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9-7 עמ‘   ,)2022( תשפ"ב  סיון   ,1 מספר  כרך   — הגליל  ארצות 

הגליל ארצות 

קובלסקי גראוויס  אופירה 

וסוריה  ופניקייה  התחתון,  והגליל  העליון  הגליל  הגליל,  ארצות  הן  "שתיים 
היה  אשר  הכרמל,  והר  ותחומה  עכו  המערביים:  גבולותיו  עליו.  סוגרות 
גבע,  שוכנת  הכרמל  בקרבת  לצור;  שייך  הוא  ועכשיו  לגליל  לפנים  שייך 
המלך  הורדוס  ששחרר  הפרשים  שם  על  כך  הקרויה  הפרשים',  'עיר 
שאן,  בית  ותחום  שומרון  עם  הגליל  גובל  בדרום  זו.  בעיר  ושהתיישבו 
קו  והגולן,  גדר  סוסיתא,  שטחי  עם  הגליל  גובל  במזרח  ירדן.  מימי  עד 
והאזור  צור  גבולו  את  מציינים  צפון  בצד  אגריפס.  ממלכת  של  הגבול 
כבול,  ועד  מטבריה  באורכו  נמשך  התחתון  הנקרא  הגליל  לה.  השייך 
הנקרא  הגדול  במישור  השוכן  מהכפר  ורוחבו  החוף,  שעל  לעכו  הסמוכה 
ברוחבו  הנמשך  העליון,  הגליל  מתחיל  זו  בנקודה  שבע.  באר  עד  כסלות 
הסמוך  תלה  מכפר  מגיע  ואורכו  הצורים,  ארץ  גבול  קצה  היא  פקיעין,  עד 

מרות."1 ועד  לירדן 
בעברית  תחומי  רב  דיגיטלי  עת  כתב  הינו  הגליל  ארצות  העת  כתב 
והרוח.  החברה  במדעי  הדעת  תחומי  מכל  למחקרים  ביטוי  לתת  שמטרתו 
נעוץ  יהיה  הפרסומים  לכל  המשותף  שהמכנה  בכך  העת  כתב  של  ייחודו 
הגליל.  המוגדר  ישראל  בארץ  הגיאוגרפי  למרחב  אלו  מחקרים  של  בקשר 
הבולטים  אחד  הקדמונים.  עמדו  גליל  המוגדר  המרחב  וגבולות  מהות  על 

פלביוס.2 יוספוס  בשם  גם  הידוע  מתתיהו  בן  יוסף  היה  שבהם 

התרגום   ;379-378 עמ'   ,Niese מהדורת   ;40-35 ג,  היהודים  מלחמות  מתתיהו,  בן  יוסף   1
 .12 עמ'  )תשנ"א(,  שז"ר  מרכז  המשנה,  בתקופת  הגליל  אופנהיימר,  אהרון  של  מספרו 

הגליל'.( 'ארצות  בביטוי  בתרגום  שנעשה  מהשימוש  נבעה  זה  לתרגום  )ההתייחסות 
 .1985 המשודרת,  האוניברסיטה  הביטחון  משרד  הוצאת  פלביוס,  יוספוס  פלוסר,  דוד   2
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העת  לכתב  שנתנה  היא  לעיל  המצוטטת  מתתיהו  בן  יוסף  של  הגדרתו 
העת.  כתב  עוסק  בו  המרחב  של  מורכבותו  על  מצביעה  עדותו  שמו,  את 
לשטח/מקום  התייחסות  מציג  'ארץ'  במושג  מתתיהו  בן  שעשה  השימוש 
הגליל,   — הספציפי  למקום  התייחס  הוא  מאידך  מוגדרים.  גבולות  בעל 
ארצות   — אזורים  ממספר  מורכב  הגליל  כי  כך  על  המצביע  נתון  בריבוי, 
בתקופתו  כי  הבהיר  הוא  עוד  שלו.  הגיאוגרפי  במבנה  מונוליתי  שטח  ואינו 
במאפיינים  מזו  זו  השונות  גיאוגרפיות־ארצות,  יחידות  בשתי  היה  מדובר 
גיאוגרפיות  יחידות/ארצות  לגליל  השתייכו  בעבר  אולם  הטופוגרפיים, 

נוספות. 
הגליל.  מרחב  גבולות  בהגדרת  מרכזיים  מאפיינים  שני  על  מצביעה  עדותו 
זה  בכלל  דופן,  יוצא  טופוגרפי  במגוון  מאופיין  גליל  המוגדר  השטח  האחד: 
טופוגרפיים  מרחבים  וכו'.  שפלות  עמקים,  רמות,  ונמוכים,  גבוהים  הרים 
מזה,  זה  שונה  טופוגרפי  אופי  בעלי  אזורים  כשני  לפחות  מובחנים  אלו 
המוגדר  המרחב  של  השני  המאפיין  תחתון.  וגליל  עליון  גליל  והמוגדרים 
השתנו  הגבולות  גמישים.  היו  הגלילי  המרחב  גבולות  כי  כך  על  מצביע  גליל 
התיכון.  במזרח  פוליטיים  משינויים  כתוצאה  לעת  מעת  ונקבעו  לפרקים 
האנושי־ המרחב  למאפייני  או  טופוגרפיים  למאפיינים  קשר  ללא  זאת  כל 

המרחב  מהגדרת  חלק  היו  התיכון  הים  חוף  על  הכרמל  והרי  עכו  כך,  תרבותי. 
מהגדרת  נגרעו  הם  מתתיהו  בן  של  בתקופתו  פוליטיות  ומסיבות  גליל, 

צור.  של  המוגדר  למרחב  והשתייכו  גליל  המוגדר  המרחב 
ועודם  היו  העת  כתב  מתייחס  אליו  הגיאוגרפי  המרחב  גבולות  הגדרת 
בן  של  דבריו  הקדמונים.  בו  שהתחבטו  כפי  מתחבטים  אנו  בו  הנושא 
להשאיר  הגושפנקא  את  לנו  נתנו  שהשתנו,  הגליל  גבולות  על  מתתיהו, 
את  לבחון  חוקרים.ות  לאתגר  נועדה  זו  עמימות  עמום.  הגבולות  נושא  את 
חוקרים. מזמינים  אנו  ועוד.  שונות  בתקופות  שונים,  בהקשרים  השאלה 

נוספות  לשאלות  גם  כמו  זאת  לשאלה  להתייחס  שונות  מדיסציפלינות  ות 
את  לאתגר  נבקש  לעת  מעת  מחדשים.  במאמרים  מסקנותיהם  את  ולהציג 

עתידיים. לקבצים  מוטו  שיהוו  נוספות  בשאלות  החוקרים.ות 

השני.  המקדש  בית  לחורבן  ֵעד  היה  לספירה,  הראשונה  במאה  שחי  יהודי  היסטוריון 
הרומאי. לצד  שעבר  הגדול  המרד  מראשי  היה 
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את  המזלג  קצה  על  מציג  העת  כתב  את  שחונך  הראשון  הקובץ 
מדורים,  שני  השקנו  זה  בקובץ  הגלילי.  הגיאוגרפי  המרחב  של  המורכבות 
של  לבו  להיות  שעתיד  מדור  מחקר.  מאמרי  של  המדור  הוא  שבהם  המרכזי 
מאמרי  במדור  שלפנינו,  בקובץ  חדשים.  מחקרים  להציג  ועתיד  העת  כתב 
הפותח  המאמר  דיסציפלינות.  ממספר  מאמרים  חמישה  מצויים  המחקר 
עכו",  של  המקרה  בישראל:  מעורבת  עירייה  של  "לידתה  היידקר,  נדב  של 
לאחר  עכו  עיריית  הקמת  מקומית.  רשות  של  פוליטית  בהיסטוריה  עוסק 
בין  היחסים  לבחינת  בוחן  כמקרה  החוקר  את  משמשת  המדינה  הקמת 
השתמשה  שבהן  הטקטיקות  בחינת  גם  כמו  המרכזי,  לשלטון  מקומי  שלטון 
ראובן  של  השני  המאמר  הערבי.  במגזר  פוליטיים  ביריבים  במאבקה  מפא"י 
מסורת  של  ולמשמעותה  למקורה  הלבן':  'הצדיק  של  הפסח  "הילולת  גפני, 
שהתפתחה  יהודית  מסורתית  דתית  בפרקטיקה  עוסק  שנשכחה",  צפתית 
אלון  של  השלישי  המאמר  הלבן'.  'הצדיק  בשם  הידוע  הצפתי  הכנסת  בבית 
עוסק  גיאוגרפית־כריסטולוגית",  כזירה  מתי  פי  על  בבשורה  "הגליל  דויטש, 
מתי,  של  בתיאולוגיה  הגליל  של  חשיבותו  את  ומציג  הנוצרית,  בתיאולוגיה 
המשיחית  זהותו  מתגלה  שבו  כאזור  בהצגתו  ביטוי  לידי  באה  שזו  כפי 
"הגליל  לימור,  ויחיאל  זלקוביץ  עידו  של  הרביעי  המאמר  ישו.  של  ואלוהותו 
הממשל  ביחס  עוסק  ישראל",  מדינת  בולי  על  הגליל  ייצוג  עליון:  לא  הוא 
ידי  על  שהונפקו  בבולים  הנושא  שמשתקף  כפי  לגליל  ישראל  מדינת  של 
זידאן  עומר  שבטיאל,  ינון  של  זה  במדור  האחרון  המאמר  ישראל.  מדינת 
העצמאות",  במלחמת  בצפת  הערבית  ההתקפית  "המנהרה  זינגבוים,  ואורן 
המאמר  כותבי   .1948 העצמאות  מלחמת  מתקופת  ארכיאולוגי  בממצא  עוסק 
הארכיאולוגי  הממצא  השוואת  של  ייחודית  מחקרית  במתודה  השתמשו 
ידי  על  שנגבו  לעדויות  גם  אלא  כמקובל,  לתיעוד  רק  לא  חפרו  הם  שאותו 

עצמם. החוקרים 
מחקר  ספרי  להצגת  נועד  ספרים  ביקורת  העת,  כתב  של  השני  המדור 
שלפנינו  בקובץ  הגליל.  לחקר  הקשורים  ספרים  לאחרונה,  אור  שראו 
ואמיר  זרובבל  יעל  בעריכת  המאמרים  קובץ  על  ביקורת  ויץ  יחיעם  כתב 

 .2020 בשנת  לאור  שיצא  קובץ  תל־חי,  על  גולדשטיין 
את  לנצל  במטרה  הבאים  בקבצים  נוספים  מדורים  לפתוח  מתעתדים  אנו 

מאפשרת. הדיגיטלית  שהפלטפורמה  היכולות 
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ם י ר מ א מ

עכו של  המקרה  בישראל:  מעורבת  עירייה  של  לידתה 

היידקר נדב 

ר י צ ק ת

המדינה.  קום  לאחר  עכו  עיריית  של  בהקמתה  עוסק  זה  מאמר 
מלחמת  בעקבות  מעורבת  לעיר  הפכה  הערבית־לשעבר  העיר 
היהודית  האוכלוסייה  למרות  הגדולה.  והעלייה  העצמאות 
לערים  בדומה  צבאי,  ממשל  תחת  הושמה  עכו  בה,  שהתיישבה 
הכוח  מאבקי  אחר  מתחקה  המאמר  ערבי.  רוב  בעלות  אחרות 
ראש  ובחירת  בעיר  הצבאי  הממשל  לביטול  עד  בעכו  המקומיים 
בין  המורכבים  היחסים  את  ובוחן   ,1951 בשנת  הראשון  העירייה 
כמקרה  משמשת  עכו  המרכזי.  השלטון  לבין  המקומיים  השחקנים 
ביריביה  להילחם  מפא"י  השתמשה  שבהן  לטקטיקות  בוחן 
שליטתה  את  לבסס  כדי  מק"י,  ובפרט  הערבי,  במגזר  הפוליטיים 

בישראל. הערבי  המיעוט  על 

בחירות,  ישראל,  ערביי  עכו,  מקומי,  שלטון  מפתח:  מילות 
פוליטיקה

מבוא

פליטים  אלף  כ־700  של  גירושם  או  בבריחתם  הסתיימה  העצמאות  מלחמת 
רבות  ערביות  ועיירות  ערים  ישראל.  בשליטת  שנותר  מהשטח  פלסטיניים 
צבאי.  ממשל  הושת  הנותרים  ועל  חלקם(,  או  )כולם  מתושביהן  התרוקנו 
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והממשלה  חדשים,  עולים  אלפי  מאות  החדשה  למדינה  זרמו  במקביל 
מאותן  אחת  הערביות־לשעבר.  בערים  הנטושים  בבתים  מהם  רבים  שיכנה 
ערבים  של  יחסית  הגבוה  המספר  זה.  מאמר  עוסק  שבה  עכו,  הייתה  ערים 
יחסית  האיטי  היהודים  יישוב  קצב  עם  יחד  המלחמה,  לאחר  בעכו  שנותרו 
שווה  היהודים  מספר  היה   1949 שנת  במחצית  שבו  למצב  הביאו  בעיר, 
אותה  של  בישראל  חריג  היה  זה  דמוגרפי  שוויון  הערבים.  למספר  בערך 
כחול  "מתוצרת  מעורבת  עיר  של  בוחן  למקרה  עכו  את  הופך  והוא  העת, 
כמו  הבריטי,  המנדט  בתקופת  מעורבות  היו  שכבר  מערים  להבדיל   — לבן" 

ויפו. חיפה 
ערביות  ערים  של  בגורלן  שעוסק  המחקר  לשדה  מצטרף  זה  מאמר 
על  הקיים  המחקר  המלחמה.1  בעקבות  יהודי  רוב  בעלות  לערים  שהפכו 
המרכזי  תפקידו  את  ובצדק,  מדגיש,  הראשונות  המדינה  בשנות  הערבים 
הערבים,  האזרחים  חיי  של  כמעט  היבט  בכל  ששלט  הצבאי,  הממשל  של 
על  לשלוט  נועד  לא  שהממשל  מכיוון  שלהם.2  התנועה  בחופש  ובפרט 
המאוחר.  לכל   1949 בקיץ  המעורבות  הערים  ברוב  בוטל  הוא  יהודים,  אזרחים 
 ,1951 יוני  עד  הצבאי  הממשל  תחת  שנותרה  היחידה  העיר  הייתה  עכו 
הממשל  תחת  יהודים  חיו  שבה  בישראל  היחידה  לעיר  אותה  שהופכת  עובדה 
העבר  על  נכתב  רבות  שנים.  שלוש  כמעט  למשך  להלכה(  )לפחות  הצבאי 
 .1948 שלאחר  בתקופה  עוסקים  בודדים  מחקרים  רק  אך  עכו,  של  המפואר 

הערבי  המיעוט  לשילוב  בחיפה  השלטון  מוסדות  של  "פועלם  גורן,  תמיר  למשל:  ראו   1
גולן,  ארנון   ;335-304 עמ'   ,)1995(  5 עיונים   ,"1950-1948 בשנים  העירוני  במרקם 
ולאחריה",  העצמאות  במלחמת  ורמלה  לוד   — ישראליות  לערים  ערביות  "מעיירות 
המעורבות  השדה  ערי  של  ושילובן  "סיפוחן  הנ"ל,   ;289-263  ,)2001(  14 זמננו  יהדות 
אופקים   ,")1950-1948( המתהווה  הישראלי  העירוני  במערך  לשעבר  והערביות 
בטבריה,  העתיקה  העיר  "הרס  עבאסי,  מוסטפא   ;350-331  ,)2005(  65-64 בגאוגרפיה 

.372-345  ,)2009(  29 עיונים   ,"1949-1948
המנדט  מתקופת  חירום  לשעת  ההגנה  מתקנות  כוחו  את  שאב  הצבאי  הממשל   2
שנת  בסוף  בוטל  הממשל  הביטחון.  משרד  פיקוח  תחת  בצה"ל  כיחידה  ופעל   )1945(
אוסצקי-לזר,   ;)1966 תיחאד,  אל  )חיפה:  בישראל  הערבים  ג'יריס,  סברי  ראו:   .1966
מ"ג  החדש  המזרח   ,"1958-1948 הערבים,  באזרחים  שליטה  כמנגנון  הצבאי  "הממשל 
נכבה  מנאע,  עאדל   ;)2006 כתר,  )ירושלים:  טובים  ערבים  כהן,  הלל   ;132-103  ,)2002(
 Shira Robinson, Citizen Strangers:  ;)2017 המאוחד,  הקיבוץ  )תל־אביב:  והישרדות 
 Palestinians and the Birth of Israel’s Liberal Settler State (Stanford: Stanford

 .University Press, 2013)
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פרי  הוא  המדינה  בתקופת  העיר  על  שנכתב  היחיד  המקיף  האקדמי  המחקר 
יהודים־ערבים  יחסי  של  אתנוגרפי  ניתוח   — טורסטריק  רבקה  של  עטה 
טורסטריק  של  מחקרה  זאת,  עם  הישראלית".3  החברה  של  "כמיקרוקוסמוס 
ובהשלכותיה על הפוליטיקה המקומית. לא מתעמק בתקופת הממשל הצבאי 
ובמוסדותיה  בעכו,  המקומי  השלטון  על  במאבק  מתמקד  המאמר 
האדמיניסטרטיבי  ההיגיון  אחר  להתחקות  בניסיון  בפרט,  המוניציפליים 
הפוליטיים  המהלכים  את  סוקר  המאמר  העיר.  "ייהוד"  מאמצי  את  שליווה 
הישראלי  העירייה  ראש  של  לבחירתו  ועד   1948 במאי  מכיבושה  החל  בעכו 
להשיב:  המאמר  מבקש  שעליהן  השאלות  בין   .1948 באוקטובר  הראשון 
ומידת  הערבית  האוכלוסייה  של  הייצוג  היקף  העירייה;  הוקמה  וכיצד  מדוע 
העירייה,  של  התנהלותה  על  הצבאי  הממשל  השלכות  היו  מה  השתתפותה; 
של  השפעתו  הייתה  מה  עכו;  של  האזורי  מעמדה  על  השפיעו  הן  וכיצד 
ביטולו;  לאחר  קצר  זמן  שנערכו  המוניציפליות  הבחירות  על  הצבאי  הממשל 
המרכזי.  השלטון  על־ידי  המקומית  הפוליטיקה  הושפעה  מידה  ובאיזו 
של  תולדותיה  על  אור  לשפוך  רק  לא  עשויות  אלו  לשאלות  התשובות 
והשפעה  שליטה  של  יותר  רחבים  דפוסים  לחשוף  גם  אלא  עצמה,  עכו 

הצעירה. היהודית  במדינה 

העצמאות מלחמת  שלאחר  עכו 

תוכנית  יהודים.4  וקומץ  ערבים  כ־13,000  בעכו  התגוררו   1947 בשנת 
 ,1947 בנובמבר  ב־29  האו"ם  בעצרת  שהתקבלה  ישראל,  לארץ  החלוקה 
חלקי  רוב  כמו  המתוכננת.5  הערבית  למדינה  המערבי  והגליל  עכו  את  ייעדה 

 Rebecca L. Torstrick, The Limits of Coexistence: Identity Politics in Israel  3
.(Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000)

ירקוני,  לינדר  ושולי  קדרון  ענת  ראו:  המנדטורית,  בעכו  היהודית  הקהילה  על   4
ישראל  עכו",  של  המקרה  המנדט:  בתקופת  הערביות  בערים  יהודים  "התיישבות 

.135-115  ,)2021(  28-27
עכו  נפות  בין  המפריד  הקו  לאורך  בחלקו  לעבור  נועד  היהודית  המדינה  עם  הגבול   5
השנים  מאה  גבולות:  רבת  ארץ  ביגר,  גדעון  ראו:  הכפרים.  גבולות  לאורך  ובחלקו  וחיפה 
הוצאת  בוקר:  )שדה   1947-1840 ישראל,  ארץ  של  גבולותיה  תיחום  של  הראשונות 

.217  ,)2001 בן־גוריון,  אוניברסיטת 
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ב־22  חיפה  נפילת  לאחר  אזרחים.6  מלחמת  לזירת  נהפך  זה  אזור  גם  הארץ, 
עד  הגיעה  שאוכלוסייתה  לעכו,  העיר  מערביי  אלפים  נמלטו   ,1948 באפריל 
למבצע  ההגנה  יצאה  העצמאות,  הכרזת  ערב  במאי,  ב־13  אלף.   40 לכדי 
כרמלי  חטיבת  כוחות  כבשו  יומיים  בתוך  המערבי.  הגליל  לכיבוש  בן־עמי 

במאי.7 ב־17  נכנעה  הנצורה  והעיר  לעכו,  שמסביב  הכפרים  את 
הנותרים  את  ריכז  וצה"ל  ללבנון,  נמלטו  עכו  ערביי  של  הגדול  רובם 
ללבנון,  או  ליפו  אותם,  לגרש  שקלה  הצפון  חזית  מפקדת  העתיקה.  בעיר 
שטרית,  בכור־שלום  המיעוטים  שר  של  בהתנגדות  נתקלה  זו  הצעה  אך 
נותרו  גפני,  דב  בשטח,  הכוחות  מפקד  של  דיווחו  לפי  המהלך.8  את  שסיכל 
משרד  נציג  יתח,  משה  וילדים.9  זקנים  נשים  מרביתם  תושבים,   3,400 בעכו 
מחיפה.10  פליטים  מחציתם  בכ־4,000,  מספרם  את  העריך  בחיפה,  המיעוטים 
גדול  חלק  החיילים  בזזו  הכיבוש,  שלאחר  הראשונים  החודשים  במהלך 
הפקידו  ביולי,  שפורסמו  נפקדים,  נכסי  תקנות  במקביל,  הנייד.11  מהרכוש 
של  פיקוחו  תחת  נפקדים,  לנכסי  האפוטרופוס  בידי  הנטושים  הבתים  את 

האוצר.12 משרד 
המחוז  מסמכי  עמום.  היה  כיבושו  לאחר  האזור  של  המשפטי  מעמדו 
לשחזר  )ונדור(,  בן־דור  מאיר  המחוז,  קצין  נאלץ  ולכן  במלחמה  הושמדו 
משרדי  את  הקים  והוא  בחיפה,  המחוז  ממשרדי  העתקים  באמצעות  אותם 
ישראל  ממשלת  החליטה  ביולי  מגוריו.  מקום  בנהריה,  החדשים  המחוז 

הביטחון,  משרד  הוצאת  )תל־אביב:  העצמאות  במלחמת  המערבי  הגליל  קורן,  דוד   6
.)1988

)תשע"ב(,  י"א  וחרב  זית  עלי   ,"1948 במלחמת  עכו  על  "הקרב  עבאסי,  מוסטפא   7
.229-201

עובד,  עם  )תל־אביב:   1949-1947 הפלסטינים,  הפליטים  בעיית  של  לידתה  מוריס,  בני   8
.)2005

 ,ISA-MinoritiesMinistry-MinoritiesMinistry-000fbp1  ,31.8.1948 לשטרית,  גפני   9
אמ"י(. )להלן:  המדינה  ארכיון 

ISA-MinoritiesMinistry-MinoritiesMinistry-  ,27.91948 המיעוטים,  למשרד  יתח   10
אמ"י.  ,000f07h

.122-119  ,)2020 כרמל,  )ירושלים:  העצמאות  במלחמת  הערבי  הרכוש  ביזת  רז,  אדם   11
 Jeremy Forman and Alexandre Kedar, ‘From Arab Land to “Israel Lands”:  12
 The Legal Dispossession of the Palestinians Displaced by Israel in the Wake
 of 1948’, Environment and Planning D: Society and Space 22, no. 6 (2004),

.813-16
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כשטח  המערבי  הגליל  הוכרז  בספטמבר  וב־3  צבאי  ממשל  האזור  על  להטיל 
קצין  לבין  הצבאי  הממשל  בין  הסמכויות  חלוקת  צבאי.13  ממשל  תחת  הנתון 
עמיר  רחבעם  רס"ן  הצבאי,  והמושל  בן־דור  אך  ברורה,  הייתה  לא  המחוז 
מעורבותו  צמצום  ועל  עכו  של  בניהולה  פעולה  לשתף  הסכימו  )זבלודובסקי( 
לשרת  עמיר  שמינה  האיש  היהודיים.14  היישובים  בחיי  הצבאי  הממשל  של 

מפא"י. אנשי  היו  ושניהם  )נוימרק(,  נוי  ברוך  סרן  היה  בעכו  כנציגו 
היהודים  בעכו.  היהודים  התיישבות  החלה  זו  מנהלית  מסגרת  תחת 
שהצבא  עכו,  את  שכבשו  מהיחידות  חיילים  היו  בעכו  שהתיישבו  הראשונים 
מינוי  לאחר  באוקטובר,  משפחותיהם.  עם  יחד  בעיר  להתיישב  אותם  עודד 
חדשים,  עולים  החדשה  בעיר  ליישב  היהודית  הסוכנות  החלה  הצבאי,  המושל 
ועד  ל־2,000  מספרם  הגיע  בנובמבר  ופולין.  מרוקו  מבולגריה,  מרביתם 
כשהחל  העיר.  אוכלוסיית  מכלל  כמחצית  לכ־3,600,  הגיע  הוא   1949 מרץ 
של  שיכון  של  הקמתו  את  הממשלה  יזמה  להיגמר,  הקיימות  הדירות  מלאי 
הסוכנות  מנשייה.  הנטוש  הכפר  אדמות  על  לעיר,  ממזרח  'עמידר',  חברת 
יספק  הצבאי  שהממשל  הסכים  ועמיר  לעולים,  שירותים  לספק  הצליחה  לא 
התבסס  הממשל  לפעולות  המימון  מקור  ליהודים.  והן  לערבים  הן  שירותים 
שכירות  דמי  שגבה  ומהאפוטרופוס,  מהאוכלוסייה  שנגבו  מיסים  על  בעיקר 
היו  בעכו  הרשויות  בפני  שעמדו  האתגרים  הנעדרים.  הדירות  בעלי  בשם 

תעסוקה.15 ובאפשרויות  בתשתיות  החמור  המחסור  לאור  עצומים, 
למבחן  הישראלית  עכו  התייצבה  אלו,  קשים  בתנאים   ,1949 בינואר  ב־25 
לכנסת  שהפכה  המכוננת,  לאספה  הבחירות   — שלה  הראשון  האלקטורלי 
בנובמבר  שנערך  האוכלוסין  מפקד  על  התבסס  הבוחרים  פנקס  הראשונה.16 
ראש  העת.17  באותה  לישראל  מחוץ  ששהו  הפליטים  את  כלל  ולא   1948

כרמל,  )ירושלים:   1951-1947 בישראל,  הממשל  מערכת  הקמת  נולדה:  כך  פיין,  יונתן   13
.148-147  ,)2009

אמ"י.  ,ISA-MOIN-MOIN-0003zn8  ,7.11.1948 לקיסילוב,  ונדור   14
ישראל,  שינוי מרחבי — תוצאת מלחמה: השטחים הערביים לשעבר במדינת  גולן,  ארנון   15

.178-177  ,)2001 בן־גוריון,  אוניברסיטת  הוצאת  )באר־שבע:   1950-1948
הבחירות  אל  הדרך  בוחרת:  "ישראל  חזן,  מאיר  ראו:  וארגונה,  הבחירות  מערכת  על   16
קובץ  במלחמה:  פוליטיקה  )עורכים(,  חזן  ומאיר  בר־און  מרדכי  בתוך  המכוננת",  לאספה 
 ,)2014 בן־צבי,  יצחק  יד  )ירושלים:  העצמאות  במלחמת  האזרחית  החברה  על  מחקרים 

.126-88
ודמוגרפיה  סטטיסטיקה  הראשון:  האוכלוסין  "מפקד  נאור,  משה  ראו:  המפקד  על   17
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היריב  את  הקומוניסטית,  המפלגה  במק"י,  ראה  בן־גוריון,  דוד  הממשלה, 
הפעילה  הצבאי  לממשל  בנוסף  הגליל.18  ערביי  בקרב  מפא"י  של  העיקרי 
ערבי  עובדים  ארגון  )בפא"י(,  ארץ־ישראל  פועלי  ברית  נוסף:  מכשיר  מפא"י 
מיתרון  נהנו  בפא"י  חברי  מפא"י.  ע"י  נשלטה  אשר  ההסתדרות,  ע"י  שנוהל 
במתן  עדיפות  להם  העניק  הצבאי  והממשל  ממשלתיות,  למשרות  בגישה 
בחרו  ומפ"ם,  מפא"י  העיקריות,  הפועלים  מפלגות  שתי  מעבר.19  היתרי 
ברשימותיהן.  ערבים  לשלב  במקום  ערביות  לוויין  במפלגות  להשתמש 
נצרת",  של  הדמוקרטית  "הרשימה   — זה  מסוג  מפלגות  שתי  היו  למפא"י 
בחיפה  שהתמקדה  העובד",  ו"הגוש  נצרת,  באזור  מאמציה  את  שמיקדה 
הרשימה  העממי".  הערבי  "הגוש  לוויין,  מפלגת  הייתה  למפ"ם  גם  ובעכו. 
האחרות  השתיים  ואילו  לכנסת,  נציגים  שני  להכניס  הצליחה  הדמוקרטית 

קולות(.20  3,592 על  )שעמד  החסימה  אחוז  את  עברו  לא 
האסטרטגיה  הצלחת  על  מצביע   )1 )טבלה  בעכו  הבחירות  תוצאות  ניתוח 
)קרוב  היהודיים  העיר  בחלקי  מוחץ  לניצחון  זכתה  המפלגה  מפא"י.  של 
העתיקה.  בעיר  מהקולות  מחמישית  ליותר  זכתה  ואף  הקולות(  למחצית 
)עם  העתיקה  בעיר  ברור  בניצחון  זכתה  העובד,  הגוש  שלה,  הלוויין  מפלגת 
מהקולות(.   25% )שקיבלה  מק"י  פני  על  משמעותי  יתרון  מהקולות(,   38%
בלבד.  אחוזים  בחמישה  זכתה  העממי",  "הגוש  מפ"ם,  של  הלוויין  מפלגת 

במלחמה,  פוליטיקה  )עורכים(,  וחזן  בר־און  בתוך  מדינה",  ובינוי  מלחמה  בתקופת 
.87-54

הקומוניסטים  הלאומי:  למחנה  "מחוץ  קופמן,  אילנה  ראו  מק"י,  של  מקורותיה  על   18
.410-374 במלחמה,  פוליטיקה  )עורכים(,  וחזן  בר־און  בתוך  ב־1948",  והמלחמה 

עובדים  ארגוני  של  לקואופטציה  כמכשיר   ,1927 בשנת  בפא"י  את  הקימה  ההסתדרות   19
דבורה  ראו  ישראל".  פועלי  ל"ברית  הארגון  שם  שונה  המדינה  קום  לאחר  ערביים. 
'העבודה  ומדיניות  ערבים  פועלים,  של  ארגונם  ארץ־ישראל':  פועלי  "'ברית  ברנשטיין, 
עברית  "מהסתדרות  אוסצקי־לזר,  שרה   ;253-229  ,)1996(  )3( ל"ז  מגמות  העברית'", 
 ,)2000(  10 עיונים   ,"1966-1948 בארגון,  ערבים  של  השתלבותם  ישראלית:  להסתדרות 
 Arnon Degani, ‘On the Frontier of Integration: The Histadrut and  .419-381
 the Palestinian Arab Citizens of Israel’, Middle Eastern Studies 56, no. 3

.(2020), 412-426
פוליטית  פעילות  של  ראשונים  ניצנים  המכוננת:  באספה  ערביות  "רשימות  כהן,  אורנה   20
במלחמה,  פוליטיקה  )עורכים(,  וחזן  בר־און  בתוך  ציוניות",  מפלגות  בחסות  ערבית 

.551-531
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מבסס  מפא"י  הצליחה  העיר  כיבוש  לאחר  שנה  שכחצי  לומר  ניתן  כן,  אם 
בעכו. ההגמוני  מעמדה  את 

העירייה ועדת  מינוי 

העיר  בניהול  מתקשה  הצבאי  שהממשל  היה  ברור  כבר   1949 בפברואר 
הצליחו  לא  והאפוטרופוס  המושל  מוניציפלית.  ברשות  צורך  ושקיים 
הראשונים  החודשים  לשלושת  אפילו  העיר,  עבור  זמני  תקציב  על  להסכים 
נציג  היה  עירייה  למנות  שהציעו  הראשונים  אחד  בלבד.21   1949 שנת  של 
המועצה  חברי  שלושת  המפרץ.  עין  קיבוץ  חבר  ספיר,  צבי  המיעוטים,  משרד 
ואחמד  אידליבי  אחמד  עבדו,  אחמד  היו  המלחמה  לאחר  בעיר  שנותרו 
עליהם  לבסס  היה  ניתן  שלא  מושחתים  עסקנים  בהם  ראה  ספיר  אך  עג'לוני, 

החדשה.22 העירייה  ליבת  את 
המחלקה  בפני  עכו"  פועלי  "ועד  בשם  גוף  התלונן  מרץ  בתחילת 
מצליחות  אינן  הצבא  שרשויות  כך  על  ההסתדרות  של  המוניציפלית 
נפגשו  המוניציפלית  המחלקה  אנשי  ראויים.  עירוניים  שירותים  לספק 
ששר  לכך  הסכים  אבנר  הצבאי.  הממשל  מפקד  אבנר,  אלימלך  האלוף  עם 
ישתמש  המקומיות,  הרשויות  על  הממונה  השר  גרינבוים,  יצחק  הפנים, 
בעכו  נבחרת(  עירייה  ממועצת  )להבדיל  עירייה  ועדת  למנות  בסמכותו 
הציעה  המוניציפלית  המחלקה  דומות.  מבעיות  שסבלו  וברמלה,  בלוד  וכן 
המקומי,  הציבור  מנציגי  ומחציתה  ממשלה  מפקידי  מחציתה  שתורכב  ועדה 
לקיום  עד  העיר  את  שתנהל  נציגו,  או  הצבאי  המושל  יעמוד  שבראשה 

מוניציפליות.23 בחירות 
הזמנית,  הממשלה  של  האחרונה  בישיבתה  הנושא  את  העלה  גרינבוים 
היו  המדוברות  הערים  שלוש  שתושבי  העובדה  שלאור  טען  הוא  במרץ.  ב־6 
שוועדות  היה  רצוי  משותפת,  שפה  ביניהם  חלקו  לא  שאפילו  חדשים,  עולים 
שאין  לעומתו  סברו  השרים  רוב  בלבד.  ממשלה  מפקידי  תורכבנה  העירייה 

אמ"י.  ,ISA-MOIN-MOIN-0003zn7  ,7.3.1949 לקיסילוב,  ונדור   21
המערבי",  ובגליל  בעכו  הצבאי  הממשל  ע"י  מפעולתי  וחשבון  "דין  ספיר,  צבי   22

אמ"י.  ,ISA-MinoritiesMinistry-MinoritiesMinistry-000f7rz  ,13.2.1949
אמ"י.  ,ISA-MOIN-MOIN-0003j07  ,2.3.1949 הפנים,  למשרד  ברנזון   23
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בחירות  לארגן  והציעו  נציגיהן  את  לבחור  הזכות  את  מהתושבים  למנוע 
שפקודת  משום  חוקית  מבחינה  אפשרי  אינו  שהדבר  השיב  גרינבוים  בזק. 
לפחות  שנה  למשל  בעיר  שהתגורר  מי  שרק  קבעה  המנדטורית  העיריות 
הציג  גרינבוים  בו.  עמדו  לא  עכו  תושבי  שרוב  תנאי  הצבעה,  זכות  בעל  יהיה 
ארבעה.24 מול  חמישה  של  ברוב  התקבלה  וזו  כפשרה,  ההסתדרות  הצעת  את 
משרד  ראשי  בין  פגישה  גרינבוים  ארגן  הממשלה  החלטת  בעקבות 
גרינבוים  העירייה.  ועדות  בהרכב  לדון  כדי  הצבאי  הממשל  לקציני  הפנים 
)אך  הצבאי  הממשל  נציגי  לעמוד  צריכים  הוועדות  שבראש  הסכימו  ואבנר 
גם  הוסכם  כסגניהם.  יכהנו  הפנים  משרד  ושנציגי  עצמם(  המושלים  לא 
בהתאם  ייבחרו  הצבאיים,  המושלים  ידי  על  שייבחרו  המקומיים,  שהנציגים 
העירייה  שוועדת  הוסכם  כן  כמו  האוכלוסייה.  של  והמפלגתי  העדתי  להרכב 
האוצר,  משרד  הפנים,  משרד  )נציגי  ממשלה  פקידי  מחמישה  תורכב  בעכו 
נציגים  וחמישה  היהודית(  והסוכנות  הבריאות  משרד  המיעוטים,  משרד 
נציג  מינוי  לשקול  הוסכם  כי  )אם  ערבים  ושני  יהודים  שלושה   — מקומיים 

באוכלוסייה(.25 שיעורם  לאור  שלישי  ערבי 
ב־10  הפנים.  במשרד  גרינבוים  של  האחרונות  מפעולותיו  אחת  זו  הייתה 
ברשימה  בבחירות  שהתמודד  וגרינבוים,  הראשונה  הממשלה  הושבעה  במרץ 
בחר  בן־גוריון  בה.  שותף  היה  לא  החסימה,  אחוז  את  עברה  שלא  עצמאית 
החדשה  הקואליציה  מפ"ם.26  להסתדרות,  שותפתו  את  בממשלה  לכלול  שלא 
משותפת  )רשימה  המאוחדת  הדתית  לחזית  מפא"י  בין  שותפות  על  התבססה 
עם  יחד  ישראל(,  אגודת  ופועלי  ישראל  אגודת  המזרחי,  הפועל  המזרחי,  של 
חרות,  מפ"ם,  זוטרות.  כשותפות  הספרדים  ומפלגת  הפרוגרסיבית  המפלגה 
הסתמכה  הקואליציה  האופוזיציה.  ספסלי  את  איישו  ומק"י  הכלליים  הציונים 
במסגרת  רוב.  לשמר  כדי  הדתית  לחזית  נזקקה  שמפא"י  כך  ח"כים,   73 על 
המזרחי.27 הפועל  יו"ר  שפירא,  למשה  הפנים  תיק  נמסר  הקואליציוני  ההסכם 

אמ"י.  ,37-2  ,6.3.1949 הממשלה,  ישיבת   24
אמ"י.  ,ISA-PMO-PMO-000bv85  ,8.3.1949 דברים,  זיכרון   25

האופוזיציה",  לספסלי  הלחימה  מחזית  העצמאות:  במלחמת  "מפ"ם  חלמיש,  אביבה   26
.230-217 במלחמה,  פוליטיקה  )עורכים(,  וחזן  בר־און  בתוך 

הראשונה",  הממשלה  הרכבת  החולין:  ימי  לבין  ההיסטוריה  כנפי  משק  "בין  ויץ,  יחיעם   27
ראו  המפלגות,  הקמת  על   .154-127 במלחמה,  פוליטיקה  )עורכים(,  וחזן  בר־און  בתוך 
בר־און  מרדכי  בתוך  הישראלית",  הפוליטית  במפה  מפנה  כנקודת   1948" ויץ,  יחיעם  גם 
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תושבי  מרביתם  הממשלה,  פקידי  מינוי  על  אחראי  היה  הפנים  משרד 
שיקף  הוועדה  הרכב  נוי.  ובראשם  המקומיים  הנציגים  את  בחר  ועמיר  חיפה, 
למפא"י.  משמעותית  נציגות  עם  בממשלה,  הקואליציה  את  רבה  במידה 
למפלגת  שהשתייך  היחיד  הוועדה  חבר  היה  מפ"ם,  נציג  וייס,  שלמה 
בגודלה  השלישית  המפלגה  היותה  למרות  לנציג  זכתה  לא  מק"י  אופוזיציה.28 
טען  לתלונתם  בתשובה  המכוננת.  לאספה  הבחירות  תוצאות  לפי  בעיר 
אחמד  מעמדית:  מבחינה  בוועדה  היטב  מיוצגת  הערבית  שהאוכלוסייה  יתח 
הבינוני  המעמד  את  ייצג  חוסייני  רחמן  עבדול  הרכוש,  בעלי  את  ייצג  עבדו 
ולכן  בפא"י  חבר  היה  חסון  בפועל,  הפועלים.  מעמד  את  ייצג  חסון  ופיליפ 

למפא"י.29 נוסף  נציג  למעשה  היה 
הזיקה  את  שהדגיש  דבר  הצבאי,  הממשל  בבניין  הוקמו  העירייה  משרדי 
ב־16  הראשונה  ישיבתה  את  הוועדה  קיימה  סמלי  באופן  ביניהם.  המוסדית 
הפגנה  מק"י  קיימה  ימים  שלושה  כעבור  העיר.30  ל"שחרור"  השנה  יום  במאי, 
אנשי  דמוקרטיות.31  בחירות  קיום  ותבעה  הוועדה,  ומינוי  הצבאי  הממשל  נגד 
מק"י  ממנהיגי  כמה  אגרופים.  קרב  והחל  ההפגנה  את  לפזר  ניסו  מפא"י 
אך  שככה,  המחאה  מהעיר.32  הורחקו  ואחרים  למשפט,  והובאו  נעצרו  בעכו 

תמו. לא  העירייה  ועדת  של  בעיותיה 

לאזרחי צבאי  ִמנהל  בין 

שהחזיק  בן־גוריון,  דרש   ,1949 בפברואר  הקואליציוני  המשא־ומתן  במהלך 
פירוק  את  הצבאי,  הממשל  של  העליון  המפקד  לפיכך  והיה  הביטחון  בתיק 
להעניק  שיש  העצמאות  מידת  לגבי  אי־הסכמה  בשל  המיעוטים  משרד 
פוזרו  וסמכויותיו  ביוני,  רשמי  באופן  פורק  המשרד  המוסלמית.  לקהילה 
שעמד  היחיד  הגוף  הרשות,  את  סילק  זה  מהלך  הממשלה.  משרדי  יתר  בין 

במלחמת  האזרחית  החברה  על  מחקרים  קובץ  במלחמה:  אזרחים  )עורכים(,  חזן  ומאיר 
.548-524  ,)2010 בן־צבי,  יצחק  יד  )ירושלים:  העצמאות 

אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fyje  ,25.8.1949 למירון,  ונדור   28
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fyje  ,1.6.1949 לקיסילוב,  יתח   29

.17.5.1949 הבוקר,  עכו",  לשחרור  השנה  "יום   30
אמ"י.  ,ISA-PMO-ArabAffairsAdvisor-000ew82  ,12.6.1949 לעמיר,  פלמון   31

.251-250 והישרדות,  נכבה  מנאע,   32
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עכו  לרבות  בשטחו,  שחיו  הערבים  את  והותיר  הצבאי,  הממשל  של  בדרכו 
בלעדית.33 הכמעט  סמכותו  תחת  המערבי,  והגליל 

בן־גוריון  עם  אבנר  נפגש  בעכו  העירייה  ועדת  מינוי  לאחר  ימים  כמה 
מעורבות  ערים  שלוש  עם  יחד  בעיר,  הצבאי  הממשל  את  לסיים  לו  והציע 
ועדות  מונו  בהן  )שגם  ורמלה  לוד  לתל־אביב(,  )שסופחה  יפו  נוספות: 
"בתנאי  ורמלה,  לוד  ביפו,  הממשל  את  לבטל  הסכים  בן־גוריון  עירייה(. 
הממשל  את  לבטל  סירב  אך  הערבים",  לשלום  האחריות  תקבל  שהמשטרה 
הייתה  מה  בוודאות  לקבוע  קשה  אסטרטגיים־פוליטיים".34  "מטעמים  בעכו 
לעכו,  בניגוד  דמוגרפי:  רקע  לטעמיו  שהיה  נראה  אך  בן־גוריון,  של  כוונתו 
מקרה,  בכל  מוצק.  יהודי  רוב  זה  בשלב  הושג  כבר  ורמלה  לוד  שביפו,  הרי 
המעורבת  העיר  נותרה  שעכו  הייתה  בן־גוריון  של  החלטתו  משמעות 
של  בידיהם  זה  בשלב  הופקד  וניהולה  צבאי,  ממשל  תחת  בישראל  היחידה 
היה  שהממשל  מכיוון  הפנים.  ומשרד  הצבאי  הממשל  מקבילים:  גופים  שני 
מאזן  את  שיקפה  זו  כפילות  הדתית,  החזית  בידי  הפנים  ומשרד  מפא"י  בידי 

החדשה. הממשלתית  בקואליציה  הכוחות 
מצה"ל  להשתחרר  החלטתו  על  לעמיר  נוי  הודיע  אוגוסט  בתחילת 
כאזרח  שגם  כך  על  עמד  עמיר  כאזרח.  העירייה  ועדת  כיו"ר  לכהן  ולהמשיך 
כמושל  לאישורו  העירייה  החלטות  של  העתקים  לו  להמציא  נוי  יידרש 
שיסכים  והוסיף  העירייה  לוועדת  התפטרותו  את  נוי  הגיש  בתגובה  הצבאי. 
הוועדה  חברי  הפנים.  משרד  של  הבלעדית  סמכותו  תחת  רק  להישאר 
מצדו,  עמיר,  המוצלח.  תפקודו  את  וציינו  ההתפטרות  את  דחו  המופתעים 
הממשל  מרות  את  שיקבל  באדם  נוי  את  להחליף  הפנים  ממשרד  דרש 
והמשבר  להסכמה,  להגיע  ונוי  עמיר  הצליחו  ימים  כמה  כעבור  הצבאי.35 
לאחר  שבועות,  כמה  כעבור  התחדש  שהמשבר  אלא  זמני.36  באופן  נפתר 
העירייה  ועדת  שבחרה  הבחירות  ועדת  הרכב  על  ביקורת  מתח  שעמיר 
שהיא  הפנים  למשרד  התריע  ובן־דור  מחתה  הוועדה  להלן(.  ראו  כך  )על 

 1948 במאי   14 המיעוטים:  משרד  של  לדמותו  קווים   — טובות  "כוונות  קורן,  אלינה   33
.140-138  ,)2008(  127 קתדרה   ,"1949 ביולי   1  —

אב"ג(. )להלן:  בן־גוריון  מכון  ארכיון   ,219632  ,20.5.1949 בן־גוריון,  יומן   34
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fgjo  ,7.8.1949 הפנים,  למשרד  ונדור   35

אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fgjo  ,15.8.1949 לוונדור,  מירון   36
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בו־זמנית.37  הפנים  ומשרד  הצבאי  הממשל  תחת  לפעול  להמשיך  תוכל  לא 
הממשל  כמפקד  אבנר  האלוף  את  שהחליף  )מרקובסקי(,  מור  עמנואל  סא"ל 
בעוד  העירייה  ועדת  על  אחראי  יהיה  הצבאי  שהמושל  כך  על  עמד  הצבאי, 
בלבד.  הצבאי"  למושל  כ"עוזר  האזרחיים  העניינים  את  ינהל  המחוז  שקצין 
כל  לקבל  וסירב  תביעתו  את  דחה  רוזנבלום,  אשר  הפנים,  משרד  מנכ"ל 
הפנים  משרד  שעמדת  מור  השיב  כך  על  העירייה.38  בעבודת  התערבות 
יפעל  לא  שאם  לנוי  עמיר  הודיע  בינתיים  הממשלה.39  להחלטת  מנוגדת 
בסמכותו  להשתמש  אלא  ברירה  לו  תישאר  לא  מור,  של  הוראותיו  לפי 

העירייה.40 על  להשתלט 
היהודיים.  מתושביו  גם  לביקורת  זכה  המערבי  בגליל  הכפול  הִמנהל 
נוי  של  הכפול  תפקידו  על  כתב  באזור,  המשמר  על  כתב  שמואלי,  ירמיהו 
תחת  עדיין  הייתה  שעכו  שמכיוון  השיב  מור  כל־כך".41  חוקי  זה  ש"אין 
הוועדה  כיו"ר  יכהן  הממשל  שנציג  היה  וחוקי"  טבעי  "הרי  הצבאי,  הממשל 
משתי  גם  מכתבים  בן־גוריון  קיבל  בינתיים  עירייה.42  מועצת  שתיבחר  עד 
שביקשו  ציון,  ושבי  נהריה  לעכו,  שמצפון  היהודיות  המקומיות  המועצות 
שהממשל  הייתה  טענתם  באזור.  הצבאי  הממשל  את  לסיים  ממנו  הן  אף 
לשטח  האזור  של  הרשמי  שסיפוחו  רושם  יוצר  שהוא  בכך  משקיעים  מרתיע 
אינו  שהממשל  כך  על  ועמד  הטענה  את  דחה  מור  הושלם.  טרם  המדינה 
המצב  את  להשאיר  הציע  הוא  היהודיים.  היישובים  של  בענייניהם  מתערב 
]ההדגשה  עכו"  העיר  את  הכולל  השטח  רציפות  הוא  "והנימוק  שהוא,  כמות 

במקור[.43
הסכים  לשפירא  מור  בין  בפגישה  בעימות.  הצבא  ניצח  דבר  של  בסופו 
ביישובים  הבלעדית  כסמכות  לכהן  ימשיך  הצבאי  שהמושל  הפנים  שר 

ISA-MOIN-InteriorLocalgov-  ,12.9.1949 לרוזנבלום,  ונדור   ;4.9.1949 למירון,  ונדור   37
אמ"י.  ,000fgjo

אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fgjo  ,21.9.1949 למירון,  מרקובסקי   38
אמ"י.  ,ISA-PMO-PMO-000bv85  ,26.10.1949 לרוזנבלום,  מור   39
אמ"י.  ,ISA-PMO-PMO-000bv85  ,23.10.1949 לרוזנבלום,  נוי   40

.30.9.1949 המשמר,  על  העברית",  "עכו  שמואלי,  ירמיהו   41
)להלן:  צה"ל  ארכיון   ,1334-922/1952  ,30.9.1949 לעיתונות,  הקשר  ללשכת  בן־יוסף   42

א"צ(.
לארגוב,  מור   ;28.9.1949 לבן־גוריון,  ולסר  טץ   ;27.9.1949 לבן־גוריון,  שויאר   43

אמ"י.  ,ISA-PMO-PMO-000bv85  ,13.10.1949
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בעניין  היהודיים.  ביישובים  שהם"  כפי  "יישארו  שהדברים  בעוד  הערביים 
לא  הפנים  שמשרד  המושל;  כנציג  בתפקידו  ימשיך  שנוי  הוסכם  עכו  העיר 
יתקשר  ושהמושל  המושל;  אישור  ללא  העירייה  ועדת  החלטות  את  יאשר 
שירותו  סוף  את  גם  סימן  זה  סידור  הוועדה.44  באמצעות  הפנים  משרד  עם 
סגנו,  ידי  על  והוחלף  מצה"ל  השתחרר  הוא   1950 בינואר   — עמיר  של  הצבאי 
שנת  אורך  לכל  כנו  על  נותר  בעכו  הצבאי  הממשל  קרסננסקי.45  ישראל  סרן 
פעיליה  הטרדת  על  המושל  נגד  האשמות  העלתה  ושוב  שוב  ומק"י   ,1950

ולהפגין.46 להתכנס  בזכותם  ופגיעה 
ביקש  להלן(,  )ראו  עכו  עיריית  של  שטחה  שהורחב  לאחר   ,1950 באפריל 
בגליל  )הן  הצבאי  הממשל  גבולות  את  מחדש  לשרטט  מבן־גוריון  שפירא 
לרבות  ביהודים,  מיושבים  אזורים  ממנו  להוציא  כדי  בנגב(  והן  המערבי 
טען  הממשל,  תחת  נמצאים  אלו  שטחים  עוד  כל  המערבי.  והגליל  עכו 
)ג'וש(  יהושע  תקין.  מחוזי  ִמנהל  היישובים  עבור  לארגן  ניתן  לא  שפירא, 
מור,  הסתייגויות.  עם  הסכים,  ערבים,  לענייני  בן־גוריון  של  יועצו  פלמון, 
איזה  "יימצא  אם  אלא  הממשל  משטח  עכו  של  להוצאתה  התנגד  לעומתו, 
של  הסכמתו  מקור  הנראה,  ככל  הערבים".47  התושבים  לגבי  מיוחד  סידור 
מרדכי  האלוף  הרמטכ"ל,  סגן  היה  בעכו  הצבאי  הממשל  את  לסיים  הצבא 
 1950 באוגוסט  בן־גוריון  עם  בפגישתו  הצפון.  חזית  מפקד  לשעבר  מקלף, 
)כיום  לעכו  מזרחית  ק"מ  כ־15  בעינה,  בכפר  נמצא  מק"י  שמרכז  מקלף  ציין 
טען  יבוטל,  בעכו  הממשל  אם  הממשל.  בשטח  שתישאר  לכרמיאל(,  קרוב 
נמצאה  כך  לעכו.48  מלהגיע  המפלגה  מפעילי  למנוע  יהיה  ניתן  עדיין  מקלף, 
אזרחיות  מוניציפליות  בחירות  קיום  קצותיו:  משני  במקל  לאחוז  האפשרות 

אלקטורלי. יתרון  להשגת  הצבאי  הממשל  ניצול  תוך 
ולהעביר  הצבאי  הממשל  את  לסיים  הממשלה  החליטה   1951 ינואר  בסוף 

א"צ.  ,1334-922/1952  ,13.11.1949 דברים,  זיכרון   44
.24.1.1950 הארץ,  הארץ",  "מכל   45

 ;9.7.1950 העם,  קול  מק"י",  של  פומבית  אספה  לקיים  אוסר  בעכו  הצבאי  "המושל   46
"משפטים   ;18.5.1950 העם,  קול  הצבאי",  הממשל  בשטחי  המקובל  הפתרון   — "מאסר 

.9.7.1950 העם,  קול  הערביים",  התושבים  של  חוקם  לחם   — צבאיים 
 ,31.5.1950 לארגוב,  לביא   ;12.5.1950 לארגוב,  פלמון   ;25.4.1950 לבן־גוריון,  שפירא   47

אמ"י.  ,ISA-PMO-ArabAffairsAdvisor-000eswo
אב"ג.  ,219726  ,24.8.1950 בן־גוריון,  יומן   48
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קבלת  תהליך  נצרת.  מחוז  של  לניהולו  בסביבתה  הערביים  הכפרים  את 
בעקבות  בא  הוא  מקרי:  אינו  שהעיתוי  נראה  אך  ברור,  אינו  ההחלטה 
ועדת  השנה.  אותה  במהלך  בעכו  מוניציפליות  בחירות  לקיים  ההחלטה 
הפנים  משרד  של  עזרתו  את  לבקש  נוי  של  הצעתו  את  קיבלה  עכו  עיריית 
לשלטון  האגף  מנהל  מירון,  לאליהו  במכתבו  הממשלה.49  החלטת  על  בערעור 
כלכלי  במובן  מהעיר  הסביבה  כפרי  ש"ניתוק  נוי  טען  הפנים,  במשרד  עצמי 
הייתה  שאליו  ממקום  וניתוקה  העיר  על  הסגר  פירושו  ואדמיניסטרטיבי 
הזמן  הגיע  טרם  ביטחוניות  מסיבות  ש"גם  וכן  שנים"  אלפי  זה  קשורה 
שנוצר  האוכלוסייה  עירוב  "עקב  בוטל  בעכו  שהממשל  השיב  מקלף  לכך".50 
הממשל  קיום  מחייבות  אינן  ביטחוניות  ש"סיבות  והוסיף  העתיקה"  בעיר 
הסביבה  כפרי  של  אדמיניסטרטיבי  שקשר  סיבה  אין  כן  וכמו  בעיר,  הצבאי 
בעכו  הצבאי  הממשל  והעיר".51  ביניהם  הדוק  כלכלי  לקשר  יפריע  נצרת  עם 
המוניציפליות  הבחירות  זה,  בשלב   52.00:01 בשעה  ביוני,  ב־1  רשמית  בוטל 

ימים. מחודש  פחות  של  במרחק  היו  בעכו 

לבחירות ההכנות 

שהרחיב  באופן  המנדטורית  העיריות  פקודת  את  הכנסת  תיקנה   1949 ביולי 
חודשים  ל־6  מ־12  קוצרה  המינימלית  המגורים  תקופת  ההצבעה.  זכות  את 
ובין  הפקודה  תוקנה  שוב   1950 בינואר  ל־18.  מ־21  הורד  הבחירה  וגיל 
הייתה  הדבר  משמעות   .1950 בינואר   1 לתאריך  הקובע"  "היום  נקבע  היתר 
שלהם  העירייה  למועצת  בבחירות  להצביע  היו  יכולים  נתונה  עיר  שתושבי 
ה־1  מאז  לפחות  העירייה  בשטח  התגוררו  והם  שנים   18 להם  מלאו  אם  רק 
ההצבעה  זכות  שאלת  הייתה  בדיונים  שהועלו  הסוגיות  אחת   .1949 ביולי 
ח"כ  ועכו(.  שפרעם  נצרת,  )כמו  הצבאי  הממשל  תחת  שנמצאו  בערים 
בחירות  קיום  שיחייב  סעיף  לפקודה  להוסיף  הציע  )מק"י(  טובי  תאופיק 

אע"ע(. )להלן:  עכו  העיר  ארכיון   ,1.2.1951 העירייה,  ועדת  ישיבת   49
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fgjo  ,5.2.1951 למירון,  נוי   50

א"צ.  ,1557-263/1966  ,16.2.1951 לנוי,  ארן   51
"בוטל  אמ"י;   ,ISA-PMO-ArabAffairsAdvisor-000fhnb  ,28.5.1951 לרוזנבלום,  מור   52

.3.6.1951 הארץ,  בעכו",  הצבאי  הממשל 

indd   23.א ךרכ - לילגה תוצראindd   23.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:02:5127/06/2022   11:02:51



24

קר
הייד

נדב 

לאור  סירבה,  הכנסת  של  הפנים  ועדת  עכו.  לרבות  ערבי,  רוב  בעלות  בערים 
ששר  בתנאי  הצעתו  את  למשוך  הציע  טובי  הביטחון.  משרד  של  התנגדותו 
שפירא  השר  אך  הצבאי,  הממשל  תחת  בחירות  שיתקיימו  יצהיר  הפנים 
)נציגי  קולות   36 של  ברוב  נדחתה  טובי  הצעת  כך.  על  להתחייב  סירב 
הכלליים  הציונים  מק"י,  מפ"ם,  )נציגי   24 מול  וחרות(  הדתית  החזית  מפא"י, 

הפרוגרסיבית(.53 והמפלגה 
התיקון  התקבל  בטרם  עוד   ,1949 בדצמבר  למירון  בן־דור  ששלח  מכתב 
ביולי,  ל־1  נכון  ההצבעה.  שמאחורי  הפוליטיים  השיקולים  את  חושף  בכנסת, 
על  יתר  עכו.  מאוכלוסיית  כמחצית  רק  היהודים   3,600 היוו  בן־דור,  כתב 
יותר  גדול  ששיעור  כך  יותר,  מבוגרת  הייתה  הערבית  האוכלוסייה  טען,  כן, 
ביום  בעכו  הבחירות  קיום  אחרות,  במילים  בחירה.  זכות  בעלי  היו  ממנה 
מאידך  ערבי.  רוב  בעלת  עירייה  למועצת  להוביל  היה  עלול  הארצי  הבחירות 
האוכלוסייה  גדלה  עמידר  שיכון  הקמת  בעקבות  בן־דור,  המשיך  גיסא, 
העיר(,  אוכלוסיית  מכלל  אחוזים  )כ־65  נפש  לכ־6,200  בעכו  היהודית 
הבאים.  השבועות  במהלך  להגיע  היו  צפויים  נוספים  יהודים  וכ־2,000 
לשטח  מחוץ  עדיין  זה  בשלב  נמצא  עמידר  שיכון  בן־דור,  הסביר  ואולם, 
הצעתו  לכן   .1949 שנת  סוף  לקראת  רק  הגיעו  תושביו  ורוב  העירייה  שיפוט 
כדי  הבחירות  את  ולדחות  העירוני  השיפוט  לשטח  השיכון  את  לספח  הייתה 

הבוחרים.54 בפנקס  השיכון  תושבי  הכללת  את  להבטיח 
גבולותיה  את  להרחיב  הפנים  ממשרד  נוי  ביקש  באוקטובר  ב־20  ואמנם, 
על  גדולה  לעיר  להיהפך  צריכה  "שעכו  היה  שמסר  הנימוקים  אחד  עכו.  של 
מינה   1950 בינואר  ב־13  המערבי".55  בגליל  יהודים  של  רוב  להבטיח  מנת 
הוועדה  בראש  החדש.  השיפוט  שטח  על  שתמליץ  חקירה  ועדת  שפירא 
עצמי  לשלטון  באגף  העירונית  המחלקה  מנהל  קרמר,  מרדכי  ד"ר  עמד 
היו  הוועדה  חברי  שאר  החברים.  אחד  היה  בן־דור  וגם  הפנים,  במשרד 
העירייה  ועדת  ביקשה  נוי  הצעת  לפי  הצבאי.56  והממשל  התכנון  אגף  נציגי 

.18.1.1950 הארץ,  הקובע",  היום   — בינואר   1 העיריות:  לפקודת  התיקון  חוק  "אושר   53
ISA-MOIN-  ,10.1.1950 למירון,  בן־דור   ;20.12.1949 למירון,  בן־דור   54

אמ"י.  ,InteriorLocalgov-000fyje
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000g0ow  ,20.10.1949 לרוזנבלום,  נוי   55

.ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000g0ow  ;15.1.1950 עכו,  עיריית  לוועדת  קרמר   56
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הוועדה  העיר.57  של  התכנון  למרחב  שיתאים  כך  השיפוט  שטח  את  להרחיב 
את  גם  עצמו  לנוי  בנוסף  וראיינה  למרץ,  ינואר  בין  ישיבות,  שש  קיימה 
לנכסי  האפוטרופוס  החקלאות,  משרד  באזור,  הגושים  ועדי  קק"ל,  נציגי 
כמה  לגבי  במחלוקת  מלהכריע  נמנעה  הוועדה  היהודית.  והסוכנות  נפקדים 
דו"ח  קרמר  הגיש  במרץ  ב־30  ולכן  עכו,  שבסביבת  החקלאיים  מהשטחים 
הוועדה  מחלוקת.  הייתה  לא  שלגביהם  לשטחים  רק  שהתייחס  ביניים 
לשנות  "כדי  השיכונים  של  מידי  בסיפוח  וביטחוני"  מדיני  "הכרח  ראתה 
בעכו"  הערבית  האוכלוסייה  לבין  העברי  היישוב  שבין  המספרי  היחס  את 
רטרואקטיבית  הסיפוח  את  להחיל  גם  המליצה  הוועדה  היהודים.  לטובת 
להצביע  שסופחו  השטחים  לתושבי  לאפשר  כדי   ,1949 בספטמבר   30 ליום 

באפריל.59  ב־6  עכו  של  החדשים  גבולותיה  על  הכריז  שפירא  בבחירות.58 
דרשה  יידחו,  בעכו  המוניציפליות  שהבחירות  שהובהר  משעה  בינתיים, 
המפלגה  נציג  נאלץ  )שבה  הבחירות  בוועדת  רק  לא  מושב  החרות  תנועת 
מרכז  עצמה.  העירייה  בוועדת  גם  אלא  משקיף(  של  במעמד  להסתפק 
לפיהם  העירייה,  מוועדת  הפנים  משרד  שקיבל  שהנתונים  טען  התנועה 
לאספה  בבחירות  הבוחרים  מקולות  בלבד  אחוזים  בחמישה  זכתה  המפלגה 
מהקולות.  אחוזים   11 קיבלה  למעשה  ושהרשימה  שגויים,  היו  המכוננת, 
שנספרים  בהנחה  רק  נכונים  היו  המרכז  שהציג  שהמספרים  השיב  בן־דור 
יהיה  לחרות  מושב  יוענק  אם  טען,  כן,  על  יתר  בלבד.  היהודיים  הקולות 
קולות  במספר  שזכתה  למק"י  גם  מושב  יוענק  לא  מדוע  להסביר  קשה 
בידי  ההחלטה  את  להשאיר  מירון  החליט  העניין  רגישות  לאור  כפול.  כמעט 

להתערב.60 שלא  שבחר  שפירא,  השר 

אע"ע.  ,17.1.190 העירייה,  ועדת  ישיבת   57
דיון  אמ"י.   ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000g0ow  ,30.3.1950 לרוזנבלום,  קרמר   58
מרחבי  שינוי  גולן,  ראו  זה.  מאמר  מתחום  חורג  עכו  עיריית  שטח  של  המדויק  בהיקף 
על   .Torstrick, The Limits of Coexistence, 44-52  ;180-178 מלחמה,  תוצאת   —
 Stanley Waterman, ‘Early Post-State Planning גם:  ראו  עכו,  של  העירוני  התכנון 
 in Israel – The 1949 Plan for Acre’, Horizons in Geography, no. 1 (1975),

.IX-XVIII
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000g0ow  ,16.4.1950 לצילן,  קרמר   59

להברפלד,  קרמר   ;17.1.1950 לקרמר,  הברפלד   ;1.1.1950 לקרמר,  חרות  מרכז   60
לשפירא,  מירון   ;26.3.1950 למירון,  בן־דור   ;21.2.1950 לקרמר,  הברפלד   ;8.2.1950

אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fyje  ,8.5.1950
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לקיים  השעה  שהגיעה  העירייה  ועדת  החליטה   1950 אוגוסט  בסוף 
 1,804 באפריל,  ל־1  נכון  בעכו,  היו  בן־דור  של  דיווחו  לפי  הבחירות.  את 
שפירא  קבע  המלצתו  לפי  ערביות.  משפחות   904 לעומת  יהודיות  משפחות 
העירייה  ועדת  מינתה  נובמבר  בסוף   61.1950 בנובמבר  ל־11  הקובע  היום  את 
היו"ר  )לרבות  ממפא"י  שלושה  מהם  חברים,  שלושה  בת  בחירות  ועדת 
נציג  ועוד  בפא"י  המזרחי,  הפועל  מפ"ם,  נציגי  והיתר  אפלבוים(  שמואל 
לאחר  היחידה.  האופוזיציה  מפלגת  מפ"ם  הייתה  זה  בהרכב  גם  עצמאי.  ערבי 
נציגים  שלושה  להוסיף  מירון  הסכים  המפלגות  משאר  מחאה  מכתבי  קבלת 
יותר  מאוחר  וחרות.  הכלליים  הציונים  ישראל,  אגודת  פועלי  של   — נוספים 

למק"י.62 נציגות  ניתנה  לא  שוב  אך  הפרוגרסיבית,  המפלגה  נציג  גם  נוסף 
כבר  המקוריים.  מחבריה  כמחצית  רק  העירייה  בוועדת  נותרו  זה  בשלב 
בעבר  משפחתו  עם  להתאחד  כדי  מהוועדה  חוסייני  התפטר   1948 בדצמבר 
עמידר.63  משיכון  נציג  כחבר  למנות  בן־דור  הציע   1949 בספטמבר  הירדן. 
שהבחירות  מכיוון  הוועדה  הרכב  בשינוי  צורך  ראה  לא  הפנים  שמשרד  אלא 
אלפרד  מהוועדה  התפטרו   1951 ינואר  באמצע  בקרוב.64  להיערך  היו  צפויות 
איש  עצמו,  בן־דור  ואף  וייס  שלמה  שליכטר,  ברוך  סירוטה,  מרדכי  בך, 
שאין  הסיקה  בלבד,  חברים  שבעה  נותרו  שבה  הוועדה,  מסיבותיו.65  איש 
לקיים  בבקשה  מירון  אל  נוי  פנה  לפיכך  כראוי.  לתפקד  להמשיך  ביכולתה 

האפשרי.66 בהקדם  הבחירות  את 
שאלת  את  העלה  הבחירות,  בוועדת  הערבים  הנציגים  אחד  עבדו,  אחמד 
אלא  זהות  בתעודות  החזיקו  לא  שעדיין  ערביים  לתושבים  הבחירה  זכות 
סברו  הוועדה  חברו  ורוב  אפלבוים  בלבד.67  )רמ"ז(  זמניים  מגורים  ברישיונות 

ISA-MOIN-  ,27.11.1950 לבן־דור,  קרמר   ;4.10.1950 למירון,  בן־דור   61
אמ"י.  ,InteriorLocalgov-000fyje

ISA-MOIN-InteriorLocalgov- לטובי, 3.1.1951,  לרוזנבלום, 26.12.1950; קרמר  מירון   62
אמ"י.  ,000fyje

אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fgjo  ,12.9.1949 לרוזנבלום,  ונדור   63
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fyje  ,14.12.1949 לבן־דור,  קרמר   64

אע"ע.  ,18.1.1951 העירייה,  ועדת  ישיבת   65
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fyje  ,25.1.1951 למירון,  נוי   66

מחזיקי  האוכלוסין.  במרשם  נרשמו  שלא  ערבים  עבור  הונפקו  זמניים  מגורים  רישיונות   67
 Robinson, Citizen Strangers, ראו  לכנסת.  בבחירות  להצביע  רשאים  היו  לא  רמ"ז 

.87-90
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אלא  בחירה  זכות  להם  תוענק  לא  ולכן  קבע  תושבי  בהם  לראות  ניתן  שלא 
המפקח  צילן,  מיכאל  עמו.  הסכים  ומירון  זהות,  תעודות  לעצמם  ישיגו  אם 
הרב  המספר  שלאור  סבר  הפנים,  משרד  מטעם  המוניציפליות  הבחירות  על 
סוף  לפני  הבחירות  את  לקיים  יהיה  ניתן  לא  רמ"ז  מחזיקי  מצד  פניות  של 
הבחירות  בהכנת  גם  העת  באותה  היה  עסוק  הפנים  שמשרד  אלא  יוני. 
הציע  בזו,  זו  יתנגשו  שההכנות  שסבר  וצילן,  להלן(,  )ראו  השנייה  לכנסת 
לאור  כזו:  אפשרות  ראה  לא  מירון  המוניציפליות.  הבחירות  את  לדחות 
הבחירות  שקיום  מירון  קיווה  נוי  נגד  בעכו  שהייתה  הגדולה  ההתמרמרות 
הכריז  מאי  בסוף  בעיר.68  האווירה"  את  "לטהר  יעזור  האפשרי  בהקדם 
יותר  מעט  ביוני,  ה־26  בעכו:  המוניציפליות  הבחירות  מועד  על  שפירא 

לכנסת.69 הבחירות  לפני  מחודש 

הראשון הסיבוב  בחירות: 

מועצות  ב־29  מוניציפליות  בחירות  הארץ  ברחבי  נערכו  בנובמבר  ב־14 
על  נערכו  הבחירות  בהן.  נכללה  לא  עכו  אך  עיריות,  ו־14  מקומיות 
הראשונה,  הממשלה  נפלה  שבמהלכו  חמור  ופוליטי  כלכלי  משבר  רקע 
דומה.  קואליציוני  הרכב  עם  שבועיים  כעבור  קמה  השנייה  הממשלה  אך 
שניצלה  הכלליים,  הציונים  מפלגת  הייתה  מהבחירות  העיקרית  המרוויחה 
מפא"י.70  שהובילה  הצנע  מדיניות  נגד  הרחבה  הציבורית  ההתמרמרות  את 
וב־14  הדתיות  למפלגות  מפא"י  בין  המתח  את  החריפו  הבחירות  תוצאות 
חודשים.  ארבעה  בתוך  השנייה  בפעם  בן־גוריון  התפטר   1951 בפברואר 
יותר  מעט  ביולי,  ל־30  השנייה  לכנסת  הבחירות  נקבעו  חודשיים  כעבור 
על  לפצות  שכדי  הבינה  מפא"י  עכו.  לעיריית  הבחירות  לאחר  מחודש 
בסיס  את  לחזק  עליה  הבינוני  המעמד  בקרב  שלה  בפופולריות  הירידה 
שהרכיבו  המגזרים  שני   — החדשים  והעולים  הערבים  בקרב  שלה  התמיכה 

צילן   ;7.5.1951 לרוזנבלום,  צילן   ;4.5.1951 למירון,  צילן   ;2.5.1951 לצילן,  וינטר   68
אמ"י.  ,ISA-MOIN-InteriorLocalgov-000fyje  ,11.5.1951 לרוזנבלום, 

.27.5.1951 הארץ,  ביוני",  ב־26  עכו  לעיריית  "בחירות   69
)תל־ החמישים  בשנות  בישראל  וקולקטיב  יחיד  הקשה:  האהבה  חובת  רוזין,  אורית   70

.129-81  )2008 עובד,  עם  אביב: 
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רבים  שכן  בזו,  זו  נכרכו  הבחירות  מערכות  שתי  עכו.71  אוכלוסיית  את 
הבחירות  תוצאות  את  רבה  במידה  לנבא  שיכולה  שבשבת  מעין  בעכו  ראו 

עליהן. להשפיע  אף  ואולי   — לכנסת 
בראש  לעמוד  נוי  ּבְ בעכו  מפא"י  סניף  בחר   8 מול  קולות   12 של  ברוב 
שחיתות.  במעשי  אותו  שהאשימו  תלונות  קיבל  מפא"י  מרכז  אך  הרשימה, 
נוי  את  להציב  שאין  שפסק  לביקורת,  המוסד  של  לטיפולו  הועבר  העניין 
נוי  אם  המפלגה  את  לעזוב  איימו  נוי  של  מתומכיו  כ־700  אך  ברשימה, 
את  לקבל  האם  להכריע  נדרש  מפא"י  מרכז  הרשימה.  בראש  יעמוד  לא 
את  לעקוף  או  הבחירות,  במערכת  פגיעה  תוך  לביקורת  המוסד  המלצות 
אפשרות  בשחיתות.  החשוד  במועמד  ותמיכה  מעמדו  ערעור  תוך  המוסד 
לאחר  למנות  אך  הרשימה  בראש  נוי  את  להציב  הייתה  שהועלתה  אחת 
בהנחה  העירייה  בראש  שיעמוד  האיש  את  שתבחר  חקירה  ועדת  הבחירות 
קיום  דבר  את  לשמור  היה  ניתן  שלא  היה  שברור  למרות  תנצח,  שהמפלגה 
הסניף  עם  בעניין  שתדון  משלחת  לעכו  לשלוח  העדיף  הרוב  בסוד.  הוועדה 
הצליחה  נמיר,  מרדכי  ההסתדרות  יו"ר  עמד  שבראשה  המשלחת,  המקומי. 

התנגדותם.72 את  משכו  נוי  של  ויריביו  שלום"  "להשכין  הנראה  ככל 
עיתון  הבוקר,  השמצות.  ורוויית  ארסית  הייתה  הבחירות  מערכת 
בהשפעתה  מפא"י  שעושה  הציני  השימוש  את  הדגיש  הכלליים,  הציונים 
של  הג'יפ  על  בעכו  מסייר  תכופות  לעתים  נצפה  שנוי  וציין  הערבים,  על 
את  לסיים  ההחלטה  את  תיארה  האופוזיציה  הארגון.73  מזכיר  עם  יחד  בפא"י 
עיתוני  בחירות.74  כתכסיס  הבחירות  לפני  קצר  כה  זמן  בעיר  הצבאי  הממשל 
הארץ,  כתב  בעיר.  ששרר  הקשה  המצב  את  באריכות  תיארו  האופוזיציה 
התמיכה  בשל  מפא"י  רשימת  בראש  לעמוד  היסס  שנוי  דיווח  אריאל,  יהודה 
חיו  עכו  מתושבי  אחוז  ושכ־40  מהממשלה  העיר  שקיבלה  מספקת  הבלתי 

על  במאבק  ופוליטיקה  דת  חינוך,  חדשה:  במדינה  ותמורה  משבר  דון־יחיא,  אליעזר   71
.396-324  ,)2008 בן־צבי,  יצחק  יד  )ירושלים:  הגדולה  העלייה 

 ,16.5.1951 הפוליטית,  הוועדה  ישיבת   ;7.5.1951 הפוליטית,  הוועדה  ישיבת   72
הישראלית. העבודה  מפלגת  ארכיון   ,2-026-1951-8

.28.5.1951 הבוקר,  לבחירות",  מתכוננים  בישראל  "הערבים  גד,  מ.   73
נערכת  "עכו   ;1.6.1951 המשמר,  על  והסביבה?",  בעכו  הצבאי  הממשל  יבוטל  "היום   74
תמרון   — הצבאי  הממשל  "ביטול  צפרוני,  גבריאל   ;5.6.1951 חרות,  הבחירות",  לקראת 

.21.6.1951 הבוקר,  בחירות?", 
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התעסוקה,  בתחומי  עכו  של  כשליה  את  מנה  מק"י,  עיתון  העם,  קול  בעוני.75 
שנוי  טען  חרות  והתשתיות.  הניקיון  התרבות,  החינוך,  הבריאות,  התחבורה, 
ממילא  השיכון  שתושבי  שסבר  משום  החשמל  לרשת  עכו  את  מלחבר  נמנע 
הקשים  הסניטריים  התנאים  את  הוא  אף  ציין  הבוקר  עבורו.76  יצביעו  לא 
מפא"י  ואת  נוי  את  האשים  ואף  העתיקה,  בעיר  במים  המחסור  ואת  בעיר 
את  האשים  המשמר  על  היריבות.77  המפלגות  מצביעי  ובדיכוי  בשחיתות 
תעמולה.78  לצורכי  ההסתדרות  משאבי  ובניצול  ואיומים  בסחיטות  מפא"י 
כמו  נשמע  המזרחי  הפועל  מדוברי  שאחד  סיפר  שניצר,  שמואל  מעריב,  כתב 
הדיווח  לפי  אחר,  דובר  הדת".  את  "רודף  שבן־גוריון  כשטען  אופוזיציה  פעיל 
לשלול  זה  ברוך  של  ובכוחו  אנפין...  בזעיר  בן־גוריון  "כעין  נוי  את  תיאר 
סיכם  שניצר  עבורו".  מצביע  שאינו  ממי  דירה  ואפילו  וחשמל  ומים  עבודה 
מאזיניו  את  לשכנע  טוב  מדי  יותר  הצליח  שהנואם  רושם  ש"קיים  בסרקזם 
מפא"י,  עיתון  להם".79  יקרה  פרנסתם  אם  מפא"י  בעד  להצביע  להם  שמוטב 
עכו.80 של  בתקומתה  ההסתדרות  הישגי  את  נס  על  שהעלה  היחיד  היה  דבר, 
שעלה  זהות,  לתעודות  רמ"ז  מחזיקי  ע"י  שהוגשו  הבקשות  עניין 
הבחירות.  בערב  בכנסת  התפוצץ  בפברואר,  הבחירות  בוועדת  לראשונה 
הוצב  הבקשות  את  שקיבל  המשרדים  שאחד  גילה  ממק"י  וילנר  מאיר  ח"כ 
של  מחאותיה  לאחר  רק  ניטרלי  למקום  והועבר  בפא"י  במשרדי  בתחילה 
גם  הפנים  משרד  פקידי  שני  לצד  נכחו  שם  גם  וילנר,  טען  זאת,  עם  מק"י. 
את  שמסרו  אלה  היו  והם   — ובפא"י  מפא"י  אנשי   — נוספים  פקידים  שני 
של  השני  מצדו  וילנר,  הוסיף  כן,  על  יתר  לפונים.  הבקשה  הגשת  אישורי 
עם  שזוהתה  וקידמה",  "אחדות  רשימת  של  סימנה  הופיע  האישור  פתק 
להצביע  להם  נאמר  שלכאורה  אנשים  של  עדויות  ציטט  אף  וילנר  בפא"י. 

.7.6.1951 הארץ,  לעירייה",  הבחירות  לפני  ובעיותיה  "עכו  אריאל,  יהודה   75
חרות,  הבחירות",  לקראת  נערכת  "עכו   ,19.6.1951 העם,  קול  בעכו",  הבחירות  "לקראת   76

.5/6/1951
הבוקר,  מלון",  בלי  עיר   — "עכו  גד,  מ.   ;22.5.1951 הבוקר,  הכל...",  את  תענה  "הצרכניה   77

.18.6.1951
המשמר,  על  שנייה",  מהדורה  'מגדל־גד'  בעכו  מכינה  "מפא"י  שמואלי,  ירמיהו   78

.18.6.1951
.28.5.1951 מעריב,  בעכו",  ה'מאבק'  מה  "'על  שניצר,  ש.   79

.25.6.1951 דבר,  היום",  "דבר   80
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המבקש  אם  תאושר  לא  שהבקשה  לרמוז  ברור  ניסיון   — זו  מפלגה  עבור 
סירב  ניר  נחום  היו"ר  אך  במליאה  דחוף  דיון  לארגן  ניסה  וילנר  יציית.  לא 
ועדת  להקים  הציע  וילנר  הפנים.  לוועדת  הדיון  את  העביר  וילנר  ולכן 
בחקירה  נמצא  כבר  שהעניין  בטענה  סירב  שפירא  אך  פרלמנטרית  חקירה 
אך  לאלתר  הבחירות  את  לעצור  דרש  ממפ"ם  ציזלינג  אהרון  הפנים.  במשרד 
הצהריים,  אחר  בישיבת  זאת.  לעשות  חוקית  אפשרות  שאין  השיב  שפירא 
שהפקידים  שפירא  אישר  הגיע,  הפנים  משרד  של  החקירה  שדו"ח  לאחר 
הנושא  את  להעביר  החליטה  הפנים  ועדת  לירושלים.  חזרה  נקראו  הסוררים 
)נציגי  קולות   39 של  ברוב  המליאה,  החליטה  ארוך  דיון  בתום  למליאה.81 
חרות,  מפ"ם,  )נציגי   17 מול  הפרוגרסיבית(  והמפלגה  הדתית  החזית  מפא"י, 
הפנים  ועדת  הפנים.82  לוועדת  הנושא  את  להשאיר  ומק"י(,  הכלליים  הציונים 
תיקון  להציע  האשמים,  חקירת  את  להאיץ  והחליטה  למחרת  בעניין  דנה 
לכנסת.  הבחירות  לקראת  הארץ  ברחבי  "סיורים"  ולקיים  העיריות,  לפקודת 

כסדרן.83 נמשכו  פנים,  כל  על  עכו,  לעיריית  הבחירות 
בהארץ  מפא"י.84  לתירוצי  לעגו  והבוקר,  חרות  האזרחי,  המחנה  עיתוני 
חייבת  המפלגה  אך  הסניף,  בהתנהלות  אשם  אינו  אמנם  מפא"י  שמרכז  נכתב 
עצמה  המדינה  "כאילו  הרושם  להיווצר  עלול  אחרת  האחראים,  נגד  לפעול 

לה".85 המסונפת  הערבית  הרשימה  ומאחורי  מפא"י  מאחורי  עומדת 
לבן־גוריון  דיווח  שפירא  אך  אחוז,  כ־74  על  עמד  ההצבעה  שיעור 
יחד  זכו  ופיתוח"  ו"קידמה  מפא"י  אחוז.  כ־90  על  עמד  הוא  הערבים  שבקרב 
קואליציונית  לשותפה  נזקקה  שמפא"י  היה  הדבר  ופירוש  מנדטים,  בשישה 
מפלגות  ביומנו.86  בן־גוריון  סיכם  רצון",  משביעות  לא  "תוצאות   — נוספת 

 ,26.6.1951 הפנים,  ועדת  ישיבת   ;25.6.1951 הראשונה,  הכנסת  של  ה־266  הישיבה   81
בעכו",  לבחירות  הרישום  סדרי  בדבר  בכנסת  מק"י  "תלונת  א"כ(;  )להלן:  הכנסת  ארכיון 
.26.6.1951 הבוקר,  מפא"י,  תעמולת  מנהלים  בעכו  ממשלה  "פקידי   ;26.6.1951 הארץ, 

הארץ,  בכנסת",  עכו  "שערוריית  א"כ;   ,26.6.1951 הראשונה,  הכנסת  של  ה־267  הישיבה   82
.27.6.1951 מעריב,  פתק",  ה...  של  השני  "הצד  רוזנפלד,  שלום   ;27.6.1951

הארץ,  עכו",  בפרשת  החקירה  "הרחבת  א"כ;   ,27.6.1951 הפנים,  ועדת  ישיבת   83
.28.6.1951

הבוקר,  הבוחרים",  על  אימים  להטיל  ניסיונה  על  הדין  את  תיתן  מפא"י  רוקח:  "י.   84
.28.6.1951 חרות,  שמאל",  ועל  ימין  "על   ;27.6.1951

.28.6.1951 הארץ,  ליום",  "מיום   85
אב"ג.  ,219275  ,27.6.1951 בן־גוריון,  יומן   86
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לא  בשעתו,  לנפוליאון  שבדומה  מפא"י,  של  לאידּה  שמחו  האופוזיציה 
דוד  נקטה.87  בהם  המפוקפקים  התכסיסים  למרות  עכו  את  "לכבוש"  הצליחה 
כללית",  כ"חזרה  הזה  העולם  החתרני  בשבועון  הבחירות  את  תיאר  רובינגר 
בבחירות  המגמה  את  תשקפנה  התוצאות  "כי  הניחו  המפלגות  כל  שכן 
הערבים  בקרב  ההצבעה  דפוס  לאור  השנייה".  לכנסת  להיערך  העתידות 
למחצית  הכלליות  בבחירות  להגיע  למפא"י  סיכויים  ש"יש  רובינגר  הסיק 
העריכו  המשקיפים  רוב  יתרה".88  קרבה  זו  למטרה  להתקרב  או  הקולות, 
גם  אך  לממשלה,  שותפתה  הדתית,  החזית  עם  קואליציה  תקים  שמפא"י 
בקואליציה  יישבו  שלא  הצהירו  שנציגיה  למרות  כאפשרות  הוזכרה  מפ"ם 
פועלית",  "הנהלה  להקים  ולמפ"ם  למפא"י  בהצעה  פנתה  מק"י  נוי.  בראשות 
נגרר,  המשא־ומתן  העירייה.89  כראש  נוי  את  לקבל  סירבה  היא  גם  אך 
משום  בעיקר  אך  ביולי  ל־19  עד  פורסמו  לא  האמת  שתוצאות  מפני  גם 

לכנסת. הבחירות  לתוצאות  להמתין  העדיפו  שהמפלגות 

והשלישי  השני  הסיבובים  בחירות: 

החליטה  השנייה  לכנסת  בבחירות  המכוננת,  לאספה  בבחירות  כמו  שלא 
שימוש  עשתה  שוב  לעומתה,  מפא"י,  ברשימתה.  ערבים  לכלול  מפ"ם 
מפלגות  שלוש  אך  אחד  מנדט  איבדה  אמנם  המפלגה  לוויין;  במפלגות 
הראשונה(  בכנסת  שניים  )לעומת  מנדטים  בחמישה  יחד  זכו  שלה  הלוויין 
את  שרשמה  המפלגה  מנדטים.  בשני  כוחה  את  הגדילה  היא  שבפועל  כך 
המומנטום  את  שניצלה  הכלליים,  הציונים  הייתה  ביותר  הגדולה  העלייה 
אותה  שהפכו  מנדטים  ל־22  משבעה  וזינקה  המוניציפליות  מהבחירות 

בגודלה.90 השנייה  למפלגה 
באוגוסט  ב־2  הראשונה  לישיבתה  התכנסה  הנבחרת  עכו  עיריית  מועצת 

בעכו",  כישלון  נחלה  "מפא"י   ;28.6.1951 המשמר,  על  עכו",  בחרה  "כך  שמואלי,  ירמיהו   87
"עכו   ;28.6.1951 הבוקר,  בעכו",  השלטון  את  'כבשה'  לא  "מפא"י   ;28.6.1951 חרות, 

.1.7.1951 העם,  קול  הבחירות",  ביום 
.5.7.1951 הזה,  העולם  בעכו?",  קרה  "מה  רובינגר,  דוד   88

מועצת  הרכב  על  "דיון   ;12.7.1951 העם,  קול  עכו",  לע.  פועלית  הנהלה  תובעת  "מק"י   89
.18.7.1951 הארץ,  עכו", 

.197-130 הקשה,  האהבה  חובת  רוזין,   90
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באוגוסט.  ל־8  העירייה  ראש  בחירת  על  ההצבעה  את  לדחות  החליטה  אך 
הציונים  נציגי  שני  הגישו  הבאה,  הישיבה  לפני  ספורות  שעות  ואולם, 
הבחירות,  תוצאות  לביטול  בחיפה  המחוזי  המשפט  לבית  ערר  הכלליים 
לטענת  שקופות.91  היו  בקלפיות  שימוש  נעשה  שבהן  שהמעטפות  בטענה 
ש'חקלאות  העובדה  היה  חשדם  את  שעורר  הדבר  אופיר,  יהושע  חרות,  כתב 
במעט  זכתה  לכנסת,  בבחירות  בפא"י  את  שייצגה  הערבית  הרשימה  ופיתוח', 
וטענתם  המוניציפליות,  בבחירות  המקבילה  לרשימה  בהשוואה  קולות  מאוד 
היו  למוניציפליות,  בניגוד  לכנסת,  שהבחירות  הוא  לכך  שההסבר  הייתה 
שהמעטפות  ופסק  טענתם  את  קיבל  עציוני  משה  השופט  חשאיות.92  באמת 

הבחירות.93 תוצאות  את  וביטל  השקיפות,  בעקרון  פגעו  אכן  השקופות 
פנקס  בספטמבר.94  ל־6  החוזרות  הבחירות  את  קבע  שפירא  השר 
שפרשה  הספרדים,  רשימת  )למעט  הרשימות  גם  וכך  זהה  היה  הבוחרים 
ושערבים  הרישום  במשרד  אי־סדרים  על  דיווח  שוב  המשמר  על  מהמרוץ(. 
גם  הנכון'".95  'האיש  אליהם  נלווה  "אם  מזורז  בהליך  זהות  לתעודת  זכו  רבים 
ערביים  מסתננים  שבויי  הביאה  שמפא"י  דיווחו  העם  קול  וגם  המשמר  על 
שני  כן,  על  יתר  תעמולה.  לצורכי  לשעבר,  מלחמה  שבויי  חלקם  מלבנון, 
למסתננים  והבטיח  בעכו  ביקר  שטרית  המשטרה  ששר  גם  טענו  העיתונים 
דיווח  הבוקר  למפא"י.96  יצביעו  משפחותיהם  בני  אם  ישראלית  אזרחות 
היה  שמנהלה  מפני  בעכו  מסעדה  עבור  רישיון  לחדש  סירבה  שהעירייה 
במשפט  מפא"י  נגד  העיד  ואף  בפא"י  עם  שהסתכסך  חסון,  פיליפ  של  בנו 

הבחירות.97
שלוש  לאחר  העכואי  בציבור  עייפות  אווירת  על  דיווחו  הכתבים  רוב 
אחוז(.  )כ־72  במקצת  ירד  אכן  ההצבעה  ושיעור  רצופות,  בחירות  מערכות 

.3.8.1951 הארץ,  עכו",  לעיריית  הבחירות  לביטול  "תביעה   91
.10.8.1951 חרות,  הצפון",  מן  "רשימות  אופיר,  י.   92

.12.8.1951 הארץ,  עכו",  לעיריית  הבחירות  "בוטלו   93
.17.8.1951 הצופה,  בספטמבר",  ב־6  עכו  לעיריית  "הבחירות   94

.4.9.1951 המשמר,  על  הבחירות",  לקראת  'פעיל'  בעכו  הרישום  "משרד   95
ומעט  חזק  מפא"י  "לחץ   ;7.9.1951 העם,  קול  בעכו",  הבחירות  ביום  הבוחרים  על  "לחץ   96
הנכונות  מידת  את  לקבוע  קשה   .7.9.1951 המשמר,  על  בעכו",  בבחירות  השתתפות 
הייתה  אמנם  מפא"י  של  הפליטים  השבת  שמדיניות  לכך  ראיות  ישנן  אך  הטענות,  של 
.305-297 והישרדות,  נכבה  מנאע,  ראו  מק"י.  של  ליריביה  עדיפות  ונתנה  סלקטיבית 

.6.9.1951 הבוקר,  עכו",  למועצת  הבחירות   — "היום   97
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שהציונים  היה  העיקרי  וההבדל  הראשון,  שבסיבוב  לאלו  דומות  היו  התוצאות 
להצלחתם  זאת  ייחס  שמואלי  מק"י.  חשבון  על  נוסף  במנדט  זכו  הכלליים 

העתיקה.98 העיר  ערביי  את  לשחד 
עדיין  שהמפלגות  מפני  שוב  התעכבה  העירייה  ראש  לבחירת  ההצבעה 
המועצה  ישיבת  בממשלה.  החדשה  הקואליציה  הרכב  לפרסום  המתינו 
בעד  הצביעו  ובפא"י  מפא"י  נציגי  אך  באוקטובר  ב־4  התקיימה  הראשונה 
את  לכנסת  בן־גוריון  הציג  באוקטובר  ב־7  באוקטובר.99  ל־8  ההצבעה  דחיית 
מפלגות  )עם  מפא"י   — ח"כים   65 של  צרה  קואליציה  החדשה,  ממשלתו 
נוי  בעד  גם  דומה  קואליציה  הצביעה  למחרת  הדתיות.100  והמפלגות  הלוויין( 
מועצה  חברי  שלושה   .5 מול   7 של  ברוב  עכו,  עיריית  לראשות  כמועמד 
המאוחדת(  הדתית  )החזית  קליין  שלמה  )מפא"י(,  גדיש  יוסף  לסגנים:  נבחרו 
הממשל  לנציג  שמונה  לאחר  שנים  שלוש  וכך,  )בפא"י(.101  ממלוק  ושריף 

הראשון. הנבחר  העירייה  לראש  נוי  הפך  הצבאי, 
טענות  כזכור,  וסוערת.  קצרה  הייתה  העירייה  כראש  נוי  של  כהונתו 
תחת  היה  כבר  הוא   1952 בקיץ  הבחירות.  לפני  עוד  נוי  נגד  הועלו  שחיתות 
והמוסד  הפנים  ועדת  המדינה,  מבקר  של   — חקירות  משלוש  פחות  לא 
המושמעות  היומיומיות  ש"ההאשמות  טען  הזה  העולם  מפא"י.  של  לביקורת 
נוי  את  מצאה  לא  מהחקירות  אחת  אף  הפרוע".102  למערב  מתאימות  נוי  נגד 
סגנו,  באוקטובר.103  ב־29  להתפטר  נוי  את  הוביל  מהסניף  הלחץ  אך  אשם, 
בספטמבר  שנערכו  הבאות  לבחירות  עד  מקומו  כממלא  כיהן  גדיש,  יוסף 
זה  בשלב  בפא"י.  על  שהסתמכה  לקואליציה  הודות  שוב  ניצח,  גדיש   .1955
המכריע  הגורם  היו  לא  וכבר  העיר,  מאוכלוסיית  אחוזים   26 רק  הערבים  היוו 

 .1949 בשנת  שהיו  כפי 

.10.9.1951 המשמר,  על  בעכו",  הבחירות  "אחרי   98
אע"ע.  ,4.10.1951 העירייה,  מועצת  ישיבת   99

הפתוחה,  האוניברסיטה  אביב:  )רמת  ממשלתיים  ומשברים  לכנסת  הבחירות  ויץ,  יחיעם   100
.41-39  ,)2001

.9.10.1951 הארץ,  עכו",  עיריית  ראש   — נוי  "ב.   101
.18.9.1952 הזה,  העולם  נעלמו",  הלירות  "נוי:   102

מכהונתו  התפטר  נוי  "ב.   ;27.10.1952 הארץ,  נוי",  ב.  פרשת  על  המשנה  ועדת  "דו"ח   103
.30.10.1952 הארץ,  עכו",  עיריית  כראש 
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עיר  ישראלית:  עולים"  "עיירת  של  טיפוסי  מקרה  הייתה  עכו  גיסא,  מחד 
הגדולה.  והעלייה  המלחמה  בעקבות  יהודי  רוב  בעלת  לעיר  שהפכה  ערבית 
המעורבת  העיר  הייתה  היא  אופנים:  בשני  ייחודית  הייתה  עכו  גיסא,  מאידך 
שנותרה  והיחידה   ,1949 שנת  בסוף  רק  מוצק  יהודי  רוב  הושג  שבה  היחידה 
הנתונים  שני  בין  ההדוקה  הזיקה   .1951 שנת  אמצע  עד  צבאי  ממשל  תחת 
בעכו,  הפוליטית  המערכת  שגילתה  הרב  העניין  את  להסביר  מסייעת  הללו 
הבחירות  לקראת  בעיקר  הקטנה,  ואוכלוסייתה  המרוחק  מיקומה  למרות 
המקומי  השלטון  חשיבות  את  ממחישה  עכו  בוחן,  כמקרה  השנייה.  לכנסת 
ההנהגה  של  מוכנותה  גבולות  ואת  הישראלית  הפוליטיקה  בהתפתחות 

המתהווה.  בדמוקרטיה  הערבים  של  השתתפותם  את  לאפשר  הישראלית 
מפלגת  מפא"י,  עכו:  ערביי  של  לבם  על  התחרו  עיקריות  מפלגות  שתי 
מול  שוויון  להם  שהציעה  לא־ציונית  מפלגה  ומק"י,  ההגמונית,  השלטון 
להשגת  עד  הבחירות  את  לעכב  הייתה  מפא"י  של  האסטרטגיה  היהודים. 
הטקטיקה  העירייה.  ועדת  באמצעות  בשלטון  לאחוז  ובינתיים  יהודי  רוב 
השימוש  היה  ביותר  והחשוב  הראשון  הכיוון  כיוונים.  שלושה  על  התבססה 
בערבים  שליטה  הבטחת  כפול:  יתרון  למפא"י  שהעניק  הצבאי,  בממשל 
העירייה  ועדת  יו"ר  והן  הצבאי  המושל  שהן  ּווידוא  מק"י;  של  כוחה  והגבלת 
איתרה  שמפא"י  לאחר  רק  בוטל  בעכו  הצבאי  הממשל  מפלגה.  חברי  הם 
הייתה  השנייה  הטקטיקה  בלעדיו.  עכו  של  כוחה  את  ולהגביל  להמשיך  דרך 
הפועלים  בקרב  יעיל  כאמצעי  רק  לא  עצמה  את  שהוכיחה  בבפא"י,  השימוש 
העירייה. מוועדת  מק"י  להדרת  כאמתלה  גם  אלא  בוחרים  ושידול  הערביים 

הדתית  החזית  עם  הפוליטית  בברית  שימוש  הייתה  השלישית  הטקטיקה 
מפא"י  של  למאמצה  שותפה  והייתה  הפנים  במשרד  ששלטה  המאוחדת, 
שפירא  משה  הפנים  שר  מק"י.  של  צעדיה  את  ולהצר  עכו  את  לייהד 
ועדת  הרכב  בחירת  חשובות:  הכרעה  נקודות  בכמה  מפא"י  לצד  התייצב 
לצורך  הבחירות  מועד  דחיית  הצבאי,  הממשל  מול  ההתקפלות  העירייה, 
תושבי  את  לכלול  כדי  העירוני  השיפוט  שטח  הרחבת  יהודי,  רוב  הבטחת 
הבחירה  זכות  מניעת  הבחירות,  ועדת  מינוי  הבוחרים,  בפנקס  השיכונים 
גם  הבחירות  תוצאות  על  הגנה  ולבסוף  זמניים,  מגורים  רישיונות  ממחזיקי 
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הפועל  את  תגמלה  מפא"י  במהלכן.  שהתרחשו  המניפולציות  שנתגלו  לאחר 
הנבחרת. העירונית  בקואליציה  והן  העירייה  בוועדת  הן  במושבים,  המזרחי 

ועד   1949 מינואר  בעכו  שנערכו  הבחירות  מערכות  ארבע  בין  השוואה 
ארבעת  בכל  פירות.  הניבה  מפא"י  של  שהאסטרטגיה  מגלה   1951 ספטמבר 
באוכלוסייה  הגידול  למרות  זו,  קצרה  בתקופה  האלקטורליים  המבחנים 
של  הלוויין  מפלגות  עכו,  באוכלוסיית  הערבים  בשיעור  והירידה  היהודית 
את  להסביר  מסייעים  אלו  תהליכים  מק"י.  פני  על  יתרונן  על  שמרו  מפא"י 
של  כישלונה  את  גם  כמו  החמישים,  שנות  לאור  מפא"י  של  ההגמוניה  מקור 

הישראלית. בפוליטיקה  משמעותי  לכוח  להפוך  מק"י 
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ם נספחי

המכוננת לאספה  הבחירות  תוצאות   :1 טבלה 

רשימה

העיר 
החדשה

העיר 
העתיקה

הארץ כלל 
מנדטים

קולות 
כשרים

%
קולות 
כשרים

%
קולות 
כשרים

%

2444829122155,2743646מפא"י
104215064,0181519מפ"ם

הדתית  החזית 
המאוחדת

47961552,9821216

51103049,7821114חרות
הציונים 
הכלליים

15311122,66157

המפלגה 
הפרוגרסיבית

1020017,78645

מפלגת 
הספרדים

0014115,28744

2653342515,14834מק"י
הרשימה 

של  הדמוקרטית 
נצרת

00007,38722

00005,36311רשימת הלוחמים
41005,17311ויצ"ו

התאחדות 
התימנים

00104,39911

העובד 00511393,21410הגוש 
הצה"ר 20002,89210ברית 

חרדים 00002,83510רשימת 
העממי  הגוש 

הערבי
007152,81210
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רשימה

העיר 
החדשה

העיר 
העתיקה

הארץ כלל 
מנדטים

קולות 
כשרים

%
קולות 
כשרים

%
קולות 
כשרים

%

רשימת 
הפועלת 

הדתית והאישה 

00302,79610

יצחק  רשימת 
גרינבוים

10002,51410

הרשימה 
של  המאוחדת 
דתיים פועלים 

00001,28000

ירושלים 000084200למען 
היהדות  רשימת 

המסורתית
000023900

5041001,305100434,684100120סה"כ

אמ"י  ,ISA-PMO-PMO-000s1ia  ,21.11.1950 לשרף,  בקי  מקור: 

1949 מאי  בעכו,  העירייה  ועדת  הרכב   :2 טבלה 

תפקידשיוךשם
ממשל פקידי 

)יו"ר( נוי  הצבאיברוך  הצבאיהממשל  הממשל  נציג 
)סגן( בן־דור  הפניםמאיר  נהריהמשרד  מחוז  קצין 

בך אלפרד  האוצרד"ר  למשרד משרד  משפטי  יועץ 
בחיפה האפוטרופוס 

צנגן אלפרד  הבריאותד"ר  הבריאות משרד  בלשכת  רופא 
בחיפה

יתח המיעוטיםמשה  חיפהמשרד  סניף  מנהל 
סירוטה היהודיתמרדכי  הקליטה הסוכנות  מחלקת  נציג 

בצפון
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תפקידשיוךשם
הציבור נציגי 

)גדיש( גרובר  זרם מפא"ייוסף  של  הספר  בית  מנהל 
בעכו העובדים 

רוטנברג מפא"ידוד 
שליכטר  ברוך  הרב 

)ישר(
המזרחי עכוהפועל  של  הראשי  הרב 

וייס מפ"םשלמה 
עבדו מוסלמיאחמד  לשעברערבי  העירייה  ראש 

חוסייני רחמן  מוסלמיעבדול  מקומיערבי  נכבד 
חסון נוצריפיליפ  בעכוערבי  בפא"י  מזכיר 

26.6.1951 עכו,  עיריית  למועצת  הבחירות   :3 טבלה 

כשריםרשימה מנדטים%קולות 
)מפא"י( 1,37228.144ההסתדרות 

המאוחדת הדתית  3567.301החזית 
החרות 2745.621תנועת 

72014.762מפ"ם
מפלגתי בלתי  ספרדי  1563.200איחוד 

וקידמה 81516.712אחדות 
הפרוגרסיבית 521.060המפלגה 

הכלליים 50910.441הציונים 
62112.732מק"י
4,87510013סה"כ

1174-1159 עמ'   ,19.7.1951  ,176 הפרסומים  ילקוט  מקור: 
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השנייה לכנסת  הבחירות  תוצאות   :4 טבלה 

רשימה
הארץעכו כלל 

מנדטים קולות 
כשרים

%
קולות 
כשרים

%

2,07932.95256,45637.3045מפא"י
כלליים 88514.02111,39416.2020ציונים 

96515.2986,09512.5215מפ"ם
המזרחי 3515.5646,3476.748הפועל 

4056.4145,6516.648חרות
5919.3627,3343.985מק"י

המפלגה 
הפרוגרסיבית

1021.6122,1713.224

הרשימה 
של  הדמוקרטית 

ישראל ערביי 

5608.8716,3702.383

ישראל 30.0413,7992.013אגודת 
ועדות  ספרדים 

המזרח
510.8012,0021.752

אגודת  פועלי 
ישראל

1332.1011,1941.632

400.6310,3831.512המזרחי
ועבודה 450.718,0671.171קידמה 

התימנים 240.387,9651.161התאחדות 
ופיתוח 260.417,8511.141חקלאות 

ישראל 420.664,0380.590אמוני 
חדשים  עולים 

משוחררים וחיילים 
60.093750.050

6,308100687,492100120סה"כ

אמ"י  ,ISA-PMO-PMO-000vm0x  ,1951 אוקטובר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  מקור: 
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6.9.1951 עכו,  עיריית  למועצת  הבחירות  תוצאות   :5 טבלה 

כשריםרשימה מנדטים%קולות 
)מפא"י( 1,25726.414ההסתדרות 

המאוחדת הדתית  3807.981החזית 
החרות 3296.911תנועת 

77616.302מפ"ם
מפלגתי בלתי  ספרדי  ———איחוד 

ופיתוח 86718.222קידמה 
הפרוגרסיבית 450.940המפלגה 

הכלליים 60212.652הציונים 
50210.551מק"י
4,75810013סה"כ

1361-1343  ,20.9.1951  ,188 הפרסומים  ילקוט  מקור: 
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59-41 עמ‘   ,)2022( תשפ"ב  סיון   ,1 מספר  כרך   — הגליל  ארצות 

הלבן":  "הצדיק  של  הפסח   הילולת 
שנשכחה צפתית  מסורת  של  ולמשמעותה  למקורה 

גפני ראובן 

ר י צ ק ת

לפני  נוסד  הלבן",  "הצדיק  המכונה  הספרדי,  הצפתי  הכנסת  בית 
מבוטל  לא  מספר  הדורות  לאורך  סביבו  וריכז  שנים,  מאות  כמה 
של  השלושים  בשנות  החל  מקומיות.  וזיכרון  קדושה  מסורות  של 
עם  הכנסת,  בבית  חדשה  מקומית  מסורת  נוספה  הי"ט,  המאה 
שנה  מדי  במקום  שנערכה  ייחודית,  מקומית  הילולה  של  ייסודה 

הפסח.  חג  של  השני  ביום 
המועד  חול  בימי  התרחשותה  שבשל   — המקומית  ההילולה 
הכנסת  בבית  נערכה   — אחרים  באתרים  מקבילות  כמעט  לה  אין 
לאמצע  עד  אפילו  הנראה  וככל  הבאות,  השנים  מאה  לאורך 
העברית  בספרות  פזורים  שלה  קצרים  תיאורים  הכ'.  המאה 
אודות  על  מפרטים  אינם  אלו  כי  אם  הזמן,  בת  והגלילית 

משמעותה.  או  ההילולה  של  מקורותיה 
השונים  תיאוריה  את  לסקור  מבקש  אני  זה,  קצר  במאמר 
קשר  ולהציע  מאפייניה,  על  לעמוד  הנשכחת,  ההילולה  של 
משפחת  של  הכנסת  בבית  פעילותה  ראשית  לבין  בינה  אפשרי 
קשר  שרטוט  תוך  זאת,  הי"ט.  המאה  של  השלושים  בשנות  עבו, 
בהרבה  הנודעת  ההילולה  לבין  זו  מקומית  מסורת  בין  אפשרי 
בה  אף  נטלה  עבו  משפחת  ואשר  במירון,  הנערכת  בעומר,  בל"ג 
להבנת  נוספת  אפשרות  תוצע  זו  לצד  במיוחד.  משמעותי  חלק 
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הקהילה  ראשית  לבין  בינה  הקושרת  המסורת,  של  שורשיה 
חג הפסח.  ביום השני של  "סעודת אסתר"  וקיום  בצפת,  החסידית 

פסח,  אזכרה,  מסורת,  כנסת,  בית  מירון,  צפת,  מפתח:  מילות 
אסתר  סעודת  הילולה, 

מבוא

האחרונות  השנים  מאות  וחמש  באלף  היווה  הארץ־ישראלי  הגלילי  המרחב 
שונים.  מסוגים  יהודיות,  קדושה  מסורות  מגוון  של  להתפתחותן  פורה  כר 
משתנים  ורוחניים  חברתיים  קהילתיים,  דתיים,  צרכים  רקע  על  נוצרו  אלו 
היסטוריים  גיאוגרפיים,  רכיבים  על  ונסמכו  הגלילית,  היהודית  הקהילה  של 
מסורות  אחרים(,  גם  )ובעקבותיו  ריינר  אלחנן  שהראה  כפי  במרחב.  ורוחניים 
מקומיות  למסורות  בזיקה  לעתים  נוצרו  הגליליות  היהודיות  הקדושה 
התקופה  משלהי  במעבר  ניכר,  באופן  באופיין  והשתנו  לא־יהודיות, 
הנוהג  שהפולחן  תוך  זאת,  העות'מאנית.1  התקופה  לראשית  הממלוכית 
המיוחסת  המשמעות  גם  כמו   — המסורתיים  הקודש  מאתרי  ניכר  בחלק 

ומיסטי.2  למדני  ויותר  אישי־עממי,  פחות  הופך   — לו 
הקדושה  מסורות  של  יצירתן  אחרות,  ובתקופות  בתרבויות  כמו 
היהודית  הקדושה  מפת  של  המתמשך  ושרטוטה   — היהודיות  הגליליות 
הקהילתית  וזהותה  לכידותה  בביצור  השאר  בין  סייעה   — המרחבית 
מוחשי  ביטוי  במתן  הרגל;  ולעולי  המקומית  היהודית  לאוכלוסייה  המשותפת 
של  מתחדשת  ובהנכחה  הגלילי;  למרחב  הקהילה  של  ההיסטוריים  לקשריה 
החברתיים  הכוחות  את  ששיקפו  משתנות,  ותרבותיות  רוחניות  מוסכמות 

במרחב.3  המובילים 

ריינר,  א'  בעיקר:  ראו  אלו,  בתקופות  הגלילית  היהודית  הקדושה  מפת  של  יצירתה  על   1
העברית,  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת   ,1517-1099 ישראל,  לארץ  לרגל  ועלייה  עלייה 

 .271-217 עמ'  תשמ"ח,  ירושלים, 
 .134-123 עמ'  )תשס"ג(,   14 מחניים,  צפת",  בקבלת  הצדיקים  קברי  "פולחן  הוס,  ב'   2

והפולחן  קדושים  מקומות  של  התרבויות  וחוצת  האוניברסלית  משמעותם  על   3
קדושים  למקומות  ועליות  קדושים  "פולחני  בילו,  י'  למשל:  ראו  סביבם,  המתרחש 
 .25-11 עמ'   ,1998 ירושלים  צדיקים,  קברי  אל  )עורכת(,  גונן  ר'  אוניברסלית",  כתופעה 
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גיאוגרפיות  קדושה  מסורות  הגלילי  במרחב  התפתחו  הדורות,  לאורך 
אחרת  או  זו  מסיבה  שזוהו  באתרים  שנקשרו  משתנה(,  חשיבות  רמת  )בעלות 
פעילותם  מקום  עם  מקראיים;  ואירועים  דמויות  עם  אחר(  או  זה  )ובשלב 
המיסטית  הרוחנית  פעילותם  עם  והתלמוד;  המשנה  חכמי  של  קבורתם  או 
העיר  של  מרכזיותה  בשל  הדברים,  מטבע  ועוד.4  ותלמידיו,  האר"י  של 
חכמי  של  בה  פעילותם  ובשל  התקופות,  לאורך  בגליל  היהודים  בחיי  צפת 
מסורות  במפת  חלקה  החדשה,  העת  ובראשית  הביניים  ימי  בשלהי  הקבלה 
המצוינים  שונים  באתרים  הן  זאת,  במיוחד.  בולט  היה  הגליליות  הקדושה 
שונים,  וקהלים  אישים  בידי  בעבר,  בה  שצוינו  באתרים  והן  היום,  עד  בה 
אחר  או  זה  באופן  שרדו  המסורות  מן  חלק  השנים.5  ברבות  נשתכחו  ואשר 
מפני  גם   — הזמן  עם  נעלמו  שאחרות  בעוד  שנים,  של  רבות  מאות  במשך 
כן:  על  יתר  הוא.  אף  נעלם  ליצירתן  שהביא  הרוחני  או  הקהילתי  שהצורך 
המסורות  מן  חלק  של  והתפתחותן  היווצרותן  אופן  על  שידיעותינו  בעוד 
עם  ונשכחו  שנוצרו  אחרות,  למסורות  שביחס  הרי  ומגוונות,  עשירות  הן 
היעלמותן.  לסיבת  או  היווצרותן  למועד  באשר  סדור  מידע  בידינו  אין  הזמן, 
יהודי  פולחן  של  מסוים  סוג  נהג  בגליל  היהודיים  הקודש  מאתרי  בחלק 
צדיקים,  כקברי  שזוהו  האתרים  מן  בחלק  ואולם,  כולה.  השנה  כל  לאורך 
שבה  המסורת(,  פי  )על  הצדיק  של  פטירתו  יום  סביב  בעיקר  הפולחן  התרכז 

הקדושים  המקומות  של  ובאופיים  במשמעותם  שהתרחשו  השינויים  על  להמחשה 
הוס,  ראו:  כן   .305-295 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל,  ריינר  למשל:  ראו  בגליל,  היהודיים 

 .127-124 עמ'  שם, 
על  גם  כמו   — הגליליות  היהודיות  המסורות  מן  ניכר  חלק  של  היווצרותן  אופן  על   4
ריינר:  אלחנן  של  ממחקריו  בכמה  בהרחבה  ראו   — והמשתנה  המורכב  התוכני  אופיין 
של  הדתי  בעולמו  )פרק  מקומי  למיתוס  מקראי  מסיפור  לישוע:  יהושע  "בין  ריינר,  א' 
חצור  רשב"י,  הוא  "יהושע  הנ"ל,   ;317-281 עמ'  )תשנ"ו(,  ג  סא,  ציון,  הגלילי(",  היהודי 
היהודי  של  הדתי  בעולמו  פרק  )עוד  גלילי  ייסוד  סיפור  של  לטיפולוגיה  מירון:  היא 

 .218-179 עמ'  )תשע"ב(,  ב  פ,  תרביץ,  הגלילי(", 
פז,  י'  למשל:  ראו  הגליליות,  הקדושה  מסורות  במפת  צפת  של  הייחודי  מקומה  על   5
המיסטית  המסורת  לגיבוש  ותרומתם  העליון  הגליל  נופי  צפת?  העיר  זכתה  "מדוע 
"בשדות  יסיף,  ע'   ;21-3 עמ'  )תשס"ט(,  א  הגליל,  של  חדשים  מחקרים  צפת",  של 
 .102-67 עמ'  )תשס"ה(,   116 קתדרה,  צפת",  באגדות  ומשמעות  מרחב  על  ובמדברות: 
שבטיאל,  י'  למשל:  ראו  האחרונות,  השנים  בעשרות  צפת  ממסורות  חלק  של  אופיין  על 
ספר  לירושלים:  מצפת  )עורך(,  שילר  א'  בימינו",  וסביבתה  בצפת  צדיקים  קברי  "פולחן 
חולמים,  הקדושים:  שושביני  בילו,  י'   ;214-203 עמ'   ,2010 ירושלים  הלוי,  שושנה 

 .115-61 עמ'  תשס"ה,  חיפה  בישראל,  העירוני  בספר  וצדיקים  מרפאים 
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הדלקת  סעודה,  תפילות,  רוב  פי  על  שכללה  המונית,  "הילולה"  באתר  נערכה 
לציין  המנהג  של  מוקדם  אזכור  נוספים.6  ותרבותיים  פולחניים  ורכיבים  נרות 
בדבריו  המצטט  רש"י,  של  בדבריו  כבר  מצוי  הצדיק,  של  פטירתו  יום  את  כך 

הגאונים":  "תשובות  את 

שמת  יום  היינו  דאמוראי,  ריגלי  הנך  כל  מצאתי  הגאונים  "ובתשובת 
אותו  כשמגיע  בשנה  שנה  ומדי  לכבודו  אותו  קובעים  גדול  אדם  בו 
שאר  עם  קברו  על  ובאים  סביביו  מכל  חכמים  תלמידי  מתקבצים  יום 

שם".7 ישיבה  להושיב  העם 

בצפון  הן  באשכנז,  הן  הילולות  לערוך  המנהג  התפשט  הדורות  בחלוף 
במרחב  בייחוד  ישראל,  בארץ  גם  כך  ובתוך  המזרח,  בארצות  והן  אפריקה 
הוא  אף  שפשט  המוסלמית,  ה"זיארה"  למנהג  בדומה  זאת,  )כל  הגלילי 
ההילולה  יום  למשל,  הצפון־אפריקאית,  היהודית  במסורת  שונים(.  במרחבים 
באזור  במיוחד  מורגשת  הנפטר  של  המיסטית  נוכחותו  שבו  כזמן  נתפס 
באמצעותו  להעביר  ההזדמנות  את  למשתתפים  מעניקה  ולפיכך  הקבר, 
הגדולות  ההילולות  הפכו  חברתית,  מבחינה  לבורא.8  שונות  ובקשות  תפילות 
רבים  במובנים  שהיוו  כשלעצמם,  מאוד  משמעותיים  קהילתיים  למפגשים 

המקומי.  השנה  לוח  של  משיאיו  אחד  את 
ההיסטורי  הרקע  את  לבחון  מבקש  זה  מאמר  האמור,  כל  רקע  על 
שהתקיימה  מקומית,  צפתית  מסורת־הילולה  של  להיווצרותה  והקהילתי 
שנים(  מאות  )מזה  המכונה  הכנסת  בבית  הפסח,  חג  של  השני  ביום  שנה  מדי 
של  משתנות  ברמות   — בעיר  מוכרת  הייתה  ההילולה  הלבן".  "הצדיק  בשם 

זו  היא   — מאחרות  יותר  נחקרה  שאף  וזו   — מכול  והמשמעותית  הנודעת  ההילולה   6
משכה  ואשר  במירון,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  קבר  בציון  שנים  מאות  מזה  המתקיימת 
מסורות  של  ראשיתן  על  משתתפים.  של  מאוד  גדולות  כמויות  הדורות  לאורך  אליה 
הוא  יהושע  ריינר,  בעיקר:  ראו   — במקום  ההילולה  של  המוקדמת  ויצירתה   — מירון 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  "הילולת  שורץ,  י'  בקצרה:  ראו  כן   .)4 הערה  )לעיל,  רשב"י 

 .61-47 עמ'   ,1998 ירושלים  צדיקים,  קברי  אל  )עורכת(,  גונן  ר'  במירון", 
א. עמוד  קכ"ב  יבמות,  בבלי,  תלמוד  רש"י,   7

קדושים  פולחן  הנ"ל,  ראו:  כן   .35-33 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל,  הקדושים  שושביני  בילו,   8
 .14-13 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל, 
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של  בחינתה  הכ'.  המאה  אמצע  עד  לפחות,  שנה  כמאתיים  במשך   — עוצמה 
המאה  מן  כתובים  מקורות  במגוון  עיון  על  בעיקרה  המתבססת   — המסורת 
תיעשה   — יותר  ורחב  ארוך  היסטורי־כרונולוגי  בהקשר  והצבתם  הי"ט, 
נוצרה  שבה  לתקופה  הייחודיים;  התרחשותה  ולזמן  למקום  התייחסות  תוך 
ולנסיבות  אותה;  המתארים  ההיסטוריים  המקורות  של  לאופיים  לראשונה; 
ההצעות  להיעלמותה.  גם  ולימים  להתפתחותה  שהביאו  הקהילתיות 
עשויות  הנשכחת,  המסורת  של  משמעותה  לפענוח  שיוצגו  הראשוניות 
המסירה"  "שרשראות  בחשיפת  והן  ייחודית,  כהתרחשות  בהבנתה  הן  לסייע 

זו.  מעין  מקומיות  מסורות  של  השנים  מאות  בנות 

וייסודו  הלבן"  "הצדיק  הכנסת  בית 

או  בנאה"  הכנסת  "בית  גם  לעתים  המכונה   — הלבן"  "הצדיק  הכנסת  בית 
הרובע  של  המערביים  במורדות  מצוי  הבנאי"  יוסי  ר'  של  הכנסת  "בית 
הכנסת  מבתי  אחד  והוא  היהודי,  הקברות  לבית  למדי  סמוך  בעיר,  היהודי 

בעיר.  העתיקים  הפעילים 
המאה  בראשית  או  הט"ו  המאה  בשלהי  הנראה  ככל  נוסד  הכנסת  בית 
לדעת  ארגוניה.  חבל  מיוצאי  ספרדים  יהודים  היו  הראשונים  ומתפלליו  הט"ז, 
שהוזכר  הספרדי  הכנסת  בית  הנראה  ככל  הוא  זה  כנסת  בית  שונים,  חוקרים 
ולעתים   — הכנסת  בית   9.1522 בשנת  העיר  את  בתיאורו  באסולה,  משה  בידי 
הוזכר   — כינויו  את  לימים  לו  שהעניק  אליו,  בסמוך  המצוי  הקבר  ציון  רק 
שכתב  האיגרת  בהם  נוספים,  יהודיים  מקורות  במספר  הבאות  השנים  במאות 

הי"ח:  המאה  באמצע  עטר,  בן  חיים  ר'  מתלמידי  סינגויניטי,  א"י 

הבנאי  יוסי  ר'  החצרים,  בין  העיר  בתוך  הקבור  ראשון  "הראשון 
מצד  הבית  ובתוך  בית,  החצר  ובתוך  גדולה  אחת  חצר  היא  זלה"ה. 
שם  וישבנו  השלום.  עליו  הבנאי  יוסי  רבי  אדוננו  קבורת  מצבת  ימין 

רמת  ישראל,  ארץ  מסעות  )עורך(,  יערי  א'  בתוך:  ישראל,  ארץ  מסעות  באסולה,  מ'   9
באסולה  של  דבריו  עם  הלבן"  "הצדיק  הכנסת  בית  של  לזיהויו   .138 עמ'   ,1976 גן 
צפת  )עורכים(,  ברקאי  וג'  שילר  א'  בצפת",  ומקומות  "אתרים  דמתי,  ע'  למשל:  ראו 

 .157-155 תשס"ג,  ירושלים  ואתריה, 
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 פנים בית הכנסת "הצדיק הלבן" מתוך ספרו של י. פינקרפלד, 
"בתי כנסת בארץ ישראל" )ירושלים, תש"ו(
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ותחנונים  סליחות  ועשינו  נרות  ודלקנו  גמרא  של  אחד  פרק  ולמדנו 
כולם".10  חברים  ועל  ונישא  רם  שכינת  על 

מזלאזיץ,  יהושע  בן  שמחה  גם  המקום  את  תיאר  יותר  מאוחר  שנים  כמה 
הסמוך  הכנסת  לבית  והן  הקבר  לציון  הן  והתייחס   1764 בשנת  בעיר  שביקר 

אליו: 

קבר  ושם  בנאה,  ר"י  של  בהכ"נ  היא  העמים,  לכל  יקרא  תפילה  "בית 
בעזרת  וקבור  במראשותיו.  קבור  תורה  וספר  בנאה  יוסף  רבי  של 
העיר,  בתוך  והוא  צדיק',  'קבר  הזה  הבית  קורין  וההמון  הנשים. 
על  מדליקין  שבת[  ]ערב  ע"ש  ובכל  שמן,  לו  מתנדבין  והשכנים 

שמן".11  קברו 

לבין   — הכנסת  בית  של  הנשים  בעזרת  כיום  המצוי   — הקבר  ציון  בין  הקרבה 
הכללי  תכנונו  גם  כמו  לו,  ממערב  שנבנה  הכנסת  בית  של  העיקרי  הבניין 
שמבנה  ההשערה  את  להעלות  פינקרפלד  יעקב  את  הביא  האתר,  של 
בתקופה  רק  נבנה  הכנסת  שבית  בעוד  שבאתר,  העתיק  החלק  הוא  הקבר 
התפילה  מקום  בין  הם  אף  מערבים  מהתיאורים  חלק  ואכן,  יותר.12  מאוחרת 
התפילה  מקום  מעט  השתנה  שונות  שבתקופות  וייתכן  הציון,  מקום  לבין 
אחד  התייחס  לפחות,  אחד,  מאוחר  במקרה  עצמו.  הקבר  לציון  ביחס 
קברו  לצד  כנסת  בית  של  קיומו  לעצם   — פינס  מיכל  יחיאל   — הכותבים 
קשות:  במילים  בעיניו(  )התמוהה  התופעה  את  תוקף  שהוא  תוך  צדיק,  של 

שפתחה  קטנה  בקובה  לאמר  עצמו,  הכנסת  בבית  נמצא  קברו  "אבל 
מבאי  אחד  כל  יגש  התפלה  אחר  בפעם  ופעם  הכנסת.  בית  אל  פתוח 
השערוריה  כי  אכחד  לא  פיהו.  מנשיקות  לו  ויאציל  הקבר  אל  הבית 

מקומות  הרצברג,  וי'  סטפנסקי  י'  בתוך:  סינגויניטי",  א"י  לר'  התלמידים  מן  אחד  "אגרת   10
 .20 עמ'  תשפ"א,  בגליל,  צדיקים  וקברי  קדושים 

ישראל,  ארץ  מסעות  )עורך(,  יערי  א'  מזאלאזיץ'",  יהושע  ר'  בן  שמחה  ר'  "מסעות   11
 .413 עמ'   ,1976 גבעתיים 

מא-מב.  עמ'  תש"ו,  ירושלים  ישראל,  בארץ  הכנסיות  בתי  פינקרפלד,  י'   12
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יהיה  קבר,  מקום  כי  כאלה?  שמע  מי  כזאת,  פלל  מי  הבהילתני,  ההיא 
ולא  הוא?  האמורי  מדרכי  לא  זה  הגם  כנסת?  לבית  יהיה  שיהיה,  מי 
להצדיק  הגם   ]...[ הזה  בבית  להכנס  לכהנים  התיר  מי  אלא  עוד 
הזוהר  מן  משובשים  מאמרים  הנקרנים  לנו  יביאו  הזו  התועבה  את 

עליהם?".13  להסמך 

הלבן"  "הצדיק  של  זהותו  גם  הכנסת,  בית  של  המדויק  ייסודו  תאריך  כמו 
צורכה.  כל  ברורה  אינה  שמו(  את  נושא  הכנסת  )ושבית  במקום  הקבור 
גולי  מראשוני  סרגוסי,  יוסף  ר'  עם  לזהותו  שביקש  מי  היה  השנים,  לאורך 
הצעירה  הספרדית  הקהילה  ממנהיגי  ושהיה   — בצפת  שהתיישב  ספרד 
אחרים  מקורות  הט"ז.14  המאה  בראשית  או  הט"ו  המאה  בשלהי   — בעיר 
בתקופות  ישראל  בארץ  שפעלו  חכמים  משני  לאחד  הקבר  את  מייחסים 
שנודע  השלישית,  המאה  מן  ארץ־ישראלי  אמורא  בנאה,  ר'  בהרבה:  קדומות 
הלכות  על  שמירה  לצורכי  וסימונן,  קבורה  מערות  מציין  בהיותו  השאר  בין 
רבה,  שמות  במדרש  אחת,  פעם  שהוזכר  הבנאי,  יוסי  ואבא  וטהרה;15  טומאה 

האל.16  בידי  העולם  בריאת  לאופן  הנוגע  בדיון 
עממית  באגדה  מקורו  הלבן",  "הצדיק  הכנסת,  בית  של  הייחודי  כינויו 
גזירה  עם  להתמודד  שבכדי  צפת,  של  החכמים  מתלמידי  אחד  אודות  על 
באורח  הצליח  העיר,  ממושלי  אחד  מטעם  המקומית  הקהילה  על  שנגזרה 
מן  בחלק  העיר.  יהודי  את  הציל  וכך  ללבנים,  שחורים  תרנגולים  להפוך  פלא 
כאמור  שזוהה  סרגוסי,  יוסף  לר'  הוא  אף  זה  מופת  מיוחס  לפחות,  המקרים, 

שבמקום.17  הכנסת  בית  ועם  הקבר  ציון  עם  גם 
שמאז  הרי  העממי,  שמו  קביעת  לאופן  או  המוקדמות,  לקורותיו  בניגוד 

 .30 עמ'  תרצ"ד-תרצ"ט,  אביב  תל  פינס,  מיכל  יחיאל  כתבי  פינס,  י"מ   13
 .155 עמ'   ,)9 הערה  )לעיל,  בצפת  ומקומות  אתרים  דמתי,   14

היימן,  י'  למשל:  ראו  בנאה  ר'  של  דמותו  על  ע"א.  נ"ח  בתרא,  בבא  בבלי,  תלמוד   15
)עורך(,  מרגליות  מ'   ;281-280 עמ'  תר"ע,  לונדון  ואמוראים,  תנאים  תולדות 

 .139-138 עמ'  תשי"ט,  אביב  תל  והגאונים,  התלמוד  לחכמי  אנציקלופדיה 
במקורות  אחת  פעם  רק  הנזכר  זה,  חכם  של  דמותו  על  א.  י"ג,  פרשה  בא,  רבה,  שמות   16
על־פי  לאור  יוצא  א-יד:  פרשות  שמות־רבה:  מדרש  )עורך(,  שנאן  א'  ראו:  הקדומים, 

 .254 עמ'  תשמ"ד,  אביב  תל  חילופי־נוסחאות,  ובצדו  שבירושלים  כתב־יד 
זה  זיהוי  התגלגל  לימים,   .413 עמ'   ,)11 הערה  )לעיל,  מזאלאזיץ'  שמחה  ר'  מסעות   17
הפופולרית  החרדית  הילדים  לספרות  גם  סרגוסי,  יוסף  ר'  עם  הלבן"  "הצדיק  של 
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פעילותו  על  למדי  רציפות  עדויות  בידינו  מצויות  הי"ח  המאה  אמצע 
של  העממית  בתרבותם  לו  שנודע  הייחודי  המקום  ועל  הכנסת,  בית  של 
המסורות  אחת  זה,  בהקשר  והמזרחיים.  הספרדים  בייחוד   — העיר  יהודי 
הקבור  הצדיק  הילולת  ציון  היא  מזכירים  הכותבים  מן  ניכר  שחלק  המקומיות 
בשורשיה  המועד(.  חול  של  הראשון  )יומו  הפסח  חג  של  השני  ביום  במקום 
בחלקיו  נעסוק   — מלב  ונשכחה  כמעט  שכיום   — זו  מסורת  של  ובמשמעותה 

המאמר.  של  הבאים 

הי"ט  במאה  ההילולה  תיאורי 

חג  של  השני  היום  הילולת  את  במפורש  המזכירים  הכתובים  המקורות 
ועד  מראשיתה   — הי"ט  המאה  בני  כולם  הלבן",  "הצדיק  הכנסת  בבית  הפסח 
רציף.  ובאופן  שנה  מדי  ההילולה  התקיימה  זו  שבתקופה  ומסתבר   — סופה 
מאנספעלד  שבתי  בן  יוסף  היה  המסורת  של  קיומה  את  שהזכיר  הראשון 
מקום  ואת  האירוע  את  בקצרה  תיאר   1836 בשנת  מצפת  שבמכתב  מקאליש, 

התרחשותו: 

שני  יום  הוא  לארץ  בחוץ  )אצלכם  אצלנו  פסח  המועד  דחול  א'  "יום 
אחד  בבית  נמצא  קברו  בנאי.  יוסף  ר'  של  ההילולא  יום  חל  פסח(  של 
קברי  שבתוכם  מפני  לדור,  אפשר  אי  כאן  הרבה  בבתים  העיר.  בתוך 

וצדיקים".18  התנאים 

מקאמיניץ  מנדל  מנחם  גם  ההילולא  את  הזכיר  אחריו  ספורות  שנים 
משפחתו  עם  והתיישב  תרצ"ג  בשנת  מליטא  ארצה  שעלה   ,)1873-1800(
בספרו  בעיר.19  הפרושי  האשכנזי  הכולל  כאיש  בצפת,  אחדות  שנים  למשך 

גת  וקריית  לוד  צדיקים,  מסיפורי  הלבנים",  "התרנגולים  קנובלוביץ,  ב'  למשל:  )ראו 
 .)57 כרך  תש"ם-תשנ"ה, 

כי  לציין  יש   .322 עמ'  תשכ"א,  אביב  תל  קאליש,  יהודי  תולדות  בית־הלוי,  י"ד  בתוך:   18
הספר. עורך  בידי  לעברית  ותורגמה  ביידיש,  במקור  נכתבה  האיגרת 

הערות  מבוא  בצירוף  העתים,  קורות  מקמניץ,  מ"מ  ראו:  קאמיניץ  של  דמותו  על   19
יט-כד.  עמ'  תש"ו,  ירושלים  קרסל,  ג'  ידי  על  ונספחות 
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)בשעה   1840 בשנת  בווילנה  לראשונה  אור  שראה  העתים",  "קורות 
הכנסת  בית  הן  בודדות  במילים  מוזכר  בחו"ל(,  הוא  אף  שהה  שהמחבר 
הנערכת  ההילולה השנתית  והן   — קבורה  גם מצבת  מצויה  — שבתוכו  הייחודי 
ותוך  משמעותו,  על  או  המנהג  של  מקורו  על  מידע  להוסיף  מבלי  זאת,  בו. 
הכנסת:  בבית  הקבור  החכם  של  זהותו  על  שונות  מסורות  שתי  בין  עירוב 
לקמן  יבואר  ומקומו  בנאה  ר'  קבר  על  הילולא  עושים  פסח  של  שני  "יום 

המערות".20 מציין  שהי'  בנאי  ר'  קבר  הוא  עצמה  העיר  בתוך   ]...[
הייחודי  המנהג  ועל   — הכנסת  בית  על  דווח  יותר  מאוחר  שנים  ארבע 
בספרו  תקצ"ג?(,  )נפטר  הורוויץ  הלוי  חיים  ר'  של  בספרו  גם   — בו  המתרחש 
ימיה  וכפריה,  עריה  לגבולותיה,  הקדושה  ל"ארצנו  שהוקדש  ירושלים",  "חבת 
וכוכין,  מערות,  הצדיקים,  וקברות  הקדושים  מקומות  וכל   ]...[ ונהרותיה 

ואמוראים": מתנאים 

הנשים,  בעזרת  ר"ג[   — אראגון  ]יוצאי  אראגוניזיז  של  הכנסת  "בבית 
ציון  קברו  על  יש  והנה   ]...[ ע"ה  הבנאי  יוסי  רבי  קבורת  בנויה  מערה 
נשים  לשם  הולכים  דפסח  א'  ביום  שנה  ובכל  לפניו,  פרוסה  ופרוכת 
]כן  כיר"א  נצח  טוב  כל  על  ומתפללים  שמן  ומדליקין  ושמחים  וטף 

אמן[".21  רצון  יהי 

שמחברו  שעה   ,)1844( תר"ד  בשנת  רק  אור  ראה  הורוויץ  של  ספרו  אמנם, 
לכן  קודם  שנים  כעשר  לפחות  נכתב  הוא  ואולם  החיים,  בין  היה  לא  כבר 
ובין  כך  בין  ההילולה(.  של  לקיומה  ביותר  המוקדמת  העדות  הינו  )ולפיכך 
דווקא,  זה  בתאריך  האירוע  קביעת  את  מנמק  אינו  הוא  אף  הורוויץ  כך, 
"הילולה",  ההתרחשות  של  היותה  עצם  את  מפורשות  מזכיר  אינו  ואפילו 
פטירתו.  לתאריך  והמתייחסת  במקום  הקבור  הצדיק  של  לדמותו  המוקדשת 
והפולקלוריסטי,  התוכני  אופייה  על  מידע  יותר  מעט  מעניק  הוא  מאידך, 
השני  ביום  ולא  הפסח,  חג  של  הראשון  ביום  דווקא  נערכת  היא  כי  וקובע 

להלן(.  נעמוד  השונים  התיאורים  שבין  אלו  הבדלים  )על 

י'. עמ'  ת"ר,  וילנא  העתים,  קורות  מקאמיניץ,  מ"מ   20
עח.  עמ'  תר"ד,  ירושלים  ירושלים,  חבת  הורוויץ,  ח"ה   21
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אברהם  בספרו של  נכלל  זו,  מסורת  אודות  על  בידינו  המצוי  הבא  התיאור 
ישראל  ארץ  כל  תכונת  )"כולל  ציון"  "מבשרת   ,)1863-1815( מור  מנדל  מנחם 
כל  וקברי  קדם,  מימי  להם  היו  וכל מחמדיהם אשר  עתה,  הם  כאשר  הקדושה, 

תרמ"א:  בשנת  לראשונה  שהודפס  ישכונו"(,  בעפרה  אשר  הקדושים 

פרוסה  ופרוכת  ציון  ועליו   ]...[ בנאה  יוסף  ר'  קבר  יש  העיר  "בתוך 
מישראל  רבים  שם  מתאספים  פסח  של  ראשון  יום  ובכל  לפניו, 

נפשו".22  כאות  איש  איש  לה'  שיח  ושופכים  שמן  ומדליקים 

שכללה   — במקום  ההתרחשות  של  לאופייה  בנוגע  יותר  מעט  מפרט  מור 
הראשון  ביומו  היה  שמועדה  הוא  אף  וקובע   — שמן  והדלקת  תפילה  בעיקר 
במפורש  מבוסס  שתיאורו  אפילו  ייתכן  החג.  של  השני  ביום  ולא  הפסח,  של 
שהוא  הוא  המתקבל  הרושם  כי  אם  הורוויץ,  של  יותר  המוקדם  תיאורו  על 

בעצמו.  שמע(  לפחות  )או  שראה  דברים  מתאר 
אף   — הכנסת  בבית  השנתית  ההתרחשות  של  האחרון  הכתוב  התיאור 
דרך  "מורה  לונץ,  משה  אברהם  של  בספרו  הופיע   — הי"ט  המאה  מן  הוא 

תרנ"ג:  בשנת  לראשונה  שהופיע  וסוריה",  ישראל  בארץ 

יוסף  ר'  של  בהכ"נ  לפני  יבוא  אחדים,  רחובות  דרך  לכתו  "אחרי 
יום  ובכל  גדול  הזה  בהכ"נ  צדיק.  כניסת  לו  יקרא  וההמון  הבנאי, 
יוסף  ר'  קבר  ציון  עומד  בו  אשר  קטן  חדר  המזרחי  ובצדו  בו  יתפללו 
דולקת  ומעליו  עץ,  בלוחות  ומוקף  יקרה,  בפרוכת  מכוסה  והוא  הנז', 
ללמוד  צפת  יושבי  כל  ילכו  פסח  של  א'  וביום  תמיד,  זית  שמן  מנורת 
והמון  נשמתו,  לעילוי  רבות  נרות  וידליקו  הזה,  הקבר  על  ולהשתטח 

הלבן'".23  'צדיק  לו  יקראו  האשכנזים 

מתרחש  הכנסת  בבית  האירוע  כי  במפורש  מציין  הוא  אף  לונץ  קמיניץ,  כמו 
מהווה  שהיא  ומכאן   — הכנסת  בבית  הקבור  הצדיק  של  נשמתו  לעילוי 

 .11 עמ'  תרמ"א,  יוזעפאף  ציון,  מבשרת  מאהר,  אמ"מ   22
 .246 עמ'  תרנ"ג,  ירושלים  וסוריה,  ישראל  בארץ  דרך  מורה  לונץ,  א"מ   23
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הקהילה  את  אגב  בדרך  מזכיר  אף  הוא  כן:  על  יתיר  ממש.  של  הילולה 
העשוי  אך  לכאורה,  מחויב,  בלתי  )פרט  הכנסת  לבית  יחסה  ואת  האשכנזית 
פרסומה  למועד  סמוך  הדברים(.  בהמשך  שנראה  כפי  משמעות,  בעל  להיות 
שלום  של  בספרו  גם  בקצרה  הדברים  הוזכרו  לונץ,  של  האחרונה  עדותו  של 
 ,1892 בשנת  באלג'יר  אור  שראה  ירושלים",  "בונה  בספרו  בכא"ש,  יצחק  בן 

בנאי".24  יוסף  יבקרו  לפסח  "בא'  ושלפיו 
נקודתיים  תיאורים  בין  ממש  של  פער  ישנו  כי  ספק  אין  אמנם, 
ההילולות  אודות  על  מקבילים  תיאורים  לבין  אלו,  למדי  ולאקוניים 
באותה  אחרים  ובאתרים  במירון  שנערכו  יותר,  והמשמעותיות  המרכזיות 
המשתתפים  של  המשוער  מספרם  מבחינת  בעיקר  זאת,  עצמה.  תקופה 
מפורשות  מציינים  שהובאו  התיאורים  מן  כמה  זאת,  עם  השונים.  באירועים 
דוגמת   — בהם  המוזכרים  הפולחניים  מהרכיבים  וחלק  בהילולה,  המדובר  כי 
זו  הייתה  אכן  כי  מעידים   — בציבור  והתפילה  השמן  שפיכת  הנרות,  הדלקת 

אנפין.  בזעיר  ורק  בהיקפה,  מצומצמת  אם  גם  דבר,  לכל  הילולה 
הכנסת  בבית  שהתקיימה  המסורת  כי  עולה,  השונים  המקורות  מניתוח 
אם   — לכך  מעבר  שאף  וייתכן  שנה,  כשבעים  במשך  לפחות  ברציפות  נהגה 
בתיאוריהם  כי  עוד,  יצוין  זה  בהקשר  בכתב.  נוספים  לתיאורים  זכתה  לא  זו  כי 
למנהג  אזכור  אין  הי"ט,  במאה  צפת  אודות  על  נוצרים  ומבקרים  נוסעים  של 
בצפת  שביקר  סטיבנס,  לויד  ג'ון  של  בתיאורו  כי  אם  בנאה,  הכנסת  בבית  זה 
לחג  הנוגע  ולא־מוכר  אחר  ייחודי  מנהג  של  תיאור  מופיע   ,1835 בשנת 
בבגדיהם  בישיבה  העיר  יהודי  בקרב  החג  של  האחרון  היום  ציון  והוא  הפסח, 
גם  שעות.25  מספר  במשך  בתיהם,  גגות  על  בתכשיטיהן"(  )"והנשים  הטובים 
בשנתיים  בצפת  ותיקים  תושבים  עם  שקיימתי  פה  בעל  ראיונות  בכעשרה 
הזוכרים  הוותיקים,  הלבן"  "הצדיק  הכנסת  בית  מתפללי  בכללם   — האחרונות 
את  המרואיינים  מרבית  זכרו  לא   — האחרונות  השנים  בשבעים  פעילותו  את 
הכנסת  בית  את  שזכרה  )שבאבו(,  אחת  משפחה  בני  ורק  המנהג,  של  קיומו 

 .1892 אלג'יר  ירושלים,  בונה  בכאש,  ש'   24
בניהו  ומ'  בן־צבי  י'  נוצרים",  נוסעים  של  בספריהם  צפת  על  "ידיעות  איש־שלום,  מ'   25

ריז.  עמ'  תשכ"ד,  ירושלים  צפת,  ספר  )עורכים(, 
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בבית  ההילולה  של  קיומה  את  הזכירו  הכ',  המאה  של  החמישים  משנות 
הנראה.26  ככל  במיוחד,  וצנועה  מצומצמת  במתכונת  כי  אם   — בפסח  הכנסת 
הראשון  ביום  חל  האם   — ההילולה  עריכת  למועד  הנוגע  הבהירות  חוסר 
כי  ולקבוע  ליישבו  שניתן  אפשר   — החג  של  השני  ביומו  או  פסח  של 
פסח,  של  הראשון  החג  יום  במוצאי  הזמן,  לאותו  מכוונים  כולם  הכותבים 
ובראשונה  בראש  זאת,  המועד(.  חול  ימי  )וראשיתם של  השני  החג  ליל  שהוא 
באופן  שקובע  מאנספעלד,  יוסף  של  ביותר,  המוקדמת  העדות  סמך  על 
חג  של  שני  יו"ט  )שהוא  המועד  בחול  התרחשו  שהדברים  וברור  מפורש 
אחרות  רבות  כמו   — זו  הילולה  שגם  מאוד  סביר  לכך,  מעבר  בחו"ל(.  הפסח 
שאין  היות  הלילה.  בשעות  החלה   — נרות(  זה  )ובמקרה  אש  הדלקת  הכוללות 
במהלך  או  הסדר!(,  ליל  )היינו  הראשון  החג  בליל  התרחש  שהדבר  להניח 
אחת  )ועל  מלאכה  בעשיית  והאסור  טוב  כיום  המוגדר  החג,  של  הראשון  יומו 
מסתבר  לאש"(,  מאש  "העברה  באמצעות  שלא  נרות  בהדלקת  וכמה  כמה 
הראשון  היום  שהוא  פסח,  של  השני  היום  לליל  מכוונות  כולן  שהעדויות 
עשויה  זה  מדויק  מועד  בדבר  ההכרעה  בהמשך,  שנראה  כפי  המועד.  חול  של 

משמעותה.27 ועל  המסורת  של  מקורה  על  לעמוד  בניסיון  לנו  לסייע 
שעצם  עוד  לציין  שיש  דומה  המדויק,  ההילולה  במועד  העיסוק  אגב 
אחת  ועל   — ניסן  חודש  במהלך  פטירתם  יום  וציון  אבות  לקברי  העלייה 
וחלק  בהלכה,  במחלוקת  שנוי   — זה  חודש  במהלך  תענית  קיום  וכמה  כמה 
עם  זה.28  בחודש  אבלות  מנהגי  כל  לנהוג  אין  כי  פסקו  הפוסקים  מן  ניכר 
אל  ולא  צדיק  של  קברו  אל  היא  העלייה  שבו  זה,  מעין  שבמקרה  ייתכן  זאת, 
שונה  היה  ההילולה  של  אופייה  ממילא   — קרובים  משפחה  בני  של  קבריהם 
לעורכה  שהמנהג  ייתכן  וכך  השונים,  התיאורים  מן  שעולה  כפי  שמח,  ואפילו 
חול  ימי  של  בעיצומם  שמדובר  העובדה  חרף  בציבור,  התקבל  זה  בתאריך 
המצוי  קבר  בציון  התרחשה  שההילולה  העובדה  כי  להציע  יש  עוד  המועד. 

תש"פ.  ניסן  שבאבו,  משפחת  בני  עם  ריאיון   26
ההילולה  של  מועדה  כי  השונים,  המקורות  בסיס  על  גליס,  אף  הכריע  זו  להצעה  בדומה   27
ישראל,  ארץ  מנהגי  גליס,  י'  )ראו:  החג  של  הראשון  ביומו  ולא  פסח  של  השני  ביום  היה 

קלה(.  עמ'  תשכ"ח,  ירושלים 
 — ובפוסקים  במפרשים  וכן  ב,  סעיף  תכ"ט,  סימן  חיים,  אורח  ערוך,  שולחן  למשל:  ראו   28
למשל:  ראו  שונה  לשיטה  שם.  לדבריו  שהתייחסו   — והט"ז  אברהם  המגן  הרמ"א,  בהם 

שם.  ובמקורות  שז,  עמ'  תש"ז,  ירושלים  החיים,  גשר  טוקצינסקי,  י"מ 
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דומים  מאירועים  היא  אף  אותה  בידלה   — הקברות  בבית  ולא   — כנסת  בבית 
החג.29  ימי  כל  במהלך  נערכים  אינם  אכן  ואשר  קברות,  בבתי  המתרחשים 

וסעודה:  הילולה  וספרדים,   אשכנזים 
המסורת של  מקורה  על  השערות  שתי 

הצפתית  המסורת  של  להיווצרותה  שהביאו  הנסיבות  על  לעמוד  הניסיון 
המדויקת  התקופה  על  גם  כמו   — הלבן"  "הצדיק  של  קברו  לצד  הנשכחת 
שהמקורות  מאחר  בעיקר  זאת,  פשוט.  אינו   — לראשונה  נערכה  שבה 
על  רבות  מפרטים  אינם  הם  ושאף  יחסית,  מעטים  הינם  אליה  המתייחסים 
עצמו  הכנסת  בית  של  בקורותיו  נקודתי  עיון  זאת,  עם  רכיביה.  ועל  אופייה 
מועד  על  שונות  השערות  שתי  בניסוח  לסייע  עשוי  השונות,  בתקופות 

המקורית.  משמעותה  על  גם  כמו  המסורת,  של  הראשונית  היווצרותה 
נכתבו  ההילולה  על  בידינו  המצויות  הראשונות  העדויות  כאמור, 
הגיעו  לכן,  קודם  אחדות  שנים  הי"ט.  המאה  של  הרביעי  העשור  באמצע 
כן:  על  יתר  בקביעות.  בו  להתפלל  והחלו  עבו,  משפחת  בני  הכנסת  לבית 
בשנת   — שונים  במסמכים  אף  המגובה   — המשפחתית  המסורת  פי  על 
תורה,  ספר  המשפחה,  אבי  עבו,  שמואל  לרב  צפת  יהודי  העניקו   1833
זו  משנה  החל  עצמו.  כנסת  בית  באותו  ואילך  מאז  ידו  על  שהופקד 
לימים  )שהוחלף  התורה  ספר  את  עם  ברוב  להוביל  המשפחה  נוהגת  ואילך, 
שנחשב  באירוע  במירון,  רשב"י  לקבר  הלבן"  "הצדיק  הכנסת  מבית  באחר( 
הסמיכות  רקע  על  באתר.30  השנתיות  החגיגיות  של  לראשיתן  היום  עד 
הכנסת  מבית  התורה  ספר  הולכת   — המסורות  שתי  של  ראשיתן  בין  בזמן 

 — המחייבת  הקאנונית  המסורת  מן  לחרוג  אחת  לא  נוטים  עממיים  מנהגים  אמנם,   29
של  ספק!(  ללא  )החריג,  שקיומה  דומה  זאת  ובכל   — ההלכתית  זו  אפילו  לעתים 

אחר.  או  זה  ייחודי  הסבר  זקקה  המועד  חול  ימי  בעצם  הילולת־קבר 
ייסוד  זאת  ובכלל   — בצפת  עבו  משפחת  של  פעילותה  ראשית  של  מפורט  לתיאור   30
בגליל  "צפת  שרביט,  י'  ראו:   — אלו  בשנים  למירון  הכנסת  מבית  השנתית  התהלוכה 
 108 קתדרה,  עבו",  משפחת  של  הקונסולרית  התכתובת  פי  על  עשרה,  התשע  במאה 
שמעון  רבי  הילולת  שורץ,  בקצרה:  ראו  כן   .)92 עמ'  )ובייחוד   104-75 עמ'   ,)2003 )יולי 
גם  מעידה  הכנסת,  לבית  עבו  משפחת  שבין  הקשר  על   .)6 הערה  )לעיל,  יוחאי  בר 
המשפחה  מבני  אחדים  של  דמותם  את  והמנציחה  היום,  עד  בו  הקבועה  הקדשה  כתובת 

השנים. לאורך  הכנסת  לבית  שסייעו 
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שנים  ההילולה  של  קיומה  על  הדיווחים  וראשית   ,1833 משנת  למירון 
שנפטר  הורוויץ,  ח"ה  של  תיאורו  כתיבת  תאריך  )ולפי  מכן  לאחר  אחדות 
כי  להציע  ניתן   — עצמה!(  השנה  באותה  אפילו  אולי  בתקצ"ג/1833, 
לזמן  סמוך  הוא  אף  נוצר  בפסח  הכנסת  בבית  שהתרחש  השנתי  האירוע 
ימי  של  פתיחה"  "הילולת  כמעין  במקום,  עבו  משפחת  של  התיישבותה 
למירון  התורה  ספר  הולכת  עם  בעומר,  בל"ג  ששיאם  העומר,  ספירת 
הספירה,  ימי  את  ליוו  זה  באופן  רשב"י.  של  קברו  על  המרכזית  וההילולה 
בבית  נערכה  שבהן  שהראשונה  שונות,  הילולות  שתי  ובשיאם,  בראשיתם 
בבית  החלה  והשנייה  התקופה,  של  ראשיתה  את  וציינה  עצמו  הכנסת 
סיום  ואת  התקופה  של  שיאה  את  וציינה  למירון,  ממנו  והובילה  הכנסת 
בראשית  ההילולה  גם  במפתיע,  שלא  ואכן,  בה.  הנוהגים  האבלות  מנהגי 
כמו  ושמן,  מים  ושל  אש  הדלקת  של  מוכרים  רכיבים  כללה  הספירה  ימי 
באשר  מסורתיות  יהודיות  הילולות  כמו  )ולמעשה,  המרכזית  ההילולה 

הן(.31
של  הפתיחה"  ל"הילולת  הוצמד  מהרה  שעד  ייתכן  זו,  השערה  פי  על 
הכנסת  בבית  הקבור  הצדיק  של  המשוער  פטירתו  תאריך  גם  הספירה  ימי 
מאוחרות  בתקופות  עבו.  משפחת  התפללה  ושבו   — התורה  ספר  שמור  שבו 
להילולה  ביחס  ויותר  יותר  בהחווירו  גם  אולי  ונזנח,  המנהג  נשכח  יותר  עוד 
משמעותי  מקום  בהדרגה  והתופסת  בעומר,  בל"ג  המתרחשת  המרכזית 

ישראלי.  הארץ  היהודי  השנה  בלוח  במיוחד 
השנתי  האירוע  של  היווצרותו  ולמועד  לשורשיו  הנוגעת  אחרת  הצעה 
יותר,  קדומות  בתקופות  המקום  של  לקורותיו  נוגעת  הכנסת,  בבית  שנערך 
ה־18.  במאה  בצפת  שפעלה  הקטנה  האשכנזים  קהילת  לבין  בינו  ולקשר 
 ,1764 בשנת  בצפת  שביקר  מזלאזיץ',  יהושע  בן  שמחה  של  עדותו  פי  על 
האשכנזים"  "כמנהג  להתפלל  הרשות  את  וחבריו  הוא  קיבלו  התקופה  באותה 
לא  התקופה  שבאותה  מאחר  הנראה  ככל  זאת,  הלבן".  "הצדיק  הכנסת  בבית 

בעיר:  אשכנזיים  כנסת  בתי  עוד  היו 

ר'  למשל:  ראו  לדורותיה,  היהודית  בהילולה  אלו  רכיבים  של  ומשמעותם  מקומם  על   31
שם,  צדיקים,  קברי  אל  הנ"ל,  הצדיק",  קבר  על  מנהגים  ומים:  אש  וצדקה,  "תפילה  גונן 

 .104-87 עמ' 
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שבת[  ]ערב  ע"ש  ובכל  שמן,  לו  מתנדבין  והשכנים  העיר,  בתוך  "והוא 
הכנסת[  ]בית  בהכ"נ  לנו  נתנו  בואנו  ותחלת  שמן,  קברו  על  מדליקין 

אשכנזים".32  כמנהג  להתפלל  הנ"ל 

זמן  לאחר  פורק  במקום  שפעל  האשכנזי  המניין  עדות,  אותה  פי  על  אמנם, 
הבאות  השנים  בעשרות  ואולם   — בדיוק  זמן  כמה  לדעת  אין  אם  גם   — מה 
הכנסת  שבית  וייתכן  בעיר,  נוסף  אשכנזי  כנסת  בית  נבנה  טרם  הנראה  ככל 
של  ניצניה  עם  ברירה,  בלית  ולו  מזוהה,  להיות  המשיך  הלבן"  "הצדיק 
ההילולה  של  ומקורה  ייתכן  היה,  כך  אכן  אם  בעיר.33  האשכנזית  הקהילה 
אשכנזי־חסידי.  במנהג  דווקא  מקורה  פסח,  של  השני  בלילה  במקום  הנערכת 
בעיקר  מכן  ולאחר   — האשכנזי  בעולם  נפוץ  החל  הי"ז  המאה  ראשית  מאז 
גדולה  מעט  בסעודה  פסח  של  השני  היום  את  לציין  המנהג   — החסידי  בעולם 
לפני  לציון הצום שצמה אסתר המלכה בשושן,  זאת,  ימות החג.  ביתר  הרגיל  מן 
בכל מדינות  היהודים  גאולת  הנס של  ולזכר  לארמון המלך אחשוורוש,  כניסתה 
השנים  עם  נודע  זה  מנהג  עצמו.  התאריך  באותו  חז"ל  פי  על  שהחל  המלך, 
לקהילות  גם  הדברים,  מטבע  הגיע,  הימים  וברבות  אסתר",  "סעודת  בשם 
על  במחקרה  לוין  יעל  שהראתה  כפי  ישראל.34  בארץ  והחסידיות  האשכנזיות 
ביום  לקיימה  מזכירים שיש  וספרי המנהגים  זו, מרבית הפוסקים  מנהגי סעודה 
בלילה השני  דווקא  קיומו של המנהג  הזכירו את  בעוד שאחדים  השני של החג, 
הלבן".35  "הצדיק  הכנסת  בבית  ההילולה  נערכה  שבו  הזמן  באותו   — פסח  של 
והמקורות  בצפת,  אסתר"  "סעודת  הונהגה  לראשונה  מתי  לדעת  אין  אמנם, 
מזכירים אותה במפורש.  אינם  בעיר  לנו על מנהגי הקהילה האשכנזית  המוכרים 
ישעיהו  ר'  היה  להפיצּה,  ושניסה  בספרו  כי הראשון שהזכירּה  לציין  יש  מאידך, 

 .413 עמ'   ,)11 הערה  )לעיל,  מזאלאזיץ'  שמחה  ר'  מסעות   32
ואילך,  הי"ח  המאה  משלהי  בצפת,  האשכנזים  ראשוני  של  התפילה  מקומות  על  עוד   33
בצפת,  האשכנזי  האר"י  הכנסת  בית  הקדושים:  התפוחים  שדה  סטפנסקי,  י'  ראו: 
עשרה  השמונה  במאה  בצפת  אשכנזיים  כנסת  "בתי  הנ"ל,   ;39-37 עמ'   ,2010 צפת 
)בייחוד   90-57 עמ'  תשע"ז(,  )כסלו  י"ט  אתר,  על  ראשוני",  מחקר   — עשרה  והתשע 

 .)60-57 עמ' 
למדעי  שנתון  מועד:  אסתר",  "סעודת  לוין,  י'  ראו:  המנהג  של  ותפוצתו  שורשיו  על   34

 .109-94 עמ'  )תשס"ה(,  ט"ו  היהדות, 
 .106-105 עמ'  שם,   35
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שונים  זמן  פרקי  שני  במשך  בצפת  בעצמו  שהתגורר  )השל"ה(,  הורוויץ  הלוי 
התפלל(.36  בדיוק  היכן  לדעת  אין  כי  )אם  הי"ז  המאה  של  השלישי  בעשור 

למעשה  הנשכחת  הצפתית  ההילולה  הייתה  במקורה  כי  כן,  אם  ייתכן, 
באמצעות  הפסח  חג  של  השני  היום  ליל  ציון  של  אשכנזית־חסידית,  מסורת 
שבו  הכנסת  בבית  מסוימת  תקופה  במשך  נערכה  זו  אסתר".  "סעודת 
עשרות  כמה  לאחר  אך  בעיר,  המוקדמת  האשכנזית  הקהילה  התפללה 
הכנסת  בית  של  והפיכתו  המקום,  את  האשכנזים  של  נטישתם  עם   — שנים 
ספרדית  להילולה  והייתה  אופייה,  את  שינתה  ספרדי,  כנסת  לבית  מחדש 

במקום.  הקבור  הצדיק  של  פטירתו  יום  את  המציינת  מקובלת, 
לפני  ההילולה  אודות  על  אזכורים  כל  אין  מדוע  ברור  היה,  כך  אכן  אם 
מאשכנזי־ האירוע  הפך  שבמהלכה  התקופה  שהיא  הי"ט,  המאה  ראשית 

אולי  כן:  על  יתר  צדיק(.  )הילולת  לספרדי־מקומי  אסתר"(  )"סעודת  חסידי 
זו  הפכה  לא  המקומית,  המסורת  של  העמומים־למדי  שורשיה  מחמת 
במשך  לקיימה  שנהגו  היו  כי  העובדה  וחרף  ורב־משתתפים,  המוני  לאירוע 
מאוד,  צנוע  היקף  לכדי  בהדרגה  הצטמצם  כולו  שהאירוע  הרי  שנים,  כמאה 
בני  בעל־פה  שהעידו  )כפי  הכ'  המאה  אמצע  סביב  לחלוטין  שנעלם  עד 

אותה(.  הזוכרים  האחרונים  שהם  שבאבו,  משפחת 

דיון

השנתית  ההילולה  ועוצבה  נוצרה  בסיסו  שעל  לרקע  בנוגע  הבהירות  חוסר 
לנסיבות  הנוגע  זה  גם  כמו   — הלבן"  "הצדיק  הכנסת  בבית  הפסח  בחג 
הגלילי,  במרחב  רבות  עממיות  מסורות  מאפיין  הוא  מפתיע:  אינו   — שכחתה 
בצפת  שונים  כנסת  ובתי  אתרים  של  להתקדשותם  הנוגעות  אלו  בכללן 
לא  שצמחו  קהילתיים  כאירועים  האחרונות.37  השנים  במאות  ובסביבתה, 

הזמן  פרקי  אודות  הבהירות  חוסר  זאת  ובכלל   — בארץ  בשנותיו  השל"ה  של  קורותיו  על   36
ישראל",  לארץ  ויחסו  "השל"ה  כהנא,  ק'  למשל:  ראו   — בצפת  שהה  שבהם  המדויקים 
למסורת  בניגוד  כאמור,   .)15-12 עמ'  )בייחוד   26-6 עמ'  )תשע"ז(,  א  נ"ז,  המעין, 
אין  לציין(  יש  )במפתיע,  שבצפת  הרי  בעיר,  השל"ה  של  תפילתו  מקום  על  הטבריינית 
במקום.  התגורר  שבהן  בשנים  להתפלל  נהג  שבו  הכנסת  בית  על  מקומית  מסורת  כל 
ר'  למשל:  ראו  האר"י,  של  שמו  את  הנושאים  בצפת  הכנסת  לבתי  בהקשר  זה  לנושא   37

 .29-20 עמ'  )תש"ף(,   114 סגולה,  השמים",  מן  "חזיון  גפני, 
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צרכיה,  של  כביטוי  אלא  והמוכר,  המנוסח  המנהגי  או  ההלכתי  הקאנון  מתוך 
נוסחה  המקרים  בכל  לא  עצמה,  הקהילה  של  המשותף  וזיכרונה  זהותה 
ולעתים  מרכיביו,  או  אופיו  האירוע,  של  משמעותו  אודות  על  ברורה  הנמקה 
מנהגים  של  להיעלמותם  הנוגע  בכל  גם  כך  הראשונים.  צעדיו  כלל  תועדו  לא 
התלבטות  או  דיון  לאחר  התרחש  בהכרח  לא  הדבר  השנים:  בחלוף  אלו  מעין 
הקהילתי  שהצורך  משעה  וטבעי,  הדרגתי  באופן  אלא  סדורה,  קהילתית 

כשלעצמו.  ונשכח  נעלם  במקור,  המנהג  הושתת  שעליו 
וברכיבים  העדתי  במבנה  שהתרחשו  השינויים  לנוכח  כן:  על  יתר 
זה  אין  האחרונות,  השנים  במאות  הצפתית  היהודית  הקהילה  של  החברתיים 
ושבו  לתקופתם,  רק  התקדשו  מסוימים  ואתרים  מנהגים  כי  לגלות  מפתיע 
המקומית,  הקהילה  של  אופייה  שינוי  עם  הציבורית  התודעה  מן  ונעלמו 
כך,  בשל  דווקא  ואולי  זאת,  עם  והתרבותיים.  הרוחניים  ומאפייניה  צרכיה 
עשוי  אלו,  מעין  ימים  קצרי  מנהגים  אודות  על  יותר  מעמיק  שמחקר  דומה 
כל  אין  שלעתים  הקהילה,  של  בקורותיה  נשכחים  פרקים  על  אור  לשפוך 

להם. הנוגעות  נוספות  עדויות 

מקורות רשימת 

ומ'  בן־צבי  י'  נוצרים",  נוסעים  של  בספריהם  צפת  על  "ידיעות  איש־שלום,  מ' 
קצט-רכח.  עמ'  תשכ"ד,  ירושלים  צפת,  ספר  )עורכים(,  בניהו 

גונן  ר'  אוניברסלית",  כתופעה  קדושים  למקומות  ועליות  קדושים  "פולחני  בילו,  י' 
.25-11 עמ'   ,1998 ירושלים  צדיקים,  קברי  אל  )עורכת(, 

בישראל,  העירוני  בספר  וצדיקים  מרפאים  חולמים,  הקדושים:  שושביני  בילו,  י' 
 .115-61 עמ'  תשס"ה,  חיפה 

תשכ"א. אביב  תל  קאליש,  יהודי  תולדות  בית־הלוי,  י"ד 
 .1892 אלג'יר  ירושלים,  בונה  בכאש,  ש' 

קברי  אל  הנ"ל,  הצדיק",  קבר  על  מנהגים  ומים:  אש  וצדקה,  "תפילה  גונן  ר' 
 .104-87 עמ'   ,1998 ירושלים  צדיקים, 

תשכ"ח. ירושלים  ישראל,  ארץ  מנהגי  גליס,  י' 
 .29-20 עמ'  )תש"ף(,   114 סגולה,  השמים",  מן  "חזיון  גפני,  ר' 

ואתריה,  צפת  )עורכים(,  ברקאי  וג'  שילר  א'  בצפת",  ומקומות  "אתרים  דמתי,  ע' 
 .157-155 עמ'  תשס"ג,  ירושלים 

.134-123 עמ'  )תשס"ג(,   14 מחניים,  צפת",  בקבלת  הצדיקים  קברי  "פולחן  הוס,  ב' 
תר"ד.  ירושלים  ירושלים,  חבת  הורוויץ,  ח"ה 
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תר"ע. לונדון  ואמוראים,  תנאים  תולדות  היימן,  י' 
תש"ז. ירושלים  החיים,  גשר  טוקצינסקי,  י"מ 

.1976 גן  רמת  ישראל,  ארץ  מסעות  )עורך(,  יערי  א' 
 116 קתדרה,  צפת",  באגדות  ומשמעות  מרחב  על  ובמדברות:  "בשדות  יסיף,  ע' 

.102-67 עמ'  )תשס"ה(, 
.26-6 עמ'  )תשע"ז(,  א  נ"ז,  המעין,  ישראל",  לארץ  ויחסו  "השל"ה  כהנא,  ק' 

 .109-94 עמ'  )תשס"ה(,  ט"ו  היהדות,  למדעי  שנתון  מועד:  אסתר",  "סעודת  לוין,  י' 
תרנ"ג.  ירושלים  וסוריה,  ישראל  בארץ  דרך  מורה  לונץ,  א"מ 

תרמ"א.  יוזעפאף  ציון,  מבשרת  מאהר,  אמ"מ 
תשי"ט.  אביב  תל  והגאונים,  התלמוד  לחכמי  אנציקלופדיה  )עורך(,  מרגליות  מ' 

צפת  בצפת,  האשכנזי  האר"י  הכנסת  בית  הקדושים:  התפוחים  שדה  סטפנסקי,  י' 
.2010

והתשע  עשרה  השמונה  במאה  בצפת  אשכנזיים  כנסת  "בתי  סטפנסקי,  י' 
 .90-57 עמ'  תשע"ז(,  )כסלו  י"ט  אתר,  על  ראשוני",  מחקר   — עשרה 

תשפ"א.  בגליל,  צדיקים  וקברי  קדושים  מקומות  הרצברג,  וי'  סטפנסקי  י' 
המסורת  לגיבוש  ותרומתם  העליון  הגליל  נופי  צפת?  העיר  זכתה  "מדוע  פז,  י' 

.21-3 עמ'  )תשס"ט(,  א  הגליל,  של  חדשים  מחקרים  צפת",  של  המיסטית 
תרצ"ד-תרצ"ט.  אביב  תל  פינס,  מיכל  יחיאל  כתבי  פינס,  י"מ 

תש"ו.  ירושלים  ישראל,  בארץ  הכנסיות  בתי  פינקרפלד,  י' 
קרסל,  ג'  ידי  על  ונספחות  הערות  מבוא  בצירוף  העתים,  קורות  קמניץ,  מ"מ 

תש"ו.  ירושלים 
גת  וקריית  לוד  צדיקים,  מסיפורי  הלבנים",  "התרנגולים  קנובלוביץ,  ב' 

.57 כרך  תש"ם-תשנ"ה, 
הדתי  בעולמו  )פרק  מקומי  למיתוס  מקראי  מסיפור  לישוע:  יהושע  "בין  ריינר,  א' 

 .317-281 עמ'  )תשנ"ו(,  ג  סא,  ציון,  הגלילי(",  היהודי  של 
)עוד  גלילי  ייסוד  "יהושע הוא רשב"י, חצור היא מירון: לטיפולוגיה של סיפור  ריינר,  א' 
 .218-179 עמ'  )תשע"ב(,  ב  פ,  תרביץ,  הגלילי(",  היהודי  של  הדתי  בעולמו  פרק 
דוקטור,  עבודת   ,1517-1099 ישראל,  לארץ  לרגל  ועלייה  עלייה  ריינר,  א' 

תשמ"ח.  ירושלים,  העברית,  האוניברסיטה 
מצפת  )עורך(,  שילר  א'  בימינו",  וסביבתה  בצפת  צדיקים  קברי  "פולחן  שבטיאל,  י' 

 .214-203 עמ'   ,2010 ירושלים  הלוי,  שושנה  ספר  לירושלים: 
צדיקים,  קברי  אל  )עורכת(,  גונן  ר'  במירון",  יוחאי  בר  שמעון  רבי  "הילולת  שורץ,  י' 

 .61-47 עמ'   ,1998 ירושלים 
כתב־יד  על־פי  לאור  יוצא  א-יד:  פרשות  שמות־רבה:  מדרש  )עורך(,  שנאן  א' 

תשמ"ד.  אביב  תל  חילופי־נוסחאות,  ובצדו  שבירושלים 
של  הקונסולרית  התכתובת  פי  על  עשרה,  התשע  במאה  בגליל  "צרפת  שרביט,  י' 

.104-75 עמ'   ,)2003 )יולי   108 קתדרה,  עבו",  משפחת 
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88-61 עמ‘   ,)2022( תשפ"ב  סיון   ,1 מספר  כרך   — הגליל  ארצות 

הגליל בבשורה על פי מתי כזירה גיאוגרפית־כריסטולוגית

דויטש אלון 

ר י צ ק ת

במרחב  ישו.  של  הציבורית  פעילותו  אזור  את  מהווה  הגליל 
נס  כבעל  עצמו  הוכיח  דרשות,  נשא  תלמידים,  גייס  הוא  זה 
המתרחש  זה,  פרק  היהודית.  ההנהגה  של  זעמה  את  ועורר 
סיפורים  שני  בין  חיץ  משמש  הקרובה,  וסביבתו  בגליל  כולו 
מעוצבת  שזו  כפי  ישו,  של  ה"ביוגרפיה"  את  המרכיבים  מרכזיים 
הצליבה  וסיפור  הלידה  סיפור  ולוקס:  מתי  פי  על  בבשורות 
הכריסטולוגית  זהותו  את  לאשר  נועד  סיפור  כל  והתחייה. 
המאמר  מטרת  אלוהים.  ובן  כמשיח  להציגו  דהיינו  ישו,  של 
שזו  כפי  מתי,  של  בתיאולוגיה  הגליל  של  חשיבותו  את  לבחון 
המשיחית  זהותו  מתגלה  שבו  כאזור  בהצגתו  ביטוי  לידי  באה 
מסעו  במהלך  בהדרגה  מתבצע  זה  גילוי  ישו.  של  ואלוהותו 
פעילותו  את  החותמת  בסצנה  הינו  השיא  כאשר  הגליל,  בכפרי 
גיאוגרפית־ כזירה  הגליל  בחינת  הטרנספיגורציה.   — בגליל 

שבו  "אדון"  התואר  בחינת  בחינות:  בשתי  תיעשה  כריסטולוגית 
הטרנספיגורציה  ובחינת  אותו,  והסובבים  התלמידים  לישו  פנו 
התואר  אלוהים.  כבן  ישו  על  מכריז  השמים  מן  קול  שבשיאה 
על  בבשורה  להופיע  ומרבה  הבשורות  לאורך  לישו  מיוחס  "אדון" 
טומן  זה  תואר  בגליל.  לפעילותו  ישו  שיצא  מהרגע  החל  מתי  פי 
מתפרש  הוא  הדתית  במשמעותו  כאשר  שונות,  משמעויות  בחובו 
מוצגת  הטרנספיגורציה  מנגד,  לאלוהות.  ותחינה  כבוד  כפניית 
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סצנות  של  מקראי  דגם  סמך  על  המעוצבת  תיאופנית  כסצנה 
הטרנספיגורציה  שבחינת  מכאן  לעמו.  אלוהים  התגלה  שבמהלכן 
את  לתאר  מתי  של  רצונו  את  מאששת  המקראי,  לדגם  בהתאם 
אלו  בחינות  שתי  כן,  על  תפארתו.  בשיא  לאלוהים  בדומה  ישו 
אלא  ישו,  של  המשיחית  דמותו  את  רק  לא  לשרטט  כדי  בהן  יש 
כשווה  נחשף  ובגבולותיו  ישו  פסע  שבו  כמרחב  הגליל  את  גם 

לאלוהים.

תיאופניה טרנספיגורציה,  ניסים,  "אדון",  גליל,  מפתח:  מילות 

הקדמה 

כניסתו  טרם  ישו  של  העיקרית  פעילותו  מוקד  את  מהווה  הגליל 
בגליל  מתי,  מתבסס  שעליה  מרקוס,  שמביא  מסורת  פי  על  לירושלים.* 
להפצת  האחרונה  הוראתו  את  ונתן  תחייתו  לאחר  לתלמידיו  הופיע  אף  הוא 
והמקדש  ירושלים  את  מדגיש  לוקס  ומתי,  למרקוס  בניגוד  הבשורה. 
הבשורה  למעשה,  נחשפת.1  ישו  של  המשיחית  זהותו  שבו  כאזור  היהודי 
בנו,  לידת  על  לזכריה  המקדש  בבית  שנמסרת  המלאך  הכרזת  עם  נפתחת 
בירושלים,  להישאר  לתלמידיו  ישו  של  ציוויו  עם  ונחתמת  המטביל,  יוחנן 
לוקס  ממעיט  כך,  בעשותו  לצאת.2  צריכה  הישועה  בשורת  ממנה  שכן 
מרכזיותו  אף  על  גיאוגרפי־כריסטולוגי.3  כאזור  הגליל  של  מחשיבותו 

את  העירה  זה,  מאמר  של  טיוטה  שקראה  על  ניר  רבקה  ד"ר  למורתי  נתונה  תודתי    *
במחקר. רלוונטיות  וסוגיות  למחקרים  והפנתה  הערותיה 

העדה  של  דרכה  שבראשית  כך  על  עמדו  אחדים  חוקרים  ה־20  המאה  בתחילת   1
בגליל  האחת   — בכורתן  על  שנאבקו  קהילות  שתי  התקיימו  הארצישראלית,  הנוצרית 
מסורות  הגליל  לאזור  לנכס  הגלילית  הקהילה  את  הביאה  זו  עוינות  בירושלים.  והאחת 
את  ולהדגיש  תחייתו,  לאחר  ישו  של  השנייה  בהופעתו  הקשורות  אסכטולוגיות 
במחקר  שרווחה  זו  גישה  על  לביקורת  מותו.  את  ומצא  ישו  נדחה  שבו  כעיר  ירושלים 
 Seán Freyne, “The geography of restoration: Galilee–Jerusalem relations ראו: 

.in early Jewish and Christian experience”, NTS 47 no. 3 (2001): 289-311
.53-44 כד:   ;23-5 א:  לוקס,   2

 Hans Conzelmann, The theology of St. Luke, trans. Geoffrey Buswell (New  3
לוקס  פי  על  בבשורה  המקדש  ובית  ירושלים  על   .York: Harper & Row, 1961), 41
 Ronald C. Fay, “The narrative function of the temple in Luke-Acts”, TJ ראו: 

indd   62.א ךרכ - לילגה תוצראindd   62.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:02:5327/06/2022   11:02:53



63

ית
וג

ול
סט

רי
־כ

ית
רפ

וג
יא

 ג
רה

כזי
תי 

מ
פי 

ל 
ע

ה 
ור

ש
בב

ל 
לי

הג

ישו  של  המשיחית  זהותו  מרקוס  אצל  ומתי,  מרקוס  אצל  הגליל  של 
מהווה  הגליל  מתי  עבור  מנגד,  הציבורית.4  פעילותו  לאורך  בסוד  נשמרת 
האופף  המשיחי"  "הסוד  נחשף  שבגבולותיו  גיאוגרפי־כריסטולוגי  מרחב 
במהלך  זאת  לחשוף  כדי  מתי  נוקט  שבהם  האמצעים  ישו.  של  דמותו  את 

המאמר. במוקד  יעמדו  בגליל  פעילותו 
"ישו  של  המחקר  במוקד  ניצבת  בגליל  ישו  של  הציבורית  פעילותו 
שדרכו  מהימן  ביוגרפי  פרט  הגלילי  במוצאו  רואים  רבים  חוקרים  ההיסטורי". 
ש"ניתקו"  כריסטולוגיים  רבדים  לדמותו  התווספו  טרם  אליו,  להגיע  ניתן 
הבשורות  מחברי  שבעיני  מכיוון  אולם,  הארצית־היסטורית.5  מדמותו  אותה 
הבשורות  על  ההסתמכות  ישו,  של  ההיסטורית  דמותו  חשובה  הייתה  לא 
הייתה  הבשורות  מחברי  מטרת  זו.  דמות  לגילוי  רבים  קשיים  מערימה 
חטאים  לפדיון  הביא  הצלב  על  שבמותו  כמשיח  בישו  האמונה  את  לחזק 
גם  למותו,  ועד  הפלאית  מלידתו  החל  בחייו,  הקשור  פרט  כל  וישועה.6 
ולספק  זו  מטרה  לשרת  נועד  היסטורית,  אמת  של  גרעין  משקף  הוא  אם 
עצם  שגם  מכאן  ישו.7  של  לזהותו  בקשר  שהתעוררו  לשאלות  תשובות 

 John M. Vonder Bruegge, ראו:  לוקס  אצל  הגליל  על   .27, no. 2 (2006): 255-270
 Mapping Galilee in Josephus, Luke, and John: critical geography and the
שברוג  בעוד   .construction of an ancient space (Leiden: Brill, 2016), 91-138
גם  לטענתו  לוקס,  פי  על  בבשורה  ירושלים  של  התיאולוגית  חשיבותה  את  שולל  לא 
עדים  שיהיו  אלו  עם  נמנים  תושביו  גם  שכן  לוקס,  אצל  משמעותי  תפקיד  יש  לגליל 

ישו. של  למעשיו 
 Seán Freyne, “The Galilean Jesus and a contemporary Christology”, TS 70,  4

 .no. 2 (2009): 286
 Roland Deines, “Galilee and the historical Jesus in recent research”, in  5
 Galilee in  the late second temple and Mishnaic periods, Volume 1: Life,
 culture, and Society, eds. David A. Fiensy, and James Riley Strange
ראו:  במחקר  ההיסטורי  וישו  הגליל  על   .(Philadelphia: Fortress Press, 2014), 12
 Halvor Moxnes, “The Construction of Galilee as a Place for the Historical

.Jesus–Part II”, BTB 31, no.2 (2001): 64-77
.4-3 א:  הגלטים,  אל  למשל:   6

 Sigurd Grindheim, Christology in the synoptic Gospels: God or god’s servant  7
שאין  גורסים  החוקרים  מרבית  זו  מסיבה   .(New York: T & T Clark, 2012), 1
 E. P. Sanders, למשל:  ראו,  ביוגרפיים.  או  היסטוריים  כחיבורים  הבשורות  את  להגדיר 
 & M. L. Davies, Studying the synoptic Gospels (London: SCM Press, 1989),
 25; Geza Vermes, Jesus the Jew: A historian’s reading of the Gospels
חיבורים  בבשורות  הרואים  אלו  גם   .(Philadelphia: Fortress Press, 1981), 42
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מושרשת  מסורת  או  היסטורית  עובדה  הנראה  ככל  שהייתה  מהגליל,  היותו 
רצונם  אף  על  אולם,  בדמותו.  משיחיים  היבטים  לשקף  היה  צריך  וידועה,8 
ובספרות  במקרא  כריסטולוגית,  פרשנות  זה  לאזור  לייחס  ומתי  מרקוס  של 
זה  אזור  כן,  כמו  אסכטולוגיות.9  ציפיות  עם  נקשר  לא  הגליל  היהודית 
למדים  אנו  כך  על  המשיח.10  לבוא  היה  עתיד  שממנו  כאזור  נקשר  לא 
למשיחיותו  באשר  שנתגלעה  מחלוקת  המציגה  יוחנן,  פי  על  מהבשורה 
הסוכות,  בחג  המקדש  בבית  ישו  שהטיף  בעת  המסופר,  פי  על  ישו.  של 
דוד  שמזרע  אומר  הכתוב  הרי  המשיח?  יבוא  מהגליל   — "מה  ההמון:  שאל 
"חקור  נאמר:  אף  בהמשך   .)43-42 )ז:  המשיח"  יבוא  דוד  עיר  לחם  ומבית 
כדי  בו  היה  ישו  של  שמוצאו  מכאן   .)52 )ז:  מהגליל"  נביא  יקום  שלא  וראה 
אותו  מכשיר  לא  שזה  ולטעון  היהודים  בעיני  משיחית  גחמה  כל  לפסול 
את  המשקפים  הללו,  הקטרוג  בדברי  בכתובים.11  שנחזה  המשיח  לתפקיד 
לטענתי,  מתי.  את  שהנחתה  למגמה  ההסבר  טמון  היהודי־נוצרי,  הפולמוס 
של  ניסיונותיו  רקע  על  הגליל  של  הכריסטולוגית  החשיבות  את  להבין  יש 

ראו,  הבשורות.  מחברי  את  הנחו  כריסטולוגיות  שתפיסות  בעובדה  מכירים  ביוגרפיים 
 Richard A. Burridge, “Gospel genre, Christological controversy and למשל: 
 the absence of Rabbinic biography: Some implications of the biographical
 hypothesis”, in Christology, controversy and community, eds. David G.

 .Horrell, and Christopher M. Tuckett (Leiden: Brill, 2000), 141
.Sanders, & Davies, Studying the synoptic Gospels, 33  8

ריינר,  אלחנן  ראו:  משיחית,  וציפייה  גאולה  עם  נקשר  כן  הגליל  לפיה  שונה,  לדעה   9
היהודי  של  הדתי  בעולמו  )פרק  מקומי  למיתוס  מקרא  מסיפור  לישו:  יהושע  "בין 
מאוחרות  למסורות  מתייחס  שריינר  לציין  יש   .317-281  :)1996( סא  ג,  ציון  הגלילי(", 

יהוצדק. בן  יהושע  של  ודמותו  ארבל  בקעת  בין  הקושרות  הביניים  מימי 
 Seán בהרחבה:  ראו  הגליל  של  בהקשר  המשיחית  הציפייה  על  נרחבת  להתייחסות   10
 Freyne, Galilee and the Gospel: collected essays (Tübingen: Mohr Siebeck,
ולגאול  תיגר  לקרוא  שביקשו  מרדניות  תנועות  צמחו  הגליל  מתוך   .2000), 230-270
השונים.  בכתביו  פלאוויוס  יוספוס  מספר  כך  על  הרומי.  השלטון  מעול  היהודים  את 
 Solomon ראו:  נרחב  לדיון   .433  ,118  ,2 קדמ',   ;78-77  ;30 יוסף,  חיי  למשל:  ראו, 
 Zeitlin, “Who were the Galileans? New light on Josephus’ activities in
במחקר  מחלוקות  קיימות  זאת,  עם   Galilee”, JQR 64, no. 3 (1974): 189-203
משיחית־ התעוררות  מתוך  וצמחו  משיחית  מאידיאולוגיה  ניזונו  אלו  תנועות  כמה  עד 
משיחיות  "מגמות  לוין,  ל'  ישראל  אצל:  דיון  ראו  אסכטולוגית.  ציפייה  או  מדינית 
שזר,  )ירושלים:  ברס  צבי  עורך:  ואסכטולוגיה,  משיחיות  בתוך  השני",  הבית  ימי  בסוף 

 .152-135  ,)1983
.Freyne, Galilee and the Gospel, 262  11
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שמוצאו  רק  לא  להוכיח,  מבקש  שמתי  כפי  אלו.  טענות  עם  להתמודד  מתי 
ראשית  בסימן  עומד  זה  אזור  משיחיותו,  את  פוסל  לא  ישו  של  הגלילי 
בהדרגה  שנחשפים  ישו,  של  ותפקידו  בזהותו  המתגלם  האסכטולוגי  העידן 

בגליל.  פעילותו  במהלך 
הגליל  את  להצדיק  כדי  שונים  באמצעים  נוקט  מתי  הבשורה  לאורך 
שימוש  הינה  הדרכים  אחת  המשיח.  לבוא  היה  צריך  שממנו  כמקום 
מוצא  ישו  של  בחייו  היבט  שכל  להראות  מנת  על  וזאת  ישראל,  בנביאי 
הקוראת  אניגמטית  נבואה  מתי  שוזר  הלידה  בסיפור  כבר  במקרא.12  תימוכין 
פי  על  הנאמר  יתקיים  "למען  וזאת:  בנצרת,  לשבת  ישו  של  למשפחתו 
במקרא,  מופיעה  שלא  זו,  נבואה   .)23 )ב:  לו"  ייקרא  נצרי  כי  הנביאים 
ולא  במקרא  מוזכר  לא  שכלל  אזור  נצרת,  את  לבסס  מתי  רצון  את  מוכיחה 
את  ולהתחיל  ישו  לבוא  עתיד  שממנו  כמקום  דוד,  בית  חזרת  עם  נקשר 
בהתאם  נעשתה  בנצרת  המשפחה  שהתיישבות  מכאן  הציבורית.  פעילותו 
מתכנית  חלק  הינה  נחום  בכפר  התיישבותו  גם  למעשה,  האל.  לתוכנית 
זבולון  "ארצה  ישעיהו:  נבואת  כהתגשמות  מתי  זאת  מציג  כך,  לצורך  זו.13 
בחושך  ההולכים  העם  הגויים.  גליל  הירדן,  עבר  הים,  דרך  נפתלי,  וארצה 
ניתוק   14.)16-13 )ד:  עליהם"  נגה  אור  צלמוות  בארץ  יושבי  גדול,  אור  ראו 
טרם  ישו  של  פעילותו  מרחב  את  משרטט  ההיסטורי  מהקשרה  הנבואה 
בהחלטה  הטמונה  התיאולוגית  המשמעות  את  וחושף  לירושלים  עלייתו 
התגבשה  בו  לנוכרית.  היהודית  האוכלוסייה  שבין  התפר  קו  הינו  הגליל  זו. 
לירושלים,  בניגוד  עומד  שהוא  ומכאן  ישו  אחר  שהלכה  המאמינים  עדת 

אותו.15  שדחתה  היהודית  האומה  סמל 
רבות  שוקד  מתי  ישו,  פעל  שבו  העיקרי  כמרחב  הגליל  להצדקת  נוסף 
אתייחס  במאמר  בנבואות,  השימוש  לצד  כריסטולוגי.  כמרחב  לעצבו  כדי 
המשיחית  זהותו  את  לחשוף  כדי  מתי  את  ששירתו  נוספות  דרכים  לשתי 

 Raymond Edward Brown, The new Jerome biblical commentary (New Jersey:  12
.Prentice Hall, 1990), 632

 Ulrich Luz, Matthew 1-7: A commentary, trans. James E. Crouch  13
.(Minneapolis: Fortress Press, 2007), 157-158

א. כג-ט:  ח:  ישעיהו,   14
הפתוחה,  האוניברסיטה  )רעננה:  הראשונות  המאות  שלוש  הקדומה:  הנצרות  ניר,  רבקה   15

.186-185  ,)2009
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החל  לישו  מנכס  הוא  שאותו  "אדון",  בתואר  השימוש  ישו:  של  ואלוהותו 
עצמו  חושף  שבמהלכה  הטרנספיגורציה,  וסצנת  הציבורית,  פעילותו  מתחילת 

בעצמו. אלוהים  ידי  על  לאישוש  זוכה  וזהותו  הדר  במלוא  ישו 

הקדומה והכריסטולוגיה  "אדון"  התואר 

מהתארים  אחד  מהווה  "אדון",  להלן   ,)κύριος( "קוריוס"  התואר 
רבות  משמעויות  זה  לתואר  לישו.16  שיוחסו  הקדומים  הכריסטולוגיים 
בעת  היוונית־רומית  בחברה  והן  היהודית  בחברה  הן  בשימוש  היה  והוא 
מכובד  פנייה  תואר  הינו  "אדון"  הבסיסית,  במשמעותו  הבשורות.  כתיבת 
הדתי־פולחני,  בהקשר  וכו'.  בית  בני  רכוש,  עבדים,  שבבעלותו  אדם  לכל 
כתובות  תחינה,  בתפילות  אותו  למצוא  וניתן  לאלים,  כפנייה  שימש  הוא 
בעיקר  נפוץ  היה  בו  השימוש  ההלניסטית  מהתקופה  החל  וכו'.  הקדשה 
איטליה,  כרתים,  הקטנה,  לאסיה  בהדרגה  התפשט  ומשם  וסוריה,  במצרים 
וראו  פולחן  גינוני  שדרשו  וקיסרים  שליטים  השנים  במרוצת  וספרד.  רומא 
שימש,  זה  תואר  היהודי  בעולם  התואר.  את  לעצמם  ניכסו  כאלים  עצמם 
בברית  השבעים.  בתרגום  המפורש  לשם  היוונית  כמקבילה  היתר,  בין 
אדם  דהיינו  החילונית,  במשמעות  הן  התואר  את  למצוא  ניתן  החדשה 
לאלוהים  מתייחס  הוא  לעתים  כאשר  הדתית,  במשמעות  והן  קניין,  בעל 

לישו.17  ולעתים 
ושראו  בגליל  ישו  סביבו  הראשונים שקיבץ  להניח שכבר התלמידים  סביר 
המקבילה   — "מרא"  בתואר  אליו  פנו  אסכטולוגי,  ונביא  מרפא  כמורה,  בו 

כריסטולוגיות  משמעויות  זה  מושג  לתוך  יצקה  הנצרות  האם  לשאלה  הוקדש  רב  מחקר   16
היהודית־ישראלית  בחברה  זה  למושג  שהיה  הדתית־פולחנית  המשמעות  על  בהתבססה 
 Larry למשל:  ראו,  היוונית־רומית.  בחברה  לו  שהיו  המשמעויות  על  דווקא  שמא  או 
 W. Hurtado, Lord Jesus christ: Devotion to Jesus in earliest Christianity
 (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2003), 108-118; Charles Francis
 Digby Moule, The origin of Christology (Cambridge University Press, 1978),
 35-46; Gerald O’Collins, Christology: A biblical, historical, and systematic

.study of Jesus (New York: Oxford University Press, 2009), 141-148
 Geoffrey William Bromiley, Theological dictionary of the New בהרחבה:  ראו   17
 Testament, Vol. 1 (Michigan: William. B. Eerdmans Publishing, 1985),

.486-493
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לישו  הוצמד  זה  תואר  הכריסטולוגית,  במשמעותו  ל"אדון".18  הארמית 
בכמיהה  ציפתה  אשר  בישראל,  הקדומה  המאמינים  עדת  ידי  על  לראשונה 
על  מתבססים  זאת  הטוענים  חוקרים  )ה"פרהוסיה"(.19  השנייה  להופעתו 
שנחשבת  הקורינתיים,  אל  הראשונה  באיגרת  המופיע  הארמי  הביטוי 
חרם  האדון,  את  אוהב  שאיננו  "מי  החדשה:  בברית  ביותר  הקדום  לחיבור 
"אדון"  היווני  שהתואר  מכיוון   .)22 )טז:  בא!["20  ]אדוננו  תא!  מרנא  יהיה! 
החוקרים  מרבית  משמעות,  אותה  בעלי  )מרנא(  "מרא"  הארמי  והתואר 
ארץ  יהודי  בקרב  שרווח  בתואר  שימוש  עשתה  הקדומה  שהכנסייה  טוענים 
יתרה  כריסטולוגיות.21  משמעויות  לתוכו  יצקה  אולם  הארמית,  דוברי  ישראל 
יוחס  אלוהים  של  המפורש  שמו  לציון  שנועד  שהתואר  העובדה  עקב  מזאת, 
קיימת  שהייתה  כאל  ישו  של  סגידה  צורת  בכך  רואים  חוקרים  לישו,  גם 
שימוש  שעושה  פאולוס,  של  מדבריו  למדים  אנו  כך  על  הקדומה.22  בכנסייה 
אליו,  הקוראים  לכל  הוא  חסד  ורב  לכולם  אחד  אדון  כי   ]...[" יואל:  בנבואת 
י:  הרומים,  )אל  ימלט'"  "אדון"[  ]כלומר  יהוה  בשם  יקרא  אשר  'כל  שכן 
על  מעידים  לישו,  המפורש  השם  וניכוס  הנביא  בדברי  השימוש   .)13-12

אלוהים.23  של  לזה  שווה  במעמד  ישו  את  מציב  שהתואר  כך 
קדם־ מסורת  מהווה  לישו  התואר  שייחוס  טוענים  החוקרים  מרבית 
שוזר  שאותו  כריסטולוגי  המנון  על  מתבססים  בעודם  וזאת  פאולינית, 
ישו,  את  משבח  ההמנון  מחבר  הפיליפים.  אל  שהפנה  באגרת  פאולוס 

אשר: 

 Hurtado, Lord Jesus Christ, 180-181; Brown, The new Jerome biblical  18
.commentary, 1325

 Mark Harding, “Kyrios Christos: Johannine and Pauline perspectives on  19
 the Christ event”, in Paul and the Gospels: Christologies, conflicts, and
 convergences, eds. Michael F. Bird, and Joel Willitts (New York: T & T

 .Clark, 2013), 179
בוא". "אדוננו  או   20

הינה  מסתמכים  חוקרים  שעליה  המרכזית  הטענה   .Hurtado, Lord Jesus Christ, 21  21
מופיע  ארמית,  דוברי  יהודים־נוצרים  בקרב  בשימוש  שהיה  זה,  פנייה  שנוסח  העובדה 
ידוע  היה  הוא  האיגרת  כתיבת  שבעת  מכאן  תרגום.  ללא  יווני(  )בתעתיק  המקור  בשפת 

ליוונית. לתרגמו  צורך  כלל  ראה  לא  פאולוס  כן  ועל  הנוצרית  המאמינים  עדת  בפי 
.Brown, The new Jerome biblical commentary, 859  22

.Ibid., 1395  23
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אדם;  כבני  ונהיה  עבד  דמות  נטל   ]...[ אלוהים  בדמות  קיים  היה 
על  בצלב.  מוות  עד  וציית  עצמו  השפיל  כאדם,  בצורתו  היה  וכאשר 
שם,  כל  על  הנעלה  השם  את  לו  ונתן  מאוד  עד  אלוהים  הגביהו  כן 
לאדמה,  ומתחת  ובארץ  בשמיים  ברך,  כל  ישוע  בשם  תכרע  למען 
האב.   אלוהים  לתפארת  האדון,  הוא  המשיח  ישוע  כי  תודה  לשון  וכל 

)11-6 )ב: 

של  עטו  פרי  בהמנון  מדובר  אם  ובין  קדם־פאולינית  במסורת  מדובר  אם  בין 
פולחן  גינוני  מבטא  "אדון"  שהכינוי  מעיד  ההמנון  שנוסח  ספק  אין  פאולוס,24 
בהתפתחותה  הראשונים  מהשלבים  חלק  היה  הוא  כן,  כמו  אלוהות.  ההולמים 
אתה  "ואם  פאולוס:  זאת  שמציין  כפי  הנוצרית.  והאמונה  הכריסטולוגיה  של 
מן  אותו  הקים  שאלוהים  בלבבך  ומאמין  האדון  הוא  שישו  בפיך  מודה 
שישו  אמונה  הצהרת  מהווה  זה  וידוי   .)9 י:  הרומים,  )אל  תיוושע"   — המתים 
בלתי  חלק  היוותה  זו  שהודאה  הנראה  וככל  לתחייה,  קם  אשר  האדון  הוא 
תחילה  נקשר  זה  שתואר  בעוד  הקדומה.25  הקהילה  של  החיים  מאורח  נפרד 
ותחייתו.26  למותו  זאת  הקדים  פאולוס  ישו,  של  בשנית  לשובו  הציפייה  עם 
ודמויות  התלמידים  של  שפתיהם  על  זה  תואר  ׂשם  מתי  שבו  האופן  בחינת 
את  יותר  אף  להקדים  ביקש  הבשורה  שמחבר  להעיד  כדי  בה  יש  נוספות, 
שקם  בישו  עוד  מדובר  לא  עתה  כ"אדון".  ישו  של  הכריסטולוגי  הזיהוי 
כך  בעשותו  ישראל.  בארץ  ופעל  שחי  ה"היסטורי",  בישו  אלא  לתחייה 
לזירת  הגליל  את  להפוך  לו  שִאפשר  בתואר  אנכרוניסטי  שימוש  מתי  עשה 

נחשפת. ישו  של  הכריסטולוגית  זהותו  שבגבולותיה  התרחשויות 

 Adela Yarbro Collins, “Psalms, ראו:  ההמנון  מחבר  הוא  פאולוס  לפיה  לטענה   24
 Philippians 2: 6-11, and the origins of Christology”, BI 11, no. 3 (2003):

.361-372
כפי   .James D. G. Dunn, Romans 9-16 (Texas: Word Books, 1982), 607-608  25
)ח:  האדון"  ישו  של  "בשמו  נעשתה  הטבילה  פעולת  השליחים,  ממעשי  למדים  שאנו 

.)16
 Horst Balz, Exegetical dictionary of the New Testament, Vol 2 (Michigan:  26
 William. B. Eerdmans Publishing, 1992), 330; Brown, The new Jerome

.biblical commentary, 1395
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הניסים  סיפורי  במסגרת  "אדון"  התואר 

"אדון".27  בתואר  שימוש  לעשות  מרבה  מתי  הסינופטיות,  לבשורות  בהשוואה 
במחקר.  רבות  מחלוקות  עורר  אותו  שירת  זה  תואר  שבו  האופן  זאת,  עם 
כתואר  או  כבוד  כפניית  בתואר  לראות  שיש  הטוענים  יש  אחד,  מצד 
למשמעויות  טוענים  אחרים  מנגד,  בלבד.28  משנית  חשיבות  בעל  כריסטולוגי 
האדם",  "בן  לתואר  שבדומה  וגורסים  מתי  התבסס  שעליהן  פולחניות־דתיות 
אומות  כשופט  ישו  של  האסכטולוגי  תפקידו  על  מטרים  "אדון"  התואר 
משווים  כאשר  לעמוד  ניתן  מתי  אצל  התואר  חשיבות  שעל  נדמה  עולם.29 
מתי  שאצל  בעוד  מרקוס.  פי  על  בבשורה  נזכר  שהוא  הפעמים  לכמות  זאת 
בלבד.  פעמים   16 התואר  מופיע  מרקוס  אצל  התייחסויות,   80 למצוא  ניתן 
הינם  מתי  אצל  התואר  מופיע  שבהם  הפעמים  שמרבית  בעוד  מכך,  יתרה 
אצל  בגליל,  ישו  של  הציבורית  פעילותו  את  הכוללת  הספרותית  בחטיבה 

זה.30  בהקשר  בודדות  פעמים  מופיע  הוא  מרקוס 
לפי  זה.  בתואר  שימוש  מתי  עושה  ההר  על  ישו  שנשא  בדרשה  כבר 
השמיים,  למלכות  יכנס  אדוני'  'אדוני,  לי  האומר  כל  "לא  ישו:  של  הוראתו 
ששם  אלו  דברים   .)21 ז:  )מתי,  שבשמיים"  אבי  רצון  את  העושה  אלא 
כריסטולוגית  חשיבות  בעל  זה  שתואר  מלמדים  ישו  של  שפתיו  על  מתי 
שבאמצעותה  פנייה,  או  קריאה,  כצורת  המאמינים  את  שירת  הוא  מובהקת. 
פאולוס  של  דבריו  ברוח  כנראה  זאת  השמים.  למלכות  להיכנס  קיוו  הם 

 Donald. A. Carson, “Christological ambiguities in the Gospel of Matthew”,  27
 in Christ the Lord: studies in Christology presented to Donald Guthrie, ed.

.Harold H. Rowdon, (Leicester: Inter-Varsity Press, 1982), 108
 Jack Dean Kingsbury, “The title ‘Kyrios’ in Matthew’s Gospel”, למשל:  ראו,   28
הכנענית  האישה  שכאשר  קינגסבורי  מציין  כדוגמה   .JBL 94, no. 2 (1975): 246-255
 Carson,  ;)22 טו:  )מתי,  דוד"  בן  אדוני,  עלי,  "רחם  קראה:  היא  ישו  את  פגשה 
מופיע  שבהן  רבות  פעמים  קארסון  לטענת   .“Christological ambiguities”, 109

רם.  ממעמד  לדמות  פונה  שפל  ממעמד  דמות  שבהם  משלים  במסגרת  זה  התואר 
 Günther Bornkamm, Tradition and interpretation in Matthew, למשל:  ראו,   29
 trans. Percy Scott (London: SCM Press, 1963), 55; Philip B. Payne, “Jesus’

.implicit claim to deity in his parables”, TJ 2, no. 1 (1981): 15-16
 11 מוזכר  הוא  מרקוס,  אצל  "אדון"  התואר  מופיע  שבהן  המועטות  הפעמים  מבין   30
התואר  על  בירושלים.  ישו  של  פועלו  את  המתאר  הבשורה,  של  השני  בחלקה  פעמים 
 Daniel Johansson, “Kyrios in the Gospel of Mark”, JSNT ראו:  מרקוס  אצל 

.33, no. 1 (2010): 101-124
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מוסיף  זאת,  עם  לישועה.  יזכה  האדון  הוא  שישו  המודה  שכל  לעיל,  שהובאו 
ניבאנו  בשמך  הלא  אדוני',  'אדוני,  ההוא:  ביום  אלי  יאמרו  "רבים  ואומר:  ישו 
"אדון"  התואר   .)22 )ז:  רבות'"  נפלאות  עשינו  ובשמך  שדים  גירשנו  ובשמך 
האל  עבודות  לביצוע  ופורמולה  גיסא,  מחד  אמונה  של  נרגשת  קריאה  הוא 
עצמם  על  שקיבלו  אלו  רק  זאת,  עם  למיניהם.  שקר  נביאי  גם  ניצלו  שאותה 
באחרית  יבוא  הוא  כאשר  השמים  למלכות  להיכנס  יזכו  בישו  האמונה  את 
בהמשך,  שאראה  כפי  זו,  אמונה  האנושות.  את  לשפוט  ההוא",  "ביום  הימים, 
ישו  את  מתי  מציג  בכך  כאדון.  בו  ובהכרה  לישו  בצייתנות  ביטוי  לידי  באה 
השמים  למלכות  להיכנס  יזכה  מי  מכריע  אשר  האסכטולוגי  השופט  בתפקיד 
מכשיר  כך,  בעשותו  בגליל.31  הציבורית  פעילותו  את  הפותחת  בסצנה  כבר 
הבשורה.32 לאורך  "אדון"  התואר  את  להבין  יש  שבו  לאופן  הקרקע  את  מתי 
מתי  אצל  "אדון"  התואר  את  למצוא  ניתן  שבהם  מהפעמים  מרבית 
ישו,  של  ריבונותו  על  הן  לעמוד  לו  התאפשר  בכך  הניסים.33  בסיפורי  זה 
המשיחית  זהותו  על  והן   )18 )כח:  ובארץ"  בשמים  סמכות  "כל  ניתנה  שלו 
ובואו של  ישראל  על תחילת תקומת  ישו מבשרים  הניסים שביצע  ואלוהותו. 
ְמעּו  "ְוׁשָ ישעיהו:  אומר  למשל,  כך,  הנביאים.  שחזו  כפי  האסכטולוגי,  העידן 
ְוָיְספּו  ְרֶאיָנה.  ּתִ ִעְוִרים  ֵעיֵני  ְך,  ּוֵמֹחׁשֶ ּוֵמֹאֶפל  ְבֵרי־ֵסֶפר;  ּדִ ים,  ַהֵחְרׁשִ ַבּיֹום־ַההּוא 
מכאן  יח-יט(.  )כט:  ָיִגילּו"  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ּבִ ָאָדם,  ְוֶאְביֹוֵני  ְמָחה;  ׂשִ יהָוה,  ּבַ ֲעָנִוים 
לראשיתו  עדות  מהווים  ריפוי,  ניסי  היתר  בין  שכללו  ישו,  שחולל  שהניסים 
המעידים  שגירש,  ולשדים  לרוחות  בנוגע  גם  הדבר  נכון  הנכסף.34  העידן  של 
וליגיונות  לשטן  השמים  צבאות  בין  הימים  באחרית  שיתרחש  המאבק  על 
מלכות  של  תחילתה  בסימן  הנוצרית  באספקלריה  עומד  זה  ניצחון  הרוע.35 

 Hans Dieter Betz, The Sermon on the mount: a commentary on the Sermon  31
 on the mount, including the Sermon on the plain (Matthew 5:3-7:27 and

.Luke 6:20-49) (Minneapolis: Fortress Press, 1995), 542
 Jason A. Staples, “‘Lord, Lord’: Jesus as YHWH in Matthew and Luke”,  32

.NTS 64, no. 1 (2018): 15-17
.Vermes, Jesus the Jew, 123  33

 Greg Rhodea, Signs of continuity: The function of miracles in Jesus and  34
מתי,  ראו:   .Paul (University Park: Penn State University Press, 2019), 90-91

.5 יא: 
 .Ibid., 93  35
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שמחברי  פלא  זה  אין  הנוצרית,  בתיאולוגיה  הניסים  חשיבות  לאור  השמים.36 
הניסים  את  מגדיר  מתי  ישו.  שעשה  המופתים  את  לתאר  מרבים  הבשורות 
המקרא.  נבואות  של  כהתגשמות  בהם  ורואה   ,)2 )יא:  המשיח"  כ"מעשי 
הנביא:  ישעיהו  בפי  נאמר  אשר  את  "לקיים  כדי  נעשו  אלו  דברים  לדבריו, 
להוכיח  נועד  נס  שכל  מכאן   .)17 )ח:  סבלם'"  ומכאובינו  נשא  הוא  'ֳחָלֵינּו 
הניסים,  לסיפורי  המצע  את  לוקס(  )ועבור  עבורו  היווה  שמרקוס  בעוד  זאת. 
הניסים  גם  למעשה,  אחר.  ממקור  שאב  שאותם  רבים  ניסים  מתאר  הוא 
מתי  עשה  זאת  עריכה.  פעולת  תחתיו  עוברים  מרקוס  אצל  המופיעים 
חשיבות  את  ולהדגיש  כמושיע־משיח  ישו  את  לעצב   — ברורה  מגמה  מתוך 
בתואר  מתי  שעשה  השימוש  את  להבין  יש  זה  הקשר  מתוך  בו.37  האמונה 
בגליל,  שהתרחשו  הניסים  במסגרת  מופיע  זה  שתואר  העובדה  עצם  "אדון". 
שמתי  הטענה  את  לאשש  כדי  בה  יש  בזהותו,  המשיחי  ההיבט  את  שחושפים 
שבו  האזור  זהו  כריסטולוגי.  למרחב  ולהופכו  לגליל  חשיבות  להעניק  ביקש 
דברי  את  מגשים  ובכך  העולם,  לתחלואי  מזור  מספק  בעודו  ה"אדון"  פסע 

המשיחי.38 העידן  של  תחילתו  על  ומבשר  ישעיהו 
לציין  ניתן  "אדון",  הכינוי  מופיע  שבהם  למתי  הייחודיים  הניסים  מבין 
)מתי,  והאילם  העיוורים  וריפוי   )13-5 ח:  )מתי,  המאה  שר  נער  ריפוי  את 
מוסיף  אולם  במרקוס,  שימוש  עושה  מתי  שבהם  הניסים  מבין   .)38-27 ט: 
את  לציין  ניתן  "רבי",  לתואר  כחלופה  או  כתוספת  או  "אדון",  התואר  את 
ח:  )מתי,  הסערה  השקטת   ,)45-40 א:  מרקוס,   ;4-1 )ח:  המצורע  ריפוי 
מרקוס,   ;42-22 יד:  )מתי,  המים  פני  על  ההליכה   ,)41-35 ד:  מרקוס,   ;27-23
 ;28-21 טו:  )מתי,  הפיניקית  האישה  של  מביתה  השד  גירוש   ,)52-45 ו: 
ט:  מרקוס,   ;21-14 יז:  )מתי,  שד  אחוז  נער  ריפוי   39,)30-24 ז:  מרקוס, 

 .)52-46 י:  מרקוס,   ;34-29 כ:  )מתי,  העיוורים,  שני  וריפוי   )29-14
על  ההר.  על  הדרשה  לאחר  מיד  התרחש  ישו  ביצע  שאותו  הראשון  הנס 
תוכל  תרצה  אם  'אדוני,  ואמר:  השתחווה  מצורע,  איש  התקרב  "אז  מתי,  פי 

.28 יב:  מתי,   36
.Brown, The new Jerome biblical commentary, 647  37

 Hendrik Van der Loos, The miracles of Jesus (Leiden: E. J. Brill, 1968),  38
.235-236

פעמים.  4 מופיע  הוא  מתי  אצל  "אדון",  התואר  מופיע  מרקוס  שאצל  בעוד   39
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אותו.  וריפא  במצורע  נגע  ישו,  ידו  הושיט  בתגובה   .)2 )ח:  אותי'"  לטהר 
שונה  גרסה  מספק  מרקוס  מרקוס,  על  הנס  בתיאור  מסתמך  שמתי  בעוד 
תוכל  תרצה,  'אם  לו:  ואמר  מצורע  איש  אליו  "בא  מרקוס:  לפי  במקצת. 
לישו  בפנייה  שימוש  עושה  לא  שמרקוס  לראות  נקל   .)40 )א:  אותי'"  לטהר 
ראה  שמתי  ללמדנו  בכך  יש  המצורע.  בקשת  את  מציג  אלא  "אדון"  בתואר 
מסקנה  גרידא.40  מנומסת  כפנייה  בכך  לראות  שאין  ומכאן  זאת  להוסיף  לנכון 
התקרב  הוא  המצורע:  שביצע  הריטואליות  המחוות  עם  אחד  בקנה  עולה  זו 
הפעלים  לתחלואיו.  מזור  שיספק  בתחינה  אליו  ופנה  בפניו,  השתחווה  לישו, 
סגידה.  על  מעידים  ישו  עם  המצורע  מפגש  את  בתארו  מתי  משתמש  שבהם 
מובהקת  פולחנית  משמעות  בעל  הוא  )"להשתחוות"(   προσκυνεῖν הפועל 
לפועל  בדומה  וזאת  אלוהים,41  הינו  הפעולה  מושא  רבות  ופעמים  במקרא 
פולחנית.42  משמעות  בחובו  שטומן  )"להתקרב"/"לגשת"(   προσέρχεσθαι
כבר  לתחייה,  קם  טרם  כ"אדון"  פולחן  וגינוני  לכיבודים  זוכה  שישו  מכאן 

הציבורית. פעילותו  במהלך 
מחלתו,  את  לרפא  לו  המאפשרת  לישו  שניתנה  בסמכות  מכיר  המצורע 
הפנייה  רבות  פעמים  למעשה,  תרצה".  "אם  מבקשתו  ללמוד  שניתן  כפי 
על  כן,  על  החולים.  את  לרפא  ישו  את  שמביאה  זו  היא  "אדון"  בתואר  לישו 
לישו.43  שניתנה  בסמכות  האדם  של  אמונתו  את  מהווה  זה  תואר  מתי  פי 
דוד,  "בן  בתחינה:  עיוורים  שני  מיריחו  בצאתו  לישו  פנו  כאשר  למשל,  כך, 
ואלה  לרפא,  ביכולתו  מאמינים  הם  האם  ישו  אותם  שאל  עלינו!",  רחם 
אמונתם,  את  הביעו  שהעיוורים  לאחר  רק   .)28-27 )ט:  אדוננו!"  "כן,  השיבו: 
ואמר  ברכיו  על  כרע  לישו,  פנה  האבות  אחד  דומה  באופן  אותם.  ריפא  ישו 

 Ulrich Luz, Matthew 8-20: A commentary, trans. James E. Crouch  40
.(Minneapolis: Fortress Press, 2007), 5-6

כה. טו:  ג;  א:  א,  שמואל  כז;  יב:  לא;  ד:  שמות,  מח;  כו,  כד:  בראשית,  למשל:   41
 Jack Dean Kingsbury, “Retelling the ‘old, old story’: the miracle of the  42
 cleansing of the leper as an approach to the theology of Matthew”, CTM 4,
ה.  כא:  דברים,  ג;  יח:  במדבר,  ז-ח;  ט:  ויקרא,  למשל:  ראו,   .no. 6 )1977(: 345-346
 James R. Edwards, “The use ראו:  "לגשת"  הפועל  של  הפולחניות  למשמעויות 
 of ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΑΙ in the Gospel of Matthew”, JBL 106, no. 1 (1987):

.65-74
 Robert C. Cousland, The crowds in the Gospel of Matthew (Boston: Brill,  43

 .2002), 196-197
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שימוש  נעשה  מרקוס  שאצל  בעוד   .)15-14 )יז:  בני"  על  נא  רחם  "אדוני, 
הליטורגי  הביטוי  את  לו  והצמיד  ב"אדון"  זאת  המיר  מתי  "רבי",  בתואר 
כריסטולוגי  תפקיד  "אדון"  לתואר  להקנות  מבקש  שמתי  מכאן  נא".44  "רחם 
של  אלוהותו  את  מאשש  אלא  כבוד,  יראת  רק  מבטא  לא  זה  תואר  מובהק. 
ב"אדון"  "רבי"  התואר  את  החליף  שמתי  העובדה  תחינה.  על  ומעיד  ישו 
בתואר  לישו  הפנייה  ישו.  את  להאדיר  שנועדה  מגמתית  עריכה  על  מצביעה 
היא  זו  אמונה  בו.  האמונה  את  מעצימה  והיא  ריטואליות  במחוות  ה  ְמֻלּוָ זה 
אישה  שריפא  לאחר  ישו  שציין  כפי  האדם,  לתחלואי  מזור  מביאה  אשר 
מגלים  שאותה  האמונה   45.)22 ט:  )מתי,  אותך"  הושיעה  "אמונתך  זבת־דם: 
ללמוד  שניתן  כפי  בסמכותו,  מלאה  הכרה  משמעותה  לישו  הפונים  אלו 
אמונה  המבטאים  נחום  לכפר  כניסתו  בעת  לישו  המאה  שר  של  מדבריו 
בעוד  מילותיו.46  כוח  באמצעות  לרפא  שביכולתו  ישו,  של  במעמדו  מוחלטת 
גילוי  "הזיז"  מתי  לתחייה,  שקם  כ"אדון"  מאלוהים  סמכותו  את  קיבל  שישו 
שביצע  בפלאות  שחזו  אנשים  כך  על  שמעידים  כפי  בגליל,  לפעילותו  זה 

בעירו.47
על  לו  ניתנה  לא  שסמכותו  שהוכיחו  ניסים  ביצע  ישו  החולים,  ריפוי  לצד 
ובטבע. השקטת הסערה,  על המתחולל בשמים  גם  אלא  גרידא,  הארץ  תושבי 
לכך.  המובהקות  הדוגמאות  בין  היא  הסינופטיות,  הבשורות  בשלוש  המוזכרת 
שישו  מכיוון  אולם  סערה,  התחוללה  לסירה,  נכנסו  ותלמידיו  שישו  לאחר 
האם  "רבי,  ואמרו:  התלמידים  אליו  פנו  מרקוס,  פי  על  אותו.  העירו  הם  ישן, 
מתי  שמביא  שבגרסה  בעוד  וזאת   ,)38 )ד:  טובעים?"  שאנחנו  לך  אכפת  לא 
ישו,  משהתעורר   48.)26 )ח:  טובעים!"  אנחנו  אותנו,  הצל  "אדוננו,  אמרו:  הם 
מרקוס  שאצל  בעוד  רבים,  חוקרים  לטענת  דמם.  והים  ברוחות  גער  הוא 

 Francis Wright Beare, The Gospel according to Matthew: Translation,  44
 .introduction, and commentary (San Francisco: Harper & Row, 1981), 238

יד.  ט:  ג;  ו:  למשל:  תהילים.  במזמורי  מופיע  זה  ביטוי 
 Luz, Matthew 8-20, 49; Harold James, Jesus as healer (Cambridge:  45

.Cambridge University Press, 1997), 42
.8 ח:  מתי,   46

.27 יא:   ;8 ט:  מתי,   47
בו  מפצירים  הם  אין  "אדון",  בתואר  לישו  התלמידים  פונים  לוקס  אצל  שגם  בעוד   48

.)24 )ח:  טובעים!"  אנחנו  אדוננו,  "אדוננו,  קוראים:  אלא  אותם  שיציל 
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ביקש  מתי  פלאים,  המחולל  נס  כבעל  ישו  את  להראות  היה  הדגש  )ולוקס( 
צדק  שיש  בעוד   49.)discipleship( לישו  ההצטרפות  מוטיב  את  להדגיש 
)"ללכת   ἀκολουθεῖν בפועל  שימוש  לעשות  מרבה  מתי  שכן  בטענתם, 

"אדון".  התואר  מחשיבות  ממעיטים  הם  כך  בעשותם  אחרי"(,50 
קוראים  שבו  הנוסח  את  בוחנים  כאשר  לעמוד  ניתן  התואר  חשיבות  על 
התלמידים  מרקוס  שאצל  בעוד  מתי.  שמביא  בגרסה  לעזרה  התלמידים 
נעשה  זה  מתי  אצל  ובשאלה,  "רבי"  בכינוי  שימוש  כדי  תוך  ישו  את  מעירים 
כאחד.  ולוקס  ממרקוס  שנעדרת  תחינה,  ובבקשת  "אדוננו"  הכינוי  באמצעות 
לישועה.51  אדוק  קשר  לו  יש  שכן   σῶσον בפועל  בוחר  שמתי  מקרי  זה  אין 
ואתה   ]...[" הלידה:  בסיפור  שהוגדר  כפי  ישו,  של  ייעודו  על  מעיד  זה  פועל 
 .)21 )א:  מחטאותיהם"  עמו  את   )σώσει( יושיע  הוא  כי  ישוע  שמו  תקרא 
למעשה,  הסערה.  להשקטת  בהקשר  זה  בפועל  שמשתמש  היחיד  הוא  מתי 
מכירים  שבעקבותיו  ישו,  של  המים  על  ההליכה  בנס  מופיע  דומה  ניסוח 
את  מזכירה  ישו  הליכת  את  מתי  מתאר  שבה  השפה  בזהותו.52  תלמידיו 
את  להציג  רצונו  על  ומרמזת  הים,  על  שדורך  איוב  בספר  אלוהים  תיאור 
פטרוס  כאשר  מנגד,  לרצונותיו.53  כפוף  והקוסמוס  הטבע  שכל  כאלוהים  ישו 
אותי!"  הצל  "אדוני,  וזעק:  לשקוע  החל  מיד  הוא  המים,  על  ללכת  מנסה 
מבקש  בו  שגם  תהילים,  ממזמור  השראה  שואבת  לעזרה  זו  תחינה   .)30 )יד: 
והן  הסערה  השקטת  בנס  הן  טביעה.54  מפני  אותו  שיציל  מאלוהים  המשורר 
בו.55  למאמינים  ישועה  שמביא  כמי  ישו  עצמו  חושף  המים,  על  ההליכה  בנס 

 Bornkamm, Tradition and interpretation in Matthew, 54; Jack Dean למשל:   49
 Kingsbury, “the Stilling of the Storm (Matthew 8:23-27)”, WW 1, no. 11
מעניק  "אדון"  שהתואר  בעובדה  מכירים  קינגסבורי  והן  בורנקם  הן   .(1992): 104-105
על  מרחיבים  לא  הם  אולם  מתי  של  התיאולוגיה  את  ומשרת  דתית  משמעות  לסצנה 

כך.
 Cousland, The crowds ראו:  מתי  אצל  הפועל  על   .27 ט:   ;1 ח:   ;22  ,20 ד:  למשל:   50

.in the Gospel of Matthew, 145-173
 .Luz, Matthew 8-20, 20-21  51

.33 יד:  מתי,   52
ח. ט:  איוב,   53

 Andrew R. Angel, “‘Crucifixus Vincens’: The ‘Son of god’ as divine warrior  54
ב-ד  )סח:  ב-ג  סט:  תהילים,  ראו:   .in Matthew”, CBQ 73, no. 2 (2011): 309

השבעים(. תרגום  בנוסח 
.Loos, The miracles of Jesus, 633  55
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אמונה,  על  מעיד  "אדון"  בתואר  השימוש  שבהם  הריפוי,  לנסי  בדומה  וכך, 
לתואר  התחינה  בקשת  הצמדת  דומה.  לתפיסה  עדים  אנו  הטבע  בניסי  גם 
לו  שמאפשרת  ישו,  של  האלוהית  בסמכותו  ההכרה  את  מחזקת  "אדוננו" 
לאלוהים,  זהה  במעמד  מתי  אותו  מציב  בכך  הטבע.  איתני  את  להשקיט 

והרוחות.56  הים  את  להשקיט  הסמכות  לו  שרק 
סמכותו  את  להעצים  נועדה  תרדמת  בעת  ישו  שהצגת  שטענו  היו 
המזרח  בספרות  שמופיע  הישן"  "האל  מוטיב  בסיס  על  וזאת  האלוהית, 
המשורר  אמונת  את  ומבטא  תהילים  במזמורי  מופיע  זה  מוטיב  והמקרא.57 
ראו  הבשורות  שמחברי  בעוד  יביא.58  שזה  ובישועה  אלוהים  של  בריבונותו 
העובדה  זאת.59  מחזק  שמתי  הרי  לאפיפניה,  עדות  הסערה  השקטת  בנס 
ביקש  שהוא  מעידה  "אדון"  בתואר  שימוש  שעושה  היחיד  הוא  שמתי 
היחיד שעושה שימוש  העובדה שהוא  מוסיפה  לכך  ביתר שאת.  זאת  להדגיש 
את  שפקדה  לסערה  בהתייחסו  גדולה"(  )"רעידה   ,σεισμὸς μέγας במונחים 
במונח  שימוש  נעשה  )ולוקס(  מרקוס  שאצל  בעוד  וזאת  והתלמידים,  ישו 
אירועי  עם  הנס  את  לקשור  מתי  מצליח  כך,  בעשותו  )"סערה"(.   λαῖλαψ
זה  במונח  שימוש  עושה  מתי  למעשה,  הזמנים.60  בקץ  שיתרחשו  טבע 
זוכה  האלוהים  כבן  ישו  של  זהותו  שבעקבותיה  הצליבה,  סצנת  בעת  גם 
ומבשרים  כ"אדון"  ישו  את  שחושפים  הריפוי  לניסי  שבדומה  מכאן  להכרה.61 
ניסי  האסכטולוגיים,  האירועים  ואדמת  האלוהים  מלכות  כערש  הגליל  על 
בין  הזיקה  יצירת  של  זה  הדרגתי  תהליך  המגמה.  אותה  משרתים  הטבע 
לשיאו  מגיע  הגליל  אזור  עם  אלוהותו  וגילוי  ישו  של  המשיחית  זהותו 

הטרנספיגורציה. בסצנת 

טו. נא:  ישעיהו,  יב;  כו:  איוב,  למשל:   56
 Bernard F. Batto, “The Sleeping god: An ancient Near Eastern בהרחבה:  ראו   57

  .motif of divine sovereignty”, Bib 68, no. 2 (1987): 153-177
כז. מד:  ב;  לה:  ח;  ג:  תהילים,  למשל:   58
.Batto, “The Sleeping God”, 176  59

יג:  מרקוס,  למשל:   .Bornkamm, Tradition and interpretation in Matthew, 56  60
.12 ו:  יוחנן,  חזון   ;11 כא:  לוקס,   ;7 כד:  מתי,   ;8

.54 כז:  מתי,  ראו:   61

indd   75.א ךרכ - לילגה תוצראindd   75.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:02:5427/06/2022   11:02:54



76

ש
ט

דוי
אלון 

מתי  פי  על  בבשורה  הטרנספיגורציה 

המרכזיים שהתרחשו  האירועים  אחד  מהווה את  )"ההשתנות"(  הטרנספיגורציה 
עלה  הנוצרית,  המסורת  פי  על  בגליל.  ישו  של  הציבורית  פעילותו  במהלך 
מול  אל  שם השתנה  ויוחנן,  יעקב  פטרוס,  תלמידיו,  בשלושת  ה  ְמֻלּוֶ להר  ישו 
הציע  זה  למראה  עמו.  לשוחח  והחלו  ואליהו  משה  הופיעו  לצדו  עיניהם. 
הכריז  וקול שיצא מתוכו  ענן  הופיע  לפתע  אולם  סוכות  להקים שלוש  פטרוס 
ואליהו  מכן משה  לאחר  לו.  להקשיב  הנוכחים  על  וציווה  אלוהים  כבן  ישו  על 
זה,  אירוע  על שהתרחש.  לאיש  סיפרו  ולא  מההר  ירדו  ותלמידיו  וישו  נעלמו 
אלו שראו  לצד  רבים.  חוקרים  הסינופטיות,62 מעסיק  המוזכר בשלוש הבשורות 
לתלמידיו  ישו  הבטחת  את  להגשים  ונועד  הפרהוסיה  את  המטרים  כסיפור  בו 
את  קדומה שהציגה  מסורת  בו  היו שראו  מלכות השמים,63  לבואה של  באשר 
הסינופטיות  בבשורות  שולבה  אשר  לשמים,  ועלייתו  ישו  של  תחייתו  סיפור 
הכתרתו  סצנת  זו  בסצנה  ראו  אחרים  הארצי.64  ישו  של  חייו  מסיפור  כחלק 

האלהתו.66  על  המבשרת  סצנה  ואף  כמלך־משיח,65  ישו  של 

הבודדים  האירועים  באחד  מדובר   .36-28 ט:  לוקס,   ;13-2 ט:  מרקוס,   ;13-1 יז:  מתי,   62
 Dorothy Lee, ראו:  לבשורות.  מחוץ  התייחסות  להם  למצוא  שניתן  ישו  של  מחייו 
 “On the holy mountain: The transfiguration in scripture and theology”,

.Colloq, 36, no. 2 (2004): 147-149
 Charles E. B. Cranfield, The Gospel According to St Mark: An למשל:   63
 introduction and commentary (Cambridge: Cambridge University Press,
 1959), 287; G. H. Boobyer, “St. Mark and the transfiguration”, JTS 41, no.

.1 ט:  מרקוס,  ראו:   .162 (1940): 119
 Charles Edwin Carlston, “Transfiguration and resurrection”, JBL 80, למשל:   64
 no. 3 (1961): 233-240; Francis Watson, “The social function of Mark’s
מרקוס  ערך  שאותה  זו,  מסורת   .secrecy theme”, JSNT 7, no. 24 (1985): 55-56
של  כאפיפניה  סיני  בהר  אלוהים  של  התגלותו  את  מפרשת  בעקבותיו(,  ולוקס  )ומתי 
האלוהים",  כ"בן  ישו  של  מעמדו  את  לבסס  חשוב  היה  שלמרקוס  מכיוון  לתלמידיו.  ישו 
בהרחבה:  ראו  אותו.  שהנחו  הכריסטולוגיות  למגמות  בהתאם  זה  מסורת  ערך  הוא 
 Foster R. McCurley, “’And after Six Days’ (Mark 9: 2): A Semitic Literary

.Device”, JBL 93, no. 1 (1974): 67-81
 Richard Vinson, “King of the Jews: Kingship and anti-kingship למשל:   65
 rhetoric in Matthew’s birth, baptism, and transfiguration narratives”, R&E

 .104, no. 2 (2007): 245
 Delbert Burkett, “The transfiguration of Jesus (Mark 9: 2-8): Epiphany למשל:   66

.or apotheosis?”, JBL 138, no. 2 (2019): 425
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דגם  פי  על  המעוצבת  מובהקת  כריסטולוגית  סצנה  הינה  הטרנספיגורציה 
ישו  של  המשיחית  זהותו  את  לחשוף  נועדה  והיא  תיאופניות  סצנות  של 
הבדלים  למצוא  ניתן  זאת,  עם  האלוהים.  כבן  המיוחס  מוצאו  את  ולאשר 
תפיסות  על  המעידים  הסינופטיות  בבשורות  מתוארת  היא  שבו  באופן  רבים 
השונות  למגמות  בהתאם  הסצנה  את  לבחון  יש  כן,  על  שונות.  כריסטולוגיות 
של  דמותו  את  לעצב  ביקשו  הם  שבו  ולאופן  הבשורות  מחברי  את  שהנחו 

מתי,  שמביא  הגרסה  פי  על  ישו. 

אחיו.  יוחנן  ואת  יעקב  ואת  כיפא  את  ישוע  לקח  ימים  שישה  לאחר 
זהרו  פניו  לעיניהם;  והשתנה  לבדם  גבוה  להר  אותם  העלה  הוא 
כשהם  ואליהו  משה  אליהם  נראו  לפתע  כאור.  הלבינו  ובגדיו  כשמש 
כאן.  שאנחנו  טוב  "אדוני,  לישוע:  ואמר  כיפא  הגיב  אתו.  מדברים 
ולאליהו  אחת  למשה  אחת,  לך  סוכות,  שלוש  פה  אעשה  תרצה  אם 
מתוך  אומר  קול  והנה  עליהם  סכך  בהיר  וענן  מדבר  עודו  אחת". 
זאת  כשומעם  תשמעון".  אליו  בו;  חפצתי  אשר  אהובי  בני  "זה  הענן: 
בהם  נגע  ניגש,  ישוע  מאוד.  עד  ופחדו  פניהם  על  התלמידים  נפלו 
זולתי  איש  ראו  ולא  עיניהם  נשאו  הם  תפחדו!"  ואל  "קומו  ואמר: 
את  תספרו  "אל  ישוע:  עליהם  ציווה  ההר  מן  כשירדו  לבדו.  ישוע 
)9-1 יז:  )מתי,  המתים".  מן  האדם  בן  יקום  אשר  עד  לאיש  המראה 

ההר  עם  לזהות  יש  תלמידיו  שלושת  את  ישו  לקח  שאליו  הגבוה  ההר  את 
העובדה  תחייתו.67  לאחר  תלמידיו  את  ישו  פגש  מתי,  פי  על  שבו,  בגליל 
אמר  אשר  ההר  "אל  לגליל,  הלכו  שהשליחים  שמדגיש  היחיד  הוא  שמתי 

התרחש  שזה  מציין  לא  הוא  אולם  בגליל  תלמידיו  את  פגש  שישו  מציין  מרקוס  גם   67
ראו:  הסצנה  התרחשה  שבו  למיקום  בנוגע  במחקר  שהוצעו  השונים  לזיהויים  הר.  על 
 A. D. A. Moses, Matthew’s transfiguration story and Jewish-Christian
 controversy (London: Bloomsbury Publishing, 1996), 118; Allison A. Trites,
 “The transfiguration of Jesus: The Gospel in microcosm”, EvQ 51 (1979):
 72-73; Terence L. Donaldson, Jesus on the mountain: A study in Matthean
 theology (Sheffield: sheffield academic press, 1985), 142-143; Trent Rogers,
 “The great commission as the climax of Matthew’s mountain scenes”, BBR

.22, no. 3 (2012): 390-392

indd   77.א ךרכ - לילגה תוצראindd   77.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:02:5427/06/2022   11:02:54



78

ש
ט

דוי
אלון 

לקשור  נועדה  בבשורה,  מוזכרת  זאת  שהוראה  מבלי   ,)16 )כח:  ישוע"  להם 
אחת מהסצנות  בכל  ישו.68  פעילותו של  עם  המזוהים  ההרים  אחד  עם  זה  הר 
כמורה  אם  בין  נחשפים,  ישו  של  בזהותו  שונים  היבטים  הר  על  המתרחשות 
בגליל  בהר  זה  היה  זאת,  עם   .)3 )כד:  נביא  או   )31-29 )טו:  נס  בעל   ,)1 )ה: 
זהותו  הטרנספיגורציה  בהר  שגם  מכיוון  במלואן.69  נחשפו  וסמכותו  שזהותו 
על  מבשרת  שהטרנספיגורציה  אזי  בשיאה,  נחשפת  ישו  של  הכריסטולוגית 
זה.70  במעמד  שיקבל  והסמכות  הכבוד  ועל  התחייה  לאחר  ישו  של  הופעתו 
הופעתו  את  מציגות  בשנייה. שתיהן  הסצנות קשורות אחת  נדמה ששתי  אכן, 
מדגיש  התחייה  בסצנת  והן  בטרנספיגורציה  הן  אלוהית.  כהתגלות  ישו  של 
שבטרנספיגורציה  בעוד  התלמידים.  שביצעו  הריטואליות  המחוות  את  מתי 
"השתחוו  הם  התחייה  שלאחר  במפגש   ,)6 )יז:  פניהם"  על  התלמידים  "נפלו 
למעמדו  כיאה  פולחן,  וגינוני  כבוד  יראת  השליחים  הביעו  בכך   .)17 )כח:  לו" 
בפועל  שימוש  מתי  עשה  שבהן  היחידות  הסצנות  אלו  כן,  כמו  האלוהי. 
ניגש  ישו  המושא.  ולא  הפועל  של  הנושא  הוא  ישו  כאשר   προσέρχεσθαι
לדמויות שמימיות  בדומה  וזאת  אותם,  ומרגיע  בעת הטרנספיגורציה  לתלמידיו 
שלו  כאדון  לתלמידיו  ישו  ניגש  התחייה  לאחר  בהן.  הפוגשים  את  המרגיעות 
הנשגב  על מעמדו  הוא מעיד  המוות  על  בניצחונו  כאשר  המוות,71  על  הסמכות 
שבעת  בעוד  לתלמידיו.  הוראות  ישו  מוסר  הסצנות  בשתי  לכך,  נוסף  החדש. 
עד  שראו  הדברים  את  לעצמם  לשמור  ישו  עליהם  ציווה  הטרנספיגורציה 
להפיץ את הבשורה.72 מכאן  עליהם  פוקד  הוא  בתחייתו  לאחר התחייה, משחזו 
הטרנספיגורציה  אירועי  רקע  על  להבין  יש  ישו  של  האחרונה  הוראתו  שאת 

תחייתו. מועד   — המתאים  למועד  עד  לשתיקה  ודרישתו 
רבים,  חוקרים  כך  על  שעמדו  כפי  מתי,  אצל  הטרנספיגורציה  של  הדגש 

 Daniel Patte, The Gospel according to Matthew: A structural commentary on  68
מתי  הבשורה  לאורך   .Matthew’s faith (Philadelphia: Fortress press, 1987), 398
 ;29 טו:   ;1 ה:   ;8 )ד:  מזוהים  לא  מתוכם  חמישה  כאשר  להרים,  פעמים  שש  מתייחס 
שבירושלים  הזיתים  הר  הינו  בשמו  שמוזכר  היחידי  ההר   .)20-16 כח:   ;3 כד:   ;7-1 יז: 

.)3 )כד: 
 .Lee, Transfiguration, 39-40  69

.Donaldson, Jesus on the mountain, 155  70
 Eduard Schweizer, The good news according to Matthew, trans. David E.  71

 .Green (London: SPCK, 1975), 349
.20-19 כח:  מתי,  ראו:   72
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של  זהותו  אישוש  חלקים:  שלושה  בעלת  זו  הכרזה  האלוהית.73  ההכרזה  הינה 
אשר  )"אהובי  לאב  הבן  בין  היחסים  הגדרת  בני"(,  )"זהו  האלוהים  כבן  ישו 
לצייתנות,  הדרישה  תשעמון"(.  )"אליו  בקולו  לשמוע  והציווי  בו"(  חפצתי 
של  זו  ובעיקר  התלמידים,  לסרבנות  כתגובה  באה  מתי,  זאת  שמדגיש  כפי 
למות  האל  לתוכנית  בהתאם  עליו  נגזר  אשר  ישו,  של  בגורלו  להכיר  פטרוס, 
נושאים  לשני  ביטוי  נותנת  זו  שהכרזה  מכאן  המתים.74  מן  ולקום  בירושלים 
של  זהותו  לעיצוב  כריסטולוגיים  תארים  ניכוס  בבשורה:  המופיעים  מרכזיים 
בצייתנות  מובעת  אשר  האמונה,  והגדרת  הארציים,  בחייו  מוקדם  בשלב  ישו 
ומוצאו  ישו  של  זהותו  בזה.  זה  כרוכים  אלה  נושאים  ששני  נדמה  לישו.75 
את  גם  להבין  ניתן  מכאן  אוניברסלית.  סמכות  לו  שמעניקים  הם  האלוהי 
בעוד  ומשה.  אליהו  עם  שוחח  שישו  לאחר  מיד  שמופיע  הציווי  של  הדגש 
מדגיש  האלוהי  הקול  שמימיות,  ישויות  שלוש  עיניהם  במו  ראו  שהתלמידים 
פונה  פטרוס  אלוהים.76  חפץ  בו  אשר  הבן  הוא  שכן  לישו,  הציות  חובת  את 
הפנייה  מרקוס  אצל  שמופיעה  שבגרסה  בעוד  וזאת  "אדון",  בתואר  לישו 
פטרוס  מתי,  של  הנוסח  פי  שעל  מכאן  "רבי".  התואר  באמצעות  נעשית 
שהוא  העובדה  זאת,  עם  אמונתו.77  את  ומבטא  ישו  של  בסמכותו  מכיר 
לאליהו  שווה  בישו  רואה  שהוא  לרמז  כדי  בה  יש  סוכות  שלוש  להקים  מציע 
על  הראשון  של  עליונותו  את  להדגיש  נועדו  אלוהים  דברי  כן,  על  ומשה. 

האחרונים.78 
מציגה  בשורה  כל  כאשר  תלמידיו,  לעיני  ישו  משתנה  ההכרזה,  טרם 
ביטוי  לידי  באה  ישו  של  השתנותו  מרקוס  שאצל  בעוד  שונה.  באופן  זאת 
בפניו,  גם  ביטוי  לידי  בא  הדבר  מתי  אצל  בלבד,  החיצונית  הופעתו  בשינוי 
של  כמטמורפוזה  הטרנספיגורציה  את  מציג  שהוא  מכאן  כשמש.  זהרו  אשר 

 Donaldson, Jesus on the mountain, 150; James A. Penner, “Revelation and  73
 discipleship in Matthew’s transfiguration account”, BSac 152, no. 606 (1995):

.202; Luz, Matthew 8-20, 399
 Armand Puig I. Tàrrech, “The glory on the mountain: The episode of the  74

.21-22 טז:  מתי,  ראו:   .transfiguration of Jesus”, NTS 58, no. 2 (2012): 169
.Penner, “Revelation and discipleship”, 209-210  75

.Tàrrech, “The glory on the mountain”, 170  76
.Lee, Transfiguration, 49  77

.Patte, The Gospel according to Matthew, 237  78
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ו"שמש"  הבגדים  ברק  לתיאור  "אור"  במונחים  מתי  של  השימוש  ממש.79 
מהגרסאות  אותו  ומבדיל  לאלוהות  ישו  את  מקרב  ישו  של  פניו  לתיאור 
מחזקת  זהרו  ישו  של  שפניו  מדגיש  מתי  שרק  העובדה  ולוקס.  מרקוס  של 
בהחזיקו  סיני  מהר  שירד  בעת  קרנו  שפניו  למשה,  ישו  בין  ההקבלה  את 
התגלות  עם  רבות  פעמים  נקשר  הפועל  מזאת,  יתרה  הברית.80  לוחות  את 
את  שחשפו  אלים  של  במיתוסים  שופעת  היוונית־רומית  הספרות  אלוהית. 
חזותם  על  מעיד  הבוהק  יופיים  כאשר  האדם,  בני  בפני  האמיתית  צורתם 
חזותם  בתיאור  גדושים  היהודיים  המקורות  אלו,  מיתוסים  לצד  השמימית.81 
הפנים  שזוהר  להוסיף  יש  כך  על  השמים.82  וצבאות  אלוהים  של  הבוהקת 
בתחיית  ומלאכים  לכוכבים  וידמו  מאור  שיקרנו  הצדיקים  פני  עם  נקשר 
את  להעשיר  רק  נועדה  לא  מתי  משתמש  שבה  השפה  כן,  על  המתים.83 
שונה.  באופן  ישו  של  זהותו  את  לעצב  אלא  מרקוס,  של  הדימויים  אוצר 
אולם  התורה,  מתן  בעת  משה  כפני  קורנות  פניו  תפארתו.  בשיא  נחשף  ישו 
לו  ורק  מהאב  הסמכות  ניתנה  לו  רק  שכן  אליהו(,  )ועל  עליו  מתעלה  הוא 
מזכירות  הבוהקות  פניו  המלאכים.  כשל  היא  החיצונית  חזותו  לציית.  יש 
כיאה  וזאת  הדין,  ביום  גורלות  וחורץ  מלכות  כס  על  היושב  אלוהים  פני  את 
הדבר  כן,  כמו  עולם.84  אומות  כשופט  מתי  לו  שמייעד  האסכטולוגי  לתפקיד 
שמתי  מכאן  ככוכבים.  ויזרחו  יתוגמלו  הדין  שביום  לצדיקים  אותו  מדמה 
ישו  של  ה"מלאה"  להשתנותו  ביטוי  נותן  יתרה  שבדקדקנות  היחיד  הוא 
עתיד  אשר  הטרנספיגורציה,  במהלך  )כ"אדון"(  הנשגב  מעמדו  על  ומרמז 

תחייתו. לאחר  בגליל  בהר  לתלמידיו  מפורשות  מוכרז  להיות 
הסצנה  של  הכריסטולוגית  חשיבותה  את  להדגיש  השכיל  שמתי  ספק  אין 
בעוד  תיאופנית.  סצנה  של  מעמד  לה  המקנים  אלמנטים  בה  משלב  בעודו 

 Paul Foster, “Polymorphic Christology: Its origins and development in early  79
.Christianity”, JTS 58, no. 1 (2007): 68

 Lee, Transfiguration, 145; Moses, Matthew’s transfiguration כט.  לד:  שמות,   80
 William David בהרחבה:  ראו  מתי  אצל  למשה  ישו  בין  ההקבלה  על   .story, 122
 Davies, The Sermon on the mount (Cambridge: Cambridge University Press,

.1966), 25-93
 .Burkett, “The transfiguration of Jesus”, 414-422 ראו:   81

 .19 כג:  סירא,  בן   ;2 א:  ב,  חנוך   ;20 יד:  א,  חנוך   ;26 ג:  ב,  ה-ו; מקבים  י:  דניאל,  למשל:   82
.125  ,97 ז:  ד,  עזרא   ;3 נא:  א,  ברוך  חזון  למשל:   83

.46-31 כה:   ;28-27 טז:  מתי,   84
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התגלות,  כסצנת  מעוצבת  הטרנספיגורציה  )ולוקס(  מרקוס  שאצל  שגם 
עושה  ובכך  אלו  סצנות  המרכיב  הדפוס  את  מימוש  לידי  מביא  שמתי  נדמה 
האלמנטים  מבין  צרכיו.  את  לשרת  מנת  על  מקראי  בדגם  אידיאלי  שימוש 
לסצנות  פורה  כר  המהווה  ההר,  את  לציין  ניתן  הבשורות  בשלוש  שמופיעים 
שההר  בעוד  נפגשים.85  והארץ  השמים  שבה  הנקודה  הוא  שכן  התגלות, 
ואכן,  רבה.  סמליות  יש  להרים  מתי  של  בתפיסתו  הבשורות,  בשלוש  מוזכר 
כל  כאשר  הר,  לפסגת  ישו  עלה  שבהם  פעמים  שש  מוזכרות  הבשורה  לאורך 
לשלוש  המשותף  נוסף  אלמנט  וסמכותו.86  זהותו  חשיפת  עם  נקשר  מאורע 
ושבאמצעותו  במשכן  האל  כבוד  את  המסמל  ענן,  של  הופעתו  הוא  הגרסאות 
הפסאודו־אפיגרפית  בספרות  אחדות  פעמים  נקשר  ואף  לעמו,87  מתגלה  הוא 
ומרמז  בהיר  שהענן  שמציין  היחיד  הוא  מתי  זאת,  עם  המשיח.88  הופעת  עם 
אורו.89 את  המפיץ  בוהק  בענן  אלוהים  כבוד  ולהופעת  השכינה  לנוכחות  בכך 

מתי  את  המפרידים  ייחודיים  אלמנטים  למצוא  ניתן  אלו,  אלמנטים  לצד 
הופעתם  את  שמקדים  היחיד  הוא  שמתי  העובדה  למשל,  כך,  ממרקוס. 
הסצנה.  של  התיאופני  ההיבט  את  מחזקת   ἰδοὺ במילה  ואליהו  משה  של 
ישות  הופעת  של  בהקשר  להופיע  מרבה  )"והנה"/"לפתע"(  העברית  המקבילה 
אינטגרלי  חלק  המהווה  פורמולרי  כביטוי  בה  לראות  ניתן  כן  ועל  שמימית, 
התלמידים  תגובת  את  שמרחיב  היחיד  הוא  מתי  כן,  כמו  התגלות.90  מסצנות 
התלמידים  את  תקף  פחד  ולוקס  מרקוס  שלפי  בעוד  האלוהית.  להכרזה 

 Mircea Eliade, Patterns in comparative religion, trans. Rosemary Sheed  85
שכן  לישועה  הר  בין  קשר  קיים  במקרא   .(New York: Sheed & Ward, 1958), 99
הרים  על  עוד  ו(.  כה:  ישעיהו,  )למשל:  הימים  באחרית  משתה  האל  יערוך  בפסגתו 
 Veronica Della Dora, ראו:  תיאופניות  לסצנות  שלהם  והזיקה  המקראית  במסורת 
 Landscape, nature, and the sacred in Byzantium (Cambridge: Cambridge

.University Press, 2016), 147-155
.Lee, Transfiguration, 43-45  86

על   .4 כד:  סירא,  בן  ד-ה;  ד:  ישעיהו,  י-יא;  ח:  א,  מלכים  כא;  יג:  שמות,  למשל:   87
 Jeffrey L. Rubenstein, The History of Sukkot in ראו:  במקרא  ותיאופניה  עננים 
 the second temple and Rabbinic periods (Atlanta: Scholars Press, 1995),

 .243-245
.1 יג:  ד,  עזרא   88

ד. י:  יחזקאל,  טז-יז;  כד:  שמות,  למשל:  ראו,   .Lee, Transfiguration, 51  89
ב;  יח:  בראשית,  למשל:  ראו,   .Moses, Matthew’s transfiguration story, 128  90

.4 כד:  לוקס,   ;2 כח:   ;13 ב:   ;20 א:  מתי,  ג;  ז:  דניאל,  ה;  מג:  כג;  ג:  יחזקאל, 
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ונפלו  פחדו  התלמידים  מתי  של  בגרסתו  ומשה,  אליהו  של  הופעתם  בעקבות 
ניתן  לכך  והדים  האלוהות  עם  המפגש  את  מאפיינת  פחד  תגובת  פניהם.  על 
מפגש  שמקדימות  הטבע  לתופעות  ישראל  בני  בתגובת  היתר  בין  למצוא 
מתי  זאת,  עם  החדשה.92  בברית  שמימיות  ישויות  עם  במפגשים  וכן  זה,91 
קונוטציות  בעל  זה  ביטוי  פניהם.  על  נפלו  שהתלמידים  שמציין  היחיד  הוא 
החדשה.93  בברית  והן  יהודיים  במקורות  הן  אותו  למצוא  וניתן  פולחניות 
באותם  וזאת  סגידה,  של  באקט  התלמידים  את  להציג  למתי  התאפשר  בכך 
ואת  הלידה  בסיפור  האמגושים  סגידת  את  תיאר  הוא  שבהם  המונחים 
בפיו  שם  מתי  שרק  להוסיף  יש  כך  על  התחייה.94  בסיפור  הנשים  סגידת 
מהווים  ומקבילותיו  תירא"  "אל  הביטוי  לתלמידיו.  הרגעה  מילות  ישו  של 
בברית  גם  מקראיות.95  תיאופניות  סצנות  המאפיינות  התגובות  אחת  את 
לעתים  זאת,  עם  מלאכים.96  מצד  ונחמה  הרגעה  דברי  למצוא  ניתן  החדשה 
הציבורית,97  פעילותו  במהלך  הן  תלמידיו,  את  שמרגיע  זה  הוא  עצמו  ישו 
מחזקת  זו  עובדה  ולתלמידים.98  לשליחים  והתגלה  לתחייה  שקם  לאחר  והן 
הטרנספיגורציה  בסצנת  הדרו  במלוא  ישו  את  לעצב  מתי  של  הרצון  את 
בכך  בגליל.  פעילותו  בעת  כבר  לתחייה  שקם  כ"אדון"  מעמדו  על  ולבשר 
זהותו  רק  לא  נחשפת  שבגבולותיו  כריסטולוגי  למרחב  מתי  אצל  הגליל  הופך 
אלוהותו.  גם  אלא  ואדון,  האדם  בן  דוד,  בן  אלוהים,  כבן  ישו  של  המשיחית 

מסקנות

החל  "ביוגרפי",  פרק  כל  כאשר  ישו  של  חייו  סיפור  את  משרטט  מתי 
המוכיחות  מקראיות  ואסוציאציות  בנבואות  מעוגן  לתחייתו,  ועד  מלידתו 

 Jeffrey Jay Niehaus, God at Sinai: covenant and theophany in the בהרחבה:  ראו   91
יד. כ:  שמות,  ראו:   .Bible and ancient Near East (Michigan: Zondervan, 1995)

.4 י:  השליחים,  מעשי   ;9 ב:   ;12 א:  לוקס,   ;4 כח:  מתי,  למשל:   92
 ;4 סה:  א,  חנוך   ;19 א:  יובלים,  יד;  ה:  יהושע,  כד;  ט:  ויקרא,  ג;  יז:  בראשית,  למשל:   93

.39 כו:   ;9 ד:   ;11 ב:  מתי, 
.Lee, Transfiguration, 57  94

כג. ו:  שופטים,  כד;  כו:  יז;  כא:  בראשית,  למשל:   95
.30 א:  לוקס,   ;6 טז:  מרקוס,   ;5 כח:  מתי,  למשל:   96
.20 ו:  יוחנן,   ;50 ו:  מרקוס,   ;27 יד:  מתי,  למשל:   97

.9 יח:  השליחים,  מעשי   ;10 כח:  מתי,  למשל:   98
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כמי  זהותו  גם  דומה,  באופן  הקודש.  כתבי  את  מגשים  בו  היבט  שכל 
הלקוחים  ואירועים  בנבואות  מושרשת  המשיחי  העידן  על  בפועלו  שמבשר 
עבורי  היווה  מתי  פי  על  בבשורה  הגליל  ישראל.  בני  של  מההיסטוריה 
הכנסייה  שבו  לאופן  הנוגעות  כריסטולוגיות  התפתחויות  לבחינת  קרקע 
וממקורות  ממרקוס  מסורות  על  התבסס  מתי  ישו.  את  העריכה  הקדומה 
עם  להתמודד  כדי  זאת  עשה  הוא  הנראה  ככל  מחדש.  עיצבם  אולם  אחרים, 
לא  שהוא  לכך  ראיה  הגלילי  במוצאו  שראו  יהודים,  בקרב  שנשמעו  טענות 
מופיעה  מוצאו  שום  על  ישו  של  משיחיותו  שדחיית  בעוד  המיוחל.  המשיח 
מודע  היה  שמתי  ההנחה  את  לפסול  הנמנע  מן  זה  אין  יוחנן,  פי  על  בבשורה 
כריסטולוגי  כמרחב  הגליל  את  עיצב  מתי  אלו,  להאשמות  כמענה  לכך. 
מתבסס  בעודו  ישו.  של  ואלוהותו  המשיחית  זהותו  נחשפת  שבגבולותיו 
מתי  הצליח  לו,  ייחודיים  במקורות  ומשתמש  מרקוס  פי  על  הבשורה  על 
זאת  ישו.  של  במשיחיותו  להכיר  היהודים  של  סרבנותם  נגד  חוצץ  לצאת 
"אדון"  בתואר  כריסטולוגיים  תכנים  יציקת  כדי  תוך  היתר,  בין  עשה,  הוא 
רגעי  את  המהווה  הטרנספיגורציה,  סצנת  ועיצוב  הניסים,  לסיפורי  והוספתו 

ישו. של  זהותו  חשיפת  של  השיא 
בראשית  הכריסטולוגיה  של  התווך  מעמודי  לאחד  היה  "אדון"  הכינוי 
כפניית  התואר,  ההיסטורי  ישו  של  פעילותו  במהלך  שכבר  ייתכן  התהוותה. 
נוצקו  הכריסטולוגיות  המשמעויות  מקורביו.  של  בפיהם  שגור  היה  כבוד, 
להופעתו  עיניים  בכיליון  שציפתה  המאמינים  עדת  ידי  על  הנראה  ככל  לתוכו 
אף  זאת  הקדים  מתי  ותחייתו,  למותו  זאת  "הזיז"  שפאולוס  בעוד  בשנית. 
היבטים  מתי  חושף  הדרגתי  בתהליך  וכך,  ישו.  של  פועלו  לראשית  יותר, 
הוא  שבו  הגיאוגרפי  המסלול  את  משרטט  בעודו  ישו,  של  בזהותו  שונים 
של  הפצעתו  על  מעידים  אלו  מעשים  ומופתים.  אותות  וחולל  בגליל  פסע 
בבשורה  הניסים  מעשי  בחינת  ישעיהו.  זאת  שמציג  כפי  האסכטולוגי,  העידן 
רבות  פעמים  המחליפה  "אדון",  בתואר  לישו  שהפנייה  מעידה  מתי  פי  על 
אלא  גרידא,  כבוד  רחשי  מתוך  נעשתה  לא  מרקוס,  אצל  "רבי"  התואר  את 
שסמכות  בעוד  מאביו.  קיבל  שאותה  בסמכות  והכרה  שלמה  אמונה  מביעה 
הכרה  הניסים.  לסיפורי  זאת  הקדים  מתי  התחייה,  ברגע  לו  הוענקה  זו 
מריפוי  ללמוד  שניתן  כפי  וישועה,  לריפוי  שמביאה  היא  ישו  של  בסמכות 
על  וללכת  ישו  את  לחקות  ניסיונו  בעת  פטרוס  של  מהצלתו  או  המצורע 
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הנקשרים  אסכטולוגיים  אירועים  לזירת  הופך  מתי  אצל  הגליל  וכך,  המים. 
מלכות  של  ראשיתה  על  מבשר  שבפועלו  כמי  ישו  של  זהותו  חשיפת  עם 

השמים.
הטרנספיגורציה.  סצנת  הינה  ישו  של  הזהות  בחשיפת  השיא  נקודת 
ההכרזה  את  התלמידים  עבור  מאשרים  מהענן  הבוקעים  האל  דברי 
לא  כ"אדון".  מעמדו  את  ומאששים  הטבילה,99  בעת  לבדו  לישו  שנמסרה 
של  המיוחס  מוצאו  את  התלמידים  עבור  מאשרת  שהטרנספיגורציה  רק 
או  ארצית  ישות  מכל  אותו  ומפרידה  תפארתו  בשיא  אותו  מעצבת  היא  ישו, 
מפציר  כן  ועל  ואליהו(  )משה  האומה  נביאי  גדולי  על  מתעלה  הוא  שמימית. 
מתי  שכלל  מרקוס,  על  מתבסס  בעודו  לו.  להקשיב  בתלמידיו  האלוהי  הקול 
לצורך  ישו.  של  בזהותו  האלוהי  ההיבט  את  לחשוף  מנת  על  הסצנה  את 
ואפוקליפטיות  אסכטולוגיות  ותפיסות  תיאופניות  מסצנות  שאב  הוא  כך, 
אלוהית,  התגלות  שמאפיינים  השונים  למרכיבים  היצמדות  לצד  כאחד. 
אחדים  אלמנטים  מתי  הוסיף  הענן,  ואזכור  הר  על  הסצנה  מיקום  כגון 
שייחודיים  פורמולריים  ביטויים  על  נוסף  התגלות.  כסצנת  אותה  שהעשירו 
התלמידים  נפילת  את  שמדגיש  היחיד  הוא  שמתי  העובדה  שלו,  לנוסח 
שמאפיינים  פולחן  וגינוני  סגידה  של  אקט  על  מרמזת  פניהם  על  ארצה 
ביטוי  לידי  שבא  האור  מוטיב  מזאת,  יתרה  לתחייה.  שקם  "האדון"  ישו  את 
ענפה  ממסורת  לקוחים  ישו  של  המבריקים  ובבגדיו  כשמש  הבוהקות  בפניו 
המתארים  פגאניים(  )ובמקורות  יהודיים  במקורות  למצוא  ניתן  לה  שהדים 
ישו  את  מתי  עיצב  בכך  זורחות.  ופנים  כבוד  בבגדי  ואלוהים  המלאכים  את 
סמכויותיו.  מבחינת  והן  המפוארת  חזותו  מבחינת  הן  לאלוהים,  כשווה 
לתלמידיו  להופיע  ישו  עתיד  שבו  בגליל  בהר  התרחשה  זו  שסצנה  העובדה 
תיאופנית.  בסצנה  מדובר  מתי  שעבור  העובדה  את  מחזקת  האחרונה  בפעם 
כאזור  מתי  של  הכריסטולוגית  בתפיסתו  הגליל  חשיבות  על  מעידים  אלה  כל 
במהלך  כבר  מלא,  באופן  נחשפת  ישו  של  המשיחית  וזהותו  אלוהותו  שבו 

הציבורית.  פעילותו 

.17 ג:  מתי,   99
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112-89 עמ‘   ,)2022( תשפ"ב  סיון   ,1 מספר  כרך   — הגליל  ארצות 

הגליל הוא לא עליון: ייצוג הגליל על בולי מדינת ישראל*

לימור ויחיאל  זלקוביץ  עידו 

ר י צ ק ת

בעל  לאזור  הגליל  נחשב  ישראל,  מדינת  של  הקמתה  טרם  עוד 
שבדרך.  המדינה  ופיתוח  לביצור  משמעותית  אסטרטגית  חשיבות 
ומלאת  העתיקה  ההיסטוריה  לצד  ויישובו,  הגליל  אל  העלייה 
אומנתיות  ביצירות  שנזכר  לגליל  הילה  יצרה  שבו  הקדושה 
הקק"ל  בולי  על  הגליל  השתקף  כיצד  נבחן  זה,  במאמרנו  רבות. 
המהווה  המונים  תקשורת  כלי  בבולים  רואים  אנו  ישראל.  ומדינת 
למרות  כי  נטען  במאמרנו  מדינה.  כל  של  הראווה  חלון  את 
הביטחון  בתפיסת  הגליל  של  והמרכזיות  ההיסטורית  החשיבות 
בולי  על  לתת־ייצוג  זוכה  למעשה  הוא  הציונית,  וההתיישבות 
והמסרים  הבולים,  על  הגליל  מיוצג  שבו  האופן  בחינת  המדינה. 
יחסי  על  אותנו  זה, מלמדת  כלי תקשורת ממסדי  המועברים מעל 
להנציח  המדינה  בחרה  שבו  האופן  ועל  ופריפריה  מרכז  בין  הכוח 

הישראלי.  הקולקטיבי  בזיכרון  הגליל  את 

המונים תקשורת  הגליל,  ישראל,  דואר,  בולי  מפתח:  מילות 

מבוא

דואר. אלא  דברי  או  לכאורה קבלה על תשלום בעבור משלוח מכתב  בולים הם 
הם מסמך ממשלתי  בולים  כספי.  על תשלום  קבלה תמימה  רק  אינם  שבולים 

ישראל. דואר   — הבולאי  השירות  באדיבות  הבולים  תמונות   *
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יובלות  חגים,  ציון  וביניהן  מגוונות  למטרות  בולים  מנפיקות  ומדינות  רשמי 
חברתיות,  מטרות  טיפוח  אישים,  הנצחת  ובינלאומיים,  לאומיים  ואירועים 
בהיותם מסמך ממשלתי רשמי  ועוד.1  מורשת תרבותית  הנצחת  תיירות,  קידום 

השלטת. וההגמוניה  השלטון  עמדות  את  הבולים  אפוא  משקפים 
הוא  תקשורתי  כמדיום  שהבול  משום  חשוב  מחקר  שדה  מהווים  הבולים 
אחד  מהווה  והוא  הקולקטיבי־לאומי  הזיכרון  ולעיצוב  לייצור  הכלים  אחד 
היא  מה  לקבוע  יכולה  היא  שבאמצעותם  המדינה,  של  הראווה  מחלונות 

אודותיה.2  על  לאחרים  להראות  רוצה 
פוליטי  תעמולה  כאמצעי  דואר  בבולי  בשימוש  מתמקד  הנוכחי  המאמר 
חוץ־מדינתיים.  לצרכים  הן  פנים־מדינתיים,  לצרכים  הן  רב־ממדי,  וחברתי 
ישראל  במדינת  שהונפקו  בולים  גבי  על  הגליל  של  ייצוגו  הוא  המבחן  מקרה 
מיוחד  עניין  יש  זה  בנושא   .2021 שנת  לסוף  ועד   1948 בשנת  הקמתה  מאז 
בגליל,  המצויים  ולנצרות  ליהדות  הרבים  הקדושים  המקומות  בגלל  רק  לא 
לביטחון  הגיאו־אסטרטגית  חשיבותו  בעיקר,  אף  ואולי  בגלל,  גם  אלא 

ישראל.  מדינת  של  הלאומי 

הלאומיות וחוקר  התרבות  חוקר  ההיסטוריון,  בשירות  ככלי  דואר  בולי 

כסמלים  מוכרים  והם  המדינה,  של  מונופולין  הם  כסף,  שטרות  כמו  בולים, 
לתעמולה  יעיל  אמצעי  סיוון3,  כהגדרת  ומשמשים,  ריבונותה  את  המאפיינים 
מיניאטורית".4  ״תעמולה  בהם  לראות  אף  ואפשר  בשירותה,  איקונוגרפית 

 Dennis Altman, Paper Ambassadors: The Politics of Stamps, North Ryde:  1
 Angus and Robertson, 1991; David Scott, European Stamp Design: A
 Semiotic Approach to Designing the Messages, London: Academy Editions,
 1995; Kristi Evans, “The Argument of Images: Historical Representation in
 Solidarity Underground Postage, 1981-7”, American Ethnologist, 19/4 (1992),
 pp. 749-767; Douglas Frewer, “Japanese postage stamps as social agents:

.some anthropological Perspectives”. Japan Forum 14,1 (2002), pp. 1-19
 Kate Covington, Stanly Brunn, “Celebrating a Nation’s heritage on music  2
 stamps: Constructing an international community”, GeoJournal, 65 (2006),

.pp. 125-135
.1997 עובד,  עם  תל־אביב:  ערביים.  פוליטיים  מיתוסים  סיוון,  עמנואל   3

 Alison Rowley. Miniature propaganda: Self-definition and Soviet postage  4
.stamps 1917-41, Slovonica, 8, pp. 135-137, 2002
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בן התשע  "סימבוליזם תרבותי שהנער  ברינקר5,  טוען  ומייצגים,  בולים מעצבים 
בתוכו".  להטמיע  שלא  יכול  אינו  שלו  הבולים  אוסף  על  הרכון  העשר  או 

נשאו  והם   ,1840 בשנת  בבריטניה  לראשונה  לשימוש  נכנסו  הדואר  בולי 
החליפו  החדשים  הבולים  ויקטוריה.  המלכה  של  דיוקנה  ציור  את  עליהם 
משלם  היה   — השולח  ולא   — הנמען  ולפיה  הקודמת,  התשלום  שיטת  את 
גם  הלכו  רבות  לא  שנים  בתוך  לידיו.  שנמסרו  החבילה  או  המכתב  תמורת 
כמעין  בבולים  השימוש  את  ואימצו  בריטניה  של  בדרכה  אחרות  מדינות 
הדואר.  באמצעות  וחבילות  מכתבים  משלוח  בעבור  מראש  תשלום  על  קבלה 
שאחד  הוא,  טבעי  אך  רשמי,  ממשלתי־שלטוני  מסמך  הבולים  בהיות 
הוא  עצמאותה,  קבלת  עם  חדשה  מדינה  כל  שעושה  הראשונים  הדברים 

דואר.  בולי  וכן  כסף  ומטבעות  שטרות  להנפיק 
גלויים  רבים,  מסרים  המכילים  וטקסט,  תמונות  עליהם  נושאים  בולים 
בולים  כאמור,  מנפיקות,  מדינות  ומהותה.6  אופייה  המדינה,  על  וסמויים, 
השנים  במשך  ואמנם,  מובהקות.  כולל מטרות תעמולתיות  מגוונות7,  למטרות 
העולם8,  רחבי  בכל  ותעמולתיות  פוליטיות  למטרות  בבולים  התפשט השימוש 
העבר  את  מבליטים  הבולים  כי  לטעון  אפשר  ההיסטורית,  המבט  מנקודת 
בנושאים  יום  סדר  קביעת  בדבר  ותפישות  מגמות  מעצבים  ובכך  משותף 
המרכזי  השלטון  ידי  על  המופעל  כלי  הם  הבולים  זו,  מבחינה  חברתיים. 
היא  מדומיינת  קהילה  אנדרסון,  לפי  מדומיינת.  קהילה  ליצור  כדי  במדינה, 

 ,3 אגרא,  בולאית.  ראות  מנקודת  ישראל  תרבות  בנושא  הצעת־מחקר  ברינקר,  מנחם   5
.9-14.1990

 Dudley Stamp, “Philatelic Cartography: A Critical Study of Maps on Stamps  6
 with Special Reference to the Commonwealth”, Geography, 51, 2 (1966),
 pp. 179-197; Jack Child, Miniature Messages: The Semiotics and Politics

.of Latin-American Postage Stamps, Durham: Duke University Press, 2008
 Donald Reid, “The symbolism of postage stamps: a source for the historian”,  7

.Journal of Contemporary History, 19/2 (1984) pp. 223-249
 Frederick Lauritzen, “Propaganda Art in the Postage Stamps of the Third  8
 Reich”, Journal of Decorative and Propaganda Arts, 10 (1988), pp. 62-79.
 Robert Newman, “Orientalism for kids: postage stamps and ‘creating’
 South Asia”, Journal of Developing Societies, 5 (1989), pp. 70-82. Yehiel
 Limor, David Meckelberg, “The smallest ideological and political battlefield:
 Depicting Borders on Postage Stamps – The case of Israel”, Nation &

.Nationalism, 23,4 (2017), pp. 902-928
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ביותר,  הקטנה  תהיה  אם  אף  האומה,  חברי  רוב  וריבונית שבה  פוליטית  ישות 
לא  אפילו  ואולי  אתם,  נפגשים  לא  האחרים,  החברים  רוב  את  מכירים  אינם 
כולה.9 הקהילה  הדימוי של  יחיה  מהם  אחד  כל  במוחו של  אך  עליהם,  ישמעו 
בבולים  כה  עד  עסקה  לא  המדיה  בתחום  המחקרית  שהספרות  אף 
לראות  שיש  כך  על  עדכני  מחקר  מצביע  ומובחן,  מזוהה  תקשורת  כאמצעי 
דבר,10  לכל   )mass medium( המונים  תקשורת  כאמצעי  דואר  בולי  את 
המדיה:  של  הקלאסיים  התפקידים  חמשת  את  למעשה  ממלאים  הם  שכן 
שינוע  וכן  בידור  התרבותית,  המורשת  העברת  פרשנות,  מידע,  מסירת 
התקשורת  שאמצעי  לאלה  דומים  תפקיד  ממלאים  הם  בפשטות:  חברתי.11 
ממלאים   — האינטרנט  אתרי  גם  וכיום  ורדיו,  טלוויזיה  עיתונות,   — ה"גדולים" 
תקשורת  אמצעי  בבולים  לראות  אפשר  כן,  על  יתר  השוטף.  בתפקודם 
מודפס,  בול  כל  כאשר  הנרחבת,  תפוצתם  בגלל  בעיקר,  ואולי  גם,  המונים 
ממסמכים  בולים  שונים  בכך  עותקים.  במיליוני  ואף  אלפי  במאות  כלל,  בדרך 
המדינה  תושבי  את  רק  )המשמשים  כסף  שטרות  כמו  אחרים,  רשמיים 
דיפרנציאליים(,  יעד  לקהלי  מיועדים  אינם  ואף  השטרות,  את  שהנפיקה 
נועדו  לא  ואשר  מסוימת,  בחברה  תת־קבוצות  המאפיינים  מאטריבוטים  או 

רב־תפוצה.  תקשורת  כאמצעי  מהותם  מעצם  לשמש 
מציעים  הם  הרי  המונים,  תקשורת  אמצעי  הדואר  בבולי  רואים  אם 
מדע  אנשי  תרבות,  חוקרי  היסטוריונים,   — שונות  מדיסציפלינות  לחוקרים 
כדוגמה,  כך,  נרחבים.  מחקר  שדות   — ועיצוב  אמנות  חוקרי  או  המדינה 
ממלאים  שהבולים  והפוליטיים  החברתיים  התפקידים  את  לבחון  אפשר 
הבולים,  הנפקתם.  עיתוי  של  הקונקרטי  הפוליטי־חברתי  בהקשר  ובמיוחד 
ערוץ  הם  לנמענים,  )המדינה(  מהמוען  העוברים  ומסרים  מידע  הנושאים 
וחשובים,  גדולים  לאירועים  באשר  משמעות  נושאי  מסרים  להעברת 

 .Benedict Anderson, Imagined Communities. London: Verso 1991, pp 5-7  9
 Yehiel Limor and Ilan Tamir, 2021. “The Neglected Medium: Postage Stamps  10

.as a Mass Medium”, Communication Theory, 31/3 (2021), pp. 491-505
 Herold Laswel, “The Structure and Function of Communication in Society”,  11
 The Communication of Ideas, 37 (1948), pp. 215-228; Charles Wright,
 Mass Communication, New York: Random House, 1985; Denis McQuial,

 .Communication, London: Longman, 1984
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האומה.12  גבולות  לשרטוט  לשמש  יכולים  ואף  ולאומיים  בינלאומיים 
האירועים  לבחירת  סלקציה  של  תהליך  פרי  שהם  העובדה  מעצם  הבולים, 
בנושאים  הבחירה  למציאות.  פרשנות  מעניקים  אותם,  שיעטרו  והאישים 
כמו  משמעות,  נושאת  אמירה  לכשעצמה  מהווה  באחרים,  ולא  מסוימים, 

שנבחרו. אלה  של  והמסגור  ההצגה  דרך  גם 
של  כהגדרתו  ולגבש,  ליצור  להגיע,  מאפשר  הבולים  של  חזותי  ניתוח 
חותר  אשר  ניסויי  מדע  אינו  התרבות  "ניתוח  גדוש".  "תיאור  גירץ,  קליפורד 
מטרת  כי  ומדגיש  טוען,  הוא  משמעות",  אחר  שתר  פרשני  מדע  אל  לחוקיות 
שאירע.13  מה  של  הסמיוטיות  הפרשנויות  את  לדלות  היא  הגדוש  התיאור 
תרבותית־ מצב  תמונת  חושף  במהותו,  דסקרפטיבי  שהוא  הנוכחי,  המחקר 
הפוליטיות  וההשקפות  החברתי  הסדר  בדיקת  ידי  על  חברתית־פוליטית 
ל"תיאור  החיונית  התשתית  את  יוצק  ובכך  המדינה,  בולי  גבי  על  שמוטבעות 
להעברת  צינור  רק  אינה  החברה  כי  מצדם  טוענים  ולאקמן  ברגר  גדוש". 
ההיגיון  את  שמייצרת  זו  היא  אלא  ותיאוריות,  עולם  תפיסות  דעות,  רעיונות, 
את  היומיומית  למציאות  הנותנים  הערכים  ואת  דמותה  את  שמעצב  הפשוט 
קבוצה  של  שהידע  ההבנה  מתחדדת  כך  מאליו.14  המובן  דבר  של  הגושפנקה 
ובאמצעות  המשותפת  ההיסטוריה  באמצעות  מתגבש  מסוימת  חברתית 
שפה,  סמלים,  על  מתבססת  החברתית  הלגיטימציה  אייקונים.  של  מצרף 
החברתי,  מהסדר  חלק  להיות  הופך  ההיגיון  כל  לשון.  ומטבעות  דימויים 
גם  הבולים,  חברתית.15  למציאות  וגידים  עור  קורם  והוא  הידע,  ממטען  חלק 
במאות  נפוצים  הם  וכאשר  אייקונים,  בבחינת  הם  המיניאטורי,  גודלם  בגלל 
עבר,  לכל  מופץ  שלהם  האייקוני  המרכיב  הרי  עותקים,  ובמיליוני  אלפים 

לה. ומחוצה  המדינה  גבולות  בתוך 
שהבולים   — והווה  עבר  בין  מאחדים  הסימבולי  והשימוש  השיח  שפת 
מזהיר  עתיד  לעבר  המוביל  גשר  מעין  בונים   — הבולטים  מנשאיהם  אחד  הם 

 Robin Kearns, Tara Coleman, Jonathan Edmeades, “New Zealand children’s  12
 health stamps: Ideological artifacts linking health and place”, Social Science

.& Medicine, 227 (2019), pp. 38-46
.31-17 עמ'   ,1990 כתר,  ירושלים:  תרבויות,  של  פרשנויות  גירץ,  קליפורד   13

 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, The Social Constraction of Reality,  14
.London, 1967

.82-63 עמ'  שם,   15
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הפרט  את  מוליך  הקולקטיבי  הזיכרון  את  שיוצר  המשקע  שכן  ומתבקש, 
עבר  של  אוטופיים  דימויים  לעבר  משותפות,  התייחסות  נקודות  לעבר 
הבולים  ובפשטות:  הפרט.16  מעשי  והלאה  מעתה  יכוונו  שאליהם  מפואר 
או  הלאומי  הרעיון  את  המשרתים  דימויים  של  שלם  עולם  ליצירת  תורמים 

משטרים. של  הפעולה  קווי  את 
המורשת  בהעברת  מרכזי  תפקיד  גם  מיוחס  ההמונים  לתקשורת 
ערכים  ועולם  סמלים  מערכות  מעבירים  התקשורת  אמצעי  התרבותית. 
זהותה  את  ַמבנים  ובכך  הקהילה,  של  ההיסטוריה  את  המספר  שלם, 
היסטוריים  לאתרים  המוקדשים  בולים  שלה.17  הקולקטיבי  הנרטיב  ואת 
דוגמה  הם   — בעולם  רבות  במדינות  מונפקים  וכאלה   — וארכיאולוגיים 

התרבותית.18  המורשת  לשימור  כאמצעי  בבולים  לשימוש 
לפעולה.  אזרחים  להנעת  חשוב  גורם  גם  מהווים  התקשורת  אמצעי 
גיוס  לצורך  בבולים  מובהק  שימוש  של  רבים  מקרים  על  להצביע  אפשר 
חברתיים  לנושאים  מודעות  להעלאת  רעיונית־אידיאית,  לתמיכה  ההמונים 
הפרסומות.  באמצעות  לקוחות  ל"גיוס"  ואף  תרומות  לגיוס  לאומיים,  או 
לעתים  מהנה,  פנאי  פעילות  הוא  נפוץ,  כתחביב  בולים,  איסוף  וכמובן, 
להתבדר  ואף  היומיום,  ומשגרת  מהלחצים  להתנתק  המאפשרת  אסקפיסטית, 

אחרים. תקשורת  אמצעי  של  לצריכה  בדומה 

בישראל הלאומית  בתפיסה  הגליל 

בארץ־ היהודי  והיישוב  היהודי  העם  בתולדות  מרכזי  מקום  תופס  הגליל 
של  למרכזו  הגליל  היה  בר־כוכבא  מרד  לאחר  השני.  הבית  ימי  מאז  ישראל 
)הנשיאות  ההנהגה  מוסדות  נשתמרו  בו  בארץ־ישראל,19  היהודי  היישוב 

סימנים  צפנים,  יצירת  של  בתיאוריה  עוסקת  אשר  הסמיוטיקה,  של  מהותה  למעשה  זו   16
תרבותיות.  יחידות  של  היווצרותן  על  נוסף  מידע  נותנת  גם  סמיוטיקה  וסמלים. 
 Umberto  ;2006 רסלינג,  אביב:  תל  בסמיולוגיה,  יסודות  בארת,  רולאן  ראו:  להרחבה 
.Eco, Semiotics and the Philosophy of Language, London: Macmillan, 1984
 Jennings Bryant and Dorina Miron, “Theory and research in mass  17

 .communication”, Journal of Communication, 2004
.Limor and Tamir, 2021  18

.1977  ,52 עמ'   ,4 קתדרה  פתיחה",  "דברי  ספראי,  שמואל   19
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הספרות  של  הכינוס  ולמלאכת  הרוחנית  ליצירה  מוקד  היה  "והוא  והסנהדרין( 
ועריכתה".20 התנאית 

מדינת  של  הקמתה  טרם  עוד  הציוני  באתוס  כבוד  של  מקום  יש  לגליל 
כמיהה  מתוך  גם  עיניהם,  את  אליו  נשאו  הראשונה  העלייה  בני  ישראל. 
השני,  הבית  בתקופת  בגליל  היהודית  ההתיישבות  של  הזוהר  ימי  לחידוש 
שפתותיהם  על  שנישא  הגליל",  יבנה  "אל  העממי  השיר  הוא  לכך  ודוגמה 
בין  ביטויה,  את  מצאה  הציוני  באתוס  הגליל  של  חשיבותו  החלוצים.21  של 
תחילת  מאז  ששימשו,  לישראל,  קיימת  קרן  בולי  על  בהנצחתו  השאר, 
דוד  לה.22  ומחוצה  בארץ  הציוני  לרעיון  קולקטיבי  זיכרון  כלי  העשרים,  המאה 
ושכנינו:  אנחנו  בספרו  שהתפרסמה  והגליל"  "יהודה  במסה  כתב  בן־גוריון 
אחר  פה  היה  הכל   — העבודה  האנשים,  הטבע,  ישראל.  ארץ  את  מצאתי  "כאן 
אדמה.  שעל  מכל  פה  בוקע  היה  המולדת  וריח  ארץ־ישראלי,  יותר  לגמרי, 
קבים".23 תשעה  סג'רה  נטלה  ישראל,  לארץ  שירדו  הררי,  יופי  קבים  מעשרה 

על  ביותר  המיושבים  האזורים  אחד  הגליל  נותר  המדינה  הקמת  לאחר 
דמוגרפי  איום  תחושת  מעין  יצרה  זאת  מציאות  הערבית.  החברה  בני  ידי 
ולשוב  בגליל,  היהודי  היישוב  את  ולהרחיב  להגדיל  הצורך  את  שהציפה 
גבולות  את  ומקבעת  הקובעת  היא  שההתיישבות  התפיסה  את  ולאמץ 
גבוה  טבעי  ריבוי  היה  מביטוייה  שאחד  הדמוגרפית,  המציאות  המדינה. 
להגברת  השונות  ההחלטות  ביסוד  גם  עמדה  הערבית,  האוכלוסייה  בקרב 
הלאומית־ בתפיסה  מרכזי  מרכיב  היא  הקרקע  שכן,  בגליל,  היהודית  הנוכחות 

יותר  פוליטית  ציבורית  הינה  הקרקעות  שבעיית  אפשר  ולכן  טריטוריאלית, 
משפטית.24 שהיא  מאשר 

התנועה  של  הלאומית  בתפיסה  הגליל  של  האסטרטגית  חשיבותו  ואמנם, 
שונות  ובהחלטות  בהצהרות  ביטוייה  את  מצאה  ישראל  מדינת  ושל  הציונית 

בו.  היהודית  הנוכחות  והעצמת  הגליל  פיתוח  שעניינן 

 ,4 קתדרה  בר־כוכבא",  ומרד  יבנה  בתקופת  בגליל  היהודי  "היישוב  אופנהיימר,  אהרן   20
.1977  ,53 עמ' 

הראשונה.  העלייה  בני  בפי  ושמחה  עצב  בעתות  מושר  היה  ידוע,  אינו  שמחברו  השיר,   21
כיוונים  תעמולה'".  'מכשיר  בעיצוב  פרק   :1947-1923 הקק"ל  "בולי  בר־גל,  יורם   22

.160-131 עמ'   ,)1999(  1 חדשים 
רסט.  עמ'  תרצ"א,  דבר:  אביב:  תל  ושכנינו,  אנחנו  גוריון,  בן  דוד   23

 .4 עמ'   ,1989 לב  החדש,  המזרח  זהות",  של  משבר   — ישראל  "ערביי  ליש,  אהרון   24
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"קרית  בגליל,  חדשה  פיתוח  עיירת  של  בהקמתה  הוחל   1956 בשנת 
היא  הבאות  ובשנים  עלית"25(,  ל"נצרת  יותר  מאוחר  הוחלף  )ששמה  נצרת" 
בתי  וכן  בצפון  הממשלה  משרדי  כל  רוכזו  שבה  מחוז  לעיר  בהדרגה  נהפכה 

שונים. ממשלתיים  ומוסדות  המשפט 
והסוכנות  הממשלה  החליטו  הקודמת  המאה  של  השישים  בשנות 
אך  הגליל,  אכלוס  הייתה  הרשמית  שתכליתו  סוס",  "מבצע  על  היהודית 
עיתונאי  לסיקור  זכה  אף  והמבצע  האזור,  של  לייהודו  הייתה  הכוונה  בפועל 
לתפקידו,  נכנס  זה  שאך  הממשלה  ראש  של  יוזמתו  פרי  המבצע,  בולט.26 
באזור  תפן,  בחבל  נפתלי,  בהרי  יישובים  מקבצי  להקים  נועד  אשכול,  לוי 
העיר  בהקמת  לטפל  השיכון  משרד  החל  להם  ונוסף  יודפת,  ובהרי  חזון  הר 
השתבשה  הגדולה  התוכנית  הגשמת  בדרום(.  ערד  להקמת  )במקביל  כרמיאל 
 ,)1967( הימים  ששת  מלחמת  ובעקבות  ב־1966  הכלכלי  המיתון  בעקבות 
ההתיישבות  "פיתוח  כאשר  ישובים",  בפיתוח  העדיפויות  סדר  את  "ששינתה 

בגליל".27 ההתיישבות  הרחבת  פני  על  ברורה  עדיפות  קיבל  הגולן  ברמת 
"ייהוד  תוכנית  בשם  גם  המוכרת   — בגליל  המצפים  תוכנית 
ומחלקת  הממשלה  על־ידי  השבעים  שנות  בשלהי  גובשה   — הגליל" 
עשרות  הוקמו  ובמסגרתה  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  של  ההתיישבות 
את  להגביר  הייתה  התוכנית  של  המטרה  "מצפים".  שכונו  יהודיים  ישובים 
אדמות  על  ערביים  תושבים  של  השתלטות  ולמנוע  בגליל  היהודית  הנוכחות 
ביותר  דלילה  הייתה  זה  ארץ  בחבל  היהודית  "האוכלוסייה  באזור.28  מדינה 
ויץ,  מציין  האחרים",  הארץ  מאזורי  אחד  באף  לו  דומה  היה  שלא  בשיעור 
מהתיישבות  לחלוטין  ריק  כמעט  השטח  היה  הגליל  של  אחדים  "בחלקים 

המצפים".29 הקמת  לפני  יהודית 
בדרכים  מקומה  את  הגליל  לגבי  הלאומית  התפיסה  מצאה  השנים,  במשך 

הגליל'. ל'נוף  העיר  שם  שונה   2019 בשנת   25
 ;4 עמ'   ,24.8.1963 מעריב,  לדהור",  החל   — סוס'  "'מבצע  רהט,  מנחם  לדוגמה:  ראו   26

.5 עמ'   ,8.9.1967 דבר,  סוס'".  'מבצע  במסגרת  שני  מושב   — "זרעית  דר,  יואל 
צמרת  וצבי  יחיעם  ויץ,  בתוך:  הרביעי".  בעשור  בגליל  המצפים  "הקמת  ויץ,  יחיעם   27

.307 עמ'   ,2016 ירושלים,  תשל"ח-תשמ"ח.   — הרביעי  העשור  )עורכים(, 
מעריב,  הגליל",  ליישוב  אדם  כח  של  מספיק  פוטנציאל  "יש  הראובני,  מאיר   28

.2 עמ'   ,26.11.1980
.308 עמ'  שם,  ויץ,   29
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חוק  אושר   1988 בשנת  כך,  ובפיתוחו.  בגליל  העוסקים  חוקים  באימוץ  גם 
בפעולות  עדיפות  תינתן  "לגליל  כי   ,)2 )סעיף  השאר  בין  נקבע,  שבו  הגליל, 
הבריאות,  החינוך,  החקלאות,  ההתיישבות,  בפיתוח  לרבות  הממשלה,  משרדי 

והעלייה". הקליטה  התקשורת,  התחבורה,  התעשייה,  התיירות, 
הקמת  על  שרון,  אריאל  של  בראשותו  הממשלה,  החליטה   2005 בשנת 
לפיתוח  ל"המשרד  לימים  שונה  )ששמו  והגליל  הנגב  לפיתוח  מיוחד  משרד 
שראה  פרס,  שמעון  עמד  החדש  המשרד  בראש  והגליל"(.  הנגב  הפריפריה, 
לחדשנות.  פוטנציאל  בעל  גם  אך  היסטורית,  חשיבות  בעל  אזור  בגליל 
למשכן  גם  פרס  שמען  עמו  הביא  הגליל,  שבפיתוח  בחשיבות  ההכרה  את 
כי:  פרס  אמר  ישראל  מדינת  כנשיא  השבעתו  בנאום  בירושלים.  הנשיאות 
בו  החיים  האנשים  מחצית  יופי.  עתיר  הוא  לפניו.  הולך  קסמו   — "הגליל 
הגליל  לכול.  אמת  שוויון  ליצור  הזדמנות  זו  ערבים.  ומחציתם  יהודים  הם 
ולהקים  אינטלקטואלי  במרץ  הגליל  את  להעשיר  הצעיר  הדור  את  מזמין 
ולבנון  יבוא,  יום  תיירים.  בו  ולארח  בגפנים,  לרפדו  נקיות,  תעשיות  בו 

שלום".30 יבוא  ומצפון  ממחבליה,  תיפטר  וסוריה  ממהרסיה  תשתחרר 
הקמת  על   )3578 מס'  )החלטה  הממשלה  החליטה   2005 מאי  בחודש 
האוניברסיטה  בהקמת  רואה  הממשלה  כי  נקבע  שבה  בגליל,  אוניברסיטה 
מומשה  טרם  זו  החלטה  האזור.  ופיתוח  למינוף  לאומי  חשיבות  בעל  צעד 

אישורה. מאז  וחצי  מעשור  יותר  בחלוף  גם 
ובהחלטות  הישראלית  המנהיגות  בהצהרות  הגליל  של  המרכזיות  למרות 
על  להלן,  שיובהר  כפי  המדינה,  בולי  סקירת  מלמדת  הממשלה,  של  שונות 

זה. בנושא  הכרוכים  ההיבטים  מגוון  על  הגליל  של  תת־ייצוג 

ישראל בולי  על 

דואר  מטבע  ״בולי   — הראשונה  הבולים  סדרת  את  הנפיקה  ישראל  מדינת 
כאשר  העצמאות,  הכרזת  לאחר  מיד  כלומר   ,1948 במאי  ב־18   — עברי״ 
הונפקו  הראשונות  בשנים  הבולאי.31  השירות  מופקד  הבולים  הנפקת  על 

https://www.  .2007 במאי,   15 הארץ,  המדינה,  כנשיא  פרס  שמעון  של  ההשבעה  נאום   30
 .2021 ביוני,  ב־6  נדלה   haaretz.co.il/misc/1.1425322

משרד  לכן  קודם  )שנקרא  התקשורת  ממשרד  חלק  הבולאי  השירות  היה   1986 עד   31
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או  ב־1950  בולים   21 ב־1949,  בולים   18 )לדוגמה:  שנה  בכל  מעטים  בולים 
אינה  ישראל  ככלל,  אך  הבולים,  מספר  גדל  בהדרגה,  ב־1952(.  בולים   15
שעשו  כפי  שנה,  בכל  בולים  של  גדול  מספר  המנפיקות  המדינות  עם  נמנית 
שמדינות  וכפי  השלישי",  ב"עולם  מדינות  או  הסובייטי  הגוש  מדינות  בזמנו 

כיום. גם  עושות  יפן(  )כמו  מסוימות 
חמש  ככלל,  בולים,  להנפיק  הבולאי  השירות  נוהג  רבות  שנים  מזה 
או  מהבולים  אחד  כל  בסדרות.  ואם  בודדים  כבולים  אם  בשנה,  פעמים 

אדם.  של  זכרו  להנצחת  או  לאירוע  לנושא,  מוקדש  הסדרות 
הבולים  הנפקת  אישור  תהליך  הממשלה.  של  אישורה  את  מקבל  בול  כל 
הבולאי,  השירות  )דרכי  הדואר  תקנות  לפי  וזאת  בשלבים,  נעשה  בישראל 
בולים,  לענייני  תכנון  ועדת  ממליצה  הראשון  בשלב  התשמ״ז–1987(. 
להם  להקדיש  שראוי  הנושאים  על  הבולאי,  השירות  במסגרת  הפועלת 
הוועדה  המלצות  את  הבולאי  השירות  מנהל  מביא  השני  בשלב  בולים. 
מעביר  השלישי  בשלב  אותם.  ויבחן  ישקול  שזה  כדי  התקשורת,  שר  בפני 
עיצוב  שלב  הוא  הרביעי  השלב  הממשלה.  לאישור  המלצותיו  את  השר 
בשלב  פתוחה.  עיצוב  תחרות  במסגרת  ואם  יחיד  מעצב  ידי  על  אם  הבול, 
להורות  לאשר...  "רשאי  וזה  השר,  בפני  העיצוב  הצעות  מובאות  החמישי 
השר  ממנה  והאחרון  השישי  בשלב  מחדש".  עיצוב  על  או  בו  שינויים  על 
המבטא  "התרשים  את  השונות  ההצעות  מבין  שבוחרת  והיא  שיפוט,  ועדת 
וגראפית"  מהותית  מבחינה  ביותר  הטובה  בצורה  הבול  נושא  את  לדעתה 

.)9-4 סעיפים  ג',  פרק  )שם, 
בעברית,  המדינה  שם  את  יישא  בול   ,)10 )סעיף  הדואר  תקנות  לפי 
בריטניה,  למעט  המדינות,  כל  בולי  על  מופיע  המדינה  ובערבית. שם  באנגלית 

המלך. או  המלכה  של  דיוקנם  אלא  המדינה  שם  מתנוסס  אין  בוליה  שעל 
ייחודיים: מקצתם  ברורים,  מאפיינים  כמה  יש  ישראל  לבולי 

איננו  כאמור,  שנה,  מדי  אור  הרואים  הבולים  ומספר  ההנפקות  מספר  א.  
וסוחרים.  אספנים  בקרב  הבולים  בערך  שחיקה  למנוע  כדי  בעיקר  גדול, 

בשנת  הדואר'.  ל'רשות  הוחלף  שמו  וגם  הדואר  של  מעמדו  שונה  שנה  ובאותה  הדואר(, 
ממשלתית. לחברה  נהפך  והוא  הבולאי  השירות  מעמד  שּונה  שוב   2006
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בולים  של  קטן  מספר  להנפיק  המקפידה  שווייץ,32  גם  לדוגמה  נוהגת  כך 
הגבוה.  ערכם  על  שומרת  ובכך  שנה,  מדי 

המשך  מעין  להיות  עשוי  השובל  שובל.  צמוד  ישראל  מבולי  אחד  לכל  ב.  
אודות  על  הסבר  דברי  עליו  נדפסים  רבים  ובמקרים  עצמו,  הבול  של 
ישראל  לבוליהן,  שבלים  לעתים  המצמידות  אחרות  מדינות  יש  הבול. 

שבלים. צמודים  בוליה  שלכל  היחידה  המדינה  היא 
שהן   — ואנגלית  ערבית  עברית,   — שפות  בשלוש  מופיע  המדינה  שם  ג.  

במדינה. הרשמיות  השפות 
בולים  בחייהם.  בעודם  אדם  בני  של  לכבודם  בולים  מנפיקים  אין  ד.  
בשונה  זאת,  מותם.  לאחר  רק  מונפקים  מזוהים  לאישים  המוקדשים 
של  דיוקנו  את  עליהם  הנושאים  בולים  מונפקים  שבהן  רבות  ממדינות 
תרבות  גיבורי  של  או  ספרד(,  או  בלגיה  בריטניה,  )למשל  המדינה  ראש 

בבריטניה(.  או  באוסטרליה  מצטיינים  ספורטאים  )למשל 

ומתודולוגיה מחקר  שאלת 

הייתה:  איכותני,  מחקר  שהוא  הנוכחי,  המחקר  של  ביסודו  שעמדה  השאלה 
הייתה  המשנה  שאלת  ישראל.  בולי  על  הגליל  נושא  של  הייצוג  היקף  מה 
ואתרים,  נופים  ויישובים,  ערים  )כדוגמת  לגליל  הקשורים  הנושאים  הם  מה 

ישראל. בולי  על  בייצוג  שזכו  וכו'(  אישים 
מהקמת  בישראל  שהונפקו  הבולים   2,657 כל  נסקרו  המחקר  לצורך 
ביול33  תוויות   132 נסקרו  כן   .2021 שנת  לסוף  ועד   1948 בשנת  המדינה 
הדואר.  מחברת  חלק  שהוא  הבולאי,  השירות  על־ידי  הן  אף  המונפקות 
של  המקוון35  הקטלוג  ועל  המודפס34  הקטלוג  על  התבססה  הסקירה 

ישראל.  בולאי  התאחדות 

בולים.  54  —  2021 ובשנת  בולים   53 בשווייץ  הונפקו   2020 בשנת  כדוגמה,  כך,   32
דבר  ]למשלוח  המבוקש  הנקוב  הערך  הודפס  שעליהן  דביקות  "תוויות  הן  ביול  תוויות   33
רימר  משה  )עורכים  ישראל  בולי  קטלוג  ראו:  רגילים.  דואר  כבולי  שימשו  והן  הדואר[" 

.2016  ,244 עמ'  ישראל,  בולאי  התאחדות  תל־אביב,  יניב(.  וטיבי 
שם. ישראל,  בולי  קטלוג   34

http://israelphilately.org.il/he/catalog/stamps ראו:   35
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יזכה  ההשערה הייתה כי הגליל — בגלל חשיבותו הלאומית וההיסטורית — 
להלן,  שיובהר  כפי  המחקר,  ממצאי  ישראל.  בולי  על  ניכר  ובייצוג  בבולטות 

הפוכה. תמונה  חשפו 

ממצאים

המדינה,  הקמת  מאז  בישראל  שהונפקו  הבולים  כל  נסקרו  ראשון  בשלב 
ופיתוחו,  הגליל  יישוב  נושאיות:  קטגוריות  לחמש  חולקו  הם  שני  ובשלב 
הגדולה  הקטגוריה  אישים.  וכן  ואמנות  תרבות  אתרים,  בגליל,  ויישובים  ערים 
קטגוריות־משנה:  לחמש  לפצלה  הוחלט  ולפיכך  אתרים,  של  הייתה  ביותר 
היסטוריים  אתרים  דתיים,  אתרים  טבע,  ושמורות  טבע  אתרי  גבורה,  אתרי 

תיירות.  אתרי  וכן  וארכיאולוגיים 
שהונפקו  הבולים   2,657 מכלל  כ־80  שרק  היה  הראשון  המפתיע  הממצא 
ולאישים  לנושאים  או  לגליל,  הוקדשו   2021-1948 השנים  בין  בישראל 

מהבולים. כ־3%  רק  אחרות:  ובמילים  זה,  באזור  הקשורים 
תת־הקטגוריה  בגליל.  לאתרים  מוקדשים  הבולים  ממחצית  למעלה 
בולים  שמונה  טבע.  שמורות  וכן  ונוף  טבע  אתרי  של  היא  ביותר  הבולטת 
שמורת  החולה,  שמורת  )התנור(,  עיון  נחל  שמורת   — טבע  לשמורות  הוקדשו 
בולים  על  להנצחה  זכו  מהשמורות  חלק  כאשר   — עמוד  נחל  ושמורת  מירון 
סדרה  במסגרת  אחד  לכנרת:  הוקדשו  בולים  חמישה  אחת.  מפעם  יותר 
על  סדרה  במסגרת  אחד  המדינה,  ברחבי  שונים  ואתרים  נופים  שהנציחה 

חיים". מים  מקור   — "הכנרת  לנושא  הוקדשו  ושלושה  רחצה  חופי 
בולים,  על  להנצחה  כה  עד  זכו  לא  בגליל  המצויות  אחרות  טבע  שמורות 
תהליכי  על  תיעוד  בהיעדר  דישון.  נחל  או  בצת  אפק,  עין  כזיב,  נחל  וביניהן: 
לקבוע  קושי  יש  להלן,  שיובהר  כפי  בולים,  הנפקת  בדבר  ההחלטות  קבלת 
הקשור  בכל  אחרות  שמורות  פני  על  בהעדפה  מסוימות  שמורות  זכו  מדוע 

בולים. על  להנצחתן 
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 שמורת החולה )מימין( ושמורת נחל עיון )משמאל( כחלק מסדרות המוקדשות 

לשמורות טבע בישראל )מעצב אליעזר ויסהוף( 

שבעה בולים הוקדשו עד כה לאתרי הנצחה או לאתרי גבורה, כאשר שניים 
כחלק  האריה  ופסל   )1984( תל־חי  למגיני  אנדרטה  לתל־חי:  מוקדשים  מהם 
)2013(. שניים אחרים הוקדשו לעיר צפת  מגיליונית המוקדשת לשביל ישראל 
1952, והשני כחלק מסדרה  )האחד במסגרת סדרת הנצחה ליום הזיכרון בשנת 
אחרים  והנצחה  זיכרון  אתרי  ב־1998(.  שהונפקה  העצמאות  מלחמת  לציון 
שתועדו על בולים היו: מצודת ישע והטנק בדגניה )שניהם כחלק מסדרות לציון 
1951-52( וגלעד למשחררי הגליל התחתון  ויום הזיכרון בשנים  יום העצמאות 
)1966(. בבולים המוקדשים לאתרי הנצחה וגבורה הגבורה ככלל, ולא רק בגליל 

היא חלק מהם.36 הנופלים  מדינה", שהנצחת  מ"פולחני  חלק  לראות  אפשר 

        
 צפת )מימין( ומצודת ישע כחלק מסדרות הנצחה ליום העצמאות ויום הזיכרון 

בשנים 1951-52 )מעצב אוטה וליש(

העצמאות  חגיגות   — מדינה  פולחני  עזריהו,  מעוז  בהרחבה:  ראו  מדינה  פולחני  על   36
 / בן־גוריון  למורשת  המרכז  בוקר:  שדה   .1956-1948 בישראל  הנפלים  והנצחת 

.1995 בנגב,  בן־גוריון  אוניברסיטת 
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ולו  ביטויו,  את  מצא  בגליל  ובמיוחד  בישראל  הדתי־עדתי  הפלורליזם 
דתיים מסורתיים  בולי המדינה. הבולים מנציחים אתרים  גם על  בצורה סמלית, 
שהוא  בפקיעין,  העתיק  הכנסת  בית  על  )בול  יהדות  דתיות:  עדות  ארבע  של 
אל  מסגד  של  איור  ובו  )בול  איסלם  הלאומית(,  המורשת  על  מסדרה  חלק 
הבשורה  )כנסיית  הנצרות  אלפיטר(,  עיד  לציון  ב־1986  שהונפק  בעכו,  ג'זאר 
יתרו  )קבר  הדרוזית  והעדה  בנצרת(;  שניהם   —  ]1999[ מרים  ומעין   ]1986[
עיד  הדרוזי  החג  לציון  בול  וכן  וב־1972;  ב־1961  בולים,  על  פעמיים  שהונצח 
ראויה  סבלאן(.  הנביא  קבר  של  איור  ועליו  ב־1986  שהונפק  סבלאן,  נבי  אל 
המוסלמי  לחג  הנוצרית,  הבשורה  לכנסיית  המוקדשים  העובדה שהבולים  לציון 
שנה,  באותה  שלושתם  הונפקו  סבלאן  נבי  אל  עיד  הדרוזי  ולחג  אלפיטר  עיד 
התקשורת,  משרד  מצד  בין־דתי"  "איזון  של  מדיניות  על  ללמד  עשוי  והדבר 
)מעין  בנצרת  נוצרי  לאתר  שהוקדש  האחר  הבול  הממשלה.  מצד  ולמעשה 
נוצרית,  לצליינות  המוקדשת  בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק  הוא  מרים( 

הירדן. ולנהר  לירושלים  מוקדשים  זו  בסדרה  האחרים  הבולים  שני  כאשר 

          
)מימין לשמאל( מסגד אל ג'זאר בעכו, קבר הנביא סבלאן בחורפיש וכנסיית הבשורה 

בנצרת: איזון בין־דתי )מעצב אסף ברג(

וארכיאולוגיים  היסטוריים  לאתרים  השנים  במשך  הוקדשו  בולים  תשעה 
בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק  שהוא  )בול  עכו  נמל  הם:  ואלה  בגליל. 
בית  מערות  מציפורי,  הנערה  פסיפס  דן,  תל  בישראל(,  עתיקים  נמלים  על 
מורשת  לאתרי  המוקדשת  בולים  שלושה  בת  מסדרה  אחד  )בול  שערים 
חצור  בתל  הקדום  המים  מפעל  אונסקו(,  ארגון  על־ידי  שהוכרזו  עולמית 
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'בצלאל'  של  קרמיקה  ישראל(,  בארץ  עתיקים  מים  מפעלי  על  מסדרה  )חלק 
ליצירות  המוקדשת  בולים  ארבעה  בת  בסדרה  )בול  טבריה  של  ציור  עם 
שלושה  להוסיף  יש  לאלה  בירושלים(.  האמנותי  המוסד  של  הקרמיקה 
אל  )חאן  העמודים  חאן  מצוירים  שעליו  האחד,  לעכו:  המוקדשים  בולים 
יצא  ואשר  בעכו,  האבירים  לאולמות  המוקדש  השני,  השעון;  ומגדל  עמדן( 
ליד  מים  אמת   — והשלישי  ומלטה,  ישראל  של  משותפת  כהוצאה  לאור 
ב־2001(,  )שהונפק  נוסף  בול  ארצנו".  "מנוף  הסדרה  במסגרת  שיצא  עכו, 
)סג'רה(. לאילניה  הוקדש  היסטוריים,  ואתרים  מבנים  על  מסדרה  חלק  שהוא 

        
 אולמות האבירים בעכו )מימין, הנפקה משותפת ישראל-מלטה( 

והנמל העתיק בעיר )מעצב אדלר א.(: היסטוריה וארכיאולוגיה בעיר החוף

זכתה  נחום  כפר  טיילת  ונופש.  תיירות  לאתרי  הוקדשו  בולים  שישה 
מנרה  בישראל,  טיילות  על  בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק  שהוא  בבול 
ראש  ואילו  בישראל  לרכבלים  מוקדשת  מסדרה  חלק  שהוא  בבול  זכתה 
בישראל  תיירות  על  מסדרה  חלק  שהוא  האחד,   — בולים  בשני  זכתה  הנקרה 
בול  להוסיף  יש  זו  לקטגוריה  בארץ.  רכבלים  על  מהסדרה  חלק  והשני 
בישראל(,  מרפא  נאות  על  מסדרה  כחלק  )שהונפק  טבריה  לחמי  המוקדש 
בולים  חמישה  בת  מסדרה  חלק  שהוא  בעכו,  השעון  למגדל  המוקדש  בול  וכן 

הארץ. ברחבי  עות'מאניים  שעון  מגדלי  המנציחה 
המציג  הראשון,  ואמנות.  תרבות  לנושאי  הוקדשו  בלבד  בולים  שלושה 
והוא  ב־1976,  הונפק  לבנון,  מרכי  של  מכחולו  פרי  בצפת,  סמטאות  של  ציור 
שני  ישראליים.  ולנופים  לציירים  המוקדשת  בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק 
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הוקדשה  ואשר  ב־1997,  אור  שראתה  מסדרה  חלק  שהם   — אחרים  בולים 
ואת  בכרמיאל  המחול  פסטיבל  את  מציינים   — בישראל  ומחול  למוסיקה 
השואג,  האריה  פסל  את  להוסיף  אפשר  לאלה  בצפת.  הכליזמרים  פסטיבל 
להנצחת  יד  והוא  בתל־חי  המוצב  מלניקוב,  אברהם  הפסל  של  עבודתו  פרי 
אתרי  המנציחים  הבולים  במסגרת  לעיל  כבר  הוזכר  )ואשר  תל־חי  מגיני 
הפיסול  לאמנות  המוקדשת  מסדרה  כחלק  הופיע  השואג  האריה  בול  זיכרון(. 

פולוס. ודוד  אורלוף  חנה  של  עבודות  גם  שכללה  בישראל, 
האחד,  בגליל.  נקשר  וגורלם  ששמם  לאנשים  הוקדשו  בלבד  בולים  שני 
)בלובשטיין(  רחל  והמשוררת  תל־חי,  מגיני  עם  שנמנה  טרומפלדור,  יוסף 
לזכרה  הבול  האגם.  לחוף  כנרת  העלמין  בבית  ונקברה  בדגניה  שחייתה 
בתולדות  לנשים  המוקדשת  בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק  הוא  רחל  של 
הייצוג  אהרונסון.  ושרה  גולדברג  לאה  הן  זו  לסדרה  חברותיה  כאשר  היישוב, 
הנפקת  על  המופקד  הפוליטי,  הממסד  בעיני  כי  ללמד  עשוי  הפרסונלי 
לאלה  בולים.  גבי  על  להנצחה  הראויות  דמויות  הגליל  הצמיח  לא  הבולים, 
פעילותה  שבמסגרת  גרציה,  דונה  את  המנציח  הבול  את  גם  להוסיף  אפשר 
להתיישב  תכננה  גם  הנראה  וככל   — בטבריה  פעלה  גם  הנרחבת  הנדבנית 
מתבטא  גם  לעיר  והקשר   — הללו  התוכניות  את  קטע  שמותה  אלא  בעיר, 

הבול. שובל  על  המתנוסס  לצדה  טבריה  והעיר  הכנרת  של  באיור 

   

        
 יוסף טרומפלדור )מימין, מעצב מרדכי קרופ( 

ורחל המשוררת )מעצבת רותי אל חנן מלכא בקמן(: ייצוג פרסונלי זעום

גם  הכוללת  ופיתוחו"  הגליל  "יישוב  של  בקטגוריה  נכללים  בולים  עשרה 
ב־1982  כדוגמה,  כך,  בגליל.  יישובים  להקמת  יובלות  לציון  שהונפקו  בולים 
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לכבוד  בול  הונפק  ב־1996  פינה,  ראש  לייסוד  שנה   100 לציון  בול  הונפק 
שנה   50 מלאת  לציון  בול  הופיע  ב־1999  מטולה,  להקמת  שנה  מאה  מלאת 
לייסוד  המאה  יובל  חגיגות  לרגל  בול  אור  ראה  וב־2001  שמונה  לקריית 
בול  גם:  כלולים  זו  בקטגוריה  ויבניאל.  תבור  כפר  מונצחות  ובו  המושבות 
על  בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק  שהוא   )1983( בגליל  ההתיישבות  לציון 
בצפון  הפיתוח  עיירות  על  בול  וכן  ושומרון;  וביהודה  בגליל  ההתיישבות 
בישראל.  הפיתוח  ערי  על  בולים  שלושה  בת  מסדרה  חלק  שהוא   )2007(
הנגב  "פיתוח  הכותרת  את  הנושאת  בולים  שני  בת  סדרה  הונפקה  גם  ב־2007 
להוסיף  יש  זו  לקטגוריה  לגליל.  מוקדש  הבולים  משני  אחד  כאשר  והגליל", 
ואשר  ארצנו"(  "מנוף  מסדרת  חלק  )שהיה  עלית  לנצרת  שהוקדש  הבול  את 
בסמוך  שנבנה  היהודי,  היישוב  של  הכרזתו  לאחר  שנה   ,1975 בשנת  הונפק 

עצמאית. כעיר  הערבית,  לנצרת 

        
 בול המוקדש לפיתוח הגליל )מימין, מעצבים משה פרג ומריון קונדר( 

ובול לכבוד עיירות הפיתוח בצפון )מעצב גדעון שגיא(

בדרך  בולים,  גבי  על  להנצחה  זכו  ואשר  לעיל,  שהוזכרו  ליישובים  נוסף 
מרבית  "שלהם".  לבולים  שונים  יישובים  זכו  להקמתם,  יובל  לציון  כלל 
השנים:  במשך  אור  שראו  שונות  סדרות  בארבע  כלולים  הללו  היישובים 
 ,)1962-1960( נוף  אוויר  דואר  בולי  סדרת   ,)1956( אוויר  דואר  בולי  סדרת 
)ראו   )1980-1971( הארץ"  "מנוף  וסדרת   )1967-1965( ערים  סמלי  סדרת 

.)1 לוח 
ארבע  מבין  בשלוש  להיכלל  זכו  ועכו  צפת  טבריה,  כי  מלמד   1 בלוח  עיון 
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האחרות  הערים  כל  סדרות.  בשתי  לייצוג  זכתה  פינה  ראש  ואילו  הסדרות, 
בת  נוספת  בסדרה  מיוצג  העתיק  בעכו  השוק  לכך,  נוסף  יחיד.  בייצוג  זכו 
יהודה  מחנה  שוק  בצד  וזאת  בישראל,  לשווקים  המוקדשת  בולים  שלושה 

ביפו. הפשפשים  ושוק 
בדומה  בישראל,  הבולאי  השירות  מנפיק  הרגילים  לבולים  נוסף 
מכונות  באמצעות  מונפקות  התוויות  ביול.  תוויות  גם  אחרות,  למדינות 
בהנפקת  הוחל  מאז  המבוקש.  הנקוב  הערך  עליהן  ומודפס  אוטומטיות  ביול 
מתנוססים  שעליהן   — שונות  תוויות   132 אור  ראו   1988 בשנת  התוויות 
 )5.3%( מהן  שבע  רק  כאשר   — שונים  בנושאים  איורים  או  תצלומים 
סדרה  הונפקה   1994 בשנת  לאזור.  הקשורים  להיבטים  או  לגליל  מוקדשות 
מהם  ארבעה  כאשר  המדינה,  ברחבי  לאתרים  המוקדשת  בולים  תשעה  בת 
מהכנסייה  המוזאיקה  נחום.  כפר  וכן  עכו  טבריה,  נצרת,  בגליל:  מצויים 
ב־1996,  שהונפקה  תווית  מעטרת  והדגים(  הלחם  נס  את  )המתארת  בטבחה 
בישראל,  אפיפיורים  שני  של  לביקוריהם  המוקדשות   — נוספות  תוויות  ושתי 

נצרת. של  בתצלומים  מעוטרות   — וב־2014  ב־2009 

:1  לוח 
2021-1948 )סדרות(  ישראל  בולי  על  בגליל  ויישובים  ערים 

הסדרה הנפקהשם  מספר שנת 
של  כולל 

בולים

הבולים  מס’ 
המוקדשים 

לגליל

יישובים/אתרים 
בבולים שזכו 

אוויר טבריה1956-195491דואר 
נוף אוויר  צפת, 1960103דואר  טבריה, 

עכו 
ערים  סמלי 

שוטפת( )סדרה 
שמונה, 1969-1965318 קריית 

טבריה,  נצרת, 
ראש  צפת,  עכו, 

נהריה פינה, 
הארץ  מנוף 

שוטפת( )סדרה 
ראש 1979-1971255 כנרת, 

צפת,  עכו,  פינה, 
עלית  נצרת 

indd   106.א ךרכ - לילגה תוצראindd   106.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:02:5727/06/2022   11:02:57



107

אל
שר

 י
נת

די
מ

לי 
בו

ל 
ע

ל 
לי

הג
וג 

יצ
 י

ון:
לי

ע
א 

 ל
וא

ה
ל 

לי
הג

וסיכום דיון 

בתכנים  ההופעה  שכיחות  מבחינת  נמדדת  וכהן,  וימן  קובעים  ייצוגיות, 
בתעמולת  נשים  של  לייצוגן  התייחסה  שהגדרתם  אף  שונים.37  תקשורתיים 
הייצוגיות  סוגיית  לגבי  גם  בהכללה  תקפה  שהיא  דומה  בישראל,  הבחירות 

המונים. תקשורת  אמצעי  שהם  בולים,  על  ונושאים  קבוצות  של 
לאחד  או  לגליל,  המוקדשים  הבולים  מספר  של  הנמוך  השיעור 
לכאורה,  ולו  עשוי,   — ישראל  בולי  על  הגליל  ייצוג  ובתמצית:   — מהיבטיו 
הלאומי  בשיח  הגליל  של  וחשיבותו  מקומו  בגלל  בעיקר  תהייה,  לעורר 
המיושבים  מהאזורים  אחד  נותר  הגליל  ישראל,  מדינת  הקמת  לאחר  במדינה. 
איום  תחושת  מעין  יצרה  זאת  מציאות  הערבית.  החברה  בני  ידי  על  ביותר 
בגליל  היהודי  היישוב  את  ולהרחיב  להגדיל  הצורך  את  שהציפה  דמוגרפי 
את  ומקבעת  שקובעת  זאת  היא  שההתיישבות  התפיסה  את  ולאמץ  ולשוב 
הלאומית־טריטוריאלית,  בתפיסה  מרכזי  מרכיב  היא  הקרקע  המדינה.  גבולות 
מאשר  יותר  פוליטית  ציבורית  היא  עליהן  והשליטה  הקרקעות  בעיית  ולכן 
דמוגרפי,  איום  ושל  אסטרטגית  חשיבות  של  זו,  תחושה  משפטית.38  שהיא 
הערבי,  למגזר  הקשורים  אלימים  אירועים  בעקבות  ושוב  שוב  התעצמה 
של  האסטרטגית  חשיבותו  בדבר  הפוליטי־חברתי  הקונצנזוס  את  חיזקה  גם 

הגליל. 
בנושא  הכרוכים  היבטים  מגוון  על  הגליל,  זוכה  לא  אפוא  מדוע 
יותר  מכובד  לייצוג   — ואחרים  אתניים  תיירותיים,  דתיים,  היסטוריים,   — זה 
בהם  שיש  ומשלימים,  חלופיים  הסברים,  מספר  לכך  יש  ישראל?  בולי  על 
אחוזים  כשלושה  על  רק  הונצח  חשוב  כה  לאומי  נושא  מדוע  להסביר  כדי 

המדינה. מבולי 
חשיבותו,  על  הרשמיות  ההצהרות  חרף  שהגליל,  הוא  הראשון  ההסבר 
הממשלתיים  ובעשייה  בשיח  פריפריאלי,  שולי,  כנושא  עדיין  נתפס 
להיות  האמור  המשרד  בשם  לראות  אפשר  לכך  בולט  ביטוי  והפוליטיים. 
בעמוד  והגליל'.  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  'המשרד  בגליל:  הטיפול  על  אחראי 

בישראל".  הבחירות  בתעמולת  נשים  על  ונעלם?  הולך  "עולם  כהן,  ויונתן  וימן  גבי   37
.62-53 עמ'   ,2000  ,28 קשר 

 .4 עמ'   ,1989 לב  החדש,  המזרח  זהות",  של  משבר   — ישראל  "ערביי  ליש,  אהרון   38
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ופיתוח  חיזוק  על  "אמון  המשרד  כי  מצוין  באינטרנט  המשרד  של  הבית 
הגליל  ובפשטות:  ישראל".39  מדינת  של  והגיאוגרפית  החברתית  הפריפריה 
המרכזי,  השלטון  בעיני  כפריפריה  נתפס  הגליל  ואם  מרכז.  לא  פריפריה,  הוא 
התקשורת  משרד  בתוכן   — השלטון  של  שלוחותיו  שגם  הוא  טבעי  רק 

מרכזי. לא  נושא  בבחינת  בגליל  יראו  אליו,  הכפוף  הבולאי  והשירות 
לנושא  מוקדש  מהם  אחד  שכל  בולים,  הנפקת  על  ההחלטות  שנית, 
כאשר  ופוליטיים,  חברתיים  לחצים  מערכת  של  יוצא  פועל  היא  מסוים, 
גבי  על  מבחינתם  החשוב  נושא  להנציח  מבקשים  השונים  הלחץ  גורמי 
והפוליטיים  החברתיים  הכוח  למוקדי  פריפריאלי  בהיותו  לגליל,  בולים. 
סוגיה  השלטון.  במסדרונות  להפעילם  שניתן  חזקים  לחץ  מנופי  אין  במדינה, 
למחקר  ראויה  בולים",  הנפקת  בדבר  ההחלטות  על  משפיע  "מי  של  זו 
חדשים  בולים  הנפקת  על  וההחלטות  שהדיונים  העובדה  לאור  בייחוד  נוסף, 

מסודרים. פרוטוקולים  רישום  ללא  מתקיימים 
ובמיוחד  שנה,  מדי  המונפקים  בולים  של  יחסית  הקטן  המספר  שלישית, 
בולים  סדרת  )כמו  תחומים  לנושאים  מראש  מיועדים  מהם  שחלק  העובדה 
האפשרות  את  מצמצם  ועוד(,  העצמאות  יום  לציון  בול  השנה,  ראש  לרגל 
לנושאים  בולים  להקדיש  והפניות  הרעיונות  ההצעות,  היוזמות,  לכל  להיענות 
ייחודית  איננה  תת־הייצוג  בעיית  כי  לראות  אפשר  גם  זה,  רקע  על  מסוימים. 
כמו  הישראלית,  בחברה  אחרים  נושאים  לגבי  גם  תקפה  היא  אלא  לגליל, 
התרבות  נושאי  של  תת־הייצוג  המדינה,40  בולי  על  נשים  של  הנמוך  הייצוג 
הרבה  הפופולריות  חרף  הספורט  נושא  של  הנמוך  הייצוג  או  והאמנות41 

שלו.42
שירותי  על  שעובר  הכלכלי  המשבר  לאור  האחרונות  בשנים  רביעית, 

https://www.gov.il/he/departments/ministry_for_the_development_of_the_ ראו:   39
negev_and_galilee/govil-landing-page

ישראל".  בולי  על  נשים  של  תת־הייצוג  הנייר':  "'תקרת  תמיר.  ואילן  לימור  יחיאל   40
 .40-23 עמ'   ,2017  ,16 מדיה  מסגרות 

תת־הייצוג   — תרבותי  כאשנב  דואר  בולי  שיניים:  בלי  "בול  תמיר.  ואילן  לימור  יחיאל   41
לחקר  כתב־עת   — ראה  המדינה".  בולי  על  והישראלית  העברית  והיצירה  השפה  של 

 .376-359 עמ'   ,2019 באירופה.  העברית 
בתנועה,  ישראל".  בולי  על  הספורט  ייצוג  פגיעה:  ללא  "בול  תמיר.  ואילן  לימור  יחיאל   42

 .452-433 עמ'   ,2014  ,4
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דואר  שירותי  נוטים  העולם,  ממדינות  ברבות  והממוסדים  הוותיקים  הדואר 
ביול  לצורכי  לא  שיווקי־כלכלי  פוטנציאל  בהם  שיש  בולים  להנפיק  רבים 
הבול  היא  לכך  בולטת  דוגמה  אספנות.  כפריטי  אלא  וחבילות  מכתבים 
עותקים,  מיליון  מ־150  ביותר  שנמכר  פרסלי,  אלוויס  של  לזכרו  האמריקני 
לא  להסביר  אפשר  זה  רקע  על  מובהק.  אספני  פריט  להיות  הפך  ואשר 
בולים  מקדישים  כדוגמה,  בבריטניה,  הדואר  ששירותי  העובדה  את  רק 
ההנפקות  את  גם  אלא  ועלילותיהם,  בונד  לג'יימס  או  פוטר  להארי  רבים 
שהנפיק  הסדרות  את  ואף  קומיקס,  לגיבורי  המוקדשות  היפני  הדואר  של 
לכוכבי  או  פופולריים  וזמרות  לזמרים  הוקדשו  ואשר  הבולאי  השירות 
ההחלטות  קבלת  למערך  השיווקי  המרכיב  חדירת  לעולמם.  שהלכו  כדורגל 
שניתן  הבולים  מספר  את  טבעי  באופן  מצמצמת  חדשים  בולים  הנפקת  על 

שיהיו. ככל  חשובים  אחרים,  לנושאים  להקדיש 
ישראל,  בולי  על  הגליל  ייצוג  בסוגיית  בדיון  המתעוררות  השאלות  אחת 
דוגמה  מהם.  הושמט  מה  גם  אלא  ומדוע,  הבולים  על  הונצח  מה  רק  לא  היא 
כדוגמת   — האחרונים  בעשורים  והתפתחו  שצמחו  הערביות  הערים  הן  לכך 

המדינה. בולי  על  לאזכור  זכו  לא  אך   — עראבה  או  סח'נין 
במשטר  הפוליטי  הייצוג  מידת  את  להעריך  המבקש  כי  ציין  כספי 
להבדלים,  המתייחסות  מיקרוקוסמיות  להשוואות  פעם  לא  נזקק  הדמוקרטי 
האוכלוסייה  כלל  בין  הסוציו־דמוקרטי  ובהרכב  במבנה  להבדלים  רוב  פי  ועל 
שהם  הבולים  על  גם  להחיל  אפשר  הללו  הדברים  את  הנבחרים.43  לבין 
דמוגרפית,  מבחינה  ורבת־פנים,  מורכבת  חברה  של  מיקרוקוסמוס  תמונת 

ודתית. תרבותית 
האסטרטגית,  חשיבותו  למרות  המדינה,  בולי  על  הגליל  של  תת־הייצוג 
לדורותיהן.  ישראל  מממשלות  זכה  שלו  היחס  את  נאמנה  אפוא  משקף 
מוזכרים  שלו  וההיסטוריה  נופיו  המרכז.  לטובת  הצדה  נדחק  הגליל 
לשוליים  נדחק  הוא  גיאופוליטי  כאזור  אך  הקולקטיבי,  בזיכרון  ומוטבעים 
אלא  ממשלתיות  ובתוכניות  הבולים  על  לבדו  מוזכר  שאינו  כמעט  ואף 
כן,  אם  ושומרון.  ויהודה  הגולן  הנגב,  דוגמת  נוספים  לאזורים  בסמיכות 
את  תואם  ישראל  בולי  על  הגליל  של  המזערי  אזכורו  כי  לטעון,  ניתן 

.1981  ,51-37 עמ'  מגמות,  ישראל".  בכנסת  ייצוגיות  ופונקציות  כספי,"קונסנזוס  דן   43
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מספיק  מפנה  אינו  אך  הגליל  את  המוקיר  הפוליטי,  במגרש  ההתרחשויות 
בו.  הטמון  הפוטנציאל  ומימוש  פיתוחו  את  שיאפשרו  תקציבים 

ביבליוגרפית רשימה 

קתדרה  בר־כוכבא",  ומרד  יבנה  בתקופת  בגליל  היהודי  "היישוב  אהרון.  אופנהיימר, 
.1977  ,53 עמ'   ,4

.2006 רסלינג,  תל־אביב:  בסמיולוגיה,  יסודות  רולאן.  בארת, 
תרצ"א. דבר:  תל־אביב:  ושכנינו,  אנחנו  דוד.  בן־גוריון, 

כיוונים  תעמולה'".  'מכשיר  בעיצוב  פרק   :1947-1923 הקק"ל  "בולי  יורם.  בר־גל, 
.160-131 עמ'   ,)1999(  1 חדשים 

אגרא,  בולאית.  ראות  מנקודת  ישראל  תרבות  בנושא  הצעת־מחקר  מנחם.  ברינקר, 
.9-14.1990  ,3

.5 עמ'   ,8.9.1967 דבר,  סוס'".  'מבצע  במסגרת  שני  מושב   — "זרעית  יואל.  דר, 
מעריב,  הגליל",  ליישוב  אדם  כח  של  מספיק  פוטנציאל  "יש  מאיר.  הראובני, 

.2 עמ'   ,26.11.1980
בישראל".  הבחירות  בתעמולת  נשים  על  ונעלם?  הולך  "עולם  יונתן.  וכהן  גבי  וימן, 

.62-53 עמ'   ,2000  ,28 קשר 
צמרת  וצבי  יחיעם  ויץ,  בתוך:  הרביעי".  בעשור  בגליל  המצפים  "הקמת  יחיעם.  ויץ, 
.316-305 עמ'   ,2016 ירושלים,  תשל"ח-תשמ"ח.   — הרביעי  העשור  )עורכים(, 

בולאי  התאחדות  תל־אביב,  ישראל,  בולי  קטלוג  )עורכים(.  משה  ורימר,  טיבי  יניב, 
.2016 ישראל, 

 ,51-37 עמ'  מגמות,  ישראל".  בכנסת  ייצוגיות  ופונקציות  "קונסנזוס  דן.  כספי, 
.1981

ישראל".  בולי  על  נשים  של  תת־הייצוג  הנייר':  "'תקרת  אילן.  ותמיר,  יחיאל  לימור, 
 .40-23 עמ'   ,2017  ,16 מדיה  מסגרות 

תת־  — תרבותי  כאשנב  דואר  בולי  שיניים:  בלי  "בול  אילן.  ותמיר,  יחיאל  לימור, 
ראה — כתב־ בולי המדינה".  והישראלית על  והיצירה העברית  הייצוג של השפה 

 .376-359 עמ'   ,2019 באירופה.  העברית  לחקר  עת 
ישראל".  בולי  על  הספורט  ייצוג  פגיעה:  ללא  "בול  תמיר.  ואילן  יחיאל  לימור, 

.452-433 עמ'   ,2014  ,4 בתנועה, 
.4 עמ'   ,1989 לב  החדש,  המזרח  זהות",  של  משבר   — ישראל  "ערביי  אהרון.  ליש, 

.1997 עובד,  עם  תל־אביב:  ערביים.  פוליטיים  מיתוסים  עמנואל.  סיון, 
בישראל  הנופלים  והנצחת  העצמאות  חגיגות   — מדינה  פולחני  מעוז.  עזריהו, 
בן־גוריון  אוניברסיטת   / בן־גוריון  למורשת  המרכז  בוקר:  שדה   .1956-1948

.1995 בנגב, 
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.1977  ,52 עמ'   ,4 קתדרה  פתיחה",  "דברי  שמואל.  ספראי, 
במאי,   15 הארץ,  המדינה,  כנשיא  פרס  שמעון  של  ההשבעה  נאום  שמעון.  פרס, 
 .2021 ביוני,  ב־6  נדלה   https://www.haaretz.co.il/misc/1.1425322  .2007

.4 עמ'   ,24.8.1963 מעריב,  לדהור",  החל   — סוס'  "'מבצע  מנחם.  רהט, 
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136-113 עמ‘   ,)2022( תשפ"ב  סיון   ,1 מספר  כרך   — הגליל  ארצות 

העצמאות במלחמת  בצפת  הערבית  ההתקפית  המנהרה 

זינגבוים ואורן  זידאן  עומר  שבטיאל,  ינון 

ר י צ ק ת

עטורים  ב־10.5.1948  ושחרורה  צפת  על  העצמאות  מלחמת 
בעדויות  תעוזה,  רבות  בהתקפות  ואזרחיים,  צבאיים  במהלכים 
ובמיוחד  הפלמ"ח  כוחות  ומפקדי  ההגנה  אנשי  של  מרשימות 
בשם  שכונו  אלה  של  הקולקטיבי  מהזיכרון  שנשאבו  בסיפורים 
היה  שניכר  ספק  אין  האלה  העדויות  כל  מתוך  צפת".  "זקני 
באין  מלּווה  הייתה  צפת  העיר  לשחרור  הכבדה  שהמלחמה 
בעיר,  האזרחי  היהודי  היישוב  עמד  בהם  סוערים  אירועים  ספור 
של  קיומיות  חרדות  עזים,  רגשות  מעורבים  היו  בו  במבחן 
לחדש,  הישן  היישוב  אנשי  שבין  ומתחים  רבה  חשדנות  ממש, 
אזרחיה  שמקרב  העיר  מגיני  בין  הפלמ"ח,  לצעירי  חרדים  בין 
מובהק.  צבאי  באופן  המערכה  את  לנהל  מבחוץ  שבאו  אלה  ובין 
הייתה  לא  שלהם  צפת,  זקני  בקרב  שהתהלכו  הסיפורים  אחד 
שנכרתה  מנהרה,  של  קיומה  דבר  היה  מחקרית,  אסמכתא  כל 
לשכונת  בסמוך  ששכנו  צפת  העיר  ערביי  ידי  על  לתת־הקרקע 
היהודי.  לרובע  ביותר  הקרובה  השכונה   — רומאנה  אל  ח'ארת 
זקני  של  הקולקטיבי  בזיכרון  נחרת  כך  המנהרה,  של  תפקידה 
לתוך  בהפתעה  ערביים  כוחות  של  פריצה  הייתה  צפת,  העיר 
שהות  תהיה  המגינים  שלכוחות  מבלי  וכיבושו  היהודי,  הרובע 
עדות  כל  הייתה  לא  זה  לסיפור  נפשם.  על  ולעמוד  להתארגן 
בלבד. קולקטיבי  זיכרון  בגדר  השנים  במשך  נותר  והוא  ממש  של 
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העתיקות  רשות  ידי  על  נערכה   2020 ספטמבר  בחודש 
במהלך  שדה(.  אברהם  )כיכר  אשת"ם  בכיכר  ארכיאולוגית  חפירה 
בקרקעית  העות'מאנית.  מהתקופה  מים  בור  התגלה  החפירה 
בכל  הבור.  עברי  משני  שנעשתה  פריצה  התגלתה  המים  בור 
נחפר.  שחלקה  מנהרה,  של  אחר  חלק  התגלה  הבור  מצדי  אחד 
הן  מקיף  מחקר  אפוא  ִחייב  זה  במקום  מנהרה  של  מציאתה 
היסטוריים,  מקורות  של  באיתורם  בצורך  והן  המנהרה  של 
ואת  הקולקטיבי  הזיכרון  את  שיחזקו  קיומה,  דבר  המתארים 
ההיסטוריות  העדויות  את  נביא  במאמר  העיר.  זקני  של  סיפוריהם 

למציאות. מאגדה  הסיפור  את  שהפכו  והארכיאולוגיות 

צפת,  העצמאות,  מלחמת  התקפה,  מנהרת  מפתח:  מילות 
קולקטיבי זיכרון 

מבוא

ישראל  ארץ  של  הצפון  באזור  התחוללו   ,1948 בשנת  העצמאות,  במלחמת 
והעמידה  שבעתיים  קשה  הייתה  צפת  העיר  על  המערכה  קשים.  קרבות 
זאת הסתיימה בצפת עם השתלטות  במבחנים רבים את תושבי העיר. מערכה 
כל  וכיבוש  היהודי,  הרובע  שחרור  העיר,  על  הפלמ"ח  של  השלישי  הגדוד 
בעיר.  מפתח  נקודות  סביב  קשים  קרבות  לאחר  ב־10.5.1948,  העיר  חלקי 
בנושאים  נגע  העצמאות  במלחמת  בצפת  באירועים  שעסק  האקדמי  המחקר 
בכלל  הצפון  באזור  המלחמה  שלבי  על  מחקרים  נכתבו  השאר  בין  מגוונים, 
והלחימה  האוכלוסייה  על  במלחמה,  היהודי  הרובע  תולדות  על  בפרט,  ובעיר 
תפקידים  בעלי  של  זיכרונות  ספרי  התפרסמו  למחקר  בנוסף  ועוד.1  הערבית 

והנחוצות. המועילות  הערותיה  על  קובלסקי  גראוויס  אופירה  לד"ר  תודה    *
בעיר  ויהודים  ערבים   ,1948-1918 המנדט  בתקופת  צפת  עבאסי,  מ'  ראו:  לדוגמה   1
 107 קתדרה,  מחדש',  עיון  העצמאות:  במלחמת  'צפת  הנ"ל,  תשע"ה;  ירושלים  מעורבת, 
של  למאמרו  הערות  מחדש",  ב"עיון  מחדש  'עיון  קדיש,  א'   ;148-115 עמ'  )תשס"ג(, 
בצפת  היהודי  'הניצחון  הנ"ל,   ;154-149 עמ'  )תשס"ג(   107 קתדרה  עבאסי',  מוסטפא 
ל'   ;40-9 עמ'   ,)2011(  198-197 אריאל,   ,')1948 )אפריל-מאי  העצמאות  במלחמת 
במלחמת  בצפת  שהופיע  העיתון  צפת"  "קול  והיריות:  הפגזים  שמאחורי  'הקול  יחיאל, 
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תיאור  המלחמה.2  במהלך  שהתרחשו  באירועים  שעסקו  הקרבות,  בתקופת 
חשדנות  ממש,  של  קיומיות  חרדות  עזים,  ברגשות  מעורב  היה  האירועים 
הפלמ"ח,  לצעירי  חרדים  בין  לחדש,  הישן  היישוב  אנשי  בין  ומתחים  רבה 
המערכה  את  לנהל  מבחוץ  שבאו  אלה  ובין  אזרחיה  שִמקרב  העיר  מגיני  בין 

מובהק.  צבאי  באופן 
העיר  תושבי  בקרב  רבים  סיפורים  נפוצו  צפת  בעיר  הקרבות  מהלך  סביב 
שמועה  בגדר  נותר  וחלקם  מחקרית  נבדק  אלה  סיפורים  של  חלקם  היהודים. 
קיומה  סיפור  היה  במחקר,  נבדקו  שלא  אלה,  מסיפורים  אחד  מבוססת.  לא 
הרובע  תושבי  כנגד  הערבים  התושבים  ידי  על  שנחפרה  התקפית  מנהרה  של 
המנהרה  של  קיומה  סיפור  נכונות  בשאלת  עוסק  זה  מאמר  בעיר.  היהודי 
עדויות  בעיר.  המלחמה  במהלך  הערביים  הכוחות  ידי  על  שנחפרה  ההתקפית 
סיפור  בצורת  בעיר  היהודית  האוכלוסייה  בקרב  רווחו  המנהרה  קיום  על 
בכינוי  שנודעו  נרטיבים  מעוד  חלק  היה  כן  ועל  לאוזן  מפה  שעבר  מתגלגל 
וכמו  נחקר,  לא  צפת'  'זקני  הביטוי  של  מקורו  צפת'.  'זקני  של  סיפוריהם 
לראות  מקובל  זה.  בביטוי  הנכללים  האנשים  הם  מי  שמית  הוגדר  לא  כן 
שרווחו  מיתוסים  המאגד  מקומי  וצפתי  ישראלי  ארץ  לנרטיב  עדות  בביטוי 

בהווה.  או  בעבר  חריג  אירוע  קיום  על  ומצביע  בציבור 
מנהרה  הייתה  צפת',  'זקני  המכונים  בפי  שהושם  הנרטיב  פי  על 
בסמוך  ששכנו  העיר  ערביי  ידי  על  הקרבות  במהלך  שנכרתה  תת־קרקעית, 
היהודי.3  לרובע  ביותר  הקרובה  שהייתה  השכונה  רומאנה,  אל  חארת'  לשכונת 
ערביים  כוחות  של  פריצה  לאפשר  היה  סופר,  כך  המנהרה,  של  תפקידה 
המגינים  שלכוחות  מבלי  הרובע  של  וכיבושו  היהודי,  הרובע  לתוך  בהפתעה 
מפי  שחלפו  השנים  במשך  סופרו  אלה  עדויות  להתארגן.  שהות  תהיה 

בעיר  היהודי  'הרובע  ארנוולד,  מ'   ;118-101 עמ'  )תשע"ח(,   168 קתדרה,  העצמאות', 
 — לירושלים  מצפת  העצמאות',  במלחמת  בצפת  היהודי  והרובע  בירושלים  העתיקה 
בשנים  היהודית  'צפת  פזי,  בן  ש'   ;200-173 עמ'   ,2010 ירושלים  הלוי,  שושנה  ספר 
בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  מוסמך,  עבודת  במלחמה',  קהילה   :1948-1947

.)2011(  15 סגולה  במערכה',  עומדת  'עיר  הנ"ל,   ;2000
צפת  המאירי,  י'   ;2006 ירושלים  המערכה,  יומן  בתש"ח:  צפת  פלד,  א'  ראו:  לדוגמה   2
המצודה  בצל  מיבר־מייברג,  מ'   .1988 אביב  תל  תש"ח,  ובקרב  במצור  צפת  בצבת: 
גבעתיים  צפת,  מזקני  אחד  גייגר,  ב'   ;1989 אביב  תל  בתש"ח,  צפת  של  עמידתה   —

.2011
הגליל(. ארצות  העת  כתב  )באתר   1 איור  העיר,  מפת  ראו   3
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בשיחות  להזכירו  ודאגו  זה  נרטיב  ששימרו  המבוגרים  העיר  מתושבי  כמה 
עדויות  העיר.4  על  העצמאות  מלחמת  נושא  סביב  מזדמנות  ובפגישות 
בספרי  ביטוי  לידי  באו  הן  כך  על  ונוסף  המאמר,5  כותבי  ידי  על  נגבו  סדורות 
המאמר.6 כותבי  שערכו  לראיונות  קודם  שפורסמו  העיר  אנשי  של  זיכרונות 

תושבי  של  הקולקטיבי  בזיכרון  כמיתוס  שנחקק  המנהרה,  סיפור  בחינת 
אמנם,  מהמקובל:  שונה  מחקרית  מתודית  גישה  הצריך  היהודים,  העיר 
קולקטיבי',  'זיכרון  המכונה  המחקר  לתחום  לשייכו  שניתן  נרטיב  לפנינו 
שבין  הקשר  ואת  הנושא  את  לבחון  ניתן  דרכו  עצמו,  בפני  מחקר  תחום 
המחקרית  שהמתודה  מכיוון  אולם,  ההיסטוריה.7  לחקר  הקולקטיבי  הזיכרון 
לעסוק  המקום  כאן  לא  בעיקרה,  ארכיאולוגית  היא  זה  במאמר  לביטוי  שבאה 

קולקטיבי.  וזיכרון  מיתוסים  נרטיבים,  בחקר  זה  למאמר  בהקשר 
ארכיאולוגית  חפירה  הינה  זה  מאמר  כותבי  של  המחקרית  המתודה 
שבעל  עדויות  עם  והשוואתם־הצלבתם  ארכיאולוגיים  ממצאים  שהעלתה 
כאלה  מודיעיניים  בדוחו"ת  לחפש  צריך  היה  שאותו  היסטורי  ולתיעוד  פה 
מטרות:  שתי  הוצבו  זה  לשילוב  העצמאות.  מלחמת  מתקופת  ואחרים 
מהזיכרון  לחלק  והפך  כמיתוס  שהוגדר  סיפור  להפריך  או  לאשש   .1
ולהשוות  הארכיאולוגיים  הממצאים  את  להציג   .2 הצפתי.8  הקולקטיבי 
הקולקטיבי  בזיכרון  המצוי  הסיפור  הצלבת  תוך  הקיים  לתיעוד  אלו  ממצאים 
היא  הקולקטיבי  לזיכרון  שהתאים  במקום  מנהרה  של  מציאתה  לממצאים. 

להלן. המוצג  למחקר  הבסיס  נקודת 

משפחתו  בני  את  מוביל   2005 בשנת  גייגר  בנימין  נראה  בו  משפחתי  בסרטון  למשל   4
לידי  נמסר  הסרטון  המנהרה.  של  מיקומה  על  ומצביע  בצפת  ילדותו  מחוזות  בסיור 

גייגר. ונאווה  אהוד  באדיבות  המחברים 
גייגר  ואהוד  נאווה   ,)11.7.21( סימנה  אריה   ,  )24.9.20( כמוס  רפאל  עם  ראיונות   5

הראשון. המחבר  ידי  על  נעשו  הראיונות  כל   .)18.8.21( פרל  זאב   )19.7.21(
 .)2 הערה  )לעיל,  גייגר  לדוגמה:  ראו   6

 M. Halbwachs, The Collective Memory, New York 1980; P. Nora, למשל:   7
 Realms of Memory: The Construction of the French Past (trans. A.
ותעמולה  זיכרון  היסטוריה  גלבר,  י'   ;Goldhammer), 3 vols., New York 1996-1998

.2007 תל־אביב  ובארץ,  בעולם  ההיסטורית  הדיסציפלינה 
בחקר  כיום  מקובל  הזיכרון  מתוך  עדויות  לאשש  מנת  על  ארכיאולוגי  במחקר  שימוש   8
גם  שימוש  נעשה  בה  חדשה  מחקרית  מתודה  נוצרה  בכך  הנאציים.  ההשמדה  מחנות 
מחנה  שרידי  חשיפת  בסוביבור,  ארכאולוגי  'מחקר  מזורק,  ּוו'  חיימי  י'  ראו:  זה.  במחקר 

.78-43 עמ'  תשע"ד,  מא)2(  מחקרים,  קובץ  ושם  יד  נאצי',  מוות 
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העצמאות מלחמת  ערב  בצפת  והערבית  היהודית  החברה 

יתרון  היה  הערבי  לאויב  שבו  קרבות  אתר  סימלה  צפת  דמוגרפית,  מבחינה 
ערב  בצפת  היו  פלד,  אלעד  שציין  הנתונים  ממוצע  פי  על  רב.  מספרי 
ל־2,000   1,500 ובין  ערבים  ל־12,0000   11,500 בין  העצמאות  מלחמת 
על  ונשענה  מבוגרת  הייתה  בעיר  היהודית  האוכלוסייה  רוב  יהודים.9 
שנוצרו  ברבעים  התגוררו  העיר  תושבי  כל  לעיר.  מחוץ  כלכלית  תמיכה 
ברובע  התגוררו  היהודים  ודתות.  עדות  פי  על  שנים  מאות  במרוצת 
שנוצר  רחב  מדרגות  גרם  ידי  על  האחרים  מהרבעים  שהופרד  משלהם 
עם  תרפ"ט[.  כמאורעות  ]הידועים   1929 אירועי  בעקבות  הבריטים  ידי  על 
מספרית  מבחינה  רק  לא  נחות  היה  בעיר  היהודי  היישוב  הקרבות  פרוץ 
היהודי  הרובע  היהודי.  הרובע  של  הטופוגרפי  המיקום  מבחינת  גם  אלא 
טופוגרפיות,  שליטה  נקודות  קיימות  ומעליו  העיר  בצפון־מערב  ממוקם 
הבריטית  המדיניות  כנען.  הר  ומשטרת  המצודה  גבעת  העיר,  משטרת  כמו 
נקודות  את  למסור  הייתה  מהארץ  שלהם  הפינוי  לקראת  הבסיסית 
המפונה.  הספציפי  באזור  הרוב  ולאוכלוסיית  החזק  לצד  אזור  בכל  השליטה 
זאת  עם  יחד  הערבית.  לאוכלוסייה  ניתנו  בעיר  השליטה  נקודות  לכן 
להתערב  מגמה  בקרבם  הייתה  כי  במקביל  עולה  הבריטיים  מהמסמכים 
מעמדם  את  לחזק  במטרה  בצפת  במיוחד  הערביים  הכוחות  לטובת 

הערביות.10 המדינות  בקרב  הפוליטי 
חודשים  היהודים  מהיישובים  מנותק  והיה  למצור  הוכנס  היהודי  הרובע 
את  שפרצו  בשיירות  רק  להיכנס  היה  ניתן  הרובע  אל  הבריטי.  הפינוי  לפני 
תושבי  הופקדו  היהודי  הרובע  הגנת  על  חלקית.  בריטית  בחסות  גם  הדרך, 
שחנה  פלמ"ח  כוח  בנוסף  לעיר.  מחוץ  ההגנה  ידי  על  שגויסו  ולוחמים  העיר 
הערבית  צפת  את  וחסם  זיתים  עין  ולאנשי  צפת  ליהודי  סייע  כנען  בהר 

אחר  מספר  מציין  אפרת  אלישע   ;12-3  /43  /18 א"צ,   ;15 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  פלד   9
אוכלוסיית  אפרת,  א'  ראו:  יהודים,  ו־1,600  ערבים  כ־13,000  במהותו:  שונה  לא  אבל 

.24 עמ'   ,)2002(  158-157 אריאל,  צפת, 
ואחרים',  בריטיים  מסמכים  פי  על   ,1948 1947-מאי  נובמבר  בחודשים  'צפת  בנדמן,  י'   10

.343-302 עמ'  )תשס"ח(,  ח  וחרב,  זית  עלי 

indd   117.א ךרכ - לילגה תוצראindd   117.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:02:5727/06/2022   11:02:57



118

ם
אורן זינגבוי

אן ו
מר זיד

עו
אל, 

טי
שב

ינון 

מנגד  עמדו  לוחמים  וכמה  היהודי  הרובע  על  הגנו  לוחמים  כמה  ממערב.11 
מחקרי.12  ויכוח  קיים  כך  על  התוקף,  הערבי  בצד 

בגליל.  הערבית  לאוכלוסייה  חשוב  עירוני  מרכז  היוותה  צפת  מקרה  בכל 
הבריטי  המנדט  שטח  שבכל  זו  כמו  בעיר,  והנהגתה  הערבית  האוכלוסייה 
כנגד  בפעילות  ופתחה  האו"ם  של   181 להחלטה  נחרצות  התנגדה  לו,  ומחוצה 
אם  פוליטית  לאומנית  לפעילות  מרכז  הייתה  העיר  האם  השאלה  ההחלטה. 
זה.13  במאמר  לדיון  רלוונטית  אינה  ולמחלוקת,  לדיון  עומדת  שהיא  כפי  לאו 
הערבית  האוכלוסייה  לכל  צפת  של  מרכזיותה  את  להדגיש  חשוב  לענייננו 
העיר  אוכלוסיית  של  הרבה  הפעילות  על  גם  כן  כמו  חולק.  אין  כך  ועל  באזור 
של  מהתיעוד  חולק.  אין  כך  על  גם  יהודית,  מדינה  הקמת  כנגד  הערבית 
התסיסה  האו"ם  החלטת  לפני  עוד  כי  עולה  צפת  באזור  הבריטי  הצבא  כוחות 
העיר  תושבי  לגורל  חששו  אף  הבריטי  הצבא  ומפקדי  גברה,  הערבית  בצפת 

הדמוגרפיים.14 הנתונים  ולאור  )להלן(  העבר  אירועי  לאור  היהודים 
לא,  אם  ובין  ופוליטי,  לאומני  כמרכז  הערבית  צפת  נודעה  אם  בין 
שהותירו  אירועים  ותרצ"ו,  תרפ"ט  במאורעות  פעיל  באופן  תושביה  השתתפו 
שנים  במשך  אותם  שליוותה  קשה  בטראומה  היהודית  האוכלוסייה  את 
היהודית  הקהילה  עבור  כך  כל  טראומטיים  היו  הללו  האירועים  רבות.15 
החוץ  למשרד  שנשלחו  מחיפה  הבריטי  הקונסול  של  בדו"חות  כי  עד  הצפתית 
נשלחו  לעיר  כי  דיווח  הוא   ,1948 בשנת  בעיר  הקרבות  תום  לאחר  הבריטי 
העיר  של  הערביים  בתושבים  פגיעה  של  אפשרות  למנוע  בכדי  הגנה  כוחות 
העבר  באירועי  כי  הדגיש  הקונסול  הערבי,  והמרד  תרפ"ט  אירועי  על  כנקמה 

בצפת".16 שהתגוררו  היהודים  את  מחו  כמעט  "הערבים 
היכרות  שהייתה  מקרים  שהיו  התברר  צפת  ביהודי  הפרעות  במהלך 

עמ'   ,)2002(  158-157 אריאל,  והנס',  המעשה  העצמאות  במלחמת  'צפת  נאור,  מ'   11
.123-122

.)1 הערה  )לעיל,  עיון מחדש  קדיש,   ;)1 הערה  )לעיל,  העצמאות  במלחמת  צפת  עבאסי,   12
)שם(. קדיש  )שם(;  עבאסי  ראו:  במחלוקת  לעיון   13

.)10 הערה  )לעיל,  בנדמן   14
בשנים  צפת  יהודי  במלחמה:  קהילה  פזי,  בן  ש'   ;29 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג,   15

 .)5 הערה  )לעיל,  סימנה  אריה   ;22-21 עמ'   ,2006 ירושלים   ,1948-1947
.)10 הערה  )לעיל,  בנדמן   16
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שבמהלך  גייגר,  בנימין  לקורבנותיהם.17  הפורעים  בין  למדי  קרובה 
המפקדים  כאחד  נודע  )לימים  ביוב  בור  בתוך  ילד  בהיותו  הסתתר  הפרעות 
שגילתה  הישע  שחוסר  בזיכרונותיו  תיאר  להלן(,  העיר,  על  בהגנה  הנועזים 
הלב  ולאומץ  לנחישות  המקור  היה  תרפ"ט  בפרעות  היהודית  האוכלוסייה 
מפקד  מיבר,  מאיר  הקוממיות.18  במלחמת  היהודית  האוכלוסייה  שגילתה 
"ימי  ספרו  מפרקי  לאחד  קרא  העצמאות,  מלחמת  ערב  בצפת  ההגנה 
פרעות  של  הקשות  שהתוצאות  הסתבר  זה  מפרק  עוד".19  ישובו  לא  תרפ"ט 
העצמאות,  מלחמת  ערב  בצפת  ההגנה  ארגון  של  לחיזוקו  גם  הביאו  תרפ"ט 
של  ההגנה  למערך  ו"עמָך"  ישיבות  בני  קשי־יום,  תושבים  של  ולהצטרפותם 
כאלה  השבת.20  יום  במהלך  גם  עירם  את  לבצר  נכונות  שהראו  כאלה  העיר, 
גילו  אלה  שהיא.  כל  בלחימה  התנסו  ולא  בידם  נשק  החזיקו  לא  שִמימיהם 
אנשי  של  התפעלותם  את  שעוררה  העצמאות,  במלחמת  והקרבה  נחישות 
והתארגנות  ידע  מכל  רחוק  ציבור  היה  בעיר  היהודי  הציבור  הפלמ"ח.21 
בצפת:  ההגנה  כוחות  מפקד  )מייברג(,  מיבר  מאיר  אותם  הגדיר  וכך  צבאית. 
היו  הם  פינקם.  ולא  פנים  להם  האיר  לא  שהגורל  קשי־יום  יהודים  "רובם 
חדלו  ולא  מפיהם...  משה  לא  עליון  לאל  שהתפילה  וטובים  יקרים  יהודים 
חלמו  לא  צפת  יהודי  ישראל...  עם  את  שיגאל  המשיח  של  לבואו  לערוג 
לפגוע  ושלום  חס  בו  ישתמשו  ואף  ביד  נשק  יחזיקו  אחד  שיום  מעולם 
הוסיף  בעיר  הפלמ"ח  כוחות  מפקד  פלד,  אלעד  אנוש..."22  יצור  ולהרוג 
מקומיים  הגנה  אנשי  בדמות  השתקף  בצפת  העברי  היישוב  של  שאופיו 
במקום   23.16 מגיל  מתחת  נערים  היו  ולצדם  לקויה  מבריאות  סבלו  שרבים 
קודש"  "כלי  במיני  ומתמיד  מאז  הצטיינה  בצפת  שהקהילה  פלד  כתב  אחר 
ההגנה  כוחות  העיר,  תושבי  אלה  היו  כן  פי  על  אף  למיניהם.24  ובטלנים 

.311 עמ'   ,2013 תל־אביב  היהודי־ערבי,  בסכסוך  האפס  שעת  תרפ"ט,  כהן,  ה'   17
.72 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  גייגר   18

.58 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג   19
בצפת  היהודי  הישוב  של  הגבורה  עמידת  ומציאות:  אגדה  צפת:  על  הקרב  הלר,  א"ז   20

.27-24 עמ'  תשל"ג,  צפת  תש"ח,  בשנת  השחרור  במלחמת  ונצחונו 
.5 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  פלד   21

.21 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר   22
.102 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  פלד   23

.122 עמ'  )שם(,  פלד   24
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הכוחות  של  ונשנות  החוזרות  ההתקפות  בפני  לעמוד  שהצליחו  פלמ"ח  וכוח 
הבא: באופן  שהתארגנו  הערבים 

ארגון  בצפת  לפעול  החל  העצמאות  מלחמת  פרוץ  לפני  שנים  כשלוש 
לקבל  שהחלו  הערבים,  העיר  מתושבי  מתנדבים  חברים  היו  בו  'נג'אדה'  בשם 
 1,000 מעל  מנה  הארגון  ספורטיבית(.  פעילות  של  )במסווה  צבאית  הכשרה 
ארגון  של  סניפים   25 צפת  בנפת  היו  כבר   1947 ובשנת  ערבים,  צעירים 
רבה  לדאגה  גרמה  ודאי  מטרותיה,  את  הגשימה  לא  אם  גם  זו,  פעילות  זה.25 
תוגברה   1947 בדצמבר  כבר  נוסף,  נתון  בעיר.26  היהודית  האוכלוסייה  בקרב 
מתנדבים  של  ובכוחות  מלבנון  בעיקר  שהגיעו  זרים,  ערבים  בכוחות  צפת 
כוחות  לעיר  להגיע  החלו   1948 ינואר  לקראת  מסביבתה.  שהגיעו  ערבים 
ערבים  וכוחות  שישקלי,  אדיב  של  בפיקודו  קאוקג'י,  של  ההצלה  מצבא 
בפיקודו  מסוריה  וקצינים  מתנדבים  גם  הגיעו  לעיר  מלבנון.  שהגיעו  זרים 
בצפת.  הערבים  הכוחות  למפקד  שהפך  אולמאז,  קאם  אחסאן  סורי,  קצין  של 
היוו  אלה   — מירדן  ו־112  מסוריה  מתנדבים  כ־80  עוד  הגיעו   1948 באפריל 
בכללה  צפת  כן  על  יתר  בעיר.27  היהודית  האוכלוסייה  על  העיקרי  האיום  את 
ספסופה,  טטבה,  דלתה,  זיתון,  עין  ביריה,  הערביים  בכפרים  מוקפת  הייתה 
ואילו  ועכברה.  דהרייה  סמויה,  מירון,  סאסא,  ג'יש,  קדיתה,  אחמר,  אל  ראס 
כאשר  ערביות  שכונות  בשש  צדיו  מכל  מוקף  היה  העיר  של  היהודי  הרובע 
שבצפונה  רומאנה,  אל  חארת  שכונת  הייתה  היהודי  לרובע  ביותר  הסמוכה 
במרחק  היו  ואלה  הערבים,  של  הקיצוניים  הבתים  ממנה,  נפרדים  והיו  גבלו, 
)"אש  אשת"ם  בית  בשם  נודע  זה  היהודי,  המסחרי  מהמרכז  מ'  כ־15  של 
ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   1 )איור   )29 ו',  ירמ',  סמך  על  מעופרת",  תם 
הקודמת  המאה  של  השלושים  בשנות  הוקם  אשת"ם  בית   .)2 איור  הגליל, 
ועד  ידי  על  תרפ"ט,  ממאורעות  לקחים  מהפקת  כחלק  חדש,  מלאכה  כמרכז 

.183-181 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל,  המנדט  בתקופת  צפת  עבאסי,   25
פנימיים  פוליטיים  סכסוכים  בעקבות  במטרותיו  נכשל  שהארגון  מציין  עבאסי  מוסטפא   26
ערבי  תיאום  חוסר  על  ידיעות  יש  תקופה  מאותה  מודיעיניים  בדוח"ות  גם   .)183 )שם, 
מרות  בכל  זלזול  ועל  ועיראק  לבנון  מסוריה,  שהגיעו  הלא־סדירות  הקבוצות  מול 

.)12-3  /151  /8 )איט/  מרכזית 
כבר  בעיר  המרכזי  הפיקוד  על  הערביים  הכוחות  בין  שסכסוכים  עבאסי  ציין  כאן  גם   27

 .)203-202 עמ'  )שם,  הערבי  במערך  לבקיעים  גרמו 
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ליצור  הייתה  ומטרתו   1932 בשנת  הושלמה  בנייתו  האמריקאי.28  העזרה 
לתושבים.  עבודה  מקומות  שיספקו  קטנים  ומפעלים  לחנויות  מוגן  מקום 
בטון  כמבצר  תוכנן  והוא  ביטחוני־הגנתי  שיקול  גם  היה  הבניין  להקמת 
פלישה  או  התקפה  של  במקרה  היהודי  לרובע  הכניסה  את  לחסום  שתפקידו 
של  חדרים  מוקפת  גדולה  חצר  יש  הבניין  בחזית  העיר.  של  הערבי  מהצד 
עד  מתנשא  הדרומית־מערבית,  בפינתו  הבניין,  גג  על  שונים.  מלאכה  בתי 
של  לצדו  נבנתה  בעיר  המתח  עליית  לקראת  כעמדה.29  ששימש  מגדל  היום 
של  במרחק  הכול  בסך  שהייתה  'שרת',  בשם  נוספת  יהודית  עמדה  המבנה 
שתבואנה  שההתקפות  ברור  היה  העיר  למגיני  הערבים.30  מעמדות  מ'   50
על  העיר.  של  לשלומה  ביותר  והמסוכנות  הקשות  תהיינה  העיר  של  זה  מצד 
המגינים  תחושת  את  לבטא  שבא  שם  "סטלינגרד",  לשם  הזה  האזור  זכה  כן 

.208 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  גייגר   28
)בעמ'   180–171 עמ'   ,)2002(  158–157 אריאל,  בצפת',  ומקומות  'בניינים  דמתי,  ע'   29

.)174
.5  /50 א'   /  1 אק"ם  אי"ט,  ריאיון,  פלד,   30

איור 2: בניין אשת"ם כיום
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זיכרון  עדיפים,  כוחות  בעל  ערבי  אויב  מול  המלחמה  אווירת  המקום.  לגבי 
יצרו  הצפתית,  האוכלוסייה  של  החלש  החברתי  וההרכב  תרפ"ט  פרעות 
שעמד  מתח   — האחת  עובדות:  שתי  נוספו  שאליה  נכאים  אווירת  בעיר 
המרות  השלטת  על  אצ"ל  לאנשי  ההגנה  אנשי  בין  מזוין  עימות  סף  על 
הארץ.  רחבי  בכל  למעשה  שאירע  כפי  בעיר,  האצ"ל  יחידות  של  הפיקודית 
קבוצת  ומפקד  פדהצור  משה  האזרחית  הקהילה  מנהיג  של  בזכותם  רק 
המרות  בפני  אנשיהם  ואת  עצמם  את  האחרונים  כפפו  פרל  שמואל  האצ"ל 
בקרב  ששררה  הנכאים  אווירת  היה  השני  העניין  מיבר.31  ההגנה  מפקד  של 
מילדים,  העיר  לפינוי  הבריטים  הצעת  לדיון  הגיעה  כאשר  היישוב  הנהגת 
הבריטיים  הדו"חות  מהעיר.  הבריטים  יציאת  בעקבות  וזקנים,  טף  נשים, 
בתושביה  אנושה  לפגיעה  צפו  שהבריטים  מעידים  בצפת  המתרחש  על 
מתוארת  להשאירם  ההחלטה  התקבלה  שבה  הפגישה  העיר.32  של  היהודים 
מיבר  בפגישה.  מהמעורבים  אחד  כל  שעבר  הרות־הגורל  ההחלטות  כאחת 
הבולט  המתנגד  בחייו.33  ביותר  הקשה  הפגישה  זו  שהייתה  אישי  באופן  ציין 
הקהילה  ועד  מזכיר  עשני,  ישעיהו  היה  גורלית,  ישיבה  באותה  לפינוי,  ביותר 
על  שונות  תצפיות  הודיעו  הבריטים  עזיבת  לפני  האחרון  בשבוע  בצפת.34 
לשכונת  הסמוכים  הערביים  הבתים  מאזור  הערבים  בקרב  קדחתניות  תכונות 
כקטע  לימים  שנודע  היהודי  המסחרי  המרכז  מול  בעיקר  רומאנה,  אל  חארת 
על  העיקריות  ההתקפות  רוב  למעשה  יצאו  רומאנה  אל  חארת  משכונת  ד'. 
ופרומן,  גרוס  כהן,  משפחות  כי  עד  מסוכן  כה  היה  המקום  היהודי.  הרובע 
לאחר  פוצצו  בתיהם  מתושביהם.  פונו  זה  לאזור  סמוכים  היו  שבתיהם 
הבית  היה  סרור  משפחת  של  ביתם  ערבית.35  מחבלים  חוליית  ידי  על  מכן 
הרובע  בין  שתחמו  הבריטיות  המדרגות  של  השני  העבר  מן  שהיה  היחיד 

שקיבל  הפלמ"ח,  כוחות  מפקד  פלד,  אלעד  של  להגעתו  עד  העיר  כמפקד  כיהן  מיבר   31
לימים   .157 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג  ראו:  ערעור.  כל  ללא  הפיקוד  את  לידיו 
פלד  ראו:  כבוד.  מעורר  באופן  תפקידו  על  שוויתר  למיבר  הרבה  הערכתו  את  פלד  ציין 

 .87 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל, 
.)10 הערה  )לעיל,  בנדמן   32

.244 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג   33
 .12-3  /46  /12 איט,  טבנקין,  יד  ארכיון   34

.5  /50 א   /  1 אק"ם  איט/   ,23.10.1980 ריאיון,  מיבר,   35
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פונתה  כן  על  רומאנה.36  אל  חארת  לשכונת  הצמודים  הערבים  לבתי  היהודי 
זה  בית  למלחמה.  שקדמה  המתיחות  בתחילת  ממש  מביתה  סרור  משפחת 
הגליל(  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   4-3 )איורים  הערבים.37  ידי  על  נתפס 
של  מוגברת  תנועה  ונצפתה  ערביים  ביצורים  הוקמו  היהודי,  הרובע  מול 
נשק  מכלי  אחת  בבת  שפרץ  ירי  של  שטף  ואפילו  חמושים  ערביים  כוחות 
ביום  קאוקג'י.38  של  לכבודו  "פנטזיה"  שהיה  התברר  שלימים  אירוע  רבים, 
הרובע  על  הערביות  וההתקפות  צפת,  את  הבריטים  עזבו  ה־16.4.1948, 
איבה  לפעולות  נתונה  כבר  העיר  ובעוד  כזה  חמור  עניינים  במצב  התעצמו. 
מבוססות  ושאינן  מבוססות  שמועות  להתגלגל  גם  החלו  פוסק,  בלתי  וירי 
הרובע  על  המצודה  מן  לגלגל  מתכוונים  שהערבים  נפץ  חומר  חביות  על 
ונחצבת  שהולכת  מנהרה  על  ידיעות  התקבלו  וכן  תופת,  מכוניות  על  היהודי, 

היהודי. הרובע  לכיוון  הערבים  מבתי  מאחד 

)"סטלינגרד"( ד'  לקטע  הופנה  שפתחה  הערבית  ההתקפה  מנהרת 

בצדה  הלחימה,  במהלך  לקטעים  היהודי  הרובע  חלוקת  פי  על  היה  ד'  קטע 
יחידה  מעין  שהיו  הערבים,  מבתי  קצר  במרחק  גובל  העיר,  של  הדרומי 
התחיל  ד'  קטע  רומאנה.  אל  חארת  הגדולה  הערבית  לשכונה  סמוכה  נפרדת 
למעשה  נמצא  הוא  אשת"ם.  בניין  ועד  'מרכז'  מלון  דרך  ירושלים,  ברחוב 
באתר  ראו   5 )איור  השוק  מסגד  כיום  המכונה  ולמסגד  המרכזי  לשוק  סמוך 
הערבי  החלק  בין  מפרידות  הבריטיות  המדרגות  רק  הגליל(.  ארצות  העת  כתב 
בתי  פונו  הערבים  לבתי  אשת"ם  בניין  של  המסוכנת  קרבתו  עקב  ליהודי. 
שקטע  היה  ברור  הלחימה.  בתחילת  מיד  זה  שבקצה  היהודיות  המשפחות 
בריאיון  הדגיש  פלד  הערבים.  יפרצו  שאליה  ביותר  החלשה  החוליה  הוא  ד' 
ביותר  הגדולה  שהסכנה   ,10.7.1983 בתאריך  מילשטיין  אורי  עם  שערך 

הישר  שירדו  תלולות  מדרגות  בשורת  הבריטים  ידי  על  תוחם  הרובעים  בין  הגבול   36
כמצפה  הוכשר  המקום  כיום  העיר,  ישבה  שעליו  המדרון  לקצה  ועד  המשטרה  מבניין 

הגרדום. עולי  מדרגות  בשם  נודעות  המדרגות  המאירי.  יחזקאל  שם  על  נוף 
 .)5 הערה  )לעיל,  סימנה   37

)תש"ד(,  תל־אביב  לשחרור,  ממצור  צפת  הנ"ל,   ;221 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג   38
.23 עמ' 
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בראש  הועמד  כן  על  העיר.39  של  זה  בקטע  הייתה  צפת  מגיני  בפני  שעמדה 
שנודע  בצפת,  שישי  דור  גייגר,  בנימין  העיר  של  זה  חלק  של  המגינים 
התקפות  רבה  בתושייה  תוקף  או  הודף  פעם  מדי  עצמו  שמצא  לבו,  באומץ 
הראשונות  הידיעות  הגיעו  שאליו  הראשון  היה  גייגר  יחיד.40  כלוחם  ערביות 
שתי  בעניין  ציין  מיבר  הערבי.  הרובע  מכיוון  פריצה  מנהרת  חציבת  על 
פונה  שביתו  סרור,  משה  של  מפיו  האחת  העדות  שמות:  נושאות  עדויות 
שבלילות  טען  סרור  המסחרי.  המרכז  של  העמדות  באחת  כצופה  מוצב  והיה 
השנייה  העדות  פשרן.  מה  לו  ברור  היה  שלא  עמומות  נקישות  שומע  היה 
בשם  הזקנים  העיר  מתושב  אחד  ידי  על  נמסרה  מנהרה  חופרים  שהערבים 
עמו  שבריאיון  כמוס  רפאל  של  מפיו  נמסרה  נוספת  )עדות  קלינגר  אליהו 
שם  מים,  לבור  סמוך  לבניין  נקלע  תשע,  בן  ילד  שבהיותו  סיפר   ]24.9.20[
מרכז  בניין  משומרי  שהיה  לאביו  זאת  סיפר  לדבריו  מנהרה.  של  פתח  ראה 
העדויות  כל  הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   6 )איור  הלאה  העבירה  וזה 

גייגר.  לפני  הובאו 
תוצאה  או  הזיה  כאל  הייתה  סרור  של  לעדותו  הראשונית  ההתייחסות 
כדי  הלילות  באחד  גייגר  ידי  על  שנעשתה  בדיקה  אך  ועייפות.  פחד  של 
ששמע  לאחר  בדבר  אמת  שיש  לו  הבהירו  הנקישות,  עניין  על  מקרוב  לעמוד 
חופרים  עבודה  כלי  של  קולות  היו  שלמעשה  הנקישות,  קולות  את  בעצמו 
בידו  הייתה  כבר  מיבר  לדברי  מיבר.  לפני  הדבר  את  הביא  גייגר  בקרקע. 
המים  בור  וכיוונה  כזו  מנהרה  חופרים  שהערבים  ערבי,  מבנקאי  ידיעה 
בנכונותה  בטוח  היה  לא  שהוא  בעדותו  מוסיף  מיבר  המסחרי.  המרכז  של 
אותה  את  אפוא  חיזקו  גייגר  דברי  הידיעה.41  למוסר  האמינו  לא  ולמעשה 
את  למנוע  המגן  כוח  של  יכולתו  לאי  הייתה  דאגתו  מיבר  לדברי  ידיעה. 
הבטון  רצפת  את  ונשנות  חוזרות  בדיקות  נעשו  בפניה.  להתגונן  או  החפירה 
המגן  מכוחות  אחד  נכנס  פעם  ומדי  המסחרי,  המרכז  של  הקרקע  בקומת 
מכיוון  כשיבקעו  החפירה  לקולות  מתוכו  להקשיב  כדי  המים  בור  לתוך 
כדי  האנשים  מפני  בסוד  הידיעה  נשמרה  מיבר  לבקשת  הערבי.  הרובע 
זה  היה  מיבר  לדעת  שֵרפה".  אבק  חבית  על  יושבים  "שהם  יחושו  שלא 

.12-18/43/3 איט/   39
.113–112 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  פלד   40

.12–3 איט/12/46/3   41
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העת  כתב  באתר  ראו   7 )איור  כזו42  אפשרות  על  ידיעה  עם  לחיות  סיוט 
לסיפור  נוסף  פן  מקבלת  מיבר  בפני  גייגר  של  עדותו  הגליל(.43  ארצות 
שאכן  בעצמו  שהתרשם  לאחר  גייגר,  לדברי  האישית:  בעדותו  המנהרה 
למיבר,  כך  על  ודיווח  במעדר",  חפירה  לקול  "הדומה  עמום  קול  שומע  הוא 
רימון.  לעברו  ולהשליך  החפירה  רעש  למקור  החשכה  בחסות  להתגנב  נדרש 
לו  שהמתינו  פינטו,  ויוסי  וולך  משה  ההגנה  חברי  שני  את  עמו  לקח  גייגר 
הכיוון  עבר  אל  רימון  כשבידו  דקות  כעשרים  זחל  עצמו  והוא  חיפוי  ככוח 
קולות  נשמעו  לא  הערבים  לעמדות  כשהגיע  לדבריו,  הקולות.  נשמעו  ממנו 
מטרה.  ללא  להשליכו  ולא  יקר  ברימון  לחסוך  החליט  כן  ועל  החפירה, 
על  ננזף  ברימון,  חסך  מדוע  מיבר  ובראשם  המטה  לאנשי  סיפר  כאשר  בשובו, 
גייגר  ארבעה.  תחתם  ולקבל  רימונים  שני  ולזרוק  לחזור  לו  שאמר  מיבר  ידי 
ברורה44  הבלתי  המטרה  לעבר  הרימונים  שני  את  והשליך  עקבותיו  על  שב 
של  לקיומה  נוספת  עדות  הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   8 )איור 
כריית  את  תיאר  הלר  הלר.45  זיידה  אברהם  הרב  של  בספרו  נמצאת  המנהרה 
הצליחו  לדבריו  הערבים.  של  והמסוכנות  הנועזות  המזימות  כאחת  המנהרה 
העיר  שמגיני  מבלי  ההפקר  שטח  דרך  המנהרה  בכרית  להתקדם  הערבים 
לכרות  הערבים  של  רצונם  על  העיד  גם  עבאסי  מוסטפא  בכך.46  הרגישו 
בתאריך  אפילו  נוקב  עבאסי  היהודי:  הרובע  את  להתקיף  מנת  על  מנהרה 
הערבים  בתי  נשקו  שבהם  התפר  בקווי  הקרבות  התחזקו  בו  כיום  ה־4.4.48 
שתוביל  היהודי  לרובע  מתחת  מנהרה  לחפור  ניסו  "אז  היהודים,  לבתי 
לרובע  הכניסה  על  החולש  המסחרי  המרכז  הוא  הלא  היהודי,  המעוז  אל 
ב־7.2.1981  השחרור  במלחמת  צפת  מגיני  עם  שנערך  ברב־שיח  ממזרח".47 

גבי  על  מיבר  ציין  המנהרה  מיקום  את   .222-221 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג   42
המצודה.  בצל  בספרו  סטלינגרד  אזור  איור 

.164 עמ'  )שם(,  מיבר־מייברג   43
.231–230 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  גייגר   44

בהיתר  והתפרסם  העצמאות  במלחמת  צפת  העיר  של  הדתי  כמנהיגה  נודע  הלר  הרב   45
התקפות  כנגד  ביצורים  הקמת  הייתה  שמטרתה  בשבת,  לעבודה  שהוציא  המיוחד 
קבלת  תהליך  על  בשבת.  לעבודה  הוא  גם  ויצא  אישית  דוגמה  גילה  הוא  הערבים. 

.)20 הערה  )לעיל,  הלר  ראו:  ההחלטה, 
כפי  המנהרה  סביב  ההתרחשות  לכל  ער  היה  לא  שהלר  נראה   .21 עמ'  )שם(,  הלר   46

הלר. והרב  וגייגר  מיבר  שתיארו 
.196 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל,  המנדט  בתקופת  צפת  עבאסי,   47
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מתחת  הערבי  מהרחוב  לחפור  הערבים  החלו  המנהרה  שאת  גייגר  סיפר 
הגיעה  המנהרה  חפירת  מרכז.  בניין  של  המערבי  לקיר  כּוון  ומוצאה  לאדמה, 
בקיר  נפץ  חומרי  להניח  הייתה  הערבים  מטרת  הבניין.  לפני  מ'  כ־10  עד 
המרשימה  שהעדות  דומה  אבל  אנשיה.48  על  העמדה  את  ולפוצץ  הבניין 
את  פותחת  שעדותו  'צפע',49  בכינוי  שנודע  הש"י  איש  של  עדותו  היא  ביותר 
במנהרה  הערבים  השתמשו  לא  אפוא  מדוע  בירור:  הטעונות  השאלות  אחת 
כוח  ששום  מהעדויות  מסתבר  שהרי  היהודי?  הרובע  על  ההתקפה  לצורך 
שלב  בשום  במנהרה  פגעו  לא  מהפלמ"ח,  ולא  מההגנה  לא  המגן,  מכוחות 
הלוחמים  של  התייחסויות  כל  קיימות  ולא  העיר  שחרור  על  הלחימה  של 
כפי  'צפע'  של  עדותו  וזו  בעטיה.50  שנוצרה  מלחמתית  פעילות  שהיא  לאיזו 
 :11.3.1948 התאריך  את  ונושאת  הש"י  למטה  שנשלחה  בידיעה  שהתבטאה 
התבטלה  מנהרה  דרך  בצפת  המסחרי  היהודי  המרכז  את  לפוצץ  "התוכנית 
רק  בצפת  שישנה  מאחר  חזקה.  באש  רבתי  התקפה  על  מדובר  זה  ובמקום 
של  ידיעותיהם  מיטב  שלפי  כיוון  בזה  להתחיל  חוששים  אחת,   2" מרגמת 
תותח  לשלוח  מדמשק  הובטח  מרגמות.  יותר  היהודים  ברשות  ישנן  הערבים 
ההתקפה  ביטול  בהתקפה".51  לפתוח  יוכלו  יגיע  ולכשזה  לצפת  אחד  קל 
השאלה:  את  מחייבים  מדמשק,  שתגיע  למרגמה  וההמתנה  המנהרה  דרך 
התגלה  אז  העיר:  של  שחרורה  לאחר  קצר  זמן  ניתנה  לכך  התשובה  מדוע? 
המסחרי.  המרכז  מקיר  מטרים  כעשרה  של  במרחק  והוא  המנהרה,  פתח 
זעף  שגשמי  מיבר,  לדעת  הסתבר,  ממוטטת.  התגלתה  המנהרה  תקרת 
בעת  המנהרה,  מן  חלק  מעל  האדמה  את  מוטטו  החורף  סוף  במהלך  שירדו 

.231 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  גייגר   ;46  /12 איט,   48
במסגרת  שפעלו  אנשים  לשני  וכן  בגליל  הש"י  של  הערבית  למחלקה  ניתן  'צפע'  הכינוי   49
צפון,  במחוז  הש"י  מפקד  שהיה  לישנסקי,  טוביה  הוא  האחד  הצפון.  אזור  של  הש"י 
המנדט  אנשי  בקרב  סוכנים  הפעיל  בגליל,  בש"י  ששירת  קרמר,  קדרון  אברהם  והשני 
הידיעה  את  שהביאו  אלה  להיות  יכלו  האישים  שני  בחיפה.  הש"י  ראש  והיה  הבריטי 
 — הכינויים  ספר  יבין,  לא  זר  ריבלין,  וע'  ריבלין  ג'  )ראו:  במנהרה  השימוש  אי  בעניין 

.)384–383 עמ'   ,1988 תל־אביב  ישראל,  בארץ  היהודי  בישוב  סתר  כינויי 
בתש"ח,  צפת  בספרו  המנהרה  עניין  את  כלל  מזכיר  לא  פלד  שאלעד  לציין  מקום  יש   50
פטירתו(,  לפני  )כחודשיים   2021 באפריל  עמו  )י.ש.(  שערכתי  בריאיון  גם  המערכה.  יומן 
למשל  כמו  מהמערכה  אחרים  פרטים  היטב  זכר  אך  המנהרה,  מנושא  דבר  פלד  זכר  לא 
הכוח  את  להתקיף  במטרה  לזה,  זה  צמודים  שהיו  בתים  של  קירות  פרץ  שהפלמ"ח 

מנהרה. מעין  יצר  הפרוצים  הקירות  בין  המעבר  הערבי. 
 .216-105 א'  את"ה,   51
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שלוחמי  סברו  שהערבים  טען  אף  מיבר  בעיצומה.  הייתה  המנהרה  שחפירת 
הערבים  הפסיקו  כן  ועל  תקרתה  את  ומוטטו  אותה  גילו  היהודים  העיר 
הטבע,  בגורמי  במנהרה  השימוש  חוסר  את  תלה  גייגר  גם  החפירה.52  את 
מתחת  החפירה  את  מוטטו  בחורף  שירדו  רבים  זעף  שגשמי  סיפר  ובעדותו 
חשבו  הערבים  גייגר  לדעת  בנוסף  הרובעים.  בין  שהפריד  המדרגות  לגרם 
לפרוץ  המזימה  החפירה.  את  והפסיקו  היהודים  ידי  על  נחשפה  שהמנהרה 
כל  שנעשתה  מבלי  נכשלה  יושביו  כל  על  הבניין  את  ולפוצץ  היהודי  לרובע 
קריסת  את  תלה  הלר  הרב  העיר.53  לשחרור  הלוחמים  הכוחות  מצד  פעולה 
שעיניהם  ובניה,  "האם  בזכות  בה  להשתמש  הערבים  הצליחו  בטרם  המנהרה 
לסכלה  והצליחו  הזאת  המזימה  על  ידעו  ומעשיהם,  הערבים  על  היו  פקוחות 
עד  הערבים  של  ההנדסיים  חשבונותיהם  את  עליהם  בלבלו  הם  מועד.  בעוד 
לאחר  התגלה  שהדבר  כפי  מוצא,  ללא  והסתבכו  הנכון  הכיוון  את  שאיבדו 

הערבית".54 העיר  כיבוש 

 2021 בשנת  המנהרה  של  החלקית  הארכיאולוגית  וחפירתה  מציאתה 
 )9 )איור 

אשת"ם  בכיכר  ארכיאולוגית  חפירה  נערכה   2020 ואוגוסט  יולי  בחודשים 
אזור  תצפית.  והקמת  פיתוח  לטובת  כהכנה  בצפת,  שדה(  אברהם  )כיכר 
החפירה  הערבי.  לרובע  היהודי  הרובע  שבין  הקדום  הגבול  היה  הכיכר 
צפת  עיריית  ובמימון  העתיקות  מרשות  זידאן  עומר  ידי  על  נוהלה 
מהתקופה  מים  בור  התגלה  החפירה  במהלך  לתיירות.  הממשלתית  והחברה 
עברי  משני  שנעשתה  פריצה  התגלתה  המים  בור  בקרקעית  העות'מאנית. 

מנהרה: של  אחר  חלק  התגלה  הבור  מצדי  אחד  בכל  הבור. 
השכונה  בין  המפריד  המדרגות  לגרם  ובצמוד  מדרום  התבצעה  החפירה 
הגדול  המסחרי  ממבנה  מ'  כ־30  צפת.  העתיקה  בעיר  והיהודית  הערבית 
סימני  עוד  ניכרים  מזוין  מבטון  היצוק  הדרומי  קירו  שעל  אשת"ם(  )בניין 
בחפירה   .)121 עמ'  ראו   2 )איור  הערבי  הרובע  מכיוון  עליו  שנורו  הכדורים 

.222 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מיבר־מייברג   52
.231 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  גייגר   53
.21 עמ'   ,)20 הערה  )לעיל,  הלר   54
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מאבנים  הבנוי  קומות  שתי  בן  מבנה  שרידי  נחשפו  מ"ר   50 של  בהיקף 
מהמבנה  הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   10 )איור  היטב  מסותתות 
בור  נחשף  המזרחי,  בחתך  נחפר(  )שלא  קמרוני  וחדר  חדר  פינת  נחשף 
)איור  מדרגות  שש  בן  גרם  דרך  אליו  שהירידה  מרתף  וחדר  מקושת  מים 
וניכר  ה־16(,  )המאה  הקדומה  העות'מאנית  לתקופה  תוארך  המבנה   .)11
ניכר  החפירה  ממצאי  פי  על   .1837 שנת  של  האדמה  ברעידת  שנהרס 
ונעשה  קירות  לו  והוסיפו  המבנה  את  שיפצו  האדמה  רעידת  שלאחר  היה 
פתח  הותאם  כן  כמו  ההריסות,  מעל  הורמה  הרצפה  שלו.  בתכנון  שינוי 

איור 9: תוכנית מנהרת ההתקפה הערבית במלחמת העצמאות
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במרתף  שהשתמשו  גם  נראה  החדשה.  לרצפה  המים  מאגר  של  הכניסה 
המים  למאגר  הכניסה  אבן  פירוק  במהלך  האדמה.  מרעידת  שהשתמר 
והדרומי,  הצפוני  המים  מאגר  צדי  משני  מכּוונת  פריצה  שנפרצה  הסתבר 
באתר  ראו   13-12 )איורים  וגייגר  מיבר  של  בעדותם  העניין  שתואר  כפי 
של  הדרומי  הקיר  גם  פורק  כן  וכמו   ,)14 איור  הגליל,  ארצות  העת  כתב 
בקיר  המדרגות  לגרם  מצפון  חפירה  נעשתה  בהמשך  הקמרוני.  המרתף 
גם  שם  אשת"ם,  בית  מקיר  מ'  כ־10  של  במרחק  המדרגות,  לגרם  הצפוני 
וחוצה  דרומה  ממשיך  המנהרה  תוואי  המנהרה.  של  הצפוני  פתחה  התגלה 
מטרים  כ־7  הכול  בסך  נחפרו  מתחתיו.  המדרגות  גרם  את  בתת־הקרקע 
הבטון  ומסדרון  אותו,  פורצת  שהמנהרה  המים  בור  נחפר  כן  מהמנהרה. 
אבנים.  למפולת  מתחת  המנהרה  המשך  נראה  שבו  המקומר  לחלל  שמקשר 
חשמל  כבלי  של  מודרניות  תשתיות  בגלל  הושלמה  לא  המנהרה  חפירת 

יותר. מאוחר  שהושתתו 

איור 11: הבור המקושת והמדרגות
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)15 )איור  המנהרה  תיאור 

נמצאה  לא  ערבי'  'חאן  לביטוי  הערבי'.55  מ'החאן  המנהרה  החלה  גייגר  לדברי 
היהודי  הרובע  שבין  החיץ  באזור  שעמד  שהוא  כל  מבנה  של  משמעות  כל 
שמואל  של  ובנו  צפת  העיר  חוקר  פרל,  זאב  של  לדעתו  הערבי.  לשטח 
למקום  מופנית  הייתה  זה  בתיאור  גייגר  של  כוונתו  האצ"ל,56  מפקד  פרל 

.231 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  גייגר   55
.18.7.21 בתאריך  התקיימו  עמו  והסיור  הריאיון   56

איור 14: הפריצה של בור א' מצידו הדרומי
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הערבי,  לשוק  הסחורה  את  פרקו  שמעליהם  החמורים  לקשירת  ששימש 
אשת"ם  לבית  סמוך  והיה  ג'ומעה",  אל  כ"סוק  העיר  זקני  בקרב  שנודע 
המחבר  שערך  בסיור  הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   16 )איור 
עורך  שהיה  הסיור  במסלולי  גייגר  אהוד  ואחיה  גייגר  נאווה  עם  הראשון 
על  הצביעו  הם  פטירתו,57  לפני  ספורות  שנים  בצפת  גייגר  בנימין  אביהם 
שאליו  הערבי  החאן  היה  בו  כמקום  אשת"ם,  כיכר  של  הדרומית  הפינה 
גייגר  בנימין  צולם  שבו  בסרטון  גם  סיוריהם.  במהלך  אביהם  מצביע  היה 
של  הדרומית  לפינה  ידו  מושיט  נראה  הוא  המנהרה,  בנתיב  מטיילים  מוביל 
הנקישות  קול  שגם  הרי  מיבר,  של  בספרו  המתואר  פי  על  אשת"ם.  כיכר 
שלדעתנו,  הרי  העדויות  שממכלול  כך  כיוון.  מאותו  באו  סרור  משה  ששמע 
לכיכר  מדרום  מטרים  כ־40-30  היה  המנהרה  של  החפירה  החלה  בו  המקום 
י"א  רח'  בין  מחדש  נבנו  או  שופצו  שכיום  הערבים  המבנים  מאחד  אשת"ם, 
במרחק  הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   17 )איור  יוסף  בית  לרחוב 
מטויח  מקומר  חלל  החוצבים  פגשו  המנהרה,  של  החציבה  מתחילת  קצר 
במפולת  מכוסה  היה  זה  חלל  ה־19-18.  מהמאות  העות'מאנית  מהתקופה 
מים  כבור  ששימש  נראה  בו  שהיו  טיח  שאריות  פי  על  אך  נחפרה,  שלא 

.18.7.21 בתאריך  התקיים  הסיור   57

איור 15: נתיב המנהרה מסומן בחום  מרחוב בן יוסף ועד בית אשתם
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של  הדרומית  בפינה  התגלה,  החפירה  במהלך   .)11 איור  בתוכנית,  א'  )בור 
בית  רחוב  לכיוון  דרום־מערב  שכיוונו  המנהרה  של  הסתום  הפתח  הבור, 
הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   18 )איור  נחפר  לא  זה  פתח  יוסף. 
שהייתה  מטויחת  תעלה  בתוך  והתקדמו  המים  בור  את  פרצו  החוצבים 
פתח  נחצב  התעלה  באמצע  אבן.  בקורות  מקורה  תקרה  ולה  לבור  צמודה 
קצה   .)19 )איור  התעלה  קרקעית  לתוך  בסולם  לרדת  ניתן  ממנו  עליון, 
על  הוא  אף  שנפרץ  נוסף,  ומטויח  מקושת  לבור  הוביל  המטויחת  התעלה 

איור 19: התעלה המטוייחת המחברת בין שני הבורות
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העת  כתב  באתר  ראו   20 )איור  המנהרה  חציבת  המשך  את  לאפשר  מנת 
לקליטת  שלו  הדרומית  בדופן  עילי  רבוע  פתח  יש  זה  לבור  הגליל(.  ארצות 
לקרקעיתו  סמוך  אותו  פרצו  ב'  לבור  החוצבים  בהגיע  ב'(.  )בור  נגר  מי 
במקום  החפירה  צפון(.  )לכיוון  שלו  הנגדית  מהדופן  חציבתם  את  והמשיכו 
המנהרה,  פתח  של  מהכיוון  נוספת  חפירה  להתחיל  מנת  על  הופסקה  זה 
)איור  המבנה(  של  הדרומי  לקירו  )סמוך  אשת"ם  לבית  סמוך  כאמור  שהתגלה 
ללא  המנהרה  נחפרה  זה  במקום  הגליל(.  ארצות  העת  כתב  באתר  ראו   21
כבלי  של  בתשתית  החופרים  היתקלות  עד  מ'  כשבעה  של  לאורך  הפרעה 
זה  בחלק  המנהרה(.  של  הארכיאולוגית  חפירתה  הופסקה  זה  )בשלב  חשמל 
הבריטיות  המדרגות  היו  המנהרה  של  המקורה  שתקרתה  התגלה  החפירה  של 
עץ  קורת  למעט  מתארכים,  ממצאים  כל  נמצאו  לא  המנהרה  בתוך  עצמן. 
המנהרה  חופרי  בשימוש  שהייתה  שהיא  כל  לתמוכה  שריד  והייתה  שייתכן 
)להלן(.   14 פחמן  לבדיקות  נשלחה  העץ  קורת  קרוע.  גומי  וסל  הערבים, 
אולי  יכול  המנהרה,  דפנות  את  שחיזקו  אחרות  תמוכות  של  הימצאותן  אי 
בבוא  קרסה  שהמנהרה  אפוא  פלא  ואין  רשלנית  חציבה  עבודת  על  להעיד 
הנראה  ככל  ששימש  גס  גומי  סל  גם  התגלה  המנהרה  בפתח  הזעף.  גשמי 

מהמנהרה.  עפר  להוצאת 

החפירה סיכום 

החציבה  עבודת  כדי  תוך  חדרו  המנהרה  שחוצבי  הוכיחה  המנהרה  חפירת 
קומות  שתי  בן  מבנה  שרידי  ביניהם,  העות'מאנית:  מהתקופה  מבנים  מספר 
נוספת  פינה  נחשפה  המבנה  של  הצפוני  בצד  היטב.  מסותתות  מאבנים  הבנוי 
כ־95  החדר  קירות  רוחב  חלקית.  שהשתמר  קמרון,  שרידי  בו  שיש  חדר  של 
 75 שרוחבו  לחדר  סוגר  קיר  נבנה  לחדר  מצפון  מ'   3.60 של  במרחק  ס"מ. 
שש  ולו  מדרגות  גרם  נחשף  הקיר  במרכז  פתח.  היה  המזרחי  שבצדו  ס"מ, 
המערבית,  בפינתו  הסוגר  לקיר  דרומית  הקמרוני.  לחדר  היורדות  מדרגות 
הנראה,  ככל  המנהרה.  פרצה  אותו  שגם  א'(,  )בור  מים  מאגר  של  פתח  נחשף 
האדמה  רעידת  ולאחר   ,1837 שנת  של  האדמה  ברעידת  קרס  זה  מבנה 
והיא  אבן,  מלוחות  עשויה  רצפתו  בתוכניתו.  ושינויים  שיפוץ  המבנה  עבר 
המנהרה  ממשיכה  האבן  ללוחות  מתחת  המערבי.  בחלקה  ונחשפה  הורמה 
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מאגר  של  הכניסה  לגובה  הותאמה  הרצפה  ב'(.  )בור  השני  המים  בור  לעבר 
)בור  השני  המים  במאגר  משימוש.  יצא  למעשה  התת־קרקעי  והחלל  המים, 
המשיכו  והדרומית  הצפונית  דפנותיו  שבשתי  להבחין  ניתן  הקמרוני,  ב'( 
המדרגות  לגרם  ומתחת  מעבר  נמשכה  המנהרה  המנהרה.  תוואי  את  החוצבים 
נמשכה  שלה  הצפוני  בחלק  לערבי.  היהודי  הרובע  בין  לחיץ  כאמור  ששימש 
הצפוני  שפתחּה  עד  הקדום?(  הבניין  של  )מרתף  קמרוני  חדר  בתוך  המנהרה 
מ"ר.   50 של  בהיקף  היה  החפירה  כל  סך  אשת"ם.  לבית  סמוך  כאמור  נחשף 
המנהרה  כל  סך  מ'.  לכ־24  בחפירתנו  הגיע  בחפירה  שנחשף  המנהרה  תוואי 

מ'. ל־36  הגיע  לפתח  מפתח 

המנהרה  בתוך  שנחפרה  העץ  לקורת   14 פחמן  בדיקות 

ושימשה  שייתכן  עץ  קורת  נחפרה  הצפוני  בצדה  המנהרה  בעומק  כאמור, 
קורת  המנהרה.  חפירת  של  במהלכה  עששית  לתליית  כמתקן  או  כתמוכה 
הבדיקות  תוצאות  בארה"ב.   BETA במעבדות   14 פחמן  בבדיקות  נבדקה  העץ 
תוארך  העץ  הקורה.  על  שעברו  תיארוך  בנות  תקופות  מספר  על  לימדו 
הבא  השנים  טווח   .1699-1659 לשנים  צעיר  עץ  היותו  לזמן  הראשון  בשלב 
שבין  השנים  וטווח   1818-1721 השנים  בין  לקורה,  העץ  הפך  בו  לזמן  תוארך 
אדם,  בשימוש  הקורה  הייתה  שבה  האחרונה  הפעם  את  מציין   1950-1928
חציבת  לתקופת  מתאים  זה  טווח  למנהרה.  העץ  הוכנס  שבו  הטווח  וזהו 

 58.1948 בשנת  המנהרה 

וסיכום מסקנות 

רב  אסטרטגי  משקל  בעל  חלק  בה  היה  שלצפת  העצמאות,  מלחמת  במהלך 
להם  הסמוך  היהודי  לרובע  לחדור  העיר  ערביי  ניסו  הגליל,  של  בשחרורו 
העיר.  ערביי  של  הקיצוניים  מבתיהם  מאחד  שנחפרה  מנהרה  באמצעות 
ולצאת  היהודי  המגן  כוח  את  להפתיע  הייתה  היהודי  לרובע  הפריצה  מטרת 

במיוחד.  קצר  מטווח  היהודי  הרובע  על  להתקפה  צפוי  בלתי  ממקום 

ומשמען. הבדיקות  הרכב  פיענוח  על  שפירו  לאנסטסיה  מודים  אנו   58

indd   134.א ךרכ - לילגה תוצראindd   134.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:03:0027/06/2022   11:03:00



135

ות
מא

עצ
ה

ת 
חמ

מל
 ב

פת
בצ

ת 
בי

ער
ה

ת 
פי

תק
הה

ה 
הר

מנ
ה

מרץ  בחודשי  שהיו  גשמים  וסופות  רשלני,  באופן  נחצבה  שהמנהרה  נראה 
להשתמש  היה  יכול  הערבי  שהכוח  מבלי  המנהרה  את  מוטטו   1948 אפריל 

היהודי. הרובע  לכיבוש  זה  באמצעי 
בצפת  היהודי  הרובע  על  ערבית  התקפה  מנהרת  של  קיומה  דבר 
העיר,  זקני  של  סיפוריהם  פרי  רבות  שנים  במשך  היה  העצמאות  במלחמת 
וחפירתה  המנהרה  של  מציאתה  ארכיאולוגית.  היסטורית  עדות  כל  ללא 
שהעלה  זה,  לסיפור  ונוספת  אחרת  התייחסות  חייבה  ארכיאולוגיים  בכלים 
עם  שנוספה  הארכיאולוגית  בעדות  שנתמכו  ההיסטוריות  העדויות  את  גם 

המנהרה. של  חפירתה 
בטיחות(,  בעיות  )עקב  חלקי  באופן  נעשתה  אם  גם  המנהרה  חפירת 
שעד  צפת  בעיר  העצמאות  מלחמת  מאירועי  אחד  את  חדש  באור  האירה 

עפר.  בשכבת  מכוסה  היה  כה 
והאפשרות  במנהרה  החפירה  והמשך  הבטיחותי  המכשול  על  התגברות 

האפשרי. בגדר  הם  תיירותי,  לאתר  אותה  להפוך 

ארכיונים 

תל־אביב ההגנה,  ארכיון   = את"ה 
אפעל רמת  המאוחד,  הקיבוץ  ארכיון   = אק"ם 

אפעל רמת  טבנקין,  יד  ארכיון   = אי"ט 
תל־אביב צה"ל,  ארכיון   = א"צ 

ביבליוגרפית רשימה 

.)2002(  158–157 אריאל,  צפת',  'אוכלוסיית  א',  אפרת, 
בצפת  היהודי  והרובע  בירושלים  העתיקה  בעיר  היהודי  'הרובע  מ',  ארנוולד, 
.2010 ירושלים  הלוי,  שושנה  ספר   — לירושלים  מצפת  העצמאות',  במלחמת 
בריטיים  מסמכים  פי  על   ,1948 -1947מאי  נובמבר  בחודשים  'צפת  י',  בנדמן, 

.343–302 עמ'  )תשס"ח(,  ח  וחרב,  זית  עלי  ואחרים', 
.)2011(  15 סגולה  במערכה',  עומדת  'עיר  ש',  פזי,  בן 

מוסמך,  עבודת  במלחמה',  קהילה   :1947-1948 בשנים  היהודית  'צפת  ש',  פזי,  בן 
.2000 בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 

.2006 ירושלים   ,1947-1948 בשנים  צפת  יהודי  במלחמה:  קהילה  ש',  פזי,  בן 
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.2011 גבעתיים  צפת,  מזקני  אחד  ב',  גייגר, 
ובארץ,  בעולם  ההיסטורית  הדיסציפלינה   — ותעמולה  זיכרון  היסטוריה,  י',  גלבר, 

.2007 תל־אביב 
ואתריה,  צפת  )עורכים(,  ברקאי  וג'  שילר  א'  בצפת',  ומקומות  'בניינים  ע',  דמתי, 

.180–171 עמ'   ,)2002(  158–157 אריאל, 
היהודי  הישוב  של  הגבורה  עמידת  ומציאות:  אגדה  צפת:  על  הקרב  א"ז,  הלר, 

תשל"ג. צפת  תש"ח,  בשנת  השחרור  במלחמת  ונצחונו  בצפת 
.1988 תל־אביב  תש"ח,  ובקרב  במצור  צפת  בצבת:  צפת  י',  המאירי, 

נאצי',  מוות  מחנה  שרידי  חשיפת  בסוביבור,  ארכאולוגי  'מחקר  ו',  מזורק,  י',  חיימי 
.78–43 עמ'  תשע"ד,  מא)2(  מחקרים,  קובץ  ושם  יד 

בצפת  שהופיע  העיתון  צפת"  "קול  והיריות:  הפגזים  שמאחורי  'הקול  ל',  יחיאל, 
.118–101 עמ'  )תשע"ח(,   168 קתדרה,  העצמאות',  במלחמת 

.2013 אביב  תל  היהודי־ערבי,  בסכסוך  האפס  שעת  תרפ"ט,  ה',  כהן, 
)תש"ד(. תל־אביב  לשחרור,  ממצור  צפת  מ',  )מייברג(,  מי־בר 

.1989 תל־אביב  בתש"ח,  צפת  של  עמידתה   — המצודה  בצל  מ',  מיבר־מייברג, 
 .)2002(  158–157 אריאל,  והנס',  המעשה  העצמאות  במלחמת  'צפת  מ',  נאור, 

עמ'  )תשס"ג(,   107 קתדרה,  מחודש',  עיון  העצמאות  במלחמת  'צפת  מ',  עבאסי, 
.148–115

מעורבת,  בעיר  ויהודים  ערבים   1918-1948 המנדט  בתקופת  צפת  מ',  עבאסי, 
תשע"ה. ירושלים 

.2006 ירושלים  המערכה,  יומן  בתש"ח,  צפת  א',  פלד, 
אריאל,   ,')1948 )אפריל-מאי  העצמאות  במלחמת  בצפת  היהודי  'הניצחון  א',  קדיש, 

.40–9 עמ'   ,)2011(  198–197
עבאסי',  מוסטפה  של  למאמרו  הערות  מחדש",  ב"עיון  מחדש  'עיון  א',  קדיש, 

.154–149 עמ'  )תשס"ג(,   107 קתדרה, 
בארץ  היהודי  בישוב  סתר  כינויי   — הכינויים  ספר  יבין,  לא  זר  ע',  וריבלין  ג'  ריבלין, 

.1988 תל־אביב  ישראל, 

Halbwachs, M., The Collective Memory, New York 1980.
P. Nora, Realms of Memory: The Construction of the French Past (trans. 

A. Goldhammer), 3 vols., New York 1996-1998.
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143-137 עמ‘   ,)2022( תשפ"ב  סיון   ,1 מספר  כרך   — הגליל  ארצות 

ם י ר פ ס ת  ר ו ק י ב

פרשת תל־חי ויוסף טרומפלדור — גלגולי זיכרון ומיתוסים

ויץ יחיעם 

בין   :2020-1920 תל־חי,  )עורכים(,  גולדשטיין  ואמיר  זרובבל  יעל 
חיים  ע"ש  הציונות  לחקר  והמכון  צבי  בן  יצחק  יד  לזיכרון,  היסטוריה 
עמודים.   542  ,2020 ותל־אביב  ירושלים  תל־אביב,  באוניברסיטת  ויצמן 

כאירועים  לראותם  שניתן  תל־חי  לאירועי  שנים  מאה  ציינו  ב־2020 
האקדמית  במכללה  נערך  זה  ציון  לרגל  טרגיים.  וגם  מכוננים  דרמטיים, 
במבוא  עב־כרס.  מאמרים  בקובץ  קובצו  שהרצאותיו  מרגש  כנס  תל־חי 
על  המחקר  רבות.  שנים  הקובץ  עורכי  שני  את  מלווה  תל־חי  שסוגית  נכתב 
העורכת  את  מלווה  הלאומי  בזיכרון  טרומפלדור  יוסף  של  דמותו  ועל  תל־חי 
מראשיתה,  שלה  המרשימה  הקריירה  ואת  זרובבל  יעל  פרופ'  הראשונה 
בנושאים  הבחירה  מבחינתה  הקודמת.  המאה  של  השביעי  העשור  ממחצית 
לאורו  גדלה  היא  כי  מאליה,  ברורה  כמעט  הייתה  מחקרה  כמושאי  אלה 
אנשי  של  הקברות  לבית  שנה  כל  עלתה  משפחתה  תל־חי.  מיתוס  של 
ודמות  זה  ארגון  חבר  שהיה  פת,  יעקב  סביה  טמון  שבו  בתל־חי  "השומר" 
במחוז  כמפקדה  ואח"כ  חיפה  במחוז  כמפקדה  שירת  הוא   — ב"הגנה"  מרכזית 

ירושלים. 
לחלוטין.  שונה  לתל־חי  גולדשטיין,  אמיר  פרופ'  השני,  העורך  של  הקשר 
המגינים  שמונה  שם  על  שנקראה  הצפונית  העיר  בקריית־שמונה,  גדל  הוא 
מהימנות  לגבי  ובספק  אחת  ביד  במיתוס  שמחזיקה  "בחברה  בתל־חי,  שנפלו 
הממד  בין  המתח   .)9 )עמ'  השנייה"  ביד  הגידם  הגיבור  של  האחרונים  דבריו 
מהמחקר  שנבע  הרציונלי־היסטורי  הממד  לבין  תל־חי  ממיתוס  שנבע  הרגשי 
הציונות,  בחקר  להתעניינות  אותו  הביא  מיתוס  אותו  שמנפץ  זה  נושא  על 
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הוא  הישראלית.  בחברה  הקולקטיבי  הזיכרון  עיצוב  בתהליכי  ובמיוחד 
שאני  מאסטר  עבודת  על  שמבוסס  הגרדום,  עולי  הנצחת  על  ספר  כתב 
לשאלות  לחזור  הזדמנות  מהווה  זה  קובץ  עריכת  ומבחינתו  הדרכתי,  עצמי 
דמות  הוא  גולדשטיין  פרופ'  עתה  הישראלי.  הקולקטיבי  לזיכרון  שקשורות 
תל־חי,  חצר  ממוקמת  שבה  הגבעה  על  "הבנויה  במכללה  מרכזית  אקדמית 

.)10 )עמ'  שנה"  מאה  לפני  הפרשה  הדי  ננצרים  ואבניה  קירותיה  שבין 
ואת  המשמעות  את  מסביר  כתבו  שהעורכים  העיניים  מאיר  המבוא 
תל־חי  בחצר  שהתחולל  הקצר  הקרב  תל־חי.  פרשת  של  ההיסטורי  ההקשר 
שנעלמו  רבים  אירועים  כמו  הנשייה  בתהום  לשקוע  היה  יכול   1920 במרץ 
האירוע  קצר  זמן  תוך   — אירע  כך  לא  אבל  הלאומי,  ומהזיכרון  מהעולם 
והתנועה  היהודי  היישוב  בתודעת  מכוננת  "לפרשה  הפך  בגליל  שהתחולל 
מתיישבים־מגינים  שמונה  של  מותם  הייתה  לכך  הסיבה   .)11 )עמ'  הציונות" 
אדם  שהיה  למרות  טרומפלדור.  יוסף  ובהם  בתל־חי  ומתיישבות־מגינות 
בארץ  העברי  ביישוב  בולטת  ודמות  עשיר  צבאי  בעל  היה  הוא  למדי1  צעיר 
טרומפלדור  של  נפילתו  ובמיוחד  נפילתם  כולה.  הציונות  בתנועה  ואפילו 
הפכה  זאת  פרשה  ואינטימי.  זעיר  כה  אז  שהיה  זה,  ביישוב  לזעזוע  גרמו 
העברית  בתרבות  פרדיגמטי  ולטקסט  למיתוס  "לסמל,  ולמופת  לדוגמה 
)שם(.  למדינה"  הראשונות  ובשנים  היישוב  בתקופת  בעיקר  החדשה 
באדר  י"א  התאריך  הפיכת   — זאת  לפרשה  שקשורות  מרכזיות  נקודות 
הגלילי"  "הגדם  ובעיקר  הנופלים  והנצחת  הנופלים  של  השנתי  הזיכרון  ליום 
המרכזיים  הציונים  הזרמים  בעיני  לאומי  לגיבור  שהפך   — )טרומפלדור( 
בתרבות  פינה  לאבן  "היו   — הרוויזיוניסטית(  והתנועה  הפועלים  )תנועת 
בעד  למות  "טוב  טרומפלדור,  של  מילותיו  )שם(.  החדש"  הלאומי  הזיכרון 
ויותר  חילוני,  בעולם  קדושות  מילים  ואפילו  פטריוטי  לציווי  היו  ארצנו", 
שגברה  האנטי־מלחמתית  המחאה  במסגרת  לפארסה  הפך  זה  משפט  מאוחר 
במאמרו  מראה  עסיס  עמית  שד"ר  כפי  הקודמת,  המאה  של  השמונים  בשנות 

זה.2 בקובץ 
נכתבו  זה  אירוע  אחרי  הראשון  השנים  שביובל  מציינים  העורכים  במבוא 

כשנפל.  מארבעים  פחות  בן  היה  הוא  כלומר   —  1880 בנובמבר  ב־21  נולד  טרומפלדור   1
במילותיו  היסטורית־קיומית  קריאה  העשרים:  בשנות  למות'  'טוב  עסיס,  עמית   2

.413 עמ'  טרומפלדור,  של  האחרונות 
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היסטורית־ ראייה  בהם  הייתה  לא  אך  מגּוונים  טקסטים  מעט  לא  עליו 
גיבורּה  ועל  עצמה  הפרשה  על  הביקורתית  האקדמית  הכתיבה  ביקורתית. 
ראוי  הקודמת.  המאה  של  השבעים  בשנות  להתפתח  התחילה  טרומפלדור 
מחקרים  שכתבו  אקדמיה,  אנשי  כלל  היו  שלא  בולטים,  חוקרים  שני  לציין 
שהייתה  לסקוב,  שולמית  הייתה  הראשונה  תל־חי.  סיפור  על  דרך  פורצי 
טרומפלדור,  יוסף  על  הראשונה  הביוגרפיה  את  שכתבה  עצמאית,  חוקרת 
את  שפרשה  ומוקפדת  ממוסמכת  ב"ביוגרפיה  שמדובר  כתבו  שהעורכים 
לאור  שיצא  ספרה,  על  נכתב  כך   .)14 )עמ'  טרומפלדור"  של  חייו  פרשת 
לסקוב  שולמית  של  מתרומתה  להתעלם  "קשה  השבעים3:  שנות  בראשית 
הקרובה".4  בהיסטוריה  חשובה  כה  תקופה  של  פניות  וחסרת  מעמיקה  להארה 
שהקדיש  מובהק  וטלוויזיה  רדיו  איש  שהיה  רוגל,  )נקדי(  נקדימון  היה  השני 
עורף",  בלי  חזית  "תל־חי:  ספרו  את  ראו  תל־חי.  פרשת  לחקר  רבות  שנים 
פרשה  על  אור  אלומת  ששופך  יסוד  כספר  השבעים,5  שנות  בשלהי  שפורסם 
והסופרת  העיתונאית  הספר  פרסום  בעקבות  ורגישה.  מורכבת  כה  שהיא  זאת 

כי: כתבה  מרתקים,  ביוגרפיה  ספרי  כמה  שחיברה  בונדי,  רות 

מחדל,  אותה  מגדירים  היו  כיום  מתרחשת  תל־חי  פרשת  הייתה  "אילו 
לו.  האחראים  כלפי  מסקנות  להוציא  ותובעים  חקירה  ועדת  מקימים 
הסתפק  צבאי,  וארגון  ממלכתיים  מוסדות  בהיעדר   ,1920 בשנת  אז, 

אגדה".6 וביצירת  באבל  נפש,  בחשבון  היישוב 

דעיכה  של  תהליך  לראות  ניתן  האחרונים  שבעשורים  מדגישים  העורכים 
על  המחקרית  ובכתיבה  תל־חי  בפרשת  הציבורית  בהתעניינות  מסוימת 
תל־חי  לאירועי  המאה  ל"יובל  הציון  וכי  הישראלית,  לחברה  משמעותה 
זה  בקובץ  ואכן   .)14 )עמ'  בפרשה"  מחודשת  להתבוננות  הזדמנות  מציע 
זאת  בסוגיה  שעוסקים  חוקרים  ידי  על  שנכתבו  מאמרים  עשרים  נמצאים 
מתמקד  הראשון  שערים:  לארבעה  מתחלק  עצמו  הקובץ  שונות.  זוויות  דרך 

 .1972 חיפה  שקמונה,  הוצאת  חייו,  סיפור   — טרומפלדור  לסקוב,  שולמית   3
.1972 במרץ   24 דבר,  ארצנו?,  בעד  למות  טוב  עברון,  רם   4
ב־1979. בתל־אביב  יריב־הדר  בהוצאת  לאור  יצא  הספר   5

.1979 במרץ   23 דבר,  דרך,  סימני  ימינו,  עד  מתל־חי  בונדי,  רות   6
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מתמקד  השני  טרומפלדור;  יוסף  תל־חי"  "גיבור  של  הביוגרפיים  בהיבטים 
השלישי  הפרשה;  התחוללה  שבהן  השנים   ,1920-1918 בשנים  העליון  בגליל 
הפוליטיקה.  לבין  אידיאולוגיה  בין  שהיטלטל  תל־חי  במיתוס  מתמקד 
לראות  אפוא  ניתן  המיתוס.  של  התרבותיים  בהיבטים  מתמקד  הרביעי 
ההיסטוריה  את  ומנתחים  המתארים  מאמרים  של  רחבה  כקשת  זה  קובץ 
ההיבטים  ואת  ממנה  שנבעו  המיתוסים  גלגולי  את  גיבורּה,  ושל  הפרשה  של 
בקרב  כי  המגדרי,  ההיבט  הוא  משמעותי  היבט  אלה.  שקשורים  המגּוונים 
וחיה  דרכאלר  דבורה  הראשונות:  מהנופלות  שהיו  נשים  שתי  נהרגו  תל־חי 
במאמרה  כתבה  סיני  סמדר  ד"ר  מהותית.  דרך  ציון  הייתה  זו  נקודה  צ'יזיק. 
הביאה  צעירות?"  באות  אין  "מדוע  טרומפלדור,  של  שקריאתו  זה  בקובץ 
בקרב  שנפלו  הצעירות  שתי  גם  נמנו  שעמם  מתנדבים  של  קטן  מספר  לגליל 

זאת: הייתה   .1920 במרץ  ב־1  בתל־חי 

ישראל  בארץ  המתחדש  היהודי  היישוב  בתולדות  הראשונה  "הפעם 
הנופלים.7  מן  שליש  מנו  ואף  הקרב  בשדה  נמצאו  עבריות  שנשים 
והיה  בחזית,  משמרתן  על  נפלו  שנשים  העובדה  מן  הזדעזע  היישוב 
הפועלי  המחנה  של  בזו  במיוחד  התקופה,  בעיתונות  ביטוי  לכך 

הציוני".8

ואפשר  מכונן  ציוני  אירוע  נחשב  בקרב  נפילתן  שעצם  במאמרה  מצינת  סיני 
בלב  ייחודי  מקום  בעלות  נשגבות,  לדמויות  אותן  שיהפכו  לצפות  היה 
באינדיווידואלית  נשכחו  "הן  קרה.  לא  הדבר  אך  הציוני,  הקולקטיבי  הזיכרון 
הניסיון  של  כישלונו  "את  מבטאת  זאת  נקודה  תל־חי".  נופלי  שאר  כמו 
בחזית  שניצבו  הראשונות  כעבריות  סיפורן  את  ולבנות  זכרן  את  לייחד 

משמרתן".9  על  ונפלו 
ובחרתי  בקובץ  שנכללים  המאמרים  עשרים  לכל  להתייחס  כמובן  ניתן  לא 

כולל  שישה,  נפלו   1920 במרץ  ב־1  שהתחולל  בקרב  אך  אנשים,  שמונה  נפלו  בתל־חי   7
הצעירות.  הנשים  שתי 

תל־חי,  בסיפור  ומקומן  צ'יזיק,  ושרה  דראכלר  דבורה  הראשונות,  הנופלות  סיני,  סמדר   8
.294 עמ' 

.317 עמ'  שם,   9
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שהוא  אלידע,  עוזי  ידי  על  שנכתב  הראשון,  המאמר  מהם.  כמה  על  לכתוב 
נכתב  שלא  מקורי  בנושא  עוסק  חיפה,  באוניברסיטת  לתקשורת  פרופ' 
הארץ,  בן  היה  שלא  טרומפלדור,  יוסף  של  הזיכרון  בין  והפער  המתח  עליו: 
בני   — "בועזים"  שהיו  פתח־תקווה,  וגיבורי  אהרנסון  שרה  של  הזיכרון  לבין 
העשרים  שנות  שבראשית  היא  זה  מאמר  של  המרכזית  הטענה  הארץ.10 
ילידי  לבין  אירופה  עולי  בין  תקשורתי  מאבק  התחיל  הקודמת  המאה  של 
הייתה  זה  מאבק  מהיבטי  אחד  המקומית.  הקהל  בדעת  השליטה  על  הארץ 
הארץ,  עיתון  אחד  מצד  לאומים.  גיבורים  הנצחת  לשאלת  ההתייחסות 
טרומפלדור  יוסף  בהנצחת  התמקד  מאירופה,11  עולים  ידי  על  שהוקם 
ידי  על  שהוקם  היום,  דאר  העיתון  שני  מצד  דמותו.  של  ובמיתולוגיזציה 
אירופה,12  עולי  של  בהגמוניה  ולהיאבק  שופרם  להיות  במטרה  הארץ  בני 
 )1921( תרפ"א  מאורעות  ואחרי  תל־חי,  פרשת  מחשיבות  להמעיט  ניסה 
המכונה  פתח־תקווה,  הגנת  אירוע  הצגת   — חליפי  מיתוס  להיבנות  מתחיל 
הארץ"  ילידי  שהיו  גיבורים  היו  שבמרכזו  הרואי  "כאירוע  המושבות',  'אם 
המקום  בן  גיסין,  אבשלום  היה  המושבה  בהגנת  המרכזית  הדמות   .)318 )עמ' 
שאחרי  כותב  המחבר   .1921 במאי  ב־5  בקרב  ונפל  המקום  הגנת  את  שארגן 
הפולחן  לנוכח  פתח־תקווה  גיבורי  פולחן  את  לפתח  התחיל  העיתון  מותו 
הצליח  שלא  לטרומפלדור,  ש"בניגוד  קבע  העיתון  וטרומפלדור.  תל־חי  של 
הצלחה,  כסיפור  הוצגו  וחבריו  גיסין  אבשלום  תל־חי,  נפילת  את  למנוע 
ולא  מושרשים  "כילידים  עוצבו  הם  מושבתם".  על  לשמור  שהצליחו  כמי 
לטרומפלדור  תזה  כאנטי  כלומר,  הארץ",  של  ולתרבותה  לנופה  זרים  עולים 
במחקר  לחלוטין  כמעט  נשכחו  הם  השנים  במהלך  אבל   ,)347 )עמ'  הזר 
ההרואי  הסיפור  את  מכירים  מעטים  עתה  הלאומי.  בזיכרון  וגם  ההיסטורי 
נושם  קיים,  מתל־חי"  "הגידם  של  הזיכרון  נוכחות  ואילו  וחבריו  גיסין  של 

ימינו. עצם  עד   — רבות  מבחינות  ובועט 

מיתוסים  הבניית  פתח־תקווה:  וגיבורי  אהרנסון  שרה  מול  טרומפלדור  אלידע,  עוזי   10
 .349-318 עמ'  המנדט,  בתקופת  זיכרון  ומחוזות  מרטירולוגיים 

קיים  זה  עיתון  כידוע  בליטא.  שנולד  גולדברג  לייב  יצחק  ידי  על  ב־1918  הוקם  הארץ   11
היום.  עד 

נולד  )הוא  בארץ  שנולד  בן־אב"י  איתמר  היה  הראשון  עורכו  ב־1919.  הוקם  היום  דאר   12
בשנים  הראשי  עורכו  היה  ז'בוטינסקי  זאב  בן־יהודה(.  אליעזר  של  בנו  והיה  בירושלים 

נסגר.  העיתון  וב־1936   1929-1928
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על  שמכונה  אהרנסון,  שרה  של  דמותה  את  העיתון  הציב  יותר  מאוחר 
היו  שכולם  פתח־תקווה,  גיבורי  לצד  העברייה",  ד'ארק  "ז'אן  העיתון  ידי 
"גיבור  כנגד  אותם  שהעמיד  הניסיון  המחבר  להערכת  הארץ.  בני  "צברים", 
שליטה  על  לעולים  ילידים  בין  סימבולי  למאבק  "ביטוי  מהווה  תל־חי" 
העשרים  שנות  במהלך  הארץ־ישראלי  במרחב  ותרבותי  כלכלית  פוליטית, 
טרומפלדור  של  דמותו  אפוא  כך   .)318 )עמ'  השלושים"  שנות  ובתחילת 
הבריטי,  השלטון  של  הראשונות  בשנים  בין־דורי  ממאבק  חלק  להיות  הפכה 

עיצובו. של  הראשוני  בשלב  היה  העברי  כשהיישוב 
להיסטוריה  פרופסור  חזן,  מאיר  ידי  על  נכתב  נעסוק  שבו  הבא  המאמר 
שזהותו  היא  מאמרו  של  המרכזית  הטענה  תל־אביב.13  באוניברסיטת  יהודית 
הקבוצות  "אם  שמכונה  בדגניה,  עוצבה  טרומפלדור  יוסף  של  הארץ־ישראלית 
 1913 מנובמבר   — משנה  יותר  קצת  במקום  ועבד  התגורר  הוא  והקיבוצים". 
הארוך  הזמן  פרק  במשך  חי  שבו  המקום  הייתה  דגניה   —  1914 דצמבר  ועד 
של  הראשון  הרצח  בעקבות  לדגניה  הגיע  טרומפלדור  ישראל.  בארץ  ביותר 
דיין,  שמשה   ,1913 בנובמבר  ב־22  שנרצח  ברסקי,  משה   — מחבריה  אחד 
ש"שמי,  הוא  שכתב  באוטוביוגרפיה  שמו.  על  נקרא  ב־1915,  בדגניה  שנולד 
משה  בדגניה,  שנפל  הראשון  החלל  שם  על  לי  ניתן  הוא  בעצב.  נולד  משה, 

בדגניה".14 הראשון  הקבר   — הזיתים  בכרם  נכרה  קברו  ברסקי... 
חיי  לטובת  המנהיגות  עמדת  כל  לוותר  מוכן  היה  טרומפלדור  בדגניה 
מלחמת  פרוץ  בעקבות  בפלחה.  לעבודה  זמנו  רוב  את  הקדיש  הוא   — יום־יום 
שהוא  מאחר   — מחבריו  ונפרד  דגניה  את  עזב  טרומפלדור  הראשונה  העולם 
שהייתה  במצרים,  לאלכסנדריה  וגלה  לארץ  את  הוא  עזב  רוסי  נתין  היה 
הנתינות  את  שקיבלו  בדגניה,  מחבריו  שונה  היה  צעדו  בריטי.  שלטון  תחת 
העות'מאני.  לצבא  התגייסו  אף  מהם  וארבעה  העות'מאנית  האימפריה  של 
שיצחק  הדברים  את  הביא  המחבר   — בלבו  הייתה  דגניה  עזיבתו  למרות 
קבוצה,  "עבודה,  בארץ:  חייו  מסלול  את  לקדש  שאף  הוא  עליו:  כתב  טבנקין 
ודוגמה.  מופת  סמל,  הייתה  דגניה  טרומפלדור  מבחינת   .)83 )עמ'  קומונה" 
יוסף  אלא  העברי"  החלוץ  "סמל  בתואר  הוכתר  לא  טרומפלדור  בדגניה 

.102-74 עמ'  טרומפלדור,  של  ודרכו  דגניה  של  עולמה  ומלחמה:  עבודה  חזן,  מאיר   13
.17 עמ'   ,1976 ותל־אביב  ירושלים  אוטוביוגרפיה,   — דרך  אבני  דיין,  משה   14
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שבעה   ,1919 ביולי  ב־30  בכנרת  שטבע  דגניה,  חברי  בחיר  בוסל,  "יוסף  אחר, 
בן   — צעיר  אדם  היה  בוסל  במותו   .)74 )עמ'  בתל־חי"  הקרב  טרם  חודשים 
מאחר  גבורה  מות  היה  לא  בטביעתו  שמותו  מציין  המחבר  בלבד.  שנים   28
טרף  נפל  ממנה,  החלים  שטרם  הקדחת  ממחלת  פיזית  התשוש  ש"בוסל, 
הכמיהה  בעקבות  אך   .)89 )עמ'  גיבורים"  תהילת  מהוד  חף  כשהוא  הים  לגלי 
השיתופית'",  ההתיישבות  'גיבור  של  קונקרטית  אנושית  דמות  "להופעת 
הפועל  מפלגת  שבועון  הצעיר,  בהפועל  ולסמל.  לגיבור  אותו  הפך  מותו 
)שם(.  דגניה"  של  סמלה  היה  בוסל   — לסמל  הייתה  "דגניה  נכתב:  הצעיר, 
הרואי  למיתוס  הפך  בדגניה,  ולא  בתל־חי,  בקרב  טרומפלדור  נפילת  כידוע, 
של  הטרגי  גורלו  לעילוי  נפשית  פנויה  הייתה  לא  ש"דגניה  מציין  כשהמחבר 
שדגניה  מדגיש  הוא  כן   .)93 )עמ'  כשנה"  בה  עבד  אם  גם  הרואי,  גיבור  עוד 
העניקו  ולתל־חי  הראשון,  ליוסף  השיתופית  ההתיישבות  סמל  את  העניקה 

פואטי.  היסטורי  צדק  של  סוג  השני.  ליוסף  וההגנה  הביטחון  סמל  את 
מקורות  מצאו  ישראל  ומדינת  היישוב  חוקרי  האחרונים  העשורים  במהלך 
ומגמות  פרספקטיבה  וגיבשו  זאת  פרשה  על  חדשה  אור  אלומת  ששופכים 
מאה  לפני  התחוללו  שכידוע  תל־חי,  אירועי  על  הראייה  את  ששינו  מחקריות 
דרך  תל־חי  לפרשת  התייחסו  שמרציו  כנס  קיום  הצדיקו  אלה  נקודות  שנים. 
הפרשה  לגבי  הקודמת  מהראייה  ואחרת  שונה  שהיא  מקורית,  חדשה  ראייה 
חלק  טבעי  באופן  הקובץ.  את  לפרסם  מצדיקה  זאת  ראייה  הזאת.  הטעונה 
קריאת  אחרי  אך  טובים,  פחות  מהם  וחלק  ומרתקים  טובים  הם  מהמאמרים 
בפרשת  שמתבונן  רב־גוני  בקובץ  שמדובר  ברורה  למסקנה  הגעתי  כולם 
ההיסטורית,  הדיסציפלינה  דיסציפלינות:  מעט  לא  דרך  וגיבורּה  תל־חי 
ספרות  האמנותית:  הדיסציפלינה  וגם  המיתוסים  גלגולי  הקולקטיבי,  הזיכרון 
ומדינת  ארץ־ישראל  לחקר  ממשית  כתרומה  זה  קובץ  לראות  ניתן  ומוסיקה. 
על  ואף  הפנימי  עולמנו  על  חדשה  להתבוננות  כתרומה  ובעיקר  ישראל 

עצמה.  נפשנו 
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זו בחוברת  המשתתפים 

המכללה  ישראל,  ארץ  ללימודי  המחלקה  ראש  בכיר,  מרצה  ראובן,  גפני  ד"ר 
כנרת האקדמית 

ארצות  העת  כתב  עורכת  בכירה,  מרצה  אופירה,  קובלסקי  גראוויס  ד"ר 
צפת האקדמית  המכללה  הגליל, 

תל־אביב אוניברסיטת  דוקטורנט,  אלון,  דויטש  מר 

חיפה אוניברסיטת  ישראל,  ללימודי  בחוג  מחקר  עמית  נדב,  היידקר  ד"ר 

אילן בר  ואוניברסיטת  חיפה  אוניברסיטת  אמריטוס,  יחיעם,  ויץ  פרופ' 

ישראל העתיקות,  רשות  עומאר,  זידאן  מר 

ישראל העתיקות,  רשות  אורן,  זינגבוים  מר 

חייקין  וקתדרת  יזרעאל  עמק  האקדמית  המכללה  עידו,  זלקוביץ  ד"ר 
חיפה אוניברסיטת  לגאואסטרטגיה, 

אילן בר  אוניברסיטת  יחיאל,  לימור  פרופ' 

מלח"ם צפת,  האקדמית  המכללה  ינון,  שבטיאל  פרופ' 
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requires further comprehensive research, including locating 
historic documents which would corroborate the stories of 
the Zefat elders even more. In the article we will present the 
historical and archaeological evidence, turning this legend 
into reality.

Keywords: offensive tunnel, War of Independence, Zefat, 
collective memory
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The Arab Offensive Tunnel from Zefat (Safed) 
during the War of Independence

Yinon Shivtiel, Omar Zidan, Oren Zingboym

During Israel’s War of Independence, the liberation of Zefat on 
10.05.1948 was the result of military and civilian tactics and 
daring attacks, the testament to which is found in Haganah 
and Palmah testimonies and especially in stories drawn from 
the collective memory of the so-called “Zefat elders”. From 
all the available evidence, there is no doubt that the brutal 
fight for the liberation of Zefat was accompanied by many 
tumultuous events which the Jewish civilian community had to 
endure. This test of intense emotions and existential anxieties 
was accompanied by great suspicion and tension between the 
old Yeshuv and the new Yeshuv, between the orthodox Jews 
and Palmah youth, and between Zefat residents protecting 
their city and the outsiders leading the military campaign.

One of the stories told by the elders, without any 
documented proof, was about the existence of a tunnel dug 
by the Arab residents close to Kharat el-Romana, the closest 
neighborhood to the Jewish quarter. The purpose of the tunnel, 
as they recall, was to mount a surprise attack on the Jewish 
quarter. This story had no known evidence and for decades 
was left as a simple tale in the collective memory.

In September 2020, the Israel Antiquities Authority 
conducted an archaeological excavation in Ashtam Square 
(Avraham Sadeh Square) which unearthed a cistern dating to 
the Ottoman period. The excavators were surprised to discover 
that the bottom of the cistern was breached from both sides, 
revealing parts of the tunnel. This surprising discovery 

indd   148.א ךרכ - לילגה תוצראindd   148.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:03:0127/06/2022   11:03:01



149

A
bs

tr
ac

ts

The Galilee is not Upper: The Representation 
of the Galilee in Israeli stamps

Ido Zelkovitz, Yechiel Limor

Stamps are ostensibly a receipt for payment for sending a letter 
or other postal items. But stamps are not just simple receipts for 
monetary payment. Stamps are official government documents, 
and countries issue stamps for a variety of purposes, including 
marking festivals, jubilees and national and international events, 
commemorating personalities, cultivating social goals, promoting 
tourism, perpetuating cultural heritage and more. Being official 
government documents, the stamps therefore reflect the positions 
of the government and the ruling hegemony.

Stamps are an important research field because, as 
a communications medium, they are one of the tools for 
producing and shaping national collective memory and are 
showcases for the country, through which it can determine 
what it wishes others to see of itself.

This article focuses on the use of postage stamps as a 
multidimensional political and social propaganda medium, 
both for intra-state and inter-state purposes. The test case 
is the representation of the Galilee on stamps issued in the 
State of Israel from its establishment in 1948 until the end of 
2021. There is special interest in this topic, not only because 
of the many holy sites of Judaism and Christianity located in 
the Galilee, but also, perhaps mainly, due to the geo-strategic 
importance of the area to the national security of the State 
of Israel.

Keywords: Galilee, postage stamps, politics, social propaganda

indd   149.א ךרכ - לילגה תוצראindd   149.א ךרכ - לילגה תוצרא 27/06/2022   11:03:0127/06/2022   11:03:01



150

A
bstracts

“Galilee as a Christological space in the Gospel 
according to Matthew”

Alon Deutsch

Jesus’ early ministry took place in Galilee. In its surroundings, 
he gathered followers, gave sermons, performed miracles and 
aggravated the Jewish authorities. This chapter of his earthly 
life stands between two central narratives that shape his 
“biography”: the infancy story and his Passion. Each of these 
chapters was designed in order to shape his identity as the 
Christos, i.e., the Messiah. In this paper, I will examine the 
importance of the Galilee in the Matthean theology as a place 
in which Jesus’ identity, both as a Messiah and as a deity, is 
revealed. This disclosure is gradually revealed by Matthew 
throughout the description of Jesus’ journey in Galilee and its 
villages. It reaches its climax in the transfiguration scene on 
top of a mountain during which God proclaims him to be his 
beloved son. In the course of this narrative, Matthew is able 
to stress the Christological significance of Galilee throughout 
the Gospel. In order to show this, I will examine the title 
Kyrios (Lord) that served as the religious title by which his 
disciples and others addressed Jesus. In addition, I will shed 
some light on Jesus’ transfiguration as a theophanic scene 
that draws its influence from biblical stories that portray the 
appearances of God to his people. In doing so, I wish to 
demonstrate that the Matthean Christology sought to ascribe 
a crucial role to Galilee. It was in this landscape that Jesus’ 
divinity was revealed in its full glory.

Keywords: Galilee, Lord, miracles, transfiguration, theophany 
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The Passover “Hilula”: On the origin and 
meaning of a forgotten Safed tradition

Reuven Gafni

The Sephardic Safed synagogue, known as “The White 
Tzaddik”, was founded several hundred years ago, and for 
generations has gathered around it a considerable number of 
local sacred traditions and memorials. Beginning in the 1830s, 
a new tradition was added, with the establishment of a unique 
local memorial-celebration (“Hilula”), held on the site every 
year on the second day of Passover. 

The local gathering – which due to its occurrence during 
Passover has almost no parallel at other sites – was held in 
the synagogue for the following hundred years at least, and 
probably even until the middle of the 20th century. Its brief 
descriptions are scattered throughout contemporary Hebrew 
and Galilean literature, although these do not detail the origins 
of the gathering or its meaning.

In this short article, I seek to review the various 
descriptions of this forgotten tradition, and to suggest two 
possible connections between it and the beginning of the 
activity of the Abu family in the synagogue, as well as 
another Ashkenazi tradition, which was practiced in the 
synagogue for several years in earlier times.

Keywords: Safed, Meiron, synagogue, tradition, memorial, 
Passover, Hilula 
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A B S T R A C T S

Municipal Politics in Acre in the First Years 
of Statehood, 1948-1951

Nadav Heidecker

This article discusses the birth of the municipality in the 
city of Acre following the 1948 Arab-Israeli war. Hitherto a 
predominantly Arab city, Acre became a mixed city following 
the Palestinian exodus and a wave of Jewish immigration. 
However, despite the sizable Jewish community, Acre, like 
other Arab-majority cities in the newly established Jewish 
State, was placed under military rule. The article examines 
archival material to sketch out the local power struggles in 
Acre until the lifting of the military rule in the city and the 
election of its first mayor in October 1951, and explores the 
intricate interrelations between the local actors and the central 
government. Acre thus serves as a case study for an analysis 
of the tactics used by Mapai, Israel’s then-ruling party, to 
combat its political rivals in the Arab sector – most notably 
the Israeli Communist Party – and exert its hegemony over 
Israel’s Arab minority.

Keywords: municipalities, Acre, Arabs in Israel, politics, 
elections
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