספדבנאום.פיילא-דההבארוןשלומאמציויוזמתו

:אלהבמליםזהלמפעל

לרגלבעליותפיילא-דהשלהגדולחלקואתהזכרתילאאילוסולחיםהייתםלאודאי...

-דההבארון.ולצרפתלפלשתינהמעברהרחקשמואתפרסמואשרתשובהבעלישל

אתפרצהזו.'האלףשלהגדולההשיירה'שללרגלהעלייהאתואיפשראירגןפיילא

או,העתיקהעולם-איטליה,אוסטריה,ספרד,מצרפתנוספותשיירותלמאותהשער

לעלייהאחראיהיהלבדוהוא.השווייצרייםהקנטוניםמןהקתולים-באחרונהכמו

מאז...הזההדברהיהנועזכמהיודעאלוהיםרק.1882בשנתבפלשתינהשהכיןלרגל

הזאתלפעילותנרתם,לואיפשרושכוחותיוזמןכל,הגדולההעולם-למלחמתועד1882

29.נפשבמסירות

פרנסדהנוטרדםאפסניית

צלייניםשלהענקיתהקבוצהבהגיע.מעניינותלוואיתוצאותעודהיוהמאורגנתהצליינותלמפעל

לתקופתמתאיםאכסוןמקוםלמצואמאודעליהםיקשהכילהםהתבררלירושליםמצרפתקתולים

שלהאכסוןצורכיכלאתלספקהקודשבעירהפרנציסקניםבידיעלהכהעד.בעירשהותם

החדשההאכסניהעמדהלרשותם.הפסחאחגשלפניבימיםואפילו,בעירהקתוליםהצליינים

1859בשנת.סלוודורסןשבמנזרהישנהבאכסניהמיטותעשרותכמהועוד,נובהקזה,שלהם

400,1-מלמעלההפסחאחגשלבשבועבמוסדותיהםולאכסןלקלוטהפרנציסקניםהצליחו

שלבאכסניותללוןיכוליםבירושלים(הקתולים)הצלייניםכלכינמסר1875בשנת.צליינים

'0.הפרנציסקנים
.אופןבשוםלקלוטהפרנציסקניםיכלולאכברלמקובלמעלצליינים000,1-כשלתוספתאך
הצלייניםתרמואחדפרנציסקנינזירשלהאדישהתגובתונוכח'כימסרצרפתיקתולימקור

אכסניההקמתלשםקרקעלרכישתבמקוםבואותםוהקדישו,פרנקים000,80-כבהתלהבות

צפהפיילא-דהשהבארוןלהניחיותרסבירי3.'בעתידשיגיעוהקתוליםהרגלעוליעבורגדולה

הצרפתיהקונסולבעזרתואכן.כךעללהתגברצעדיםנקטואףהמקוםחוסרבעייתאתמראש

החולים-לביתשמצפוןמגרשעלמסודרבמחנהוהועמדורביםאוהליםמועדמבעודנשכרו

32.לואי-סןהצרפתי

להתנדבאותםשהניעבעיקרוהוא,האלףשיירתאנשיעלעזרושםעשההרוסיםמגרשכידומה

.370-371'עמ,(1הערה,לעיל)קין29
;4.8ן.1860,קק.30-176

Freunde

. Franffurt:אם~

Briefen

Aeilige!ה: .Landl:וא!~H .

Scherer

, . Eine Oster-Reise

72.Terre-Sainte"2Liivin de Hamme , Guide-Indicateur~ des Sanctuaires

~

?! Lieux

~

' historiques de;184

8762Louvainן,ק.5

.(6הערה,לעיל)קתוליקאוריינט'ל31
עלוהאחראיבירושליםהאפוסטוליהוויקאר,)Mathes(מאתםהאבעם1978במאיפה-בעלשיחהמתוך32

.הזההמוסדתולדותעלעצמומשלמחקרימיםבאותםשהכין,בירושליםדםנוטראכסניית



צרפתיםצליינים
המדרגותעלקתולים
דההנוטרדםבחזית
(1907)פרנס

הדרושהראשוןהגדולהסכוםאת.קתוליםלצלייניםגדולהאכסניהלהקמתולתרום
לרכישת

.בצרפתבעיקר,באירופההבאותבשניםנאסףהכסףרובואילו,במקוםבותרמוהםהקרקע
הבעלותהעברת.העירמתושבימוסלמיםערביםמידינרכשהאכסניהבשבילהנרחבהמגרש

על

מנתעלהאסומפסיוניסטיםהאבותהגיעוגםואז,1887בשנתרקנסתיימובטאבווהרישוםהקרקע

.פרנסדהדםנוטרבנייןבהקמתוהוחל,קבועבאופןבירושליםלהתיישב
אחתמעדותיותריש33

כיהבארוןשלמספידוסבורזאתלעומת.האסומפסיוניסטיםבידינרכששהמגרשלכך
דםהנוטר

-פרנסדהדםנוטר.1':הרשימהבראשאותומונהואף,העיקרייםמפעליועםנמנה
רכישת

ידלבארוןשהיתהברורמקוםמכל34.'...1890עדלצלייניםאכסניותוהקמתהמגרשים
בתהליך

.השלמתהובזירוזהבנייהעלבפיקותועסקהמפעללטובתעצמוהעמידוכי,עצמוהרכישה
35

Notre(צרפתשלגבירתנואכסנייתשלהבניין Dame de France(ממדיםעצוםהוא:
אורך

בירושליםלראשונה-קומותארבעלבניין.'מ45-כהאגפיםואורך'מ90-כהחזית
שמחוץ

בראשו.מאוריותהשפעותעםמאוחרצפונירנסנסשלהואהסגנון.'מ23-כוגובהו-לחומות

.ישווהילדמריםהבתולהשלענקפסלמתנוססוביניהםנאיםמגדליםשני
ממוקמתהאכסניה

שלפניהפתוחההרחבהאלצופההבנייןחזיתכאשרהרוסיםמגרששלהשלוחהבתחתית
שער

.אחתובעונהבעתרגלעולי600,1-כלאכסןהיתהויכולהחדרים410-כבההיו.שכם
ניהול

.1979אפריל,טרימרהאבעםראיון33
7'ו

הערה,לעיל)קין;!61'עמ,(3הערה,לעיל)פרייר-'ן"גודר;54'עמ,(22הערה,לעיל)ומצריםסוריה,פלשתינה34
.370'עמ,(1

'.י,1(1926-1914),ק.;שם,קין35 Figures Palestiniennes - Le Comte Ameideie de Piellat ' ,

Je

'
rusa/em

.(22הערה,לעיל)צוואה;[פלשתיניתאישיות:להלן]386



סילוניצבי

מהםוכמההאסומפסיוןשלמריהשלהאבותמסדרלאנשינמסרובצלייניםוהטיפולהאכסניה

36.בירושליםזאתבעקבותהשתקעו

ציוןבהרגליקנטומטרמןרכישת
,בראשםפיילא-דהוהבארון,המפעלמארגניערכובירושליםהאלףשיירתאנשישלשהותםבעת

האחהפרנציסקניהנזיראתכמדריךאליהםצירפוהםכללבדרך.ובסביבתהבעירלימודסיורי

Fr(סאםדהליטניל

~

re Lievin

,

de Hamme(-כאחדאזשנודע-צרפתיתודוברבמוצאובלגי

ציוןהראלהשיירהמנהיגיעםשערךבסיור.והארץהעירבתולדותבעולםביותרהבקיאיםמל
באשאליוהמקוםשזהוצייןההרשלמזרחיים-הדרוםבמורדותקטנהמערהעלליאויןהצביע

אותהכינההוא.מראשישושניבאכפי,ישוורבובמורובגדכימשנוכחלבכותהקדושפטרוס

('הדמעותמערת'בשם

~

La Grotte de Larme(,כנסייהלהימצאלדעתוהיתהצריכהובקירבתה
פיילא-דההבארון.הכנסייהאבותכתביעלבהסתמךזאת,גליקנטופטר-סןאתרלציוןביזנטית

מכפרערבי,בעליומאתהקדושהמקוםאתלגאולואץהידעןהנזירמדבריביותרהתרגש

שלשניםכמהלאחראך,האבודההכנסייהאתבעצמולגלותפיילא-דהניסהבתחילה37.השילוח

בראשות,הללו.האסומפסיוניסטיםלאבותבמתנההשטחאתומסרהתייאשתוצאותללאחפירה

עודוכעבור,נוספותחפירותבוערכו,)Germer-Durand(דיראן-רסה'זוזף'זהארכאולוגהאב

רביםוממצאיםכנסיותועודהאמורההביזנטיתהכנסייהאתלחשוףבידםעלהשניםכמה

שעליובמקוםנמצאתאינההדמעותמערתכיהוכחגםהארכאולוגיהמחקרבמהלך38.אחרים

.משםצפונהמטריםעשרותכמהאלאליאויןהאבהצביע
-דההבארוןהחליט,לצרפתלחזורפנוהצרפתיםהצלייניםכאשר,האלףשיירתמבצעבתום

זמןלתקופותלארץ-לחוץיצאפעמיםכמהעוד.כאןמפעליואתולקדםבארץלהישארפיילא

הווטיקןעםמגעיםולניהוללמפעליוכספיםאיסוףלשםאובריאותמסיבותבעיקר-שונות

מעתהשהההואכללבדרךאך-אלהבמפעליםתמיכתםאתלהשיגמנתעלצרפתוממשלת

.בארץ

עבודתוודרךמיילא-דהשלאישיותו
דםנוטראכסנייתוייסודהאלףשיירתאחרייותרועוד,לואי-סןהצרפתיהחולים-ביתהקמתעם

.הירושלמיבנוףלהתבלטהצרפתיהבארוןשלדמותוהחלה,פרנסדה
ובהקמתקרקעותברכישתכמומחהבעיקרפיילא-דההצטייראירופהבניבעיניכידומה

להתיישבשביקשושוניםצרפתייםקתולייםמסדריםשלבשירותםפעלכללבדרך.גדוליםבניינים

ושם38[-380'עמ,ב,(2הערה,לעיל)אריה-בן;PEFQSt(1904),ק.298;1['עמ,(5הערה,לעיל)שילוכי36

.ביבליוגרפיותהפניות74

'עמ,(1הערה,לעיל)קין;!979אפריל,טרימרהאבעםראיון;376'עמ,פלשתיניתאישיות;עב-כסידמרקום37

369.
3850]81

"1,011Germer-Durand, ' La Maison

~

de Chaiphe.ק.973;נ

"
~.ין

CL
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'Jeirusalem.11(1914),קק.222,94-71- , RB1GallicantuתןPierre58[1ח



הקודשבארץפיילא-דה

המרוביםהביורוקרטייםהקשייםעללהתגברלהםעזרהוא.בירושלים
,הקרקערכישתבתהליך

הצרכיםולסיפוקהמנזרלהקמתכסףסכוםלהםנתןגםולרוב
הנזיריםשלהראשוניים

פעמיםנתבקשולכן,נמרץביצועואישמתכנןשלשםלויצא.המתיישבים
בתכנוןלעזוררבות

אפשרימקוםבכלקרקעותלרכושהרבהלכךבנוסף.עליהולפקחהבנייה
ולאחר,העירבקירבת

נזירותאונזיריםקבוצותשללהתיישבותןאותןמסראומכרמכן
צרפתייםקתולייםממסדרים

מגרשיםלרכושמיהרהואבתמורהשקיבלבכסף.לירושליםשהגיעושונים
הפךזוובדרךחדשים

המסדריםידי-עלהקרקעותרכישתבתהליךחשובהמתווכתלחוליה
פעולתויתרון.הצרפתיים

רווחכלעלשוויתרומאחר,קרקעעתודותמראשתמידשהכיןבכךהיה
גםשלוהתיווךמפעולת

את'סבסד'ומתוכננתבצורהעודדכך39.מגרשיומחיראתניכרתבצורההוזיל
מסדריםשלכניסתם

.לעירנוספיםצרפתיים
בפנישעמדוהעיקרייםוהקשייםהמגבלותבדיוקהיומהברורלאעדיין

שביקשאירופיאיש

הותרהרשמיבאופן.התקופהבאותהבפלשתינהבנייניםאוקרקעותלרכוש
ניידידלאנכסירכישת

לאהמקומיהממשלכידומהאך,1867שלברפורמותכברזריםלנתינים
התקנותאתליישםאץ

הלכוט"היהמאהשלוהשבעיםהשישיםשנותבמהלך40.כלשונןהחדשות
מוסדותכמהונבנו

אישלטהעדייןאךלחומותמתויןניכריםקרקעשטחיעלאירופיים
ליציבותבאשררבהבהירות-

שלבהחלטותבעיקרתלויהיההכולכיייתכן;ברכישהולבטחוןהרפורמה
.המקומייםהמושלים

אנשיעםקשריםובעלהמקוםבהוויהיטבהמעורהלאישיתרוןהיהאלהבנסיבות
הממשל

אתליישר'וידעמקרקעיןבתיווךנסיוןשרכשאיש,המקומיתוהפקידות
בעזרת'ההדורים

או,אזששררוהתקנותכיייתכןעוד.הנכוןבזמןהנכוניםלכיסיםתשלומים
שלאמיוחדותהנחיות

דה)מוסלמיםשאינםדתלאנשיהקרקעותמכירתאתבמיוחדהגבילו,פורסמו
היהעצמופיילא-

אתמוצאיםאנומקוםמכל.(נזיראוכומרהיהלאאךבדתומאודאדוק
חתוםפיילא-דההבארון

נרשמוהרכישות.הצרפתייםהקתולייםהמסדריםשלרבותרכישותעל
אתמסרוהוא,שמועל

עבורשילמואשר,השוניםהמסדריםשללבעלותםפנימיבהסכםהקרקעות
י4.הרכישה

נסיוןפיילא-דהקנההראשוניםהבנייניםוהקמתהקרקעותקנייתמתוך
מנהגיאתולמדרב

קניותבביצועידערכשהוא.במזרחומתן-המשאניהולדרכיואתהמקום
בארגון,גלםבחומרי,

העדיףהואפועלים.בכלללבנייההנוגעובכלהאדםכוחבניהול,העבודות
במידתלשכור

עלוזאת,בירושליםהלטיניתהעדהמקרב,במיוחדלהכשירואף,האפשר
לאנשיהלספקמנת

כדיעד-דבקותובצדכיהרושםמתקבל.מקצועלהםולהקנותופרנסהתעסוקה
עצמיתשכחה

ועםפועליועםנוחהבצורהלהתנהגידע,עצמועלשנטלבמשימות-
העדותמכל,בכללאנשים

היהבעסקיםהרבויושרופיקחותובזכותכיעליונאמר.החברהשיכבותומכל
ואמיןאהוד,מכובד

42.כאחדוהאפנדיםהפלאחיםבעיני

הקפדניתהשמירההיהפיילא-דההבארוןשלבהתנהגותואחרבולטקו
קתוליתעמדהעל

-367'עמ,פלשתיניתאישיות;370'עמ,(והערה,לעיל)קין;315'עמ,היוכל39

368.

.ביבליוגרפיותהפניותושם,138'עמ,א,(2הערה,לעיל)אריה-בן40
ןל)

סנטהדומיניקניהמנזרלהקמתהקרקעברכישתעזרתוהיאבולטתאחתדוגמה41
הערה,לעיל)קין:ראה,אטייל-

מוסדותשלארוכהרשימה.95'עמ,(13הערה,לעיל)'לגראנז;369-370'עמ,(1
שנעזרוצרפתייםקתוליים

.(22הערה,לעיל)בצוואהנמסרהזובדרךבבארון
.315'עמ,היובל;369-370'עמ,(שם)קין42



טילוניצבי

תפילהאףהחסירלא...בעיקרכפרלאפעםאף'כיעליונאמר.מחמירחייםאורחועלאדוקה

,התפילותאת[לנזירים]להםהסביר,בלילותאפילו,המקהלהבשירתבהתמדההשתתף...אחת

רקראויעצמווהרגישהקודששולחןאללגשתהאחרוןהיה'וכי,'ההימנוניםאתעבורםותרגם

אותהלבשתמיד...אסקטיתבחומרהוחיהעושרממנעמיעצמוהדירימיוכל...לפירורים

בו,אחריושהשאירהצוואהבמכתבגםביטוילידיבאהזואדיקותו43.'במועטוהסתפקהגלימה

ותפילותמיסות200מותישלאחרהראשונהבתקופהלקיים'וזף'ז-סןשלהאחיותמןביקש

בציבורמיסותשנהמדילקייםמהןמבקשאניכןכמו.משפחתיבניונשמתנשמתילעילויבציבור

44.'המטרהאותהבשביל

הואאך,לנזירויהפוךהפרישותנדראתעצמועלשיקבלבהצעההבארוןאלפנורבותפעמים

העדיףהוא'וכדבריהם,בושהיתההצניעותלמידתזאתייחסומספידיו.בעקשנותלכךסירב

הצרפתי-הקתוליהבנייןלמפעלחייואתלהקדיששנדרגםאפשראך45.'המזבחלרגלילשבת

רכישתעלאולישחלוהמגבלותבשל,טכנימשיקולנבעהזושהחלטתועודייתכן.הקודשבארץ

.ונזיריםכמריםידי-עלבפלשתינהובנייניםקרקעות
,לבביאדםהבארוןהיהדתיחייםבאורחהמלאהודבקותועצמועםהמחמירההקפדתוכלעם

לעזרתוובנוסף,בירושליםהקתוליתהקהילהבחייפעילהיההוא.בהליכותיוופשוטלבריותנוח

חברגםהיההצרפתיםהבנדיקטיניםהאבותושלוזף'זשלהאחיותשלהרוחחייבקידוםהרבה

הכנסייהלאבירג"היליאוהאפיפיורידי-עלנתמנה1884בשנת.שונותנוצריותבאגודותפעיל

מפעלעלכהוקרהזאת,בירושלים(Se'pulchre58181(הקדושהקברבמסדרוחברהקתולית

שלהמסדרבראשעמדלכךבנוסף.לכןקודםשנתייםהחלשבוהמאורגנתהקתוליתהצליינות

Saint(בירושליםהקדושגריגוריוס Grigoire(,גריגוריוסהביניים-מימיהאפיפיורשם-על

לשמיעתפעםמדיהתאספווחבריהם,כבודחברותהיונהאלהבמסדריםהחברות.הראשון

בעירהקתוליתההשפעהלהגברתבדרכיםודנו,חשוביםאורחיםעםולמפגשיםלשיחות,הרצאות

46.הקודש

את.בצרפתרברכושעלויתראףכךולשםהקודשבארץוהונומרצוכלאתריכזפיילא-דה

de("דיימוזדה'בשםאחוזה-לליוןמדרוםהכפרישבאזורהגדולהמשפחהארמון Diimoz(

הירודיםהתנאיםמןבנפשםאובגופםשנפגעועירונייםצעיריםעבורשיקוםלמוסדהקדיש-

ופעמיםבארץלסיירהרבההוא.גבולותידעלאהואהקודשלארץהנוגעבכלאך.העוניבשכונות

כידומה.דיראן-רמה'זהאסומפסיוניסטהאבשלהארכאולוגיהסקרלמשלחותהצטרףרבות

אחדנועזמסעעללפחות.ביותרמרוחקיםלמקומותאףוהגיעולרוחבהלאורכהבארץהתהלך

,תהיליםפרקיהמכילליטורגיספרזהו-)Bre.viaire('ברוויאר'האתתרגםהבארון.37['עמ,(שם)קין43

ובעונותביממהשוניםבזמניםלאומרםהקתוליתבכנסייההשונותהכהונהמשרותבעלישעל,'וכוהימנונים
.וארץארץבכלהמדוברותללשונותלתרגומושוניםמסדריםפעלוט"היהמאהכאמצעהחל.השונותהשנה

F.:וראה.'העםאלהטקסיםורוחהדבריםהבנתהבאת'שלזובתנועהמרכזיתפקידהיהלבנדיקטינים . L
T2he,ק.[99 O)ford' Dictionary fthe Christkn Church,(.6ש)

Gross

עימובראיון,טרימרהאבלדברי. ()7
מלטיניתהזההספראתעבורםתרגם,בירושליםלבנדיקטיניםמאודמקורבשהיה,פיילא-דה,1979באפריל
.לצרפתית

.(22הערה,לעיל)צוואה44
.370'עמ,(1הערה,לעיל)קין45
.1979באפרילעימובראיון,טרימרהאב;367'עמ,פלשתיניתאישיות;315'עמ,היובל;369-372'עמ,שם46



הקודשבארץפיילא-דה

'רוזלם'ז'הקתוליהבטאוןעבורעצמוהואעליושכתבהכתבהמל,משהוידועחלקבושנטל

)CIirusal

~

rn.הנוכחיתהמאהבראשיתשנערךהמלחיםסביבמסעזההיה.
47

,עתיקיםמבניםשלתכניותשרטט,תפירותערך:ארכאולוגיבמחקרכוחואתניסהגםהבארון

אוכלוסייתעלמקיףדמוגרפימחקרלהכיןהחליותרמאוחר.הביניים-מימיקירציוריושחזר

ההערותולפי,לידינוהגיעזהמחקרשלהיד-מכתבחלק.ולאומיהלעדותיההתיכוןהמזרח

בתחוםהעדכניובידעהדמוגרפיהמחקרשלבמתודהלמדיבקיהיהכילהתרשםניתןבושהעיר

עלבצרפתקתולייםובבטאונים'רוזלם'ז'העת-בכתבלכתובהרבהגםהוא.ט"היהמאהבשלהיזה
48.כיים"תננופיםלרשוםזמןלומצאואף,שוניםנושאים!

וזף'זסןולאחיותהצרפתיםלדומיניקניםעזרה

קתולייםמוסדותלהקמתידוונתןפיילא-דההבארוןהוסיףבירושליםמושבואתשקבעלאחר
-

.הקודשובארץהקודשבעירנוספיםרביםצרפתיים
השטחברכישת-רטיסבוןהאבעםפעולהבשיתוף-חלקנטלהוא1882-1884בשנים

למקראהצרפתיהספר-ובית(Efienne58181(אטיין-סנטמנזרעבורשכםלשערמצפון

Archiologique(וארכאולוגיה Fran

~

ahe)0Ecole Bib
~

que(הדומיניקניםהאבותשל

49.הצרפתים

הרפואייםהשירותיםבפיתותוזף'ז-סןשלהאחיותעםפעולהלשתףהמשיךהואלכךבמקביל

עלבעריםומרפאותחולים-בתיהקימוהםמשותפתביוזמה.לארץהקתוליםהצלייניםלשיירות

מוסדותניהלוולצדם,האלףשלהגדולההשיירהידי-עלכברשהותווה,הראשיהצליינותנתיב

גםולעתיםהדרושהמגרשאתבמתנהלהעניקהבארוןנהגלשיטתונאמן.ערביםליתומיםחינוך

ולהפעלתוהבנייהלהשלמתדאגווזף'ז-סןשלהאחיותבעוד,בבנייןראשוןלאגףהמימוןאת

אחיותשלמרקחת-ביתולצדהלנערותפנימייהזובצורההוקמוהשארבין.המוסדשלהשוטפת

בית;(והחפירההומהבקירבת,העתיקההעירשלמערבית-הדרוםבפינה)ביפווזף'ז-סן
,החולים-

בביתוזף'ז-סןהאחיותמנזר;בנצרתוזף'ז-סןהאחיותשללנערותוהפנימייההמרקחת-בית
;לחם-

שללנערותהספר-וביתהמנזר;בשכםוזף'ז-סןהאחיותשלהספר-וביתהפנימייה,המרקחת-בית

בשנת.וש'ע-באבווזף'ז-סןהאחיותשלוהסנטוריום,בירושליםהנביאיםברחובוזף'ז-סןהאחיות

בהם,בפלשתינהמוסדותעשר-ארבעהוזף'ז-סןלאחיותהיו,הבארוןלמותקודםכשנתיים,1922

בתישלושה,(וש'ע-באבו)אחדסנטוריום,(וביפובירושלים)חולים-בתישני
שתי,יתומים-

.רחבהבידלכולםסייעפיילא-דההבארוןכיספקואין,קהילתייםספר-בתיוחמישהפנימיות
50

שם),,

"
.368נכי"פחוננוחנשא,368,0,3נמ

הרישומים.בירושליםתף'סןץשלהאחודתבידינמצאהדמוגרפיהמחקריטלהיד-כתב;נטם,פלשתעיתטיניתאי
"22הערה,לעיל)בצמאהמכרים ,ל"הנ;45-46'עמ,(5הערה,לעיל)שילום;95'עמבמעתד,(13הערה,לעיל)'לגראמ;סז-הוהוטליחיםמעשי

/בירושליםוארכיאולוגיהלמקראהצרפתיהספר-וביתן"אט-סןוכלהדומימקמהמנזר'
/'/',לעיל)וגורןשילר

הפעילהוהדמותעתבאותהבירושליםהדומימקףהמסדרראשהיהקתט'למתיההאב.238-244'עמ,(12הערה

.27הערה,לעילגםאודותיהוראה.הממרישלוהבתקהרכישהבתהליךמטעמו
על.370,372'עמ,(והערה,לעיל)קק;409'עמוכן,מצורפתמפה22גהערה,לעיל)ומצריםסוריה,פימתינה

להלהראה,הראוטונההעולם-מלחמתלאחרדוזף-סןוטלהאחיותוטללמוסדותהבארץעזרת



טילוניצבי

רכישתחייבזהדבר.שלווהעליהןשתשרהבסביבה,בחוץהפולחןמןחלקלקייםלהןשיאפשר

עדייןהיההקרקעותמחירשבומקוםאלהעירמןניכרתהתרחקותגםולפיכך,יחסיתנרחבשטח

הדרךלצד,העתיקהלעירמדרוםקילומטריםכשניבמרחקלבסוףנמצאהמתאיםהאתר.נמוך

פיילא-דהמימןהקלריסיותהאחיותעבורזהשטחלרכישתבנוסף.ולחברוןלחם-לביתהמוליכה

.היוםעדבשימושהנמצאת,שלוהראשונההקאפלהואתהמנזרשלהדרומיהאגףהקמתאתגם
57.אסופיםלילדיםיתומים-ביתהמנזרבתחוםהאחיותפתחוהתיישבותןלאחרקצרזמן

קלווריהשלגבירתנושלהצרפתיותהבנדיקטיניותלאחיותפיילא-דההבארוןסייע1896בשנת

)Soeurs Be

~

neidictines de Notre Dame du Calvaire(5הגדולמנזרןובהקמתקרקעברכישת

האחיותשלנוסטרפאטרממנזרהרחקלא,בירושליםהזיתיםהררכסשלהמערביהמדרוןבמעלה

ערביםלילדיםיתומים-ביתמנזרןבתחומיהבנדיקטיניותהאחיותמפעילותכיום.הכרמליטיות

58.נוצריםרגל-לעוליואכסניה

Pires(הפסיוןשלהאבותשלהמנזרלהקמתהקרקעאתפיילא-דההבארוןרכש1903בשנת

Passionnistes(שמו-עלנרשמהגםוהיא,לירושליםשממזרחעזריה-אלבכפרהצרפתים,

מ11114de0ח1ני1)'הידידותבית'המכונה

"
לאחיותגםעזרהואלערךהזמןבאותו59.(48ן

Soeurs(הקדושהמרתהמסדרשלהצרפתיות de Sainte Martha(,בהסדרתוטיפולבמימון

60.עזריה-אלבכפרהואאף,עבורןהמנזרבנייןוהקמתהקרקערכישת

האבןשלהבנדיקטיניםהאבותשלבירושליםלהשתקעותםגםלסייענחלץהוא1903בשנת

Pierre(המגולגלת Qui Vire18P

~

res Bineidictins de-מןהגדולהדולמןשם-עלהמכונים

במהלךמאודאיתםהתיידדהבארון.(שבצרפתמרכזםבתחוםהניצבהיסטורית-הפריהתקופה

מאתהמאהבראשיתלהםשנמסרהוש'ע-באבוהצלבניתבכנסייהשביצעהשחזורעבודות

המשחיתהרפסגתעלנרחבקרקעשטחעבורםרכשהואעתה.(להלןכךעלראה)צרפתממשלת

מאז.'אברהם-בית'המכונהמנזרםשלהראשוןהאגףבנייתבמימוןוסייע,השילוחלכפרשמעל

מלטיניתעבורםתרגם,הצרפתיםהבנדיקטיניםהאבותעםלהתפללרבותפעמיםנהגהואואילך

כאחדבמקורותנזכריםהם.מה-זמןבמשך!המשחטהרעלאצלםהתגוררואף,התפילותספראת

אחרילרשותםלהעבירציווהוהוא,מצדומיוחדלסיועזכהאשרביותרעליוהאהוביםהמסדרים

בכספיםמעזבונורבעוכן-וציוריוכתביו,ניירותיו,ספריוכולל-האישיארכיונואתמותו

ן6.ערךוניירות

-דההבארוןבידיהיושוניםצרפתיים-קתולייםלמסדריםמסראושמכרהקרקעותמןלבד

C2lare,ק.57297 ' ,

The

Oxford .~ Dictlonary

~

the Christian Church.51';165'עמ,(53הערה,לעיל)וילנאי;

קין;336'עמ,ג,(שם)וילנאי;(5הערה,לעיל)שטיינר;54'עמ,(22הערה,לעיל)ומצריםסוריה,פלשתינה
.370'עמ,(!הערה,לעיל)

.337'עמ,(שם)וילנאי;(שם)שטיינר;שם,קין58
;לירושליםהפסיוןשלהאבותשלבואםכשנת1903אתקובעהואואף,(שם)שטיינר;33!'עמ,(שם)וילנאי59

.315'עמ,היובל;(22הערה,לעיל)צוואה
0

~
מןאלעזרתקומתבנסומריםמרתההאחיותחזושבו,)Bethany(ביתניההכפר.370'עמ,(1הערה,לעיל)קין160

;יז,ב-איאיוחנן;ז-וכומתי:ראה.ימינושלעזריה-אלהכפרעםהמסורתפי-עלמזוהה,ישוידי-עלהמתים

.398-399'עמ,ב,(5הערה,לעיל)וילנאי
המוסר(5הערה,לעיל)שטיינר.371,372'עמ,(1הערה,לעיל)קין;3!5'עמ,היובל;(22הערה,לעיל)צוואה6!

.398'עמ,ב,(שם)וילנאי;!903באוקטובר1-בנחנךבמקוםהקתולישהסמינר



הקודשבארץפיילא-דה

וגדלהלךהפרטיורכושו,בבעלותוששמרנוספיםובנייניםמגרשיםפיילא
בצוואתו.בהתמדה

עלתצפיתשלבמקום',הזיתיםהרבמורדסביבונאהוגןהפרטיביתונזכרים
העירשלנהדרנוף

לביתאותםהורישהוא;'פלוויטדומינוס'המכונההמקוםליד,ירושלים
-סןהצרפתיהחולים-

62.לואי

וש'ע-באבומפעלים

שלהראשיהתנועהמסלולועלהדרךאםעליושבוש'ע-אבוהערביהכפר
ירושליםביןהצליינים

קרייתהמקראיתהעירעםחליפותזוהההואכאןהנדונהבתקופה.ליפו
-ארוןשההשבהיערים-

העירעם,לירושליםהמלךדודאותוהעבירבטרםשניםעשרבמשךהברית
הביתמימיאמאוס

העירעםואפילו,המתיםמןתקומתולאחרישונתגלהשבההשני
ירמיהושלמולדתו,ענתות

התקופהמןונאהגדולהכנסייהבשלמותהכמעטבונותרהכןכמו.הנביא
ממשלתאשר,הצלבנית

1873בשנתלבעלותההתורכיתהממשלהמאתאותהלקבלהצליחהצרפת
מאזנשארהוהיא

בשניקשורהוש'ע-באבופיילא-דההבארוןשלפעולתו63.ומוזנחתנטושה
שוניםמפעלים

חפירותונערכוהצרפתיםהקתוליםשלומוסדותכנסיותהוקמושבמסגרתם
.ארכאולוגיות

מנהיגת,וזפין'זהאחותרכשהט"היהמאהשלהאחרונותבשנים
וזף'ז-סןשלהאחיות

האחיותעבורסנטוריוםהקמתלשםוש'ע-אבושמעלההרפסגתאת,בירושלים
מכלוזף'ז-סןשל

המימוןעיקר.כוחולהחליףפעםמדילהינפשתוכלנהשבו,הארץרחבי
ולבנייןזולרכישה

סןשלהאחיות.פיילא-דההבארוןמאתניתן,קטנהקאפלהגםשבו,הסנטוריום
הפעילווזף'ז-

זמן.בירושליםשלהןהחינוךממוסדותלילדיםהבראה-ביתגםוש'ע-באבובסנטוריום
לאחרקצר

באופןנחשף,וירקותתבואותלגידולסביבוהשטחהכשרתבעת,הסנטוריוםהקמת
צפויבלתי

המאהמןלמדיגדולהביזנטיתכנסייהשלהאפסיםבסיסממנומזרחהמעט
.לספירההחמישית

נחשפושבהןבאתרהחפירותאתשניםכמהבמשךניהלפיילא-דההבארון
עתירתפסיפסרצפת

.נוספיםוממצאיםהראשיהכניסהשערשלאדירמשקוף,הקדשהכתובות,עיטורים
זוהההמקום

.קדומיםנוצרייםובכתביםבמפותהנזכרת,הברית-ארוןשלגבירתנוככנסיית
החפירותבגמר

הכנסייהלשרידימעלחדשהכנסייהלבנותוזף'ז-סןשלוהאחיותפיילא-דההחליטו
על.הביזנטית

שלענקפסל1904בשנתהוצבהברית-ארוןשלגבירתנושלהחדשההכנסייהראש
מריםהבתולה

64.התינוקוישו

לקבלהמגולגלתהאבןשלהבנדיקטיניםהאבותמסדרניאות1899בשנת
אתעצמועל

בשנתשרקנראהאךוש'ע-באבוצרפתממשלתשבבעלותהצלבניתלכנסייההאחריות
הגיעו1901

חפירהבהערכוגםכךכדיותוךהכנסייהשלושיפוץבניקויהחלוהם.למקוםאנשיו
.ארכאולוגית

כנסייתבאתרהחפירותאתניהלממשעתבאותהאשר,פיילא-דההבארון
-ארוןשלגבירתנו

.(22הערה,לעיל)צוואה;370'עמ,(1הערה,לעיל)קין62
-81'עמ,(ב"תשנטבת)62,קתדרה,'החדשהבעתגוש-באבוהנוצרייםהמוסדות',גורן'ח63

הפניותושם90

""Je'rusalem.1,1(1926-1914),קק.229-226;ביבליוגרפיות
3050)Les Fresques de l 'Eglise d 'Abou'81

;1979באפרילעימובראיון,טרימרהאב;154'עמ,(53הערה,לעיל)וילנאי;[פרסקוציורי:ןלהלן

de Vaux.א

1950enab Ab" G

~

sh . Paris'-ו"Stive, Foui/les " ~ariel.נ~,4.-4י

האב;ביבליוגרפיותהפניותושם97-103'עמ,(שם)'גורן;370'עמ,(1הערה,לעיל)קין64
עימובראיון,טרימר

'עמ,(שם)וו-דה:ראהנוסףלפירוט.52'עמ,(22הערה,לעיל)ומצריםסוריה,פלשתינה;1979באפריל
13-14.



פרסקותשלוחזור
פניםאתועיטרו
הצלבניתכנסייה

השחזור;וש'ע-אבו
הבארוןבידיושה

וס9ובשנתמיילא-ה
;הבל:לשמאלימין

שלמה;יעקב;חק:
(מיםבעי:

גםהוא.בחפירהאותםלהנחותעצמועלוקיבלאיתםהתיידד,הסמוךההרפסגתעלהברית

בהסתמך,הצלבניתהכנסייהקירותעלשהיוהפרסקוציורילשחזורמיוחדיםומאמץזמןהקדיש

שעברואירופייםתייריםשמסרושלהםתיאוריםועלאזעדמהםששרדוהמעטיםהשרידיםעל

65.עיןמרהיביציוריםעשרותכמהובואלבוםהיוםעדנותרזומעבודתו.קודמותבשניםבמקום

לגרועכדיבהאיןאך66,פיילא-דהשהציעהשחזורעלמסוימתביקורתאמנםנמתחהיותרמאוחר

תוםעם.היוםעדאישעשהלאזוכנסייהציורישליותרוטוביםחדשיםשחזורים.פעולתומעצם

כךכדיותוך,)Mauss(מוסהצרפתיהארכיטקטבידהצלבניתהכנסייהושוקמהשוחזרההחפירות

67.הבנדיקטיניםהאבותמנזרשלהחדשהבנייןשלההמזרחילקירהוצמד

שלמפורטתיאורגםושם,ואילך226'עמ,(שם)פרסקוציורי;ביבליוגרפיותהפניותושם90-97'עמ,(שם)גורן8265

;55'עמ,ומצריםסוריה,פלשתינה;315'עמ,היובל;370'עמ,(שם)קין;פיילא-דהבידיששוחזרוכפיהציורים

.וש'ע-באבוהבנדיקטיניםהאבותבידישמורהפרסקותשחזורשלהציוריםאלבום
.228'עמ,(שם)פרסקוציורי66
.91-93'עמ,(שם)גורן;13'עמ,(63הערה,לעיל)וו-דה67
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הבארוןמות;ואחריההראשונההעולםמלחמת

בילישראל-שבארץצרפתנתיניהפכוהראשונההעולם-מלחמתפרוץעם
מדינהלנתינילילה-

נאלצו-בתוכםפיילא-דהוהבארון-צרפתנתיניושארהנזיריםורוב,עוינת
אתלעזוב

כלבנישלמוסדותיהםכמו,ובנייניהםמוסדותיהם.למולדתםולשובפלשתינה
האויבמדינות

והאוסטריותהגרמניותהיחידותידי-עלאוהתורכיהצבאידי-עלנתפסו,האחרות
.אליוהנלוות

כלאתשחורבצבעלכסותהתורכיםהחייליםמיהרולואי-סלהצרפתיהחולים-בבית
שלציוריו

)צבאםעבורכירורגיומרכזראשיחולים-לביתאותוהסבוהם.פיילא-דההבארון
-סלשלהאחיות

המלחמהשנותבכלכאחיותתפקידןבמילויוהמשיכוממנולהתפנותסירבווזף'ז
אחיותמנזר.(

וביתהמתים-כחדרלשמשהוסבהחולים-לביתשמנגדהתיקוןשלמריה
הצבאשלהלוויות-

הוסבואטיין-סנטהדומיניקניוהמנזרפרנסדהדםנוטראכסניית.התורכי
83מנזר.צבאלמחנות

הסמוךהגרמניהצבאיהחולים-ביתשללאגףהיההנביאיםברחובוזף'ז-סלשלהאחיות
מנזר.

גורל.התורכיהצבאשללאורוותהוסבלחם-לחם-ביתבדרךהקדושהקלרהשלהאחיות
נפלדומה

----
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שלההוקרהועודת
,הלטוניופטריארך

הקתוליםמבהם
עצמםאתנציגים

הכובשיםצלבנים:
ירושליםאתוחדש
אפסניית-מימין
(המתוכננתוטרדם

68.האחרותהארץובעריבירושליםהצרפתייםוהמוסדותהמנזריםשארשלבחלקם

מנזריהםבשיקוםהצרפתיםהקתוליםהחלוהתורכיםמידיישראל-ארץכיבושעםמיד

בדרכו.שנים68בןזקןכברוהוא,פיילא-דההבארוןגםארצהחזר1920בשנת.ומוסדותיהם

לשיקוםהנוגעבכלהווטיקןראשיעםלהתייעץמנתעלהנראהככל-ברומאגםעברארצה

69.בארץהקתוליהמפעל

אכסנייתושללואי-סןהחולים-ביתשלמחדשלהפעלתםפיילא-דהדאגלירושליםבהגיעו

שמרחוהשחורהצבעלהסרתהקדישלעצמושקצבהמועטותהפנאישעותמרביתאת.דםנוטר

המוסדותלטובתמקוםבכלפעלגםהאלהבשנים.ולשיקומםהחולים-בביתציוריועלהתורכים

.מחדשהפעלתםאתלאפשרבמטרהוזף'ז-סןאחיותשל
שחשמאחר.ממושכתבמחלהחלהוהואבמהירותותשהלךהצרפתיהבארוןשלכוחואך

האחרוניםחייוחודשיאת.חדשהצוואה1921בשנתכברהבארוןכתב,המתקרבבקצוכנראה

הצנועהדירתואלהועברכךאחר.המשחיתהרשעלהצרפתיםהבנדיקטיניםשלבאכסניהעשה

.1925באפריל29-בנפטרובה,לואי-סןהחולים-ביתשבתחומי
והלוויהנרגשאשכבהטקספיילא-דהלבארוןהכינהבירושליםהצרפתיתהקתוליתהקהילה

יצאהומשם,הפרנציסקניםשלסלוודור-סןבכנסייתנערכונשמתולעילויהתפילות.מפוארת

84
במצור,(עורך)אליאב'מ,'המלחמהבתקופתבירושליםהחולים-רבתיהרפואיהשררת',שילוני'צ:למשלראה68

;ביבליוגרפיותהפניותושם68-69,81'עמ,1991ירושלים,הראשונההעולם-במלחמתישראל-ארץ:ובמצוק

מערךעלוהשפעתםהראשונההעולםמלחמתבתקופתכירושליםהצבאוכוחותהממשל-יחידותפריסת',ל"הנ

.ביבליוגרפיותהפניותושם69-72,77'עמ,(ו"תשמ)יכ,י"מגא,'בעירהציבורייםהשירותים
בידיהנמצא,פיילא-דההכארוןשלכדרכונושהוטבעוהכניסה-ואשרותהכיתוביםמןמתברריםאלהפרטים69

.בירושליםוזף'ז-סןשלהאחיות
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בהר.ציוןלהרעד,יפושערפניעל,הנוצריםרחובלאורךהלוויהתהלוכת
בלבנקברהואציון

האבותשלהקבורהבמערת,1882בשנתשרכשהחלקה
פטר-סןשבאתרהאסומפסיוניסטים

חישבהשניםמיובללמעלהבתהתקופהלקצההגיעהגםבכך70.גליקנטו
הצרפתיהבארוןופעל

.הקודשבארץפיילא-דהאמאדהפולמארי
הפעלים-רבהאיששלזכרוהלךמותולאחרקצרזמן,הפלאלמרבה

כמעטוניטשטשהזה

זכרלעתיםנשתמרלייסדשעזרוהמנזריםהמוסדותמןבאחדים.כליל
לאותוהספציפיתתרומתו

קשורהלכךשהסיבהאפשר.ומעשיושמולגמרינשתכחוברובםאך,מוסד
עםצרפתשלבהשלמה

החילוניותהמגמותובהתגברותלבריטניהישראל-ארץעלהמנדטמסירת
שתי,הצרפתיתבחברה

בקהילותהצרפתיהציבורבהתעניינותניכרתלירידהגרמואשרתופעות
בארץהצרפתיותהנזירים

ומןעצמןהללוהקהילותשלמהידלדלותןגםנבעשהדבראפשר.הקודש
שחלההרבההתחלופה

עלהמסדריםשלבבעלותואףבהןהנזיריםבאוכלוסייתהשניםבמשך
דומהאך.המנזריםמןחלק

דההבארוןשלמפעלווזכרשמולהשתכחותהעיקריתהסיבהכי
המיוחדהאופימןנגזרתפיילא-

באופןבזהזהקשוריםשאינםמוסדותבהקמתסיוע-עבודתושל
לבעלותםומסירתםמחייב

אחתכלשלההיסטוריוגרפיה.שוניםומסדריםקהילותשלולהנהלתם
התמקדהאלהמקהילות

בתרומתםלהמעיטונטתהחבריהשלובעשייהביוזמההזמןבמשך
.החוץמןגורמיםשל

דהשלפעולתוואתחייואתלהאירממששלנסיוןנעשהלאמעולם
אתולהציגבמלואםפיילא-

הגדולהצרפתיהקתוליהמפעלואתאותושהנחוהמגמותואתמטרותיו
81_,לכונןשביקשוהכולל

הפסיפסמאבניחלקרקהיוובהקמתםשסייעהרביםהמוסדותואשר
.שלו

.367,עמ,פלשתיניתאישיות70



מיילא-דההבארוןקבר
שלהקבורהבמערת
ונזירים

תטסומפסיוניסטים
גליקנטופטר-סןשטח:
ירושלים:

ט"היהמאהבןצרמתיצלבן

הכבירההתרומהבדברבדעתםהיומאוחדיםמותוביוםומספידיובחייופיילא-דהשלמוקיריו

כאמורזההיה':ישראל-בארץהצרפתיתההשפעהולהגברתהקתוליתהדתמעמדלחיזוקשהרים

רוחבהשראתהקודשאדמתעלדרךושלושהעשריםבןהצעירכשהבארוןשנהחמישיםלפני

.'לפעולתווהודותבעזרתומאדעדתגדלוהצרפתיתהקתוליתשההשפעהניבאוואלה,הקודש
מסירותובין[הבארון]הפרידלאהקודשלארץהתמסרותשלשניםואחתחמישיםבמשך':וכן

י7.'צרפתולמולדתולכנסייה

ולמפעליםלמסדרים,ורקואך,תמידעזרפיילא-דהכיעולהשבידינוהממצאיםמןואכן

72.נלהביםלאומייםצרפתייםהיואחרומצדאדוקדתיאופינשאואחדשמצדצרפתיים-קתוליים

.קתוליהואואפילו,צרפתישאינולמוסדשנתןכלשהילתמיכהרמזמצאנולאזאתלעומת
הרוסיהאיוםרקעועל,הרומנטיתונפשוהתעניינותותחומי,חינוכובשלכידומה,כןעליתר

כצלבןעצמואתהצעירהצרפתיהבארוןראה,בירושליםהראשוןביקורובעתבעיניושנצטיירכפי216

.315'עמ,היובל;שם,שם71
,לעיל)סנטהטרהאלבום:בתוך,צרפתדגלמתנוססכולםשעלהצרפתייםהקתולייםהמוסדותתמונותראה72



הקודשבארץפיילא-דה

אתלהןהראוילמקומןלהשיבהפועלומודרניחדשמטיפוס
במקומותהקתוליתההגמוניה

בארץ,הצרפתיתקרי,'פראנקית'הההשפעהואתלנצרותהמקודשים
ביטוינתןהוא.ישראל-

למוסדותשבחרבשמותמפעלומהותושלעצמושלזהלדימוימפורש
שסייעביותרהחשובים

'ואכסנייתונצרתחיפה,בירושלים'הצרפתי'החולים-בית)בייסודם
;('פרנסדהדםנוטר

ובציורי;וש'ע-אבובכנסייתהצלבנייםהקירציורילשחזורהמיוחדתבהתמסרותו
העריםסמלי

שלהאביריםדמויות,הצלב-ממסעותהצרפתיםהאביריםשלטי,הצלבניות
,הצלבנייםהמסדרים

כותליעלבעצמושצייר(הצרפתיתהמלוכהסמלי)והחבצלותוהצלבים
והקומההקאפלות

הגדולהלקבוצהשבחרהשםגם.בירושליםלואי-סןהחולים-ביתשלהעליונה
מפעלאתשפתחה

מקריאינו-האלףשלהגדולההשיירה-שיזםהמאורגנתהקתוליתהצליינות
יותר.לדעתנו

הוא,קבוצהבאותההמשתתפיםשלמספרםאתבקירובמוסרמשהוא
המתקרבלסיומומתייחס

תפיסהומבטא,היהודיהמנייןפי-על,העולםלבריאתהשישיהאלףשל
עצמהזובקבוצההרואה

אלףמלכותוייסודישושללשובוהדרךבהכשרתהראשוןהצעדאת
73.אדמותעלישלוהשנים

פיילא-דההבארוןשלמפעלוהערכת
לשאלההתשובה?יפהפיילא-דההבארוןשלומפעליותכניותיועלוהאם

בנקודתכמובןתלויהזו

.ההערכהלצורךבחשבוןמביאשהואובגורמיםהמתבונןשלהשקפתו
בידועלהשלאברור

למגרשבדומהומפותחמלוכד,מאורגן'צרפתיםמגרש'בירושליםלהקים
.לחקותשביקשהרוסים

לממדיםתמךשבהםהמפעליםהגיעולאהאחרותהארץבעריגם
מתחמישלהארגוןולמדרגת

הצלייניםשלהכוללהמספר.הרוסיםבהןשהקימו'מוסקוביות'ה
מפעלבמסגרתשהגיעו

לפרוץעדהגיעשניםעשרותבמשךוטיפחשיזםהמאורגנתהקתוליתהצליינות
העולם-מלחמת

בהשוואהנמוךאךכשלעצמומרשיםמספר-74לערך000,105לכדיהראשונה
הגדוללמספרם

ואתישראל-ארץאתשפקדוהפרבוסלוויםהמאמיניםשליותרהרבה
.השניםבאותןירושלים

שעימםהמיוחדיםהתנאיםואתהמגבלותאתבחשבוןלהביאישאחרמצד
פיילא-דהנאלץ

תמיכהנתנורוסיהוממשלתהצאר.מפעלואתלהגשיםבבואולהתמודד
למפעליםמאסיווית

החברהאתהקימוהם:ישראל-בארץהרוסייםוהלאומייםהדתיים
פלשתינהלמעןהפרבוסלווית

רכשו;ליפומאודסהספנותשלמסובסדקוהפעילו;פעילותהאתומימנו
מגרשי'עבורקרקעות

באירופהשצצוהמילנריסטיותהתנועותאתשהניעהמרכזיהמוטיבלמעשהזהו73
ראה,ט"היהמאהבמהלך

באסכאטולוגיהישראל-וארץישראלעםשלהגאולהתפיסות',קדם'מ:למשל
האנגליתהפרוטסטאנטית

ספרות,אריה-בן;56'עמובמיוחד,55-71'עמ,(א"תשמניסן)19,קתדרה,'ט"היהמאהבאמצע
,לעיל)הנוסעים

יין.162'עמ,(9הערה
הקתוליתבעיתונותשנהמדישנתפרסמוהידיעותסקירתעלמסתמךהאומדן74

הצלייניםמספריעלהצרפתית

הצרפתיהחקןמשרדבמסמכיאישורנמצאאלהלידיעות.הפסחאחגערבלירושליםשהגיעו
,השניםבאותן

,1885.5.27-מבירושליםהצרפתיתהקונסוליהמןח"דו:למשלוראה
Archives du Minist

~
re des Affaires

-1873)4,Jirusalem(.ם.ם)Commerciale01

Etrangires , Paris : Correspondance Consulaire117

,האסומפסיוןשלהאבותשלבהדרכתם,רגלעולימאות-שלוש')1885),קק.203-202
;('...מצרפתי"לאהגיעו

מבירושליםהצרפתיהקונסולח"דו.Jerusalem,5(1891-1886),קק.38-36,שם
340שלקבוצה':1886.5.18-

עלמירושליםאהרונסוןרןר"לדנתונהתודתי.'...לירושליםמצרפתהגיעהצרפתיםצליינים
תשומתאתשהפנה

.עבוריאותםותרגםאלהלמסמכיםלבי



סילוניצבי

ומוסדותמנזריםבהקמתכספיתתמכו;הקמתםאתומימנוהצליינותשבמסלולבערים'הרוסים

ביותרמועטהתמיכהרקקיבלוומפעליופיילא-דההבארוןזאתלעומת75.ועודרביםפרבוסלוויים

.הצרפתיתהמדינהמן
התחוללובמזרחהצרפתיהאינטרסלטובתהנמרצתבפעולתופיילא-דההחלשבהבתקופה

התבססט"היהמאהשלהשמוניםבשנות.מטרותיוהשגתעלשהקשותהליכיםגופאבצרפת

לגילאי,במהותוחילוני,חינםחובהחינוךהונהגהשארבין.בצרפתהרפובליקהמשטרבהדרגה
אגודתאתהממשלהפיזרהזאתבעקבות.הקתוליתהכנסייהמצדעזההתנגדותעוררוהדבר,6-12

,כזאתממשלה76.בחינוךלעסוקלגמריעליהםואסרה,נוספותדתיותואגודות,הישועיםהנזירים

להרשותיכלהלא,ליםמעברצרפתיתלהשפעהאפשריבסיסכללחזקרצונההיהעזבוודאיכיאף

המסיםמשלםשלמכיסוכספיםלוולהקצותקתולידתיבמפעלרשמיבאופןלתמוךלעצמה

ובירושליםבקושטאשלהוהקונסוליםושגריריההצרפתיתהממשלההסתפקולפיכך.הצרפתי

מיוחדיםבמקריםורק,צרפתנתיניולצלייניםלנזיריםומשפטידיפלומטי,טכניסיועבהגשת

שלהסתייגותה77.ופילנתרופיכלליאופיבעלימפעליםבמימוןחלקיבאופןלהשתתףניאותו

גםכיעדעמוקהכההיתהפיילא-דההבארוןמפעלישלהאדוקהדתיהאופימןצרפתממשלת

הכבודלגיוןאותאתלולהעניקאליהשהופנוהבקשותמכלבעקביותהתעלמהימיובערוב

)d 'honneur081078.הצרפתיתלמדינהשירותיועל([מ

המסדריםעלדברשלבסופולהישעןפיילא-דההבארוןנאלץזאתמסתייגתמדיניותרקעעל

שובשוכך.לרשותושעמדולאמצעיםובהתאםבנפרדאחדכלפעלואשר,הצרפתייםהקתוליים

גוש'בבדיעבדנתחלףצרפתממשלתבסיועלהקיםשביקשהצרפתיםומגרשהמקוריותתוכניותיו

משנהליחידותמפורד,העתיקההעירחומתשלמערבית-הצפוןלפינהמנגדשצמח'הצרפתי

אך,מאודאמנםהתגברהוירושליםישראל-לארץהקתוליתהצליינות.קשרביניהןאיןשכמעט

שלחלקםבהגדלהשניםבהמשך.הצרפתיתהממשלהמאתרשמיבגיבויזכתהלאמעולם

.דומיננטייםלעתיםשהפכו-וספרדאיטליה,שוויתן,אוסטריה-זרותמארצותמרכיבים
תוצאותפיילא-דההבארוןשלמפעלוהשיגהללווהמכשוליםהמגבלותכללמרותכידומהאך

ובעריםבירושליםנפתחוהצרפתייםהקתולייםהמסדריםמטעםספר-בתיעשרות:מבוטלותבלתי

ידיעתאת,הצרפתיתהלשוןאתהמקומייםולצעירותלצעיריםוהקנו,ישראל-בארץאחרות

ומוסדותחולים-בתי;הצרפתיתהמדינהשלולשאיפותיהלתרבותהואהדהצרפתשלההיסטוריה

הציגוגםהרביםוהבניינים,ההומאניתעמדתהואתצרפתשלעוצמתהאתהפגינומחקר

.ימיםבאותםבצרפתלבנייהאופייניתארכיטקטורה

.ביבליוגרפיותהפנירתושם2נ105-109,402-4'עמ,ב;273-274'עמ,א,(שם)אריה-בן;(2הערה,לעיל)כרמל75
New.1,1,קק.19-18;942-943טורים,כח,ע"א,'היסטוריה,צרפת'76 Catholic Encyclopaedia

"
.שתבזו עזרולמשלכך77

השוטפתלהפעלתווסייעו,האלףשלהגדולההשיירהאנשישללשיכונםהאוהליםמחנהלסידור
מהווה(25הערה,לעיל)1908במארס30-המןבקושטאהצרפתיהשגרירמכתב;לואי-סןהחולים-ביתשל

צרפתשממשלתכבקשההבארוןשללפנייתובתשובה:החרןשירותואנשיהממשלהלעמדתאופייניתדוגמה218

מודהעבורהציודוברכישתבירושליםהצרפתיהחולים-בביתמודרניתכירורגיתמחלקהבפיתוחלותסייע
שונותטכניותמסיבותכימודיעאך,'בפלשתינההצרפתיתההשפעהלקידוםחיוניכההוא'זהמפעלכיהשגריר

.זהבענייןצרפתממשלתמצד.למעורבותלצפותהמתאיםהזמןזהאין
.367'עמ,פלשתיניתאישיות;316'עמ,היובל78
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מלחמתבעקבותהתמוטטהישראל-בארץהפרבוסלווית-הרוסיתהאחיזהבעוד
לבארוןהוקרהתעודתהעולם-

החינוךומוסדותהמנזריםמבניינירביםובעוד,הרוסיתוהמהפכההראשונה
ספיילאדהשלוהסעד

נמכרוצרפתייםשאינםקתולייםמסדריםשלואפילווהאנגליקניםהגרמניםהפרוטסטנטים
על,עשר-השלושהלזרים

עלהיוםעדהצרפתיםהקתוליםשמרובזמןבו,ישראלשלהעצמאותמלחמתבעקבות
השיירה'ארגוןאחיזתם

.הראשונההעולם-למלחמתקודםשיסדווהמוסדותהבנייניםבכלכמעט
נענוד79

זהבמאמרנו.רפאיםבעיריחידהנפשהיהלאפיילא-דהשהבארוןמאליומובן
(1884)פרנסבכמהנזכרו

ושלחולצדושעמדוצרפתייםקתולייםומסדרים,בידושסייעואחדיםאנשיםמקומות
מאנשיהם

ביכולתוהיהלאבוודאי.שייסדהמוסדותאתולהפעיללפתחמנתעלישראל-לארץ
אתלהגשים

הקתוליהציבורמןשקיבלהנלהבוהגיבויהרביםהתרומותכספיבלאמפעליוכל
הצרפתי

הכלכליתולעזרהצרפתממשלתשלהדיפלומטיתלחסותגם.בתוכושונותומקהילות
לושהגישה

בולטתעצמופיילא-דהשלדמותוכידומהאך.בהצלחתומסויםחלקהיהלעתים
ומעלהמשכמה

שלהמבצעגםרבהובמידההמארגן,המתכנן,היוזםהיההוא.אלהלכלמעל
מפעליםשורת

ממפעליושניהם,בלבדמוסדותבשניהאחיזהאתהצרפתיםהקתוליםאיבדולמעשה79
פיילא-דההבארון

במהלךקשותנפגעהתיקוןשלמריהאחיותמנזרשלבניין.א:בירושלים"הצרפתגוש'בושוכנים
מלחמת

למחרתופונהכלילונהרס,והישראליהירדניהאשהפסקתקווישביןההפקרבשטחנותר,העצמאות
קמלחמת

~

ק1

פרנסדהדםנוטראכסניית.ב;העתיקההעירחומתעלשנשענוהבנייניםכלעםיחדהימיםששת
בסוףנותקה

שנהגוהצלחניםקהלאתואיבדה,הירדניבצדשנותרו,המקודשיםהמקומותמןהעצמאותמלחמת
להתאכסן

(רוזלם'גדהדםלנוטרשונהושמההווטיקןלבעלותעברההיאהשישיםשנותבראשית.בה

Notre Dame

,

: de

J

~

rusalem(.



סילוניצבי

הטובושמוזמנו,כוחו,רכושו,ממונושלתנאיללאוהעמדתםנפשמסירותתוךוזאת,כבירים

.המפעללרשות
וכןירושליםשלהחיצוניהמראהועלהפנימיהמבנהעל,ההתפתחותעלרבותהשפיעומפעליו

הגוש',לעיררביםצרפתייםקתולייםמסדריםשלהמזורזתכניסתם.ואופיהאוכלוסייתההרכבעל

ומרשימיםגדוליםבנייניםשלשורה,החומהשלמערבית-הצפוןהפינהמולשהתגבש"הצרפת

הרבהגידול,בארץנוספותובעריםהמיידיותבסביבותיה,ירושליםשלבלבהנרחביםגניםבתוך

ויצירתוהסעדהחינוך,הרפואהבתחומיונרחביעילשירותיםמערךהקמת,הקתוליתבצליינות

אלהכל-ישראל-בארץהחשובותהעריםובשארבירושליםצרפתי-פרוותרבותידמוגרפיבסיס

.פיילא-דההבארוןשללזכותורבהבמידהנזקפים
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מכתביםשלושה:ישראל-בארץאמריקניתמורה

1925)לץלרבקהשוערמפאני
)

מנדלסוןעזרא

מבוא

ויטבסקבפלךליוציןהעירליד1900בשנתנולדה,מנדלסוןשוער(צפורה)פאני,אמי
בתחום,

אברהם,אביה.יורק-בניווהתיישבההברית-לארצותמשפחתההיגרה1912בשנת.הרוסיהמושב

כמורהמשרהקיבללימים.באמריקהעברשפתחובביבחוגיפעיל,עבריוסופרמורההיה,שוער

.'אוניברסיטהישיבה'היום-אלחנןיצחקרביישיבתשללמוריםהמדרש-בביתעבריתלספרות
.ילדיםסיפורישלקבציםכמהלאורוהוציא,והאידיתהעבריתבעיתונותמאמריםפרסםהוא

.יורק-בניוידועיםצייריםהיו-ויצחקמשה,רפאל-מבניושלושה
הנטרמכללתבוגרתהיתהפאני

)

Hunter College(למוריםהמדרש-בביתגםולמדה,לנשים

)Teachers ' Institute(מןלרבותבדומה.(75נ)באמריקהלרבניםהמדרש-ביתשל
הנשים

.לחינוךלהתמסרהחליטההיא,באמריקההעשריםשנותשל'החדשותהנשים',המשכילות
.היהודילחינוךנמשכההיא,נלהבציונישלבתו,עשירהיהודיתתרבותבעלתוכאישה
.יורק-בניוהיהודיתהאינטלקטואליתהעליתבקרברבהלפעילותמוקדהיהדווקאזהתחום

חינוךלעניינימיוהדמשרדזובעיר'קהילה'המייסדיהקימוהראשונההעולם-מלחמתלפניעוד

היהודיהעםשלקיומוהמשךאתלהבטיחכדיהיהודיהחינוךפניאתלשפרהיתהמטרתו-

והנרייטהמגנםלייביהודההיוזהבמשרדהפעיליםבין.והפלורליסטיתהחופשיתבאמריקה

לחינוךחייואתשהקדיש,צפתיליד,בנדרלישמשון,במינהמיוחדתדמותעמדהבראשו.סאלד

שלחדשדורבהקמתרביםמאמציםבנדרליהשקיעהיתרבין.החדשבעולםיהודי
מחנכים

מפיבמיוחדנלמדהזותורה.המודרניתהחינוךבתורתוגםיהודיבידעגםיצטיינואשר,יהודים

Teachers(לחינוךבמכללהשלימדמהוללופילוסוףלחינוךפרופסור,(תלDewey70(דיואיון'ג

College(אחדהיההיהודיבעולםחניכיוושלבנדרלישלגיבורם.קולומביהאוניברסיטתשל
-

י.עולמםהשקפתשלהתווךעמודלהיותהפכווההבראיזםהתרבותיתוהלאומיות,העם
ואחדים,ישראל-בארץבנעשהאלהמחנכיםהתעניינוהסתםמל

אחרילארץעלואףמהם

הציוניתההתאחדותשלהחינוךמשרדלראש1918בשנתשהתמנתה,סאלדהנרייטה.המלחמה

Gorenשלהמצויןסיכומוראה1 , New York Jews and the Quest

for

(Jommunity: The Kehillah.ג

"-1970London,קק.133-86
Experiment.שNew,922/-790זסץ



-בארץשיערפאני (1925)ישראל

למוריםבסמינרולימדלפניהמהזמןהגיעדושקיןאברהם;1920בשנתלארץעלתה,האמריקנית

קלןדבורה2;1918בשנתהגיעה,הדסהארגוןמראשי,ברגרסופיה;בירושליםיליןדודשל

האוניברסיטהלנגידהתמנהמגנםלייביהודה3;1921בשנתבירושליםספרה-ביתאתהקימה

.1925בשנתהעברית
להביןישהאמריקניתהיהודיתהאינטלקטואליתהעליתמאנשיאחדיםעלייתשלזהבהקשר

שללמוריםהמדרש-בביתלימודיהבמשך.1925בשנת,לארץלנסועשוערפאנישלהחלטתהאת

המובילותהדמויותמןכמהעםבמגעבאההיא,קפלןמרדכיעמדשבראשו,לרבניםהמדרש-בית

כאישה.העמי-האחדבלבושההיהודיתהלאומיותשלרוחהאתוספגההיהודיהחינוךבתחום

והמבטיחהחדשהיהודיבמרכזהנעשהאתעיניהבמולראותהחליטההיאואמיצהמודרנית

.ישראל-בארץ
היאשם.קלןדבורהשלהספר-בבית'אלכיתהכמורהעבודהפאנימצאהלירושליםבהגיעה

אתשמצא,העבריתבאוניברסיטההראשוניםהתלמידיםומןרוסיחלוץ,מנדלסוןיצחקאתהכירה

הארץאתעזבו1927ובשנת,בירושליםהתחתנוהשניים.קלןספר-בביתכמורההואאףפרנסתו

כמרצהשםונקלטקולומביהבאוניברסיטתדוקטורטעשהמנדלסוןיצחק.יורק-בניווהשתקעו

.1963בשנתיורק-בניונפטרההיא.מיוחדבחינוךעבדהפאני.עתיקותשמיותלשפות

American(לסעדהאמריקניהיהודיהוועדידי-על1918בשנתארצהנשלחה,הדסהממייסדות,ברגרסופיה2

Distribution Committee)חן0נJewish(ביתומיםלטיפולהקשורבכלזהארגוןפעילותאתלנהלכדי.
1921בשנת.1920בשנתלארץעלתה,קלןהורסהנודעוהציוניהדעותהוגה,הסוציולוגשלאחותו,קלןדבורה3

2

~

שימושבושנעשהבארץהראשוןהספר-ביתזההיה.החבשיםברחוב,בירושליםפרטיספר-ביתפתחההיא3
שלידידיםקבוצתידי-עלמומןהספר-בית.דיואיון'גשלתורתופי-על,האמריקניהמודרניהחינוךבשיטות

הלימודיםבשנתשםללמדהתחילהשוערפאני.מקיוליאןהשופטהציוניהמנהיגבולטמקוםתפסשבה,קלן
,(עורך)אפרת'א:ראהספרה-וביתקלןעל.תלמידיםעשר-שלושהשמנתה'אכיתהלימדההיא;[926-[925

.[959ירושלים,ומפעלהחייה,קלןדבורה



ישראל-בארץאמריקניתמורה:תעודה

.גיסתהלימים,לץרבקההיתהיורק-בניופאנישלביותרהטובהידידתה
לפנישנה,1991בשנת

.1925בשנתמפאניקיבלהשהיאמכתביםשלושהרבקהלימסרה,מותה
מתגלהאלהבמכתבים

ומשתוממתהמתפעלת,מאודאמוציונליתכאישההצעירההמורה
והנכונותהנפשממסירות

חיישלהקשהבמציאותהמכירהוכריאליסטית,היישובאנשישללהקרבה
בארץיום-היום

אתאהבתה.אותהליפותאוזוממציאותלהתעלםהנוטיםאלהלכלומתנגדת
והתפעלותההיישוב

,שלהאירופי-המזרח-היהודיהעשירלמטעןקשורותבוודאיממנו
והריאליזםוהפרגמטיות

להביןבידינומסייעיםשמכתביהלינדמה.האמריקאילרקעהאוליקשורים
שלדורהאנשיאת

המודרניבעולםדרכםאתשחיפשוהברית-ארצותוחניכירוסיהילידי,פאני
וניתן,היהודיובעולם

הציוניהיישובהחדשהעולםיהודיעלשעשההרושםעוצמתעלמהםללמודגם
-בארץהמתפתח

.ישראל

1,אביב-תל,לץלרבקהשוערמפאנימכתב.א
*1925בספטמבר

'יקירתיק?

בצורהעבריתהמדבריםבלבדיהודיםבין,אביב-בתל,י"באאני
אניכןפיעלואף-ומוסיקליתנפלאה

אניכמהמושגלךאין.(בסודזהעלתשמרי)בכיסףעלהייתיפעמיםוכמהבודדת
הביתאלמתגעגעת

אך.חדשיםאנשים,חדשאקלים,חדשיםלחייםלהתרגלקשהכמה,ואילך
מכליותראותיהמדכאהדבר

אודותהתפעלותמלאיםספוריםעםחזרותמידי"באשהיושהאמריקאיםהוא
היהדר??ליוליה.הארץ

מאחריםיותרחשברקסוןר"דרק.השראהכאןקבלךאסקין.מ.פ;כאןנהדר
בשביל4.פהלחייםהמאבק

מאבקאלא,והגפןהדקלעציתתחחלוםאינםהחייםאביב-תלתושבירוב
מכךכתוצאה.למאדעדקשה

05.0)לפיאסטרסמתורגםכאןהכל.מילדותקשוחיםהילדים,קשוחיםהאנשים

מפני[אמריקאיםשטים](

יקרוהאוכל(טובאוכללאהואאםמאדנחלשאדם)טובהתזונהדורששהאקלים
כתוצאה.מאדמאד

הבחורותכיגיליתישפגשתיאנשימעםכאןשנהלתיאקראישיחותמכמה
אהובותלאמאדהאמריקאיות

הולכות;פארבגדיולובשותמתגנדרות;להתענגהנהבאותהןכיכאן
אתלומדותאינן;ונשפיםלמסיבות

הםקיצונייםי"אאנשי,מאידך.כאןהתנאיםועלהעםעלדבריודעותולאהשפה
,יהירים,המולדתבאהבת

חזקיםכה.השראהעבורימהווהי"אשלהנוער.קרברוחומלאים,חופשיימ
,ויפיםעורשחומי,הם

כמובהתנהגותם,הםמחוספסימאך.נהדרתבפיהםהשגורהוהעברית
אנשיטועניםואמנם.בשעשועיהם

ארצותלחקותמתחילימשהם;ישראלייםאינםאביב-תלחייכיי"א
שלבושם;גדולותערים,אחרות

אינני,כמובן,אני.בקבוצותהםהאמיתייםשהחיים;פשוטיםכהאינםומנהגיהם
אשרעדדברלומריכולה

לומדתוהייתיבארץמטיילתהייתיאזכיכסףליוהיההלוואי.י"באיותראראה
להיותעליאך.ומבינה

אתומסלקהואיפהוהים,היםשפתעלחדרלייש.יקריםכאןהחייםכיחסכנית
שרואיםהקשיחותכל

שפתלאורךמטיילים,גבריםבעיקר,צעיריםהמוני.העירכלבלילה.היוםבמשך
.קפה,תהשותים.הים

אינןהנמצאותואלהמעטותנשיםרקיש.היםשפתעלהקטניםהקפהבבתיוגזוז
,הןקשות-מושכות

חלוצימוהצעירותהצעיריםרוב.רכותאין,קשותפניהןוהבעות,גופיהן,פניהן
שהייתיחשבתיואם,המ

93

.מאנגליתתורגם.

מפקח1918-1927בשניםהיה,אמריקנייהודימחנך.ברקסוןבריצחק4
המשרדמטעםהיהודייםהספר-בתיעל

הספר-בתיעלמפקחוהיה1928בשנתלארץעלה.יורק-בניויהודילחינוך
מרצהשימש1938משנת.היהודיים

city('קולגבסיטיהחינוךשלהפילוסופיהבתחום College(יורק-ניובעיר.
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ברקסוןר"דצדק.משבועיותרזאתלעשותיכולההייתילאכיאנימשוכנעתכעת,חלוצהלהיותמסוגלת

לחזקותהופכותאךונעורים,יופי,חןכלמאבדותהן.זהככה.לגבריםומתדמותהולכותהנשיםכיבאומרו

הןהאם,האלההנשיםאלהגבריםמתיחסיםכיצדתוההאני.המובניםבכלחופשיבאופןוחיותוגבריות

.ולדעתללמודמההרבהלייש?לאאואותםמושכות

.ואשלית,פולנית,רוסית,ביידישכאןלהסתדראפשרכיאם,השפהאתללמודבעיקרמעונינתאניכעת
הבוקר.בעבריתלהבאיהיו,יקירתי,אליךמכתבי.עבריתרקמדבריםוהילדים,נפוצההכיהיאעבריתאך

ראיתיכאשרנפעמתי.העבריתהשפההתפתחותעלהרצהאשר,ביאליקמראתלשמועלגמנסיההלכתי

.דבריועיקראתשהבנתירצוןשבעתהייתי.כלי"עונערץאהוב-רציני,חןבעל,פשוטאישהינו.אותו
חושביםהם.פלאיםפלאזהובעיניהם.עבריתיודעת,יורקית-ניו,שאנימתפלאיםמאדפההאנשים

כמהלהםסיפרתי.השמייםתחתתועלתשוםלהאיןמזהוחוץ,י"אלמעןכסףלגיוסרקטובהשאמריקה

.למחשבהנושאלהםשהיודברים
מאושרתאניכי,אמנם,להדגישעלי.המצבכךאבל,יותראופטימימכתבלכתובויכולתיהלוואי

עודחיובייותרבאורהדבריםאתאראהשבוודאי;ביותרמשמעותיתבשביליתהיהזוששנה;שבאתי
.נוצץכהבאורהמצבאתותארונלהבוכהמכרינושכל,רק,מתפלאתאני.מעט

.בקרובשובאכתוב.לכולםשלוםודרישתבאהבה

פאני

**1925בספטמבר16,אביב-תל,לץלרבקהשוערמפאנימכתב.ב

,רבקהיקירתי

איפהלעצמיאומרתלפעמים,כבחלוםעודמרגישהזאתובכלבארץשבועותשלושהכבר
לאן,אנכי שאהיהחושבתולפעמיםפהעושהאנימה,באתי

מאדמאדשמתגעגעתפיעלאףחייימיכלפהוהייתי
ובחרתימשרותשלושלפניהציגו.משרהשקבלתיהואעכשיוביותראותךשיעניןהדבר.ולךלמשפחתי

חייהאניאבלשלאאומריםהאנשיםרב-לאאוהיטבבחרתיאםיודעתאינני.בירושליםבאחת
חיי עםומתיעצתבעצמיומחליטהפהעצמי

ליהיתהאחת.פהמכיריוביןביניותדוניהמשרותהנה.עצמי
שםשאשאררצתה6ברגרוגברת5.גרוליתומותביתשםישאשרבטבעונפלאנהדרמאדקטןכפר,בשפיה

שמונההמשכורת.'וכו,משחקים,)athletics(התעמלות,עברית,אנגליתללמד-היתומותמנהלתבתור

.כןגםלנתי,שלםיוםשםהייתי.כמעטהזההכסףכללינשאריםשהיואומרתזאת,נכוןוהכל(8)לירות

מטובתיאך-שםלהשארבאמתצריכההייתיהנערותטובתשמצדוחשבתיהילדותעםורקדתישחקתי

מבקרעובדתוהייתיעניןאודעהאונפשאיששוםבלי,עירמשוםרחוק.מאדמשעמםהמקום.מאדפחדתי
לוחשבתיהנפשגלויבכלעצמיאלכשדברתיאבלכזובעבודהספוקישבטח.בשנהזקנתיובודאילילהעד

אניאבלהמשרהאתמקבלתהייתיאשראזכיחייימיכלפהנשארתוהייתינסיונותעםזקנהיותרהייתי

,המשרהאתלקבללאהחלטתי.להתקייםלמעןרקולעבודהכלאתלנסות,לראות,לחיותצריכה
נסעתי קונוביץאדוןביתאלחיפהאלמשם

רצוןשבעים,מאדהםמאשרים7.מעונםומקוםבהםמאדוהתענינתי

.בעבריתנכתב
.בקישינבהפוגרוםליתומיילדיםביתשםהוקם1904בשנת.1892בשנתנוסדה,שפיהמאיראו,שפיההמושבה5

Junior(הצעירההדסה,באמריקההציוניותהצעירותהנשיםארגוןידי-עלשנוהלילדיםכפרנוסד1923ובשנת
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ישראל-בארץאמריקניתמורה:תעודה

הדברהואנפלא.כללזהעללבשמיםאינם,אמריקהאללשוברוצימאינם
-רעהועלאישהשפיעואיך

ביותרלאאבלהואקנסרבטיבי,אמת,חייםמלא,טבעייותרנעשההוא
שלההפנים,הוטבהכןגםוהיא

קוראת,מעטעובדת,שקטהאבלכשהיתהנרגזהאורצהאיננהמאדטובים
המצויןהטבעמןנהנה,הרבה

שלושהמאדהתענגתי,יפה,יפהתינוקתלהישוהעיקרהכרמלהדרעל
חפצווהםשםשהייתיהימים

הריאלשלבפנימיההילדותמחנכתבתורשםשאשאר
counsellorתןboarding8(שולע8

i

8;somethinglike

school(טובהמשרההחמרימצד.וילדהילדהכלשלהיוםסדרעללהשגיח
שאשארמאדחפצווהמהיא

ולחיותמהםמושפעהלהיותחפצתילא,עמהםלהשארחפצתילאאבל
לאמרשכחתי.רעהואצלאיש

בביתכלליתמורהלהיותהיאשקבלתיוהאחרונה.יפהעבריתמדבריםששניהם
.בירושליםפרטיספר

שלאחות,ביתםגברתהיא.המנהלתשםלשמועמאדתתפלאי
sister(קללן'פרופ of Prof. Horace

וחושבתהואנסיונישלההספרבית,מאדמענינתאשהמצאתיה9.(ת8110א
Sheldon~-למאודשדומה

So

chool,המשכרת10.שםללמדכשאתחיל,יותרמדויקבאופןלךלספראוכל
שאפשרואומריםלחדש(

דבריםלישישלחולזמןמזמןאבקש.אפשרבודאיגדולהבאקומוניה.להתקיים
שלאהביתמןנחוצים

אפשרשאידברשאין,הכלפהשישלךלאמרחפצתי.פהלקנותםצריכהאהיה
אבלהכלהכל,להשיג

העיריפיהיאהמשרהאתלקבלעלישהשפיעההסיבותאחת.הואגדולביוקר
שנישםהייתי.ירושלים

האנשים,הרחובות.ויפהמעניןיותרמקוסראיתילאומעולםוחציימים
הסביבות,העתיקההעיר,

אתוראיתי(4א(.scopus(הצופיםהרעלשהייתיהלילהאשכחלא.הנפלאות
ומןגבוהזה.האוניברסיטה

על;אורותאלפיםבאלפימדולקירושליםהעירכלאתרואיםאחדצדעלההר
אתרואיםלמטההשניצד

בארץכמעטשנוגעיםכוכביממלאיםנפלאיםוהשמים.הירדןואתהמלחים
ונמוךמעוגלה,גדולהוהלבנה

-התחילהרקבעצמההאוניברסיטה.באמתכחלוםהיה.ראשךמעל
מן,להמסביבנפלאפרדס

Genמעוןאלישרהולכיםהאוניברסיטה . Plumer[השניהעליוןהנציב,פלומרפילדמרשל
-ארץשל

היולו.ויפהקרירשם.מלכיארמון-['אוגוסטהוויקטוריה'בהיהמעונו,ישראל
והיםבירושליםמים

.שםמתנהגיםאיךראיתלו.במיםהואעכשיוהקושיאבלעדןכגןהיהאזכיהתיכון
כללמיםשופכיםאינם

.משתמשיםמכועריםביותרגס
עםלאמריקאיתקלמהאתהרואה.אראהבעתיד?לאאוטובההתחלתי

לקבלמאוניברסיטהדיפלומה

להיותצריכהאבלומידתיכףמשרהמקבלתהייתובודאיבודאיאת?משרה
פההקלימט.בריאהיותר

.נוראביוקרהטוביםהמאבליםאבלהיטבלאכלוצריךמאדעדמחליש,משונה
,גבינה,כחלבדברים

אפילו.מאדשיקריממפנילהשיגאפשראיכמעטלךשנחוציםביצים,חמאה
רק,כללאיןעכשו)קרות

שבאתיהיוםמןפרותאכלתישלאוכמעטאיןאגסים,תפוחים.טוביםואינםיקרים(ענבים
אנישותהאבל.

soda8(גזוזפהשותים.הערבעדהבקרמן

;

very poor sort of8)ומתעיפתוחלשהצמאהתמידאני.וטה

.האלההפרטיםלכלאתרגלבודאיאבלמהר
,הרצליה-אחדותמושבותאלנסעתיהאחרוניםהימיםשני

.תקווהופתח,סבאכפר,חיעין,רעננה

הזמינוחיבעין.לדבריכולתישלאעדעליהשפיעהטבע,הםיפיםמה
מאדשמחתי.לחתונהאותנו

אנשיכלופגשנושמהבאנו.חלוציםחתונתלראותנפשינמשכהכיהזאתלהזדמנות
כפתתחת.המושבות

עםכיערעציםנטעוהיוםבאותו.מאדיפהמסדרהיההכל.הדברהיההשמים
.העציםביןונרותפנסים

לשירהתחילופשוטהחפהאחרי.הצדדיםעלעמדועליהםועגותייןעםשלחנות
פהיש.ולרקודשירים

רוקדים.והרגליםהלבנחבכלבמעגלשרוקדיםהורהבשםישראליארץרקוד
.'חייישראלעם'ומזמרים

מיןעדשעותארבע,שעותשלוששעתייםרוקדים,כמשוגעיםשעהרוקדים
-לציראפשרשאיאקסטז

המלחמהבתקופת;1913בשנתבחיפהנוסדהריאליהספר-בית8
-אלבוים'ר:ראה.הראשונותהתלמידותהתקבלו

.81-83'עמ,1990ירושלים,ב,ישראל-בארץהעבריהחנוך,דחר
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.לרקודאתהמוכרחרצונךועדהלבאתומושךאוחזאבלהזהברקודאסטטייופישוםאין.לראותצריך
ולהיותלבואאותיבקשו.לרקודאהבתימהאבלשנפלתיעדורקדתי'הרה'האתלרקודאותיגםמשכו

.יחדסוסיםכשני,כסוסיםועובדיםלעבודוהתחילובשלושבבקרוקמועשרהשתיםעדרקדו.עמהם

יכולתילאאחדמיוםשיותרעכשיואניבטוחה-חלוצהבתורהנהלבואיורק-בניוכשהייתיחשבתי

עצמןאתהצעירותמקריבותבאמת,גסות,זקנותהיפותהעלמותנעשותאחתבשנה.העבודהאתלסבול

לעשותשאוכלמאדושמחהעצמיאתלהקריבאנייכולתילא.אותןומכבדתאניעליהןשמתפעלתוכמה

אבלהעבודההולכתלאטלאט,שדות,בתיםוהצעירותהצעיריםעושיםויבשעמוקמחול.אחרתעבודה

ליאמרוהוא,מחנך,ונעיםצעיראיש,מרוסיהאגרונום,אחדבאיששםפגשתי.הלאהתמיד,הלאההולכת

והיאלחםזמןעברוהנה.הזאתהקשהלעבודהלהתרגליכלהלא,ויוםיוםבכלאשתובכתההנהשכשבאו

הםכך.הארץאלאחיותיוואתאביואתגםהביאחדשייםלפניעכשו,התלוננותשוםבליכמוהועובדת

בןאובנואתיאהבלאשאבהדברהאפשר:עונים?הארץבעיניכםחןוהמוצאת:אותםכששואלים.חיים

פהחייהםעלמתלונניםשתמידכאלהגםוישיש?לאהבהלאאפשראיך-היאשלנוהלא,אמואת

.שיהיהמהועלהאמללים

אתלראותשובחיעיןאלהלכנוהשכםבבקר.שםללוןונשארנורעננהאלשבנוהחתונהמן.אמשיך

עצימלאנהדרמקום,רוטשילדברוןפרדסאלאותנושלקחבאוטופגשנוכןואחריהיוםבאורהמושבה

היותרהמושבה,תקוהפתחאלבאנומשם.מיםומסילותגומיעצי,bamboos,עודירוקים,זהבתפוחי

פהשהדרניםמפנישהתעלפתיכמעטעייפהכךהייתי,הביתהושבנוכשעההסתובבנו.פהועשירהגדולה

מלאתהרגשתיביםשהתרחצתיאחריאבל.להםהתרגלולאשעודלאלהמאדקשותונסיעותנוראים

.כמוסוכחשמחה
,חדשותחליפותקונים,רצים,הולכים,הגדולועדהקטןמןעסוקיםכךוכלםהשנהראשערבהיום

אחדיםרגעיםולפניוצמחיםפרחיםקוניםלחגיםאושלשבתפהישיפהמנהג.מתרחצות,עופות,נעלים

החגאתארגישלאצמחאיזואקנהלאשאםהרגשתי.צמחיםשורותשורותוראיתיהשוקעלעברתי

כאלו,ובחגהשבתביוםזהאתמרגישה-לכםאנכימתגעגעתהיום.ביתיבעלתבשביליפהצמחוקניתי

.שאסעואפשרלחגיםלצפתלנסועאותיהזמינו.אניוגלמודהבודדה
ללמדלהתחילהשנהראשאחריתיכףירושליםאללבאקללןמגברתמכתבשעהחצילפניקבלתי
ספובהברהלדברמוכרחהאני.וללמד

-

מדבריםכלםשהילדיםמפניללמדשאתחיללפניובחפשית
ביהפוגשיםכל,בחפש,כלםליאומריםכך,ומדברתלהברהמעטהתרגלתיכבראניאבל.עברית

מספרתואני?יורק-בניועבריתהלומדים?למדתאיפה?עבריתומדברת,אמריקאית-מאדמתפלאים

.ומקוםמקוםבכל11האינסטיטוטשםאתומפרסמתעבריתשיודעיםוהצעירותהצעיריםאודותעללהם
כמוניאחדיםורקאמריקאיםחייםוחייםהםעשיריםהנהשבאיםהאמריקאיםשרבכךהואהדבר

.גרמניתוגם.אנגליתגם,פהרוסיתגםמדברתאני.עבריתרקלדברורוציםתיכףעבריתלדברשמתחילים
.יחדהשפותכלאחדביום

בטוחהאני?הבאהבשנההנהלבאשתוכליהחושבת?ומכיריחבריכלשלוםומהשלומךמהועכשיו

.הנהתבואאחותישגםאעשהמשנהיותרפהאשאראם.אחותיובשבילבשבילךמשרהלהשיגשאובל
בקשתי.שלךאחדותתמונותכןגםלישלחי.ועבודתךשלומךעלביחוד,ומידתיכףהכלעלליכתבי
לרהטצריך.)furnished(מרוהטחדרלהשיגכמעטאפשראיפה.לחדריאחדיםציוריםלילשלח2ימאחי
היהאזכיפהאתהייתלו.הכלוזהוכסאשלחן,מטהליאקנה.אחדותלירותבודאייעלהוזההחדראת

קבלתילא-ואביךואחיךואמךמשפחתישלוםמה.לדברמהאבל.והלאהאחדבחדרהיינו,בחציהכל

.שמההמכתבליישלחואבלבירושליםכבראהיהבוודאי,למעלהלכתובתכתבי.אחדמכתבאף
.שלום.ולמשפחתךלךומאשרהטובהשנה6ע

צפורה
.שלוםזאתפהיודעיםשכלםהאחתהמלה
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".1925באוקטובר3,לץלרבקהעחערמפאנימכתב.ג

,חביבהרבקה

כברהתחלתי.הכלעודחדשבעימ-.םפה"שמחודשיםהיםשעזבתיאתהביתועודלאהתתלתילח

לבית.אסשפועליםאלא,ימיםוחצישבועבעהמתחלים,ללמדלאאומרתזאת,הספרבביתלעבה
צובעתאניגם.והחלונותהדלתותואתהרהיטיםאתצובעיםאחדיםוילדיםהמוריםלכן,חדשבניןהספר

,כליםומנגבתרוחצתאניעמהםשגרההמשפחהאצלובאמתממניפועלתשתעשהאומרתקללן'וגב

המשפחהלמשל.לעזורלא,לעבודלאפהאסורבאמת.בתינוקמתעסקת,בשבילםווילונותתופרת

,נחמדיםאנשים,עשיריםהיו,שנימארבעלפנימאמריקהבאו,נחמדותינוקאשה,איש3י,מייערסון

מאשריכברוהםבחדש)Poundtלירות14-כמרויחים.לנוחבליערבעדמבקרעובדים[?]יפהמצוינים

אתכששמעתי.בניוולשני,לאשתו,לובחדשלירות4שמרויח,תימנייהודי,שמשישהספרבבית.הארץ

ועוניאח510אמט01מלךואראהאותךאקח,כלוםלאזהאמרזהאתלישספר,המורה,והצעירנבהלתיזה

.בעבריתנכתב..י

.באמריקהלרבניםהמדרש-ביתשללמוריםהמדרש-לביתהכוונה11

.יורקי-הניוהאמנותבעולםהראשוניםצעדיהםאתעשופאנישלאחיהארבעתמתוךשלושההעשריםבשנות12
1)7וזיקתהאמנותםעל.הפוליטיהשמאלעםהמזוהה,חברתיריאליזםשלהאסכולהכחסידיהתפרסמוכולם

Soyerזג;.xlx([994):ראהליהדותם Brothen" , Jew~h0"
)orlסע)The?4חhdend

~
sohn . "Jew

~

h.51VIeyd.א

.1924בשנתמרחביהאתעזיבתהלאחרבירושליםשהתיישבה(מאיר)מאירסוןגולדהלמשפחתכמובןהכוונה13
כךעלהצטערההיאכמהמאיר'הגבליסיפרה1974בשנתאתהובשיחה.מהזמןמאירגולדהאצלהתגוררהפאני

שלאחיה.שועררפאלהציירשלעבודתופרי,מאירגולדהשלדיוקנהכילצייןמעניין.הארץאתעזבהשפאני

.1975בשנתנעשההציור.בוושינגטון(8א([בחס[E'orraitגס[[0[עלדיוקניםהלאומיתבגלריהנמצא.פאני



מנדלסוןעזרא

מרגישהאני,דיזהאתלהטעיםיכולהאינני,החייםשלהקשי,רבקה,ידעתלו,באמתגרמניים,כלוחוסר

,מיםבכףכליםלרחץלמדתי.אפסכמעטהיאוהתוצאה,והאנרגיההכחבכלעובדימ.ורגערגעבכלזהאת

אפשראיבכסףגםולפעמיםזהאתלקנותוצריךבירושליםמיםאיןכימאדגדולהבאקונומיהלהתרחץ

אותיריםבתורהנהשבאיםוהאנגליםהאמריקאים,הצרההםוהםפהעשיריםויששישבטח.להשיג

typists[בתבניות]וכותביםמועטותשעותעובדימ,כסףהרבהמרויחיםהממלכהמשרותמקבליםאו

,לשתותבאיםששמה.Bristols,אספתםבמקוםשבועלפניהייתי.פהעדןגןכילארץמחוץלחבריהם

.ישראללארץמתאימיםאינם-האנשיםאתראיתלואבל.הואמאדיפהגן,במכיריהםלפגש,לרקוד

,הבנהשום,בהםנשמהשוםואין,רוקדים,אנגליתמדברים,רצוןשבעי,מצובעים,ביופימלובשים

רוחושפלתעצובההמקוםאתעזבתי.באנגליהאו,באמריקהכאלוכלם-הארץ,הפרובלמות,השאלות

הנחוץהדבר-מהדברלעשותיכלתירקלו.לביתוהתגעגעתילבכותששאפתינשמתיהיתהריקהוכך

עלכשמביטים.שלהםבאוטוהארץאתשתריםהתיריםאתלהאשיםיכולהאישיובאמת.הכסףהואפה

אומרים,שלהם'הרה'והוהחלוצותהחלוציםשיריכששומעים;מעניןמהאומרים,המושבותעל,ירושלים

,פוליטיקה,שביתות,שאלות,הפלגים.התמונהנשתנהמהדברלכלכשמסתכליםאבל.הםעליזיםמה

בליללמדרוציםאינםשהמוריםמפניסוכותאחרייפתחולאהספרבתיכלעכשיו.הארץאתממלאים

בכללהםלשלםשיבטיחועדילמדוולאעודלסבולרוציםאינםועכשיוהאוירמןרקהתקימוהנהעד.כסף

קבלתי,חכיתילא,סבלתילא,ליטובשמזלאומריםכלםבאמת-פהמשרהשמקבליםוטרם.חדש

שמקבליםעדכןואחריעבודהאיזושמקבליםעדפהסובליםוכמהכמהאבל-ומידתיכףמשרה

ולו.משפחתועםמתקייםובזהלחדשלירותשתיומקבלבספריהעובדפהמגרמניהדוקטוריש.משכרת

ועודשאלתיאניגם,שואלתבטחאתהםמתקיימיםאיך.מאמריקהיקרביותרהםאבלבזולהחייםהיו

הדברמעניןזאתובכל,נוראבאמת,חוליםומהחוליםכלם,פהוהמחלות.בפחותמסתפקיםהם.שואלת

מאדאנינרגזתכאבומלאחדשהכליפישוםבלינדכאיםחייםהםמהידעתישלאמעולםסבלתישלאולי

פנאיאין-פהוחייםשםחייהםתמידומשויםפההחיימעלומתלונניםמאמריקהשבאיםאלועל

.להתלונן

הראשונההאמריקאיתאני.הספרבביתרבהעבודהליתהיה.ממהרתואינניהארץאתראיתילאעוד

חשובהכיהדבר.עת-יחאיתי-שאצליחאנכימקוה.והאמריקאיםהאינסטיטוטשלהכבודבאמתועלי

בהברהכמוהםעבריתלדברצריכהואניכמובןעבריתרקמדבריםהילדים.שליהעבריתהואכעת

שלהמנהל14,אפשטייןיצחקר"הדלפניאותיהציגהקללןגברתאבללאטלאטמתרגלתאני.ספרדית

שוםעלכסף[?]אוכלשלאמוגבלהכההיאשליהמשכרת.אתוללשדהתחלתיוכברפהלמוריםהסמינר

.לילהספיקצריכותלירותעשר,למשפחהמספיקיםלירותכשארבעאבל.ושעורים,אכל.לדירהמחוץדבר
הצופיםוהר,העתיקההעיר,שעריםמאההםשםהייתישכברבירושליםמעוניניםהיותרהמקומות

)scop ,s.441).וכלהשוקגםשם.והשטריימלךהפאותעםהיהודים,החסידיםמעוןהואשעריםמאה

אלבאישניםמאהלפניהיהודיםשלהחייםלראותרוצהאת.שםנמצאחושבתאניהעולםשלהלכלוך

חנויותחנויות,גדולשוקהואביום.שראיתיוצבעייפההכיהמקוםהיאהעתיקההעיר.ותראישעריםמאה

כנפימכלבטפוסיםתפגשישם.המערביכתלאלאבןבמדרגותשמובילהצרהמסילהשלהצדדיםבשני
הלכתיהכפוריםיוםערבבליל.מחדשאותימפליאההיא,העתיקההעיראתמבקרתשאניפעםכל.הארץ

ואפלהצרהמסמטההסתובבנו.כזובמועדמתנהגיםהיהודיםאיךולראותהכנסיותבתיאתלבקרשמה

גםוכאלוחורמכליצאוהבריותהנה.הזאתהעמוקההרחובותלשלשלתקץהיהולארעותהאלאחת

האבןמקירותיוצאיםלראותםכאחדומקסיםמחרוהיהלבניםלבושיםלפניעמדוופתאוםסלעיםמנקיקי
דרך.הארץבחייהםגםלהשתתףהלילהבחצותמקבריהםהיוצאיםכמתיםהיוובעיני.לדרכםוהולכים

8

~

...דמעותזולגותומהעיניםנעותושפותיהומתנועעתהשלחןאליושבתזקנהאשהראיתיאחדחלון1
[חסרההמשך]

חלוץהיהאפשטיין.בירושליםהציונייםהספר-בתיעלמפקחהיה.העבריתללשוןומומחהמחנך,אפשטייןיצחק14
למוריםהמדרש-ביתמנהלקצרהתקופהשימשהוא.'בעבריתעברית'בשםהידועההעבריתהלשוןהוראתשיטת

.בירושליםלמוריםהמדרש-ביתמנהלהיהשאפשטייןכותבתהיאכאשרפאניטועהאך.ביפולווינסקישם-על
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ברחובותוייצמןביתשלתכנונו

גרינברג-היינצהאיטה

.וייצמןחייםעבורברחובותוילה(1897-1953)מנדלסוןאריךהנודעהארכיטקטבנה1936בשנת
החדשהביתאל,לונדון,בקנסינגטוןהישןמביתומשפחתועםוייצמןעקרכךאחראחתשנה

היתהוייצמןמשפחתשלהחדשבמשכנהשהתארחוהראשוניםהאורחיםבין.ישראל-בארץ
התרשמותהעלכךאחרכתבההאורחת.)Dugdale(דאגדיילבלנש,בלפורלורדשלאחייניתו

:העמוקה

מקבליםהצבעיםכאשר,קצרהכךכלתמידהיאישראל-שבארץ,ערבייםבשעתהגענו

אורזרחהפתוחההדלתמן.ירחיבאורבוהקיםלבניםוקירותהזההעולםמןשלאעזות

מפתןאתעברנוכאשר.פנינואתשקידמווגבירתוהזההנחמדהביתלאדוןרקע-זהוב

עמדלפניכי,מאזשיניונילאשאותההתרשמות,בהתרשמותיבטוחהכברהייתי,הבית

ויותר,ייעודואתהיטבהתואםבית-מעודישראיתיביותרהאציליהמודרניהבית

,סבורהאני,וכך,לאומינכסהואהבית,כמותם.מושלםבאורחבעליואתהמייצג,מכול

י.ישראל-בארץהיישובכלגםחושב
הבית'.'וייצמן-יד'הנקראלמוזאוןהפךוהוא,שהיהכמותשמורהביתאתימצאהיוםשלהמבקר

הואוייצמןביתואכן.המוזאוןשלההדרכהבעלוןנאמר'הסטוריהנעשתהובוהסטוריהעשההזה

מושלמתודוגמההיסטוריסמלזהו.מוריקיםלפרדסיםבינותהנטועהחביבהוילהמאשריותר

.ארכיטקטורהשלגשמיתלמציאותהזמןרוחשללתרגומה

(1925)בירושליםהצופים-הרעללביתהראשונותהתכניות

ביןשהתחלקהוייצמןשלבעבודתוקשורישראל-בארץוייצמןמשפחתעבורביתלתכנוןהרקע

באופן.הציוניתהתנועהשלהפוליטייםבענייניםמעורבותווביןשלוהמקצועיתהקריירה

חייבההפוליטיתפעילותובעוד,ישראל-לארץאותושמשכוהמדעייםעיסוקיואלההיופרדוקסלי

עלהמנדטשלאישורועםבמיוחדהשובההפכהבלונדוןנוכחותו.באנגליהלשהותדווקאאותו

.בארץהצעירהיישובשלענייניועלביותרהיעילהבדרךלהשפיעיכולהיהמכאן.ישראל-ארץ

זהמאמר.1בהערה,להלןראה,וייצמןורהשלזכרונותיהספרשלמשמושאולההכותרת*
ק4ק5עלבחלקומכוסס

:Mendelsohn:המחברתשלבספרהוייצמןבביתהעוסקהפרק Bauten und4"21י
,Heinze-MUhleib.1

1986MUnchen,(7947-4
~

9/,Paldstina"1Projekte.לעבריתהמאמרבתרגוםעזרתועלפוקסלרוןתודה

.אחרתמצוייןאםאלאפוקס'רשלכתרגומוהןזהכמאמרהמובאות.המועילותהערותיוועל
1967Weizmann,ק.1140 , The Impossible Takes Longer, London.,י



גרינברג-היינצהאיטה

.שנה20במשךוייצמןמשפחתבנישלמשכנםהיהאשרבקנסינגטוןביתואתקנה1916בשנת
עלהעםלאחדכתב1912בשנת.בארץובהוראהבמחקרלעסוקוייצמןקיווהתמידככימאי

המוסדשלפתיחתואולם2.לכשייפתח(הטכניוןהוא)'טכניקום'בלביוכימיהקתדרהלקבלרצונו

ההרצאהאולמיאת1925בשנתהעבריתהאוניברסיטהפתחהכאשר.ארוכותלשניםעודהתמהמה

לעבודהלהתמסרחלומואתלהגשיםוייצמןקיווהשובהצופיםהרעלשלההראשוניםוהמעבדות

בקונגרס,1901בשנתכבר.טיפוחיופרילמעשההיתהכולההאוניברסיטה.ישראל-בארץמדעית

המרץבמלואפעלומאז,עבריתאוניברסיטהשלהקמתהרעיוןאתוייצמןהעלה,הרביעיהציוני

נסעהעשריםשנותבראשית.הצופיםהרעלהפינהאבןבהנחתהתכבד1918בשנת.להקמתה

כאשר3.האוניברסיטהלמעןתרומותלגיוסלמסעיצאאיינשטייןאלברטעםויחדהברית-לארצות

עלהצופיםהרעלקרקעחלקתלעצמוורכשקםמובטחתבמפעלוהכספיתהתמיכהכיוייצמןסבר

הנודעלארכיטקטפנה1925בראשית.האוניברסיטהלקרייתבסמוךהפרטימעונואתלבנותמנת

4.ישראל-בארץלכןקודםשנתייםרוטנברגפנחסעםיחדלראשונהפגששאותו,מנדלסוןאריך

במכתב.הצופיםהרעלוייצמןמעוןאתלתכנןרשמית-בלתיהזמנהמנדלסוןקיבל1925בשנת

:מנדלסוןכתבתשובתו

המגרששלמדויקתמדידותמפתשתיעשהלכךלדאוג,היקראדוני,ממךמבקשאני

.בירושליםלהפקידהאומידאליאותהולשלוחביתךאתלבנותבחרתשעליו
שהיהמהאתקראתיובעיקרמכתבהאתלהביןשהיטבתיוייצמןלגברתלומרנאהואל

.'חילאשת',ואשתךאתהתתגאושבוביתולבנותליצורמאודאשמח.השורותביןכתוב
5.וממנימאישתיבירושליםשבילינוהימיםעלותודהלשניכםחמהשלוםדרישת

שהואאפשר.וייצמןביתפרויקטשלזהמוקדםלשלבהיחידההעדותהואמנדלסוןשלמכתבו

הסיבותאחת.הפועלאליצאלאהפרויקטמקוםמכל,שלאואפשרזהבשלבתוכניותהכין

1925שנתסוףלקראת.וייצמןהזוגשלהנישואיםחייאתשפקדהמשברבוודאיהיתההעיקריות

מןירדהביתבנייתענייןאםפלאואין,חודשיםמספרשארכהלתקופהמבעלהוייצמןורהנפרדה

ביותרהעסוקיםהארכיטקטיםאחדתקופהבאותההיהמנדלסוןגיסאמאידך6.כךבשלהפרק

מה-במידתהצטננההתממשולא1923בשנתבארץשתכנןפרויקטיםשכמהאחרי.בגרמניה

בשנת7.בעבודתומזהירההצלחהקצרושםלגרמניהחזרהוא.הציונייםהמפעליםמןהתלהבותו

1975H,ק.242 . M . Blumberg , Weizmann: His Life and Times. Tel Aviv
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"
the Hebrew University1וען!שמן"ו

.

Levensohn , Vision and..1

1950New,ק.18 York,7957925-ש)

עימולדוןישראל-לארץלבואסנדלסוןאת,הארצישראליתחשמלהחברתמייסד,רוטנברגהזמין1923כראשית4
.ובירושליםביפו,בחיפהכוחתחנותוכןהירדןעלאלקטרי-הידרומפעללבנותבתוכניותיו

שעליוורהשלמכתבהאת.[ו"א:להלן]רחובות,וייצמןארכיון,1925במארס23,ברלין,וייצמןאלמנדלסון5
.לאתרהצלחתילאמנדלסוןמשיב

1986Rose,קק.234זו.6

,

Chaim Weizmann: % Biography, New York.4ן

לאהםאך,בחיפהכולם,פרויקטיםשלושהשלבתכנרנםמעורבמנדלסוןהיה1923בשנתבארץביקורובעת7

במקוםזכתההמסחרילמרכזתוכניתו;הכרמלהרעל'גניםעיר'-ומסחרימרכז,כוחתחנת:הפועלאליצאו

00

Sosnovski;[1הערה,לעיל]מוהלייב-היינצה:גםראה.בתחרותהראשון7 , Urban.5)6Herbert.3)

he Garden1,idem;1984Down-TOW" Jiaifa during the British Manda

te

, Haifa1חDevelopments

,idem-א0-!8א- Bauhaus;1986Haifa77979-ג2ע.the Carmel"0Paradigm: Planning0city as

Herbert , 'The Divided Heart : Erich Mendelsohn and the Zionist.;);1993Carmel, Jerusalem

'1987Dream,קק.8ז1. , Erich Mendelsohn ," Palestine (Exhibition Catalogue) , Haifa



,ברוולדאלכסנדרוחשוביםגדוליםפרויקטיםכמהשלבתכנונםשקועמנדלסוןהיה1926בשנתמכךויותר1925

אחרישנה.זהבשלבוייצמןביתאתלתכנןהתפנהשלאכןעלאפשר8.ובסביבתהבברלין
עבורליוילהתוכנית

הר,וייצמן'פרופן

(9271)הצופים,אחרלארכיטקטפנושהפעםאלאהחדשהביתבענייןלעסוקחזרוהםוייצמןהזוגבנישהשלימו

.ברוולדאלכסנדר

(927-1929ד)הצופיםהרעלוייצמןלביתברוולדשלתכניתו

השירותשלכארכיטקטעבדבגרמניה.מברלין1925בשנתלארץהגיע(1877-1930)ברוולד

כברהחלהישראל-בארץבתכנוןמעורבותו9.מבוטל-לאמוניטיןלווהיההממשלתיהציבורי

J~discher('עזרה'חברתידי-עלהוזמןכאשר1910בשנת Hilfsverein(הטכניוןבנייןאתלתכנן

,בארץנוספיםפרויקטיםלקבלאפשרויותשלרחבשדהבפניופתחזהחשובבנייןתכנון.בחיפה

בנירנברגשוקןזלמןעבורמסחרייםמרכזיםהיו1925-1926בשניםמנדלסוןשלהגדולותעבודותיוכין8
-כיתאתלתכנןכדילרוסיהנסע1925בשנת;ואפשטייןכהןחברתעבורבדיסבורגנוסףומרכזובשטוטגרט

1(ל1.בלנינגרד'ה:זנמקוסמיה'לטקסטילהחרושת

קטלוג)והאמןהארכיטקט:1877-1930ברוולדאלכסנדר:ראהברוולדשלועבודתוחייועלנוספיםפרטים9
והארכיטקטיםינרים'האינגאגודתעתון,'(למותו25)ברוולדאלכם',ארליק'א;1989חיפה.(התערוכה

ברוולדאלכסשלותררמתואביב-בתלהגדולהכנסת-בית',מריל-מאיר'ע;5-8'עמ,(1956)1,יד,בישראל
.105-119'עמ,(א"תשנתשרי)57,קתדרה,'להקמתו



גרינברג-היינצהאיטה

לארכיטקטורהקתדרהלוהוצעה1925בשנת0ן.בברליןממשרדובעיקרבתכנונםעסקוהוא

.בחיפהולהשתקעארצהלבואהחליטואז,נפתחאךשזהבטכניון
המאהשלהישלהגרמניההיסטוריצתםחותםאתנושאתברוולדשלהמקצועיתהכשרתו

אתהשואברגיונליסטירומנטיציזםמעיןמייצגיםבארץשלווהפרויקטיםהבניינים.ט"הי

הבונההאדריכל':כתבגישתואתלהסבירבבואויי.המקומיתהערביתהארכיטקטורהמןהשראתו

המחלטתדעתואתגלהמ"הח.מערביאומזרחיבאופןבונהשהואאולהחליטעליוישראל-בארץ

מאחר.מקוםאלקשוריםבנייניםלבנותישאםשאלהכלאיןלגביו.המזרחיתהבניהאופןבעד

2י.'הארץנוףעםאחתלחטיבהומתמזגיםהאקליםדרישותכלאתממלאיםהמזרחייםשהבנינים

.זהלעקרוןבסיסיבאופןנאמןוייצמןעבורברוולדשתכנןהבית
בלונדוןוייצמןמשפחתאלהראשונההצעתושלהסקיצותאתברוולדשלח1927בסוף

בפטיובמיוחד,המזרחשלהקסוםהחןמןמשהובבנייןשישחושבאני':האומרמכתבבלוויית

שעליוהאידאלילפתרוןמתקרבתשהגשתישהתוכניתמאמיןאני...שבההבארעםהקטןהפנימי

שאניכפי-והוא,הגרנדיוזיבנוףמשתלבהוא.ואחידותכבודהדרתישלבית.עבורכםחלמתי

3י.'בעולםלמעמדכםהמתאיםבניין-מקווה

ירושלמיתבאבןמתוכנן,מגוריםשטחשלר"מ525,1הכולללמדיגדולביתמוצגבתכנית

קשתותבעלותארקדות,שטוחיםגגותכגוןתיכוניים-יםארכיטקטונייםמוטיביםעםמסורתית

יחד.זעירפנימיופטיואוורורלאפשרכדימיוחדיםקטניםחלונות,פתוחהיה'ללוגסביבמעודנות

כלאתהמספקיםתרבותייםסטנדרדיםועלמערבייםמנהגיםעלמתבססהפנימיהארגוןזאתעם

.הבריטיהחייםבסגנוןהרגילהאלגנטיתביתלבעלתהנוחיות
בעיסוקיוטרודהיהוייצמן.תכניתועלתשובהשקיבלעדשנתייםכמעטהמתיןברוולד

ברוולד.בלונדוןביתםמשקשלהגבוההסטנדרטבשמירתשקועההיתהרעייתובעודהפוליטיים

4ן.לערךר"מ200,1-להמגוריםשטחאתהקטיןשבהחלופיתגרסהשלוביוזמתובינתייםהכין

בפרויקטלדוןכדיבירושליםוייצמןהזוגבניעםלבסוףנפגשהוא1929שנתשלהקיץבראשית

שלהסגנונייםהמאפייניםעלשהתבססהשלישיתתכניתברוולדעיבדהפגישהבעקבות.שהגיש

למשקשנוגעמהבכלהדעהובעלתהמניעהכוח-ורהזאתעםיחד.הקודמותהגרסאותשתי

ן'.לערךר"מ100,2לכדיהמגוריםשטחאתשהגדילותוספותכמהדרשה-המשפחהשלהבית
ישראל-בארץלהשתקעאומרעתהגמרוייצמן.חדשותתכניותברוולדהגיש1929ביולי

בחיפההריאליהספר-בית:ביניהם,בארץרביםופרויקטיםבנייניםעודובנהתכנןברוולדהטכניוןבנייןמלבד10
,(1925)בחיפהשטרוקבית,(1924)בחיפהפלשתינה-אנגלובנק,(1912)במרחביההאוכלחדר,(1910-1913)

מרכזיחולים-בית,(1926)אביב-בתלזוסקיןבית,(1926)בחיפהרוזנטלבית,(1925)אביב-בתלפלטיןמלון
.(1929)בחיפהפיליפסובית(1928)בחיפה'ן"איצקובבית,(1928)בעפולה

.המודרניתהתנועהשללאתגרונענההרגיונליסטיתגישתואתזנחברוולדלחייוהאחרונותשבשנתייםנראה11
(Herbert.3,:גםראה.הבינלאומיהסגנוןשלהחדשיםהאידאליםלפיתוכנןלמשלהכרמלהרעלפיליפסבית

'Enigma8תHaifa : Projects andמןBaerwald',8'עמ,(9הערה,לעיל)תערוכהקטלוג.
.1926באפריל30,הצפוןעיתון,'הסגנון',ברוואלד'א12

שוניםמשלביםוייצמןביתעבורברוולדשלותוכניותסקיצות.ו"א,1927בנובמבר17,חיפה,וייצמןאלברוולד113(פנל
,הארכיטקטורהלמורשתובמרכזבטכניוןאליישרבספרייתנמצאות1927-1929בשניםהתכנוןהשתלשלותשל

.הטכניון,עריםובינוילארכיטקטורההפקולטה
.ו"א,1930ביולי21,חיפה,וייצמןאלבררולד4נ
.שם15



ברחובותוייצמןביתשלתכתנו

להתיישברוצההואכיליאמרוייצמן':ביומנוכתברופיןארתור.בירושליםביתואתולבנות

אפשרולאהפוליטייםהמאורעותאולם6י.'האוניברסיטהלענייןעצמואתולהקדישבירושלים

.הביתפרויקטאפואנדחהשוב7ן.באנגליההפוליטיתמפעילותולפרושלווייצמן
הרעלביתךאתלבנותיכולהייתיאילומאודאותימשמחהיהזה'ברוולדכתב1930ביולי

תתממשלאהביתאתלבנותשתכניתךתוששאני,שניםשלושכברמשעברו,עכשיואבל.הצופים

,מכןלאחרחודשיםכמהנפטרברוולד8י.'המיועדבאתרלאוכנראה-בהקדםלאלפחות-

וייצמןזנחכךאחרמהזמן.הניירעלנשארוהצופיםהרעלוייצמןמשפחתעבורלווילהותכניותיו

מכפישונהבמסלולנעההמוסדהתפתחות.האוניברסיטהשללקמפוססמוךלגורהרעיוןאת

קשורלהיותרצוןכלאיבדוהואבהתמדההתערערומגנםליביהודההנגידעםיחסיו.שחזה

9ן.לאוניברסיטה

ברחובותהחדשהאתר
גם.ביתםאתבהולבנותישראל-בארץלהתיישבלתכניתםוייצמןהזוגבניחזרושניםכמהכעבור

חדשאקדמימוסדשלבפתיחתוקשורהביתתכנוןהיה,הצופיםהרעלהביתבפרשתכמו,הפעם

.בארץמדעיתלעבודהלהתמסרוייצמןשלהישןחלומוובמימוש
שעמדוייצמןזההיהכאןגם.ברחובות(וייצמןמכוןהיום)זיודניאלמכוןנפתח1934באפריל

שלשמועלשנקראהמכוןשלראשיתועלזיוישראלכותבבזכרונותיו.המוסדשלהקמתומאחורי

:שנפטרבנו

לנועזרוייצמן.וייצמןר"דעםפארק-בהיידלטיוליצאתי...ן"בק,אחדצהריים-אחר

...היטבהנעראתהכירהוא.דניאלבננושלמותובעתמאוד
כהנושא,הנפטשבעייתאמונתו,ימיוכלדמיונואתשהלהיבנושאעללדברהחלוייצמן

באופןנפטלייצרשיטהגילויידי-עללהיפתרתוכל,התיכון-המזרחבתולדותחשוב

...בכללמדעבעניינילדוןעברנו,כךכלעליוחביבשהיה,זהנושאעלמשיחה.סינתטי
לעצמוישיגהמדעבדרךילךאםכיפעםלושאמרו,שלנוהאהובדניאלאלשובוכך

מוסדתקיםלאמדוע,דניאלאתלהנציחברצונךאם':וייצמןאמרלפתע.משלומעבדה

20.'הראשוןהמנהלאהיהאני.רוצהשהיההיחידהדברזה?שמועלמדעי

העמוקהמעורבותועקב.המכוןשלוהארגוןהתכנוןאתעצמועלוייצמןלקחשהבטיחכפי

המכוןפתיחתאחרקצרזמןאךי2,צנועצריףלושכרהוא.בארץיותררבזמןבילהזהבפרויקט

שעמדגדולמגרשהמכוןלידמצאההיא.מתאיםביתשלתכנונועלדעתהאתלתתרעייתוהחלה

פרדסבשבילימיםבאותםגדולכסףסכום,סטרלינגלירותאלפיםכחמשתהיההמחיר'.למכירה

22.בזכרונותיהמספרתהיא,'"הנוףאתקניתי"אניאבל,מטופח-ובלחימוזנח

1971Bein,ק.16246 , Jerusalem.14.Ruppin, Memoirs. Daries and Letters. ed.4נ

.(1930)פספילדשלהלבןהספרשכללהעליהעלהחדשותוההגבלותט"תרפמאורעותבייחוד17
1()(ו.ו"א,1930בנובמבר21,חיפה,וייצמןאלברוולד18
.295'עמ,(6הערה,לעיל)רוז19
,1970Sieff,ק.20132 Memoirs, London.1
.298'עמ,(6הערה,לעיל)רוז21
.138'עמ,(1הערה,לעיל)וייצמן22



מנדלסוןאריך:מימין
(השלושיםשנת)

וייצמןחיים:משמאל
בדרךאונייהסיפוןעל

צילום)ישראל-לארץ
,מנדלסוןאריךשל

1934)

מנדלסוןאריךהארכיטקט
החדשלביתםתכניתאצלווהזמינומנדלסוןאלשובוייצמןהזוגבניפנוכךאחרקצרזמן

.ארכיטקטיםמשרדשםלנהלוהחלבלונדוןלהתגוררבינתייםעברמנדלסון.ברחובות
מראשיכאחדלפניוהלךושמובינלאומימוניטיןבעלארכיטקטזמןבאותוהיהמנדלסון

הגדוליםאחדהיהבברליןמשרדו.שנה15בתמבריקהקריירהכברהיתהמאחוריו.האוונגרד

שבנהאיינשטייןשלהכוכביםמצפהמלבד.ושרטטיםארכיטקטים40שלצוותבוועבדבאירופה

שתכנןאלהכגוןבו-כלובתימשרדיםבנייני,פרטיותחווילותבגרמניהיצירתוכללהבפוטסדאם

הכין,ובאנגליהבהולנדהרצה,ברוסיהבנההוא:לגרמניהמחוץאףיצאשמו.שוקןזלמןעבור

ישראל-בארץבתכנוןוגם,באמריקהרייסלוידפרנקעםנפגש,מאלבההדוכסעבורתכניות

.כברהתנסה
ברחובותהמוצעהביתאתראתלראותישראל-לארץוייצמןעםיחדמנדלסוןנסע1934בשנת

זהביקורהפך,1923בשנתישראל-בארץהראשוןכביקורושלא.הראשונותהצעותיואתולגבש

כותבתמנדלסוןלואיזהאישתו.שניםשבעכמעטשנמשכה,בארץיצירהתקופתשללראשיתה

:בזכרונותיה104

נפוצהוייצמןביתשללארכיטקטמונהושהואבירושליםנמצאמנדלסוןשאריךהידיעה

-בארץבינתייםהשתקע,שוקןזלמן,מגרמניהשלוהוותיקהלקוח.קוציםבשדהכאש

שלוהערךיקרהקבלהספרותאוסףבשבילוספרייהלעצמוביתלבנותוהתכוון,ישראל



ברחובותוייצמןביתשלתכנונו

גדולחולים-ביתבניית.שאסףהנדיריםוהתחריטיםהספריםושאר
ידי-עלתוכננה

חדשיםבפרויקטיםלדוןשבאומבקריםמוקףעצמומצאאריך...הדסה
...23

המלךבמלוןחדרואתלהפוךנאלץשמנדלסוןעדהפוניםהיורביםכה
מאולתרתכנוןלמשרדדוד

בירושליםהבאהשהותובתקופת.שבועותבכמהלאנגליהשובואתולדחות
רכש,1935באביב,

שלשלוחהבהופתחברחביהן"רמבברחובהישנההרוחטחנתאת
נהגהוא.הלונדונימשרדו

ישראל-לארץאנגליהביןושובהלוךבשנהפעמיםכמהלנסועעתה
מזמנוויותריותרוהקדיש

בטחנתקבעבאורחלהתגוררואישתומנדלסוןעברו1939בשנת.בארץלעבודה
לתקופה-הרוח

.שנתייםשארכה
מןכמהולבנותלתכנןמנדלסוןהצליחבארץשפעלהשניםשבעבאותן

הגדוליםהפרויקטים

,הצופיםהרעלהאוניברסיטאיהחולים-בית:בארץשבוצעוביותר
לאוניברסיטהאב-תוכנית

"רמבחולים-ביתהיום)בחיפההממשלתיהחולים-בית,הצופיםהרעלהעברית
-אנגלובנק,(ם

.וייצמןוביתבירושליםוספרייתושוקןזלמןשלמעונו,בירושליםפלשתינה

(936ו-934ו)ברחובותוייצמןביתשלוההקמההתכנון

ברחובותהביתלהקמתהמיועדבמגרש1934בשנתביקורובעתכבר
הניירעלמנדלסוןהעלה

של]לאתרוללכתנוהגהיההוא':מנדלסוןלואתהכותבת.הביתלתכנוןרעיונות
[מתוכנןבניין

לחום,הרוחלכיווןלבואתנותןהיההוא-שעותמשךאותוולומד
הנוףאללמבטים,השמש

24.'הסמוכיםולבניינים

.חלופיותתכניותשתיוייצמןמשפחתלפנימנדלסוןהציג1934בסוף
עלהתבססושתיהן25

חצרחבקהבניין.ופשוטבהירבאופן'החצורתאתפיתחההאחת.'חהאותצורת
בצדהשנפתחה

הצורה.החצרחלללתוךחרג'החלפניםשהוצמדמדרגותחדר.מסביבהגןאלהאחד
הסימטרית

הסימטריהפורקההאחרתבתוכנית.וטרסותפרגולותידי-עלמעטעודנההפשוטה
-עלהפשוטה

.סימטרי-אבאופןהוצבהמדרגותוהדרמשנייםאגפיםידי
במלאכתהחלמנדלסון26.הראשונההתכניתאתהעדיפווייצמןהזוגבני

.המפורטהתכנון

נורמןזאתשמתארכפיאו'ויצמןגברתשלהמיוחדתמשימתה'גםהחלהעתה
שלהביוגרף,רוז

כלעלמנדלסוןנגדהתשהמלחמתניהלההיאהבאותומחצהבשנתיים':וייצמן
שלאפשריפרט

27.'הבית

דרישותיהלפי,ר"מ028,1-ל660שביןבטווחפעמיםכמההשתנההווילהגודל
ורהשל

מנדלסון.אחריםאואלהארכיטקטונייםמותרותלממןבעלהשללנכונותוובהתאם
נאבקכדרכו

23'Changing World8מןMendelsohn , 'My Life.],אוסף.299'עמ,פורסמושלאזכרונות
בידיהעתק.פרטי

.המחברת
1969King,ק.28אצלמצוטט24 , The Drawings of

Erich

Aiendelsohn, Berkeley.5

,Mendelsohn-Archiv,.סקיצות25 Kunstbibliothek Berlin,52/717.KB Hdz,
52/40.KB Hdz(2()1

Staatlich Preussischer Kulturbesitz

Erich:ראה,1934בדצמבר7,ירושלים,אישתואלמנדלסון26 Mendelsohn: Letters ofan,ל
(ל.Beyer(4ט.

"-1967Toronto,ק.136
.Architectו'0[ London-"New

.299'עמ,(6הערה,לעיל)רוז27
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בטעםתביעותיואתהצדיקהוא.מחירהיהלהםשגםביותרהמשובחיםוהגימורהחומריםלמען

ביטוילידייבואעמנושלשכבודומצפיםהיהודייםלחוגיםמחוץחשוביםאנשים':מוסרי

,במראהונאהוגםבממדיונכבדאבלפשוטשהוא,זהבבית.מכךלהתחמקיכולאתהאין.בבנייניו

השיקולאתוייצמןהציגבתשובתו28.'לירותאלפיבכמהלקנותשאפשרממהיותרהרבהתשיג

הייתילאכאלהסכומיםלהוציאלעצמילהרשותיכולתיאילוגם':אותוראהשהואכפיהמוסרי

ביתלאאך,טובביתרוצהאני.ישראל-בארץכךלנהוגראויאין.מוסריותמסיבותזאתעושה

29.'מותרות

שניביןעצמומצאוייצמן.גבולבלינמשכומחירוועלהביתגודלעלוההתכתבותהשיחות

בדעתםנחושיםשניהםואשרבתיםבעניינינחרצותדעותשלהם,והארכיטקטרעייתו,אנשים

,החזוןאותולמעןבדיוקנאבקולאהשניים,ועודזאת.הגשמהלידיהשאפתניחזונםאתלהביא

פרשתהיאהשנייםשלהמנוגדלטעמםביותרהטובההדוגמה.המצבאתיותרעודסיבךוהדבר

למראמרתיהפניםועיצובהביתריהוטפרקכשהגיע':בזכרונותיהוייצמןורהכותבת.הריהוט

הפניםעיצובעםלחיותיכולהאיניאבל,ונוהמאדנאההוא.מודרניביתבנית,אריק":מנדלסון

אבל",אמרתי"לוודאיקרוב".מחה"!הכלתהרסיכךאבל".תכניתיעללוסיפרתיואז-"שלך

30.'"!אתהלא,בביתשתתגוררזואני

,(נס'לאצרוברטהארכיטקטשלבשירותיוהפניםבעיצובהסתייעהוייצמןורה (Lutyens

עבורי3.וייצמןשלאחייניתושלובעלה(1869-1944)הנודענס'לאצאדוויןסרשלבנושהיה

נועדוהפניםועיצובהארכיטקטוניהתכנוןתפיסתופי-עלשכן,עמוקהאכזבההיתהזומנדלסון

.אהדיוצרשלעבודתופרישתהיההכרחואשרלחלוקהניתנתשאינההרמוניתשלימותיחדליצור

בביתולראשונהאימץואשרשעיצבהבתיםלכלשבחרבסגנוןריהוטוייצמןלביתהועידמנדלסון

וייצמןורה33.מקומייםבחפציםלהשתמשהתכווןתיכונית-יםאווירהלהוסיףכדי32.בברליןשלו

.מיושןאדוורדיאניבטעםריהוטהעדיפהזאתלעומת
יצר(וייצמןורהעםיהד)מנדלסון34.החדשלביתלעקורוייצמןהזוגבנייכלו1936סוףלקראת

לוקראוהמקומיים,"הלבןהבית"כינוהוהפוליטיקאים'.לסנסציהמידשהפךבמינומיוהדבית

35.'שלהםהאגדותסיפרימתוךהישרקסמיםטירתהיהרחובותילדיועבור,"הארמון"

הביתתיאור
בשנות.לרחובותשממזרחהפרדסיםעלהמשקיפהגבעהעלממוקמתוייצמןשלהווילה

בשכנות.ממזרחיהודההריועדממערבליםעדפתוחהנוףעדייןהיהוהארבעיםהשלושים

.ו"א,1935במאי26,ירושלים,וייצמןאלמנדלסון
.ו"א,1935ביוני1,לונדון,ברגמןר"דאלוייצמן
.139'עמ,(1הערה,לעיל)וייצמן

ביןחשוביםקולוניאלייםלפרויקטיםאחראיהיהנס'לאצאדוויןסרהארכיטקט.251'עמ,(6הערה,לעיל)רוז

.דלהי-בניוהשאר
Erich:השווה.(1948)פרנציסקו-בסןראסלווילה(1936)בירושליםשוקןביתהןביותרהטובותהדוגמאות

1970Zevi

,

Milano.8.Mendelsohn , Opera Completa . ed

.ו"א,1935במאי26,ירושלים,וייצמןאלמגדלסון
החדשלביתעקרהוייצמןמשפחתכימשתמעהמכתבמן.ו"א,1936ביולי2,ירושלים,וייצמןאלמנדלסון

299'עמ,(6הערה,לעיל)רוז



המעבדות:וייצמןשלעבודתומקוםמלבדדברהיהלאמיידית
וייצמןבית.זיודניאלמכוןשלהראשונות

בווילהלהבחיןהיהאפשרהלבניםוקירותיההבולטמיקומהנכות
שנות).רבממרחק

האן

הבניין:לתפוסקלהארכיטקטוניתהקומפוזיציהשלהעיקרייםתוויהאת
יחידותמארבעמירכב

ממזרחעוברהסימטריהציר.פתוחהחצרסביבסימטריבאופלהמסודרות
שלחומרתו.למערב

הצמודשירותאגף:אלמנטיםשניידי-עלנשברתהסימטריהמערך
מזרחית-הצפוןבפינתולבית

בחזיתאלאהצירעלנמצאתשאינההראשיתהכניסה-יותרוחשוב
צירוף.דווקאהדרומית

אגוניות-רבביסודההסימטריתלתבניתמקנההמתקבלהצורות
.סימטרית-

מעיןיוצריםהקומפוזיציהאתהמרכיביםהראשייםהנפחיםארבעת
:גבהיםשלהייררכיה

ושניקומותשתיבלהמזרחיהאגף,קומותשלושבלהואהמדרגותמגדל
בניהצדדייםהאגפים

בצדחודרשנפחוהמדרגותמגדלהואהקומפוזיציהמוקד.אחתקומה
המלבניהגושלתוךהחצר

הנמשכיםהצדדייםהאגפיםשניעםיחדזהאגף.המזרחיהאגףשל
שני.'חצורתמתוויםמקצוותיו

נוספתאכסדרה.מקורותאכסדרותדרךהחצראלנפתחיםהללוהאגפים
,צדיהמשניפתוחה,

לגןהפנימיתהחצרביןכךומפרידהמערבבצד'החזרועותביןמחברת
במרכז.לביתשסביב

הביתבלביוצריםוהאכסדרותהמים.פתוחהבריכהנמצאתהחצר
.השמשמחוםצונןמקלט

וייצמןשלהעבודהוחדרהספרייהמצוייםלבריכהשמדרוםהצדדיבאגף
107-הצפוניובאגף,

מבעדהפנימיתהחצראלצופיםהאגפיםשני.מרווחמגוריםחדר
בעוד,רחבותזכוכיתלדלתות

.לגמריכמעטאטומיםקירותמציגיםהםחוץכלפי
קומתאתתופסאוכלחדרצמודשאליוומרשיםגדולקבלהחדר

.המזרחיהאגףשלהקרקע

--
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חדרלכל)שמעלבקומהולאורחיםהביתלבניהשינהחדריאלמשםמוליךהמדרגותחדר

המדרגותבקצהנמצאהמשפחהשלהפרטיתהאחותעבורחדר.(משלורחצהוחדרשירותים

.הגגבמפלס
חדרהיהזה.הפרחיםחדר,מיוחדלאזכורהראויחדרישנודרוםבצדהראשיתהכניסהליד

.הביתלקישוטפרחיםסידור-וייצמןגברתעלהחביבהעיסוקבשבילבמיוחדשתוכנן
בזמןבו.בעליושלהיומיוםצורכיעלהיטבלענותכדיביותרהקטןלפרטעדתוכנןוייצמןבית

תכנןלמעשה.הציוניתהתנועהמנהיגשלביתו,הביתשלהסמלילתפקידוגםהתייחסהוא

.שבדרךמדינהשללעתידנשיאשלביתומנדלסון

הביתשלהציבוריאוביו
התורםביותרהבולטהאלמנטהואהמדרגותמגדלהביתשלהארכיטקטונייםהמרכיביםמבין

חדרשם.שתכנןהציבורמבנייניבכמהחשופיםמדרגותבחדריהשתמשמנדלסון.הייצוגילאופיו

הארכיטקטוניועיצובו,שבחוץלרחובהמשךבבחינת,הציבוריהחללמןחלקהואהמדרגות

הואוייצמןביתאולם.בבנייןהתנועהמערכתאתלמבקרהמבהירהכוונהתמרורלכעיןהופכו

בקומההשינהחדריאלהקרקעבקומתהייצוגייםמהחדריםמובילהמדרגותחדר;פרטימעון

עיצובכאןמתבקשכינראהלפיכך.הביתשלביותרוהאינטימיהפרטיהאגףאלכלומר,שמעל

ששמשוצורותבאותןלהשתמש,המדרגותחדרבעיצוב,בחרשמנדלסוןאלא36.ומוצנעדיסקרטי

הכריזכאילוהואהמדרגותמעיצובשהפיקהאסתטיהאפקטמלבד.הציבורייםבבנייניואותו

הוא,לאומהחייואתהקדישוייצמןחיים;ציבוריתאישיותשלמשכנהזהו:זהאלמנטבאמצעות

הבית':עצמווייצמןידי-עלשהונחהכפיאו.בביתואפילו-הציבוריתהבימהעלניצבתמיד

ץ.'הציבורשיכבותמכלאורחיםלקבלהציוניתהסוכנותראשיכולשבומקוםלהיותיצטרך
תבעברוקייםארמונותשלידועיםלאפקטיםמודרניתרגוםמשוםבושישהארכיטקטוניהעיצוב

.וחגיגיתרשמיתהתנהגות-כמבקריםדיירים-המשתמשיםמן
מרפסת.המדרגותחדרשיוצרלרושםהמוסיפיםאלמנטיםעודכוללהביתשלהחיצונימראהו

החזיתשלהאטוםהמשטחמןמגיחה,המדרגותמגדללצורתהדמעין,בזכוכיתסגורהמעוגלת

אורכה.המגדלשלהדומיננטיבאפקטמשתלבתהשחייהבריכתהפנימיתובחצר;המזרחית

המרשיםלאפקטמשניתנראיתהבריכהשלהשימושיתהתכלית.לממדיומותאמיםורוחבה

האסתטילתפקידושותפההיארושמואתבהכפילהוכך.במימיההמגדלשלהשתקפותושיוצרת

.המגדלשל

מנדלסוןשלהארכיטקטוניתהדינמיות
עבורו.מנדלסוןשלהתכנוניתגישתוגרעיןזהו-38'הפינהבתכנוןנבחנתטובהארכיטקטורה'

תפקידו.היציבוביןהנעביןמתחנוצרשבודינמיתהליךהיאבארכיטקטורההאדםשלההתנסות

כאן:ניכריםהבדליםמגלה,בארץמנדלסוןשבנההשנייההפרטיתהווילה,בירושליםשוקןביתעםהשוואה136()8

.הפנימיבסידורחשובתפקידממלאותאינןואףהחרןמןנראותהןאין;המדרגותאת'מסתיר'מנדלסון
.298'עמ,(23הערה,לעיל)מנדלסוןאצלמצוטט37
מנדלסוןלואיזהאצלפרנציסקו-בסןכךואחרבירושליםמנדלסוןשלבמשרדושעבדשילרהאנסשלדבריו38

.604'עמ,(23הערה,לעיל)
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.זהתהליךלעצבמנדלסוןבעיניהיההארכיטקטשל
דרכי,הווילהתרשיםזואךמכרעתחשיבותכאןישלתנועה39

הפוטוריסטיתהגישהפי-על:אופניםבשנילהתבצעולה:
'להתנועע'הבנויהאובייקטצריך

nw)Aוזיויותאליה

הבנויהאובייקטהקוביסטיתהגישהפי-עלואילו,עומדועלעומדוהאדם
האדםועלבמקומוניצב

.ובתוכוסביבולנוע
תנועהשלבמונחיםמדברתבגרמניהמנדלסוןשליצירתו

המעוגליםהנפחים.פוטוריסטית

נראיםהחלונותופסי,ציריםסביבסובביםהםכאילונראיםהאופייניים
.אופקייםבקוויםכזורמים

והשלווהוהסימטריהמופנםהמערךוייגמלבביתזאתכנגד
הקובייתייםהנפחיםשלהאפלטונית

באופןכאןהושגההדינמיתהחוויה.דווקאסטטיאופילבנייזמשווים
שלתנועתוידי-עלקוביסטי

היטבמתושבתבצורההבנייןאלהמבקראתהוליךמנדלסון.המבקר
המראותרצףעלוהמחשבה,

צירופיאתשחקראחרי.התכנוןמןנפרד-בלתיחלקהיתהלעיניושיתגלו
המתקבליםהצורות

אתהמבקרלפניהחושףגישהמסלולמנדלסוןהתווהשוניםמכיוונים
העיצובשלהאפקטיםמירב

כך,ספירליקובכעיןהבנייןאתהסובבמסלולזהו40.הארכיטקטוני
הכניסהדלתאלהגיעושעד

הדרךמן:ופינותיוהביתחזיתותכלכמעטהמבקרלעינינגלו
לאורךדרומהזיוממכוןהמוליכה

הצפוןהפינהאתתחילההמבקרראההמגרששולי
יכולהואבהתקדמו.הווילהשלמערבית-

391930Das Gesamtschaffen des Architekten, Berlin,(1923)'

Mendelsohn , 'Dynamik und Form.21(קצע

שבהןסקיצותמספרשמורות(25הערה,לעיל)בברליןמנדלסוןבארכיון40
שלהשוניםהמראותאתמנדלסקבוחן

למשלHdz8)1.52/41בסקיצה.הגישהדרךלאורךשונותמנקודותהבית
עםשוניםמראותארבעהמוצגים

der:הבאיםכיתובים Hauszufahrt ' , * vor demזסץder Kurve18','

Strasse aufsteigend zum Haus'



גרינברג-היינצהאיטה

גילההואהצמודהשומרביתואלהשערמבנהאלמשהגיע.לדרךשממערבהנאההגןמןלהתרשם

החזיתפניעלוחלףמזרחהדרךכברתהמשיךמכאן.הביתשלמערבית-הדרוםפינתואת

צדואתחשףהאחרוןהעיקול.הביתשלמזרחית-הדרוםהפינהעםשהפגישולעיגולעד,הדרומית

חזההדלתאלבמדרגותשעלהלפני.שמדרוםהכניסהדלתאלהובילולבסוףהביתשלהמזרחי

אגףמתחברשאליההפינהזו,ממנונסתרתנותרהאחתפינה.חזיתותיוארבעמכלבבנייןהמבקר

י4.להצניעונכוןשממילאהשירות

.מנדלסוןשלבלעדיגילויכמובןאינהבארכיקטורהההתנסותשלהדינמיהאספקטשלההבנה
המבקרלפניבנייןנחשףשבהםהמראותרצףכילהמחישכדיהיוונייםהמקדשיםאתריכמואין

שלהזוהאיכותאלהתוודעמנדלסון.הארכיטקטוניהתכנוןמןנפרד-בלתיחלקהוא

העריךלאהוא,בעצם':אישתומספרת.1931בשנתביווןביקורובעתהיווניתהארכיטקטורה

עליוהותירבאתונההאקרופוליס.עיניובמואותהשראהעד-היווניתהארכיטקטורהאתביותר

במערךומשילובההגישהדרךהותוותהשבוהמחושבמהאופןהתפעלבמיוחד.עמוקרושם

42.'כולו

'למערבמזרחביןסינתיזה'

היחסיםבתולדותרצוןכשעתשנראהבמהפייצלהאמירעםיחדוייצמןאתמראהמפורסםצילום

חובשוייצמן.1918בשנתבעקבההמנהיגיםשנישלפגישתם:ישראל-בארץלערביםהיהודיםבין

פתיחותמאותהמשהו.שיחובןשללרעותיולפתיחותכסימןאולי-ערביתכאפייה

,בממדיוצנועלהיותצריךהבית'.הביתבעיצובמשתקףהערביםהארץבנישללתחושותיהם

כברשמצאהארץעל"בינלאומיסגנון"שוםיכפהשלאכך,המקוםלרוחומתאים,במראהואצילי

43.'אדמתהמתוךצמחוואשרלאקלימהלהפליאהמתאימיםארכיטקטונייםורעיונותחוקים

פי-עלדגלמהםאחדשכלארכיטקטיםבשניוייצמלבחרלמעשההלכהזוכוונהלהגשיםכדי

חרגוזובנטייתם:המקוםלתרבותארכיטקטוניתלהתייחסותהקוראתרגיונליסטיתבגישהדרכו

הארכיטקטיםרובבקרבשרווחה'בינלאומיתארכיטקטורה'שלהמגמהמלומנדלסו7ברוולד

אתפירשלמסורתבגישתוכטרדיציונליסטברוולד44.העשריםשנותבסוףכברבארץהיהודים

מנדלסון.מזרחייםסממניםהביתבעיצובוכללהיסטוריציסטיבאופןוייצמןשלהנחייתו
המשיר המשימהאתמסוימתבמידה

אך.ארצישראלייהודיסגנוןאחרחיפוש-קודמולעצמושהציב
שלהצורותמאוצרלשאולבמקום.להפשטהמנדלסוןפנהצורנייםבפרטיםרקעסקברוולדבעוד

באמצעותויישמםתיכונית-היםהבנייהשלעקרונותיהאחרהתחקההואהערביתהארכיטקטורה

עודקיימתאינהלביתהמכוןביןהישירההגישהדרך.כאןהמתוארהמראותברצףלהתנסותאפשר-איכיום41

.הביתאתמסתירההעשירהוהצמחייה
.26'עמ,(24הערה,לעיל)קינגאצלמצוטט42

.298'עמ,(23הערה,לעיל)מנדלסון43ךך[נ
the',ג4/3,77(1977),:ראה44 National Library10תןLevin , 'The

'

Transformation of

Villa

Savoye.4ן ,)
International Style Architecture ," Israel (Exhibition Catalogue:7,1)ff. ; idem, White103.קק

Carmel: the Coming of Modern.-אס-1"ש-Sosnovski , Bauhaus.8[יHerbert.3);1984Tel Aviv

1985Hadar Hacarmel. Haifa10Architecture



ברחובותוייצמןביתשלתכנונו

.הצעיריםהארכיטקטיםדורבידישאומצוהמודרנייםהכלים
'מזרח'עלשחשבברוולדלעומת45

משותףמכנהמנדלסוןחיפש,מנוגדיםיסודותכשני'מערב'ו
שכינהבמהדגלהוא.ביניהם

היסטוריברגע':'למערבמזרחביןסינתיזה'
לארץלחזורהאפשרותהיהודילעםמוצעתזה

גשרשיבנההדבראתוהמערבהמזרחמןולהפיקהעתיקהמולדתו
.ומערבמזרחשלאחדותאל

המזרחיוהתוםהמערביהידעצריכיםיתממשהזהשהייעודכדי
טרםשטיבומשותףבסיסלמצוא

46.'נודע

לממשמנדלסוןשללנסיונוביותרהטובההדוגמההואוייצמןבית
בזכות.זושאפתניתמטרה

בידועלהשלההארכיטקטוניובנוףהארץשלהאקליםבתנאיההתחשבות
אופיבעלביתלעצב

החצר,היוקדתהשמשבפניהמסתגרהחיצוניהמראה:תיכוני-ים
,הביתשבלבהקרירההפנימית

הבנייהאתהמזכיריםאלמנטיםהםלבןהמסוידיםוהקירותהשטוחיםהגגות
הםבזמןבו.העממית

מגשריםובכךקדםבימיבארץהיהודיםשלמגוריםדפוסיאלגםרומזים
.גלותשנותאלפייםעל

הארכיטקטונימאמין-האנישלהפותחהמשפטבבחינתהואוייצמןבית
באשרמנדלסוןשל

לחלוטיןהשייךבית'כתיארועצמוהוא.ישנה-החדשהבארץלתכנון
מותאםעתובאותה...לזמנו

יהיה,מרגישאניכך,אשרהביתטיפוסזהו.טרופי-סובבאקליםלמגורים
שניםאלפייםאחרי,שוב

פרובינקיההיתהשיהודהבימיםשהיהכפיהמזרחרחביבכלנפוץ
47.'רומית

י'התקווהמוטיב'
לספינתוייצמןביתשלמראהואתלהשוותנהגורחובותבני

שלאוקינוסבתוךהמפליגהקיטור

הסימטריתההייררכיה:זולהשוואהבסיסישואכן48.ירוקיםפרדסים
הנפחיםשלהברורה

הפורצתספינהשלהצורותצירוףאתלהזכיריכולההביתשלהמתפרסים
הזקורהצלליתו;קדימה

גשרמחקהכאילושבראשוהחלונותטורעלהמדרגותמגדלשל
הפתחים;אונייהשלפיקוד

שללחלונותרומזיםהצדדייםהאגפיםשלהחיצונייםבקירותהעגולים
שהביתוהעובדה;אונייה

יכולהפרדסיםשלמרחביםעלמשםומשקיףגבעהעלמבודדעומד
אונייהשלהרושםאתלעורר

.היםגליבין
.המודרניתבארכיטקטורהשגוררעיוןהיאארכיטקטוניכדימויהספינה

הארכיטקטיםעבור

ימיםבאותםהקיטורספינת-הספינההיתההעשריםשנותשלהאוונגרדיים
שלסמל-

מילוליותמובאותבבנייניושילבלמשלקורבוזיה-לה49.חברתיתאוטופיה
מארכיטקטורהכמעט

.למגוריםכמכונההביתאתתפיסתואתלהמחישכדיספינותשל
השראהמקורהיוספינות

הדירותבתיושלגרופיוסשלהמגוריםשכונותשלהנזיריתלחומרה
.שרוןהנסשל

1877בשנןנולדברוולד:שמם10יק"י"למנדלסיזבחולדביזהגיליםהבדל45

עשראך.1887בשנתומנדלסון

המאהשלהארכיטקטורהבהתפתחותמכרעתחשיבותבעלותהיואלהשנים
התנועהמנהיגישכן,העשרים

ולה886נבשנתרוההדרואןמיס,1883בשנתגרופיוס:במהלכןנולדוהמודרנית
.1887בשנתקורבוזיה-

46'~ . Mendelsohn , 'Pal~stina als kdnstlerisches Erlebnis1.כתב
מוהלייב-היינצהאצלבחלקופורסםהיד-

)מנדלסוןבארכיוןשמורוהוא,113'עמ,(המאמרבראשכוכבהערת,לעיל)

ו1ך.8KBר5,1(25הערה,לעיל

1937July31.Evening,ק.12,מנדלסוןעםראיוןר4 Standard

תל,המחברתעםבראיון,מנדלסוןשלבמשרדוהמהנדס,רוסטובסקינפתלי48
.1979דצמבר,אביב-

:1Dampfermotiv'45(1"4(,:קלרשלהמצויןמחקרוגםראה49
G .
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1981Baukunst. Braunschweig



-מנדלסוןאריך

1.כןעעל///שיאחריתלןיייייגי

בעבודתוואף.היטבמאורגנתחברתיתליחידהדגםבספינהראוהרוסיםהקונסטרוקטיוויסטים

.להשראהכמקורספינהבדגםלשימושדוגמאותכמהלמצואאפשרמנדלסוןשלהמוקדמת
הממחישההדוגמה50.האנושיהיצירהבמעשהודינמיותתנועהשלהתגלמותעבורוהיתההספינה

כינוברליןתושבי.1923בשנתשבנה'טאגבלאטברלינר'הביתהיאביותרהטובהבצורהזהדימוי

הדימוי;אונייתייםאלמנטיםכללבואיןאולםיי.'ברליןלנמלנכנסת"מאוריטניה"ה'הבנייןאת

.הפינהשלהדינמיהעיצובבזכותמופשטבאופןמושגהימי
דימוישללקונוטציותלהתייחסעלינווייצמןשבביתהארכיטקטוניהסימבוליזםאתלפרשכדי

יעדאףאולי,רחוקיעדאלליציאה,ממקוםלפרידהבדמיוננומתקשרבאונייההמסע:הספינה

באופןמתגלמותכסמלנוחבתיבת.יותרטובחדשלעולםולתקווהלהצלה,לבריחה,אוטופי

הדמיוןכנפיעללהפליגיכוליםאנומנדלסוןשלעבודתושלבהקשר.הללוהתחושותכלמושלם

אתלסמליכול1923שלהמנוחהחסרתבברליןהבנייןשלהדינמיהאופי:הנושאעלבאלתור

וייצמןביתשלוהשלוותהמאופקותהצורות.הגואההמבולמןבריחהלמסעהתיבהשליציאתה

התקוותכלכשבקרבה,המבולחלאותאחריהאררטפסגתעלהמוצלחתנחיתתהאתמבטאות

אנוהארכיטקטונישבעיצובהדינמיהאפקטלצדוכך.יותרטוביםחייםשללראשיתםוההבטחות

אותה.הקומפוזיציהשלהסימטריהמבנהמןהנובעתסטטיותשלמידהגםבביתמוצאים

המוקדמותבעבודותיוממנהרחקמנדלסוןאשרהקלאסיתהתכנוןממסורתהשאולהסימטריה

יציבותשלתחושהגםמשרההיאבזמןבואך,ייצוגיאופילביתלהקנותאמצעיעבורוהיתה

.והשתרשות

מנדלסון.לאומיכמונומנטהראשונההסקיצהמןכברנהוהוייצמןביתזהפירוש211 121

.למערבמזרחביןסינתיזהבסיסעליהודיתמדינה

.93'עמ,שם97.51'עמ,שם50



היהודיתהסוכנותבתכנית'החדשהירושלים,

(1937-1938)ירושליםלחלוקת

פזיאיר

(פילועדת)הבריטיתהמלכותיתהחקירהועדתמסקנותפורסמו1937ביולי
השארביןשהמליצה,

ועל-וערביתיהודית-מדינותלשתיהמערביתישראל-ארץחלוקתעל
ירושליםהפיכת

ראה)לצמיתותבריטיתבחסותמנדטלמדינת,ליםעדפרוזדורבצירוף,וסביבתה
י.(1איור

שאלתלעצםבעיקרנגעהוועדההמלצותבעקבותביישובשהתעוררהסוערהפולמוס
חלוקת

אתלהוציאלהמלצהיוחדבדיוניםבולטמקוםאולם,מדינותלשתיהארץ
מתחומיירושלים

להשליםהתקשוהחלוקהבתכניתהתומכיםשגםהמלצה,העתידההיהודיתהמדינה
.עימה

קווים'והודגשוהוועדהשלהצפויותבמסקנותמוקדמיםדיוניםנערכוהציוניבממסד
'אדומים

1937שנתבאמצעלהתגבשהחלהירושליםבשאלת.התכניתשלשוניםבהיבטים
לדרושהנטייה

.שתקוםהיהודיתלמדינההיהודייםהעיראזוריוסיפוחהעירשלפוליטיתחלוקה
1937בנובמבר

ומפורטתמעשיתתכניתלהכיןעליהוהוטלירושליםועדתהיהודיתבסוכנותהוקמה
לחלוקת

.העיר
הוכנהשבמסגרתוהגאופוליטיהרקעמהו:הןזהבמאמרלבחוןשננסההשאלות

התכנית

ועדתניצבהשבפניהםוהאילוציםהשיקוליםהיומה?העירלחלוקתהציונית
בעתירושלים

הוועדהכהגדרת,'החדשהירושלים'משתקפתוכיצד?בעירהחלוקהקוויאתשעיצבה
בהכרעות,

?זובמסגרתשנתקבלו

גםובעקבותיהם)השוניםבמקורותמגווניםלכינוייםזוכההעירשלהיהודיהחלק
:(זובעבודה

הוצעוואף'המערביהחלק','היהודיתירושלים','העבריתירושלים'
'ציון'כגוןרשמייםשמותלו

ירושלים'השםשדווקאדומהאולם.'החדשהירושלים'או(הציונותבירת)
שנבחר,'החדשה

הסוכנותשהגישההסופיח"בדוהמוצעהיהודיהתחוםלהגדרתרשמיטכניכמונה
וודהדלוועדת

New:במקור) Jerusalem(ותפיסהרוח-הלך,בהמשךשנראהכפי,משקף
לתיחוםשמעבר

הלאומייםחייהםהתחדשותעםלהםהקימושהיווניםכמו':הסתמיהגאוגרפי
ידעלהעצמאיים

עלחדשהירושליםולמולדתםלארצםהשביםהיהודיםבנוכך,חדשהאתונההאקרופוליס
יד

2.'ההיסטוריתקדושתהמפאתלהםהיקרההישנהירושלים

רכישתבנושאמחקרפרויקטבמהלךהוכןזהמאמר*
11ןןידבמסגרתוסביבותיהבירושליםיהודיםידי-עלקרקעות

.הערותיועלאריה-בן'י'לפרופתודתי.צבי-כןיצחק
לעבריתרשמיתרגום)1937יולי,לפרלמנטהוגשה;(י"א)לפלשתינההמלכותיתהועדההרצאת1

'עמבמיוחד,(

277-289.
,מ"אצ,1937,ירושליםלוועדתתזכיר,'ישראלארץשלכמרכזהחדשהירושלים',פרס"2

2939/525
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(1937-1938)ירושליםחלוקתתכניות

הקדושיםוהמקומותירושליםבעניין'מילועדת'שהתוותההעקרונות

הערביהמרדפרוץבעקבותארצהבאהאשר,פילהלורדשלבראשותוהמלכותיתהוועדה
שהוא,ערבי-היהודילסכסוךכילמסקנהמעמיקהחקירהלאחרהגיעה,לושתכפווהמאורעות

ביןברורהמדיניתובהפרדההארץבחלוקתאלאפתרוןאין,וחריףעמוקלאומיסכסוך
יהודים

.לערבים
בהןמרוכזיםאשר,קדושותעריםבהיותןכיהוועדהקבעהלחם-וביתלירושליםבאשר

כפקדון'מנדטורישלטוןתחתלצמיתותתישארנההן,הדתותלשלושהמקודשיםרביםמקומות

עלתמידינאורשלטוןללאכינרמז.ערביאויהודילשלטוןתימסרנהולא'הציוויליזציהשלקדוש

להגןהציוויליזציהחובתולכן-ערביםאויהודיםידי-על-לחילולםחששקייםאלהמקומות

אדםבניהמונימטעםאלא,בלבדפלשתינהעמימטעםפקדוןלא...':שליחותבתורתעליהם

עםאחדבקנהעולהזהפתרוןהוועדהחברילדעת.'להםקדושיםאלהשמקומות,אחרותבארצות

בהתאם.הללולמקומות'ובטוחהחופשיתגישה'להבטיחהחובהועםהמנדטכתבהוראות

פרוזדורגםהבריטיםבשליטתלהשאירישכי,מרחיבהבפרשנות,הוועדההחליטהזולחובה

מדינתאזרחייהיוהמנדטוריהאזורתושביכינקבעעוד.ליםועדמירושליםובטוחרצוףיבשתי

לעריםבדומה-בינייםבפתרוןמדובראיןכיהודגש.קיומהאתבמיסיהםויממנוהמנדט

ללא,לצמיתותבפתרוןאלא,שתוקמנההמדינותלאחתסיפוחלקראת-אחרותמעורבות

לשלומםלסייעהחובהתוטלהבריטיהשלטוןעלכיציינההוועדה.עצמילשלטוןמעבר

.שווהמיחסייהנותושביהןוכלהללוהעריםאוכלוסישלולהתפתחותם
דרומהלנקודהועדלירושליםצפוניתמנקודה'תשתרעהבריטיתהמובלעתכיקבעההוועדה

ודרומההראשילכבישצפונהשישתרעמסדרוןידיעלהיםאלגישהותתאפשר,לחם-לבית

.(1איורראה)ביפוויסתייםורמלהלודהעריםאתיכלול,הברזל-למסילת
קועיצובפרטיאת3

.חדשהטכניתלוועדהפילועדתהשאירההגבול

'הפרוזדורמדינת'לתכניתהציוניותהתגובות

מנתעללפעולהיהודיתהסוכנותהחלההמלכותיתהוועדהשלהרשמיח"הדופורסםבטרםעוד
וההערכותהשמועות.הציוניתלתנועהנוחהבמתכונתתהיהדברשלבסופושתאושרשהתכנית

עצםעםשהשלימואלובקרבגםדעותשלמיגווןיצרוזובתכניתירושליםשלמעמדהבדבר

,המלכותיתהוועדההחלטתתהיהמהלהעריךהראשוניםביןשהיה,גוריון-בן.החלוקהתכנית

להעלותאיןכיאחריםתומכיםטענוגיסאמאידך4.ירושליםעלויתורשלבמחיראפילובהתמך

בחלוקתלתמוךמוכניםוהיו-ירושלים-והכתרהסמלללאהיהודיםמדינתאתהדעתעל

להשתרשהחלהבבדבדאולם5.היהודיתהמדינהבתחומיתיכללשירושליםבתנאירקהארץ

.278-279'עמ,(1הערה,לעיל)המלכותיתהועדההרצאת3
,ירושליםבשאלתזהובכלל,ונגדההחלוקהתכניתבעדומפלגותאישיםשלעמדותיהםעלמקיףתיאור4

:ראה

,גוריון-כן'ד:ראהגוריון-בןשלעמדתועל.ם"תשירושלים,המנדטבתקופתהחלוקהפולמוס,דותן'ש
הביעדומהדעה.[גוריון-בן:להלן]1937בפברואר5,י"מפאבמרכזנאום,62'עמ,ד"תשלאביב-תל,ד,זכרונות

11נ)

.123'עמ,(שם)דותן:ראה,סמילנסקי'מגם
Katz[מ:גםוראה.שם51והערה123-125'עמ,(שם)דותן:ראה5 , 'The Political Status of

Jerusalem

.?

,Shear,1938937נ-יthe yearsח]Historical Context : Zionist Plans for the Partition of

Jerusalem

1993September((3)11),קק.53-41



פזיאיר

,לשלוטהבריטיםימשיכושעליו,העירשלהקדושהחלקביןהפרדהשלהאופציהגםבציבור

התבטאויותכינראה.שתקוםהיהודיתלמדינהלצרףשישסברושאותו,החדשהיהודיהחלקובין

הקונגרסלקראתהציוניהפועלהוועדדיוניבעת,1937ביוניכברנשמעוזהבהקשרראשוניות

הרובלחיזוקירושליםאוכלוסייתשלהדמוגרפיתחשיבותהעלשעמד,גוריון-בןגם6.העשירי

ואףבירושליםלחלוקהבדרישהכעתתמך,היהודיתלמדינהשיוקצהבתחוםהמעורערהיהודי

במסמךזועמדהבוטאהלראשונה7.כזותכניתשלקבלתהלשםושרתוייצמןעםיחדלפעולהחל

8.גדולהסערהמידעוררהואבארץהענייןוכשפורסם,המושבותלשרוייצמןשלבמכתבורשמי

לכלרבותשניםזהשהתנגד,הקיימתהקרןנשיא,אוסישקיןמנחםדווקאנקטמעניינתעמדה

יפוליצוראפשר'הציוריבסגנונוזאתוניסח,מוניציפליתחלוקהכולל,בירושליםחלוקהשלסוג

.ציוןאתלמצאאפשראיהכרם-בבית..."ציון"אושניהירושליםליצוראפשראיאך,אביב-ותל
תיכפהאםאפילוכיסברהואהנוכחיתבסיטואציה9.'להמחוצהולאהחומהבפניםנמצאתציון

מאשר,היהודיתלמדינהמחוץאםגם,שלמהירושליםאתלהשאירעדיףהארץחלוקתעלינו

דומהעמדה0ן.העירשלוההיסטוריהמקודשהחלקשליהדותו-איאתלהנציחובכךאותהלחלק

היהגוריון-בןאולם.העתיקהירושליםאתלהפקיראיןכישטענוי"מפאמחבריאחדיםהביעו

י"מפאלמרכזמלונדוןששלחובמכתב,בחלוקהלתמיכהמפלגתועמדתאתלבצרבתביעתונחרץ

להתנגדותברומזו,מחירבכלהעיראחדותבשמירתהמצדדיםשלגישתםאתבחריפותתקףהוא

בירושליםגברהלאסוננו':ירושליםשלמוניציפליתלחלוקההשלושיםשנותבראשיתשהיתה

.והמפרההממלכתיתהיצירהעל,המטומטמת,הנבובה,העקרההמליצה,הפטריוטיתהמליצה
יק'מוז'שלאיזמפני-לדים'והחהנשאשיביםשלשלטונםתחת"מאוחדת"כעתהיאוירושלים

על,"הבית-הר"עלהשלטוןהיהדרוש[פ"י,ירושליםתושב,י"מפאמרכזמחברייאחדהירושלמי

יי.'עומרמסגד

-תל,ב,מדינייומן,שרת'מ:בתרךהמצוטטים,1937ביוני17מיוםהמזרחיהנהלתחברפרבשטיין"דבריראה6
,(4הערה,לעיל)דרתן:ראה,פישמןוהרבצבי-בן'יגםהביעודומהעמדה.[שרת:להלן]205'עמ,1971אביב

.העירבחלוקתשדנהבוועדהלכהןכךאחרהומלצוהשלושהכל.123'עמ
נתונילפי.הציוניתהצמרתאתמאודהטרידההמוצעהיהודיתהמדינהבתחוםביותרהדחוקהיהודיהרובבעיית7

לכלולהיתהעתידהירושליםללאהיהודיתהמדינהאוכלוסיית,אוכלוסיןהעברתלענייניהסוכנותועדת
,מ"אצ,1938מאוגוסטהוועדהשלמסכםח"דוראה.בלבדיהודים000,294לעומתיהודים-לא000,296

-בן:ראה,היהודיהרובלביסוסירושליםיהודי000,80שלהרבההדמוגרפיתהחשיבותמכאן.5125/525

ענייןאתושרתגוריון-בן,וייצמןהדגישוואילךומכאן.106'עמ,ג,שםוכןנ258,16'עמ,שרת;190'עמ,גוריון
גוריון-בןהנחה-המלדןגםוכך,החלוקהלתכניתלהסכמתםההכרחייםהתנאיםביןהעבריתירושליםהכללת

שםההנחיה,1937ביוני207,7'עמ,(שם)גוריון-בן:ראה,המושבותשרעםפגישתולקראתרוטנברגפיאת
.(הבאהבהערהגםוראה)

:ראה,ירושליםחלוקתענייןוביניהם,לחלוקההתנאיםובו937נביוני15מיוםוייצמןשלמכתבועל8

1979The,ק.118 Letters and Papers of ~Chaim Weizmann . XVIII , Jerusalem,4ט.ל)Klieman.)ן.
ועל;254'עמ,גוריון-כן:ראה1937ביוני28ביוםגור-אורמסביהמושבותשרעםגוריון-ובןוייצמןשיחתצל

;201-202,209-215'עמ,שרת:ראההנושאפרסוםבעקבותי"מפאובמרכזהסוכנותבהנהלתהוויכוח

8-22/8100,מ"אצ,1937ביולי4-וכיוני17מיוםהסוכנותהנהלתישיבתפרוטוקול

.(ב"תרצשבט,ההד:מתוךמצוטט)223-224'עמ,ד"תרצירושלים,היובלספר,אוסישקין'מ6119
עלאוסישקיןדיווחהמצומצםהציוניהפועלהוועדבדיוניואמנם.315-316'עמ,שרתאצלמצוטטיםדבריו10

,1937ביוני21מיוםהציוניהפועלהוועדדיוניבפרוטוקולדבריוראה,ובסביבותיהבירושליםניכרותהשקעות
10066/325,מ"אצ

שהתנגדואלועםשםמתחשבןהואהשארבין.[937ביולי1,י"מפאלמרכזמכתב,259-261'עמ,גוריון-בן11



(1930)הכרם-בית

מרביתהיתהכברהמלכותיתהוועדהח"דושלהרשמיהפרסוםשעםדומה
הסוכנותצמרת

אתולשכנעבירושליםחלוקהשללפתרוןלחתורשישבהכרהמאוחדת
הבריטיתהממשלה

.זהפתרוןשתאמץ

בירושליםהחלוקהאפשרותבענייןהבריטיותהרמיזות
שונותבנקודותקשהביקורתכנגדוהוטחהפילח"דושלהרשמיפרסומועם

בענייןהשארובין

הלורדיםבביתדיבר,האנגליקניתהכנסייהראש,מקנטרבריהבישוף.ירושלים
העוולעל

באופןודרש,ירושליםשלחלקיהמכלהיהודיםשבהוצאתההיסטורי
שליטהלהםלתתמפתיע

2.ההיסטוריתהעירמןסמליחלקכולל,ממנהבחלק

בביטויהשתמשידועאנגליפובליציסט[

.ירושליםללאהציוניתהמדינהאתלתארכדי'ציוןללאציונות'
שלדעתםאףצוטטהלכךבקשר3ן

בהגיבו4י.ליהודיםציוןמהרחלקבנתינתהתומכיםהבריטיתבממשלהחוגים
הביקורתדבריעל

להמשיךישפילועדתהחלטתפי-עלכיאידןאנתוניהבריטיהחוץשרמסר
בריטימנדטולקיים

הפרוהמושבותשרגם.'הקרובהוסביבתההעתיקההעיר'על
בדיוןנשאלגוראורמסביציוני-

אילוביסודומשתנההיההקרובועתידנוהפוליטיגורלנוכלואולי':ומוסיףלחלוקהבעבר
לחלקוהעזנוהבינונו

.'אוטונומיתעבריתעיריהולהקיםירושליםאת
Lords,ק.:ראה,מקנטרבריהבישוף,לנגר"דשלדבריו12 Debates . CVI

,0Official Report of

I

the House

"אצ,1937בנובמבר17,ירושליםועדתבישיבתכהן'לידי-עלצוטטווהדברים,651
וגם5119/525,מ

9239/525

1937ביולי11'טיימססנדיי'בפורסמו(Sidebotham.11(סיידבותםהפובליציסטדברי13
פורסם'טלגרףדיילי'ב.

צוטטוהמקורותשני.'חימגוףהלבכעקירתירושליםעקירת'כיהמצייןגוריון-בןשלמכתב
,'דבר'בעיתון

.מתוכננתתקשורתיתמיוזמהחלקשהיוונראה,1937ביולי1[מיוםערבתוספת
.(12הערה,לעיל)כהןשללדבריוכך14



פזיאיר

והכרעותיההגאוגרפיתהמשנהועדתשלעבודתה

גיבושהאופןאחלשחזרלנויסייעהגאוגרפיתהמשנהועדתשלובהכרעותיהעבודתהבדרךעיון

שלמשמעותןעלולעמוד,שהוצעוהשונותהחלופותמביןשנבחרה'החדשהירושלים'מפתשל

20.אלההכרעות

לשם.בירושליםהיהודיהיישובתפרוסתאתבמדויקלהגדירהוועדההתבקשההראשוןבשלב

,אזורבכלהמתגוררתהאוכלוסייהאתבוחןביותרהיסודי:קריטריוניםסוגישלושההוצעוכך

בפועלהמסיםמשלמיזהותאת-והשלישי,הקרקעותעלהבעלותשיעוראת-השני

הממוקמיםיהודיםשלרביםעסקיםישנםלמשלהעירשבמרכזהנחהמתוךזאת.(המשתמשים)

י2.'וכדנוצרים-ערביםשללשכונותיהודיתחדירהתהליכישישנםוכןערביםשבבעלותבבניינים

לכללוגיבושםכיהודייםבוודאותסטטיסטיתשאופיינוהאזוריםזיהוילאחר,השניבשלב

במיוחד)כזה'אשכול'כלשלהשולייםאזורילגבילהכריעצורךהיה,אזוריםשל'אשכולות'

שנחכרובניינים,ק"אפבנקבנייןלמשל)חשיבותבעלינקודתייםמוקדיםלגבי,(העירבמרכז

ומתן-במשאשהיוקרקעותכגון)הקרובבטווחצמיחהוכיוונימגמותולגבי('וכדמערבים

.(לרכישה
מדובראםגם,בעתידלהתפתחותרזרווהאזורילהשאירבצורךהוועדהדנהלאלהבנוסף

;השכנההעירשלהמקביליםההתפתחותבצורכיגםהתחשבותתוך,ערביתבבעלותבקרקע

תוך,והחיצוניהעירוני,הגבולתוואיבקביעת;החזויוהיקפוהעתידיהגידולכיווןבקביעת

ופוליטייםבטחונייםתרחישיםובמיגווןואסטרטגייםטקטיים,תפעולייםבשיקוליםהתחשבות

הוצאתכגון,נקודתיותופוליטיותערכיותשאלותלפתורהוועדהניסתהבבדבד.בעתידאפשריים

.בתחומו,זהבאזורשאיננו,משמעותייהודיאתרהכללתאוהיהודיהשלטוןמאזורכנסייה
,הגאוגרפיהמבחינת,ירושליםשלבדקויותיהבקישיהיהמומחהשלסיועונדרשאלהלכל

הפרטיםרמתעלבהולהקפידמפהלשרטטשיוכלמנתעל,כאחתוההיסטוריההטופוגרפיה

אתלצפותויכולתמעוףבעליהיהאחרומצד,(קרקעחלקתאואתר,צומת,בנייןשלשיקולים)

המהנדסכמומחהלוועדהוצורףנבחרזולמשימה.העתידעירשלצרכיהואתהתפתחותהכיווני

22.אלהבתחומיםומחקריםסקירותמספרבעברערךשכברהקר(מרדכי)מקס

שזוהוהריכוזיםמכלליצורהיה,הוועדהבמליאתהקרשהציגוכפי,המרכזיהיהודיהאינטרס

זהרחוקיםהיוהללוהיהודייםמהריכוזיםשחלקמיתההבעיהאולם,ומגובשתמאוחדתאחתעיר

לכן.לערביםאוהבריטייםלאינטרסיםחשוביםשהיוציריםאואזוריםידי-עלנקטעוובחלקםמזה

אתלזהותוכך,הבריטיתמהזוויתוהןהיהודיםמצדהן,חשיבותשלהייררכיהלקבועצורךהיה

תפרוסת.לפשרהולהגיעומתן-משאעליהםלנהלשניתןהאזוריםאתולעומתםהקונפליקטאזורי

T111opographische(ארנסטר"דשלתזכירועלוכן,דלעיל18שבהערההחומרעלמבוססיםהדברים20

~

u'

'

Fragen

שלהמקורימהחומרבנפרד)מ"באצירושליםמפותבתיקהשמורות,הקרשהכיןהמפותועל,שם,

.(הוועדה
,מ"אצ,המדיניתלמחלקה1938במאי25מיוםומכתבוזולמטרהבונה'אשהכיןסטטיסטייםסיכומיםראה21

.שם,גורבתן'אשלדמוגרפיותוהערכות5109/525,שםמתומצתתטבלהוכן,19239/525;20
העירשלבטופוגרפיההתמחהירושליםשלהביובפרויקטוכיוזם,ומיםבנייןמהנדסהיההקרמרדכק)מקס22

,ועתיקותיהישראל-ארץלחקרהחברהשלהמנהלהוועדחברהיה.בעירייהזומחלקהלמנהלכךאחרונתמנה
יצחקידלארכיוןהועברהמחקרימעזבונוחלק.יהודיםידי-עלבירושליםהקרקערכישותשלביאתומיפהוחקר



(19371-1938ירושליםחלוקתתכניות

אזורים)משנהאזורילחמישהירושליםשלהיהודייםהמוקדיםאתפיצלההסותריםהאינטרסים

באזוריםהדיוןאחרנעקובאם.(טיפוסיתגאוגרפיתלחלוקהבהכרחזהיםשאינם;2באיורה-א

סדרואתההייררכיהאתלזהותנוכל,בריטי-היהודיהקונפליקטשלהמבטמנקודתאלה

.הסוכנותועדתשלבהכרעותיהביטוילידישבאוכפי'החדשהירושלים'ביצירתהעדיפויות
:הכבדאלהקלמןלהלןבהםנדון

ועד,במזרח('המשולש')החדשהיהודיהעירומרכזרחביהמשכונתמשתרעהראשוןהאזור

העירכגרעיןונחשב,במערב(משה-קריית,הכרם-בית,וגןבית)החדשותהגניםלשכונות

רם-גבעתכיום)'המורחבתרחביה'שנקראריקנרחבשטחהשתרעבתווך.החדשההיהודית

מספרהקמתלשםיהודיותחברותידי-עלנרכשוכברממנוניכריםושחלקים(הממשלהוקריית

באזור.למוריםהסמינר-הכרם-ובביתהלאומייםהמוסדותבניינישכנוברחביה23.שכונות

.בירושליםשגרוהיישובפרנסימרביתובהם(העירמיהודיאחוזים33-כ)יהודים650,25התגוררו
,'החדשהירושלים'תכניתשל'הקשההגרעין'אתלהוותאמורזה'ציוני'ויוקרתישאזורברורהיה

פגעהלאיהודישלטוןתחתכולווהשארתוערביתאוכלוסייהבוהתגוררהלאשכמעטגםומה

להקמתזהבאזורלהסתפקיהיהאפשרברירהשבליתשסברמיאףהיה.בריטיאינטרסבשום

האזוריםמשארהיהודיםהתושביםשלהגירהלעודדובהמשך'החדשהירושלים'
לשכונות

24.שייבנוהחדשות

מירושליםהצירביניהםשמפרידאלא,גאוגרפיתמבחינהמהראשוןנפרדאינוהשניהאזור

באזור,גיסאמאידך.בריטיתבשליטההשארתושחיוניתלגביושהודגש,(יפורחוב)ליםהעתיקה

.הפיתוחתהליךבוונמשך(יהודים650,45)בירושליםהיהודיהיישובשלמניינורובהתגוררזה
שלאחוזים91-כהתגוררושבהם,אלהאזוריםששנירעיםתמימותשררהבוועדה

הועלויפורחובובעניין,היהודיתהעירלהקמתהסבירהמינימוםאתיהוו,היהודיתהאוכסלוסייה

25.(3איורראה)הקונפליקטלפתרוןרעיונותמספר

מןאותנומעביר,יהודיתאוכלוסייההתגוררהלאשבו,הצופיםהראזור,השלישיהאזור

האוניברסיטהשלמשכנםכמקוםנבחרהצופיםהר.הסמליהמישוראלהדמוגרפיהמישור

'זהמקדשנובבית'הנבואהלהתחדשותמרכזאואוסישקיןכדברי'חדשלאומימקדש')העברית

למוקדהאתראתשהפכומוסדות,הדסההחולים-וביתהלאומיתהספרייהושל(וייצמן26כדברי

במהלך;יהודיתשכונהלהקיםגםתכננוההרסביב.כשלעצמוהפונקציונליערכםמלבדסמלי

דונם650-כשםרוכזוהכולובסך,ובקירבתובהרהאחיזהלחיזוקמאמץנעשההשלושיםשנות

נ(32/402,ושם[804/18,מ"כאצלמשלראהזהנרחבאזורלגביתונניות23
.4'עמ,(20הערה,לעיל)לוונטלשלבתזכירולמשלראה24
-תתאועלייםמעבריםידי-על,שלאורכוהשכונותוביןהרחובביןפיסיתהפרדהעלדיברהאחתאפשרות25

עלדיברהאחרתאפשרות.מסחריתחזיתבעלבנתיבבמיוחד,לחלוטיןמעשיבלתינראהזהפתרון;קרקעיים
Ring'~-הלהיותשתוכןבצירעוקףכבישסלילת Road'ליפתאבאזורצפונהלצאתהיהאמורהכביש:הצפוני,
היוזהפתרוןשלחסרונותיו;האמריקניתהמושבהבאזורשכםלדרךולהתחברהצפוניותהשכונותאתלעקוף
21:1.'החדשהירושלים'להצופיםהראזוראתלצרףהתוכניתאתיסתורשהואובכךלביצועומימוןבהעדר

הנחתאחרוייצמןחייםנאום:ראהוייצמןדברי;238-239'עמ,(9הערה,לעיל)אוסישקין:ראהאוסישקיןדברי26
ללא]הלאומיתהספריה,1.-239טופס)ח"תרעבאבו"טביוםבירושליםהעבריתלאוניברסיטההפינהאבן

,הוקמהשבוהאתרואתהאוניברסיטהאתלסמללהפוךהזוהנטייהאתמדגימיםרביםמקורות.(1-4'עמ[שער
.הבית-הראלהצופה
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פזיאיר

שלאינטגרליחלקהצופיםהרהיהלאהגאוגרפיתהבחינהמןזאתלמרותאולם27.יהודיתבבעלות

להדגישטרחוהם'החדשהירושלים'גוריון-ובןוייצמןלמשלהזכירוכאשר.'החדשהירושלים'

המרכזאת'החדשהירושלים'בלראותרצהוייצמן.ולאוניברסיטההצופיםלהרגםשכוונתם

,החדשהירושליםלהכנסת'הפוליטיהמאבקאתהדגישוממילא,היישובשלהאינטלקטואלי
28.'העבריתהמדינהלתוך,האוניברסיטהאתגםשתכלול

:קשייםמספרעוררהדבראולם,היהודיהתחוםלעיקרזהאזורלצרףהוועדהחתרהלפיכך

באתרהשליטהשנית;הצופיםהרוביןהעיקריהיהודיהריכוזביןטריטוריאלינתקהיהראשית

הערביםבעינילצניניםלהיותהיתהעלולה,העתיקהוהעירהבית-הרמעלממשהשוכן,זהגבוה

העירההועדה':הסוכנותנציגיעםהראשונהבפגישתהכברוודהדועדתשציינהכפי,והבריטים

מצביוצרזהכיהמושלמיםבעולםפחדלהטילעלולוזההבית-מהרגבוהההחדשההעיר...ש

הציראתקוטעהצופיםהרשלישית29;'היהודיםידיעלהעתיקההעירלכיבושנוחאיסטרטגי

'החדשהירושלים'בהכללתועלעמדוהמדיניותמתוויאולם.לירושליםרמאללהשביןהחשוב

.הפתרוןאתהוועדהחיפשהזווברוח
העירמפקד,פתנקב .

ההגנהמטעםושלים
1940-ו193שנים

אולם.היהודימהמגבשמנותקתשתהיה,'הצופיםהרמובלעת'אתליצורהוצעהראשוןבשלב

יהודים-לאשלשטחיםלספחשניתןגיסאומאידךמובלעותליצורשלאהיתהשההנחיהכיוון

להשתמש,האחתהאפשרות.טריטוריאלירצףליצירתאפשרויותשתינבחנו,מאוכלסיםשאינם

תיחוםשלהחלופהוהועדפה,נפסלה,ראח'גשייחהערביתהשכונהדרךהעוברהקייםבציר

ראה)העירוניהטבעתכבישלהיסללתוכנןשבובציר,לשוטריםהספר-לביתמצפוןחיבור-רצועת

הראתגםהיהודיבתחוםולכלולבהרהאחיזהאתלהרחיביוסףדבהציעלכךבנוסף.(3איור

.דלילהערביתואוכלוסייההחשוביםהיהודייםהקברות-בתישבו,הזיתים
שכונותחמש,ובנותיהתלפיותאתוכוללירושליםשלהדרומיבמבואמשתרעהרביעיהאזור

מנתהאוכלוסייתןוכל,ההואבשלבהתפתחולאלפרטןהמקוםכאןשלאמסיבותאשרקטנות

הובלטוניתוקןהיהודיתירושליםשלהעיקריהצמיחהלכיווןהמנוגדבצדהיהמיקומן.נפשכאלף

גיסאמאידך.היהודיהיישובעיקרוביןבינןשחצצונוצריות-ערביותשכונותשל'כיס'ידי-על

באזורנרחביםשטחיםלרכוש,היישובהכשרתחברתובראשן,רבותלחברותגרמוהעברציפיות

.יהודיתבבעלותדונםכאלפייםבאזוררוכזוהכולובסך,לחם-ביתבואכהזה
מהמגבשזהחשובאזורשלוניתוקוריחוקולבעייתחלופייםפתרונותמספרהועלובוועדה

להתחברובאמצעותהדרומיתאוגפתרצועהליצורהציעוצבי-בןויצחקפתיעקב.העיקריהיהודי
הדרומיהמבואעלבטחוניתשליטהלדעתםתושגבכך.(3איורראה)תלפיותלאזורוגןביתמאזור

זהפתרוןשלהעיקרייםחסרונותיו30.הדרומיותהשכונותעםהטריטוריאליהקשרבצדהעירשל

ישיבתפרוטוקולוכן;4402נ/8,מ"אצ,ליפשיץ'זהמודדשלח"דוראההצופיםהרבאזורהקרקעיהרכושעל27
KKLIO,מ"אצ,1937בדצמבר6,הקיימתהקרןדירקטוריון

,מ"אצ,1937באוגוסט1,הציוניתההנהלהישיבתבפרוטוקולוייצמןדברי;(8הערה,לעיל)וייצמןמכתב28

124
תקווההביע(12הערה,לעיל)מקנטרבריהבישוףגם;(7הערה,לעיל)גוריון-בן;5473'עמ,6-22/5100

שלייחודה.'החדשהירושלים'בתוך'הגדולההעבריתהאוניברסיטה'אתלכלולהדרךשתימצאמיוחדת
.דאיורלמשלראה,בעיתונותגםהובלטהחדשהירושליםבמסגרתהצופיםהרעלהאוניברסיטה

.5945'עמ,23/5100,מ"אצ,1938במאי8,הסוכנותהנהלתישיבתפרוטוקול29
בדצמבר26,הוועדהראש-יושבאלצבי-בן;9239/525,מ"אצ;1937בדצמבר23,הוועדהראש-יושבאלפת30

היווניתהמושבה,הנוצריותלשכונותלחסוםשאיןהטעםמן,כזהלחיבורהקרשלהתנגדותווראה.שם,1937



(1937-1938)ירושליםחלוקתתכניות

שלהמתבקשהפיתוחכיווןבחסימתכרוךהיההואהגאוגרפיבמישור:מישוריםבשניהיו

-הפוליטיובמישור,לחם-ביתעםשלהןהטבעיהקשרוניתוקדרומההללוהנוצריותהשכונות

יהודיתמובלעתיצירתעלשדיבר,שניפתרון.לחם-בית-ירושליםהחשובהבריטיהצירבקטיעת

בעלת'סגורה'עירעלכשמדוברבמיוחד,ומסוכןמסובךנראה,נפרדת('אקסקלווה':במקור)

פינויעלדיברה,הוועדהחברילדעתביותרהמעשית,השלישיתההצעה.וביקורתמעברנקודות

.ואוכלוסייהשטחיםחילופיוביצועבעירזהמסוגאזוריםשלהדדי
הן,התכניתבכלביותרהרגישהאזורהיה,הקרובהוסביבתההעתיקההעיר,החמישיהאזור

לשוםיסכימולאכיוציינוחזרוהבריטיםכאמור.בריטיתמבטמנקודתוהןיהודיתמבטמנקודת

אתריםשלריכוזזהבאזורדווקאהיהליהודיםואילו,הקדושיםהמקומותבסביבתזרהריבונות

בשובךעינינוותחזינה'התקווהשלהארציתההמחשהשהיו,המערביהכותלובראשם,וסמלים

אחדותשכונותזהבאזורהיוכןכמו.היהודיהעםבתודעתירושליםשלמשמעותהותמצית'לציון

מוסדותיועל,היהודיהרובעכמו,רבהסמלימשקלןאךמועטהיההדמוגרפישמשקלן

התקשולכךבנוסף.משה-וימיןשאננים-משכנותוהשכונות,שלוהכנסת-ובתיההיסטוריים

מרדכי)מקסדודעיר,המלךדודקבר,הזיתיםהרשעלהקברות-ביתכמואתריםהוצאתעםלהשליםהיהודים

יתרונותהיולאואסטרטגיתארגונית-עירוניתמבטשמנקודתמובןי3.שלטונםמתחוםדודומגדל

,מפוצליםאייםשלבמבנההיותם,אדרבה;היהודיהשלטוןבתחוםאלהאזוריםבהכללת

שהתגוררההיהודיתשהאוכלוסייההעובדה;אחרותלדתותרגישיםאתריםובקירבתםכשכיניהם

עיקרביןהקשרולביסוםלגישורפוטנציאליבשטחוהמחסורונחשלתדלילההיתהזהבאזור

.זומבטמנקודתבולטיםחסרונותדווקאהיואלהכל-אלהאתריםלביןהיהודיהשטח
ביןהפוליטי-התודעתיבמישורהעמוקההסתירהאלא,הדיוןמוקדיהיואלהשלאמובןאולם

הפטרונותתפיסתלבין,חלקיבאופןרקולו,היהודיתבבירהאלוסמליםלכלולהיהודיתהכמיהה

.זהבאזורפשרהשלסוגלכלנכונותםוחוסרירושליםשלהקדושהאזורכלעלהבריטית

תכניתכלאתלהכשילשאיןהפרגמטיתהגישהירושליםבוועדתשלטההנחתחוסרלמרות

ההשקפהאתבלהטייצגהקררקהגאוגרפיתהמשנהועדתחברימכל.אלהסמליםבגללהחלוקה

חבריאתלשכנעהתאמץוהוא,הדגליםעלולוותרשכונותעללהיאבק'הדעתעליעלהלא'ש

4איורראה)היהודיתבעיראלהאתריםלהכללת-לדבריו,מעשית-בתכניתלתמוךהוועדה

לבחוןשרתמשהגםביקשמסויםובשלב,רפהבאופןבותמךצבי-בן.(המאמרבסוףונספח

תושגשאולינרמזאשר,ציוןהרכמולחומותשמחוץבאתרכלשהיסמליתלאחיזהאפשרות

.בעינהנותרהזהבנושאמקונפליקטלהימנעשישהרובהשקפת,מקוםמכל32.פשרהלגביו

,'עבריתירושליםעיריתליצירתהצעות'בתזכירו,דרומההטבעיהתפתחותןכיווןאת,וקטמוןבקעה,והגרמנית

קוויכהתווייתאך,העירשלהתבנונייםבהיבטיםאסטרטגימעוףגילהשהקרנראה.11'עמ,שם,1938אפריל
יכולתהבטחוניבתחוםדווקאגילוצבי-ובןפתואילו,הטקטיתכרמההסתפקהבטחוניההיבטמןהגבול
שלוהדרומיהצפוניהמבואותעלשליטהדרשוולכןירושליםשלהבטחונייםצרכיהשלאסטרטגיתלראייה

.העיר

ראה)הקרהמהנדסשלהמורחבתבהצעתוביטוילידיכאהאחרוניםהאתריםשניאתבמיוחדלהכלילהרצון31
125

מצודתלגבישהצעותיוהגם.בתכניתנקודותבמספרביטוילידיבאההקרשלהארכאולוגיתנטייתו.(3איור
הסופיתובמפה,המלכים-קברילגביבקשתו-הצעתוהתקבלה,התקבלולאדודוקברדודעיר,(דודמגדל)העיר

.זהארכאולוגיאתרלספחכדישכםדרךאתוחוצההגבולמקוהבולטת'יתד'נראית

5109/525,מ"אצ,1937בדצמבר12,הקראלשרת32
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וודסדלוועדתשהוגשההסופיתהמפה:(מימין)5איור

וודהדועדתח"בדושפורסמההמפה:(למעלה)6איור



*עבריתהיסלים,עיריגליצירתהצעות

הזך,מ'אינגסחת

..'ימבראס2%
טלוסתבססךבפסק%לאשרהעבריותעםירושליםלביןהסיפסוריהץשר

-,סנהאלפי
בסוית%ומצאהכולוהיהודיולעםליהדותדתיוסמלימרכזהעירהנסינות

יץויסלעירם*ירוסלבשם
בעהיהודיםביהעובדה

;וכלזסיה%הלרבהאחרונותהסניםחמשיםבססךו"

.י,הענגהמנדםתקופתבמסךירושליםיתורישלוהכלכליתהמרגושיתהפעייותרמת
,והכספיהמפפרילחלקםבננודהעירבעניני_סית?ם19ל=השסעתםשכל

הפקרהרקוהשרהקודטוההעיריותמןהיהודיםיסגלוהגרץ-ושיההשפלה

האחרוןע,בוסןהסרתםלידיהביא

עהחסרונותבשנתייםהתושביםושחרהיהודיםביןשיפתחהעסוץהתהום
ע" מאורעות

--הדמימו
בהכרמביאיםהגןבייםהגורסיםכל

ירושליםכיהתקיפההדרישהלידי"
.הקומונליתוהה%עצסאתותשיגהץיסתהעירמןלנסריתפרדת*תעבר

העירעלתשלוטשבריטניהמעוניניםואףמסכימיםאנו'כיהיתהוייצמןעמדת,מכךיתרהמתוךקטע:4איור
אנושבומסמךשיהיהטובשלאפישמןהרבלדבריבתגובה,גוריון-בןואילו,העתיקהמקסשלתזכירו

מוותרים

מסוכןנשקנותניםאנוכולהירושליםבדרישת'כיהנחרץבסגנונואמר,העתיקההעירעלמראשירושלים
עלמדברהואהיהירושליםכלאתלנומציעיםהיואילו...הנוצריםשלגדוללחלקוגםלערבים

33.'העתיקההעיראתעתהלקבללאהיהודיםלב

החלוקהלוועדתשהוגשההמומיתהתכנית
בחודשיםהוגשווהללוהסופיותהמלצותיהאתירושליםועדתגיבשההחלוקהועדתשלבואהעם

ובהטופוגרפיתמפהבצירוףגופההחלוקהתכניתהיהשהוגשהאחרוןהמסמך.1938אוגוסט-יוני

ירושלים'תכנית34.(5איורראה)הגבולתוואישלמילוליותיאורהמחולקתהעירגבולותשרטוט

:הבאותההכרעותאתכללההיהודיתהסוכנותשל'החדשה

.5932'עמ,23/5100,מ"אצ,1938במאי23,הסוכנותהנהלתישיבתפרוטוקול33
:ירושליםבוועדתשהוכנומסמכיםארבעה,שרתידי-על,וודהדלוועדתהגישההסוכנותשלהמדיניתהמחלקה34

1938July1,'The.א Historical Connection of the Jewish People with Jerusalem'

1938July22,'~The.ב New Jewish-Jerusalem-ותרומתם,'החדשהירושלים'שלהתפתחותהתיאור

;לכךהיהודיםשלהייחודית

1938August16,'Jerusalem.ג1ץ22נ Under Partition'מסMemorandum-המשפטימצבםתיאור-

;חלוקתןלאחרוהוותיקה'החדשהירושלים'שלוהמוניציפליהפוליטי

יהודיםבבעלותהקרקעשטחיבוורודנצבעושבה,000,10:1מידה-בקנהירושליםשלטופוגרפיתמפה.ד

כברלמעשהנקבעוהמפהקווי;'החדשהירושלים'שלהמוצעיםהגבולותסומנוירוקובקו(!937)
(5איררראה)937נבנרבמבר



(1937-1938)ירושליםחלוקתתכניות

(ב+אאזורים)ביותרהמאוכלסיםהאזוריםשניעלתתבסס'החדשההעיר'.א
קטיעתולמרות,

.זהבצירמעברהסדריוצעלבריטים.יפודרךצירשל
יהיהאליוהטריטוריאליוהקשר,'החדשהעיר'ליצורף(גאזור)הצופיםהראזור.ב

באמצעות

.חדשהדרךתיסללשבה,ראח'ג-שייחלשכונתמצפוןקרקערצועתסיפוח
תושארנהלאואף'החדשהעיר'לתצורפנהלא(דאזור)הדרומיותהשכונות.ג

כמובלעת

הרחוקיםוקרקעותבודדיםבתים,קטנותשכונותלגביגםהדיןוהואנפרדתיהודית
.מהמגבש

לירושליםמחוץיישארוובסביבתההעתיקהשבעירהיהודייםוהסמליםהנכסיםכל.ד
היהודית

הסמוכותשאננים-ומשכנותמשה-ימיןהשכונותוכןהמערביהכותלזהכבכללהחדשה
.לחומות

היהודיבחלק;מוחלטתכמעטהפרדההתכניתקווייצרודמוגרפיתמבחינה:אוכלוסייה.ה

'תושבימכללאחוזים95-כהיוווהללוהיהודיםהעירמתושביאחוזים91-כנותרו
ירושלים

,היהודיתבעירערביתאוכלוסייהלכלולשלאמאמץנעשה.נפש500,74שמנתה,'החדשה
למעט

כלתהשכונהכמו,כלשהובאתרלהחזיקבטחוני-טופוגרפיהכרחשלמקרים
ליפתא)טרחה-א-

.העבריתרוממהשכונתעלהחולשת(עילית
המבנים630,5מכללאחוזים87היהודיבשטהנכללוסטטיסטיתמבחינה:בניינים.ו

שבבעלות

.החדשההיהודיתבירושליםהמבניםמןאחוזים92-כהיוווהללו,בירושליםיהודים
במרכז

המסחריהמרכזכמו,העתיקההעירלחומותהסמוכיםיהודייםנכסיםעלויתרוהעירשלהמסחרי

לישראללאומיבנקכיום)ק"אפבנקשלוהמפוארהחדשהבנייןעלויתרולאאך,(שמעא)החדש
)

החדשהמרכזיהדוארבנייןאתגםלספחנאלצוכךשעקבפי-על-אף,הסתיימהאךשבנייתו
,

וסמלייםשלטונייםמבניםלספחשלאהמוצהרתלמגמהבניגודוזאת,זהלבנייןממערבהשוכן
.בריטיים

דונם310,5מהם,דונם950,15היה'ההדשהירושלים'שלשטחה:קרקעות.ז
בתחום

אתהיהודימהתחוםלהוציאמאמץנעשה.העירבפרוורידונם640,10-והמוניציפלי
השטחים

העירבצפוןלכלולמגמההיתהזאתלעומתאך,ירושליםשלהפרוורכפרישלהחקלאיים

בניתוח.העירשלעתידיתלהתפתחותהמיועדיםערביתבבעלותניכריםשטחיםובמערבה

יהודיםבבעלותהיההיהודיתלעירשהוצעמהשטחאחוזים44רקכימתבררסטטיסטי
56לעומת

.יהודיםבבעלותדונם330,2-כנותרוהיהודיתלעירמחרן.יהודים-לאבבעלותאחוזים
35

הקרקעיהרכושמכללכרבעהיהודיתהעירלתוככילכנסהיהניתןלאכיהיאהדבריםמשמעות

לארכושהיהודיתבעירנכללבעתובה,ובמזרחההעירבדרוםשנרכשזהבעיקר,היהודי
יהודי-

לאהמקבילהבעירשנותרהיהודיהשטח.מיושבהיהלאשברובו,(דונם780,8)ניכר
הספיק

בגללבהרבהנמוךהיהערכווגם(דונם780,8לעומתדונם330,2)שטחיםלחילופי
מיקומו

בוועדתשנוסחלעקרוןזההזהבנושאירושליםועדתאתשהנחהשהקונראה.הפריפרי
,הגבולות

ראייהמתוךוזאת'ערבייםתושביםשלמינימום,שטחשלמקסימום'לכלולהיאהמטרהולפיו

כלשהופיצוילהסדרלהגיעתקווהומתוךהלאומיהביתשלהגידולצורכישלטווחארוכת

36125.הקרקעיהרכושכשאלת

ביולי28,הכלכלהלחקרבמכוןשרוכזוהנתוניםיסודעלהחלוקהועדתעבורהקרשהכיןמפורטתטבלהפי-על35
5109/825,מ"אצ,1938

הצעתגיבוש',כץ'י:ראה,בהרחבהלאחרונהנידונההיהודיתהסוכנותבהצעותהגבולותעיצובמדיניותסוגיית36
.401-439'עמ,(א"תשנ)נו,ציון,'1937-1938,החלוקהלגבולותהיהודיתהסוכנות



פזיאיר

היהודיתלהצעההאנגליתהחלוקהועדתתגובת

באוקטוברבלונדוןשפרסמהח"ובדו(1938יוני-אפריל)קצרזמןבארץשהתההחלוקהועדת

.נימוקיםשלארוכהשורהמתוךירושליםלחלוקתהיהודיתהתכניתאתלחלוטיןדחתה1938
לשיתוףלהגיעקשהיהיה,העירחלוקתשלהטכניותהבעיותעללהתגבריהיהניתןאםגםלדבריה

היהודיתהתכנית.ביניהןשוררבסיסיאמוןשחוסרעוינותאוכלוסיותשתיביןמתמשךפעולה

מההיבט,הוועדהלדברי,התעלמהאך,בירושליםהבריטיהאינטרסאתלספקביסודהכוונה

-והרהעתיקההעירבקירבתמאיימתיהודיתנוכחותלכלהעמוקההערביתומההתנגדותהערבי

חדלולאהיהודיתבציבוריותהרי,לוועדהשנמסרההרשמיתהציוניתהעמדהלמרות.הבית

המשיחבבואכיהיהודיםמאמינים,הוועדההזכירה,לכךנוסף.העתיקהמהעירחלקגםלתבוע

ניסתהגםהוועדה.הבית-הרמסגדיבמקוםדהיינו,הקודםמקומועלמחדשהמקדש-ביתייבנה

היהודיהחלקשלהטופוגרפיהיתרון(?במכוון)סומןלאהסוכנותועדתהצעתבמפתכאילולרמוז

מפההחלוקהלוועדתהגישהירושליםשוועדתמכיוון,תמוההזוטענה)יהודי-הלאלעומת

;הגובהקוויאתמציינתשאינהמפהשלהח"בדושפרסמההיאהחלוקהועדתואילוטופוגרפית

אוכלוסייהאליהלצרףואףהפרוזדורמדינתאתלהרחיבהוועדההציעהזאתתחת.(6איורראה

'7.תקציבהלאיזוןשתסייענוספת
שבשאלתהעובדהבגללרקלא,החלוקהועדתשלהדחייהנימוקיאתלהעריךקשהככלל

אתלעצמםתבעושהבריטיםמשום,אובייקטיוויתלהיותהבריטיתהוועדהיכלהלאירושלים

עדותקבלנו')הציונילטיעוןלהתייחסותהושםפההמתלווההציניתהנימהבגללרקולא,העיר

וכי...הזאתלעירהיהודיםשלמסירותםהיתהועצומהעמוקהמההמוכיחהונמלצתמקפת

'רבההכנסהשלומקורגדולישובזוממדינהתשלולהיהודיתהמדינהמתחומיהוצאתה
במידעמצוידיםאנוהיסטוריתשבפרספקטיווהמפניבמיוחדאלא,([פ"י,שליההדגשות]

החלוקהמתכניתלסגתלהשתדלמראשהנחיההוועדהקיבלהולפיו,הימיםברבותשפורסם

38.השנייההעולם-מלחמתפרוץערבהערביהעולםדעתאתלהפיסהצורךבגלל

הסוכנותתכניתעלהבריטיתהחלוקהועדתשלהביקורתדברילנומסייעיםזאתעםיחדאולם

שלמעיניהםגםנעלמולאשבוודאי,התכניתשלהחולשהנקודותאתלזהותירושליםלחלוקת

כיחידה'החדשהירושלים'אתלבנותבמאמציה,ירושליםשוועדתמתברר.הסוכנותמומחי

הדרךעלהשליטהכמופוטנציאלייםממוקשיםלהתעלםנטתהמשמעותיתפוליטית-מוניציפלית

עמדואכןאלהונושאים,הצופיםהרובראשם,העתיקההעירעלהמאיימיםאזוריםעלאוליפו

.החלוקהועדתשלביקורתהבמרכז

לעניין,[לעבריתרשמיןתרגום1938אוקטובר,לפרלמנטהוגשה(י"א)לפלשתינההחלוקהועדתהרצאת37

למקומותהמובלעהגבולות'דופרק(72-78'עמ)'ירושליםבעניןהיהודיםתביעת'טפרקמוקדשיםירושלים

,שם11-ו7מפותוכן,(33-36'עמ)החלוקהועדתהחלטתאתהמסביר,'לחםובביתבירושליםהקדושים

.אליההיהודיולפרוזדור'החדשהירושלים'להסוכנותהצעותאתהמתארות10:1
;42'עמ,ה"תשלירושלים,לבןלספרמחלוקה,קצבורג'נ:ראהשניםבאותןבריטניהשלבמדיניותההשינויעל38

החלוקהבתכניותעיונים,(עורכים)"פרידמן,'מאביזהר,'1937-1938החלוקהמתכניתהנסיגה',ל"הנ

;153-168'עמ,1981אביב-תל,ישראל-ארץעלהמאבק,דותן'ש;88-94'עמ,ד"תשמבוקר-שדה,1937-1947

1978Cohen , Palestine, Retrear from rhe Mandate , London.א.נ
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ומשמעותןירושליםועדתשלהכרעותיהבחינת
מתבררותירושליםועדתשלוהחלטותיהדיוניהניתוחמתוך

:נקודותמספר

תכליתיתתכניתאלאבלבדהצהרתיתתכניתהכינהלאהוועדה.מ
ראיותלכךויש,ואופרטיווית

עללהיאבקכדיקמהשהיאמראשקובעתשהוועדההעובדה.אחדות
ודווקא,ירושליםמחצית

ואינההצהרתיתלוועדהמתאימהאינה,היסטורית-הלאהמחציתעל
.פופולריתלהיחשבעשויה

.לעיתונותדלפוולאבזמנםסודייםהיוקיומהועצםהוועדהדיוני
ירושליםשבענייןהוועדההנחת

מחזקת'מעשיתתכנית'להגישושישהיהודיםלקראתיבואוהאנגלים
ההשקעהגם.זוקביעה

התזכיריםבהכנת,סיקורובתקציבימקצועיאדםבכוחהרבה
העובדהוכן,הענייניובניסוחם

במסגרתשהוקמו,דומותמקצועיותועדותמשורתאחתהיתהשהוועדה
לביצועהסוכנותהכנות

לחלוקתראשונהומעשיתממשיתתכניתשלפנינולמסקנהמובילים,החלוקה
הודגשכןכמו.העיר

.מוניציפליתרקולאריבונית-פוליטיתלחלוקההיאשהכוונה
בדומה,לחלוקהכללייםעקרונותקבעהלאהוועדה,לכךבהמשך.ב

,פילועדתשעשתהלמה

לכללבתשומתתוךפרטיהםלפרטיההלוקהקוויאתשרטטהאלא
צומתלכל,גבעהלכל,רחוב

.הבודדולמגרשהבודדלבנייןואפילו
כיהודישטחלהגדירכיצדברוריםקריטריוניםנוסחולראשונה.ג

ניתןתנאיםובאילו

עדיפויותסדריגםהוגדרולכךבהתאם.'החדשהירושלים'בתחוםלהכלילו
חלופותביןלהכרעה

אתשהנחתההמרכזיתהמגמה.אחתכמקשהלהתגשםיכלושלאשונות
שגםונראה,הוועדה

מרביתאתלכלולהשאיפההיתה,העירלחלוקתהתכניתכלשלהמרכזיהמניע
העיריהודי000,78

ללכדמאמץתוךזאת.לקוםהעתידההיהודיתהמדינהבתחומי
בסיסבעלת'עיר'לזואוכלוסייה

.סבירובטחוניתכנונימרחבובעלתרציונלי
פנימיפולמוסכלשלכמעטהמוחלטהעדרובולטהוועדהמדיוני.ד

המערביהכותלבשאלת

לכלותטעםשאיןהוועדהחבריאתמראשהנחההוועדהראש-יושב.וסביבתו
,זהנושאעלזמן

חברינענו,צבי-בןידי-עלרפהבקולשנתמכו,הקרשללהצעותיוופרט
.זולהנחיההוועדה

הפרגמטיתבגישהזהבענייןמאבקעלהוויתוראתלהסבירניתןבפשטות
פוליטית-והריאל

עומדיםבירושליםהבריטיהענייןשבמוקדובהבנהבוועדהששלטה
הקדושיםהמקומות

אתלערערעלולההכותלאזורעללריבונותיהודיתדרישהולכן,וסביבתם
אולם.התכניתעצם

אתלמתוח'מוכניםהיוהוועדהשחברינראההצופיםהרשבענייןמכיוון
מיקומולמרות'החבל

מראשלוויתורנוספותסיבותעלגםלחשובמקוםיש,האתרשלהרגיש
בעיראחיזהכלעל

.העתיקה
עלמאבקמכלהסוכנותראשישלזוגורפתלהימנעותשהרקעייתכן

המקודשיםהמקומות

שלאוברצון1928-1929בשניםלובהאשרהכותלסכסוךבלקחיקשורליהדות
הסכסוךאתלמקד

אתהטעיןט"תרפשבשנתדבר,הדתיבמישורבירושליםערבי-היהודי
חריףרגשיבמטעןהסכסוך

.ט"תרפלמאורעותלבסוףוהובילשליליבאופןנוצלאשר
לסברהנוסףביטוישלפנינוגםתכן"39

יחסיתנמוךבמקוםניצבוההיסטורית-המסורתיתוהעירהקדושיםשהמקומות
הערכיםבסולם

.העירבנייןלגביהציוניתההנהגהשלוהשיקולים

'לערביםיהודיםביןביחסיםמפנהנקידת-('929)כותי"מאייעית',סלע'א:כדעלראה39
,(עורכת)לבסקי'ח,

.267'עמ,ט"תשמירושלים,הציוניתובעשיהבתודעהירושלים
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פי-על,שהוועדההעובדהכאמורבולטת,הקודםלדיוןקשרכלללאולכאורה,זאתלעומת.הכתבה:7ור'

הצופיםהראתלכלולהתביעהאתהציגה,הסוכנותראשישלמפורשתהנחיהובההלונדוני'טיימס
ירושלים'בתחומי ןלשאלתמייחסות

המנותקמיקומולמרות,העירלחלוקתהציוניתההסכמהשלהיסודממרכיביכאחד'החדשההעבריהחלקתומי ל
.טופוגרפיתוהרגישגאוגרפיתביולי17)ירושלים

שצוינוהשיקוליםפעלוזהאתרלגבי(19.
והמוסדותהצופיםהר.הפוךבאופןלעיל

ולכן,ציוניתסמליותשללמוקדהמנדטבתקופתהפכו,העבריתהאוניברסיטהובראשם,שעליו

דתיתשאינה,'החדשהירושלים'אתשבנוהעירונייםהערכיםבסולםלמדיגבוהבמקוםהוצבו

בענייןהחבלאתמעטלמתוחנכונותהיתהגםכךמתוך.(7איור,בכתבהראהלכךביטוי)בהכרח

.הפרגמטיתהגישהעלמה-במידתולוותרזה
אזורלגביגם.העירדרוםאזור,נוסףבעייתילאזורבהשוואהגםבולטתזהאזורשלהעדפתו

כאלפייםבןלשטחובצמודקטנותשכונותבחמשיהודיםתושביםכאלףהתגוררושבו,תלפיות

וללא,וגןביתמאזורטריטוריאליתגישוררצועתליצוראפשרותהועלתה,יהודיםבבעלותדונם

עללוותרהוועדהחבריבחרוזאתכלולמרות,הצופיםלהרביחסשהוזכרההטופוגרפיתהרגישות

.זהבעייתיאזור132
היההציוניתההנהגהואתהוועדהחבריאתשהטרידוהדבריםשאחדנראה:העירשלסמליה.1

לאחרלירושליםיישארצביוןואיזההיהודילעםהתכניתאת'להציג'יוכלוכיצדלשאלהקשור

יהודיתממשלהבדברשסיסמהסברגוריון-בן.ההיסטורייםסמליהמכללהתערטלשתאולץ



(1937-1938)ירושליםחלוקתתכניות

רקיש'לדבריו.הציבוראתתסחוףברחביההלאומייםהמוסדותבבנייני
אתשילהיבאחדדבר

להיותצריךהיהודיתהסוכנותשלהבית...בירושליםיהודיתממשלה,היהודיהעם
הממשלהבית

בשטחכלשהייהודיתלאחיזהאפשרותלבדוק,שציינוכפי,ניסהשרת40.'היהודית
'ציוןהר

בירתואתבירושליםלראותלשיטתונאמן,וייצמןואילו41.לחומותשמחוץ
שלהאינטלקטואלית

'מנפרדבלתיחלקהעבריתבאוניברסיטהכאמורראה,בארצוהמתחדשהיהודיהעם
ירושלים

השראהבבחינתהיההצופיםהרעלהאוניברסיטהשלהמיוחדמיקומה.'החדשה
וחיזוק

42.זולתפיסתו

מבחינתגםחדשהזדהותוכמוקדסמליכאתרלשמשמתאיםהצופיםהרנמצאוכך
המוסדות

מולאל,המרשיםוהטופוגרפיהגאוגרפימיקומובגלל-דווקאואולי-וגםשעליו
העיר

אתפלאיםשהעלההואההיסטוריתהעירעללוותרהאילוץשדווקאנראה43.העתיקה
חשיבותו

.'החדשהירושלים'להצופיםהראזורשל
חילופי'החדשהירושלים'תכניתהכנתבמסגרתנוצרומודעבלתיבאופןולכאורהבדיעבד

סטודנטיםאלפיעם,ישראל-עםשלהתרבותיהמרכזיהיההצופים-הר'ומעתה,בירושליםסמלים

44.'פרופסוריםומאות

סיכום
הפרגמטימהשיקולבמקצתחרגההיאשבהםבענייניםובמיוחד,והכרעותיההוועדהדיוני

מקונפליקטחששבמחיראפילו,מראשהדרישהלכיווןוהןמראשהוויתורלכיווןהן,הטהור
,

,התכניתבנייתתהליךזומבחינה.'החדשהירושלים'לגביהשקפתהאתלשחזרלנומאפשרים

אתהופכים,(קרבותלחץתחתלמשלולא)מראשהשקולהוההכרעההמעמיקהעיון
התכנית

לראותניתן.'לכתחילה'גישתמה-במידתהמשקפתלתכנית,החלוקהבכורח,'בדיעבד'שיסודה

התנועהשלביחסהומשמעותינוסףפרק,מימושלידיבזמנההגיעהשלאפי-על-אף,בתכנית

מרוכזיםשבוזהאך,יהודיתבאוכלוסייהוהדלהעתיק-חלקיהשניעללירושליםהציונית

.הללוהירושלמייםהסממניםחסראךהחדישהחלקולעומתו,וההיסטורייםהמקודשיםהמקומות
הגורםהיאהיהודיתהאוכלוסייהשתפרוסת,התכניתשלהמרכזייםהלקחיםשאחדנראה

המכריע

מלתמתשאחריהשכונותפריסתבתכניתהיטבנלמד,המקודשיםוהאתריםהסמליםתפרוסתולא

'העתיקהירושלים'את'החדשהירושלים'במרכזולהעמידלשובכדידווקאוזאת,הימיםששת

.החומותשבתוך

.237-238'עמ,גוריון-בן40
.32הערה,לעיל41
שבוהאתרובין(האוניברסיטה)המוסדביןשנוצרהמיוחדהקשראתלהדגישראוי;28הערה,לעילדבריוראה42

הפשוטהפתרוןהועלהלאהעירחלוקתתוכניתאתלהגשיםכדישהועלוהפתרונותמיגווןבכללכן.הוקם
.שלמותשכונותלגבישהוצעפתרון-החדשההעירבמרכזחלופילאתרהאוניברסיטההעברתשללכאורה

דיוןהקיימתהקרןבדירקטוריוןהתקיים,ירושליםועדתדיונישלבעיצומם,1937שבדצמברלצייןמעניין43
לאחר.'הצופים-הרגאולתמולהעתיקההעירגאולת'בשאלההתלבטוובו,גוריון-ובןאוסישקיןבהשתתפות

הרעלמוותרהיההעתיקההעיראתלגאולהיהאפשרלוא'כיאוסישקיןצייןהמעשיותהאפשרויותניתוח
ךשוי-

ויתורנגדהגדולהלוחם,וכך.'הצופים-בהראדמהגאולתדברעלרקכיוםישנןממשיותהצעותאולם,הצופים

בדצמבר6מיוםהפרוטוקול:ראה.בוהמצדדיםשללזודומהאופרטיוויתלמסקנההגיעבירושליםסמליםעל
KKLIO,מ"אצ,1937

.שם,אוסישקיןדברימתוךהציטוט44



:נסמח

!לפרסוםלא

.עבריתירושליםעיריתליצירתהצעות
הקר.מ'אינגמאת

[1938,היהודיתהסוכנותשלירושליםלוועדתתזכירמתוךנקטעים

.מבוא(א

לממדיהלהגיעעד,ביותרהקשותבמסיבותשנהשמניםשלהקצרהזמןבמשךשהתפתחההחדשההעבריתירושלים-ספקאין

עםשלוגעגועיורעיונותיובמרכזעמדהאשרירושליםאותהאיננההיאכןפיעלואף.יתרהלהתפעלותהראויהיצירהזוהי,הנוכחים

.שניםאלפיבמשךישראל

.היהדותי"עהנתבעיםההסטוריתירושליםחלקי(ב
:סוגיםמשניהםהחדשהירושליםלעיריתצרופםאתלתבעשישההסטוריתירושליםחלקי

.דתיתחשיבותבעלימקומות(א
1)

.("המערביכתל")המקדשביתשלהמערביתהחומהשלפנירחבה"
."היהודיםרובע"שלהדרומיבחלקהנמצאיםאחדיםכנסתבתי(2
.הזיתיםהרמורדפניעלהמתפשטיםהקברותבתי(3
.(האגוזיםעמק)וז'ג-אל-בודיהצדיקשמעוןשלהקבר(4
.הסטוריערךבעלימקומות(ב

.ביותרהעתיקהעכריהישובמקום-("ציוןמצודת")"דודעיר"(1
."דודמגדל"העםבפיהנקראתהמצודה(2

.("המלכיםקברי"בטעותהנקרא)העירבצפוןמאדאבנההלנימלכהשלהקבר(3

.המערביהכתל(ג
בוהקשורההתסבוכתאבלרציניתפרובלמהאמנםנותןיתרובעקשנותעצומהבהערצההיהדותמחזיקהבואשרהזההקדושמקום" מיוחדפתרוןלידילהביאעלולהלנוהקדושהמקוםיחידותשלהעובדה.שטחילעיוןנדמהמאשרקשהפחותהוא

תלוייהיהשלא העירשלהשאלותבשאר
.ולאיסלאםלנצרותורקאךהנוגעותהעתיקה

.בוהמוצעיםוהשנוייםהעתיקהבעירהיהודיהחלק(ד

אבלמצומצםאמנםשיהיהאחדבנבטחברכוזהקייםהפזוראתולהחליףמכוונתבידזההתפוררותבתהליךלהתערבהיאהצעתי

בתיםמספרומכילמסויםיהודיגושהיוםגםהמהוההיהודיהרובעשלהדרומיחלקוהואזולתכליתביותרהמתאים.להחזקתוראוי
."יוסףפורת"ובניני"מחסהבתי"כמו,טוביותרבאפןבנוים

תלוייהיהלאהוא.הדתותשארשלהקדושיםהמקומותמכלורחרקבהחלטסגוראזורתהיהלעילהמתארתהיהודיתהעתיקההעיר

לעייןרצוייהיהעתידיםחכוכיםמכלולהמנעלמרחלטתהחלוקהאתלעשותרצוןיהיהאם.העתיקההעירחלקיבשארבחינהמשום4:1ע
ולבנותהלהורידיהיההמוצעהיהודיהתחוםעםגובלשהואכמהעד-הדרומית,שולימןחומתשלהאמצעיהחלק.הבאברעיון

כלומחוסרתהחומותכלביןחדשהכיהחלקוכהכהביןהיאהדרומיתהחומה.ל"הנהתחוםשלוהצפוניהמערביהגבוללארךמחדש

היהודיהתחוםהוצאתאתוברורחצוניבאופןגםידגישזהצעד.איסטיטיתמבטמנקודתוהןוארכיאולוגיהסטורימטעםהןמיוחדערך

.בעתידמיוחדיםסדוריםדורשותבעיותיהאשרהעתיקההעירמן
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ג"תקכ-א"תקכבשניםירושליםיהודישמותואלה

(ו763-ו760)

ברנאייעקב

ז"היבמאה,בירושליםהספרדיתהקהילההיתה,ו"הטהמאהבמהלךשנמשך,תהליךשלבסופו
,

"היהמאהמןזכתההספרדיתהקהילה1.שבירושליםוהעדותהקהליםביןביותרהחשובהלקהילה
ז

.'א"תובכירושלםק"עיהק"קכוללות'מכונההיאובמקורות,'ירושליםקהילת'לכינוי
התהליך2

היהודיותהקהילותכרובשהתרחשלמהבעיקרודומהבירושליםהספרדיתהקהילהשעברה

המאהבשלהיהספרדיםשלביותרהחשובבמעמדםלהבחיןניתןבהןשגם,מאנית'העותבאימפריה

קטנותקהילותח"הי-ז"היבמאותאמנםהתקיימובירושליםהספרדיתהקהילהשללצדה.ז"הט
של

.הספרדיתהאםקהילתשלשולחנהאלכללבדרךנסמכוהןהתחומיםברובאך,וקראיםאשכנזים

'רחבורתבעלייתשראשיתו,משברעקבהאשכנזיתהקהילהכידועהתפוררהח"היהמאהבראשית

.האשכנזיהכנסת-ביתחרבנ720ובשנת,בחובותשקעההקהילה;1700בשנתהחסידיהודה
מצבה3

שעברהמהמשברכתוצאההללובשניםמאודהואאףנדרדרהספרדיתירושליםקהילתשל
הקהילה

.המאהבראשיתבעיראשראף-אלהנקיבמרדביניהם,נוספיםגורמיםשלומשורההאשכנזית
4

שלהעשריםשנותבסוףהחל.ואילך1726משנת,'בקושטאירושליםפקידי'בידישוקמההקהילה

מאורגנתהיתהוהיא,וצמיחהגידולשלבתהליךהספרדיתהקהילההיתהנתונהח"היהמאה

5.'קושטאפקידי'בידילהפליא

מחקרעמיתשהייתיבעתב"תשנכשנתנכתבזהמאמר*
.העבריתהאוניברסיטהשלמתקדמיםללימודיםבמכון

ספרן,הטלאברהםלמרובמיוחדהפנקסיםאתולפרסםלחקורהרשותעלצבי-בןלמכוןנתונותתודותי
על,המכון

בהכנתשטרח,אופקיוסילמר,בצילומםשסייע,ששוןבןמנחם'ולפרופ,אליהםלבי-תשומתאתשהפנה

ארץלתולדותמהמרכזסיועקיבלהמחקר.החשובותעצותיועלהכהןדבולמר,היד-כתבובהעתקתצילומים
-

.צבי-בןוידחיפהאוניברסיטתשלישראל

תל,ז"היבמאהבירושליםהיהודיתהקהילה,רוזן'מ1

-

העמידדודאברהםר"דידידי.93-99'עמ,ה"תשמאביב-ביבא

והריני,אלהתהליכיםהמאשררבחומרוכהז"הטבמאהירושליםיהודיעלשהכיןמחקרטיוטתלרשותי
לומודה

.כךעל
כןמכון.זהלמחקראותנומשמשמהםשאחד,החשבונותלפנקסיהכותרותלמשלראה2

יד-כתבי,צבי-

1701-1706.

'עמ,(ט"תשי)ב,ספונות,'1687-1747ז"תק-ז"תמבשנותבירושליםאשכנזיםקהל',בניהו'מ3

'י:ט"קפ-ח"קכ

.164-169'עמ,ב"תשמירושלים,ח"היבמאהישראל-ארץיהודי,ברנאי

,'ו')
-75'עמ,(כ"תשמטבת)22,קתדרה,'1702-1706בשניםבירושליםאשרף-אלהנקיבמרד',רוזן'מ4

,מנאע'ע;90

.49-74'עמ,(ן"חשתשרי)53,שם,'(1703-1705)בירושליםאשראף-אלנקיכמרד'
קתדרה,'ח"יבמאהבירושליםהיהודים',שוחט'ע;121-160,170-207'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאי5

תשרי)13,

.16-19'עמ,(ם"תש



ותרלדותירושליםיהודישלהדמוגרפיהשעניינה,ספציפיתבסוגיהלעסוקנבקשזהבמאמר

אוכלוסיןמיפקדמעיןלהעמידנסיוןבמרכזו.ח"היבמאהבעירשהיוהספרדיותבעיקר,המשפחות

עלבעיקרומבוססהמיפקד.(1760/1761-1762/1763)ג"תקכ-א"תקכבשניםירושליםיהודישל

השמור,הללוהשניםמן'א"תובבירושלםק"עיהכוללות'שלוההכנסותההוצאותחשבוןפנקס

,הקהילהמפקידיאחדידי-עלהשניםאותןבעצםנרשםהוא".1701יד-בכתב,צבי-בןבמכון

שלבסדרההראשוןהואזהחשבונותפנקס7.פאפולהעזרא'רשלההחשבונרתומנהל'הסופר'

הללו".צבי-בןבמכוןהםאףהשמורים,ח"היהמאהשלהשנייהמהמחציתדומיםפנקסים

ולא,השלטונותעםוהיחסיםכלכלה,חברהענייניבושנדונים,יותרמקיףלמחקראותנומשמשים

.נמרץבקיצוראלא,זהבמאמרבהםנעסוק

והוא,מאודגרועהניירמצב:פוליובגודלהפנקס.גאוןדודמשההמנוחשלמעזבונוצבי-בןלמכוןהגיעהפנקס6

70-כמכילהפנקסאך,לדפיםמספוראין.ומפורריםקרועיםהדפיםמןוכמההשערדף:התפוררותבשלבינמצא

שבטבלתבהערותהפניתיפיו-ועל,שבידיכצילוםהפנקסדפיאתמספרנוואנכיאופקיוסימר.רשומיםדפים

.השמות
הוא.א/54בדףוכן.'פאפולהעזראלכותב':א/71בדף,למשל,הפנקסבתוךפעמיםכמהתפקידובציוןנזכרהוא7

לשלמההמעלות,חזןשלמה'ר:178'עמ,(3הערה,1לעילברנאי:עליוראה.ופקידיההקהילהמחכמיאחדהיהך:ו()

מירושליםהישיבותחכמירשימתישנה'לשלמההמעלות'בספר.ב"עקג,(ד"תרנאמוןנא)ח"תשכ,[ד"חמ]

המקובליםבישיבתחברשהיהונאמר(עזראבמקום)פאפולהעזריהבשםנזכרהואובה,(1758)ח"תקימשנת

.('חסידיםמדרש')'אלבית'
(ננרה,הלוייל)החעיבונרתפנקסיא



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

במאהבתוכםויהודיהישראל-ארץתושנישלהדמוגרפיהמחקר
מרובהלב-לתשומתזכהז"הט

שנחשפומאניים'העותהמקורותבזכותהאחרונותבשניםכמחקר
9.המסיםמשלמירשימותובעיקר,

כמקורות,פחותכי-אם,שימושנעשהז"היהמאהלגביגם
גםיפיםאלודברים0י.מאניים'העות

היהודייישובהושל,בכללישראל-ארץשלהדמוגרפילמחקר
שלאהגם1ן,ט"היכמאה,בפרט

בתחום;זומאהעללמחקרהכסיסהםמאניים'העותהמקורות
-בארץהיהודיםשלהדמוגרפיה

שאחד,מונטיפיורימיפקדיבמיוחדחשוביםט"היבמאהישראל
פורסםאף,1839משנת,מהם

2י.בדפוסבמלואו

נתוניםרקכהעדבידינוהיוח"היכמאהישראל-ארץיהודיעל
הערכותעלהמבוססים,מקריים

,ידיעלנאספואלונתונים.באלהוכיוצאמכתביםעל,נוסעים
מיוחדתבטבלהופורסמו,נותחו

כדיבהםהיהלאאךי','ח"היבמאהישראל-ארץיהודי'עלבספרי
.מעמיקיםומחקרניתוחלאפשר

ממקורותמידעוכצירוףשלפנינוהחשבונותבפנקסהנתוניםפי-על
,מכברזהידועיםשהיו,נוספים

שניםמספרבמשךירושליםיהודישלשמיתרשימהלגבשניסינו
השישיםשנותבראשיתמצומצם

פנקסישביןהקדום,זהבפנקסדווקאבחרנו.ח"היהמאהשל
,ח"היהמאהמןשנתגלוהחשבונות

המאפשר,יהודיםשמותשלכךכלגדולריכוזישנובושרקמכיוון
מירבילמיצוילהגיעלדעתי

לצייןעלינו.בירושליםאזשחיו,היהודיםהגבריםשמותשללפחות
במיפקדמדובראיןכי,מייד

חשבונותפנקסמתוךשמותבליקוטאלא,בזמנושנערךאוכלוסין
למעיןוהורכבידינו-עלשנעשה

.מיפקד

המשפחותלחקרנוסףצוהרפותחשלפנינוהשמותרשימתפרסום
,הספרדיותבעיקר,היהודיות

שכברמפעל,מאנית'העותבתקופהישראל-נארץשחיוהנשיםומעמד
4ן.שוניםחוקריםבוהחלו

אחתועל,המודרניתבתקופהאפילומושלמיםאוכלוסיןמיפקדיאיןכידוע
וכמהכמה

שמותשללשחזורנסיוןאלאלפנינושאיןמכיוון.יותרקדומותכתקופות
בירושליםשחיוהיהודים

למיצוישהגענו,לטעוןיומרהלנואין,ח"היהמאהשלמסוימותבשנים
בתיראשיכלשלהשמות

ועםהנוסףההיסטוריהחומרעםמעמיקההיכרותמתוךאך.האב
בירושליםהיהודיתהחברה

היהודיםהגבריםרובשללשמותשהגענו,סבוריםאנוהאמורהבתקופה
בירושליםאזשחיו

Cohen.14;1952:בעיקרראה9
Documentsfrom the Turkish Archives, Jerusalem(011אewis , Notes.-1.1ן

Princeton.("ח,ע?]the Sixteenthח]rhe rowns ofpalestine4)

Lewis ,

.

Popu/alion and .' Revenue.8,ש
,האסלאםבשלטוןיהודים,כהן'א;נרחבתביבליוגרפיה174-182'בעמושםי1978

;17-42'עמ,ב"תשמירושלים

מסתשלום-"הארץעמיבשבילאלאלעולםבאהפורענותאין"',הקר'י
ישראלבארץחכמיםידיעל,יזייה'הג

-11'עמ,(1הערה,לעיל)רוזן;90-98'עמ,(תשמיד)ד,שלם,'עשרה-הששכמאה

20.

~:י
במאהירושליםיהודישלבדימוגראפיהמיוחדיםקווים',שמלץ'ע:למשל:1

בתולדותפרקים,'עשרה-התשע

ו"תשלירושלים,טובי'וייהושעצ"כ,פרידמן'מבעריכת,ב,בירושליםהיהודיהיישוב
,אריה-בן'י;52-76'עמ,

.156-159,224-236,305-317'עמ,ז"תשלירושלים,תקופהבראיעיר

ז"תשמירושלים,(1829-ט"תקצ)ישראל-ארץיהודימיפקד,אסולין'ה12
.

יין.253-258'עמ,(3הערה,לעיל)בריאי13
ל"א;ח"תרצירושלים,ב,ישראל-בארץהמזרחיהודי,גאוןד"מנען.:מ14

ן,ו_,'ירושליםחכמיתולדות,פרומקין

:החומותביןירושלים,יעקב-בן'א;ל"תשירושלים,לציוןהראשונים,אלמאליח

,מיוחסמשפחתלתולדות

ואין.ה"תשלירושלים,ירושליםבתוככיאליישרמשפחת,אפרתי'נ;ז"תשלירושלים
דוגמאותאלאאלו

בארץהאשהמעמד',למדןרות:ראהישראל-בארץהאשהמעמדעל.מרכזיות
במאהומצריםסוריה,ישראל-

.ב"תשנ,אביב-תלאוניברסיטת,דוקטורעבודת,'ז"הט



ברנאייעקב

בפנקס.וילדיםנשים,(משפחותראשיגםביניהן)אלמנותשמותשלמבוטל-לאולמספר

כל,לארץמחוץבאמצעותהאוהקהילהמןכספיתתמיכהשקיבלומיכלנרשמושלפנינוהחשבונות

וחלקהקהילתיהמסמשלמיכל,ריביתתשלומיממנהוקיבלולקהילהכספיםשהלוואושלוומי

פי-עלרקאלאבשמותיהםשלארגלעולישלרבותעשרותלאזכורבנוסףוזאת,הרגלעולימשמות

זיה'הגמשלמישלמלאהכמעטשמיתרשימהמובאתבפנקס,מזאתיתרה.מוצאםמקומות

דוגמתהאיןלנוהידועככל.לשלטוןמוסלמים-הלאששילמוהגולגולתמסהואהלוא,היהודים

רקצוינובהם-מירושליםהחשבונותפנקסיבשארלאואףהזמןבןיהודי-ולאיהודימקורבשום

ב"תקכלשנתזיה'הגמשלמירשימת.הקהילהששילמהזיה'הגשלהגלובלייםהסכומים

,בשמותיהםשלאאנשיםעשרותכמהעודומזכירה,שמות350-כמכילהשבפנקסנו(1761/1762)

.שהרכבנולמיפקדהבסיסוהיא

בכמהדהיינו,המשפחהגודלהיאהביניים-ימישלהדמוגרפיהחוקריבפניהניצבתקשהבעיה

.האוכלוסייהלגודללהגיעכדי,האבבתיראשימספראתלהכפיליש
מבעיהנימלטלאאנוגםי' .שאתביתרבהונתקשה,זוסבוכה

אלאבשמותיהןכללמופיעותאינןרובן.בפנקסהנשיםרישוםאופןאתמיוחדבענייןלצייןיש

לגביגםכמובןהדיןהוא)בשמןהנזכרותאלוגםרשומותוכך,הגבריםשלואלמנותיהםכנשותיהם

כשייכיםאלאבשמותיהםנזכריםאינםמשרתיםגם.(המודרניתבחברהגםמקובלכךאך,הילדים

החשוביםהםהמשפחותראשיהגבריםשבה,ופטריארכליתמסורתיתחברהמשקףהדבר.לבעליהם

שבעודזובנקודהלהדגישראויאך.בעליהןאחרינגררותרקוהנשים,וכלכליחברתיצורךלכל

ז"תקלמשנת,שבידינויותרמאוחריםבפנקסיםהרי,בלבדגבריםהםהמסיםמשלמיכלבפנקסנו

גדולאףהקהילתיהמסמשלמיבקרבומספרן,קהילתימסכמשלמותמופיעותנשים,ואילך(1777)

,בירושליםהאלמנותבריבויאולילהסבירהישזותופעה.הגבריםממספרהאחריםהפנקסיםבכל

לגביהנשיםשלמעמדןלשינוישהסיבהגםייתכן.הכנסהבעלותושהיו,משפחותראשישהיו

.תקציבקשייבגללשהותקנוחדשותבתקנותנעוצההמאוחריםבפנקסיםקהילתימסתשלום

-חדהםאלופנקסים.הפנקסיםשארלביןג"תקכ-א"תקכהשניםמןהפנקסביןיסודיהבדליש

והוצאותהכנסותטבלתולהכיןבנפרדושנהשנהכללגבימסקנותמהםלהסיקוניתן,שנתיים

הכנסותביןערבוביהבווקיימת,ברשלנותרשום,שנתי-תלתהוא,זאתלעומת,שלנוהפנקס.שנתית

.זוחשבונאיתבעיהעלשעהלפילהתגברבידיעלהולא,להוצאות

-חדפנקסיםגםערךובמקבילעצמועבורניהלשהסופרעותקהואשלפנינושהפנקסאפשר

החשבונותפנקסשלהעתקבשנהשנהמדילקבלשדרשו,'קושטאפקידי'אלנשלחוואלו,שנתיים

שלהידאוזלתמבחינתהןקשהמשברשנותהיוג"תקכ-א"תקכהשנים,ועודזאת6י.הקהילהשל

עםויחסיההיהודיתהקהילהשלמצבהמבחינתוהןבושהתנהלווהמאבקיםהעירוניהשלטון

מהם.כךעללומודהואני,זובבעיההעוסקיםלמחקריםלכי-תשומתאתהפנהפרגולהלה-דהיו'סרג'פרופידידי15
1972Past;%.:בעיקרראה1:ץ2ץ Time, Cambridgeח,Household

I

and

Family

ע.Wall.%)4Laslett(5טט.). 1983Historic Europe, Cambridgeמ!
Family Forms,(.5נט)Laslett.4(קRobin.נ,Wall.בעיותעל אלה

.11-12'עמ,(1הערה,לעיל)רוזן;17-19'עמ,(9הערה,לעיל)כהןאצלראהבהיסטוריוגרפיה

פנקסאתקיבלוהםאכןכי,עולהב"תקכמשנת'קושטאפקידי'שלמאיגרת.172-176'עמ,(3הערה,לעיל)כרנאי16
וסם'ראהתקכייווטזנחעולהטינתיהחטוכונות

65נ'נמ~
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שלהשוטףבניהוללשיבושיםגרםשהדברייתכןלן.המקומיםהשלטונות
לאכךומשום,החשבונות

.מסודריםשנתיים-חדפנקסיםאלהבשניםנערכו

הוספנוועליו,החשבונותפנקס,כאמור,הואהשמותרשימתלהכנתהבסיס
ממקורותשמותכמה

כיאישושלנושישאנשיםשלשמותרקהוספנו.המחקרומספרותאחרים
בירושליםהתגוררואכן

:שמותשלמרכזיותקבוצותכמהשלפנינובפנקס.ג"תקכ-א"תקכבשנים

.גברים350-כ,כאמור,המונים,לשלטוןזיה'הגמשלמי.א

.גברים50-כהמונים,הקהילתיהמסמשלמי.ב

מקבלי,הלוואותונותניהלוואותמקבלי,נפטרים,קצבאותמקבלי.ג
בלשוןהכשרפי')ריבית

שלשמותמאותכמהכוללתזורשימה.'וכווצדקהתמיכה,(הפנקס
והם,וילדיםנשים,גברים

.בפנקסמפוזרים

.ישראל-לארץלרגלשעלווילדיםנשים,גברים.ד

;צוינולאשמותיהםאךבמספריםלמנותםשניתןאנשיםקבוצות.ה

לצורךבחשבוןהובאואלה

.הנפשותמספרחישוב

"תשיירושלים,אזולאידודיוסףחייםרכי,בניהו'מ;255'עמ,(שם)ברנאי17
'עמ,(5הערה,לעיל)שוחט;א

,1973entury.ק.170:וכן:27-28 Jerusalem(4
,

"1theא!Cohen , Palestine.)/

בן'א:ראה,יהודיםידי-ועלמיהודיםשנגבתהלריביתנקייהלשוןזוהי18
-תל,ב,העבריתהלשוןמילון,יהודה-

עםנרדףשם'זהוכיצויןשם.'הכשר'הערך,1088'עמ,ח"השירושלים-אביב
.'ההמוניכדיבורנהוג...רבית

ר"לדמודההריני.ב"עטקמאבבא,כבכליהנאמרעלכנראהמכוססזהכינוי
לבי-תשומתאתשהפנהדודאברהם

.אחרבמקוםזובסוגיהגםוארחיב,זהמקוםלמראה
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קושטאפקידי'שארגנו,קבועשנתימפעלהיתהח"היבמאהישראל-לארץלרגלהעלייה
עקב.' לקהילהנוספולרגלהעלייה

מהםשרביםהגם,יהודיםמאותבשנהשנהמדיבירושליםהיהודית
ולמקומותלמגורים,וקהילתייםמוניציפלייםלשירותיםנזקקולרגלהעולים.שנהבכלהתחלפו

בכניסהשנגבו,הדרכיםמסי-הגאפארבעיקר)לשלטוןרביםמסיםשילמוהם:הכנסת-בבתי

כל.לקהילהנכבדיםסכומיםשילמווכן,(הקדושיםבמקומותביקורבעתוכןמהןוביציאהלערים

.זובתקופההיהודיתירושליםבאוכלוסייתהרגלעוליהכללתאת,לדעתי,מצדיקיםאלו

או(רבי)"ר',(חכם)"ח'נרשםכך.תואריהםגםבפנקסנרשמוהאנשיםשמותלצד
'הרב' שלשםכללפניוכדומה

ביןבישיבהחברהיהאםבין,תורניתהשכלהבעלאדםשלאוחכםתלמיד
קיצורשהוא,"ג'הציוןאתהקדימווכדומהפרנסים,עשירים,ונכבדיםגביריםלשמות.לאואם

:אדםשלמקצועוגםנרשםלפעמים.וכדומה'הגביר'או(51ט1ט9)'לבי'צ'התורכיהכבודתואר

שהרכבנוהרשימהאתלנתחבידינוסייעואלוחשוביםנתונים.'וכוסופר,שומר,שמש,מוהל

תוארואתלרשוםהקפידוחשבונותבפנקסשגםהעובדה.הקהילהשלהחברתיהמבנהאתולשחזר

בחברהשהמדוברכךועלזהלמידעשייחסוהחשיבותעלמצביעהפרטכלשלהחברתימעמדוואת

.היררכית
ישנםאך,שוניםממקורותכברלנוידועיםהיובפנקסהנזכריםהתקופהמחכמיחלקכילצייןיש

הבינייםשכבתבני,לדעתי,היוהללו.עליהםידענושלא,חכמיםתלמידישלנוספיםשמותבפנקס

,למשל,כך.בשמותיהםלהתפרסםזכוולאבירושליםאזשהתגוררו,הגדולההלמדניתהעיליתשל

לבחורים'שלשונהתוספתישנה(1758)ח"תקימשנתמירושליםהידועההישיבותרשימתבסוף
' 'גמלמדים

"
אלהומלמדיםבחוריםשלשמותיהםאך9ן

נכלליםשלפנינובפנקס.מפורטיםאינם
שארשמותבהמובאיםוכן,בולמותיהםההיאברשימההנזכריםהחכמיםתלמידירובשמות

.מסיםכמשלמיכאןנמניםוהם,רשימהבאותהפורטושלא,התלמידים

.אותםוננתחהפנקסמתוךשדלינוהדמוגרפייםהנתוניםטבלתאתתחילהנציג

תקכ-א"תקכ)בירושליםהיהודיתהקהילהשלדמוגרפייםנתוניםריכוזטבלת
(ג"

נפשותגברים

290(בשםשנמנו)חכמים

27(בשםשנמנו)נכבדים

304(בשםשנמנו)עמך

17(בשםשנמנו)אשכנזים

1(בשםשנמנו)קראים

58(בשםשנמנו)רגלעולי

14(שוניםבתיאורים)שמםללאשנזכרויחידים

711ובתואריהםבשמותיהםשנמנוהגבריםכל-סך401 נ

911הגבריםכל-סך

ב"עקבדף,(7הערה,לעיל)חזן19



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

נשים

130(בשםשנמנו)אלמנות

68(כשםשנמנו)נשואות

20(בשםשנמנו)רגלעולות

218הנשיםכל-סך

33וילדיםכנים

מסיםמשלמי

31(גברים)ב"תקכלשנת(אעלא)גבוההזיה'גמשלמי

123(גברים)ב"תקכלשנת(אוסט)בינוניתזיה'גמשלמי

195(גברים)ב"תקכלשנת(אדנא)נמוכהזיה'גמשלמי

50-כבשםנמנושלאנוספיםזיה'גמשלמי

400-כזיה20'הגמשלמיכל-סך

45(גברים)קהילתימסמשלמי

מכללובאחוזיםבנפשות)היהודיתהאוכלוסייהכל-סך

800,2-000,3(העיראוכלוסיית

(%20-%25)

000,12-000,15בירושליםהאוכלוסייהכל-סך

700-כומתוכם,בשמותיהםבפנקסנרשמונפשלאלףשקרובמעידיםשבטבלההכללייםהנתונים

האוכלוסיןמספרלהערכתהעיקריהמפתחלדעתיהואהבוגריםהגבריםמספר.בוגריםגברים

הנחת.משפחותראשיהןאףהיושבחלקן,האלמנותמהנשיםלהתעלםאיןאך.שבעירהיהודים

היהודיתירושליםאוכלוסייתשלהממוצעהגילכיהיא,שונותעדויותסמךעלמניחיםשאנו,יסוד

הפזורהובשארמאנית'העותבאימפריההיהודיותהקהילותאוכלוסייתשלמזהגבוההיהזובתקופה

בקרב,זאתלעומתי2.ישראל-בארץהמקומיתהמוסלמיתהאוכלוסייהשלומזההיהודית

הגיליבהרכבהדומההיתההמקומיתהקבוצה.קבוצותשתיהיוישראל-בארץהנוצריתהאוכלוסייה

המקומותעלשמרואשר,אירופיממוצאהנוצריםקבוצתאך.המוסלמיתלאוכלוסייהוהמשפחתי

,(ונזירותכמרים)רביםיחידיםמנתה,בירושליםוכעיקרהגדולותבעריםוישבוהקדושים

עםהעמידהבגילשבאורגלעוליאמנםהיוהיהודיתבקהילה.קטנותאפואהיובקרבםוהמשפחות

,בארץולהיקברלמותכדי,ישראל-לארץומבוגריםזקניםעליותעלרבותעדויותישנןאך.ילדיהם

22.שבגרוילדיהםללאבאוואלה

K!חDamascus,/702:/ש1ה,:והשווה;251'עמ,(17הערה,לעיל)כהן20 . K . Barbir . Ortoman Rule41'1
1980Princeton,קק.193.184

אריה-כן:ראהט"היהמאהעל.הנדונהכתקופהישראל-כארץהמשפחהגודלשלמשווהמחקרעלליידועלא2!
.(11הערה.לעיל)

.19-20'עמ,(5הערה,לעיל)שוחט;22-27'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאי;17-20'עמ,(!הערה,לעיל)רוזן22
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מספראתלחשבכדי,בשלושהפחותלכלהמשפחותראשימספראתלכפולשישדומנילפיכך

-לכתביאנובשלושאלהמספריםומכפלת,אלמנות130-וגברים700,כאמור,חיובעיר23.הנפשות

רגלועולי,בפנקסנרשמושלא,משפחותראשיואלמנותגבריםלהוסיףישזהמספרעל.נפש500,2

.נפש000,3עד800,2-לכנגיעוכך,מספרייםנתוניםעליהםישואשרבשמותיהםנרשמושלא

הבאתיבואשר24,'ח"היבמאהישראל-ארץיהודי'עלבספריהערכותיאתבקירובתואםזהמספר

יהודישלזהמספר.זואתזוסותרותואףשונותהערכותהנותניםמקורותעלהמבוססיםנתונים

בידיהקהילהמששוקמה,הארבעיםמשנותהחל,לדעתי,נשמר,נפש000,3-ל500,2בין,ירושלים

.ומוצקברורתיעודיחיזוקכאןמקבליםוהמספרים,ח"היהמאהשלהיועד,'קושטאפקידי'

הדבר.שניםלשלושהמתייחספנקסעלמבוססשלפנינומהשמותחלקרישוםכילהדגישיש

זמןבפרקיבארץששהורגלעולינכללוברשימותשכן,האוכלוסיןמספראתבמקצתלהגדילעשוי

.הללוהשניםשלושבתוךהארץאתעזבואושמתואנשיםשלושמותהשניםשלושבמהלךשונים

לשעראפואוניתן,בפנקסרישוםלכללהגיעושטרםרגלועוליילדיםגםבוודאיהיו,זאתעם

.יותראופחותאלואתאלומקזזיםשהמספרים

כמעטעלמצביעבטבלהעיון,בפנקסהרשומיםהגבריםאוכלוסייתשלהחברתילמבנהאשר

-לארץשכן,מפתיעאינוזהנתון.העםפשוטילבין(שונותבדרגות)החכמיםתלמידיביןשוויון

העיליתעםשנמנואנשיםבהורבו,תורהלומדיעבורחזקמשיכהכוחהיהולירושליםישראל

.הלמדנית

ספרותייםממקורותעליהםלנוהידוערקעעלמסתברבפנקסשמצאנוהאשכנזיםמספר

גרושעשרותכמהבסךשוניםזיה'גסכומיבונרשמואךאחדקראירקנרשםבפנקס25.אחרים

היאשאףעובדה,זובתקופהבעירקטנהקראיתקהילהשהיתהמלמדוהדבר26,מהקראיםשנגבו

27.נוספיםממקורותידועה

אולם,חדשיםעוליםמהםוכמההארץילידיהםשלפנינובפנקסמהרשומיםכמהיודעיםאיננו

מצביעיםזהממיפקדהנתונים1839.28משנתמונטיפיוריבמיפקדזובסוגיהלהסתייעשניתןדומני

היובעירשנולדוואלו,חדשיםעוליםהיו1839בשנתהספרדיםירושליםיהודישרובכךעל

שלהרביעיאוהשלישי,השנילדוראפואהשתייכווהם,ח"היבמאהשעלועוליםשלצאצאיהם

רק.ח"היבמאהלארץעלוהוריהםאוהםשלנובמיפקדמהרשומיםשרביםמכאן.אלהמשפחות

זאתטענהלבחוןכדי29.ז"והיז"הטבמאותבירושליםשחיויהודיםצאצאיהםמביניהםמעטים

3הכופל.ילדיםכמהעםמשפחותגםהיו,אחרומצד,כללמשפחהללאיחידיםאומשפחותהיוכילהניחיש23

.זהירותלצורךוממעיטמינימלי,דומני,הוא
השערתיאתכאןלאששמראשביקשתילאואופןפניםבשוםכילהעירעלי.253-259'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאי24

.עצמםבעדמדבריםכאןוהנתונים,בספרי
,'בהםהכלכליתוהתמיכה(1720-1777)ז"תקל-א"תפהשניםביןישראל-בארץהאשכנזיםלתולדות',ברנאי'י25

המאהשל30-הבשנותבירושליםהאשכנזיתהקהילהעלגרמנימקור',בשן'א;191-230'עמ,(ו"תשל)ב,שלם

'עמ,ט"תשלירושלים,כהן'אבעריכת,מאנית'העותהתקופהבראשיתירושליםבתולדותפרקים,'עשרההשמונה

317-322.
.גרוש17-א"ע68דף:גרוש9-ב"ע64דף,1701יד-כתב,(2הערה,לעיל)החשבונותפנקס26

.226-229'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאיע4121
.(12הערה,לעיל)אסולין:ראה28
בספרי,'ישראל-בארץהיהודיהיישוברציפות'השםאתהנושאבפרקבהרחבהנדונהזושאלה29

האוניברסיטהשלדינורבמרכזאורלראותהעומד,'ישראל-בארץהיהודיהיישובשלההיסטוריוגראפיה'
.העברית
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27/iooy,== קראיםאשכנזיםנכבדיםחכמים'עמך,

גםוכןבמקורותז"והיז"הטכמאותשנזכרוהמשפחותמשמותכמהשלמדגמיתבדיקהערכתי

שכן,ממשבצאצאיםשמדובראומרתזאתאיןהמשפחהבשםזהותישאםגםכילצייןיש.בפנקסנו

19מתוך.ישבושכהוקהילהקהילהבכלכמעטמצוייםהספרדיתהפזורהשלהמשפחותשמות

'ישראלארץשלוחי'יעריאברהםשלמספרוהוצאתישמותיהןאתאשרמשפחות
שחיו30

משפחותשמות64מתוך.שלפנינוח"היהמאהשלברשימותנזכרות3רקז"הטבמאהבירושלים

מחזקזהמדגם.שלפנינוברשימהגםמשפחות11מצויות,זהמספרשהוצאתיז"היהמאהמן

.ח"היבמאהירושליםקהילתשלהתחדשותהבדברלעילשהעליתיהסכרהאתלדעתי

כי,מתבררבאושמהםהמקומותמציוןגםולפעמיםמכינוייהם,העוליםמשמותכי,לצייןראוי
1'ונ4

גםנזכריםאך.הארץוילידיהבלקןומארצותמתורכיהעולים:ספרדיממוצאהיתההאוכלוסייהרוב

.221-231,262-321'עמ,א"תשיירושלים,ישראל-ארץשלוחי,יערי'א30



ברנאייעקב

איןדעתילמיטב.נוספיםומקומותאירופה,תימן,בבל,מצרים,המגרבליהודיהאופיינייםשמות

.זובסוגיהלהרחיבכליםמספיקשעהלפיבידנו

ברשימתוהשתמשנו,ירושליםיהודיידי-עלזיה'הגתשלוםבפרשתזהבמאמרנעסוקלא

לחשבצריכיםהיינואילו.אפשראיכלוםבלאפטוראולם,המיפקדהכנתלצורךרקהמסמשלמי

שלאומדניםבכמהנעשהשהדברכפי-זיה'הגמשלמירשימתפי-עלירושליםיהודימספראת

מספרלכמחציתרקמגיעיםהיינו-מאניים'עותנתוניםפי-על,ז"הי-ז"הטבמארתהאוכלוסייה

משלמירשימותשלאמינותן-איעלללמדזאתבערבדהיש.הנפשותמספרולמחציתהגברים

בספרותעליהעמדושכברנקודה,מאנית'העותבאימפריהאוכלוסיןלהערכתכמקורזיה'הג

מפתיעזהאיןכילצייןיש'י.למציאותהנתוניםשביןהפערגודלאתשיערולאאך,המחקר

.באוכלוסייתהניכרחלקהיוחדשיםשמהגריםבעירמעודכניםהיולאשהרישומים

.ח"היהמאהשלהשנייהבמחציתירושליםתושבישלהכוללהמספרהיהמה,היאנכבדהשאלה

000,12-000,15-כעלמדברותוהן,הנוסעיםספרותעלהמבוססותהערכותרקישנןהמחקרבספרות

-כ-מופרזותאףואולימבוססותשאינן-אלוהערכותפי-על,כןאםמנוהיהרדים)2.נפש

לעריםבהשוואהלהיבדקעודראוייםאלונתונים.זובתקופהבעירהאוכלוסייהמבלל%25-%20

.הנדונהבתקופהמאנית'העותבאימפריהאחרות

.9בהערה,לעילשציינתיהמחקריםראה31
דוקטורהתוארקבלתלשםעבודה,'וחברהמינהל:(31א1-א179)פלישותשתיביןירושליםסנדק',מנאע'ע32

.74'עמ,1986ירושלים,העבריתהאוניברסיטהשללפילוסופיה
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ג"תקכ-א"תקכירושליםיהודישמותטבלת:נספח

תחילה.הפרטיהשםלפי-משפחהשםאיןוכאשרהמשפחהשמותשלהאלפביתסדרלפינעשההשמותרישום
להקלכדי,אותםומיספרתיממוספריםאינםהפנקסדפי.הילדיםושמותהנשיםשמותואחריהםהגבריםשמותהובאו

שנרשמו,הנרשמיםתואריאת.(בפנקסהראשוןהקריאהדףהוא1דף)במקורהשםאתלחפששיבקשהמעייןעל

שמותבכמה.במקוררישומםפי-עלנעשההשמותכתיב.הראשוןכאזכורםבסוגרייםבמלואםרשמתי,בקיצורבפנקס

הפנקססופרשלרישוםטעויותעקבשמותכמהאיותלגביספקותישכן-כמו.פעמייםמופיעיםהםשמאספקותיש

ספרתים(רביםבגוף)אחדמאדםיותרשנרשםבמקום.דהניירהכתיבטיבבשלהיד-כתבאתלקרואיכולתנוומחוסר

.(ועודהרגלעוליבמספרכגון)מטהכלפיהמספריםבהערכתברורכללנקטתי.(המינימליהמספר)כשניים

גברים
חייםאריפוליצחקאאיליון

.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65,לעיל)יעקב-בן:ראה,(חכם=)ח.בפנקסא"ע17דף
אברהם.326'עמ,(14הערה

אברהםענןבישיבתחבר.הרב.'ח.ב"ע65;ב"ע39שלמהאאיליון

.(נמוכה)גזיהשילם.(מיוחסאברהם'רישיבת=)נוהבישיבתחבר.(רכיחכם=)ר"חב"ע65;א"ע16
אברהם.(נמוכה)גזיהשילם.שלום

.קהילתימסשילם.א"ע32מראבאיו

אברהם.ב"ע14

.(משרתועם)רגלעולה(רבי=)'ר.א"ע34טובשםאבאיו

אביגדוראברהם.אברהםמגןבישיבתחבר.כ"ע64:כ"ע58:ב"ע13

.ב"ע28.(בנועם,בינונית)גזיהשילם

בכראיסטרוג,אברהםשמואלאבאסטאדו

.(נמוכה)גזיהשילם.ב"ע64.רגלעולה.ב"ע28

מכלוףאברהםיאשיהדהוראבן
.נפטר.א"ע12.א"ע55

...מאברהםמשהאבודהוד
.ב"ע5.כ"ע49

ר"בשלמהאברהםמאירדהוטאבו

.ב"ע26.ב"ע49

ברוךאפייצחקאבוהב

.(נמוכה)גזיהשילם.א"ע65.'ח.א"ע54;ב"ע[4

אליאימאן'אגיאודהאכולי

(תורכיכבודתואר,[לבי'צ]סילבי=)י'ג.ב"ע39.ב"ע46

יעקב-בן:ראה.ישראל-לארץשעלהקושטאמגבירייחזקאלאבולעפייא

-ארץשלוחי,יערי'א;43'עמ,(14הערה'לעיל)הואשאףייתכן.(בינונית)גזיהשילם.ר"ח.א"ע64

,גאון:(יערי:להלן)440'עמא"תשיירושלים,ישראלהערה,לעיל)גאון:ראה.אכולעפייאחיים'רשלבנו

.22עם.11'עמ,(14

שלמהאדונייצחקאכולעפייא

.(נמוכה)גזיהשילם.א"ע65הרבמורנוכבוד=)א"כמהרהרב.ב"ע64:ב"ע46

41(5אהרןחיים'רשלבנו.(בינונית)גזיהשילם.(אדוננו
.א"ע[7-בן:ראה.כטבריההיהודיהיישובמחדש,אכולעפייא

יוסףאהרן.11'עמ,(14הערה,לעיל)יעקב

.(נמוכה)גזיהשילם.א"ע65;ב"ע46משהאביגדור

.ב"ע32



ברנאייעקב

יצחקאלגאזיחכםאוגלי

.'ח.א"ע25.(נמוכה)זיה'גשילם;א"ע65

משהאלגאזימשהאוקשינו

ראה.הקהילהמסיבגבייתסייע.'ת.א"ע32;א"ע5.(גבוהה)זיה'גשילם.'ח.א"ע64

.181'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאיבכוראזולאי
טובשםאלגאזיעםביתד,בינונית)זיה'גשילם.ר"ת.ב"ע64;א"ע43

זיה'גשילם.שלוםנווהכישיבתתבר.'ת.ב"ע65הערה,לעיל)תזן:ראה.חברבישיבתיפארענווים.(בנו

.(כינונית).א"עקגדף,(7
אברהםאלחאדיביוסףאזולאי

'עמ,(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.פקיד,'ר.ב"ע32דודיוסףחיים'ר)א"החידכנראה.ר"ת.ב"ע48

.178'עמ,(3הערה.לעיל)ברנאי;שפא.(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.(אזולאי

שמואלאלהאדיבישעיהאזולאי
לאברהםחסדבישיבותחבר.ר"ח.ב"ע65:א"ע13.שעט'עמ,שם:ראה.א"החידבן.'ר.א"ע16

,לעיל)בניהו:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.אלוביתיצחקרפאלאזולאי

.ב"עקג,(7הערה,לעיל)חזן;שפ'עמ,(17הערה;שטז-שו'עמ,שם:ראה.פירירהבישיבתחבר.ר"ח
'אאלחאנאטי.ב"עקבדף,(7הערה,לעיל)חזן

.רגלעולה,'ר.ב"ע28אלבואיסטרוגו

שמואלאלחאנאטי.קהילתימסשילם.א"ע32

.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.ב"ע64מסעוד'איינוש

אליעזראלחאקא.ב"ע49

.רגלעולה.'ר.ב"ע32שלמהאיסטאמאטי

זכריהאליקים.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.(בינונית)זיה'וגקהילתימסשילם.א"ע64;א"ע32אברהםאיספור

אברהםאלמושנינו.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

זיה'גשילם.פירירהבישיבתחבר.ב"ע64;ב"ע49אברהםהכהןאישקיר

חזן;78'עמ.(14הערה,לעיל)גאון:ראה.(בינונית)שילם.אלביתבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע64;א"ע15

.ב"עקבדף,(7הערה,לעיל).ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(נמוכה)זיה'ג
בכוראלמושנינוחייטאליעזראלבו

:ראה(נמוכה)זיה'גשילם.ר"שד.א"ע65;ב"ע28.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.137'עמ,ג,(14הערה,לעיל)פרומקין,443'עמ,יעריחייםאלבו

אהרןאלפאנדארי.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64
,לעיל)יעקב-בן:ראה.בחברוןגםהתגורר.ב"ע12סולימהאלבו

'עמ,יערי;83'עמ,(שם)גאון;126'עמ,(14הערה.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64:א"ע52

.586רפאלאלבו

חייםאלפאנדארי.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

חסדבישיבתחבר.רבינו,ר"ח.ב"ע64;א"ע45מצליחאלבוחיר

.לעיל)בניהו:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.לאברהם.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65
:84'עמ,(14הערה,לעיל)גאון;שפ'עמ,(17הערהאליהאלבעלי

.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן.נפטר.א"ע41

יוסףאלפיטוביוםאלגאזי

.א"ע54רבה.אלוביתשלוםנווהבישיכותחבר,ר"ח.א/5

שלוםאלפי-1773)ב"תקס-ג"תקלבשניםירושליםשלהראשי

.א"ע54חזן;שגג'עמ,(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.(1802ן*4(ע
אברהםאלקוסר.ב"עקג:ב"עקבדף.(7הערה.לעיל)

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65יעקבאלגאזי
שמעיהאלקוצר.משה'רשלבנו.א"ע17

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

טובשםארואיסטישלמהאמאדו

.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64.א"ע55
שלמהארוךדודאמאר

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע:ב"ע43

אברהםאריהמאיראמארילייו

,יערי:ראה.ר"ח.ב"ע29(אריהלבאברהםרפאל=).נפטר,ר"ח.ב"ע12

-כן'א:חיא'עמ;(17הערה,לעיל)בניהו;564'עממשהאמארילייו

יד-כתבפי-עלאריהלבאברהם'רעלידיעות',יעקב.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

איש'מ,פרס":עורכים),(רבעון)ירושלים,'שלובכוריל'אנג
.קלז-קז'עמ,(י"תש)ג,(שוחט'ע,בניהו'מ,שלום.'ח.ב"ע60

אליהואריהיוחנןיל'אנג

.שלוםנוהבישיבתהחבר"ח.ב"ע65;ב"ע58;ב"ע32.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65;ב"ע46

.849'עמ,יערי:ראה.(נמוכה)זיה'גשילםמרדכייל'אנג
אברהםדודאריה.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64

הערה,לעיל)Trn:ראה.פירירהבישיבתחבר.ב"ע29משהיל'אנג

.854'עמ,יערי;ב"עקבדף,(7.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.ב"ע49יוסףאריהשבתייל'אנג

יצחקאריהTTn:ראה.לאברהםחסדבישיבתחבר.'ח.א"ע55

.849'עמ,יערי:ראה.ר"ח.ב"ע48.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)

יצחקאריפולאברהםאסיאו

.'ח.ב"ע13אברהםענןבישיבתחבר.'ח.א"ע64:א"ע32

יאודהארניאזיה'וגקהילתימסשילם.(מיוחסאברהם'רישיבת=)

זיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65.ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)TTn:ראה.(בינונית)

.(בינונית)שמואלאסיאו

אביגדוראשכנזי.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65:ב"ע29

,לונץמ"א:ראה.קהילתימסשילם.א"ע32;ב"ע28יעקבאסטרוק

ב,(לונץמ"אבעריכת)ירושלים,ישניםשפתידובב.(נמוכה)זיה'גשילם.'ר.ב"ע64

.(לונץ:להלן)157עם'(זתרם)דודאפלאלו

אליעזראשכנזי.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65

.רגלעולה.ב"ע32יצחקאצלאן

יאודהאריהאשכנזי.ב"ע46

.207'עמ,(25הערה,לעיל)ברנאי:ראה.ר"ח.ב"ע12נסיםאקלי
נפתליבכוראשכנזי.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.'ח.ב"ע39דודארדיט

דודאשכנזי.'ח.ב"ע43

נווהבישיבותחבר.ר"שד.ר"כמה.בע65;א"ע3'יעקבאראחא

חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילה.אברהםוענןשלום.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע63

הערה,לעיל)יעקב-בן;א"עקגדף,(7הערה'לעיל)שלמהארגואיטי
.385'עמ,יערי;126'עמ,(14זיה'גשילם.ישראלכנסתבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65

אהרןחייםאשכנזי.א"עקג,(7הערה,לעיל)TTn:ראה.(נמוכה)

גיסמקיטובגרשון'רבן.ר"ח.א"ע65;ב"ע36אליהוארואיטי

.530'עמ,יערי:ראה.(נמוכה)זיה'גשילם.ט"הבעש.ב"ע53

741חביבבכרחייםאשכנזישלמהארואיטי
.'ח.ב"ע13.ר"ח,א"ע15

יאודהאשכנזירפאלארואיסטי

.מרדכיגדולתבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע64;א"ע32.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64;א"ע21



ברנאייעקב

אברהםבוזהחזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.קהילתימסשילם

.רגלעולה.ב"ע32.ב"עקגדף(7הערה,לעיל)

יוסףבוטוןיאושעאשכנזי

שילם.שלוםנווהבישיבתחבר.'ח.ב"ע64:ב"ע58,(25הערה,לעיל)ברנאי:ראה.'הקטן'מכונה.א"ע38

.(גבוהה)זיה'ג.20208'עמ

אברהםבולהיאושעאשכנזי
.ר"ח.א"ע24זיה'גשילם.'הגדול'מכונה.'ר.א"ע65;ב"ע39

אברהםבולה.שם:ראה.(נמוכה)

.נפטר.א"ע41קורונאדייעקבאשכנזי

נסיםבולהחזן:ראה.פירירהבישיבתחבר.ר"שד,ר"ח.א"ע17

.בולהמשהרפאלהרבשלאביו.כ"ע396-397.58'עמ.יערי;ב"עקבדף,(7הערה,לעיל)

משהרפאלבולה-יקיראשכנזי

כשניםירושליםשלהראשיהרב.ר"ח.ב"ע65:א"ע15דמשקבישיבתחבר.ט"הבעשגיס,מקיטובגרשון'רבן

.שלוםנווהישיבתראש.(1772-1773)ג"תקל-ב"תקל'ג:155'עמ,לונץ;א"עקגדף,(שם)TTn:ראה.אליעזר

דף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם-ך"תקמשנותישראל-מארץאגרותשתי',שלום

.ב"ע,קב.429'עמ,(תשנטע)כה.תרביץ.'ד"תקכ

שלמהבולהלייבאשכנזי

.בולהמשהרפאלהרבכן.ב"ע65;ב"ע39;ב"ע209.24'עמ,(25הערה,לעיל)ברנאי:ראה.ב"ע39

:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.שלוםנווהבישיבתחברשמואלאשכנזי

.133'עמ,(14הערה,לעיל)גאון.ומנכבדיהאחדמפקידיהקהילהכנראה.י'ג,'ח.א"ע5

יאודהבונאןדושקיאשכראת

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.ב"ע54

אברהםבונפילאברהםכאאללו

מסקהילתישילם.נפטר.י'ג.א"ע64;א"ע32;ב"ע31.א"ע8

.(גבוהה)זיה'וגבאליבאבאני
אשכנזיאברהםבוסנאלישילם.הקהילהפקידהיה.נפטר.'ר.ב"ע64;כ"ע31

.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65'עמ(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.(בינונית)זיה'ג

שלמהבוסנאלי.שפט,שעט

.(נמוכה)ניה'גשילם.א"ע65קונורטיבאכאני
אליעזרבורלה.(גבוהה)זיה'גשילם.'ח.א"ע64;א"ע15

.ר"כמההשלםהחכם.ב"ע26שלוםבאדוני

יאודהבורלה.א"ע55

:תצא'עמ;(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.'ח.ב"ע14מרדכיכאדוק

.542-544'עמ,יערי.ב"ע49
יעקבבורלהאכרהםבאזאלו

חזן:ראה.שלוםנווהבישיבתחבר,ר"שד.'ח.א"ע24שילם.שלוםנווהבישיבתחבר.'ח.כ"ע64;ב"ע58

קבדף,(7הערה,לעיל).(נמוכה)זיה'ג

Q

~

y;540'עמ,יערי.

משהי'אג'ביגמרדכיבאסורה

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64.י'ג.ב"ע22

יצחקביוראשהאברהםבאראכאת

.ר"ח.א"ע14:ראה.מרדכיגדולתבישיבתחבר.ר"שד.ר"ח.א"ע17

יעקבביטון.ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן

~

.ר"ח.ב"ע58מישאלנאח'בוגן,42 ע34
משהבילו.(ומשרתואישתועם)רגלעולה.א"

.קהילתימםשילם.א"ע32שאולנאח'בוג

יוסףכןביק.רגלעולה.ב"ע28

.ב"ע26



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

(ראל)ישברוךמניןר"בבכור

.'ח.כ"ע48זיה'גשילם.שלוםנווהכישיבתחבר.'ח.ב"ע65
הלויאברהםברוכים.(נמוכה)

וגדולתשלוםנווהכישיבותחבר.'ח.כ"ע65;ב"ע60יהודהבנבנישטי

,(הערה7.לעיל)חזן:ראה.(נמוכה)זיה'גשילם.מרדכיזיה'גשילם.ענוויםיפארבישיבתחבר.'ח.ב"ע65

.ב"עקגדף.א"עקגדף(7הערה,לעיל)חזן:ראה,(נמוכה)

יצחקברוכיםחייםבנבנשתי
זיה'גשילם.מרדכיגדולתבישיבתחבר.'ח,כ"ע65.(גבוהה)זיה'גשילם.ר"ח.א"ע64:א"ע45

.(בינונית)פיפיבן

אליעזרחיבר.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.ר"ח.ב"ע26אברהםבעלול

שמואליצחקברחזן:ראה.אליעזרדמשקבישיבתחבר.'ח.ב"ע39

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)

ניסיםברכהיליד'גבעלול

.שלוםנווהבישיבתחבר.ר"שד,ר"ח.ב"ע65;ב"ע15.(בינונית)זיה'גשילם.ר"ח.ב"ע64

קבדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילםיוסףבעלול

.392-393'עמ,יערי;ב"ע.קהילתימסשילם.א"ע32

יאודהגאזאלנחמיהבעלול

זיה'גשילם.ענוויםיפארבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65.(נמוכה)זיה'גשילם.ר"ח.א"ע64;א"ע12

.א"עקגדף.(7הערה.לעיל)חזן:ראה.(בינונית)ניסיםבעלול

שלמהגאטיניוזיה'וגקהילתימסשילם.י'ג.א"ע64;א"ע32;א"ע22

.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.ב"ע64:א"ע16.(בנועם,בינונית)

אברהםגאלאנטייצחקבערמאן
.א"ע155.55'עמ,לונץ:ראה

משהגאליקושלמהגבאיכר

זיה'גשילם.אליעזרדמשקבישיבתחבר.'ח.א"ע64.רגלעולה.ב"ע32

.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)TTn:ראה,(נמוכה)יצחקמשהבר

שלמהגאליקו.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

קהילתימסשילם.ר"ח.א"ע64;א"ע32;ב"ע26ברודא

.(בינונית)זיה'וג.ב"ע39

אפריםאנאנסיא'גברוך

.(אחיועם,נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65,י'ג.ב"ע43

משהילה'אנג'גאברהםברוך

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65;א"ע12
אברהםגבאיאהרןברוך

.רגלעולה,הרב.ב"ע32;ב"ע28.(בינונית)זיה'וגקהילתימסשילם.א"ע64;א"ע32

יאודהגבאיאלקייםברוך

תלמודק"קגבאי.י'ג.ר"ח.ב"ע64;ב"ע53;כ"ע29.(בינונית)זיה'גשילם.ב"ע64

.(בינונית)זיה'גשילם,תורהחייםבררך
יצחקגבאי.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

.ב"ע46טוביוםברוך

משהגבאי.'ר,ב"ע26
148.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64יוסףברוך

משהגבאי.(גבוהה)זיה'גשילם.'ר.ב"ע64:ב"ע9ן

.לקודמוזההאינו,(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64יעקבברוך

טובשםגבאי.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65

וגדולתישראלכנסתבישיבותחבר.ר"ח.א"ע14



ברנאייעקב

חייםה'דאפ.ב"ע-א"עקגדף,(7הערה,לעיל)הזן:ראה.מרדכי

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65בכרשמשוןגבאי

יוסףדארמון.א"ע54

.'ח.ב"ע65חייםגדעון

יעקבדארמון.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65משהעובדיהגואקיל

...דובי.שמו'עמ(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.ר"ת

.ר"ת.א"ע12יוסףגוזלאן

אליהודודשילם.לאברהםחסדבישיבתחבר.'ח.ב"ע65;ב"ע46

חזן:ראה.ישראלכנסתכישיבתחבר.ר"ח.א"ע12.(בינונית)זיה'ג

.('דודי'נרשםשם)א"עקגדף,(7הערה.לעיל)יעקבגוזלאן

בכרשמואלדוד.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.א"ע64

.ב"ע49שלמהגוזלאן

בכרשמעיהדוד.א"ע55

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65יוסףבןגון
שמואלאבילהדי.א"ע54

זיה'גשילם,אברהםענןבישיבתחבר.'ה.ב"ע65שלמהגורלאן

.(נמוכה).(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

יצחקבילאסקודייעקבימאל'ג

ברנאי:ראה.הקהילהפקיד.(רופא)דוקטור.א"ע14.נפטר.א"ע49

.178-180'עמ,(3הערה'לעיל)אברהםקוטו'ג

שבתיגיגידי.הרב.ב"ע28

.א"ע55חייםגירון

עמרםדיוואן.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65

,לעיל)חזן:ראה.שלוםנווהבישיבתחבר.ב"ע15דודגיריקי

.ב"עקבדף,(7הערהזיה'גשילם.ענוויםיפארבישיבתחכר.ב"ע65
טה...א'גויטלדי.(כינונית)

.ב"ע43יוסףגרשון
יעקבדייןזיה'גשילם.הכוללמפקידי.'ח.א"ע64;ב"ע48

.ב"ע46'עמ,(3הערה.לעיל)ברנאי:ראה.(בנועם,בינונית)

משהמאיודי.180

,מכניהואחדמשאלוניקיהיאזומשפחה.י'ג.ב"ע43שלוםדאבוש

היתה.שםהצרפתיהקונסולשלכמתורגמןשירת,יצחק.א"ע54

:ראה.לעילהנזכרבילאסקודייצחקעםחיתוןבקשריחייםדאהן

,95'עמ,ג"תשנאביב-תל,התיכוןהיםבנתיכי,חזן'מ.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.97-98'חידאנון

יוסףדניאל.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64;ב"ע46יעקבדאנון

יוסףדרעי.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64

.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65צדיקדאנון

שמואלהדס.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64

.ר"שד.ר"ח.א"ע17אהרןדאפה

יי'כן5119(ל
,119'עמ,(14הערה,לעיל)יעקב-בן:ראה.ח.ב"ע59בנבנישטידאפה

.299.'ח.ב"ע39



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

אברהםחאביליושמואלהחבר

.ב"ע12.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

דוד'אג'חאגיאודההררי

.נפטר.ב"ע59זיה'גשילם.מרדכיגדולתבישיבתחבר.'ח.ב"ע65

אברהםחאיון.(נמוכה)

זיה'גשילם.אליעזרדמשקבישיבתחבר.ר"ת.ב"ע64מצליחיד'הש

.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(נמוכה).(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

מרדכיחאיוןאליהווארקן

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.ב"ע40

משהחאיוןיאודהוולבי
.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65.קהילתימסשילם.א"ע32

יהושעחאלאקיאודהוולפ

.ב"ע46,לעיל)ברנאי:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.א"ע64

ישראלחייםחאליאק.207'עמ,(25הערה

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65שמואלעדאל

לוייהושעחאליאק.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65אברהםויטאל

שמואלחייםדודחאסאן.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64

:ראה.ישראלכנסתבישיבתחבר.ר"שד,ר"ח.ב"ע43מנחםויטל

.401'עמ,יערי;א"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן.הרב.ב"ע26

יונהחאסאןאבהייעקבויניסטי

שמואלחאסוןיוסףמערביוקנין
.קהילתימסשילם.א"ע32.י'ג.כ"ע46

יצחקחדידהוליבי'גזאבארו

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.ב"ע64
חודירהדודזאכוק

:ראה.בינלאומיוסוחרהקהילהפקיד.א"ע15;א"ע5.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

,'וביטולובירושליםשרירותימכס',הירשברגז"חאריהזאמירו

-תל,קארל'וצ(מהלר)מיקם'מבעריכת,לוימזכרת.ר"ח.א"ע25

.158-165'עמ,ד"תשיאביבשמואלזאמירו

יעקבTTn.שלוםנווהישיבתשמש.'ח.א"ע24

.אברהםענןבישיבתחכר.ר"שד.ר"ח.א"ע64;א"ע17ברוךזונאנה

קגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה(בינונית)זיה'גשילםעלהאועלה,בקושטאישראל-ארץמפקידי.ב"ע43

.חי'עמ,(17הערה,לעיל)בניהו.ב"ע:ראה.הנוכחיבפנקסרישוםבשנתישראל-לארץלרגל

משהTrn.30.306'עמ,(14הערה,לעיל)יעקב-בן

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65יעקבזונאנה

מרקאדוTTnישראל-ארץמפקידי.י'גר"כמה.א"ע64;ב"ע26

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64'ןגםנקרא.בהוהשתקעישראל-לארץעלה,בקושטא

יוסףחזקיהכרנאי:ראה.(גבוהה)זיה'וגקהילתימסשילם.זונאנה

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע177.65'עמ,(3הערה,לעיל)

גדליהחיוושמואלזיטון
ךך5שנפטר,אלביתישיבתלמייסדזההאינו.הרב.ב"ע43.רגלעולה.ב"ע36

.(1751)א"תקיבשנתמשהזרחיא

עזראחיון.(נמוכה)גזיהשילם.ב"ע64
.(בינונית)זיה'וגקהילתימסשילם.א"ע64;א"ע32



ברנאייעקב

אבוטורטוששמואלתיון

.ר"ח.א"ע12.ב"ע28

אליהוטורטושאברהםחיים

.א"ע55זיה'גשילם.מרדכיגדולתבישיבתהבר.'ח.ב"ע65
ברוךטורטוש.ב"עקגדף,(7הערה.לעיל)חזן:ראה,(נמוכה)

.א"החידשלגיסואבי.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65דודיוסףחיים
.תקנה,רעה'עמ,(17הערה,לעיל)בניהו:ראהבשםלעילהרשום,א"החידשהואייתכן.ב"ע46

משהטורטוש.יוסףאזולאי

שילם.שלוםנווהבישיבתחבר.'ח.ב"ע64;ב"ע58אליהאיזמירליחימאוי

.(בינונית)זיה'ג.רגלעולה,ב"ע28
משהטורטושיאודהחליצאנו

לא)זיה'גשילם.אברהםענןבישיבתחבר.'ח.ב"ע65.ב"ע46

.(דרגהבאיזוברוראברהםחנניא
שמואלטורטוש.(נמוכה)זיה'גשילם,ב"ע64;א"ע54

ענןבישיבתחבר.נפטר.ר"ח.ב"ע65:א"ע55;א"ע52דודחסון

:ראה.א"החידשלגיסו.(בינונית)זיה'גשילם.אברהםמחכמי,חסאןדוד'רשהואייתכן.ר"שד.ב"ע59

.תקנה'עמ,(17הערה,לעיל)בניהוהערה,לעיל)בניהו:ראה.במצריםשהתיישבירושלים

אברהםטיבי.חיא'עמ,(17

.רגלעולה.ב"ע36יונהחסון
אברהםטוקאל.א"ע17

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65הכהןשבתיחסיד

אברהםטראנה.(נמוכה)זיה'גשילם.כ"ע64

.(בינונית)זיה'וגקהילתימסשילם.'ר.א"ע64:א"ע32משהחפץ

בנימיןטראעולה.ב"ע49

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65אברהםטאבאי
טרוקי.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.ב"ע64

.א"ע14אברהםטאבוח
רפאלטריויש.(נמוכה)זיה'גשילם.כ"ע65

'רהואאין.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64;א"ע54דודטאזארטי
בשנתשנפטר.'ואדוםצח'הספרמחברטריוישרפאלזיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבתחבר.'ח.ב"ע65

.שמד'עמ(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.(1745)ה"תק.(נמוכה)

אברהםי'יאגגאפריםטאראגאן

.(כיגונית)זיה'גשילם.'הר.ב"ע64.ר"ח.א"ע55

יאודהמשהטאראגאן

.רגלעולה.ב"ע32.'ח.ב"ע49;ב"ע30

יוסףיאודהבנימיןטאראנגילה

מסקהילתישילם.נפטר.'ר.א"ע64:ב"ע48:א"ע32.א"ע43

.(בינונית)זיה'וגשמואלאשכנזיי'טאשג

הטוניסאייאושע.א"ע16

.רגלעולה.ב"ע32יצחקטובי

יאשיה.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65;ב"ע46

.'ח,א"ע62יאודהטולידאנו

יהודה.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע15265
.המוהל.'ר.א"ע43יוסףטולידאנו

משהיוניםזיה'גשילם.אברהםענןבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע64

.רגלעולה.ב"ע36.ב"עקגדף.(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(נמוכה)



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

'אשראלצמחיונים

.ר"ת.ב"ע49.'ח.ב"ע12
.רגלעולה

ךיוסף
.א"ע55.רגלעולה.י'ג.ב"ע34

םחהראל"בכראביגדוריוסף
)זיה'גשילם.א"ע65קהילתימסשילם.ר"ח.א"ע64;ב"ע58;א"ע17

.(נמוכה

הודהישראל.(בינונית)זיה'וג

רגלעולה.ב"ע32יצחקבכריוסף
.

יצחקישראל.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.בע3:יאודהיוסף
אליהותום.ב"ע58

)זיה'גשילם.א"ע65יעקב

.(נמוכה

'מכאליףשילם.אברהםענןבישיבתחבר.'ח.ב"ע65;ב"ע22

.רגלעולה.'ר.א"ע34.(ובנואחיועםבינונית)זיה'ג

בערדבהכהןיעקב
.155'עמ.לונץ:ראה.הכהןנסיםר"חשלחותנו.ב"ע22

דודהכהןבכראברהםיעקב

65;ב"ע49;ב"ע34.נפטר.א"ע31

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע

חייםהכהןבכרישראליעקב

חבר.ר"ח.ב"ע18;ב"ע13:ראה.קהילתימסשילם.הכוללפקיד.ר"ח.א"ע32
חזן:ראה.אלביתבישיבת

קגדף'(7הערה'לעיל).180'עמ.(3הערה,לעיל)כרנאי
'רשלנכדושהואייתכן.כ"ע

מי,הכהןמעלישמואלמרדכייפה
ירושליםשלהראשירבהשהיה

הערה,לעיל)בניהו:ראה,למצריםויצא.155'עמ,לונץ:ראה
.תא'עמ.(17

יאודההכהןאברהםיפה

.ב"ע155.46'עמ.לונץ:ראה
מערבייהושעהכהןמשהיפרה

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

יוסףהכהןיצחק
.הרב.א"ע31.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

יוסףהכהןיצחק
.קהילתימסשילם.א"ע32.י'ג.ב"ע48

יעקבהכהןמשאלוניקייצחק
.'ר.א"ע64;ב"ע22:א"ע12:ראה.אברהםענןכישיבתחכר.ר"ח.ב"ע46;כ"ע16

בישיבתחבר,מקושטא

TTn(7הערה,לעיל),ענוויםיפאר.ב"עקגדף'

,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם

.א"עקגדף.(7הערהראובןבכר.יצחק

יצחקהכהן.ב"ע26

מסשילם.'ר.א"ע64;א"ע32משהיראקא
.(בינונית)זיה'וגקהילתי

'עמ,(17הערה.לעיל)הובג.ראה.ב"ע49
.תא

נסיםהכהןיצחקישורון

חבר.ר"ח.ב"65ע;ב"ע22חבר.ר"ח.א"64ע;א"ע32;ב"ע30;ב"ע29;א"ע17
שילם.בישיבתיפארענווים

(17הערה.לעיל)בניהו:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.ר"שד.ענוויםויפארלאברהםחסדבישיבות

.תא'עמ,

עזראכהןדף,(17הערה,לעיל)חזן:ראה.(בנועםגבוהה)זיה'ג

531.כ"ע58,יערי;שסב-שם'עמ(17הערה.לעיל)בניהו:א"עקג
רחמיםהכהן.402-406'עמ

ירושליםמפקידי.'שיח.א"ע12מאיזמירישראל
בפרנסיהומהבולטים

בניהו:ראה.השלטוןכלפיומייצגהחזן:ראה.אברהםענןבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע48
.(17הערה,לעיל)

.ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)



ברנאייעקב

דודלויוראה.מפתח,(3הערה,לעיל)ברנאי;שפד-שפ'עמ

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65.הזיתיםהרעלמצבתותמונתאתבאיור

דודהלוישלמההכהן

קהילתמסשילם.מקושטא.'הר.א"ע64:א"ע32.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע64:ב"ע28

.(בינונית)ה,דגץשמחההכהן

גדאליהודההלויזיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבתחכר.'ח.ב"ע65

.ר"ח.ב"ע46.(בינונית)

יוסףהלוישמחההכהן

.(נמוכה)זיה'גשילם.כ"ע64:ב"ע28זיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבתחבר.'ח.ב"ע65
יעקבהלוי.(בינונית)

.(נמוכה)זיה'גשילם_מקושטא'ח.ב"ע64יאודהכולי

מורינוהלויזיה'גשילם.אליעזרדמשקבישיבתחבר.'ח.ב"ע63

.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64:ב"ע49:ראה.'לועזמעם'מחבר,כולייעקב'רבן.(בינונית)

משההלוי.א"עקגדף.(7הערה,לעיל)חזן

.(בינונית)גזיהשילם.ר"ח.ב"ע64יאודהכירירה

משההלוי.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65
.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65שבתי...לא

64vtP.צביהלוי.(גבוהה)זיה'גשילם

וכנסתמרדכיגדולתבישיבותחכר.'ח.ב"ע65:א"ע25שבתילאגו

הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.ישראלשילם.אלוביתמרדכיגדולתכישיבותחכר.ב"ע65

.א"עקגדף,(7ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'ג

רפאלהלוי.880'עמ.יערי:('ולאגו'שםנרשם)

.ב"ע49אפריםלודכוק

הקראישמואלהלוי.א"ע49

בתקופהבירושליםהקראיםמנהיג.ב"ע58:ב"ע26מנחםלודבוק

.226'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאי:ראה.זאת.(נמוכה)זיה'גשילם.י'ג.'ח.כ"ע64.א"ע22

טובשםהלויאברהםהלוי

זיה'גשילם.מרדכיגדולתבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65.א"ע12

.ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה(בינונית)אבשלוםהלוי

יאושעלוכרוגו.ר"ח.א"ע31

.רגלעולה.ב"ע49אבשלוםהלוי

אברהםלומברוזו.החכםהישיש.כ"ע126

.ב"ע39י'אגגהלוי

שמואללוריקיס..א"ע12

.(נמוכה)זיה'גשילם.'ר.א"ע65אהרןהלוי

שלמהלושאטי.ב"ע32

.הרב.ב"ע36:ב"ע28אהרןהלוי

יוסףאש"לוש.אלביתבישיבתחבר.ר"שד.י'ג,ר"ח.א"ע25:א"ע13

.(נמוכה)גזיהשילם.'ר.א"ע404.65'עמ,יערי:ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה

נסיםלחםאליעזרהלוי

.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.א"ע64.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64;ב"ע40

משהלישבונהמשהבכראליעזרהלוי

.רגלעולה.כ"ע28.קהילתימסשילם.'ח.א"ע32:ב"ע26:א"ע511116
יעקב...מאבכורהלוי

.א"ע5חזן:ראה.ישראלכנסתבישיבתחכר.'ח.א"ע43

אהרןמאגאר.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)

.(בינונית)זיה'גשילם.'ח.א"ע64



(ג"תקכ-א"תקכ)ירושליםיהודישמות:מידע

מתתיהמארזוקדודאר'מאג

.נפטר.א"ע52שילם.ירושליםנווהבישיבתחכר.ב"ע64;ב"ע58
סעדיהמארזוק.(בינונית)זיה'ג

.א"ע52יעקבמאגאר

נכורחימאריו.(בינונית)זיה'גשילם.אלביתכישיבתחבר.כ"ע64

.ב"ע59.ב"עקגדף.(7הערה,לעיל)TTn:ראה

חליבינתןמארקוסאליהומאגילה

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.ב"ע26

יעקבמדינהאליהמאולה

.מתוניסרגלעולה.ב"ע32.(בינונית)זיה'גשילם.י'ג.ב"ע64:ב"ע43

משהמדינהשמעוןחייםמאטאלון

.'ח.ב"ע49.'ח.א"ע21

נחמיאמדינהצדיקמאטאלון

.אברהםענןבישיבתחבר.'ח.כ"ע65.א"ע40
זיה'גשילם

.(נמוכה)יצחק'מאטיש

אברהםמואט.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64אהרןמאימאראן

אהרןי'מוגאג.א"ע69
.א"ע54ברוךמאימאראן
יאשיהי'מוגאג.א"ע43
.י'מוגאגאהרןבן.מקושטא.א"ע54יצחקמאימאראן
יוסףמולכו.ב"ע17

זיה'גשילם.ענוויםיפארבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65שמואלמאימאראן

קגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)יעקב-בן;540'עמ,יערי:ראה.ר"שד.ר"ח.א"ע17
.א"ע

שלמהמולכו.182,184.364'עמ,(14הערה,לעיל)

שלוםנווהבישיבתחבר.ר"שד.'ח.ב"ע65:ב"ע23מקושטאמאיר
.

.558'עמ,יערי:ראה.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע36
חייםמונדוביאליאמאיר

זיה'גשילם.ישראלכנסתישיבתראש.א"ע64הערה,לעיל)כרנאי:ראה.הכוללמעובדי.י'ג.א"ע22

בניהו;א"קגעדף,(7הערה,לעיל)TTn:ראה.(גבוהה).181,183'עמ,(3

.תקנד'עמ,(17הערה'ללע)יאודהמאיר
שבתימוניוןכן.(בינונית)זיה'גשילם.ב"ע64;ב"ע49;כ"ע46

.(בינונית)זיה'גשילם.'ח.א"ע64;א"ע54.מאירמשה

דניאלי'מוסאגאהרןמאישמאל
.(גבוהה)זיה'גשילם.הרב.א"ע64:א"ע21;א"ע13.כ"ע41
רפאלי'מוסאגמאכלוף

.'הר.א"ע22.שנפטרעני.ב"ע53

חיאברהםמוספייאמשהמאנבול

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65

אברהםמורינומשצור

.רגלעולה.ב"ע32.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65;א"ע16

בכורמורינויעקכמאנצור

ךשען.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64;ב"ע41.ב"ע46
משהמורפורגומוסהמאנצור

.שעט'עמ,(17הערה,לעיל)הוכנ:ראה'ר.ב"ע49
שמואלמזון'שמאראנו

.א"ע2.שלוםנווהבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע58



ברנאייעקב

בכורמיקאטאבומזרתי

.ב"ע26.א"ע12

מנחםמלךאליהומזרחי

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.ר"ח.ב"ע40

...מערבייעקבמזרחי
.רגלעולה.ב"ע36,ר"ח.א"ע22

יוסףמערביהכהןמרדכימזרחי

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

שבתימערבייוסףפנחסמזרחי
.א"ע55יעקב-בן:ראה.חזן.פירירהכישיבתחבר.ר"ח.א"ע54

יוסףמצליחקבדף.(7הערה.לעיל)חזן;358'עמ,(14הערה,לעיל)

a

"
y.65זיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבתחכר.ר"ח.ב"ע

.(בינונית)צדוקמזרחי
שמואלמצליח.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

.א"ע55שרעבישלוםמזרחי

מצריישיבתוראשמחימןהידועהמקובל.ר"חהחסיד.א"ע5

.רגלעולה.א"ע34'עמ,(17הערה.לעיל),בניהו:ראה.אלבית

'ממצרי.ב"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן;שמב-שמא

.ר"כמה.ב"ע22חייאשלמהמזרחי

שלמהמצרי:ראה.חזן.פירירהבישיבתחבר.ר"שד.ר"ח.א"ע55

.רגלעולה.ב"ע28הערה,לעיל)חזן;358'עמ,(14הערה,לעיל)יעקב-בן

שמואלמרדכי.ב"עקבדף,(7
.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65אברהםמיוחס

בכרשמואלמרדכישילם,פירירהכישיבתחבר.ר"ח.כ"ע64;א"ע12
.ב"ע58דף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בנועםבינרנית)זיה'ג

יוסףחייםמר.מפתח,(14הערה,לעיל)יעקכ-בן:ב"עקב

.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64;א"ע54אליהומיוחס

יעקבחייםמר.(גבוהה)זיה'גשילם.'ח.א"ע64
.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64רפאלשמואלבכרמיוחס

שלמהמשאטבשניםירושליםשלהראשירבה.ר"כמה.א"ע15

.קהילתימסשילם.א"ע32.פירירהישיבתוראש(1756-1771)א"תקל-ז"תקט
...משה.ב"עקבדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה

.(אחיועםנמוכה)זיה'גשילם.א"ע65בנימיןמיוחס

משהבכרמיוחסהראשיהרבבן.ר"ח.א"ע13;כ"ע6

.שושןאברהםשלמשרתו.ב"ע41.(14הערה,לעיל)יעקב-בן:ראה.שמואל

משהיוסףמרדכימיוחס

.רגלעולה.'ח.ב"ע32הערה,בניהוןלעיל:(שם)יעקב-בן:ראה.ר"ח.ב"ע14

משה(אקו...).שנא-שנ'עמ,(17

.קהילתימסשילם.א"עולמשהמיוחס

אברהםמשה.409'עמ.(שם)יעקב-בן:ראה.'ח.ב"ע59

.רגלערלה.ב"ע32שמואלמיוחס

יעקבמשהכישיבתחבר.אברהםר"בכמה.ר"ח.א"ע16:ב"ע15

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65קבדף.(7הערה,לעיל)חזן:ראה.נהררסגי.פירירה15()
יעקבמשולם.ב"ע

.'ר.ב"ע26יהודהאריהמייזילש

יצחקמשולם.155'עמ,לונץ:ראה

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65
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יוסףנון'ןישראלמשולם

.נפטר.א"ע49.(בינונית)זיה'גשילם.נפטר.י'ג.א"ע64:ב"ע31

דודי'סאג'ןמרדכימשולם

זיה'גשילם.שלוםנווהכישיבתחבר.'ח.ב"ע65.רגלעולה.ב"ע32

.(בינונית)אליקיםאפרים'ן

אברהם...סי'ן.ב"ע58

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65חייםרפאלאברהםאשר'ן
אברהםעוזיו'ןבשניםירושליםשלהראשירכה.ר"ח.ב"ע65:ב"ע36

.כ"ע39יפארישיבתראש.(1771-1772)ב"תקל-א"תקל
פוראדו'ןהערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.ענרוים

.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.א"ע65.שגג-שנב'עמ,(17הערה,ןלעילבניהו;א"עקגדף,(7

דודפוראדו'ןיצחקאשר'ן

.(בינונית)זיה'גשילם.א"ע64;55.(גבוהה)זיה'גשילם.י'ג.'ח.א"ע64;כ"ע46

שלום...קי'ןמנאצורגאסור'ן
.רגלעולה.ב"ע36.ב"ע49

חייםרובי'ןדוד...'ן

.(בינונית)זיה'גשילם.'ח.א"ע65.קהילתימסשילם.א"ע32

יאודהרובי'ןאליקיםאברהם'ן

.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.קהילתימסשילם.א"ע32

רפאליוסף(רבי)רובי'ןאליקיםאפרים'ן

,יערי:ראה.(נמוכה)זיה'גשילם.ר"שדר"ח.ב"ע64,(?)רגלעולה.ב"ע32

.549-551'עמאברהםוקוטיאה'ג'ן
אברהםשושן'ן.ר"ח.ב"ע26

TTn:ראה.שלוםנווהכישיבתחבר.ר"ח.א"ע24יצחקגיאת'ן

.ב"עקבדף,(7הערה,לעיל).רגלעולה.ר"ח.כ"ע36;ב"ע26

צמחרפאלשמעון'ןאברהםויטאס'ן

השישיםשנותבסוףהקהילהפקידיראש.ר"ח.ב"ע65.רגלעולה.ב"ע32

חסדישיבתראש.רבניהמחשוביואחדוהשבעיםמאירזאמירו'ן

הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.לאברהם.ר"ח.א"ע25

.מפתח,(3הערה,לעיל)כרנאי;א"עקגדף,(7ראובןי'חאג'ן

אליעזרי'שנג'ן.רגלעולה.ר"ח.ב"ע92
פרומקין:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.'ח.א"ע64אהרןבכריוסףחסון'ן

.136'עמ,ג,(14הערה,לעיל)בישיבתחבר.ר"ח.ב"ע64;ב"ע58;א"ע16;א"ע14
שמואלי'שנג'ןיעקב-בן:ראה.(בינונית)זיה'גשילם.אברהםמגן

.(גבוהה)זיה'גשילם.ר"ח.א"ע64,(17הערה,לעיל)בניהו;358'עמ,(14הערה.לעיל)

יעקבנאון.שנ-שמט'עמ

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64מערכייוסףכראש'ן

אברהםנבון.ב"ע48

.'ר.ב"ע41יוסףמאיור'ן
אפריםנבון.'ח.א"ע14;ב"ע12

TTn:ראה.שלוםנווהבישיבתחבר.ר"שד.א"ע24מאירמאיור'ן

בניהו;404'עמ,יערי;ב"עקבדף,(7הערה.לעיל).(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

ןעג/ץ.מפתח,(17הערה,לעיל)מתניהמאיור'ן
יאודהנבון.(נמוכה)זיה'גשילם,שלוםנווהבישיבתחבר.ב"ע65

זיה'גשילם.אליעזרדמשקישיבתראש.ר"ח.א"ע64...מאסאראו'ן

בניהו:א"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(גבוהה).(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65



ברנאייעקב

ישראלסאייחהערה,לעיל)יעקב-בן;שמז'עמ,(17הערה,לעיל)

.ב"ע358.46'עמ,(14
שלמה...סאלאיצחקנבון

.רגלעולה.ב"ע36.אליעזרדמשקבישיבתחבר.י'ג,'ח.א"ע64;א"ע14

חנן...סאלאמקגדף,(7הערה,לעיל)TTn:ראה.(בינונית)זיה'גשילם
.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65.א"ע

אליהוסאמנוןאברהםנחום

ביתבישיבתחבר.הקהילהפקיד.ר"ח.ב"ע46;א"ע41.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע65

בניהו;ב"עקגדף,(17הערה,לעיל)הזן:ראה.אליוסףנחום

,(3הערה,לעיל)ברנאי;שפב'עמ,(17הערה,לעיל).(נמוכה)זיה'גשילם.'ר.א"ע65

.מפתחאפריםנחמה
אברהםסאנגויניטי,א"ע55

זיה'גשילם.אלביתכישיבתחבר.'ח.א"ע64;א"ע54אברהםנחמיאש

.(שם)חזן:ראה.(גבוהה).(נמוכה)זיה'גשילם.כ"ע64

בנימיןסאספורטאשדודנחמיאש

.(שם)חזן:ראה.חברבישיבתענןאברהם.ר"ח.ב"ע29.(נמוכה)זיה'וגקהילתימסשילם.א"ע32

דניאלסאפורטהיעקבנתמיאש

.(בנועםבינונית)זיה'גשילם.'ח.א"ע64:ב"ע22.רגלעולה.'ר.ב"ע32

משהסאפורטהיצחקנחמיאש

זיה'וגקהילתימסשילם.ב"ע64:א"ע32:א"ע14.ב"ע46

.(בינונית)שלמהנחמיאש

יעקבסולם.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64;ב"ע36
.ב"ע59שמואלנחמיאש

יצחקסומארון.(נמוכה)זיה'וגקהילתימסשילם.ב"ע64:א"ע32

.ב"ע46שמואלנחמיאש

אברהםסופיאלי.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.ב"ע28ימי'ניג
יאודהסוקיט.רגלעולה.ב"ע36

.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.ב"ע64מרקאדוניניו
ישראלסוריאנו.חזןיעקב'רר"השדשלמשרתו.ב"ע46

.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64רחמיםניניו

רפאליעקבסורנאגה.א"ע54

כאחדנזכרהואהאחריםבפנקסים.ר"שד.ב"ע59אברהםנעמייאש

.402'עמ,יערי:ראה.הכוללמעובדי.ב"ע28

מאירסורנאגהנפתלי
זיה'גשילם.אברהםענןישיבתראש.'ח.ב"ע220.65'עמ,(25הערה,לעיל)ברנאי.ר"ח.א"ע12

.כ"עקגדף,(7הערה,לעיל)Trn:ראה.(נמוכה)נתן

אברהם(סיגירי)סיגיר.בישיבהשמש.א"ע52

.(בינונית)זיה'גשילם.ר"ח.א"ע64:ב"ע40אברהםנתן
יעקבסיד.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.א"ע64

.(בינונית)זיה'גשילם.'ר.ב"ע64:א"ע43יאודהנתן
שמואלסיטיבו.קהילתימסשילם'הר.א"ע32

.רגלעולה.ב"ע36יצחקנתז158
אברהםסיקיל.ב"ע49

.ר"ח.ב"ע48נתנאל
סעדיה.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

.רגלעולה.ב"ע36
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מו7מעשאלשלמהעאלאן

בינונית)זיה'גלםש'אע64.הרב.א"ע31
).

עקבעשאלמשהעאקיל

בישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65.ר"ת.ב"ע49
זיה'גשילם.ענוויםיפאר

לעיל)פרומקין:ראה'(תנונב)מבגדדעבדאללה
.134'עמ,ג,(14הערה,

שלמהעשאל.רגלעולה.ב"ע32

'גשילם.כ"ע64;א"ע55שלמהעבדאללה
.(בינונית)זיה

יוסףינטין'פאוכ.'ח.א"ע41

חבר.'ח.כ"ע65דודעבודי
זיה'גשילם.ענותםיפארבישיבת

.(תנונב).ב"ע43

נסיםי'פאלאגיאודהעדון
(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64.ב"ע46

.

איסטרוגפאלארינואליהעובדיה

נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65מעובדי,(המסיםגובה)הקהילהמוכס.'הר.א"ע17
).

יהושעפאלומכו.181'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאי:ראה.הכולל

.'ר.ב"ע26יעקבעובדיה

שמואלפאסי.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65;ב"ע46

.א"ע55יצחקעובדיה

עזראפאפולה.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.'ח.א"ע12;ב"ע5ישראלעוזיאל
בתוארלפעמים,בפנקסהרבהנזכר

מנהל.'עזראהכותב.'ח.כ"ע48
.הנוכחיהפנקסורושםהחשבונות

בנו.ירושליםמפקידישלוםעזרא
וניהלרשם,פאפולהיעקב'ר,

מהפנקסיםכמה.רגלעולה.ב"ע32
.אלביתבישיבתחבר.המאוחרים

)ז'ראדודעזרה

17.178'עמ,(3הערה.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.

אברהםפארדובכראביגדורעזריאל

'גשילם.'ח.ב"ע64.(נמוכה)זיה'גשילם.אלכיחבישיבתחבר.'ח.א"ע65
דוד'רשלבנוכנראה.(נמוכה)זיה

לעיל)בניהו:ראה.פארדו.כ"עקבדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה
.שנח'עמ,(17הערה,

יצחקפארדושכתיעזריה

זיה'גשילם.'ח.א"ע64.ב"ע60
דוד'רשלכנוכנראה.(נמוכה)

...עטיאש

חייםפויאסטרו.ב"ע60

שילם.ב"ע64יאודהעני
.(נמוכה)זיה'ג

אברהםפונדון.משפחהשםולאתוארהוא'עני'שייתכן.ב"ע28

.ב"ע40יוסףעניא

יאושעפורגאדור.א"ע54

.א"ע55מתתיהענין

'שפיזאנטי.ב"ע60

.א"ע54שמואלעפפי
שלוספיטוסי.א"ע54

.רגלעולה.ב"ע36אברהםעקריט

מתתיהפידרוזה.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

.א"ע15שמואלערמה
591

שכתיפידוזה.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65

חבר.'ח.ב"ע65בנימיןעשאל
זיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבת

.(נמוכה).קהילתימסשילם.'ח.א"ע32



ברנאייעקב

שבתיפרחיגבריאלפיזאנטי

.(גבוהה)זיה'וגקהילתימסשילם.א"ע64;א"ע%3שילם.ענוויםיפארבישיבתחכר.'ח.א"ע69:ב"ע65

שלום...פרטי.(בינונית)זיה'ג

.רגלעולה.ב"ע36יהודהפיזאנטי
שבתיפרנס.שפב'עמ,(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.בקהילהפקיד

שלקדישאבחברהחבר.'הר.ב"ע64;ב"ע58;ב"ע17אברהםפייאנו

.דורותמדוריזהבתפקידנשאוהמשפחהבני.רושלים,.א"ע14

:ראה(בינונית)זיה'גשילם.מרדכיגדולתבישיכתחבריוסףיירים'פ

,(שם)פרומקין;579-580'עמ,(14הערה,לעיל)גאון.(נמוכה)זיה'גשילם.ב"ע64

.מפתחמרדכי'פילוס

...פרץ.(גבוהה)זיה'וגקהילתימסשילם.'ח.ב"ע64:א"ע15
שילם.ענוגםיפארבישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65;ב"ע46שלמהפילוס

.(נמוכה)זיה'ג.רגלעולה.א"ע32
אליהוצבייאודהפינסו

.'ח.(רבימנוספיםובמקומות)ב"ע64;כ"ע58:א"7עזיה'וגקהילתימסשילם.'הר.א"ע64:א"ע32

שילם.אברהםומגןענוויםיפארבישיבותחבר.ר"שד.(גבוהה)

;א"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'גשלמהפינטו

.מפתח,יערי;153'עמ,(3הערה,לעיל)ברנאי.(נמוכה)זיה'גשילם.א"ע65
יאודהצביאהרןפיפאנו

.ר"ח.א"ע25.(נמוכה)זיה'גשילם.'ח.ב"ע64;ב"ע39

יצחקצביחייםפיפאנו

.(בינונית)זיה'גשילם.ר"ח.א"ע64.שמה'עמ,(17הערה,לעיל)בניהו:ראה.ר"ח.ב"ע13
נסיםצבישמואלפיפאנו

זיה'גשילם.לאברהםחסדבישיבתחבר.'ח.ב"ע65.(נמוכה)זיה'וגקהילתימסשילם.ב"ע64;א"ע32

.(בינונית)אברהםפיפי
נפתליצבי.(נמוכה)זיה'גשילם.כ"ע65

א"ע%5דוד'פראג

אברהםצונציןחזן:ראה.שלוםנווהבישיבתחבר.ר"ח.א"ע24

משפחהמבניאחד.מקושטאמוצאו.י'ג.ב"ע39.ב"עקבדף,(7הערה,לעיל)
ברנאי:ראה,ישראל-ארץבעניינילעסוקשהרבתהמשהפראנקו

.36%'עמ,(3הערה,לעיל).(בינונית)זיה'וגקהילתימסשילם.ב"ע64:א"ע32
ישראלצורייאנונסיםפראנקו

.ב"ע46.(גבוהה)זיה'גשילם.א"ע64

בכורצידוןנסיםפרובינציאל

.רגלעולה.א"ע58,לעיל)בניהו:ראה.ממצריםעלה'גכיר'ה.א"ע52

יעקבציידון.שצ'עמ,(17הערה

.רגלעולה.א"ע58אברהםפרחי

יוסףצירוןאחיו.תורהתלמודק"בקהשומר.'ח.א"ע64:ב"ע29

.י'ג.א"ע41.(נמוכה)זיה'גשילם,פרחימשה'רשל

יעקבצירוןאליעזרפרחי

.א"ע41שילם.אלביתכישיבתחבר.ר"ח.ב"ע65:א"ע24

שבתיצלמונה.א"עקגדף,(7הערה,לעיל)חזן:ראה.(בינונית)זיה'ג

~

)

_
.א"ע55יעקבפרחין( ר.א"ע49

יצחקצעדי.'
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מימדמבחינת.ובמרחבבזמןוהתפתחויות

מלושרידיםמבניםזהבצדזהמוצגיםהזמן

משלהישרידיםלצדס"לפנההאחרונותהמאות

המחבריםמתעלמיםבכך.הביזנטיתהתקופה

ביחסיםושינוייםהתפתחויותשלמתהליכים

משינויים,לשכנותיההאימפריהביןהפוליטיים

וממעברהאימפריהשלהאסטרטגיתבהשקפה

ישירהלשליטהן"חממלכותעלמהסתמכות

עלשעברתהליך,כפרובינקיותסיפוחןידי-על
משינוייםוכן,הנבטיםממלכתועליהודה

מיליציהשלובהתפתחותההצבאבמבנהשחלו

.(הלימיטנים)הספרתושבישלמקומית
כזהבמיוןהתייחסותאיןהמרחבבמימד

שביןהמדבריהמרחבוכלהאזורייםלהבדלים

בכך.אחתכמקשהמוצגישראל-לארץהפרת

המרכיבשלמחשיבותו,המחבריםמתעלמים

מצדתרבותיכגורםהספרבאוכלוסייתהמקומי

הגאוגרפייםהגורמיםמל,אחרומצד,אחד

הםאלהגורמיםשניוהרי,אזורלכלהייחודיים

ועלאופייםעל,האתריםעיצובעלהמשפיעים

אזורבכלושיטותיההבנייהחומרימיגוון

לכליחודייםוריאנטיםיצירתעלוכן,ואזור

.ואזוראזור
ראוייםשאינםאתריםגםמציגהספר

-האימפהספרשלהאתריםבמנייןלהיכלל

.6;עוו;ו,7'קע;ראי 1920Berlin
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רוביןריכב

שלאיוכלולאודאיישראל-ארץחוקרי.ריאלי

.בספרוביתרמצדהשלהכללתןעללתמוה
נוסדההיאאך,במדברמבצרהיאמצדה,אמנם

-החשמונבימיכברהארץשליטישלכמבצר

קשה.מעולםהספרלהגנתשימשהולא,אים

רקלאאשר,לביתרביחסהדבריותרעוד

כללקשורהאינההיאאלא,במדברשאינה

בלבשהתרחשלמרדדווקאאם-כי,לספר

.הנושבתהארץ
מןלהתעלםגםיוכללאהישראליהקורא

מיקומםוהגדרותשמותיהםהוצגושבה,הדרך

מתוארת,לדוגמה,כך.בארץשוניםאתריםשל

:בכתובית,המרכזיבנגבהמצויה,עבדת

'Avdat , Hadarom Hanegev'(196,עם)

המצויה,כורנובהערביבשמהאו,וממשית

:במליםמתוארת,הנגבבמזרח

,

'Kurnub

'Hadarom Hanegev(228'עמ).עודתמוהה

Tell'-:בכתוביתשבע-בארשלהצגתהיותר es

'Seba(162'עמ)במליםביתרוהצגת:,'Battir

'Quds
~

West Bank-התצלוםמקורבעוד41י

Survey'הוא of

Israel

כלומר,(102-103'עמ)'

.ישראלממשלתשלרשמיתסוכנות
-הואחריםאלהחסרונותלמרות,לסיכום

תרומהתורםשהואספקאין,בספרמצויים

שלוההיסטוריהארכאולוגילמחקרחשובה

-הרומיתהאימפריהשלהמדבריהספר

למחקרשראוימחקרשיטתומציג,הבתנטית

.אותהולפתחבהלהשתמשהארכאולוגי

דרום,פייפה-אלקצר
.המלחליםמזרחה
מצפוןמבט



ב,ישראלבתקומתעיונים

כפכפיאיל

בעבריתעמודים490,(1992)כ,ישראלבתקומתעיונים,(עורך)גינוסרפנחס
באנגליתתמציות,

שפרידריךלצייןישכןהכרךגםכךזהעת-כתבשלהראשוןהכרךכמו
עשה,הגוירעו,אנגלס

למיתוןהרבה-המסופרתההיסטוריה.ענייןמלאהשני
שלהאנטישמיותהמסקנות

.מרקסשמספרמהאפילו,מאקטואליותרוטטתכולה

לפעולרבצורךהיההמרקסיזםביןהיריבותראשיתעלנאמןשלמה
אצלהאנטישמיותנגד

המהפכניםאלהימיםבאווירתרוויהסוציאליסטיתלציונות
,השוניםלגוניהםוהסוציאליסטים

'ווליהנרודניה'מההחל-ומאומאידאולוגיותייאושואףהתפכחותשל
המהפכניתהתנועה,

במחציתהרוסית-הסוציאבתחוםוהןהלאומיבתחוםהןסופיות
,ט"היהמאהשלהשנייה

במרקסיזםוהמשךראשהאתזוקרתשהאנטישמיותבימים.ליסטי
מדרשו-מכיתהאורתודוקסי

ממנהיגי,קאוטסקיקרלשל-החורמביןבמיוחדחולניתבתקיפותהמכוער
-הסוציאלהמפלגה

הגרמניתדמוקרטיתלאנשיםנעיםלאהמזרחיתגרמניהשלבות
אנגלסשלעמלוואמנם,

בזכותו;לשוואהיהלאמשנתולאורהרוחניתהתפתחותםאתשהחלו
באורחמרקסגםפורש

מכפיפחותאנטישמילאהיהודיםעלשדעתולהיווכחמרקסקרלשל
בבלואוגוסט,שהתכוון

לאעמדהלקבעהצליחכוחותיושהתישמי.ומחקרהגותפריהיתה
המפלגהאנטישמיתשל-

הגרמניתדמוקרטית-הסוציאלההיסטוריהשלומעמיקהמדוקדקתבחקירה
עמדהגםכיאם,

בהגדרתלוותהזוהפרימיטיוויותוהחברותהאנגליתוהחברה
במפורשהיהודיהקפיטליסט

דמוקרטיה-הסוציאלשל,יחידלא,כאויב,אינספורספריםעלבהתבססווהמתקדמות
בכך.דמוקרטיה-

ביןהמאבקהסתייםלאעלהמסוכנותהכללותיואתבחופזהשרבט
-למתנגהאנטישמים

חלק.הסוציאליסטיתבתנועהדיהםמשיםמבליופלטשקלטמהסמךעלהיהודים
-מהמרקסיס

כלכפילושמיותהוקיעוטיםמכךפחותלאואוליגדלשבהמהסביבהכמעט
היהודיםעלהגנה

אופןשהואבאיזההחורגתכמידה.המוכחשתההיהודיתתודעתוממעמקי
1:17כבנימזכויותיהם

זכויותבעליכפרטים,אדםישבנותיהםבזכותגםלהערכהזכאיםשאבות
גינובוודאי;אזרח

אדםשלהתעקשותכל,בבנותיושהצעירהמרקסשללזכותולזקוף
כך.יהודישהואשטען

הרעיוןאתלראשונהקאוטסקיהעלהכמו.גאהיהודיההיתה,טוסישנקראהאליאונור
שהיהודים



כפכפיאיל

היולאהיהודיםרובשהריעובדתיתמבחינהזהותםנטישתתוךמהפכניםלהיותהמסרבים

הממון'המינוחולפיכךומנצליםמיליונרים-בפוגרומיםאשמיםהרובאלוהתחברות

שכוחולינראהזאתעם.מדויקאיננו'היהודי.שיהיואלהוגם,קישינבדוגמת,שהיואלה

קצתעסקתישבעבר,רוטשילדביתשלעלעזויכוחניטשהסוציאליסטיםבבטאוני

-לומראפשר.מיתיענייןהיהלא,בחקירתו-ולמלקפיטליזםביחסןוהאנטישמיותהיהודים

שאנשים-כךגרסשנאמןאומרתואיננישהסוויהודיםהיומהמתווכחיםורביםהפכה

בגללבעוורוןהוכולמשלוהרצלכמרקסהיהודיםרקלאאבל.לועזייםבשמותזהותםאת

אוקדומותדעות,משפחתיעבר,רגשותיהודיתלאומיותביןהיחסעלבפולמוסעסקו

,אוזהותיהודיתמוכחשתומודחקתאנטישמיות,קאוטסקי.לסוציאליזםהשוניםגווניהעל

גורםהיהודיםהכספיםבאנשיראוולפיכךהמשיך,קישינבטבחכלפיאדישותשהפגין

רקרלאלעולםהיהודיםביןביחסיםריאלי.מכןלאחרבשניםגםהסבוכהבבעיהלעסוק

ריאליגררםהיהאכןשזהסבורהאניאך.מיתוס-פולשהתנהלכךעללתמוהשאיןסבורנאמן

איליהברית-בארצותשהיווהעובדה,בהחלטמפלגההיתהציוןשפועליפי-על-אףכזהמוס

בגללההיפךאתמוכיחהאיננהיותרגדוליםהון-הסוציאשלהטוטליתהיומרה.ומפולגתקטנה

האירופיהפיננסיהמרכזביןשנטווהקשריםשלהבעיותלכלניצחתתשובהלספקליזם

ן.לאמריקניהכרהעםאחדבקנהלעלותיכלהלאהאנושות

שלתרומתהעלגרינברגיצחקשלמאמרו.היהודיתבלאומיות

בשנותהגדולההעלייהלקליטתהעובדיםחברת-הסוהציונותביןהמאבקאתמדמהנאמן

ירידתרקעעללביתשומתאתמשךהחמישים-סוציאליםבממדיםזעירהתנועה,ציאליסטית

כיוםגםלתרוםעשוישהיהזהגורםשלמעמדודודשללמאבקהמרקסיזםלבין,עולמייםטיים

ההסתדרותשלהמדיניות.העלייהלקליטתעלחולקתאני.מאודמענייןהתיאור.בגרלית

צמיחההעדיפההעשריםבשנותמראשיתההמרקסיזםטענתלדבריו:אחתבנקודהרקנאמן

כלכליתיעילותעלויתורתוךלעתיםמהירהכלכליתעוצמהמהווההיהודיהממוןשכוח

-הכלההסתדרותכלומר,העובדיםחברת.ורווח-האמההון.מיתוסאלאהיתהלאמשמעותית

ניהלה,הסוציאליסטיהמעמדיהמכשיר,ליתנאמן.רוטשילדביתשלמזהגדולהיהריקני

המחנההיהזה.לאומיתכלכליתמדיניותבעצםאנגלסשכברהעובדהאתלקביעתוכראיהמביא

רווחיםלאמעייניובראשששםהאמיתיהלאומי.היהודיהממוןשלבחשיבותולהקטיןניסה

-מעקרונוכמה.האומהבנייתאתאלאכלכלייםהיתהאנגלסשלעמדתו.ראיהאינהזולדעתי

עבודתכגוןאידאולוגיים-חינוכייםהיוחיהלמנועכדיוחינוכיתפוליטיתמבחינהמוצדקת

תועלתשיקוליללאקרקעותורכישתהכפיים-האגשלוהמסוכןהמכוערהצדהתגברותאת

הפועליםשלהמעמדיהמכשיר.מיידיתכלכליתראה)הסוציאליסטיתהתנועהבתוךטישמיות

פועליםעודלקליטתשדחףהעיקרילגורםהיהאחראיתנועהכמנהיג.(37'בעמ19'מסהערה

חברתכלומר.הוותיקיםבפועליםשהתחרו-שביכלעשההומניסטיתעולםהשקפתוכבעל

הרחבהשהתנועהבאופןמרקסאתלפרשכולתו
-לטקטיתזדקקולאאנטישמיתתנועהתהיהלא174

ק.:למשלעייןרוטשילדת"כשלכוחולהמחשת1-כביהאנטישמית'ההתעוררותניצול'שלקות
1111Bismark, Bleichroder:"0.תStern , Gold and המהפכהלמעןכלומר,שמיםלשםכול

frh ( " ran
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ובפעילותבאידאולוגיההתאפיינההעובדים

בעליעובדיםאיגודיבעיקרןמאפיינותשאינן

לאומיותהןאלאצריםמקצועייםאינטרסים

-מדי.הקונסטרוקטיוויבמובןוסוציאליסטיות

אתהנחתהמתמדתוהרחבהצמיחהשלניות

לתתהרבהכןועללמשלהמרכזיהמשביר

המשקיםגםנהגוכך.ללקוחותיואשראי

להםשניתנומבליגםעוליםועודעודשקלטו

בעייתאתלעתיםופתרו,חדשיםייצוראמצעי

-לעבוהפנייתןבאמצעותהעובדותהידייםעודף

היהתעסוקהשהרבוהמפעליםאחד.חוץדות

אשראימדיניותנקטהואוגםבונהסולל

ניסוהמדינההקמתשלפניכשנים.מרחיבה

העובדיםחברתשלהכלכלייםהמכשירים

כללמצואוהתאמצוהקמתהלקראתלהיערך

-האפשהמקצועותלכללכניסהאפשרימקור

.המוניםלקליטתתשתיתלהכיןכדיבארץריים

.המדינהקוםלאחרגםכולםמאוחדיםהיובזה

הקמתליזוםחייבתהיתההעובדיםחברת

שנכבשוהספרבאזוריגםוהפעםתעשיות

.לאכלסםדחוףצורךוהיההעצמאותבמלחמת

זואבל.בבנייהחשובתפקידמילאכונהסולל

חמורמחסורעקב,שנדרשכפיהתרחבהלא

,ועציםברזל,מהםחשובשחלקגלםבחומרי

הידלדלהקשההמטבעומלאילקנותצורךהיה

הפרטיבמגזרלעכורנמשכוהפועלים.מאוד

פועלילהשיגהיהוקשה,יותרששילםוהעירוני

זאתוככל.הציבוריתלבנייהמקצועייםבניין

הבונההיתהזוחברה.הרכהבונהסוללננה

למכןהקדימההיא.לעוליםדירותשלהעיקרי

הברית-מארצותלימודתוךהבנייןעבודתאת

היהתכופות.מקצועיתכהכשרהעסקהוכן

מאותמדריךמקצועייםפועליםשלקטןגרעין

.בתיהםאתכךשבנועולים

לאי"מפאממשלתששרימעירגרינכרג

עלאסרקפלן.בונהסוללאתהעדיפותמיד

,במכרזיםתעמודשהחברהותבעמונופוליזציה

למעשהוהציעלכתהרחיקגוריון-בןואילו

ב,ישראלבתקומתעיונים:הספרעם

אתלפרק1949בשנתהבנייןפועלילהסתדרות

שלהנושאעצמההיאולהיותבונהסולל

גוריון-שבןלאפשרותרומזתזוהצעה.הבנייה

הכלליתההסתדרותשלכוחהאתלערעררצה

והיא,זוהשערהמעלהגרינברג.עובדיםכחברת

דןשהיללהעובדהרקעעלבמיוחדמעניינת

עצמוכונהסוללאתלהפוך:הפוכההצעההציע

לוהמציאכבררמזודוד,המדינהשללמכשיר

2.אביגדור:חדששם

הכלכליתההתעצמותבמדיניותנוסףגורם

חברת,גרינברגלדברי,היההעובדיםחכרתשל

בלבדזולא.בונהמסוללחלקהיאגם,כור

-לייאותםוהועידהמפעליהאתהגדילהשהיא

אותםפרשהגםהיאאלאתחומיםבמיגווןצור

הראשונהבמחציתהקימההיא.הארץברתכי

:הבאיםהמפעליםאתהחמישיםשנותשל

נשר,באשקלוןגדיובל,שבע-בבארתרסה

אליאנס,בלודטלרד,ברמלהמנועיםוחרושת

התיכוןהמזרחוצינורותביקנעםסולתם,בחדרה

-היילביסוסמשמעותיתתרומההיתהזו.בעכו

היוולעתים,הפריפריהבאזוריהיהודישוב

-במקוהיחידהתעסוקהמקורהללוהמפעלים

.אלומות

כדיחדשיםמפעליםבנייתשלהנימוק

,ההםכימיםתקףהיהפועליםפיטורילמנוע

זמןלאחרסויגהואכיאם,גרינברגמציין

התרחבוהתעשייהבצד.כלכליתביעילותבצורך

-שלעהעובדיםחברתשלהאשראימוסדותגם

סניפיםשפתחומשוםהפסדיםלהםנגרמותים

הפועליםכנק.העוליםהגיעושאליהםבמקומות

שלהכלעדיהכספילמכשירויותריותרשהפך

,לקוחותיומספראתהרחיבהעובדיםחברת

בקופותהחבריםמספרעלה956נ-1948ובשנים

ההתרחבותאולם.000,132-ל000,38-מהחסכון

7211הצורותשלהחיוניותתשכוןעלבאההמהירה

,אביב1974-תל,1924-1974,בונהסולל,בילצקי'א2

.334'עמ
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ובמאמרהחלוציות4מושגעלהקודםבמאמרו-לפיקרבהבמידההפכווהן,הקואופרטיביות

מכלילהסוציולוגיתלשפההמחברעברהנוכחיהפכומשקםשהרחיבוהקואופרטיביםכי,ציה

.הקונקרטיהתיאורפניעלאותהמעדיףוהואוהקליטהההתרחבות.למעסיקיםחבריהםאת

-ההיסבשדהנשארלומעדיפההייתיכשלעצמיאתגםאפיינוכלכלישיקולעללהקפידמבלי

הסיווגבשפתהחלוציותעלשכתבכיוון.טוריה.הצרכניםאגודותושלהמשבירשלפעולתם

עצמואתהקוראמוצאמינים-ותתלמיניםלעלייהלסייעכדיבמיוחדקםלעולההמשביר

בצדקאשר,גוריון-שבןמודהעצמוניר.במבוךשלאובתנאיםהארץרחביבכלהתפרשוהוא

במושגכשמדוברהדיוןבמרכזעומדהואהיהלאהעוליםבריכוזי.לרווחיותלהביאיכלו

היהלא',הראשונותהמדינהבשנות'חלוציות'ה-במשכרוךהיהוהניהוללאגודותעצמאינושא

,לתארהיהמוטבלאכלום.'שיטתידיעותהוגהלאמצדםהעולים.יקרהובתחבורהרבותכורות

לאכלום?שיטתישאיננומהאת,לסווגבמקוםרבותפעמיםועברולצרכנייהנאמנותגילו

-חלו'לגוריון-בןנזקקמדועלהסבירהיהמוטב-והתבמקומותיהםשצמחהבחנוונותלקנות

קונקרטייםבתנאיםמסוימתבהוראה'ציותלמרות.גברווהפסדיוההסתדרותיבמשקחרתה

כדיאומסוימיםיריביםלהביסכדימסוימיםאתהמחברמסכםוהכשלונותהבעיותכל

למדינהחיוניותמטרותשללהגשמתןלהובילעלהעובדיםחברתשהרימההגדולההתרומה

?אחרתאוזובעתתורםמצדוהמחבר.העלייהלקליטתשלוחותיה

שלמהאפיוניםשאחדמצייןנירלמשלכךחברתשלהחיונימקומהלהכרתחשובהתרומה

ואוליהמעטההוא'היחלוציותלמושגגוריון-בןומאמרו,אזשלהעלייהבקליטתהעובדים

-העצוההקרבההסבלתיאורשלטשטושאפילובאמתהאם.אלהימינולגביהרהוריםמעורר

מספרלדוגמהמביאוהואהחלוץשלמיתאתלפתורהחופשיהשוקלכוחותלהניחאפשר

חלוץשהואמיכל':מפיומענייניםמשפטיםיוזמהדרושהשמאאוההמוניתהקליטהבעיית

כי,חלוציםשאינםבאלהמתקנאאינובנפשוהעובדיםחברתשלהנסיוןלכךבנוסף.ציבורית

זכותהיא-ועולחובהמשהיאיותרהחלוציותמפעליםשלמבוקרת-בלתיהקמהמפנימזהיר

אתמעשירה,האישאתמעלההחלוציות.וברכהלארץ-מחוץתחרותמפניסגורשאינובשוק

היאהחלוציות:הגנוזיםכוחותיומפרה,חייובעבודהלהתחרותיכולשאיננומודרניובמשק

,במקורההדגשה,119'עמ)'האדםמותר.זולה

.(גוריון-בןבדבריבמדינתהחלוציותעלנירהנרישלמאמרו

שלמסקנתואתלאששאלהבדברים*דהאםבסוגייתהנרחבלעיסוקוהמשךהואישראל

כדיהחלוציםבסבלמיעטגוריון-שבןניר-הקיבוהתנועהשלהיסטוריובתיאורהחלוציות

שימשוךשבחלוציותהמאוראתלהדגיששיוכלוהחברההקיבוץ',שלוהדוקטורעבודת.צית

?חלוציםלחיירביםרביםקסםכבחבליאחריוצבי-בןיצחקידבהוצאתפורסמה,'הכללית

בפניאותנומעמידההמובאהדווקא.מסופקתנישלוהמהימניםהחשוביםהתיאוריםאחדוהיא

סבלגםואוליסבלתבעגוריון-שבןהאפשרות-השלושנותובראשיתהעשריםבשנותזותנועה

אוניברסיטתבהוצאתפרסםלאחרונה.שים
H~3תולדותעלספרושלראשוןכרךארקספורד176 .

Near

,
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eKi

bbutzMovement
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Oxford,939/-909/,Originןי and Growth,1 1992עלבדבריואפואלראותיש'.הקיבוציתהתנועה

.ירושלים1923-1933,1984הקיבוץוהחברה,ניר'ה4.שניםרבמחקרעלהמושתתסיכוםהחלוציות
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מונהגאםכימנהיגאינוהחלוץ.והיעדיםכוחםמכפייותרהרבה,מהחלוציםגבולללא
,

משרתתעליתהוא.עליתהיותולמרותלחלוציםהטפהזואיןהאם.לשאתהמוניםשל
ולא

טעןגוריון-שב7פי-על-אף.מנהיגה-הקיכוהתנועותלאנשיבעיקרכלומר,אזשל
שחלוציות

,המצפוןצופי-עלחייםפירושההפועלשלהחייםברמתלקנאלהםשאל,ציות
ומבחינה

לעילאלסעיףמתאיםהדברמסוימתאיןהאם?פועלשאינומישלשכןכללאבעיר
הרי,

הוראותאתמבצעלמעשההחלוץחלוציםבחיישבחרולאלהמוסרהטפתזו
.המנהיגות

שהיתה'מונהגות'למנהיגותביןהשניות.גלהםשאיןלרגוןולאכתוצאותלשאתשעליהם

של,התנועתית,הקודמתבגרסהגםקיימתלקליטתשיכוןשגםאוהולםשיכוןלמשל

'.ממלכתיתצורהלבשההחלוציותחייבחלוץמישהואאולי?להםניתןלאהעלייה
תרגום

מעשייםלמונחיםההסטוריהשרשלהפקודותמנוחהשוםאללהגיעלוואסורמהפכןלהישאר

החלוציםשלתפקידיםאינםאלו-שעליוהסבלשלהאזכוראילפיכך?ונחלה
עצמם

.'המדינהמוסדותשלאלאמסהההיפךבדיוקלהוכיחיכולנירמצביע

התנדבותשלענייןהיאהחלוציות.ד-הדבנאמרושבוכהקשרתלויהכול.שביקש
הפרט

'לעלולההיאקבוצהתתנדבאםשכןפוליטיקאימפיוכמהכמהאחתועל,רים
גם'התנדב

.החלוציותשלמטרותיהאתלהתוותלחינםלא.גוריון-ככלנסיוןועתירמוכשר
גופים

אלא,ממלכתייםשאינם)חלקייםלהגדילצורךראהלאגוריון-שבלנירלנומספר
חלקמייצגים

ההסתדרותכמו,בלבדהציבורמל-שיכובאמצעותהקיבוציםשלהקליטהכוחאת
גוףכלאו

שהםבתנאיברוכים(אחרהיהשהקיבוץפי-על-אףוזאת,למשלנים
בתפקידמסתפקים

ליעדיםהחלוציהאדםכוחגיוסשלהעוליםאתשקלטההיחידההחברהנעצם
שהמדינה

.קובעתנוערתכרותחינךאףשהואלהוסיףויש.בביתה

כשהתקיףטעהגוריון-שבלטועןנירניר.חינוכיתמהזנחהרביםילדיםהצילובכך
את

:שכןהקיבוציתהתנועההממשלהשלנדיבהקליטהמדיניותשגםמשער

-הקיבוציםאנשיאתבהרבהמגדילההיתהלאהקיבוציםכלפי
פיעלגם,חלוצים

הטבכריתובעליהיו-הגדרותיובמעטאותההגדילהאילוגםאבל.אוכלוסייתם
-

עםלהתמודדבנסיונותיועייםהנשאריםעבורהל,עצומההשיבותלכךהיתה
בעיות

הפוליטיתהמחלוקתאך;הזמןגדולהלאאוכלוסייהתוספתאףשכן,בקיבוצים
שהוא,

,עליונהחשיבותלהייחסוהן,היישוביםשלמצבםאתכליללשנותיכלה
ממנומנעה

פתרוןולחפשאליהןלפנותולובקיבוציםלשהותהיושעשוייםאלהעכור
משותף

אףמנהיגיהם.טוברצוןמתוךלחינוך,לעבודהבהםולזכות,קצרהתקופה
נרתעו

שהואבשאלותמהעמקהכךאחרולהשפיעיסודמושגיולרכישתלילדים
עקב,העלה

הוגןוהבלחיהבוטהסגנונו.יותררתכיםעוליםציבוריעל
כמקום...

שמרנותבאודרךחיפושנירשלבהכללותישאלוהסתייגויותלמרות
והסתגרות

.(139'עמ)-בןשלתפיסתולהכנתממששלתרומהגם

הציטוט.הבוטההסגנוןאתנדגים:החלוציותאתגוריון
נירשהביא

'עמ)'ונכלםבוש'גוריון-בןשלמנאומומעמדי,כלשהוחברתיאפיוןביןהניתוק.א
126)177

שלטיבהאתלהמחישמכדיקצרהחלוץתכונות.החלוץאפיוןלבין,תנועתיאו
המתקפה

הקיבוציתהתנועהנגדגוריון-בןשניהל.כפרטהאיששלתכונותהן
בינואר

:1950המטרותהצבתלביןהחלוץביןהניתוק.ב
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-הקיבךלתנועותניתןשלאלשיכוןהתקציבזקוקואינניכחלוץעצמיאתרואהאני

בהשקעהונוערילדיםקלטושהןאף,ציות.שלילא,בריהודהשללאלאסמכתא

בנוערהמדינהשהשקיעהלמהיחסיתקטנהלנדאוהכנסתחברשללאואףריפטין

לא,ציבורייםמתקציביםשהחזיקהבמוסדותבחלוציותהדוגלתהתנועה.[מחירות]

-הקיבובתנועהגוריון-בןשלהפגיעהעיקרהיהשהכזיבהכפימעולםהכזיבהלא

-בן:מוראליתהיתההעיקריתהפגיעה.ציתשעשוהחלוציםאלפי...זהבשטח

התנועהאתהפומבייםבנאומיוהשפילגוריון-ובקיבוציהםבמשקיהםגדולות

מצדההכרההיההעיקרירכושה;הקיבוציתעליהבשביל?העלייהבשבילעשומה

בחרגוריון-ובןבחלוציותהבעםרחבותשכבותשלעליהבשביל,כן-ביתםשל

בטחונהאתולערערזאתרגישהבנקודהלפגועעשוהםמהאבל,כן-קיבוצם

אתבפירוטמציגניר.התנועהשלהעצמיאני?יהודיםאלףמאותשלושבשביל

לאהקיבוציתשהתנועהגוריון-בןשלהאשמתועוד...?עשוהםמה...ונכלםבוש

היתהזאת;העצמאותלמלחמתהתגייסה.ונכלםבושואניכזהכשלוןהיהלא

בכךמעונייןהיהגוריון-בןהאם,עלילהפיתםואתמיטתםאתחלקועצמםהם

הקיבוציתהתנועהשלהבטחוניתשההילהאבל,שלהםלמשקשהולכיםאלהעם

?תיעלםרוציםאינםהנהשבאיםהיהודים

החלוציותנציג,גוריון-בןשליחסומתיאורלהיותסתםרוציםהם.למשקיםללכת

להגדרותנירפונההקיבוציתלתנועה,'ישנה'הנהגואיך,אותםקולטיםאיך.חקלאים

מפריעהשובוכאן.זובתנועה'חלוציות'המושג-החלוהערכיםערעורזהו?כלפיהם

אתהיטבמכירניר.ההקשרמןהתלישהלדעתי5.ציים

מתוכןלתמצתומנסההארציהקיבוץתולדותשאלותהעלאתלאוגםטעותהיתהלאזאת

עקאדא.זותנועהשל'חלוציות'המושגאתפרועההתקפהאלאבלבדבוטהבסגנוןלדיון

בתקופהממשקריטיתטרנספורמציהעברשזהאזכורתוך,כולההקיבוציתהתנועהעלומבזה

אתהמציגותהציטטותאתלהביאבחרשממנההחריםגוריון-שבןמחירותאישיותלצדאישיה

במנותק.החלוץכלומר,'אוונגרד'המושג-הציהלגיטימיותלגדרמעבראזוהוציאהאותה

השורותנראותהדבריםנכתבושבומההקשרכאשרח"הפלמכלפינהגבדיוקכך.בורית

-כמבס1952משנתחזןיעקבשלמאמרומתוך-בנאוי"והלחל"האצלפירוקפירוקואתהסמיך

שללכתמרחיקתפוליטיזציהשלהתיזהאתסותדווקאכווןהביזוי.בצבאהממלכתיותעלמיו

סיטואציהשבאותהאלא.'אוונגרד'המושגהתנועהשלביותרהמקודשיםהערכיםלעבר

מקומועלשנאבקהקוטבאתדווקאTTnהציגעוליםלקלוטבנכונותשהתבטאוהקיבוצית

-הקונסטרוהציוניהחלוץ,הארציהקיבוץשלעםיחדילדיהםאתלהלין,עימםלאכול,בבית

מוכניםהיולאשכברהחבריםנגד,קטיווישנצברהרכושמעטאתולחלקהמשקילדי

.במפלגההבכורהמעמדאתלקיבוץלהעניקמקרובהחדשיםעםרבותשניםשלפרךבעמל

בשאלהויכוחהארציבקיבוץניטשימיםבאותםהקלוןלאותשזכוהםדווקאאלהערכים.באו
שהאוונגרדטענוריפטיןאנשי;האוונגרדמיהו.צראגואיזםשלץ171

טענווחבריוחזןואילוהמהפכניתהמפלגההוא

הכואבתהפשרה.האוונגרדהואשהקיבוץ,ציזלינג'אאצלמצוטטיםבכנסתגוריון-בןדברי5
.1951אביב-תל,ונכלםבוש
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מדעניככלמדוברבתוךהאוונגרדהואשהקיבוץהיתהשהושגה
שישראלהמבריקיםהגרעין

,וטיפחהגידלהכדילהיאבקהמשיכווחבריוחזן.האוונגרד
קשוריםשהיואנשיםכולם

אחרתאוזובצורהשלהעטרתמלואאתהארצילקיבוץלהחזיר
בשטחישראלשללמאמצים

ובוודאיהנשקמרכזלהעברתדחקשהשמאלבעודהחלוץ
איןהרי,מקרובהנושאאתהכירו

חבורתזולומרצריךאין.למפלגההאוונגרדשלהכובד
שהתנגדוותמימיםרדיקלייםתמהונים

אלה.לפצצהוהוא-ההנהגהעלמאבקגםהיהשזה
ברגמןדודבארנסטלראותנטו

לב'סטריינגר"דבפרשת,שנהאותהכסוףגדולברעשהתפוצץ
ראופרסאתוגם,אחריותחסר

כמיחיובילאבאור6.פראגמשפט
לאומניםאלשמתחבר

דווקאצרפתיםמושגשלהפוליטיזציהאחרעוקבאכןניר
איתניםמאבקמתחוללכאשר

תפוצתנגד-שהתהקיבוציותהתנועותבשתיגם'אוונגרד'ה
הואגםפרס.בעולםהגרעיניהנשק

אתטמןלאחלאצלןשגםלמסקנהומגיעגוריון-לבןנגדו
בנאוםהאשיםהוא.בצלחתידו

אתפומביעודלא,מפנהעברההחלוציות.זהתהליך
שלהשןבמגדלבהסתגרותהמדענים

כעתהעיוניהמחקראלאהתיישבותיתהגשמהשלבגדרותהתגדרות
בהתקנתעסוקהשישראל

.סודינשק-חלוהיאמסוימתלמפלגהההשתייכותעצם

ישראלתורםנירשלשמאמרונאמרלסיכום.ציות
הנאוםעלהשתקהשלמסךהורידה

.פרסשלהנמרץתפיסתופי-עלבעיקר'חלוץ'המושגלהבהרת
זאתבכלהבריטיתהשגרירות

לגלותהצליחההיהלוכיאם,המדינהבשנותגוריון-כןשל
בתוךהמחלוקתעלמשהו

מאיר;ישראלהיה,סוציולוגיופחותיותרהיסטוריהמאמר
וייצמןמכוןבראששעמדוייסגל

טפחחשףהיתהגםואזהמושגאתלבחוןלהיטיבבכוחו
וטעןבישראלהגרעיניתמהמחלוקת

זמןשזה,בוקר-לשדההפרישהלתוכומשתבצתאולי
הבטחוןמשרדבתוךויכוחמתנהלמה

אטומיתפצצהלפתחאםהחלוציותלהכנתוחיוניבתקופתומרכזימאורע
-טולקודןהאלוף.

זמןשהתפטר,בסקי.גוריון-בןשל
עלמהפיקודלכןקודםקצר

מונה,האווירחילזההגרעיניבנושאעוסקאהרונסוןשלמה
התכנוןרשותמנהללתפקיד

במשרדוהפיתוחדוקטרינתעלחדשאור'כמאמרו.שנים
-לוכמ"לרמטכויועץהבטחון

סגרתאתבפנינופורשהוא,'"סגרירליוםהמחסה"
מדיניותאתלבחוןעליוהוטלזהתפקידו

הוא;האטוםכמערבהגרעיניהנשקתפוצתעלהמחלוקת
בארץלפתחשאיןלמסקנההגיע

אטוםפצצתסובלהמענייןהמאמר.בפרטובישראלככלל
מהלך'יהיהזהלהערכתושכן,

כי'טפשימתנגדימתואריםאחדמצד:פנימיתמסתירה
לערביםלתתיאחרולאהסובייטים

כןעליתר.פצצהרדיקלייםוימיןשמאלכאנשיהגרעיניהפיתוח
שלהבכירהשהקצונההתגלה

מתנגדתישראלהביאולאהם'לדבריו:מציאותיים-וכלתו
הגרעיניהנשקלהכנסתברובה

התיכוןלמזרתממילאיחתרושהערביםהאפשרותאתבחשבון
פצצהלייצרלהוטהיהפרסאך.

בןואילותציבשישראלהגרעיניהאתגרללאגם,לפצצה
יהיהאפשרכךשאחרכוררצהגוריון-

גםבולהתקיןבפניחושףהואאחרומצד.(151'עמ)'בפניהם
אהרונסוןטועןלמעשה.פצצה

באורח-עצמופרסשמעוןשצייןהעובדהאתהקורא
.פחותלאלהוטהיהגוריון-שבןמשכנע

אם.'דימונהנגדהיתההמדעיתהקהיליהכל'
.(152'עמ)הפצצהלהשגת

(

השפעת,'וחטיבותיהם"מפ:לפילוגאיחודבין'.צור'א6
מימשלמדינה,'ם"מפעלפראגמשפט

אב)7.בינלאומייםויחסים-גבעת,מרגלית'אבעריכת,המאוחדהשמאל

'א;76-91'עמ,(ב1975,

,אמונהאואמת,כפכפי-ולקחוהחזון',ישי'י;124'עמ,1991חביבה
.9פרק.1992ירושלים
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-הפתעלמחזרבבחינתהיתהלאהיא.הישראלימהללמודאוליניתןאהרונסוןשלמדבריו

פצצתלייצורממששלסיועהגישהאלאחים-לסולקוהכבודלגיוןאותלהענקתהמניעהיה

מודעתשהיתהאףוזאתהצרפתיתהאטוםפיירצרפתשגרירידי-על1958בנובמברבסקי
המקורלדברי'.האמריקניםשללעמדתםבכיריםוקציניםל"הרמטכבנוכחותילבר'ז

-הצרפהפצצהבתכנוןישראלסייעה,הצרפתיאתסילקולאשהכיבודיםאלא7;פרסוכמובן

שהיהאמריקנימחשובלציודהודותחיתמפיאהרונסוןלנושמספרמה.הדעותחילוקי

,לצרפתיםלספקוסרבהוושינגטון.ברשותהכשלושלפניכברלינודעוממסמכיהםהבריטים

למעןשביכולתהכלעשתהב"וארההואיל-האמהלאומיבארכיוןשמצאתיממסמךשנים

'עמ)'בעולםהגרעיניהנשקשלהתפוצההגבלת,פעלההאמריקניתשהשגרירותמתברר.ריקני

.(147היא.הבריטיתמזופחותלא,שלהמסיבותיה

נתנוהצרפתיםעלסמכושלאהאמריקניםאתטולקובסקיהגיש1959שבאפרילדיווחה

להםסיפקוולפיכךבישראליםאמוןמהמשוםהיולא'והבטחוןבמשרדמתפקידוהתפטרותו

מעלוהישראליםואילו.מדעיוציודכורבחוגיםרבצערשעורר,זהלצעדהסבריםכל

האם.הצרפתיתהפצצהלייצורוסייעובאמונםמחילפרישתולאחר.'ומדעייםבטחוניים

מעשיעלמידהכנגדמידהלישראלצרפתגמלהתפקידוקבלתאתטולקובסקיהתנההאוויר

הנושאאתללמודלושיתאפשרבכךהחדש

מאזעמהשהיטיבההמעצמהנגדתרמית"
לאחרשנכונה,במאי1960.שלאנראה?הקמתהמסעערךהוא.לתפקידשייכנסקודםהגרעיני

,הישראלילסיועהודותהיתרבין,בידםהפצצההנושאללימודובצרפתבאנגליהלימודים

כלשיפסיקוהישראליםעלהצרפתיםאיימו-הצעואתהבטחוןלשרהגישלישראלובשובו

דימונהאתיחשפולאאםעימםפעולהשיתוףוהמחקרהתיכנוןלדרכיביחס'והמלצותיותיו

,אטומיתלאנרגיההבינלאומיתהסוכנותבפנינבעהשהתפטרותוסברוהאמריקנים'.'המדעי

מתקןלישראלשהיהלפני,המכריעבשלבוזאתפרסנאם1959בינואר.פרסעםממחלוקת

לייצורהכרחיתנאי-פלוטוניוםלהפרדתעוסקשאיננועלקשהאותווביקרוייצמןבמכון

-הישראביןזהשמשברטועןאהרונסון.הפצצההנשקעלדיברהוא.לוזקוקהשישראלבמה

שלאלזמראין.כללפורסםלאלצרפתיםליםעוד.אטוםלפצצתשהתכווןומסתברהסופי

'ליבוביץישעיהו;בישראלכללעליוידעודרוםעםזהבענייןקשריםשלישראלציין

לחוגמרגליתדןאתחגגווהזמינולבנהואליעזרגרסטולקובסקיואילו.צרפתועםאפריקה

לשכנעניסהגוריון-בןאך.'דימונהחורבותעל'לאואףלייצרצריכהאינהשישראלכאמור

שלאמתחייבתשישראלגול-דההגנרלאת9.גרעינינשקלהשיגלנסות

להשפילושלאהערביםחשבוןעללהתפשטאנולמדיםאהרונסוןשלממאמרו

היא;פצצהתתקיןלאגםהיא-ובכללאותםלרגוזמאודטובותסיבותהיוהברית-שלארצות

.כךעלתכריזוגםשלוםלצורכירקכוררוצהאתהמסכןגורםבהלראותואףישראלעל

בדצמברכזאתבהכרזהיצאאכןגוריון-ובןשותףזעירוחסרהיתהישראללא.העולםשלום

הצרפתייםהמקורותמפיטועןאהרונסון.1960-הצרפתיהאטומיהנשקעלבמערכהאונים
ן12()

.[959באפריל-טולקודןלאלוףהוענקהצרפתיהכבודלגיוןאות'7

1958.9June3.'theבנובמבר28.למרחב.'בסקי 'State10American Embassy

1959.א/(,26CAA259-6/551.)/784,שם,'התפטרותוהגישטילקובסקידןאלוף'8



ב,ישראלבתקומתעיונים:הספרעם

האירופייםבקשריםהיטבהשתלבואלהכלומאחוריהמהלךאתעיכבורקשהצרפתיםשלו

התיליםמעלגשר'פעםשכונתהבאוריינטציהוסיפקוהכוראתלבנותהמשיכוגול-דהשלגבו
-

היסודותלעברמישראלנמתחאשר'כון,פלוטוניוםלהפרדתהמתקןאתלישראל

המושביריביהם,ובגרמניהכצרפתהלאומנייםישראלי-האנטיהמפנהאתקושראהרונסון
-

אהרונסון.פראנסומנדםברנדטוילישלעים-י'מאלגלצאתבהחלטהגול-דהשלבמדיניותו

שהבריתההנחהעלשאלהסימןמציבוישראלצרפתשלהצבאייםהממסדים.ריה
שנכרתה

י"מפאלצמרתהעבודה-אחדותצמרתביןלפי.איוםמבחינתוהיוובזהזהקשוריםשהיו

הבריתנגדת~קונוונציונלבריתהיתה'פרשה'בבהמשךצידדולאכברוחבריופרסזהתיאור

יגאללדבריו.וצעיריוגוריון-בןשלהגרעינית-וחבריומולהשגיוהעריכוגול-דהשלשלטונו

פעולהשיתףואףהאטומילנשקהתנגדאלוןבאורתשובשקירבמה.לשלטוןישובוחבריהם

.גרעינילפירוזהוועדעםכחשאיהצוננתהגישההיהלישראליםגול-דהאתיחסי
רומזהוא

אחדותשרי)המתפטריםעםיחדזהשוועדפצצהלושהיתהלאחרגםכלפיו-ושינגטוןשל
-

האשמיםאוליהיו(ם"ומפהעבודה.כךמשוםדווקאואולי-
בקלקול

הריאבל,הסודאתחשפוכיצרפתעםהיחסיםאתועדויותמקורותסמךעלפורשאהרונסון

בנאוםפרסשגילההסודעלבמאמרוקראנוהגרמניגםואוליהבריטיהשמאלביןהמחלוקת

'עמ)וייצמןבמכוןלעילהזכרנושאותוהנשקתפוצתעלוהגרמניהצרפתיהימיןלבין

התנגדהלאמאירגולדה.(151-152שמאפחדאחוזיהיוהלייבורמנהיגי.הגרעיני
לתוכנית

ארצותעםשהיחסיםפי-על-אףהגרעיניתנפץראשימספרבעלת'הידרה'לאירופהתיהפך
-

שללהלאי"מפאצמרת.עינהבבתהיוהבריתוחבריהםקרוסמןרד'ריצ,הילידניס.גרעיניים

אלאהאטומיתהתוכניתאתמוחלטבאופןכדיהבריטיתהפצצהעלאףלוותרהיומוכנים

פיקוחכמואחריםלגורמיםביחסזאתשקלהכאירופהוהצרפתיםהגרמניםאחיהםאתלפתות

ביןהיחסים,התקציבעלהכנסתמצדדמוקרטילאהדבראבל,עצמאיגרעיניכוחעללוותר

וכןשלוהטיליםתוכניתועידודלנאצרגרמניה-בןובמיוחד,הישראליםואילו.בידםעלה

.אחרותמשימותלעומתהפרויקטעלותהימיןעםקשריםקשרו,פרסושליחוגוריון
מדבריו

היהאכןאםלבחוןראויכיעולהיוזףפרנץ,המרכזישמנהיגווהגרמניהצרפתי
ביןקשר

.אשדחגישטועןכפי,הגרעינילעניין'הפרשה'המפלגותבקרבאהודלאמאודהיה,שטראום

,צרפתעם,החוץבמדיניותהמשבריםביןהיחסאירופהשלהדמוקרטיותהסוציאליסטיות

'הפרשה'לבין,גרמניהועםהברית-ארצותעםנשקלפיתוחוהמגמותעימוהקשרים.ובריטניה

.מפורטלתיאורזקוקאתהביאוובישראלבאירופהעצמאיאטומי

אינועצמואהרונסוןכן-פי-על-אף.'פשיסט'פרסאתלכנותהילי
יכול

'הפרשה'אתהקושרותמהערותלהימנע-שמאלרקולאי"מפאמצמרתחלקלמעשה
לעניין

הבטחוןשרבהיותולבוןפנחס.הגרעיני-המיותלקשריםהתנגדואחדים'רדיקליים'נים
התנגד

.ברגמןשלהגרעיניותלתוכניותגרמניהעםהגרעיןבתחוםוהחשאייםדים
-סמבושמואל

יושבאזשהיהרסקיהפנימיבמאבקהשתלבהזוהתנגדות.וצרפת
המדעיתהמועצהראש-

פחותהרבה.כךעלאהרונסוןבפניהעיד.'הפרשה'ימיבראשית,תקופהכאותהי"במפא
811מבוסס

בלא'הבישעסק'עלאומרשהואמה-חברלערכיםהבוז,ההסתדרותעלההתקפות
שום

מובהקפולמוסכתב.(161'עמ)אסמכתא-ל"לצהוהסגידההמודגשהאטטיזם,חיים
נגדזה
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הימיםבעצםממשמתפרסם'פרשה'בלבון

אחד,טבתשבתאישלספרלאוריצאשבהם

הואשאפילו,המובהקיםודייןגוריון-בןמאנשי

טענותכמהלפחותהיושללבוןלהודותנאלץ

0י.נכונותבסיסיות

.קטועבאורחמאמרואתמסייםאהרונסון

,1963בשנתגוריון-בןהתפטרותאתמזכירהוא

היהולישראלכשורההתנהלכשהכולדווקא

ישראלהתקרבותאבל.הפרדהמתקןכבר

היחסיםלהחרפתשגרמההיאגרעיניתליכולת

לישראליםשהציקהיחידהאמריקניהנשיאעם

.קנדיון'ג-דימונהבענייןממשיבאופן

אתלהחליףאהרונסוןלדעתהיהצריךושמא

הרבהשהיהבאשכול'גרעיניסט'הגוריון-בן

אתלהדקכדיזהבתחוםמשמעי-חדפחות

שלשהמשברייתכן?האמריקניםעםהיחסים

מקוםמכל.גרעינימשברהיהגוריון-בןפרישת

פרישתועללהתחרטהחלשהואהיאעובדה

.נרצחקנדישהנשיאלאחרלשלטוןלחזורורצה

,וגדושמלאשלפנינו'עיונים'כרך,לסיכום

-התענייפי-עלזולסקירההמאמריםאתובחרתי

.שליהמחקרלתחומיושייכותםהאישיתנותי
חשיבותעלדעההבעתמשוםבבחירהאין

-המאמבין.התייחסתילאשאליהםהמאמרים

פרובוקטיוויאחדלמשלישנוהזכרתישלארים

בימיםשבוייםשהיו,'משא'סופריעלמאוד

-לבןיחסםועלהמועצות-לבריתבהערצהההם

,בתשובהחוזרהוא.שמירמשהמאת-גוריון

באהדתוקיצוניהואמאלהרביםשלוכדרכם

המערכתכתבהכךשעקבאפשר.גוריון-לבן

.דבריואתלהביא(411'עמ)'שמחה'שהיא
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1992אביב-תל,ן"קלב,טבת'ש10



ימיותמפותניתוח

ארצי-בןיוסי

ברוךמצייןי'הבריטיהציידי-עלישראל-ארץחוףשלמיפויו'במאמרו
הספרות'שרוזן

בלבדתלקישימושעשתהישראל-בארץהעוסקתההיסטורית-הגאוגרפית
במפותהמצויבמידע

ניתוחשללקויהדוגמהמציגעצמושרוזןעקאדא.'הארץשלהימיות
מבטמנקודתמפות

לצורכילעתיםרלוונטיות-בלתיהןכמהעדומוכיח,היסטורית-גאוגרפית
הדבר.שכזהמחקר

מעלהשהואובמסקנות,71'בעמהמובאתחיפהבמפתבמיוחדבולט
.(75'עמ)ממנה

תיקוניםעם,1862בשנתהכרמלוראשחיפהמפרץ':הזוהמפהכותרת
היאאך,'1865עד

.בכותרתהנקובהמועדלאחרשנים54כלומר,1919בשנתהנראהככלעודכנה
למדיפשוטניתוח

:הבאיםהפרטיםאתמגלההמפהשל

המגנטיהתיקוןכיבמפורשנכתבהצפוןוחץהמעלותמעגלעל.1
.1915בשנתעודכן

רגל492הגובהנקודתמופיעה,מריססטלהלמנזרמתחת,המפהבשולי.2
עדכון:כתובולידה,

1919.2-זמני

שבמקורותבנתוניםנתוניהוהשלמתהמפהשלהיסטורי-גאוגרפיניתוח
מגליםהיוכתובים

נוףפרטיכמהבהמופיעים.שקבעלמועדמאוחרתאכןהמפהכילמחבר
,ידועבנייתםשזמן

:למשל

'החגהרככתתחנתמופיעהחיפהמזרח-בדרום-הרכבתתחנת.3
עםברובשנחנכהאזית

.1905באוקטוברוהדר
זהו.ממדיםגדולמזחמופיעהמסילהלקובהמשך-המסילהמזח.4

שנחנךהמסילהמזח

.1933בשנתהחדשהנמלחנוכתעדחיפהאתושירת1907בשנת
,'חרושת-בית'הסימוןמופיעשבמפהעכודרךליד-חרושת-בית.5

למפעלכמובןוהכוונה

המבנה.1907בשנתהואגםשנחנך('שמן'כיום)'עתיד'
תעשיותלתולדותמוזאוןכיוםמשמש

.ישראל-בארץומוצריוהשמן
בןבית'כהמסומןמבנהמופיעהכרמלרכסעל-קומות4בןבניין.6

ככלזהו.'קומות4

שבבנייתו,האוונגלי-הגרמניהכרמלמיסיוןשלהמרגועביתהנראה
1909בשנתהוחל

)Karmelmissionsheim(.צ8ן.'פנורמהמגדלי'מקומועלניצביםכיום
1904-1907השניםלפנילאבמפהשולבואלהנוףפרטיארבעת,כןכיהנה

המגנטורישומי,

;.59-78'עמ,(ב"תשנתמוז)64,קתדרה;

,196'עמ,(ג"תשנ,תמוז)68,בקתדרהשפורסםהתיקוןשגםכך2
.לגמרימדויקאינו
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במהלךעודכנההמפה,להערכתי.לפחות1915בשנתבהעודכנוהגובהובקודות
העולם-מלחמת

עורכי.(לחוףהנגישות-כלומר)הבתימטריהעניין-חשיבותהועיקר,הראשונה
לאהמפה

למדודניתןשמהםבולטיםבעצמיםהסתפקוהם.יבשתי-הפניםבהיבטכללהתעניינו
כיוונים

רבותמפותשלקיומןלמרות,תוכנהאתלעדכןטרחוולא,ביםולהזדהותחוזרים
יכלושבעזרתן

שלאפשריאתר'במפההמוגדר,בימינוגלים-בתאזורשלהדוגמהבולטת.זאתלעשות
שקמונה

-1862)המפההכנתבזמןבערךשקמונהאתטריסטראםב",הזיההאכןכך.'העתיקה
אך,(1865

ואת,העתיקהחיפהשלכתחומההאזוראתPEF-החוקרימיפוכברמכןלאחרעשור
שקמונה

דאבכנוןכללהתעניינולא1915-1918בשניםהמפהמעדכני.סמכ-אס-בתלאיתרו
כןועל,

.הראשונההבסיסממפתרביםפרטיםהשאירו
מתוך,למשל,החומותהיעלמותאחריעקובאם,ינהגנכוןלא,חיפהתולדותאתהלומד

המפה

וכרטוגרפייםהיסטוריים,יותרטוביםמקורותעומדיםלרשותו.במאמרהמוצגתהסכמטית
,

באשרקברניטיםלכווןנועדואשר,ימיותשמפותמכאןמשתמע.התופעהללימוד
לבתימטריה

-המועטהשימושומכאן,מטבעומוגבלהיסטורי-גאוגרפימידעמקורמהוות,ביםולהתמצאות

.והיסטוריוניםגאוגרפיםבהםשעשו-והביקורתי

שנגרבץ

רוזןברוך

קרק'וראריה-בן'ישלובחיבוריהםזריםבפרסומיםאנגליותימיותלמפותהניתנותבכותרות.א

שנתגםולפעמיםההופעהושנתהמפהשםמצוינים(7,9הערות)במאמריהמצוטטים

-תיקוניםבמפותלמצואניתןלפיכך.(האדמירליותבמפותכך)'גדולים'ההתיקונים

המוכרתזוקשהלבעיה.הכותרתלתאריךהמאוחרים-וקרקאריה-בןאצל'קטנים'
62הערה)קרקושל(במאמרי60הערה)אריה-בןשלבספריהםראהימיותבמפותלעוסקים

.(75,76'עמ)בדברייוכן(במאמרי
,שגויה(2'מס)הערתו.טיעונואתבעזרתםלאששכדישבחרנתוניםבפענוחטועההמבקר.ב

העולם-במלחמתכובההמגדלור.הכרמלבראשהמגדלוראתמאפיין'זמני'הכיתוב

הפעלתובחידושמדובראםהספק.הבריטיהכיבושלאחרהודלקזמניומגדלור,הראשונה

.למאמריבתיקוןלטעותגרם,חדששלהקמתואו,הישןהמגדלורשל
-לאמדידותהמלכותיהציערךהראשונההעולם-מלחמתבתקופת':במאמריכתבתי.ג

:ומשפץמעתיק,המידעמקוראתמביאשלא,המבקר.(76'עמ)ישראל-ארץבחופישיטתיות

.טועההוא.'1915-1918בשנים':בהמשך,'הראשונההעולם-מלחמתבמהלךעודכנההמפה'
,(פעמיים)1877,1893,1910,1913בשניםעודכנההנדונההמפההאדמירליותקטלוגלפי

185

לבעייתיותהוכחה)זוברשימהנזכראינו1915בשנתהמגנטיתהסטייהתיקון.1919,1920

מזוזושונותהן.ומספרשםאותובעלותשונותמפותכמהקיימותכך.(אלולמפותשבכותרת

לא...המפהמעדכני'המבקרלפי.ומבניםקרקעבתיאורי,ברזלמסילות,דרכים,בגשרים



רוזןברוך

חוזריםכיווניםלמדודניתןשמהםבולטיםבעצמיםהסתפקו'ו'דאבכנוןכללהתעניינו

אינןהעובדות.'וכו'בולטיםעצמים'אינם,למשל,ברזלומסילותכבישים.'ביםולהזדהות

.סברותיועםמתיישבות
1920משנתהעירלמפת1865בשנתשהופיעהכפיחיפהמפתהשוואת':במאמרינכתב.ד

השינויאופיאתבנאמנותמשקפותהמפות.זועירהתפתחותאתמראה
~

שהםכפיבעירם
המבקרשתרםהעובדות.(75'עמ)'מהתקופהובתחריטיםכתוביםבתיאוריםמופיעים

.שנכתבכפישנכתבבמהכללבדרךתומכות
בהןשנעשוהתיקוניםשלהתאריךקביעתאתישפרהמפותסדרתכלשלשאוסףברור

.התיקוניםנוהלישליותרטובההבנהויאפשר
:בסיכום

,זהבכללהיסטורי-גאוגרפי,מדעיידעכל.'מטבעומוגבל'ידעלנצלהצעהבשלמבוקרמאמרי

.('וכובדיוק,בהיקף,בזמן)'מטבעומוגבל'
שנאספורביםנתונים.(59'עמ,במאמריראה)חיפהעלהידעבפרטילעסוקנועדלאמאמרי

רביםבמקריםהמבקראתהביאה,אחתמפהשלקטועתצלוםשלחלקיתהבנה.בחיבוראינם

אתהכוללותשונותימיותמפותבדקתיהמאמרלצורך.מוצדקתבלתיולביקורתשגויותלמסקנות

.'מוגבל'בעצמופוטרהמפותשלהעדכוניםבמועדיבקיואינומכירןאינושכנראההמבקר.חיפה
שנשכחהעובדהלהימצאעשויההנדונותשבמפותרומזת,היתרבין,המגדלורעלההערה

.מהמבקר
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כןישראלר"לדד"תשנלשנתצפי-בןיצחקפרס
שלום-

'רומינגדהקנאיםומאפקשמאיבית'ספרועל

וחדשנייריעהרחבהיסטוריוגרפימחקרמהווהשלום-בלישראלשלספרו
שכוונתואףעל.

ביתבימיישראלעםתולדותשלמצומצםולכאורהמוגדרבמגזרלעסוקהמוצהרת
פורשהוא,שני

.שמאיביתבתולדותלדיוןמעברהרבההחורגמעמיקדיוןלפנינו

שלההלכתיתלפסיקהוהפוליטיהאידאולוגי,ההברתיברקעהמפורטהדיון
ותלמידיושמאי

במכמניוהןשניביתימישלההיסטוריבמחקרהןביותרמגווןידעהצריך
התלמודיתהספרות

שלמהתמונההקוראמקבלאלהתחומיםמשילובכתוצאה.לרבדיה
.יותרואובייקטיווית

אידאולוגיתלהשקפהפרטיהבכלכקשורהשמאיביתמורשתאתלתארהנסיון
שלופוליטית

תופעהניתוח.נועזנסיוןהואישראל-בארץרומילשלטוןהמתנגדתקנאות
כמופוליטית-חברתית

אורבת,שמאיביתשלההלכהניתוחשלמצומצמתפריזמהדרךברומיהמרד
-חדשלסכנהלו

נסיוןמכלשנמנעמשוםהל,לחלוטיןמכךניצלהמחבר.דוגמטיתוקיצוניותצדדיות
מהתיזהלהסיק

כפנילהביאשטרחמשוםוהןופוליטיותאקטואליותלהשלכותשלוההיסטורית
באופןהקורא

.כדעתואינהשדעתם,אחריםחוקריםשלדעותיהםאתואובייקטיווישקול

גםהתמונהאתלהשליםלקוראמאפשרותהמפורטותהשולייםהערות
הפרשנותמבחינת

מראשלוששםמחקרהופךכך.גופוההיסטוריהתיאורמבחינתוגםההיסטורית
עללעמודלמטרה

הפורשאנפיןרבלספרהביתחורבןערבהקנאותלתנועתשמאיביתביןהקשר
תולדותאתבפנינו

המרדעד,הורדוסביתתקופתדרך,פומפיוםמכיבושהשניהביתבימיהארץ
מרדשורשיועדהגדול

בר

-

לטיעוןיותררחבהפרספקטיווהנותןההיסטוריהיריעהרוחב.כוכבא-אבכוכ
תפיסהכיןקשרשל

שלחוקראותלמידשוםיוכללאשמעתהלהניחויש.פוליטיתלהשקפההלכתית
לעסוקהתקופה

.לספרלהזדקקמבליבנושא

הלאףזוכות,בשבתלהילחםהרשותכגון,'שמאיביתשלקולות'ה
חברתי-היסטורילניתוח

לידיבאהשבהןההלכותבניתוחמסתפקאינוהמחבראולם.הקנאיתהאידאולוגיהבמסגרת
ביטוי

השלטוןנגדקיצונייםכלוחמיםשמאיביתשלהאידאולוגיתגישתםמובהק
ההתבוללות,הזר

שמאיכיתגברושכוכיוםשגזרוהדבריםח"יניתוחכגון,הרומיםעםהפעולהושיתוף
.הללביתעל

בן.המחברשלבתיזההיטבשישתלבוטבעי,לנוכריםביחסהקשורות,אלההלכות
אתמנתחשלום-

לפנימרקדיןכיהיושרניתמדעתם,החייםתחומימכלשמאיביתשלההלכותכל
שהיאכמותהכלה

שמיטההלכותדרך,לכךראויהשאכןכלהלפנירק'וחסודהנאהכלה'ושרים
התאריךקביעתועד

~~7.לאילנותהשנהראששל
ק

ביןההבדלאתלראותשניסולוקודמיםחוקריםדעותנגדהמחבריוצאגימאמאידך
שמאיניח

הכתיםביןשהוויכוחטענתו.כלכליים-חברתייםמעמדותשביןכהבדלהלללבית
-אידאולוגיהוא

שקיבלההביטויאתהיטבמסבירהשונותחברתיותשככותמשקףואינופוליטי
הבסיסיתהמחלוקת



ד-תשגצבי-בןיצחקפרס:מידע

וכשלוןהביתחורבןלאחרונכתבהשגובשהספרות,ל"חזבספרותלשמאיהללשביןוהחשובה

.שמאיביתשלהפוליטיתהתנועה

:המחברזאתמסכםוכך

,ברורמצעבעלותמפלגותשלבדמותהללביתואתשמאיביתאתרואיםאנואין

אתולהגשיםלהשיגכדיומתוכנןמאורגןלמאבקאוהדיהןואתחבריהןאתהמכוונות

לעצמנולתארעלינו,למשל,שמאיביתאחרהנוהיםעלמדבריםאנוכאשר.מטרותיהן

שקועיםוהם,בידיהםאבותיהםשמנהג,מלאכהובעליאיכרים,המוניםכלקודם

היתההפוליטייםבחייםמעורבותםואשר,חגושלחולשליום-יוםובחייבעבודתם

ואתשמאיביתחכמיאתגם...שהתרחשוהמיוחדיםוהמאורעותהנסיבותלפי,ספורדית

כבעליבהחלטלראותםישאך,ברומיאקטיבייםכלוחמיםתמידלראותאיןתלמידיהם

שמשורותיהםלכךושגרמו,קנאייםרוחלהלכיאותםשהכשירו,ורגשיותרוחניותנטיות

'עמ)גבוההמוסריתורמהצרופהקנאיתאידאולוגיהבעלותהלוחמיםקבוצותיבואו

229).

ששנותשניכר,הידענותואתהמתינותאת,הכתיבהבהירותאתלהדגיםשלפנינוהקצרבקטעיש

ומעמיקאוהדבאופןשמאיביתאתלתארהכותבאתשהביאווהם,בההושקעומספוררבותעבודה

.ואובייקטיווישקולזאתעםויחד

הוחלט,חייםמפעללולקרואראוישבצדק,'רומינגדהקנאיםומאבקשמאיבית'ספרועל

.ישראל-ארץלתולדותצבי-בןיצחקידפרסאתשלום-בןלישראללהעניק

(ר"יו)גורנייוסף'פרופ:השופטיםועדת

אורןאליעזר'פרופ

הירושלמייצחקלוימר

פרידמןאיווןר"ד

קושנירדוד'פרופ

שוורץדניאל'פרופ
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